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كاهيل،  التقى  الريايض   $
قطر،  مونديال  عن  معه  وتحدثنا 
يف  رأيه  وكذلك  التنظيم،  يف  ورأيه 
أداء العرب بكأس العالم، وكذلك عن 
من  والعديد  البطولة،  يف  أفضل العب 

الترصيحات املهمة، يف الحوار التايل:

تنظيم قطر  ترى  بداية.. كيف   {
لهذه النسخة من كأس العالم؟ 

قطر  نظمت  لقد  رائع،  تنظيم  إنه 
يف  املونديال،  من  استثنائية  نسخة 
وإنه  العالم،  وأذهلت  الجوانب،  كافة 
تعايشت  فلقد  الفخر،  إىل  يدعو  ألمر 
األخرية،  الفرتة  يف  هنا  املسؤولني  مع 
من  املبذول  املجهود  حجم  وملست 
بر  إىل  بالبطولة  للخروج  الجميع 
يليق  الذي  بالشكل  األمان، وظهورها 
ما  وهو  املونديال،  وبتاريخ  بقطر 
تحقق بالفعل، قطر بذلت مجهودات 
وحتى   2010 من  الفرتة  يف  عظيمة 
إعجازي  أمر  هو  حدث  وما   ،2022
تسهيالت  توجد  هنا  التفاصيل،  بكل 

كبرية لم تحدث من قبل.

} وما رأيك يف تجربة الجمهور؟ 

إىل  ممتعة  نفسها  الجمهور  تجربة 
مميزات  لديهم  أن  كما  درجة،  أقىص 
أكثر  حضورهم  إمكانية  منها  كبرية 
وهذا  الواحد،  اليوم  يف  مباراة  من 
من  نسخة  أي  يف  قبل  من  يحدث  لم 
كأس العالم، كما أن تقارب الجمهور 
الثقافات  تناقل  إىل  أدى  قطر،  داخل 
تتحدث  هناك  الناس  والحضارات، 
يف  بينهم  دمج  وهناك  باستمرار، 
واألماكن  واالستادات  الشوارع 
يف  للمونديال،  املخصصة  الحيوية 
واألماكن  االستادات  كانت  املايض 
نسخة  يف  ولكن  بعضها،  عن  بعيدة 
قطر، األماكن كلها قريبة من بعضها، 
تدعو  قطر  يف  هنا  الضيافة  أن  كما 
سعيدا  الجمهور  كل  ورأينا  للفخر، 
وراضيا عن التجربة، وعندما أتحدث 
يعيش  أنه  يل  يؤكد  شخص  أي  مع 
أمور  وهي  قطر،  يف  عظيمة  تجربة 
للناس،  بالنسبة  وممتعة  أسطورية 
تحدثت أيضا مع رؤساء وفود والكل 
سعيد ويشيد بالتنظيم، وأعتقد أنه ال 
املونديال، ومن  توجد سلبيات يف هذا 
وجهة نظري هذه أفضل بطولة كأس 

عالم يف التاريخ.

} وما هو أكثر يشء نال إعجابك 
يف قطر؟ 

يف  جدا  عظيمة  املالعب  أن  الحقيقة 
الخاصة  التحتية  البنية  أن  قطر، كما 
مستوى،  أعىل  عىل  وخالفه  بالنقل 
ولقد ساهمت بنسبة كبرية يف سالسة 
وإىل  من  الجماهري  وخروج  دخول 
املالعب، اليشء الذي أريد التحدث عنه 
أيضا هو أكاديمية سباير ومستشفى 

عىل  جدا  عظيم  يشء  إنهما  سبيتار، 
مستوى الرياضة، وهو ما تحدث عنه 
الوفد األسرتايل يف قطر، فلقد سمعتهم 
باألماكن  وسبيتار  سباير  يصفون 
متواجدة  أنها  يصدقوا  ولم  الخرافية 
يف دولة عربية بالرشق األوسط، ولكن 
بشكل  تطورت  قطر  أن  الحقيقة 
الزمان،  من  عقدين  آخر  يف  رهيب 
والتنظيم  املنشآت  صعيد  عىل  وذلك 
من  العديد  يفوق  الذي  العاملي، 
إعجابي  نال  أيضا  األخرى،  األماكن 

والتي  باملشجعني،  الخاصة  األماكن 
منتخباتهم،  لتشجيع  فيها  يتجمعون 
وتضمن  مستوى،  أعىل  عىل  هنا  فهي 
العاشقة  للجماهري  املتعة  من  أجواء 

لكرة القدم.

املنتخبات  أداء  تابعت  كيف   {
العربية؟

املنتخبات العربية قدمت أداء مذهال يف 
املونديال، ورغم خروج تونس إال أنها 
الفوز  أبرزها  جيدة  مباريات  قدمت 

التأهل  قريبة من  عىل فرنسا، وكانت 
البطولة،  من  عرش  الستة  دور  إىل 
منتخب السعودية أيضا قدم مستوى 
مميزا يف البطولة، ونجح يف الفوز عىل 
األرجنتني يف لقاء الجولة األوىل، ونال 
إشادة الجميع، كما أن منتخب املغرب 
والبعض  املونديال،  يف  اإلعجاز  صنع 
قال إنه تفاجأ من أداء املغرب ونتائجه 
لكن أنا لست متفاجئا مما قدمه أسود 
بشكل  أتابعهم  كنت  ألنني  األطلس 
أعلم  وكنت  املاضية،  الفرتة  يف  جيد 

أنهم سيقدمون أداء مبهرا.

ملنتخب  توقعاتك  هي  وما   {
املغرب يف املباراة القادمة؟ 

مستوى  عىل  كبري  منتخب  املغرب 
الوطن العربي وعىل املستوى األفريقي 
أثبتوا  مميزين  العبني  ويضم  أيضا، 
منافسة  عىل  وقادرون  كبار،  أنهم 
إىل  ووصولهم  العالم،  نجوم  أفضل 
هذه املرحلة، لم يكن بالصدفة بل كان 
نتاج عمل شاق، خاصة أنهم واجهوا 
مثل  األوروبية  املنتخبات  أفضل 
دور  يف  وتفوقوا  والربتغال،  أسبانيا 
مثل  كبرية  منتخبات  عىل  املجموعات 
وتصدروا  وكندا،  وبلجيكا  كرواتيا 

املجموعة عىل حسابهم.

اآلسيوية  املنتخبات  عن  وماذا   {
يف هذه النسخة؟ 

قدمت املنتخبات اآلسيوية مثل اليابان 
والسعودية وكوريا بطولة جيدة، وكان 
يف  أبعد  مدى  إىل  وصولهم  باإلمكان 
هذه النسخة من املونديال، ولكن أرى 
يف  للتعويض  كبرية  فرصة  لديهم  أن 
كأس الخليج، وكذلك كأس آسيا الذي 
الجديد،  العام  خالل  قطر  يف  سيقام 
قطر  إىل  باإلضافة  املنتخبات  هذه 
تستثمر جيدا يف كرة القدم، والكل ملس 
بعيدة  أنها  املونديال، وأعرتف  ذلك يف 
الفرق األوروبية  عن مستويات بعض 
أو أمريكا الجنوبية، ولكن مع مزيد من 
شأن  لها  سيكون  والرتكيز  االستثمار 

كبري يف الفرتة املقبلة.

} وما وجه االختالف بني الكرة يف 
أوروبا وآسيا؟ 

ال  أصبحت  حاليا  العالم  يف  الكرة 
وأوروبا  الجنوبية  أمريكا  عىل  تقترص 
اآلسيوية  املنتخبات  أثبتت  بل  فقط، 
عىل  قادرة  أنها  والعربية  واألفريقية 
مقارعتهم، وهو ما شاهدناه باملستوى 
السعودية  املغرب،  إليه  وصلت  الذي 
انترصت عىل األرجنتني واليابان فازت 
عىل أملانيا، وكوريا الجنوبية انترصت 
عىل الربتغال، أعتقد أنه سيكون هناك 
والنتائج  األداء  يف  التحسن  من  مزيد 

لتلك املنتخبات يف الفرتة القادمة.

يف  العب  أفضل  هو  من  برأيك   *
كأس العالم اآلن؟ 

األفضل  هو  مييس  ليونيل  أن  أعتقد 
يف املونديال، فهو يقود منتخب بالده 
خرست  لقد  اإلنجاز،  نحو  ثبات  بكل 
أمام  االفتتاحية  املباراة  األرجنتني 
العودة  يف  نجحوا  ولكنهم  السعودية، 
املجموعات،  دور  إىل  والتأهل  رسيعا 
ومن  عرش  الستة  دور  عبور  ثم  ومن 
وأخريا  النهائي،  ربع  الدور  بعده 
االنتصار عىل كرواتيا يف الدور نصف 
النهائية،  املباراة  إىل  ليصلوا  النهائي، 
وكان ملييس دور كبري يف ذلك، إنه حقا 
العب مذهل وما يصنعه يف كرة القدم 

يصعب تكراره.

يعتبر تيم كاهيل واحدا من أساطير الكرة العالمية، وهو أسطورة الكرة األسترالية 
عبر التاريخ، بعدما شارك في 4 نسخ من بطوالت كأس العالم، أعوام 2006 و2010 

و2014 و2018 وكتب تاريخا لبالده في منافسات المونديال، وهو اآلن سفير للجنة العليا 
للمشاريع واإلرث، الجهة المسؤولة عن تنفيذ مشروعات بطولة كأس العالم قطر 

2022.. ويشارك تيم كاهيل في برنامج المسؤولية المجتمعية في اللجنة العليا، الذي 
يهدف إلى خلق أثر إيجابي في حياة األفراد والمجتمعات عبر أنشطة مبتكرة ضمن 

مبادرات كرة القدم من أجل التنمية، وذلك على الصعيد المحلي واإلقليمي والدولي.

قطر تستثمر في الكرة بشكل 

مثالي وستتقدم مستقبال

{ كاهيل خالل استكشاف ملعب الجنوب المونديالي 

{ حفل االفتتاح أبهر العالم 

{ النجم االسترالي يتحدث للزميل خالد علي 

{ تيم كاهيل

مونديال قطر.. 
إعجـــــــاز

حوار – خالد عيل

مالعب المونديال والبنية التحتية على أعلى مستوى ميسي األفضل.. ويستحق اللقب العالمي

:» تيم كاهيل سفير اللجنة العليا للمشاريع واإلرث لـ»

أسباير وسبيتار أسطورة 

عالمية على أرض عربية 
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 األهداف: ثيو هرنانديز وكولو مواني د 5 و79.
الطرد: ال يوجد

الحكم: سيزار أرتورو 

فرنساالمغرب
02

س����اي����س ي����خ����رج م���ص���اب���ًا
أثار الخروج املبكر للقائد 

رومان سايس نجم منتخب 
املغرب بعد مرور 20 دقيقة 
فقط من انطالق لقاء فرنسا 

استغراب املتابعني.
وقام وليد الركراكي املدير 

الفني بإرشاك رومان سايس 
رغم شكواه من اإلصابة يف لقاء 

الربتغال بدور الثمانية.
ورغم أن الركراكي فضل 

إراحة نايف أكرد بعدما كان 
مقررا مشاركته، ودفع بالالعب 
أرشف داري عىل حسابه إال أنه 

رفض تكرار نفس السيناريو 
مع سايس.

وخرج سايس لصالح زميله 
سليم أمالح بعد مفاضلة مع 
الالعب بدر بانون الذي كان 

يؤدي عملية اإلحماء أيضا. {  رومان سايس

تغييرات على تشكيلة المنتخبين
قام كل من وليد الركراكي مدرب 

املغرب وديشامب مدرب فرنسا 
بتغيريات عىل مستوى التشكيلة.

وشهدت تشكيلة األسود تغيريا 
واحدا من خالل عودة نصري 

مزراوي بمركز الظهري األيرس بدال 
من يحيى عطية الله،  فيما كان اسم 
نايف أكرد موجودا يف التشكيلة بدال 

من سليم أمالح، ليقوم الركراكي 
بتعويضه يف آخر لحظة بالياميق 

بسبب اإلصابة.
يف املقابل، أجرى ديشامب تعديلني 

عىل التشكيلة األساسية للديوك، 
لتعويض الثنائي املصاب دايوت 

أوباميكانو يف خط الدفاع، وأدريان 
رابيو يف خط الوسط، حيث 

أقحم كوناتي مدافع اإلنرت بديالً 
ألوباميكانو وفوفانا العب موناكو يف 

مكان رابيو.
{  نايف أكرد

سمح وليد الركراكي، مدرب منتخب 
نجم  حارث  أمني  لالعب  املغرب، 
يف  بالتواجد  الفرنيس،  مارسيليا 
حافلة األسود التي توجهت أمس إىل 

استاد »البيت«.
القائمة  أفراد  أحد  حارث  وكان 
املستدعاة من قبل الركراكي لتمثيل 
تعرض  أنه  إال  املونديال،  يف  املغرب 
مباراة  يف  فريقه  مع  قوية  إلصابة 

االلتحاق  قبل  الفرنيس  بالدوري 
ببعثة األسود يف كأس العالم.

الحصص  كافة  يف  حارث  وتواجد   
التدريبية التي سبقت مباراة فرنسا 
زمالئه،  من  هائل  بتعاطف  وحظي 
عىل  الكرة  اتحاد  رئيس  أكد  كما 
املالية،  االمتيازات  كافة  من  تمكينه 
التي سيتحصل عليها زمالؤه مكافأة 

له بعد نهاية املونديال. 

{  أمين حارث

الركراكي ُيسعد أمين حارث

ينتظر أوليفيه جريو مهاجم ميالن ومنتخب فرنسا، هدية 
ثمينة عىل هامش مشاركته يف كأس العالم قطر 2022.

كشفت صحيفة »ليكيب« الفرنسية أنه قد يتم إطالق 
اسم جريو عىل ملعب ناديه القديم، تور، تقديرا إلنجازه 

بالوصول للقب الهداف التاريخي ملنتخب فرنسا.
وأضافت أن جريو لعب لنادي تور خالل الفرتة من 2008 

إىل 2010، وسجل بقميصه 38 هدفا يف 69 مباراة قبل 
انتقاله إىل نادي مونبيلييه.

ولفتت إىل أن جريو بدأ مسريته يف نادي تور، ومنه انطلق 
إىل عالم النجومية حيث تنقل بني أندية آرسنال وتشيليس 

وأخريا ميالن.
وبات جريو الهداف التاريخي ملنتخب فرنسا بتسجيله 53 

هدفا، وذلك بعد مسرية طويلة مع الديوك بدأت قبل 11 
عاما.

وكرس مهاجم ميالن الرقم القيايس املسجل باسم النجم 
املعتزل، تيريي هنري.

بإطالق اسمه على ملعب

جـيـــرو ينـتــظـــر هــديــــة ثمـيـنـة

{  جيرو

فرنسا تهزم المغرب وتتأهل للنهائي

األسـود يخسرون بشــرف

املغربي  نظريه  مغامرة  فرنسا  منتخب  أنهى 
 2022 عند الدور قبل النهائي يف كأس العالم 
أمس  مساء  رد،  دون  بهدفني  عليه  بالفوز 
املباراة،  البيت. سجل هديف  األربعاء عىل ملعب 
 5 الدقيقتني  يف  مواني  وكولو  هرنانديز  ثيو 
و79. واصل املنتخب الفرنيس حملة الدفاع عن 
الثانية  للمرة  النهائية  للمباراة  ليتأهل  اللقب، 
األرجنتني  منتخب  سيالقي  حيث  التوايل،  عىل 
يف املباراة النهائية يوم األحد املقبل عىل ملعب 
ضد  فسيلعب  املغربي،  املنتخب  أما  لوسيل. 
كرواتيا عىل امليدالية الربونزية يف تكرار ملواجهة 
الحالية،  النسخة  من  األول  بالدور  الفريقني 
املجموعة  يف  السلبي  بالتعادل  انتهت  والتي 

للغاية،  رسيع  بإيقاع  املباراة  بدأت  السادسة، 
وقبل أن يلتقط منتخب املغرب أنفاسه، باغته 
أبطال العالم بهدف مبكر سجله ثيو هرنانديز 
بعد هجمة بدأها أنطوان جريزمان، وشارك بها 

مبابي.
الصدمة،  هذه  تدارك  أطلس  أسود  حاول 
الدين  عز  بتسديدة  الديوك  لتهديد  وتقدموا 
ومحاولة  لوريس،  هوجو  أبعدها  أوناحي، 

أخرى بائسة من حكيم زياش.
الركراكي  وليد  اضطر  عندما  بلة،  الطني  زاد 
رومان  الستبدال  املغرب  ملنتخب  الفني  املدير 
ليشارك  إصابته،  بسبب  الفريق  قائد  سايس 

مكانه سليم أمالح يف الدقيقة 21.

حيث  للغاية،  وخطريا  قويا  كان  الفرنيس  الرد 
جريو،  من  لتسديدة  األيمن  القائم  تصدى 
نفس  ردت  رصيحا،  انفرادا  مبابي  وأضاع 

الهجمة لجريو، ليسدد بجوار القائم.
لعب  األول،  الشوط  من  األخرية  الدقائق  ويف 
فاران  رافائيل  قابلها  ركنية،  ركلة  جريزمان 

بقدمه بجوار القائم.
بركلة  التعادل  يدرك  أن  يميق  جواد  وكاد 
مقصية رائعة، أبعدها هوجو لوريس بصعوبة 
بوفال،  سفيان  إىل  لرتتد  القائم،  من  بمعاونة 

الذي سدد خارج املرمى.
عطية  يحيى  شارك  الثاني،  الشوط  بداية  مع 
جبهتي  لتنشط  مزراوي،  نصري  مكان  الله 

املغربي بتحركات متبادلة لبوفال مع  املنتخب 
حكيمي يمينا وعطية الله يسارا، ملساعدة رأس 

الحربة، يوسف النصريي.
ضغط املغاربة بكل قوة إلدراك التعادل، إال أن 
أبعد  ويقظا، حيث  كان صلبا  الفرنيس  الدفاع 
من  أكثر  كوناتي  وإبراهيما  فاران  الدفاع  قلبا 

كرة عرضية.
لتنشيط  الديوك  مدرب  ديشامب  ديديه  تحرك 
أرشك  حيث  دقيقة،   65 مرور  بعد  الصفوف 
ماركوس تورام مكان جريو، لينتقل مبابي إىل 
مركز رأس الحربة أمال يف استغالل رسعته يف 

املرتدات بعمق الدفاع املغربي.
ورد وليد الركراكي بتبديلني دفعة واحدة حيث 

خالل  أبو  وزكريا  حمدالله  عبدالرزاق  أرشك 
مكان النصريي وبوفال ثم عبدالصمد الزلزويل 

مكان سليم أمالح.
عثمان  مكان  مواني  كولو  شارك  املقابل  يف 
ثوان  بعد  ديشامب  مدربه  ليكافئ  ديمبيل، 
الثاني بعد متابعة  الهدف  من نزوله بتسجيل 
يف  اصطدمت  التي  مبابي  كيليان  لتسديدة 

الزلزويل.
تسجيل  حاول  بل  املغربي،  املنتخب  ييأس  لم 
وحمدالله  أوناحي  أضاع  حيث  رشيف،  هدف 
فرصتني، ولم يتحقق له ما أراد، وسط دموع 
ملعب  مدرجات  غادرت  التي  جماهريه  وبكاء 
»البيت« حزينة عىل ضياع تأهل تاريخي جديد.

الديوك يواصلون حملة الحفاظ على اللقب بنجاح
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تزين في مباراة المغرب وفرنسا أمس

»البيت« يودع المونديال
مساء  العارشة  يف  البيت  استاد  احتضن 
العالم  كأس  يف  مبارياته  آخر  أمس 
املباراة  احتضن  أن  فبعد   ،2022
يف  تقام  عالم  كأس  ألول  االفتتاحية 
العربية  واملنطقة  األوسط  قطر والرشق 
والتي  اإلسالمي،  والعالم  والخليجية 
منتخب  أمام  العنابي  منتخبنا  جمعت 
اإلكوادور، جاءت مباراة املغرب وفرنسا 
تلعب  التي  املباريات  آخر  لتكون  أمس 
ذو  امللعب  هذا  ليكون  أحضانه،  بني 
الطراز املميز شاهداً عىل حضور عربي 
لعب  االفتتاح  ففي  العرب،  مونديال  يف 
ختام  ويف  اإلكوادور،  أمام  العنابي 
مباريات املونديال عىل هذا امللعب الرائع 
املنتخب  يف  تمثل  عربي  حضور  كان 
مونديال  يف  العرب  الذي رشف  املغربي 

العرب.
املونديايل األخرية بنسخة  امللعب  ليلة  يف 
حلة  أجمل  ارتدى   2022 العالم  كأس 
وتزين وظهر يف شكل بديع، وقد فتحت 
أبوابه مبكراً أمام الجماهري التي حرضت 
بكثافة لتشجيع أسود األطلس والوقوف 
إىل جانبهم يف ليلة ستبقى تاريخية ألنها 
منتخب  فيها  يظهر  التي  األوىل  املرة 
الجمهور  وقدم  النهائي،  بنصف  عربي 
الشكر ألبطال املغرب عىل ما قدموه من 

نجاح وتميز وإبداع طوال البطولة.
الفريد  بتصميمه  البيت  استاد  يتميز 

حى  ملستو من بيت الشعر الذي ا

الهيكل  ويحتضن  البادية،  أهل  سكنه 
الخارجي الذي يجسد شكل الخيمة بكل 
القدم  كرة  استادات  من  واحداً  روعة 
معرفة  يمكن  ما  عادة  الحداثة،  فائقة 
بيوت الشعر الخاصة بالقبائل والعوائل 
السوداء  خطوطها  إىل  بالنظر  البدوية 
واجهة  عىل  ذلك  وينعكس  والبيضاء، 
شعر  حيث  املميّزة،  الخارجية  االستاد 
املشجعون لدى دخوله بحفاوة الرتحيب 
النابضة  السدو  نقوش  خالل  من 

بالحياة.   
االستدامة  عىل  كبري  بشكل  الرتكيز  وتم 
أثناء تطوير استاد البيت، حيث ُصّممت 
مقاعد الجزء العلوي من املدرجات بشكل 
العالم  كأس  انتهاء  بعد  للتفكيك  قابل 

لالستفادة منها يف مشاريع أخرى.  
إىل  االستاد  من  االستدامة  نهج  ويمتد 
مدينة الخور املحيطة، حيث تحظى هذه 
املدينة بالعديد من املتنزهات والبحريات 
إىل جانب محمية خرضاء تشكل حزاماً 
ممتداً من االستاد حتى البحر، ما يساهم 
األكثر  االستاد  من  دائم  إرث  ترسيخ  يف 

ترحيباً يف العالم.
املونديايل  امللعب  احتضان  وسيبقى 
فخر  مصدر  العالم  كأس  يف  ملباريات 
ذاكرة  يف  محفورا  سيبقى  وتاريخ  وعز 
أحضان  ففي  والعربية،  القطرية  الكرة 
مسبوق،  غري  تاريخ  كتب  البيت  استاد 
التاريخ  كخوض العنابي أول مباراة يف 
عىل أرضه، وكذلك خوض منتخب عربي 
تاريخ  يف  النهائي  مباراة يف نصف  أول 

املونديال بني أحضانه.

سيبقى شاهدًا على خوض أول منتخب عربي لـ"نصف النهائي"التاريخ ُكتب بين أحضانه في ظهور العنابي األول بالمونديال

كتب - عادل النجار

الرئيس إيمانويل ماكرون:

عبدالحميد الصابيري:

سنعود لفرنسا بالكأس

الديوك »محظوظة«

إيمانويل  الفرنيس  الرئيس  حرض 
فرنسا  بني  األمس  مباراة  ماكرون 
البالغة  سعادته  عن  وعرب  واملغرب، 
بهدفني  لفريقه  العريض  باالنتصار 
الالعبني  تهنئة  عىل  وحرص  نظيفني، 
التأهل  بعد  الجماهري  مع  وتفاعل 

للنهائي.
سوق  داخل  بجولة  ماكرون  قام  كما 
واقف بعد وصوله إىل الدوحة لحضور 
بحضور  اللقاء  شاهد  وقد  املباراة، 
رئيس الفيفا جياني إنفانتينو ورئيس 
موتسيبي،  الكاف  اإلفريقي  االتحاد 
رئيس  لقجع  فوزي  إىل  باإلضافة 

االتحاد املغربي.
املباراة  نهاية  بعد  ماكرون  وأشاد 
بالفوز الذي حققه الديوك عىل حساب 
فريقه  أن  مؤكدا  املغربي،  املنتخب 
النهائي  إىل  والتأهل  االنتصار  استحق 

ملواجهة األرجنتني.
بالوصول  فخورون  ماكرون:  وقال 
القوية،  املباراة  هذه  بعد  للنهائي 

طوال  للغاية  متوترا  جعلتني  التي 
حققنا  ذلك  ورغم  لكن  املواجهة، 
وسنعود  التأهل،  وهو  األول  الهدف 

بالكأس أيضا.
الفرنيس  الفريق  أن  ماكرون  وأوضح 
الالعبني  من  مميزة  نخبة  يضم 
طموحات  تحقيق  عىل  القادرين 
املونديال  هذا  يف  الفرنسية  الجماهري 
وجريزمان  صاعد  جيل  »لدينا  قائال: 
ومبابي قاما بعمل كبري وقادرون عىل 

تحقيق املزيد أيضا«.
األطلس  بأسود  ماكرون  أشاد  كما 
محرتما  منتخبا  تمتلك  املغرب  قائال: 
املفاجأة  وحقق  طيبة  مستويات  قدم 
وهو  النهائية  األدوار  إىل  بالوصول 

يستحق فعال التحية.
ونجاحها  للبطولة  قطر  تنظيم  وعن 
ترصيحاته  ماكرون  اختتم  الكبري 
التنظيم  من  واثقا  كنت  لقد  قائال: 
لم  وهذا  قطر  يف  العالم  لكأس  املمتاز 

يكن مستغربا عىل اإلطالق.

العب  الصابريي  عبدالحميد  أكد 
لم  فريقه  أن  املغربي  املنتخب 
يف  له  أتيحت  التي  الفرص  يستغل 
مباراة فرنسا، بينما تمكن املنافس 
بفرصتني  االنتصار  تحقيق  من 
أتيحتا له وسجلهما هدفني.. وهذه 

هي كرة القدم. 
كان  الفرنيس  الفريق  قائال:  وتابع 
املباراة،  هذه  يف  للغاية  محظوظا 
حققناه  بما  سعداء  عموما  لكن 
أمام  البطولة  إنهاء  يف  ونأمل 

كرواتيا بأفضل صورة.

وليد الركراكي يؤكد بعد الخسارة أمام فرنسا:

دفعنا ثمن األخطاء
عىل  واضحة  الحزن  عالمات  ظهرت 
وجه املدرب وليد الركراكي عقب نهاية 
خاللها  تعرض  التي  فرنسا،  مباراة 
نظيفني،  بهدفني  للخسارة  الفريق 
كأس  لنهائي  التأهل  حلم  ليضيع 

العالم ألول مرة يف التاريخ.
ومواساة  التماسك  محاولته  ورغم 
عليه  بدا  الركراكي  لكن  الالعبني، 
خاصة  املباراة  بعد  والغضب  الحزن 
أفضل  باإلمكان  أن  يرى  كان  أنه 
عىل  قادرا  كان  الفريق  وأن  كان،  مما 
املنتخب  االنتصار عىل حساب  تحقيق 

الفرنيس بطل العالم.
املباراة  نهاية  بعد  الركراكي  وتحدث 
وقدر  حال،  كل  عىل  لله  الحمد  قائال: 
نتيجة  نتمنى  كنا  فعل،  شاء  وما  الله 
أفضل بالتأكيد لكن لألسف لم يحالفنا 

التوفيق أمام الفريق الفرنيس.
»قدمنا  قائال:  الركراكي  وأضاف 
فرنسا،  مباراة  خالل  لدينا  ما  أفضل 
ولعبنا بهدف وطموح الفوز منذ بداية 
قوة  رغم  دقيقة  أول  ومن  املواجهة 

املنافس وصعوبة املباراة«.
وتابع قائال: كان لدينا العبون مصابون 
قبل بداية املباراة، كما خرسنا مزراوي 
سايس  رومان  وحتى  الشوطني  بني 

استكمال  من  يتمكن  لم  الفريق  قائد 
املواجهة بسبب معاناته من اآلالم.

ما  قدموا  البدالء  الالعبون  أيضا:  وقال 
أن  جاهدا  حاول  والجميع  بإمكانهم، 
املباراة  هذه  يف  لديه  ما  أفضل  يظهر 
وبالفعل أتيحت لنا العديد من الفرص 
وتمكنا من صناعة العديد من الكرات 
ندا  وكنا  قوة  بكل  وضغطنا  وهاجمنا 

قويا للفريق الفرنيس بطل العالم.
بعض  بوجود  الركراكي  واعرتف 
اهتزاز شباك  تسببت يف  التي  األخطاء 

الخطأ  وقال:  بهدفني  املغربي  الفريق 
بسببه  الثمن  تدفع  العالم  بطل  أمام 
وتخرس بالتأكيد ونحن ارتكبنا أخطاء 
بشكل جيد  املنافس  استغلها  بسيطة، 
وسجل هدفني يف الشوط األول والشوط 

الثاني.
املغربي  املنتخب  إن  الركراكي  وقال 
الشوطني  مدار  عىل  جيدا  آداًء  قدم 
ورغم التأخر يف الشوط األول، لكن كنا 
لنا  وأتيحت  الثاني  الشوط  يف  أفضل 
بينما  لألسف  نسجل  لم  لكن  الفرص 

الفرنيس  للفريق  أتيحت  التي  الفرص 
استغلها برباعة وهز الشباك.

أكد  كرواتيا  مع  املقبلة  املواجهة  وعن 
الثالث  املركزين  تحديد  مباراة  قائال: 
عىل  للغاية  صعبة  ستكون  والرابع 
فرصة  وستكون  الذهني،  املستوى 
ملنح بعض الالعبني الذين لم يشاركوا 
يظهروا  أن  البطولة  مباريات  يف 
اللقاء، وسنحاول تقديم  ويشاركوا يف 
آداء طيب والحصول عىل املركز الثالث 

مهما كانت صعوبة املواجهة.

يحيى جبران:

ما حققناه إنجاز تاريخي
املنتخب  العب  جربان  يحيى  اعترب 
املغربي أن ما حققه أسود األطلس 
يستحق  اآلن،  حتى  البطولة  يف 
إنجازا  ويعترب  والتقدير  التحية 
تاريخيا رائعا حتى عىل الرغم من 
بنصف  فرنسا  مباراة  يف  الخسارة 

النهائي.
بعد  ترصيحات  يف  جربان  وقال 
ما  كل  عىل  لله  الحمد  املباراة: 

نتمنى  وكنا  سعداء  حققناه، 
شاء  وما  الله  قدر  لكن  األفضل 
فعل، ومشوارنا يف البطولة لم ينته 

بعد.
لكل  كبري  »رشف  جربان:  وأضاف 
حاولنا  وقد  النتائج،  هذه  املغاربة 
لكن  أفضل،  نتيجة  نحقق  أن 
بطل  أمام  صعبة  كانت  املباراة 

العالم«.

عانينا من اإلرهاق 
واإلصابات.. ومباراة 
كرواتيا صعبة ذهنيا

كتب- محمد الجزار



6

السنة )28( - الخميس 21 من جمادى األولى  1444هـ الموافق 15 ديسمبر 2022م العدد )9964(

قبل انطالق مباراة المغرب وفرنسا

الفعاليات تشعل »نصف النهائي«

}  تصوير-  محمود حفناوي

األربع  املرات  يف  ومساندة  دعًما  املغربي  املنتخب  يجد  ولم 
األخرى التي تأهل فيها قبل هذا العام، فشل املنتخب املغربي 
ومساندة  دعما  األسود  ووجد  املجموعات..  دور  تخطي  يف 
كبريين من الجمهور العربي واملغربي عيل وجه الخصوص. 
واحتل املغرب املركز 22 يف التصنيف العاملي للفيفا يف بداية 
هذه البطولة، لكنهم تعادلوا 0-0 مع كرواتيا وصيفة كأس 
العالم املايض 2018، وحقق ثالثة انتصارات عىل فرق ُصنفت 

ضمن املراكز العرشة األوىل.
يف  الثاني  املركز  صاحبة  بلجيكا،  عىل   0-2 املغرب  وفاز 
التصنيف العاملي، مما ساعده عىل تصدر املجموعة السادسة، 
قبل أن يهزم إسبانيا بركالت الرتجيح يف دور الـ16 ثم فاز 

1-0 عىل الربتغال يف ربع النهائي.

حضور نسائي كبير 
شهدت مواجهة األمس بني املغرب وفرنسا حضوراً الفتاً للمرأة 
حضوًرا  تشكل  العربية  املرأة  وكانت  الخصوص،  وجه  عىل 

مميزًا، ملواكبة منتخبات املغرب والسعودية وقطر وتونس. 
البيت  استاد  يف  باألمس  قوي  بشكل  برز  املغربيات  حضور 

أيضا مع عبور منتخب بلدهن إىل الدور نصف النهائي 
يف واحدة من أكثر بطوالت كأس العالم التي تعترب فيها أمان 
للمرأة عكس النسخ السابقة التي كان فيها حضور العنرص 

النسائي أقل بكثري من نسخة قطر.
يف البطولة األوىل من نوعها يف الرشق األوسط، شاركت أربع 

السعودية  العربي:  العالم  من  دول 
واملغرب وتونس وقطر املضيفة. وعدد الدول العربية املشاركة 
 ،2018 روسيا  مونديال  يف  املشاركة  الدول  عدد  يضاهي 
ويف املقابل كان هناك عدد كبري من السيدات الالتي حرضن 
أمام  االمس  مباراة  يف  الفرنيس  املنتخب  ومؤازرة  لتشجيع 

منتخب املغرب.

خدمات هيا باالستاد
استفاد الكثري من الجمهور من الخدمات املقدمة لحاميل بطاقة 
)هيا( للمشجعني لحضور مونديال 2022، والتي تعترب إبداعا 
قطريا ساهم يف اقبال الجماهري عىل املونديال األول يف الرشق 
األوسط، وانما ضاعفت من جهودها إلنجاح هذه الفكرة من 
لجمهور  املبارش  الدعم  لتقديم  هيّا«،  خدمات  »مركز  خالل 

كأس العالم. 
وأقيم املركز يف استاد البيت وبقية االستادات وكذلك بصالة 
فريق  الدوحة، وضم  يف  السد  بمنطقة  العطية  بن حمد  عيل 
عمل متخصصا ملساعدة املشجعني والجماهري، واإلجابة عن 

استفساراتهم حول بطاقة )هيّا(. 
بطاقات  طباعة  عىل  املشجعني  مساعدة  يف  املركز  وساهم 
البطاقة  أن طباعة  هيّا الخاصة بهم عند زيارة املركز، علماً 
اختياري حسب رغبة املشجع، حيث يمكن لجميع املشجعني 

هيّا  بطاقة  استخدام 

باالستاد  املركز  وفتح  الرقمية. 
أبوابه وتقديم خدمات هيّا املشجعني قبل ساعات من بداية 

املباراة لحل كافة املشكالت. 
مشاكلهم  حل  من  القدم  كرة  جماهري  من  العديد  وتمكن 
والحصول عىل بطاقة هيّا الرقمية. وغالبية املشجعني اختارو 
تقديم  خالل  والسالسة  بالسهولة  تميزت  مريحة  عملية 

الطلبات، والحصول عىل البطاقة.

المتطوعون يشكلون حضورا
الجمهور  ملساعدة  الخدمات  من  العديد  املتطوعون  قدم 
الفعاليات  ومناطق  الدخول  أبواب  بني  حركتهم  وتسهيل 
عن  فضال  االستاد  أنحاء  مختلف  يف  تتوزع  التي  املختلفة 
الجهود التي يبذلونها داخل االستاد ويف محيطه، بما يساهم 
يف إظهار الصورة الجميلة والحضارية للمونديال عرب تقديم 
املعلومات عن األماكن التي يمكن أن يرتادها الجمهور داخل 

امللعب وخارجه فعاليات للحضور 
البيت  استاد  بملعب  تواجد  الذي  الكبري  الجمهور  استمتع 
الثقافية والرتفيهية الجميلة  بالفقرات املوسيقية والفعاليات 
بجانب التقاط الصور التذكارية مع النجوم الذين حرصوا عىل 

حضور الفعاليات.

ووجدت الفقرات اهتماما وتفاعال كبريين من كل الجمهور 
الذي تواجد حول امللعب قبل فرتة كافية من أجل االستمتاع 

بالفعاليات املتنوعة.

وسائل نقل سريعة 
الجمهور  وصول  يف  الخاصة  والسيارات  الحفالت  أسهمت 
للوصول  طريقة  أرسع  هذه  وتعترب  البيت  استاد  ملعب  إىل 
النقل  إىل االستاد. وتعمل هذه الخدمة من محطات حافالت 
الرسيع املخصصة لهذا الغرض وسط الدوحة ومواقع أماكن 
اإلقامة إىل استاد البيت. وتوصل املشجعني عىل ُبعد 20 دقيقة 

عىل األقل مشياً عىل األقدام من االستاد. 
وغادرت الحافلة األخرية من محطة الحافالت قبل ساعة واحدة 

من انطالق صافرة البداية. 
الدخول  أن  إال  البيت  استاد  للجمهور يف  الكبري  العدد  ورغم 
والخروج من امللعب جاء بصورة مريحة وسلسة. واستطاع 

الجميع الدخول والخروج من االستاد يف زمن قيايس.

واصل الجمهور تواجده المبكر في المالعب 
المونديالية التي تسيضيف المباريات 

النهائية والحاسمة، وحرص الجمهور المغربي 
والفرنسي على الوصول إلى استاد البيت 

باألمس قبل انطالق المباراة بحوالي 4 ساعات 
وذلك حتى يضمنوا الدخول في األجواء قبل 

وقت كاٍف وذلك من أجل االستمتاع بأجواء 
مختلفة وحضور الفعاليات التي 

تقام للجمهور، خاصًة أن بعض الجماهير ال 
تحمل تذكرة اللقاء وتواجدوا من أجل الحصول 

عليها في الملعب أو متابعة المباراة واألجواء 
باستاد البيت. وحقق المغرب أفضل أداء في 

بطوالت كأس العالم السابقة عام 1986، 
عندما صعد لدور الـ16، قبل أن يخسر ولم 

يتأهل لربع النهائي.

كتب- عوض الكبايش
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أكاديمية محمد السادس.. مشروع عمالق

جـوهــرة الكــرة المغـربـيـة

قدم املنتخب املغربي بطولة استثنائية يف نسخة كأس العالم، 
فيفا قطر 2022، بعدما كتب اسمه بأحرف من نور، وأصبح 
أول فريق غربي وأفريقي ورشق أوسطي بالكامل، ينجح يف 
العالم،  كأس  بطولة  من  النهائي  نصف  الدور  إىل  الوصول 
الذهبي  املربع  أضالع  وأحد  الكبار  األربعة  بني  ويصبح 
للبطولة األهم واألكرب يف العالم، وذلك عىل أرض قطر، الدولة 
تستضيف  التي  التاريخ  يف  األوىل  أوسطية،  الرشق  العربية 
البطولة  تلك  انطالق  منذ  أرضها  عىل  العالم  كأس  نهائيات 
الدور  عبور  يف  املغربي  املنتخب  نجح  وسواء   .1930 عام 
عىل  العالم،  لكأس  النهائية  املباراة  وبلوغ  النهائي  نصف 

حساب فرنسا وبغض النظر عن نتيجة تلك املواجهة، إال أن 
ما تحقق هو إنجاز غري مسبوق وسيدون يف التاريخ وسيظل 

يتذكره العرب واألفارقة بكل فخر لسنوات طويلة.
إنجاز املغرب يف املونديال مع الظهور الرائع لعدد كبري من 
النجوم يف البطولة، فإن الجميع يتذكر املرشوع الريايض األهم 
يف املغرب، وهو أكاديمية محمد السادس، تلك األكاديمية التي 
أخرجت الكثري من النجوم الذين رشفوا املغرب يف املونديال، 
وأثبتوا أنه بالتخطيط وبالعلم، يأتي النجاح واإلبداع. ويلقي 
محمد  أكاديمية  مرشوع  عىل  الضوء  الريايض   $
السادس لكرة القدم، والتي أنتجت عرشات النجوم واملواهب 
املدفونة يف مختلف بقاع مدن املغرب، حتى كان لها دور كبري 

فيما حققه املنتخب يف مونديال قطر.
كأس  نهائيات  إىل  التأهل  يف  املغربي  املنتخب  فشل  بعدما 

كوريا  يف   2002 وتحديدا  متتاليتني  نسختني  يف  العالم 
الجنوبية واليابان، و2006 يف أملانيا، قررت الجامعة امللكية 
السادس،  محمد  بأكاديمية  أسمته  ما  إنشاء  القدم،  لكرة 
وتنمية  املواهب،  عن  والتنقيب  البحث  هو  هدفها  والتي 
مهاراتها بالعلم والتخطيط، ومن خالل تنشئة هؤالء الشبان 
عىل األساليب املتبعة يف أوروبا، مع البحث عن فرص احرتاف 
لهم يف الخارج لصقل مهاراتهم ومواهبهم ولتعود بالفائدة 

عىل املنتخب املغربي فيما بعد.
عام  يف  تحديدا  إنشائها  عن  أعلن  السادس  محمد  أكاديمية 
ترتاوح  طالبا   60 استيعاب  هو  منها  والهدف   ،2007
املوجودة  املواهب  أفضل  من  عاما،  و18   12 بني  أعمارهم 
للبيانات  طبقا  املرشوع  هذا  تكلفة  بلغت  حيث  املغرب،  يف 
الرسمية يف املغرب، قرابة 17 مليون دوالر، مع تقسيم 

الشبان فيها إىل 3 مستويات تعليمية مختلفة.
للسكن  املخصص  منها  أقسام   5 عىل  األكاديمية  وتحتوي 
بجانب  فردية،  غرف  و4  مزدوجة  غرفة   30 يضم  الذي 
فضاء مخصص للدراسة يضم 10 قاعات تدريس، باإلضافة 
وكذلك  واالجتماعات،  للمؤتمرات  مخصصة  عمالقة  لقاعة 
العضالت،  تقوية  قاعة  عىل  فضال  الريايض  للطب  قسم 
وقاعة  املعدنية  باملياه  للمعالجة  وحوض  طبية  وعيادة 
العالج الطبيعي، إضافة إىل 5 مالعب من النجيل الصناعي، 
 100 تضم  اجتماعات  وقاعة  واإلداريني،  املدربني  ومكاتب 
طالب ومسجد. االتحاد الدويل لكرة القدم، فيفا، تحدث عن 
إياها  ووصف  أشهر،  عدة  منذ  مفصل  تقرير  يف  األكاديمية 
بأنها »جوهرة كرة القدم املغربية«، ومشددا عىل أنها من أهم 

وأنجح املراكز الرياضية يف العالم.

كتب - عاطف شادي

البداية بعد فشل 

التأهل لمونديالي 

»2002« و»2006«

اختيار أفضل المواهب 

وصقلها بالدراسة 

واالحتراف

»3« نجوم أبدعوا مع 

أسود األطلس من 

خريجي األكاديمية

الدين  عز  املبدع  الوسط  العب  السادس،  محمد  أكاديمية  خريجي  من  الوقت  ذات  يف  ويربز 
أوناحي الذي يلعب حاليا يف صفوف نادي أنجيه الفرنيس. والتحق أوناحي بصفوف األكاديمية 
عام 2015، وتألق بشكل الفت لألنظار قبل أن ينتقل إىل صفوف فريق الرجاء البيضاوي املغربي، 
ومن بعدها بدأ مسريته االحرتافية وكانت البداية يف صفوف سرتاسبورج بالدوري الفرنيس، ثم يو 
إس أفرانش يف فرنسا كذلك، وبعدها انتقل إىل نادي أنجيه الذي يلعب يف صفوفه حتى اآلن بصحبة 
زميله يف املنتخب سفيان بوفال، وكانت بداية مشواره الدويل بقميص املغرب مؤخرا وتحديدا بداية 
عام 2022 يف بطولة كأس األمم األفريقية بالكامريون.  أوناحي نجح يف خطف أنظار لويس إنريكي 
املدير الفني السابق للمنتخب اإلسباني، والذي أثنى عىل أدائه بعد مواجهة إسبانيا واملغرب، يف الدور 

ثمن النهائي، والتي نجح خاللها املنتخب العربي من العبور خاللها بفضل ركالت الرتجيح.

أون����اح����ي ي����واص����ل ال��ت��أل��ق

{  عز الدين أوناحي

»3« م���واه�����ب رائ�ع�����ة
املنتخب املغربي املشارك يف كأس العالم بقطر، وصاحب إنجاز التأهل إىل نصف النهائي، يضم بني 
صفوفه حاليا 3 مواهب، من خريجي أكاديمية محمد السادس يف املغرب، وهم بالفعل من أبرز النجوم 
يف صفوف أسود األطليس، ونالوا الكثري من عبارات اإلعجاب واإلشادة بمستواهم، وباتت أكاديمية 
محمد السادس مقصدا أساسيا لكثري من وسائل اإلعالم العاملية، التي تبحث عن ذلك املرشوع وتعدد 
إنجازاته، وما عاد به من نفع كبري عىل كرة القدم املغربية واملنتخب املشارك يف كأس العالم. املواهب 
الثالثة التي يضمها منتخب املغرب بني صفوف، هم: املهاجم يوسف النصريي، صاحب هدف الفوز 

عىل املنتخب الربتغايل يف الدور ربع النهائي من املونديال، وكذلك املدافع املتألق نايف أكرد، إضافة 
إىل النجم املتميز عز الدين أوناحي والذي أبهر الكثري من النقاد واملدربني بأدائه التاريخي يف 

وسط ملعب الفريق طوال البطولة.

أكــــــرد.. صـــخـــرة الـــدفـــاع
من أهم األسماء التي كانت نتاجا ألكاديمية محمد السادس 
نايف  الدويل  املدافع  هو  املغرب،  يف  القدم  لكرة 
أكرد، والذي انضم إىل صفوف األكاديمية عام 

2011، وكان من أهم العنارص فيها.
إىل  أكرد  نايف  انتقل  األكاديمية  وبعد 
الريايض،  الفتح  نادي  فريق  صفوف 
والبداية  االحرتافية،  مسريته  بدأ  وبعدها 
ثم  بفرنسا،  ديجون  صفوف  يف  كانت 
إىل استاد رين، وحاليا يلعب يف صفوف 
اإلنجليزي،  يونايتد  ويستهام  نادي 
وكانت بدايته بقميص املنتخب املغربي يف 

عام 2016.
يوسف  الثالثة  النجوم  يمتلك  وحاليا 
الدين  وعز  أكرد  ونايف  النصريي 
أهم  من  العروض  من  العديد  أوناحي، 
أدائهم  بعد  العالم،  يف  األندية  وأكرب 
كأس  يف  املغربي  املنتخب  مع  الخرايف 
العالم بقطر، ولن تمر انتقاالت الشتاء 

خالل يناير املقبل يف أوروبا.

{  نايف أكرد

الـــــنـــــصـــــيـــــري الــــــهــــــداف
بصفوف  التحق  النصريي  يوسف  املهاجم 

ومن   ،2011 عام  األكاديمية 
صفوف  إىل  انتقل  األكاديمية 

أن  قبل  الفايس،  املغرب  فريق 
ملقا  يف  احرتافية  مسرية  يبدأ 
اإلسباني ثم ليجانيس، قبل أن 

إشبيلية  صفوف  إىل  ينضم 
حاليا، وكانت أوىل مشاركاته 
يف  املغرب  بقميص  الدولية 

عام 2016.
النصريي  وسجل 
مونديال  يف  هدفني 
كندا  بشباك  قطر، 
باإلضافة  والربتغال، 
لهدف يف شباك إسبانيا 
 ،2018 بمونديال 

هدايف  صدارة  يف  جعلوه 
العرب باملونديال.

{  يوسف النصيري
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سفراء إرث قطر يؤكدون:

»2022« .. بصمات ال تنسى

قنا-  الدوحة- 
سفراء  من  عدد  أكد 

برنامج »إرث قطر« أن بطولة 
 2022 قطر   FIFA العالم  كأس 
تركت بصمات إيجابية يف العديد من 
جماهري  أن  عىل  مشددين  النواحي، 
استثنائية  نسخة  تابعت  القدم  كرة 
يف  الفني  الصعيد  عىل  املونديال،  من 
سجلت  التي  الكبرية  املفاجآت  ظل 
األدوار  يف  وكذلك  املجموعات  دور  يف 
اإلقصائية التي شهدت وداع منتخبات 

لها باع طويل يف تاريخ املونديال. 
لوكالة  ترصيحات  يف  وأشاروا،   
خالل  أمس  قنا  القطرية  األنباء 
الجلسة اإلعالمية التي عقدت باملركز 
اإلعالمي للدولة املستضيفة يف منطقة 
مشريب، إىل أن قطر ماضية يف الوفاء 
إىل  البطولة  وصول  مع  الوعود  بكل 
إسدال  واقرتاب  الحاسمة  مراحلها 
الستار عىل الحدث الكروي الذي يقام 
للمرة األوىل يف العالم العربي ومنطقة 
يف  املقبل  األحد  يوم  األوسط،  الرشق 
يستضيفها  التي  النهائية  املباراة 

استاد لوسيل.
خميس  عادل  أكد  السياق  هذا  ويف   
كأس  أن  قطر،  إرث  برنامج  سفري 
التي   ،2022 قطر   FIFA العالم 
وصلت ملراحلها األخرية، كانت مثرية 
إىل  مشريا  ومفاجآتها..  تقلباتها  يف 
حارضة،  كانت  القدم  كرة  متعة  أن 
العديد  توديع  ناحية  من  وخصوصا 
والنجوم  الكبرية  املنتخبات  من 

بطريقة  للبطولة 
تكن  لم  دراماتيكية 

متوقعة. 
للمنتخب  السابق  القائد  وقال   
بأول  معه  توج  والذي  القطري، 
عام  الخليج  كأس  بطولة  يف  ألقابه 
يف  ذروتها  بلغت  »اإلثارة   :1992
املراحل النهائية للمونديال بعد نجاح 
النهائي  ببلوغ  األرجنتيني  املنتخب 
عىل حساب املنتخب الكرواتي ووداع 
املشوار  جانب  إىل  الربازييل،  املنتخب 
الناجح للمنتخب املغربي والذي توجه 
بالوصول إىل الدور نصف النهائي ما 

أضفى نكهة خاصة عىل البطولة«. 
قطر  حققته  ما  أن  إىل  وأشار   
من  الـ22  النسخة  استضافة  خالل 
كانت  وقد  رائعا،  أمرا  كان  املونديال 
املونديال  انطالق  قبل  املساعي كبرية 
أن  عىل  االستضافة  رحلة  وخالل 
بطولة  تقديم  األول  هاجسها  قطر 
أن  عىل  الكبري  وحرصها  استثنائية 
تكون البطولة للتقارب بني الشعوب. 
خلفان  إبراهيم  شدد  جانبه،  ومن   
أن  عىل  قطر«  »إرث  برنامج  سفري 
التي  الوعود  بكل  أوفت  قطر  دولة 
قدمتها منذ فوزها برشف االستضافة. 
كأس  يف  قطر  منتخب  العب  وقال 
أن  شك  »ال   :1981 للشباب  العالم 
اآلن  يتحقق  الذي  االستثنائي  اإلنجاز 
يف قطر أرض املونديال هو نجاح لكل 
هذه  لبلدان  مثالية  وفرصة  العرب، 
وتراثنا  بثقافتنا  لالحتفال  املنطقة، 

العريق، 
بكرة القدم«. وشغفنا 

قطر  تنظيم  أن  إىل  خلفان  ولفت   
لتصحيح  الفرصة  أوجد  للمونديال 
املنطقة  حول  املفاهيم  من  العديد 
العديد  عىل  الضوء  وتسليط  العربية 
اإلشادات  رأينا  وقد  النواحي  من 
الكبرية التي حظيت بها هذه النسخة 
الكروية  األوساط  يف  املونديال  من 
العاملية ومن العديد من رؤساء وفود 
الجماهري  وكذلك  املشاركة  املنتخبات 
استثنائية  تجربة  عىل  حصلت  التي 
التي  األوسط  الرشق  منطقة  بزيارة 
احتضنت املونديال ألول مرة، وتعرف 
الجميع عىل الثقافة العربية والعادات 

والتقاليد التي تميز املنطقة.
سفري  خليل  أحمد  أكد  جهته،  من   
برنامج »إرث قطر« وحارس املنتخب 
التي  االنتقادات  أن  السابق  القطري 
صافرة  قبل  وقطر  للبطولة  وجهت 
بسبب  وذلك  تبددت،  قد  االنطالق 
يف  سجلت  التي  الكبرية  النجاحات 
وأماكن  واملالعب  املباريات  مواقع 

اإلقامة ومرافق التدريب. 
القطري  املنتخب  »ربما  وأضاف:   
يف  املأمولة  بالصورة  يظهر  لم 
املونديال، ولكن أنا أؤكد أن املشاركة 
من  البد  حيث  للغاية،  إيجابية  كانت 
االستفادة من هذه التجربة يف تحفيز 
جيل جديد من الالعبني يكون شاهدا 
نسخ  يف  القطرية  الكرة  حضور  عىل 

لية  يا ند مو
مقبلة«. 

األجواء  أن  واعترب خليل   
مميزة  كانت  قطر  مونديال  يف 
بشهادة الجماهري واملتابعني عن قرب 
لكل  وكذلك  واملباريات  للفعاليات 
التفاصيل وقد حظي الجميع بفرصة 
العربية  الشعوب  ثقافة  عىل  التعرف 
فكرة  وتكوين  الخليج  أهل  وثقافة 
واقعية عن العادات والتقاليد والتنوع 

الحيوي الذي يميز دولة قطر. 
مهدي  قال  السياق،  نفس  ويف   
مهديفيكيا سفري برنامج »إرث قطر« 
أن  السابق،  اإليراني  املنتخب  ونجم 
تنظيم قطر لكأس العالم يعد مفخرة 
بدورها  التي  اآلسيوية  للكرة  حقيقية 
سجلت حضورا بارزا يف هذه النسخة 
إيجابية من خالل  انطباعات  وأعطت 
ما قدمته منتخبات السعودية واليابان 

وكوريا الجنوبية. 
وبوخوم  هامبورغ  العب  وأضاف   
ملشاركة  »بالنسبة  السابق:  األملانيني 
جيدة  أنها  أعتقد  اإليراني  املنتخب 
التي  الصعبة  املجموعة  إىل  بالنظر 
والواليات  إنجلرتا  منتخبات  ضمت 
حسنا  بالء  أبىل  وقد  وويلز،  املتحدة 
لكن لم يحالفه الحظ يف تحقيق النتائج 

املرجوة«. 
 وأشار العب املنتخب اإليراني السابق 
األرجنتيني  املنتخب  حظوظ  أن  إىل 
يف  مشيدا  اللقب،  تحقيق  يف  وافرة 
الوقت ذاته بما فعله املنتخب املغربي 

املونديال  يف 
اقتحام  يف  ونجاحه 

املربع الذهبي ألول مرة يف تاريخ الكرة 
العربية واإلفريقية. 

 وبدوره، قال تيم كاهيل سفري برنامج 
األسرتايل  املنتخب  والعب  قطر«  »إرث 
نجاحا  عرف  املونديال  إن  السابق، 
كبريا، سواء من ناحية التنظيم الرائع، 
أو الحضور الجماهريي الكبري واألرقام 
القياسية التي تحطمت من قبل نجوم 

اللعبة. 
خاص  ترصيح  يف  كاهيل  وأضاف   
»بالتأكيد  قنا:  القطرية  االنباء  لوكالة 
املغرب  منتخب  حققها  التي  النتائج 
عىل  تفوقه  ظل  يف  رائعة،  كانت 
بكأس  التتويج  لها  سبق  منتخبات 
االسباني،  املنتخب  خاصة  العالم 
منتخب  إقصاء  من  تمكن  وأيضا 
وبلجيكا  كندا  عىل  وانترص  الربتغال 
املاضية  النسخة  وصيف  مع  وتعادل 

كرواتيا«. 
الحايل  املونديال  سجل  »لقد  وتابع:   
تستمر،  وربما  املفاجآت،  من  العديد 
وأعتقد أن وصول املنتخب األرجنتيني 
عىل  طبيعية  نتيجة  كان  النهائي  إىل 
اعتبار أن زمالء مييس فرضوا إيقاعهم 
خسارتهم  بعد  البطولة  يف  بقوة 
السعودي  املنتخب  أمام  االفتتاحية 
وفرصتهم باتت كبرية يف تحقيق اللقب 

الثالث يف تاريخ األرجنتني«. 
 وبدوره، أكد اإلعالمي القطري محمد 
سعدون الكواري سفري برنامج »إرث 

 » قطر
البطولة  أن 
مستويات  أظهرت 
من  العديد  يف  املنتخبات  بني  متقاربة 
املنتخبات  تألق  جانب  إىل  املباريات، 
تمكن  أن  بعد  واإلفريقية،  اآلسيوية 
منتخب اليابان من التفوق عىل أملانيا 
وإسبانيا، وانتصار منتخب السعودية 
التاريخي عىل األرجنتني، وكذلك تونس 
الكامريون  منتخب  وفوز  فرنسا،  عىل 
عىل الربازيل وقد أضافت هذه املفاجآت 

متعة كبرية لدى الجماهري. 
 وأضاف:»ال شك أن مشاركة املنتخب 
القطري كانت دون مستوى الطموح، 
ولكن علينا أن نتحدث بواقعية فرغم 
بفارق  النتائج  كانت  الثالث  الخسائر 
إىل  عدنا  وإذا  األهداف،  من  ضئيل 
فقد   2010 العام  إىل  وتحديدا  الوراء 
املنتخب  بني  كبرية  الفوارق  كانت 
هولندا  بحجم  ومنتخبات  القطري 

والسنغال واإلكوادور«.
»لقد حققت قطر  الكواري:   وأوضح 
أهدافها يف تنظيم املونديال حيث تعد 
أفضل  من  وواحدة  مثالية  البطولة 
نسخ كأس العالم، وكانت فرصة مهمة 
العربية وثقافة شعوب  الثقافة  إلبراز 
التي  الشعوب  لباقي  ونقلها  املنطقة 
زارت قطر وشاهدت عىل أرض الواقع، 
مميزة  كانت  البطولة  أن  عن  فضال 
منتصف  يف  إقامتها  توقيت  يف  سواء 
املسافات بني  قرب  إىل جانب  املوسم، 

مالعب البطولة الثمانية«.

عادل
خميس: 

الدوحة قدمت بطولة 
للتقارب بين 

الشعوب

أحمد 
خليل: 

االنتقادات تبددت 
بسبب النجاحات 

الكبيرة

إبراهيم 
خلفان: اإلنجاز 
االستثنائي نجاح

 لكل العرب

الكواري: 
تألق 

المنتخبات اآلسيوية 
واإلفريقية ظاهرة 

صحية

}

محمد سعدون

الكواري

}

}

عادل 

خميس

}

}

أحمد 

خليل

}

}

إبراهيم

 خلفان

}
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انتقادات نارية لـ »ميسي« .. ومارتينيز يصف الهوز بـ »المجنون«

التـحـكيـــم يثــــير الجـــــدل

أث�ار التحكي�م الج�دل يف موندي�ال »فيف�ا« 
قط�ر 2022 بداية من زي�ادة الوقت اإلضايف 
للمباراة وحتى الغضب الجم لنجوم املونديال 
عىل قض�اة املالعب خالل مواجه�ات األدوار 
االقصائي�ة وذل�ك بالرغ�م من وج�ود تقنية 
»الف�ار« والت�ي وج�دت م�ن أج�ل العدال�ة 
التحكيمي�ة والت�ي يمكن من خالله�ا إعادة 
اللقط�ة أكث�ر من م�رة حتى يتض�ح للحكم 
القرار الصحيح، إال أن الجدل لم يتوقف طوال 
الف�رة املاضية ما جعل االتح�اد الدويل لكرة 
الق�دم »فيفا« ين�ذر نجوم املوندي�ال باتخاذ 
قرارات انضباطي�ة تجاههم يف حال مواصلة 
اس�تمرار انتقاد الحكام ع�ر الترصيحات يف 
وس�ائل اإلعالم ما ث�ر الجماه�ر يف املالعب 

ويشحن الرأي العام تجاه قضاة املالعب. 
ورغ�م أن النس�خة الحالي�ة م�ن املوندي�ال 
ش�هدت تطوراً ملحوظاً يف املل�ف التحكيمي 
لتراج�ع من بع�ده معدالت األخطاء بنس�بة 
كب�رة نظر ما تم توافره خالل اآلونة األخرة 
من تقني�ات تليفزيونية والتي منحت الحكام 
درج�ات أعىل يف التقيي�م النهائي، وهو ما لم 
يحدث يف البطوالت السابقة التي شاعت فيها 
األخط�اء التحكيمية وتس�بب بعضها يف منح 
من ال يس�تحق ما ال يستحق، بل غرت وجهة 
بط�والت وألق�اب لتبقى ه�ذه املي�زة إحدى 

ميزات مونديال قطر 2022. 
األخط�اء  قل�ة  قط�ر  ملوندي�ال  ويحس�ب 
التحكيمية، إال أن الجدل التحكيمي لم يتوقف 
مطلق�اً بداي�ة م�ن دور املجموع�ات وحتى 
األدوار النهائية بتشكيك املسؤولني واملدربني 

ونجوم املنتخبات يف قضاة املباريات. 

كلمات نارية أطلقها ليونيل مييس، بعد الفوز 
ع�ىل هولن�دا يف لق�اء دور الثماني�ة بنتيجة 
3/ 4 بركالت الرجيح من نقطة الجزاء، بعد 
انتهاء الش�وطني األصيل واإلض�ايف بالتعادل 
اإليجاب�ي بهدف�ني ملثلهما، وج�اءت الكلمات 
النارية يف وجه الحكم األسباني ماتيو الهوز، 
وكانت هذه من املرات النادرة يف تاريخ مييس 
ال�ذي يهاج�م فيها الح�كام طوال مس�رته 
م�ع برش�لونة أو املنتخ�ب األرجنتيني حيث 
ق�ال »عىل االتحاد ال�دويل أال يضع مثل هؤالء 
الحكام يف مثل هذا الن�وع من املباريات«، ما 
أثار جدالً واس�عاً عىل وسائل اإلعالم املختلفة 
ووس�ائل التواصل االجتماعي، ليتحول ماتيو 
اله�وز، الحك�م اإلس�باني، إىل مص�در أكر 
أزم�ة تحكيمي�ة يف كأس العالم 2022، ليس 
بس�بب أخطاء فادحة يف احتس�اب هدف غر 
رشعي، ب�ل يف ق�رارات مثرة للج�دل داخل 

أرضي�ة امللع�ب من وجه�ة نظر املس�ؤولني 
األرجنتينيني. 

وكان مي�يس ق�د أك�د أن اله�وز تحامل عىل 
منتخب بالده، وأن القرارات العكس�ية طوال 
أحداث املباراة جعل�ت األرجنتني تلعب تحت 

الضغط أمام الهولنديني. 
وه�و نف�س املوق�ف ال�ذي اتخ�ذه حارس 
األرجنت�ني إيمليان�و مارتينيز، ال�ذي أكد أن 
»اله�وز« منح املنتخب الهولن�دي 10 دقائق 
إضافية من أجل أن يس�جلوا ه�دف التعادل 
وهو ما ح�دث يف النهاية، متمنياً إال يدير هذا 

الحكم مباريات مستقبلية ملنتخب التانجو. 
وأضاف مارتينز قائالً: »هذا الحكم مجنون، 
متعجرف، أنت تقول له ش�يئاً، وهو يتحدث 
مع�ك بش�كل غر الئ�ق أم�ام نج�وم كبار، 
ومنذ اس�تبعاد إس�بانيا أعتقد أنهم يريدون 

استبعادنا«.

تقرير- أدهم الرشقاوي

قطر وميسي مصدر 
سعادة الشعوب

حازم الكاديكي 

مونديال قطر النسخة األجمل واألحىل 
واألروع واألميز كنسخة فريدة من نوعها 
حقا نسخة رقم 22 وهي يف عام 2022 

أفضل نهاية لهذا العام شكرا قطر قيادة 
وشعبا عىل هذا االنتصار واإلبهار.. 

  عجائب الدنيا سبع وقطر بنجاحها يف 
تنظيم أفضل نسخة لكأس العالم ومييس 

بتألقه ثامنها وإن كان والبد من إطالق 
لقب عىل مييس فأعتقد أنه يستحق لقب 

أينشتاين كرة القدم.. 
إنه يلعب كطفل يستمتع باملراعي يلعب 

من أجل متعة اللعب وليس لواجب 
الفوز.. 

ال أحد يستطيع إيقافه، قيل عنه كثرًا 
من قبل صحفيني من جميع أنحاء العالم 
املتواجدين يف قطر إنجاز جديد للعبقرية 

العرص الرهيب ليونيل مييس
يتساءل عالم عشاق املستديرة عما إذا 

كان هناك أي العب قادر عىل إيقاف هذا 
األسد )ليو( الذي يثبت أنه النجم العظيم 

ملنتخب سكالوني عىل طريق املجد..
لقد كنت أقولها لفرة طويلة، بالنسبة 
يل ليس هناك شك ليو هو األفضل عىل 

اإلطالق، قال ليونيل سكالوني بعد آخر 
استعراض لليونيل مييس ضد كرواتيا وال 
شك يف أنه كان العب املونديال حتى اآلن.

املقارنة صعبة ألنه سيكون من 
الرضوري استشارة األشخاص الذين 

شاهدوا كل العظماء يف املونديال بيليه، 
يوهان كرويف، دييجو مارادونا، 

زين الدين زيدان، رونالدو نازاريو 
)الظاهرة(.. صحيح أن النجاح املحتمل 
لليو يوم األحد يف النهائي سيضعه عىل 

األقل عىل قدم املساواة عىل مستوى 
املنتخب مع مارادونا الذي فعل الكثر.

 يواصل مييس تحطيم األرقام القياسية 
تغلب عىل كيليان مبابي كأفضل هداف 

يف كأس العالم بفضل صنع األهداف 
تفوق عىل لوثار ماتيوس باعتباره الالعب 

الذي لعب أكر عدد من املباريات يف 
تاريخ نهائيات كأس العالم )25( وتفوق 

عىل غابرييل باتيستوتا كأفضل هداف 
أرجنتيني يف نهائيات كأس العالم )11( 

كل ما تبقى بالنسبة له هو أن يساوي 
مارادونا )الفائز بكأس العالم 1986 

وصيًفا يف 1990( ومييس جاء بالفعل يف 
املركز الثاني يف مونديال الرازيل 2014
األحد املوعد عىل استاد لوسيل مع نهائي 
للتاريخ من كل جوانب التنظيم الفريد، 

ونهاية عرص الفتى الذهبي يف عالم 
املستديرة، من الصعب أن يتكرر مييس 
فهو يأتي كل 100 عام مرة، مونديال 

هو االستثناء يف كل يشء من الصعب ان 
نرى نسخة جديدة من املونديال يف جمال 

مونديال قطر !!
 مييس لديه خمسة أهداف )ثالث رضبات 

جزاء( وثالث تمريرات حاسمة يف ما 
هو الخامس واألخر يف كأس العالم يف 

مسرته. 
أحدث تحفة له ضد كرواتيا )هدف، 

تمريرة حاسمة وأفضل العب يف املباراة( 
جاءت يف سن 35 ونصف ويف خضم 

شهرة عاملية مما جعله من بني العظماء 
)أو كأفضل العب( يف التاريخ من كرة 

القدم.

محمد فوده:

من أفضل النسخ تحكيميًا
أكد محمد فوده الحكم الدويل السعودي األسبق واملحلل التحكيمي الحايل، 
أن التقني�ات الحديثة وخاصة وجود تقني�ة »الفار« زاد من معدل نجاح 
الحكام يف النس�خة الحالية من املونديال، وكذلك تواجد التقنية الخاصة 
بالوق�ت الفع�يل للمباري�ات، زادت درج�ات 
العدالة بش�كل كبر، وأصب�ح هامش الخطأ 
قلي�ل للغاية ع�ىل عكس البطوالت الس�ابقة 
التي ش�اهدنا في�ه أخط�اء تحكيمية كبرة 
أث�رت بعضها عىل نتائج املباريات بل كانت 
هناك أخطاء جس�يمة يف املباريات النهائية 
لك�ؤوس العالم، مش�دداً عىل أن النس�خة 
الحالية واحدة من أفضل النس�خ تحكيمياً 
يف تاريخ املونديال نظراً لقلة األخطاء فيها، وتواجد مجموعة من حكام 
النخب�ة يف العال�م الذين ش�اهدناهم يف كرى املواجه�ات والدوريات 

الكرى ودوري أبطال أوروبا قبل مونديال قطر.

مودريتش: أورساتو األسوأ
أك�د لوكا مودريت�ش، قائد املنتخ�ب الكروات�ي، أن الحكم اإليطايل 
دانيييل أورس�اتو، هو أسوأ حكم ش�اهده يف حياته يدير مباراة كرة 
ق�دم، الس�يما بعد ركلة 
احتس�بها  التي  الج�زاء 
األرجنتين�ي  للمهاج�م 
ألفاري�ز، وس�جل منه�ا 
اله�دف  مي�يس  ليوني�ل 
األول لألرجنتني يف املرمى 
الكروات�ي، حي�ث يعتق�د 
مودريت�ش أن ركلة الجزاء 
غ�ر الصحيح�ة ه�ي التي 
منح�ت األرجنت�ني االنتصار 

يف املب�اراة، قائالً »ركل�ة الجزاء غر الصحيحة تس�ببت يف تدمر املنتخب 
الكرواتي، وبعدها سجلت األرجنتني الهدف الثاني لتنتهي املباراة إكلينيكيا 

بالنسبة لنا«.

{ اإليطالي دانييلي أورساتو

»var« ينقذ هدف »تاناكا«
أثار هدف أووه تاناكا، ملنتخب الس�اموراي 
الياباني الجدل يف لقائهم أمام أسبانيا والذي 
س�اهم يف فوز اليابان عىل املاتادور اإلسباني، 
بهدف�ني لهدف، حي�ث ألغى الحك�م الجنوب 
إفريقي فيكتور جوميز اله�دف يف البداية قبل 
أن تحتس�به تقني�ة »الف�ار« من جدي�د، ليثر 
الجدل يف املوندي�ال بأكمله بخروج الكرة خارج 
خط�وط امللع�ب الرئيس�ية، ولك�ن ع�اد »فيفا« 
ليحسم الجدل عر بيان رسمي أطلقه عر حسابه 
الرس�مي يف »توير« حول عدم خ�روج الكرة من 
امللع�ب قبل تس�جيل اليابان للهدف الحاس�م عىل 
اإلسبان مؤكدين أن الكرة لم تخرج بكمل محيطها 
وأن ج�زًءا من الكرة مازال يف أرضية ملعب املباراة 

وهو ما يؤكد صحة الهدف الياباني.

بيبي يتهم »تيلو« بإقصاء البرتغال
ع�ىل درب مييس، س�ار املدافع الرتغ�ايل بيبي، الذي ش�ن هجوماً 

عىل الحكم فاكوندا تيل�و، الذي أدار مواجهة منتخب بالده أمام 
املنتخب املغربي، مؤكداً أن الحكم تعمد عدم إش�هار البطاقات 
الصف�راء تج�اه العب�ي املغرب رغ�م لعبهم العني�ف عىل حد 
وصفه، وأنه أحد األساس�يات الرئيسية لخروج منتخب بالده 
من املونديال عىل يد أس�ود األطلس.  وش�دد بيبي، أن االتحاد 
ال�دويل لكرة الق�دم »فيفا« أخط�أ يف اختيار حك�م من دولة 

األرجنتني إلدارة لقاء يف األدوار االقصائية خاصة وأن منتخب 
ب�الده مازال يف املنافس�ة ويمن�ي النفس بخروج املتنافس�ني 
األقوي�اء عىل اللقب.  وه�و نفس األمر الذي قال�ه زميله نجم 

مانشس�ر يونايتد برونو فرنانديز، الذي أكد أن عدم منحه 
ركلة ج�زاء يف املباراة أمام املغرب كان أمراً مريباً بش�كل 
خاص، كما انتقد فرنانديز وجود حكام من دول مازالت 
مس�تمرة يف األدوار االقصائي�ة يف املوندي�ال كالحك�م 

األرجنتيني فاكوندا تيلو.
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: المهنـــدس محمـــــد العطـــــــــوان.. مديـــــر إدارة االســـــتاد المـــونديــــالـــي فـــــــــــــــــــــــــــي حوار خاص لـ 

املهندس  إىل  نقلناها  واملقرتحات  األفكار  تلك 
الذي   974 استاد  إدارة  مدير  العطوان  محمد 
نهاية  بعد  إقراره  سيتم  التفكيك  قرار  أن  أكد 
البطولة، معترباً اإلشادة العاملية بتصميم امللعب 
قطر  نجاح  ويعزز  للفخر  يدعو  أمرا  وروعته 
يف  مرة  ألول   2022 العالم  كأس  استضافة  يف 

املنطقة بتلك الصورة املرشفة.
وقال إن امللعب املونديايل تم بناؤه بفكرة فريدة 
تفكيكه  عىل  بالقدرة  تتعلق  مسبوقة  وغري 
بشكل كامل بعد انتهاء املونديال وسيتم توزيع 
املنشأة  أجزاء  وكل  ومقاعده  البحرية  حاوياته 
وتقديمها دعًما للدول التي ال تتوفر لديها بنية 
تحتية يف املالعب الرياضية وهو التزام قطعته 

قطر عند تقديمها مللف االستضافة.
وتحدث خالل اللقاء عن إحساسه بالفخر كونه 
جزءا من ملعب 974 الذي استضاف العديد من 
مباريات كأس العالم يف دور املجموعات ودور 
بامللعب  الكبرية  اإلشادة  أن  الستة عرش، مؤكداً 
عزز  الرائعة  الصورة  بتلك  املباريات  وإخراج 
استضافة  يف  عامة  بصورة  القطري  النجاح 
جميع  عىل  تاريخياً  األفضل  ستبقى  بطولة 
تنظيم  مكاسب  أن  عىل  مشدداً  املستويات، 
العالم كبرية جداً وال تتوقف فقط  قطر لكأس 
الكوادر  إىل  االقتصادية بل تصل  املكاسب  عند 
البرشية، معترباً امتالك قطر لشباب واعد يدير 
املنشآت ذات الجودة العاملية بأعىل كفاءة ممكنة 
ويؤكد  العالم،  كأس  مكاسب  أبرز  أحد  هو 
يف  عاملي  حدث  أي  الحتضان  قطر  جاهزية 

املستقبل بأفضل صورة ممكنة.
الذي سيرتكه املونديال  كذلك تحدث يف اإلرث 
بصورة عامة واستاد 974 بشكل خاص عىل 
املنطقة التي أقيم فيها وعىل قطر بشكل عام 
بجانب الحديث عن العديد من األمور األخرى 

التي نسلط الضوء عليها خالل هذا اللقاء.

} بداية، ماهو شعورك كمدير إدارة 
املبهر  النجاح  بعد   974 استاد 
امللعب  حققه  الذي 
يل  يا ند ملو ا

يف  باملساهمة  وشعورك  الفريد،  بتصميمه 
نجاح املونديال بصورة عامة؟

- شعور بالفخر أن نكون جزءا من هذا املرشوع 
الذي يمثل جزءا من نهضة قطر عىل مدار الـ12 
وأصبح  لنا  بالنسبة  حلما  كان  املاضية،  عاما 
واقعا نعيشه يف الوقت الحايل، والشك أنه شعور 
بالفخر واالعتزاز للمشاركة ولو باليشء البسيط 
الذي يعترب  العالم  يف حدث عاملي بحجم كأس 
البطولة األكرب عىل مستوى كرة القدم عاملياً، من 

حيث املتابعة والحضور الجماهريي.

مع  واسعا  عامليا  تفاعال  شاهدنا  لقد   {
كيف   ،974 الستاد  املسبوق  غري  التصميم 

ترى ذلك؟

إيجابية،  كانت  لله  الحمد  واآلراء  األصداء   -
عامة  بالتنظيم بصورة  إشادات واسعة  وملسنا 
للمونديال، يف الوقت الذي شاهدنا انبهارا كبريا 

974 كفكرة غريبة  استاد  بفكرة تصميم 
وفريدة من نوعها تنفذ ألول مرة كاستاد مؤقت 
مكون من هيكل حديدي وحاويات شحن بحرية 
االتحاد  من  املتطلبات  كل  مستوفية  وجميعها 
الدويل لكرة القدم »فيفا« وكافة املعايري العاملية 
واملواصفات واملقاييس املتعلقة باألمن والسالمة.

}  كيف تم تجهيز امللعب للمونديال وكيف 
تقيم التجربة بعد انتهاء املباريات عليه؟

كأس  بطولتي  يف  استخدامه  تم  االستاد   -
سبع  يف   2022 العالم  وكأس   2021 العرب 
عرش  الستة  دور  مباراة  آخرها  كان  مباريات، 
جزءا  كنا  لقد  الجنوبية،  وكوريا  الربازيل  بني 
الحمد  ولله  البطولة  طوال  املنشأة  تشغيل  من 
وصلنا للصورة التي كنا نتطلع إليها من خالل 
وتم  الورق  عىل  كانت  التي  التشغيلية  الخطط 
الواقع، ففي كأس العرب وضعنا  تنفيذها عىل 
التصورات والدروس املستفادة لعالج التحديات 
من أجل الظهور بأفضل صورة يف كأس العالم 

والحمد لله نجحنا بصورة كبرية ونشعر بفخر 
كبري لذلك.

هل سنرى أي فعاليات أخرى ستجرى   {

عىل امللعب املونديايل قبل انتهاء كأس العالم 
2022؟

لعرض  شو«  »فاشون  حفل  لدينا  سيكون   -
Qatar creats ومتاحف  بالتنسيق مع  األزياء 
قطر باإلضافة إىل حفل غنائي كإحدى الفعاليات 
العالم  كأس  هامش  عىل  للجماهري  تقام  التي 
2022 وذلك يوم 16 ديسمرب الجاري، بمشاركة 
كبرية باعتباره من أكرب عروض األزياء بمشاركة 
مطربني  وحضور  عاملية  ماركة   80 من  أكثر 
يحيون  عامليني  ومطربني  العربي  الوطن  من 
بحضور  العرض،  نفس  خالل  الغنائي  الحفل 
ما يزيد عن 20 ألف متفرج، فهناك إقبال كبري 
عىل تذاكر الحفل وسيكون ذلك آخر الفعاليات 
التي سيستضيفها استاد 974، قبل صدور قرار 

بتفكيك االستاد.

} هل تم اتخاذ قرار التفكيك بالفعل؟

- التوجيه بتفكيك االستاد أو الخيار الذي سيتم 
اعتماده كخيار لإلرث يف حال صدور هذا القرار 
سواء ببناء االستاد يف موقع آخر أو تفكيكه أو 
مع  إصداره  سيتم  آخر  قرار  أي  أو  به  التربع 

نهاية املونديال.

عىل  القرار  لتنفيذ  الجاهزية  مدى  ما   {

أرض الواقع؟

جاهزة  التفكيك  وخطة  جاهزون  نحن   -
أمام  كامل  بشكل  مطروحة  اإلرث  وخيارات 
القرار لتنفيذه بعد نهاية كأس  اإلدارة لتوجيه 

العالم 2022.

}  البعض كان يشكك يف قدرة امللعب عىل 
التي  الكبرية  الجماهريية  األعداد  تحمل 

ستحرض 

مباريات كأس العالم لكن مباراة بعد أخرى 
يتحقق النجاح؟

امللعب  بأن  يتعلق  تشكيك  هناك  كان  نعم   -
الجماهري،  مؤقت وربما يؤثر عىل أمن وسالمة 
املباريات  أغلب  أن  شاهدنا  الحمد  لله  لكن 
وشاهدنا  الكاملة،  االستيعابية  بالطاقة  أقيمت 
حماس الجماهري وشغفهم خالل تلك املباريات 
وقفزهم  املباريات  طوال  بحماس  وتشجيعهم 
املدرجات،  يف  وتحركهم  وفرحتهم  واحتفالهم 
ورغم ذلك لم يكن هناك أي تأثري يتعلق باألمن 
بل  الحديدي،  الهيكل  عىل  تأثري  أو  والسالمة 
بخروجنا  ونفخر  أبهى صورة  يف  األمور  كانت 
بتلك الصورة املرشفة التي تليق بقطر وبالوطن 
كل  خاللها  تحققت  مبهرة  بطولة  يف  العربي 
الوعود التي خرجت منذ اليوم األول بعد فوزنا 
برشف استضافة املونديال وتأكدت للجميع يوماً 

بعد يوم.

} الجماهري عرب املنصات تطالب باإلبقاء 
وكذلك  تصميمه  لروعة  نظرا  امللعب  عىل 
باعتباره شاهدا عىل استضافة كأس العالم 
واملنطقة  قطر  تاريخ  يف  مرة  ألول   2022
والرشق األوسط والعالم العربي واإلسالمي 
احتضان  يف  قطر  استمرار  جانب  إىل 
املستقبل  يف  عاملية  رياضية  منافسات 

القريب؟

- نقدر ذلك، وبدون شك قطر فازت باستضافة 
القادمة،  السنوات  يف  كربى  رياضية  فعاليات 
وربما يتغري القرار لكننا جاهزون بنفس خطة 
التفكيك، وقطر دائما جاهزة ويف املوعد ونحن 
عىل  املقبل  فرباير  شهر  يف  مقبلون  أننا  نعلم 
استضافة مباريات دور الستة عرش من دوري 
البطولة  ونهائي  التجمع  بنظام  آسيا  أبطال 
سيكون أيضا يف دولة قطر، وكذلك سنستضيف 
 2014 بداية  سيقام  الذي   2023 آسيا  كأس 
 2030 واالسياد 

وكلها بطوالت ومنافسات تمكننا من استخدام 
هذه املنشآت العاملية، ونحن يف قطر ولله الحمد 
نمتلك املنشآت الرياضية التي تحتوي عىل أعىل 
التي  الحديثة  بالتكنولوجيا  واملدعمة  املعايري 
تعزز من جاهزيتنا الستضافة أي حدث ريايض 

يف املنطقة.

عند  الخاصة  مشاعرك  لنا  تصف  كيف   {

تفكيك امللعب إذا صدر قرار بالتفكيك؟

- لقد كنت من ضمن فريق العمل من اليوم األول 
لتحديد موقع االستاد وذلك يف 2014، وبالتأكيد 
صعبة،  لحظة  االستاد  تفكيك  لحظة  ستكون 
املستقبلية،  للمنافسات  باقيا  يكون  أن  وأتمنى 
الوعود  من  جزءا  كان  أنه  تحدثت  مثلما  لكن 

املتعلقة بإرث املونديال.

} حدثنا عن كيفية الوصول لفكرة تصميم 

تصميم  مثل  مسبوق  وغري  فريد  ملعب 
إىل  الفكرة  تلك  تحولت  وكيف   974 استاد 
واقع نال إعجاب العالم كله خالل املونديال؟

خالل  التصميم  فريق  مع  التفكري  كان  لقد   -
استاد  لفكرة  الوصول  يف  ذهني  عصف  عملية 
مؤقت يجسد مفهومي اإلرث واالستدامة اللذين 
العليا  اللجنة  وعود  من  أساسيا  جزءا  كانا 
استضافة  ملف  تقديم  بعد  واإلرث  للمشاريع 
إىل  الدراسة  وخلصت  العالم،  لكأس  قطر 
باعتبارها  البحري  الشحن  حاويات  استخدام 
سهلة التنقل واالستخدام وتعكس روح وتاريخ 
املكان بالقرب من موقع االستاد يف منطقة رأس 
أبوعبود بمنطقة ميناء الدوحة القديم – امليناء 
الصناعي  املنطقة  تاريخ  وعكس  التجاري- 
رئيسيا  ومقرا  اسرتاتيجيا  موقعا  كان  الذي 
لقطر للبرتول أو قطر للطاقة كما تسمى حالياً، 
املؤقت  االستاد  فكرة  ليعكس  التصميم  وجاء 
بإجمايل  بحري  شحن  حاويات  باستخدام 

الحاويات  تم تصنيع  974، وقد  عدد 

وتأسيسها بشكل كامل خارج املوقع، وهو األمر 
إنجاز املرشوع،  الذي ساهم يف سهولة ورسعة 
الدويل  االتصال  رمز  إىل  يرمز  العدد  أن  كما 
لدولة قطر وكان بمثابة ترحيب من دولة قطر 
وتشجيعها عىل التواصل بني الشعوب والرتحيب 
العالم  أنحاء  جميع  من  القادمة  بالجماهري 
قطر  دولة  يف  تقام  عالم  كأس  أول  لحضور 

واملنطقة والرشق األوسط.

هل التصميم اعتمد فقط عىل حاويات   {

الشحن البحري؟

 30 إىل  يصل  الذي  الحديدي  الهيكل  هناك   -
الثاني من  ألف طن من الحديد يعترب العنرص 
مكونات امللعب يمكن إعادة تدويره بشكل كامل 
بعد انتهاء بطولة بحجم كأس العالم، ويف الواقع 
فكرة االستاد تعتمد عىل كونه استادا مؤقتا قابال 
إلعادة بنائه بعد تفكيكه بشكل كامل، ودعني 
أؤكد أن التصميم عمل مشرتك بني فريق تنفيذ 
فينويك  مارك  املميز  واالستشاري  املرشوع 
أيضا  صمم  الذي  العاملي،  اإلسباني  املصمم 
الفكرة  تبلورت  وقد  التعليمية،  املدينة  استاد 
خرجنا  وقد  الشحن،  حاويات  استخدام  حول 
عىل  رائع  بشكل  انعكس  الذي  التصميم  بهذا 

أرض الواقع.

بعد  امللعب  من  االستفادة  ستتم  كيف   {

تفكيكه؟

يمكن  التي  املقرتحات  من  العديد  هناك   -
تنفيذها، حيث يمكن بناؤه كاستاد كامل بسعة 
أو  قطر  بدولة  آخر  موقع  يف  متفرج  ألف   40
االستاد  نقل  عىل  االتفاق  يتم  أخرى  دولة  أي 
القدم  لكرة  الدويل  االتحاد  مع  بالتنسيق  لها 
بحجم  رياضية  منشآت  عدة  بناء  أو  »فيفا«، 
موقعني  يف  ملعبني  بناء  إمكانية  مثل  أصغر 
مختلفني بسعة 20 ألف متفرج لكل ملعب، أو 
بناء 4 منشآت رياضية بسعة 

إعادة  أو  مواقع مختلفة،   4 يف  آالف مقعد   10
تدوير الهيكل الحديدي ألي أغراض مستقبلية 
البحري  الشحن  وحاويات  إنشائية،  كأعمال 
البحري  الشحن  يف  استخدامها  إعادة  يمكن 
لهذه  املطلوبة  الشهادات  عىل  حفاظنا  بحكم 
الحاويات الستخدامها كشحن بحري اذا دعت 

الحاجة لذلك.

} هل فكرة التربع لدعم الدول ذات الحاجة 

تصميم  يف  السبب  رياضية  تحتية  لبنية 
امللعب بهذه الصورة املبتكرة؟

- لقد كانت فكرة امللعب فكرة جريئة وتعكس 
التي  للدول  الرياضية  باملنشآت  للتربع  وعودنا 
فكرة  وتعترب  رياضية،  تحتية  لبنية  تحتاج 
املالعب  مختلف  يف  موجودة  والتربع  التفكيك 
من خالل التربع باملدرج العلوي، لكننا ظهرنا 
بفكرة تصميم ملعب كامل قابل للتفكيك وممكن 
القرار  اتخاذ  حال  يف  آخر  موقع  يف  يبنى  أن 
يمكن  أو  أخرى،  دولة  أو  قطر  دولة  يف  سواء 
االستدامة  لفكرة  وفقا  املكونات  تدوير  إعادة 

املستخدمة  الرياضية  للمنشآت  والتخطيط 
للفعاليات الكربى مثل كأس العالم واالستفادة 
منها والحفاظ عىل املكونات كجزء من االستدامة 

وإعادة التدوير.

االستاد  موقع  يف  معالم  ستبقى  هل   {

يف  العالم  كأس  مباريات  إقامة  تجسد 
موضع  لتكون  امللعب  تفكيك  بعد  املنطقة 
التعرف  ومحبي  الجماهري  قبل  من  زيارة 

عىل التاريخ القطري؟

تحتية  بنية  املوقع  يف  ستبقى  التفكيك  بعد   -
عملية  أي  أو  وقت،  أي  يف  لالستخدام  جاهزة 
التي  الكهرباء  محطة  سواء  مستقبيل،  تطوير 
املؤسسة  يف  والرشكاء  االخوان  مع  بناؤها  تم 
أو  »كهرماء«،  والكهرباء  للماء  العامة  القطرية 
محطة املرتو التي تخدم املواصالت والتنقل إىل 
منطقة رأس أبوعبود، أو تطوير شاطئ 974 يف 
منطقة رأس أبوعبود الذي سيبقى كإرث بعد أن 
تم تفعيله واستخدامه خالل فرتة كأس العالم 

كإحدى الوجهات الرتفيهية أو السياحية خالل 
التاريخي  املوقع  بحكم  أنه  كما  البطولة،  فرتة 
للمكان فقد تم الحفاظ عىل العديد من املباني 
استخدامها خالل  وتم  للبرتول  بقطر  الخاصة 
فرتة اإلنشاء وفرتة البطولة لرتوي قصة وتاريخ 
املوقع والحفاظ عىل أحد خزانات البرتول كجزء 
من العنارص التجميلية املوجودة يف امليل األخري 
وموقع ومساحات الجماهري خلف أسوار استاد 
974، وبالتأكيد ستبقى العديد من املعالم التي 
استضافة  قصة  وتحكي  املوقع  تاريخ  سرتوي 
ألوانه  السابق  ومن  العالم،  كأس  مباريات 
بعد  سترتك  التي  املعالم  تفاصيل  عن  الحديث 

تفكيك ملعب 974.

مكاسب  أهم  ماهي  نظرك،  وجهة  من   {

استضافة كأس العالم لقطر واملنطقة؟

التي تحققت من املونديال إىل  - أهم املكاسب 
امتالك  أعترب  الواسعة،  العاملية  اإلشادة  جانب 
كوادر برشية عىل أعىل مستوى من أهم مكاسب 
أكد  القطري  فالشباب  املونديال،  استضافة 
امتالكه كفاءة عالية وجاهزية كبرية الستضافة 
أي حدث عاملي، فاملنشآت الرياضية كلها تدار 
بصورة  العطاء  عىل  قادرة  شبابية  بطاقات 
الدولة  تقبل  التي  الكربى  األحداث  مستمرة يف 
السياحي  الجانب  كذلك  استضافتها،  عىل 
شهد تطورا كبريا وتغيريا واضحا خاصة عىل 
كذلك  الغرب،  إىل  نقلت  التي  الصورة  مستوى 
القى  أمر  الحمد  ولله  واألمان  األمن  نواحي 
العربية  الثقافة  بجانب  كبريا،  عامليا  إعجابا 
عىل  التعرف  عىل  املونديال  ضيوف  وحرص 
بها،  اإلعجاب  وإبداء  الدولة،  يف  النواحي  كل 
وهذا أمر مميز يعكس قيمة تنظيم املونديال 
كبري  إيجابي  مردود  له  وسيكون  وأهميته 
وكذلك  السياحية  النواحي  عىل  املستقبل  يف 

يف  العديدة  املكاسب  بجانب  االقتصادية 
غامر  بسعادة  ونشعر  املجاالت،  باقي 

لكأس  الهائل  النجاح  ظل  يف 
العالم 2022 يف قطر.

{ المهندس محمد العطوان 

مطالبة الجماهير بعدم تفكيك الملعب شهادة نجاح

بإمكاننا تحويله إلى ملعبين بسعة »20« ألف متفرج لكل منهماالخطة جاهزة في انتظار القرار بعد نهاية البطولة

بعد نهاية مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية في دور 
الستة عشر بكأس العالم 2022، كان الحديث 

األهم واألبرز على الساحة وفي مواقع التواصل 
االجتماعي محليا وعربيًا وعالميًا يتعلق فقط 

بتفكيك استاد 974، وذلك وفق التعهدات 
التي تتعلق بدعم الدول الفقيرة ذات 

الحاجة لبنية تحتية رياضية، حيث 
لم تتوان قطر عن تقديم الدعم 

والمساندة ضمن مبادرة اإلرث لكأس 

العالم 2022، لكن الجماهير في مختلف األنحاء 
اعتبرت قرار تفكيك ملعب بهذا التصميم المبهر 

والفريد أمرًا صعبًا وطالبوا بأن يتم إعادة النظر فيه ألن 
الملعب أصبح شاهدًا على استضافة قطر للمونديال 
ألول مرة في تاريخ المنطقة والشرق األوسط والوطن 

العربي، كما أنه احتضن مباريات ستبقى عالقة في 
التاريخ ويجب اإلبقاء عليه كصرح مونديالي سيكون 

بمقدور األجيال القادمة زيارته واالطالع عليه، وطالب 
الجمهور بإيجاد حلول أخرى تتعلق بدعم البنى 

التحتية الرياضية للدول النامية والفقيرة دون تفكيك 
الملعب بأكمله، فيكفي التبرع بأجزاء منه فقط.

حوار- عادل النجار

لحظة تفكيك »974«   .. صـعبـة !
المدرجات امتألت في كل المباريات 

للرد على المشككين

حافظنا على مباني »قطر للبترول« 
لتروي قصة وتاريخ الموقع 

حفل »فاشون شو« آخر فعالياته

بحضور  أكثر من »20« ألفا 

 يمكن بناؤه كاستاد كامل
 بنفس السعة في أي موقع آخر

حافظنا على الشهادات المطلوبة 
للحاويات الستخدامها في الشحن مجددا
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الصحف العالمية تتغنى بأسطورة األرجنتين.. صحيفة آس:

من أي كوكب أتيت ؟!

األرجنتيني  بالنجم  العاملية  الصحف  تغنت 
لنهائي  بالده  منتخب  قاد  الذي  مييس  ليونيل 
كأس العالم قطر 2022، بعد قيادته للتانجو 
النهائي  نصف  دور  يف  كرواتيا  عىل  للفوز 
الهزيمة  من  خاللها  من  ثأر  نظيفة،  بثالثية 
التي تلقاها يف مونديال روسيا 2018، بنفس 
النتيجة أمام نفس املنتخب. وسلطت الصحف 
مييس  ليونيل  األخرية  الفرصة  عىل  الضوء 

للتتويج باللقب الوحيد الذي ينقص خزائنه.
عنونت  التي  األرجنتينية  الصحف  مع  البداية 
عىل  نسختها  يف  ناسيون  ال  صحيفة  فيها 
العالم!  كأس  نهائي  يف  »األرجنتني  اإلنرتنت 
الرائع وتنتظر منافسها يوم  تألقت مع مييس 
األحد«. وشددت ال ناسيون عىل »األداء البارع« 
من  األول  الهدف  صاحب  مييس  قدمه  الذي 
ركلة جزاء )34(، والتمريرة الحاسمة للهدف 
الثالث الذي سجله خوليان ألفاريز يف الشوط 

الثاني )69(.
نسختها  يف  »كالرين«  صحيفة  عنونت  فيما 
املباراة  إىل  وصلت  »األرجنتني  بـ  اإللكرتونية 
النهائية بفضل أفضل مستوى ملييس والهداف 
القاتل خوليان ألفاريز«، مشرية إىل أن الثنائي 
ليونيل  املدرب  ملنتخب  املثايل«  »التناغم  هو 
مييس  رقم  أن  كالرين  وأوضحت  سكالوني. 
»السحري« قبل تمريرته الحاسمة إىل ألفاريز 
كؤوس  تاريخ  يف  حاسمة  تمريرة  »أعظم  هو 

العالم«.
اما صحيفة أوليه فقد كتبت »مباراة تاريخية 
للمنتخب الوطني«، مع »أداء استثنائي من ليو 
وكذلك من ألفاريز«. وتابعت: »يجب أن نذكر 

املنتخب. انتصار بنتيجة  كل ما يزخر به هذا 
كل  يف  رصخة،  كل  يف  مختوماً  سيبقى   0-3

قلب، يف كل عناق ويف كل دمعة«.
وذّكرت الصحيفة أيضاً أنه بركلة الجزاء التي 
خمسة  إىل  رصيده  بها  ورفع  مييس  سجلها 
املنتخب  بمهاجم  لحق  املونديال،  يف  أهداف 
الئحة  صدارة  إىل  مبابي  كيليان  الفرنيس 
املهاجم  أيضاً  أصبح  مييس  وأن  الهدافني. 
كأس  تاريخ  يف  تسجيالً  األكثر  األرجنتيني 
غابريال  السابق  املهاجم  متجاوزاً  العالم، 

باتيستوتا بأحد عرش هدفاً.
الصادرة  اإلنجليزية  الصحف  اهتمت  كما 
إىل  األرجنتني  بتأهل  األربعاء،  أمس  صباح 
تغلبها  عقب   ،2022 قطر  مونديال  نهائي 

عىل كرواتيا يف نصف النهائي بثالثية نظيفة، 
لليونيل  األخرية  الفرصة  عىل  الضوء  مسلطة 
ينقص  الذي  الوحيد  باللقب  للتتويج  مييس 

خزائنه.
يا  النهائي  »إنه  صن«:  »ذا  صحيفة  وعنونت 

مييس.. حملة املجد لألسطورة«.
وكتبت يف األسفل: »لم يتم تحديد موعد للعودة 
بعد محادثات تني هاج«، يف إشارة إىل جادون 

سانشو، العب مانشسرت يونايتد.
أما صحيفة »دييل ميل« فكتبت: »خطوة واحدة 
كرواتيا..  يرضب  الساحر  مييس  املجد..  عن 

ومجد النهائي اآلن تحت األنظار«.
ويف األعىل كتبت: »سانشو غري جاهز بدنيًا أو 
ستار«:  »دييل  صحيفة  عنونت  كما  ذهنيًا«. 

يحجز  الساحر  مييس  األخرية..  »الرقصة 
موعده مع اللقب«.

الجراح  تضميد  »رسالة  كتبت:  الجانب  ويف 
من هوجو«، يف إشارة إىل الرسالة التي أرسلها 
هوجو لوريس، حارس فرنسا، إىل هاري كني، 
بعد إهدار األخري ركلة جزاء يف مواجهة إنجلرتا 

وفرنسا يف ربع نهائي كأس العالم.
وكتبت أيًضا: »سانشو يعاني«.

إكسربيس«:  »دييل  صحيفة  عنونت  بدورها 
مع  ميعادا  يحجز  مييس  العالم..  هذا  »خارج 

اللقب«.
تلجراف«:  »دييل  صحيفة  كتبت  جانبها  من 
موعدا  يحجز  الرمز  األخرية..  مييس  »تسديدة 

مع التتويج«.

تمكن  عىل  اإلسبانية،  الصحف  ركزت  كما 
املباراة  إىل  الوصول  من  األرجنتيني  املنتخب 
النهائية لبطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 
الكرواتي  نظريه  عىل  الفريق  وتغلب   .2022
ليونيل  وسجل  يشء.  ال  مقابل  أهداف  بثالثة 
من  األول  الهدف  األرجنتني،  كابتن  مييس، 
ركلة جزاء، ثم أضاف جوليان ألفاريز الهدف 
الثاني يف الدقيقة 39، ثم الثالث يف الدقيقة 69 
السادسة  املرة  هي  وهذه  مييس.  صناعة  من 
املباراة  فيها  تصل  التي  األرجنتني  تاريخ  يف 
النهائية لكأس العالم، خرست منها 3 نهائيات.

عن  عنونت  التي  »ماركا«  مع صحيفة  البداية 
بلوغ مييس لنهائي كأس العالم »عرض هائل 
من مييس«، و»ليو ها أنت ذا«، يف إشارة منها 
إىل الفضل الكبري الذي يعود للربغوث يف تأهل 
بعد  قطر،  مونديال  لنهائي  بالدها  منتخب 
تسجيله لهدف من ركلة جزاء وتقديمه تمريرة 
جوليان  سجله  الذي  الثالث  للهدف  حاسمة 
ألفاريز. وأشارت الصحيفة إىل أن مييس ظهر 
جائزة  خالله  من  ونال  أمس،  رائع  بمستوى 

رجل املباراة.
غالفها  عىل  »سبورت«  صحيفة  عنونت  فيما 
بصورة  وأرفقته  النهائي«،  »إىل  أمس  لعدد 
نجم  ألفاريز  جوليان  مع  يحتفل  مييس 
الثالث  الهدف  تسجيله  بعد  سيتي،  مانشسرت 

لألرجنتني والثاني له يف املباراة.
األسطوري  باألداء  »آس«  صحيفة  وأشادت 
كرواتيا  مباراة  يف  مييس،  ليونيل  قدمه  الذي 
قطر،  مونديال  لنهائي  بالدها  ملنتخب  وقيادة 

وعنونت الصحيفة »من أي كوكب أتيت ؟!«
اإليطالية،  الصحف  أغلفة  مييس  تصدر  وكما 
حيث عنونت صحيفة »الجازيتا ديلو سبورت« 

ليو مييس مثل دييغو مارادونا.

{ جلوبو{ ديلي تليجراف { ماركا

{ أوليه { آس

{ الجازيتا ديلو سبورت

{ ديلي ميل

{ ديلي إكسبريس

{ ديلي ستار { سبورت { ذا صن

نقلت تصريحا لجوسيب يورانوفستش.. صحيفة »نوفي ليست«:

نـريـد الـعـودة إلـى كـرواتيــا بمـيـدالـيـة
هزيمة  تلقوا  »الناريون«  أن  الكرواتية،  الصحف  اعتربت 
نصف  الدور  يف  نظيفة  بثالثية  األرجنتني  من  مستحقة 
النهائي، حيث لم يقدم فيه رفقاء لوكا مودريتش مستواهم 
املعهود. وسلط موقع »ساتا 24« الضوء عىل ما قاله زالتكو 
الهزيمة، مؤكًدا  الفني ملنتخب كرواتيا بعد  املدير  داليتش 

أن فريقه استحق السقوط ضد األرجنتني.
الحلول  غابت  دقيقة   90 طيلة  أن  الصحيفة  وقالت 
الذي تقدم فيه املنتخب  الوقت  الهجومية عىل املنتخب، يف 
األرجنتيني بهدفني نظيفني، لم تكن هنالك ردة فعل قوية 
يف  السيليساو  تقدم  بعد  الربازيل،  مباراة  يف  حدث  مثلما 

النتيجة عادت كرواتيا لتسجيل هدف التعادل.
جوسيب  ترصيح  أبرزت  فقد  ليست«  »نويف  صحيفة  اما 

»من  فيها:  قال  التي  املباراة،  نهاية  بعد  يورانفويتش 
الصعب خسارة الدور نصف النهائي، فكنا قريبني للغاية 

من النهائي، لكننا بعيدون للغاية«
وأضاف: كنا أفضل يف أول 30 دقيقة ثم استقبلنا هدفني، 
األول من خالل ركلة جزاء قابلة للنقاش، باإلضافة إىل ذلك، 
حكم  يحتسبها  لم  ركنية  هناك  كانت  قليلة،  لحظات  قبل 
املباراة، لنتلقى الهدف الثاني يف الوقت الذي كنا فيه نبحث 
عن تعديل النتيجة وهو ما أزم من وضعيتنا وجعلنا نتلقى 
الهدف الثالث. وتابع: أظهر مييس بعد ذلك ما كان يقدمه 
طوال مسريته. وأشار العب كرواتيا إىل أنهم اآلن سيفكرون 
يف كيفية العودة لكرواتيا بميدالية املركز الثالث، وسنحاول 

{ ساتا 24االستعداد بشكل جيد للمواجهة املقبلة. { نوفي ليست

إعداد- وحيد بوسيوف

أوليه: مباراة تاريخية للتانجو كـالريــن: األداء البــارع
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وقاضية  قاسية  كانت  ثالثية 
عىل أحالم الكروات، لتكون املرة 
األرجنتيني  للمنتخب  السادسة 
التي يصل فيها إىل نهائي كأس 
العالم، مييس قدم مباراة مثالية 
أيضا هدفاً،  سجل هدفاً وصنع 
وأبدع ليذكرنا بأغنية رائعة ألحد 
وهو  املميزين  العرب  املطربني 
هو  ملك«  »أنت  املهندس  ماجد 
هداف  أفضل  ألنه  ذلك  يستحق 
كأس  يف  لألرجنتني  تاريخي 
القياسية  األرقام  وبطل  العالم، 
يف مونديال مميز، دعونا ال ننس 
ألفاريز  الكبري  الهداف  إبداع 
الرابع  هدفه  عىل  بصم  الذي 
خالل املونديال يف ليلة تاريخية 
ال تنىس لنجوم األرجنتني يف يوم 
مثايل ولن ينىس لنجوم التانجو، 
هنيئا ملييس وأصدقائه الوصول 
يوم  يف  العالم.  كأس  نهائي  إىل 
العديد  تحطيم  شهد  تاريخي 
سواء  القياسية  األرقام  من 
ومييس  األرجنتيني  للمنتخب 

والهداف الصغري ألفاريز.

كتب- أحمد رجب

11 18
3 24

14 99
7
4

5
6

أصبح األرجنتيني مييس هو الهداف التاريخي 
بعد  العالم  كأس  يف  األرجنتيني  للمنتخب 
كأس  مونديال  يف  الخامس  هدفه  تسجيله 
العالم قطر 2022، حيث سجل هدفاً يف شباك 
التاريخي  األرجنتني  هداف  ليكون  الكرواتي 
يف كأس العالم برصيد 11 هدفاً ليتجاوز رقم 
باتيستوتا الذي سجل 10 أهداف يف نسخ كأس 
أنه أول أرجنتيني يف تاريخ كأس  العالم. كما 
العالم يسجل يف 3 مباريات مختلفة يف األدوار 

اإلقصائية يف نسخة واحدة.

الخاصة  القياسية  واألرقام  مييس،  يوم  هو 
القدم  كرة  نجوم  أميز  أحد  فهو  ال؟!  ولَِم  به، 
كأس  يف  وصنع  سجل  األسطورة  التاريخ،  يف 
برصيد  املونديال  يف  العب  أي  من  أكثر  العالم 
14 هدفاً يف مباريات مختلفة بكأس العالم منذ 
رونالدو  الظاهرة  رقم  ليتجاوز   ،1966 عام 

الذي توقف عند 13 هدفاً.

عادل مييس أرقام ثالثة العبني يف املونديال وهم جريد 
من  كأكثر  كلوزة.  األملاني  رونالدو،  الظاهرة  مولر، 
ساهم باألهداف يف نسخ مونديال كأس العالم، حيث 

سجل 11 هدفاً ومرر 8 تمريرات حاسمة.

جماهريياً  حضوراً  وكرواتيا  األرجنتني  مباراة  شهدت 
ألفا   89 حوايل  حضور  املباراة  شهدت  حيث  كبريا 
وبالتحديد 88966 متفرج خالل املباراة يف املباراة التي 

أقيمت خالل ملعب لوسيل.

كرواتيا  مباراة  خالل  أساسيا  مشاركته  بعد 
مودريتش  لوكا  الساحر  بات  األرجنتني،  أمام 
 6 يلعب  العالم  كأس  تاريخ  يف  العب  رابع 
مباريات وعمره 37 عاماً أو أكثر بعد الربازييل 
دينو  اإليطايل   ،1962 عام  سانتوس  نيلتون 
زوف عام 1982، اإلنجليزي بيرت شيلتون عام 

.1990

املونديال  تاريخ  يف  ذهب  من  بأحرف  اسمه  كتب 
يف  الرابع  الهدف  إىل  بوصوله  املميز،  بإبداعه 
تاريخ  يف  أرجنتيني  العب  رابع  ليكون  املونديال، 
نفس  يف  أكثر  أو  العبني  ثالثة  يسجل  املونديال 
 ،1966 عام  منذ  عاما   23 بلوغهم  قبل  البطولة، 
مونديال  يف  أهداف   3 سجل  الذي  هاوسمان  وهم 
1974، كيمبس سجل 6 أهداف يف مونديال 1978، 
 ،2010 مونديال  يف  أهداف   4 سجل  هيجواين 

ألفاريز سجل 4 أهداف يف مونديال 2022.
نصف  يف  هدفني  يسجل  العب  أصغر  بات  كما 
يوم،  و316  عاماً   22 عمر  يف  العالم  كأس  نهائي 
خالل  بيليه  الربازييل  منذ  العالم  كأس  ونهائي 
عاماً   17 عمر  يف  سجل  الذي   ،1958 مونديال 

و249 يوما.

كأس  تاريخ  يف   25 مباراته  يف  مييس  شارك 
ماتيوس  لوثر  األملاني  رقم  ليعادل  العالم 
الذي شارك يف نفس العدد، ليكون مييس أكثر 
العب يف تاريخ املونديال بني الالعبني الحاليني 

مشاركة يف كأس العالم.

ال يزال مييس بأرقامه هو حديث كأس العالم 
بأكمله، ولَِم ال ؟! فهو واحد من أفضل الالعبني 
يف  املستديرة، مييس سجل  الساحرة  تاريخ  يف 
تاريخ  ليكون سادس العب يف  شباك كرواتيا، 
 ،8 دور   ،16 دور  يف  يسجل  العالم  كأس 
5 العبني سبقوا  واآلن نصف نهائي املونديال، 
اإليطايل  وهم  األرجنتينية  القدم  كرة  أسطورة 
سالفاتوري سكيالتيش خالل مونديال 1990، 
خالل مونديال 1994 اإليطايل باجيو، مونديال 
خالل  وأخريا  سوكر،  الكرواتي  سجل   1998

مونديال 2010 الهولندي ويسيل شنايدر.

الهداف 
التاريخي

تأثير 
ليونيل

معادلة 
الساحر 

»الثالثي« لـ

ألفا
عدد 

الجمهور

الملك 
مودريتش

جوليان 
المبدع

معادلة 
رقم 

ماتيوس

ميسي 
القياسي

ألفاريز 
المتألق

أمام  ألفاريز  تألق 
الكرواتي  املنتخب 
ليكون  هدفاً  وسجل 
الرابع  هدفه  هو 
مونديال  خالل 
العالم  كأس 
يعد  حيث   ،2022
يف  السابع  هدفه 
8 مباريات لعبها 
أسايس  بشكل 
املنتخب  مع 

األرجنتيني.

36 الفوز 
األكبر

التأهل 
للنهائي

كأس  يف  مميزا  رقماً  األرجنتيني  املنتخب  حقق 
كرواتيا  أمام  أهداف  ثالثة  سجل  بعدما  العالم، 
نهائي  نصف  يف  فريق  ألي  فوز  أكرب  ليحقق 

املونديال دون أن تهتز شباكه بأي هدف.

تأهل املنتخب األرجنتيني لنهائي كأس العالم للمرة 
السادسة يف تاريخه، والثانية يف آخر 3 مشاركات، 
آخر مرة كان عام 2014، أملانيا هي أكثر منتخب 
8 مرات، يليها األرجنتني والربازيل  للنهائي  وصل 

وإيطاليا برصيد 6 نهائيات.

6
األرجنتيني 

ال يخسر

رجل
المباراة

األرجنتيني  املنتخب  يخرس  لم 
العالم،  كأس  نهائي  نصف  يف 
عىل  التانجو  نجوم  فاز  حيث 

لهدف  أهداف  بستة  أمريكا 
يف   ،1930 مونديال  يف 

فاز   1986 مونديال 
األرجنتيني  املنتخب 
البلجيكي  عىل 
نظيفني،  بهدفني 
واجه   ،1990 عام 
املنتخب األرجنتيني 
اإليطايل  نظريه 

 1990 مونديال  يف 
املباراة  وانتهت 
قبل  لهدف  بهدف 
التانجو  يفوز  أن 
الرتجيح  بركالت 
لثالثة،  أهداف  بأربعة 

مونديال  ويف 
2014 تعادل 

ملنتخب  ا
ي  لند لهو ا
نظريه  مع 

جنتيني  ر أل ا
بدون أهداف، قبل أن يفوز نجوم 
التانجو بأربعة أهداف لهدفني يف 
ركالت الجزاء، يف مونديال 2022، 
عىل  األرجنتيني  املنتخب  فاز 

كرواتيا بثالثية نظيفة.

لتكون  كرواتيا،  أمام  املباراة  رجل  جائزة  مييس  حصد 
رجل  جائزة  عىل  فيها  يحصل  التي  الرابعة  املرة  هي 
املباراة يف كأس العالم قطر 2022 من أصل 6 مباريات 

لعبها يف مونديال كأس العالم.

4

{ ألفاريز
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دموعه هزت قلوب عشاق 
التانجو بعد عبور حاجز 

كرواتيا الصعب 

»ميسي« استعاد معه 
البريق .. وقضى على 
ظاهرة »النجم األوحد« 

كتب – محمد الجزار 

»سكالوني« أعاد األرجنتين لدائرة الضوء وكتب التاريخ في البرازيل وقطر

رجــــل المستحيـــــل

وفيما كان عنوان العدد األول »االختفاء الغامض«، والذي 
صربي  أدهم  املخابرات  ضابط  مغامرات  قصة  روى 
مختلفة  بلغات  ويتحدث  القتال  فنون  كل  يجيد  الذي 
يثبت  اآلخر  هو  مارادونا  كان  متعددة،  مهارات  ويمتلك 
يمتلكه من سحر  بما  األرجنتني،  أدهم صربي  أنه  للعالم 
كروي ومهارات بني قدميه لم تتكرر إال يف عهد الساحر 

األرجنتيني اآلخر مييس. 
تحقيق  من  إطالقا  يتمكن  لم  األرجنتني  مع  مييس  لكن 
املجد املونديايل وظل عصيا عليه، حتى جاء أدهم صربي 
جديد ولكن ليس كالعب وإنما كمدرب بتعاقد األرجنتني 
مع املدرب ليونيل سكالوني بعد مونديال روسيا 2018، 
ملييس  الربيق  ويعيد  التانجو  مع  املجد  صناعة  يف  ليبدأ 
ويف  أمريكا،  كوبا  ببطولة  الربازيل  يف  األرجنتينية  وللكرة 

قطر ببطولة كأس العالم 2022. 
كمدرب  له  األول  هو  املونديال  هذا  يعترب  سكالوني 
للمنتخب األرجنتيني، حيث إنه كان قد توىل قيادة منتخب 
ملواطنه  خلًفا   2018 أغسطس  من  بداية  فنيًا  التانجو 

خورخي سامباويل. 
2020 بعد  فيما كان سكالوني قد نجح يف تحقيق كوبا 
تفوقه عىل املستضيف الربازيل يف املباراة النهائية بهدف 

نظيف بعد غياب 10 سنوات عن الفوز باللقب. 

املنتخب األرجنتيني تلقى هزيمة مدوية يف بداية مونديال 
قطر 2022، ضد منتخب السعودية بهدفني لهدف، إال أن 
سكالوني لم يعرف االستسالم يف هذه البطولة، ونجح يف 
النهائية  للمباراة  إعادة فريقه إىل املسار الصحيح وقاده 
بعد الفوز يف جميع املباريات، مثلما فعل بإعادة الفريق 
إىل املسار الصحيح بعد فرتة أيضا من الشك والقلق لدى 
القارية  بالبطوالت  التتويج  غياب  استمرار  الجماهري من 

وكأس العالم. 
وماهي إال مباراة واحدة فقط تفصل الفريق عن معانقة 
املستحيل  رجل  سيكون  ووقتها  باللقب،  والتتويج  املجد 
النهاية وكشف عن سبب  إىل محطة  قد وصل  سكالوني 
االختفاء الغامض للتانجو عن التتويج بلقب املونديال منذ 
1986، بعدما تمكن من إلغاء ظاهرة النجم األوحد وعدم 
حرص املنتخب فقط يف مييس الذي وإن كانت دموعه معه 
بعد نهاية مباراة كرواتيا قد أبكت الجميع وهزت قلوبهم، 
لكنها كانت دموع الفرح التي أسعدت املاليني، خاصة أن 
مييس  إظهار  يف  األكرب  والدور  الفضل  له  كان  سكالوني 
من  النسخة  هذه  يف  مختلف  وشكل  مغايرة  بصورة 
محنك ورشس  كقائد  مميز ظهر خالله  املونديال، شكل 
يحمل عىل عاتقه آمال كل الجماهري األرجنتينية من أجل 

معانقة اللقب التاريخي.

قبل عامين من إنجاز األسطورة دييجو أرماندو مارادونا في مونديال 
المكسيك 1986، صدر العدد األول من سلسلة القصص البوليسية المصرية 

»رجل المستحيل« للدكتور نبيل فاروق، والتي القت نجاحا متواصال في العالم 
العربي على مدار 160 عددا وحتى صدور العدد األخير عام 2009. 

هجوم 
مارادونا.. 

بسبب »أجويرو«
م�ن أك�رب األزم�ات التي تع�رض لها 
س�كالوني م�ع منتخ�ب األرجنتني 
خ�الل بداي�ة مهمته م�ع الفريق، 
كان الهجوم ال�رس من جانب 
أرمان�دو  دييج�و  األس�طورة 
أغويرو،  مارادونا عليه بسبب 
ال�ذي ارتب�ط لعدة س�نوات 
بجيانين�ا، ابن�ة مارادون�ا 
من زوجته األوىل كلوديا، 
وأنجبا طفلني، قبل أن 
يرتكها عام 2012. 

 2019 ع�ام  ففي 
مارادونا  انتق�د 
املدي�ر  بقس�وة 
الح�ايل  الفن�ي 

ملنتخ�ب 
األلبيسيليستي، 
بقول�ه إن�ه ل�م 
اللعب�ة  يح�رتم 
عندما ق�رَّر عدم اس�تدعاء 
املهاج�م رسخيو أغوي�رو، مضيف�اً أن 
س�كالوني لم يكن يوماً العباً جيداً وقال: 

»لم أكن ألضّمه لفريقي«. 
ظ�ل  لك�ن  الهجم�ات  ه�ذه  ورغ�م 
س�كالوني صلب�ا قوي�ا، ال يتأثر بأي 
انتق�ادات أو أي هج�وم مؤك�دا ثقته 
بإمكاناته وشخصيته القوية ألن همه 

األول هو األرجنتني فقط.

{ أجويرو

حائط الدفاع األول عن الالعبين
بالبكاء  األرجنتني  منتخب  مدرب  سكالوني  ليونيل  أجهش  مثلما 
كرر  قد  كان  للنهائي،  والتأهل  الفوز  عقب  كرواتيا  مباراة  بعد 
الجمهور  عن  يتحدث  كان  حني  نفسها  املباراة  قبل  األمر  نفس 

األرجنتيني.  وقال سكالوني يف مقطع مصور مع قناة االتحاد الدويل 
لكرة القدم: »هذا الفريق يلعب من أجل الشعب األرجنتيني ومن أجل 

األرجنتينية  للجماهري  رسالته  يف  وأضاف  الحلم«.   أجل  ومن  العائلة 
»هؤالء الالعبون ال يلعبون من أجل املال، بل يلعبون من أجلكم«، وأكمل 

لهم  نحمل  أن  ونأمل  الجماهري،  به  تقوم  الذي  املجهود  كل  »نعلم 
بعض السعادة«.  وحاول سكالوني التماسك حني كان يتحدث 

نهاية  يف  الدموع  ذرف  لكنه  األرجنتينية  الجماهري  عن 
األمر، ليثبت أنه حائط الصد األول لالعبيه وعالقته مع 

الجمهور مميزة أيضا.

عالقة قوية مع »الساحر«
ليونيل  األرجنتيني  الساحر  مع  للغاية  قوية  بعالقة  سكالوني  يرتبط 
مييس، وتظهر عدسات الكامريا دائما خط التفاهم والرتابط بينهما يف كل 
املباريات وحتى خالل التدريبات أيضا.  وبسؤاله عن رأيه يف مييس قال 

سكالوني إنه ليس لديه شك يف أن مييس أفضل العب عىل اإلطالق. 
أشاهده عن قرب، رؤيته  أن  رائع ومثري  أمر  إنه  »بالنسبة يل،  وأوضح: 
شيئاً،  يصنع  أراه  مرة  كل  يف  وأضاف:  املالبس.   غرفة  ويقود  يتدرب 
يشعل حماس زمالئه يف الفريق ويف الناس، وليس فقط لألرجنتينيني. 

ومن حسن حظنا أنه يرتدي قميصنا«.

الثأر من هزيمة »2018«
للمباراة  والتأهل  كرواتيا  عقبة  تجاوز  يف  بالده  منتخب  قدرة  عىل  سكالوني  راهن 
النهائية، رغم تشكيك البعض وتأكيدهم عىل أن كرواتيا ستجعل املهمة من خالل 
دفاعها القوي صعبة جدا عىل راقيص التانجو.  وقبل املباراة قال سكالوني بثقة إن 

منتخب بالده سيشق طريقة للنهائي بل والثأر من وصيفة بطلة 2018. 
التانجو« يف كأس العالم  4 أعوام، يف ألم شديد ل� »راقيص  وتسببت كرواتيا، قبل 
2018، بعد أن فاز رفقاء لوكا مودريتش عليهم 3 /  0 يف دور املجموعات، لتتحول 

دور  من  وأقصتهم   3  /  4 عليهم  تغلّبت  التي  فرنسا،  مواجهة  إىل  األرجنتني  وجهة 
والعبور  الحلم  التانجو يف تحقيق  2022 نجح  لكن مع سكالوني ويف نسخة  ال�16، 

للنهائي وتحقيق الثأر أيضا من الكروات بفضل رجل املستحيل وصانع األمجاد لألرجنتني.
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مونديال قطر يفتح أبواب التاريخ أمام البرغوث األرجنتيني

م��ح�����ط��������م 

األس����اطي��ر

يوما بعد يوم يزداد ليونيل مييس نجم منتخب 
إىل  وصل  ولقد  املالعب،  يف  توهجا  األرجنتني 
فيفا  العالم  كأس  بطولة  يف  هائلة  فنية  قمة 
منتخب  قيادة  يف  نجح  بعدما   ،2022 قطر 
بالده بكل ثبات نحو التأهل إىل الدور النهائي 
رائع  من  أكثر  مستوى  وقدم  املونديال،  من 
وكافة  الجميع  إشادة  به  نال  النسخة،  تلك  يف 

املتابعني من كل أنحاء العالم.  يدخل الربغوث 
العالم،  كأس  من  النسخة  هذه  األرجنتيني 
نصب  واضعا  أكون،  ال  أو  أكون  شعار  تحت 
بهذه  التتويج  وهو  فقط،  واحدا  هدفا  عينيه 
األخرية  تكون  قد  التي  املونديال،  من  النسخة 
تاريخ  املنقوصة يف  الوحيدة  البطولة  له، فهي 
عقد  اكتمال  له  يضمن  بها  والفوز  مييس، 
اإلعجاز الكروي، وقد يتخطى بذلك األسطورة 

األرجنتينية الخالدة دييجو أرماندو مارادونا.
البطولة، من   مييس يركز بشكل كبري يف هذه 

جديد  إخفاق  من  خوفا  باللقب،  التتويج  أجل 
بعد اإلخفاق الذي حققه يف وقت سابق، وذلك 
خرس  عندما  الربازيل،  يف   2014 بطولة  يف 
األملاني، ويومها  املنتخب  أمام  النهائية  املباراة 
بكى مييس بكاًء تاريخيا، بالطبع يمني النفس 
أال يتكرر هذا املوقف، وإن بكى فتكون دموع 

الفرح.
بمحطات  األرجنتينيون  ورفاقه  مييس  مر 
صعبة يف مونديال قطر، بدأت مبكرا بالخسارة 
االفتتاحية  املباراة  يف  السعودي  املنتخب  أمام 

بهدفني مقابل هدف، وظن البعض أن التانجو 
األقل  عىل  أو  مبكرا،  البطولة  يودع  سوف 
وحتى  النهائي  ربع  طموحه  أقىص  سيكون 
ذلك،  عكس  ليو  أثبت  حتى  النهائي،  نصف 
وقاد بالده للفوز عىل بولندا واملكسيك ليصعد 
عرش  الستة  دور  يف  ويتفوق  مجموعته،  أول 
عىل منتخب أسرتاليا بهدفني مقابل هدف، ويف 
النهائي انترص عىل هولندا بركالت  الدور ربع 
نصف  إىل  ليتأهل  الجزاء،  نقطة  من  الرتجيح 
النهائي، ويومها نجح يف إقصاء كرواتيا بثالثة 

أهداف دون رد.
البطولة،  تلك  يف  رائعا  فرديا  أداًء  قدم  مييس 
املباراة  الفوز بجائزة رجل  استحق من خالله 
يف أكثر من لقاء، واستحق هذه الجائزة، بعدما 
أبدع داخل املستطيل األخرض، وحصد املكاسب 
التتويج  أو  لبالده،  باالنتصار  سواء  العديدة 
بالجوائز الفردية، ويبدو أن مونديال قطر هو 
بعدما  املقاييس  بكل  مييس  عىل  السعد  وش 
وحطم  لنفسه،  جديدا  تاريخا  بقدميه  سطر 

العديد من األرقام القياسية.

كتب - خالد عيل

ال���ك���ب���ي���ر ك����ب����ي����ر.. ي����ا م��ي��س��ي
من  يأتي  ال  واألسطورة  كبريا..  يظل  الكبري 
السنوات  وعدت  العمر  تقدم  ومهما  فراغ، 
وتعددت، يظل ليونيل مييس أحد أساطري كرة 
العامليني  الالعبني  أفضل  وأحد  العاملية  القدم 
الذين صالوا وجالوا عىل ارض امللعب لسنوات 
العالم،  يف  للماليني  معشوقا  مماجعله  طويله 
من  املاليني  وضعت  فقط..  بلده  يف  وليس 
آمالهم  األسطورة  وعشاق  االرجنتني  جماهري 
فلم  مييس  عىل  قطر  مونديال  يف  وأحالمهم 
فيه رغم  اآلن ولم يخيب ظنهم  يخذلهم حتى 
البداية املتعثرة للتانجو يف البطولة والخسارة 
أمام األخرض العربي السعودي بهدفني لهدف 
نحو  بفريقه  انطلق  العاملي  النجم  ان  اال 
النهائي وساهم يف تحقيق االنتصار تلو اآلخر 
ففاز عىل املكسيك بهدفني نظيفني وعىل بولندا 
بست  الثالثة  مجموعته  وتصدر  أيضا  بهدفني 

نقاط. 
واصل االسطورة تألقه وانطالقته، وقاد فريقه 

للفوز عىل اسرتاليا بهدفني لهدف يف دور الستة 
عرش ثم عىل هولندا برضبات الجزاء 4-3 بعد 
انتهاء الوقتني األصيل واإلضايف بالتعادل 2-2 
أرض  عىل  مييس  ألداء  كان  الثمانية..  دور  يف 
وهولندا  اسرتاليا  عقبتي  عبور  يف  أثره  امللعب 

والوصول للدور قبل النهائي.
املونديال  يف  مبارياته  أفضل  األسطورة  لعب 
النهائي  قبل  الدور  يف  كرواتيا  أمام  اآلن  حتى 
وظهرت ملساته الساحرة وسجل الهدف األول 
من رضبة جزاء، وقدم الهدف الثالث عىل طبق 
من ذهب عندما انطلق بلمسات ساحرة أذهلت 
الجماهري من نصف امللعب حتى وصل ملنطقة 
الجزاء مع فقرة من الرتقيص املبدع ملن يقابله 
كرة  ويهدي  مارادونا  برتقيصات  ليذكرنا 
عرضية لزميله جوليان الفاريز ليسجل الهدف 
الثالث الحاسم وكان الفاريز قد سجل الهدف 
مييس  قاد  الكروات..وهكذا  مرمي  يف  الثاني 
كرواتيا  عىل  بالفوز  النهائيه  للمباراه  فريقه 

يف  االخرية  الخطوة  إىل  ويصل  نظيفه  بثالثيه 
مشوار تحقيق حلم جماهريه وعشاقه، من أجل 
الفوز بهذه النسخه من كأس العالم فأذا نجح 
يف قيادة فريقه لعبور الخطوة األخرية، فسوف 
يحقق الحلم الكبري لبالده وجماهريه وعشاقه.  
ان  بعد  العمر  السن وتقدمه يف  لم يكن عامل 
ليظل  أمامه  عائقا  والثالثني  الخامسة  بلغ 
أرض  عىل  وأسطورة  وساحرا  وكبريا  متألقا 
للماليني  وإمتاعه  إبداعاته  ويواصل  امللعب، 
التي تعشقه وتستمتع بسحره وملساته وفنونه 
يف  بها  ويمتعهم  لهم  يقدمها  التي  الكروية 
العاملية  البطولة  هذه  يف  وخاصة  مباراة  كل 
واملالعب  االرايض  عىل  تقام  التي  االستثنائية 

القطرية. 
ان  بمييس  االشادة  هذه  كل  رغم  نستطيع  ال 
النجم  فريق  انه  االرجنتني  فريق  عىل  نطلق 
األوحد ألنه مهما كان عمالقا وساحرا واسطورة 
يحقق  أو  بمفرده  يفعل كل يشء  ان  يمكن  ال 

الفوز عىل كرواتيا بثالثية بمفرده ولكنه فريق 
كامل متكامل حارسا ودفاعا ووسطا وهجوما 
وجهازا فنيا، وظهر ذلك واضحا عندما سجل 
الفريق هدفني يف مرمي ليفا كوفيتش حارس 
ان  بعد  فقط،  دقائق  خمس  خالل  كرواتيا 
بداية  يف  للكروات  والسيطرة  االستحواذ  ترك 
املباراة ليفقد لوكا مودريتش ورفاقه توازنهم 
مييس  ووجه  التانجو  مواجهة  عىل  وقدرتهم 
الثالث  الهدف  باسست  القاضية  الرضبة 
ومشوارهم  انتهى  حلمهم  ان  الكروات  ليدرك 
توقف عند الدور قبل النهائي، وودعوا البطولة 
األكرب  األثر  املباراة  يف  فعله  وما  ملييس  وكان 
املشوار  استكمال  وعدم  بالكروات  االطاحة  يف 

نحو النهائي الحلم.
فريق  ليس  االرجنتني  ان  نقول  ان  نستطيع 
النجم االوحد ولكن تواجده وملساته عىل أرض 
الثقة  فريقه  تمنح  الكروية  وفنونه  امللعب 
فينطلق الالعبون ويبدعون تحت قيادة مييس 

لقب  عىل  وينافس  أهداف  خمسة  سجل  الذي 
التاريخي  الهداف  وأصبح  البطولة  هداف 
ملنتخب التانجو، وصعد للمرة الثانية للنهائي 

يف تاريخه كالعب مع منتخب بالده. 
النهائية ويواصل  املباراة  هل يتوهج مييس يف 
ويهدي  امللعب  أرض  عىل  وإبداعاته  سحره 
أرجنتيني،  مليون  وألربعني  لبلده  البطولة 
كل  وان  خاصة  الكبري  حلمهم  ويحقق 
الرتشيحات اآلن أصبحت يف صالح التانجو وان 
مييس..النهائي  بطوله  ستكون  البطولة  هذه 
ماذا سيفعل  االحد وسنرى  يوم  الحلم سيقام 

الساحر مييس ورفاقه ومدربهم اسكالوني. 

أيام المونديال

جمال برعي
ناقد ريايض مرصي

بجائزة رجل المباراة

األكثر تتويجا
العالم،  كأس  بطولة  تاريخ  يف 
العب  أكثر  مييس  أصبح 
املباراة،  رجل  لجائزة  حصدا 
جوائز   9 إىل  وصل  بعدما 
املونديالية  مشاركاته  يف 
هذا  إىل  ووصل  الخمس، 
الالفت  تألقه  بعد  الرقم 

للنظر يف مونديال قطر.
إليه  وصل  الذي  الرقم  هذا   
تفوقا  له  يضمن  مييس، 

التقليدي  غريمه  عىل  ملموسا 
فاز  الذي  رونالدو،  كريستيانو 

يف  العب  أفضل  بلقب  قبل  من 
مباريات بكأس العالم سبع مرات، 

وهو  جوائز   9 إىل  مييس  وصل  فيما 
الرقم األكرب يف التاريخ حتى اآلن، وأيضا 

أمامه فرصة زيادة العدد إذا نال اللقب يف 
املباراة النهائية.

الق�ائ���د الت��اري��خي
كأس  بطوالت  يف  التاريخي  القائد  أصبح  مييس  ليونيل 

القيادة  شارة  يحمل  العب  أكثر  بات  بعدما  العالم، 
رقم  العدد  إىل  املونديال، ووصل  لقاءات  عدد  يف 
املكسيك  قائد  ماركيز  رافائيل  وتخطى   ،18
قيادة  الالعبني  أكثر  بات  أنه  كما  السابق.  
متخطيا  املونديال  تاريخ  يف  بالده  ملنتخب 
مباراة،   16 يملك  والذي  مارادونا  رقم 
التاريخي  القائد  يكون  أن  ليو  واستحق 

يف املونديال

كابوس مارادونا »90« يراوده
مونديال  يف  يحدث  فما  بالبارحة،  الليلة  أشبه  ما 

مونديال  يف  حدث  ملا  مشابه  سيناريو   ،2022 قطر 
يف  بخسارة  التانجو  بدأه  فكالهما  بإيطاليا،   1990 عام 

املباراة االفتتاحية، وكالهما وصل فيه الفريق إىل الدور النهائي 
من البطولة، ولكن الفارق حتى اآلن هو أن األرجنتني خرست نهائي 

90 أمام أملانيا بهدف، وهو ما يخشاه مييس يف تلك النسخة بأن  مونديال 
يتكرر األمر ويخرس املباراة النهائية مثلما حدث مع األسطورة السابقة مارادونا.

ت���ف�����وق
على باتيستوتا
هداف  باتيستوتا  جابريل  عىل  مييس  ليونيل  تفوق 
خمسة  مييس  سجل  بعدما  العالم،  كأس  يف  األرجنتني 
أهدافه  عدد  ليصل  املونديال،  من  النسخة  هذه  أهداف يف 
11 هدفا، ويتفوق باتيستوتا الذي يمتلك يف  املونديالية إىل 
رصيده عرشة أهداف مونديالية، ولكن مونديال قطر شهد 

تفوق مييس.
من  عدًدا  يسجل  العب  أكثر  األرجنتيني  الربغوث  بات  كما   
األهداف يف كأس العالم من أي العب آخر ال يزال يف املالعب 
الذي  مولر  توماس  األملاني  عىل  متفوقا  هدفا،   11 برصيد 
يملك عرشة أهداف وكيليان مبابي تسعة أهداف وال يزال 

بإمكانه زيادة رصيده يف قطر.
من  املزيد  تحقيق  نحو  ثابتة  بخطى  يسري  مييس   
املباراة  سيخوض  وأنه  سيما  ال  القياسية،  األرقام 
ديسمرب  من  عرش  الثامن  يف  تقام  التي  النهائية 
الجاري، ويف حالة نجاحه يف تسجيل أهداف 
وبني  بينه  الفجوة  يزيد  سوف  جديدة، 

املنافسني.

األكث��ر مش�ارك�ة
في ت���اري��خ ال���م��ون��دي��ال

القيايس  الرقم  عادل  بعدما  املونديال،  تاريخ  يف  مشاركة  العب  أكثر  األرجنتيني  الساحر  أصبح 
املسجل باسم األملاني لوثار ماتيوس، الذي يمتلك يف رصيده 25 مباراة بتاريخ كأس العالم.

 مباراة كرواتيا ضد األرجنتني التي أقيمت بنصف نهائي كأس العالم، عىل ملعب استاد 
األكثر  له  العالم، والتي ضمنت  تاريخ مييس بكأس  25 يف  املباراة رقم  لوسيل، هي 

مشاركة مناصفة مع ماتيوس.  مييس الذي يلعب النسخة الخامسة له من كأس 
وأخريا   2018 ثم  و2014   2010 ثم   2006 عام  بدأها  والتي  العالم، 

النهائية،  املباراة  يلعب  أمامه فرصة جديدة عندما  بات   ،2022
ماتيوس  ويتخطى  مباراة،   26 إىل  سيصل  ووقتها 

وينفرد بهذا اللقب وحده.
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ميسي وألفاريز.. حل اللغز األرجنتيني

ثنائيـــــة خياليـــــة

وجد  األسمى،  باللقب  للظفر  يف سعيه  أ. ف. ب-  الدوحة- 
ليونيل مييس لنفسه معاونا: تحصل عىل ركلة جزاء ثم سجل 
ثنائية يف الفوز بثالثية نظيفة عىل كرواتيا يف نصف النهائي 

أول أمس الثالثاء.
عامال  كان  الذي  ألفاريز  جوليان  األرجنتيني  املهاجم  هو 

حاسما بوصول فريقه إىل نهائي مونديال قطر 2022.
يف البداية، كان مقررا أن يلعب أنخيل دي ماريا دور املساعد 
 ،2018 روسيا  مونديال  غرار  عىل  لـ»الربغوث«  املتميز 
دوره  كان  الذي  مارتينيز  الوتارو  اإليطايل  إنرت  مهاجم  أو 

محوريا يف الفوز بلقب كوبا أمريكا عام 2021.
لكن األول عاد من إصابة ولم يكن يف أفضل حاالته البدنية، 
فيما يعيش الثاني أزمة ثقة بعدما فشل يف التسجيل بكأس 
العالم هذه إال تلك الركلة الرتجيحية، الحاسمة للتأهل، أمام 

هولندا يف ربع النهائي.

حل اللغز
أمام  كبديل  البداية  يف  سكالوني  ليونيل  املدرب  استخدمه 

املكسيك  أمام  ثم   ،)1-2 األرجنتني  )خسارة  السعودية 
الثاني دينامية ورونقا لألداء  الشوط  عندما منح دخوله يف 

األرجنتيني الذي أنهى املباراة بالفوز بثنائية نظيفة.
تشكيلة  يف  أساسيا  كان  بولندا،  أمام  التالية  املباراة  يف 
سكالوني. سيشكره املهاجم الشاب الحقا عىل تلك الثقة، ذلك 
أنه حول تمريرة يف منطقة الجزاء من زميله السابق يف ريفر 

بليت إنزو فرنانديز يف الشباك )0-2(.
وكان  أسرتاليا،  أمام  ال16  دور  يف  أخرى  مرة  فعلها  ثم 
الهدف الثاني أيضا )قلصت أسرتاليا النتيجة الحقا(، عندما 

اعرتض كرة عشوائية وأسكنها الشباك )57(.
أول أمس الثالثاء، ويف ستاد لوسيل، أثبت بثنائيته مع مييس 
الهجومي لألرجنتني، وأكد فعاليته يف  للغز  الحل األمثل  أنه 

شباك كرواتيا يف نصف النهائي.
أوال استغل ألفاريز خطأ دفاعيا بالتغطية من املخرضم ديان 
لوفرين، بعد تمريرة جميلة من فرنانديز، فانفرد بالحارس 
الحكم  احتسب  أرضا:  أسقطه  الذي  ليفاكوفيتش  دومينيك 
اإليطايل دانيييل أورساتو ركلة جزاء بعد نحو نصف ساعة 

عىل البداية فرتجمها مييس هدفا بالدقيقة )34(.

لم يتأخر ألفاريز يف إحراز الثاني، عندما استغل كرة أهدرها 
الكروات أمام منطقتهم، فانطلق برسعة صاروخية وتخلص 
التعرج  مسابقة  متزلجي  طريقة  عىل  كرواتيا  دفاع  من 

وسجل منفردا يف مرمى ليفاكوفيتش )39(.
ألفاريز  أنهى  منه،  بدال  ديباال  باولو  يحل  أن  وقبل  وأخريا، 
استعراض مييس الذي تبخرت يف منطقة جزاء كرواتيا متالعبا 
النهائيات،  مدافعي  أفضل  أحد  يوشكو جفارديول  بالشاب 
ليستلم تمريرته عىل طبق من فضة ويسجل الهدف الثالث 

يف الدقيقة )69(.

العب رائع
فمع  بديلة.  أدوارا  أيضا  ألفاريز  يلعب  مانشسرت سيتي،  يف 
وجود النرويجي إرلينج هاالند يدخل بديال فقط يف الدقائق 

األخرية.
يف  املوسم  هذا  أهداف   3 تسجيل  من  يمنعه  لم  ذلك  لكن 
الدوري اإلنجليزي املمتاز، ومن لفت أنظار مدربه اإلسباني 
اللعب  الذي قال »أعرف مدى صعوبة عدم  بيب جوارديوال 

أثارت  كثرية  أشياء  األول،  اليوم  منذ  لكن   )...( بانتظام 
إعجابنا به«.

»إنه العب رائع«، كما يقول رشيكه يف سيتي املدافع الهولندي 
نايثان أكي.

ويضيف الهولندي »إنه تقني للغاية، ويسجل أهدافا صعبة 
ولديه ملسة أخرية جميلة. رجل رائع، وخجول بعض اليشء«.
من  مييس  يعفى  عندما  لألرجنتينيني.  بالنسبة  ثمني  كرمه 
املهمات الدفاعية، فهو ال يحسب مجهوده، ويعيق استعادة 

الخصم لزمام األمور.
لم يخطئ مشجعو األرجنتني حيال األهمية الجديدة أللفاريز 

عندما غنوا »جوليان.. جوليان« يف املدرجات.
أمام أسرتاليا »أحاول دائما تقديم  املباراة  ألفاريز بعد  قال 
أفضل ما لدي، عىل أرض امللعب أو من مقاعد البدالء لتشجيع 
زمالئي يف الفريق«. لكن الجميع يراهن أنه لن يكون بديال 

يف النهائي.
من الصعب أن تتخيل سكالوني يستغني عن ألفاريز مجددا، 
فبوجوده إىل جانب مييس، ستخوض األرجنتني مباراة نهائية 

خيالية.

{ ليونيل ميسي { جوليان ألفاريز

في الدوري البرتغالي

إنزو يحصد جائزة مميزة

كأس  نهائي  سيخوض  الذي  فرنانديز،  إنزو  بنفيكا  العب  اختري 
يف  وسط  العب  كأفضل  األحد،  يوم  األرجنتيني  املنتخب  مع  العالم 

الدوري الربتغايل يف شهري أكتوبر ونوفمرب املاضيني.
وحصل إنزو البالغ من العمر 21 عاما، عىل %19.05 من األصوات 
وكان متقدما عىل العبي بورتو، الربتغايل الكندي ستيفن أوستاكيو 
الدوري  أعلن  حسبما   ،)12.7%( أوتافيو  والربتغايل   )15.87%(
كان  الربتغايل،  للدوري  ووفقا  اإلنرتنت.  عىل  موقعه  عرب  الربتغايل 
إنزو فرنانديز »عنرصا أساسيا« يف االنتصارات الخمسة التي حققها 
بنفيكا يف البطولة خالل هذين الشهرين. وكان األرجنتيني قد اختري 
من قبل أفضل العب وسط يف املسابقة يف أغسطس املايض، بعد شهر 
واحد من انضمامه لصفوف بنفيكا قادما من ريفر بليت مقابل 10 
ماليني يورو. ولفت أداؤه انتباه مدرب املنتخب األرجنتيني ليونيل 
شهر  وبعد  املايض،  نوفمرب  يف  مرة  ألول  استدعاه  الذي  سكالوني، 

واحد فقط أصبح العبا أساسيا يف فريق »األلبيسيليستي«.

{ إنزو فرنانديز

نجم المنتخب اإلنجليزي

البايرن يستعد لخطف راشفورد
أملاني،  صحفي  تقرير  أكد 
رغبة  وجود  عىل  األربعاء،  امس 
يف  ميونخ،  بايرن  جانب  من 
التعاقد مع اإلنجليزي ماركوس 
مانشسرت  جناح  راشفورد، 
تعاقد  وينتهي  يونايتد. 
أولد  يف  عاًما(   25( راشفورد 
الجاري،  املوسم  بنهاية  ترافورد، 
التجديد  عىل  معه  االتفاق  يتم  ولم 

حتى اآلن.
مع  مميزة  مستويات  راشفورد  ويقدم 

مانشسرت يونايتد هذا املوسم، وكذلك مع منتخب إنجلرتا 
خاصة يف مونديال قطر، قبل توديع البطولة من الدور 
»بيلد«  صحيفة  وبحسب  فرنسا.  يد  عىل  النهائي  ربع 
تطورات  جدية  بكل  يراقب  ميونخ  بايرن  فإن  األملانية، 
موقف راشفورد مع ناديه مانشسرت يونايتد، استعداًدا 
بايرن  أن  الصحيفة،  وأضافت  املقبلة.  الفرتة  يف  لضمه 
ميونخ ينظر إىل راشفورد عىل أنه خيار هجومي مميز، 
شاب، لن يكلف النادي مبلًغا كبريًا، باإلضافة لقدرته عىل 
اللعب يف أكثر من مركز يف الخط األمامي، أبرزها رأس 

الحربة، والذي يحتاج إىل دعم بعد رحيل روبرت 
ليفاندوفسكي لربشلونة.

{راشفورد

بسبب تغريدته حول تألق البرغوث

إنــدريــك في ورطــــة
أبدى الربازييل الشاب إندريك، أحدث صفقات ريال مدريد )تنتظر اإلعالن 
الرسمي(، إعجابه باألسطورة األرجنتيني ليونيل مييس، بعد املستوى الرائع 

الذي ظهر به أمام كرواتيا، يف نصف نهائي كأس العالم.
إىل  للمرور  األرجنتني  قاد  بعدما  املباراة،  رجل  بجائزة  مييس،  وتوج 

هدًفا  سجل  حيث  نظيفة،  بثالثية  الفوز  عقب  النهائية،  املباراة 
وصنع آخر، وقدم أداًء رائًعا طوال املباراة.

فإن  اإلسبانية،  ديبورتيفو«  »موندو  صحيفة  وبحسب 
إندريك لم يضع يف االعتبار املنافسة التاريخية بني بالده 

واألرجنتني، باإلضافة لكون مييس واحًدا من أساطري 
والذي  مدريد،  لريال  التقليدي  الغريم  برشلونة 
املرينجي  لجماهري  الحزن  مشاعر  يف  كثريًا  تسبب 

خالل لقاء الكالسيكو. 

{ إندريك
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مودريتش : الحلم لم ينته

النهائي  ربع  يف  الربازيل  إقصاء  قبل 
)4-2( بركالت الرتجيح بعد التعادل 
مدريد  ريال  العب  أدخل   ،1-1
عشاقه،  قلوب  يف  الشك  املخرضم 
الوقت  من  كم  أعرف  »ال  قال  إذ 
كان  »إذا  مضيفا  للمنتخب«،  سألعب 
للبقاء شابا،  لديكم الرس، أو وصفة يل 

فأعطوني إياها«.
يحلم  أن  ملودريتش  يمكن   ،37 سن  يف 
 ،2024 عام  أوروبا  كأس  غمار  بخوض 
بالنسبة  تعقيدا  أكثر  األمور  تبدو  لكن 

ملونديال 2026.
وأقر داليتش بعد الفشل يف تكرار سيناريو 
2018 حني وصلت كرواتيا للنهائي أنها »قد 
تكون نهاية جيل كأس العالم بالنسبة لعدد 
منهم )الالعبني( وصلوا لسن معينة« من دون 
رائعا  األمر  »لكان  وتابع  األسماء.  يحدد  أن 
مسريتهم.  لتتويج  لقب  إحراز  يف  نجحوا  لو 
حظينا بفريق رائع سيكون قادرا عىل إنهاء 

مشواره يف كأس أوروبا 2024«.
الرقم  صاحب  مودريتش،  رحيل  سيخلّف 
القيايس الكرواتي بعدد املباريات الدولية 

)161(، فراغا كبريا بالتأكيد.
بني عامي 2008 و2021 كان الالعب 
للهيمنة  حدا  وضع  الذي  الوحيد 
املطلقة للثنائي مييس ورونالدو 
عىل الكرة الذهبية، بإحرازه 
عام  املرموقة  الجائزة 

.2018

»برونزية على المحك«
لّخص املهاجم السويدي زالتان إبراهيموفيتش 
العبي  أفضل  أحد  »هو  قائال  مودريتش  حالة 
الوسط تكامال يف العالم، ويملك رسعة مذهلة، 
أثنى  ناحيته،  ومن  فريدة.  لعب«  ورؤية 
اإليطايل كارلو أنشيلوتي مدربه يف ريال عليه، 
أبدا«،  الكرة  يخرس  »ال  مودريتش  أن  مؤكداً 
حوله  يدور  الذي  الرحى  حجر  منه  جاعال 
الفريق، والعب الحسم يف الفوز بدوري أبطال 
 5 بني  من  األخري  اللقب   ،2022 عام  أوروبا 

أحرزها الكرواتي مع النادي املدريدي.
جيدة  عالم  كأس  »خضنا  ملودريتش  بالنسبة 
جداً واللعب للمنتخب الوطني لم يكن يف يوم 
قطر  مغادرة  عىل  تصميمه  مبدياً  عقاباً«،  ما 
برونزية  »هناك  قائالً  الثالث  املركز  بميدالية 
جاهزين  نكون  أن  علينا  بالتايل  املحك،  عىل 

ألنها ستكون نتيجة جيدة إذا حققناها«.
أقل  بلقب  مودريتش  يقف  األرقام  سجل  يف 
خينتو  »باكو«  فرانسيسكو  اإلسباني  خلف 
األلقاب يف دوري األبطال، متساوياً  من حيث 
مع املدافع اإليطايل باولو مالديني، رونالدو أو 
بفارق  بنزيما، ومتخطياً  الفرنيس كريم  حتى 
لقب مييس أو اإلسباني أندريس إنييستا الذي 
قال عنه الكرواتي »أحد أفضل الالعبني الذين 

واجهتهم«.

مداعبة بطراز قديم
بتمرير  بتميزه  الكرة  عالم  يف  الفريد  توقيعه 
رائعة  مداعبة  اليمنى،  القدم  بخارج  الكرة 

أن  القديم. لكن بما  بالطراز  للكرة تذكر كثر 
بالقدمني  التمويه  عن طريق  رونالدو  أسلوب 
أو رونالدينيو باستعراضه الكروي، فإن هذه 
التقنية التي يجيدها الكرواتي ال تكفي وحدها 

ملنحه حقه.
مودريتش هو صاحب القميص الرقم 10 من 
الطراز القديم، يرى اللعبة أرسع من اآلخرين 
ويفرض اإليقاع. مراوغ استثنائي يف املساحات 
الكرات  استعادة  عىل  قادر  مقاتل  الصغرية، 
العرضيات  ملعالجة  منطقته،  من  بالقرب 
الخلفي  الجزء  يف  يمر  الخطوط،  بني  والتنقل 
أخرية،  قاتلة  بإيماءة  القيام  أو  الدفاعات  من 

من اليمني حتى من اليسار.
ويبقى مونديال 2018 تحفته الكروية.

التشكيلة  يف  العب  أفضل  مودريتش  اختري 
تألقه،  عام   ،2008 أوروبا  لكأس  املثالية 
من  االنجليزي  توتنهام  إىل  انتقاله  قبل 
بمرحلة  الكرواتي  مر  الحقا،  زغرب،  دينامو 

عجاف.
كان يمكن لقصة نجاحه أن تنتهي منذ الفصل 
النهائي ركلة جزاء  أهدر يف ثمن  األّول عندما 
إالّ  التمديد(.  بعد   1-1( الدنمارك  عىل  الفوز 
العودة  تمنعه من  لم  األليمة  الحادثة  أن هذه 

لتنفيذ ركالت الرتجيح.
الفيفا  أنتجها  التي  »القادة«  سلسلة  يف  قال 
لو  عيلّ  سيؤثر  الذي  الضغط  أعرف  »كنت 
العب  أخرى«.  مرة  ترجيحية(  )ركلة  أهدرت 
وجها  برصاعه  فاز  يرحم،  ال  متكامل،  وسط 
لوجه مع الحارس الدنماركي كاسرب شمايكل.

عقيل

فصاحب  عقله.  هي  ملودريتش  أخرى  ميزة 
امللعب  خارج  والخجول  الطفويل  الوجه 
بإمكانه أن يهزم الجميع داخله. قال »ال أحب 
الحديث عن نفيس كثريا... لكنني شعرت دائما 

أنني قائد«.
غرار  عىل  املنتخب،  يف  رفاقه  أكده  ما  هذا 
الظهري يوسيب يورانوفيتش الذي قال »رؤية 
يركضون  مودريتش  لوكا  مثل  أشخاص 
ويموتون عىل أرض امللعب يمنح الشباب طاقة 

إضافية«.
»خالل  القادة  سلسلة  يف  مودريتش  يتابع 

مسريتي، لم يتم منحي أي يشء بسهولة«.
شكوك  هناك  كانت  ريال،  يف  كما  توتنهام  يف 
يف  دائما  األمر  به  انتهى  الكرواتي  لكن  أولية 

طريق الفوز.
قصته  من  هذه  قوته  مودريتش  يستمد 
مذابح  من  فّر  شاب  الجئ  قصة  الشخصية، 
 .)1995-1991( الكرواتية  االستقالل  حرب 
يتذكر »كرة القدم سمحت لنا بالهروب من كل 

ما يدور حولنا«.
يلعب عىل  أقاربه عن طفل صغري كان  يروي 
لجأت  حيث  زادار  يف  الفندق  أمام  األسفلت 
عائلته »عندما أنظر إىل صور طفولتي، كانت 

معي دائما كرة«.
مودريتش  احتفظ  الصعبة،  الفرتة  هذه  من 
نفس  يحمل  الذي  جده  وفاة  عميق.  بجرح 
فرتة  معه  أمىض  يقول،  كما  والذي،  االسم 
طويلة يف الجبال املطلة عىل الساحل الدملايس 
مما  بعضا  األقل  عىل  يَر  لم  ألنه  حزين  »أنا 

فعلته«.

}

مودريتش

}

{ منتخب كرواتيا

الدوحة- أ. ف. ب - بعمر السابعة 
والثالثين كان لوكا مودريتش مدركا 

أن مونديال قطر سيمثل ظهوره 
األخير في كأس العالم. وبالتالي كان 

يمني النفس بأن يكرر أقله مشوار 
2018 حين وصلت كرواتيا 

للنهائي، لكن الحلم انتهى 
الثالثاء بقساوة على يد 
ليونيل ميسي ورفاقه 

3-0. انتهى مشوار فريق 
المدرب زالتكو داليتش 

عند نصف النهائي، 
أمس، في ملعب 

لوسيل، ومعه مشوار 
مودريتش في النهائيات 

العالمية التي يخوضها 
للمرة الرابعة في مسيرته.

بالنسبة لكرواتيا

مع المنتخب اإلنجليزيكاسياس:

ركلة جزاء التانجو 
غير صحيحة

ســاوثجـيـت يحـســم مـصيـره
يرى حارس مرمى منتخب إسبانيا 
إيكر  السابق،  مدريد  وريال 
التي  الجزاء  ركلة  أن  كاسياس، 
هدف  مييس  ليونيل  منها  سجل 
نصف  مباراة  يف  األول  األرجنتني 
أمام   ،2022 قطر  مونديال  نهائي 

كرواتيا، غري صحيحة.
السابق  املكسيكي  الحكم  وكتب 

عىل  ريزو  راموس  فيليب 
»الحالة  بتويرت:  حسابه 
فرض  فيها  ينبغي  ال  التي 
أن  الحارس،  عىل  عقوبة 
اليمنى  الحارس  تكون قدم 
ثابتة عىل األرض، والتالمس 
والحارس  املهاجم  بني 
عملية  بسب  منه،  مفر  ال 

ر  لقصو ا

الذاتي، هنا االلتحام وارد«.
وأرفق الحكم املكسيكي السابق مع 
للتالحم  مصورة  لقطة  التغريدة 
كرواتيا  حارس  ليفاكوفيتش  بني 
وجوليان ألفاريز مهاجم األرجنتني، 
حارس  قدم  عىل  دائرة  وضع  مع 
عىل  ثابتة  وهي  كرواتيا 

األرض.
وأعـاد كاسياس 
التغريدة  نرش 
علـى حسـابه 
الخـــــاص 
بتـويـتــر، 
عليها:  وعلق 
مـتـفـــق  «

تماما«.

{ كاسياس

كشف تقرير صحفي إنجليزي، أمس األربعاء، 
جاريث  مستقبل  بشأن  املستجدات  آخر  عن 
ساوثجيت، مدرب منتخب إنجلرتا، بعد توديع 

كأس العالم.
منصبه،  عن  بالرحيل  ساوثجيت  اسم  وارتبط 
النهائي  ربع  الدور  من  إنجلرتا  خروج  بعد 

ملونديال قطر 2022 عىل يد فرنسا.
وبحسب صحيفة »دييل ميل« الربيطانية، فإن 
الالعبني  مع  الحديث  عىل  حرص  ساوثجيت 
الذين لم يحصلوا عىل فرصة حقيقية للمشاركة 
لهم  سيكون  بأنه  ووعدهم  قطر،  مونديال  يف 

دور مع املنتخب يف املستقبل.
أن ساوثجيت  اتضح  الجلسة،  تلك  ومن خالل 
النية  ولديه  منصبه،  عن  الرحيل  ينوي  ال 

الستكمال عقده مع الفريق.
الثالثة  األسود  مع  ساوثجيت  عقد  وينتهي 
األمم  كأس  انتهاء  عقب   ،2024 صيف  يف 

األوروبية.
وتوىل ساوثجيت قيادة املنتخب اإلنجليزي عام 
 21 تحت  ملنتخب  مدرًبا  عمل  أن  بعد   2016

عاًما.
أمام   2020 يورو  لنهائي  إنجلرتا  ووصلت 

{  ساوثجيتإيطاليا، قبل أن تخرس بركالت الرتجيح.
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لقاء األصدقاء »معا أم ليو؟«حقيقة إيقاف »كالم الناس«
نرشت مجلة »فور فور تو«، 
الجديدة  الكرة  عن  تقريرا 
لكأس العالم، وقالت إن اسم 
عليها،  مكتوب  مييس  ليونيل 
أحد  يف  »ليو«  كلمة  بوجود 

املثلثات.
الحرف  أن  املجلة  وأضافت 
ويبدو  للغاية،  واضح   »L«
الحرف  إىل  ينحني  أنه 
االنتهاء  قبل   »e« الصغري 
يف  لتتكون   ،»o« بحرف 
باللغة   »Leo« كلمة  النهاية 

اإلنجليزية، وهو اختصار اسم ليونيل مييس.. ولكن »فور فور تو« أشارت إىل 
أن الكرة تحتوي عىل كلمة »معا« مكتوبة بالخط العربي عىل الكرة مشابهة 

لكلمة »Leo« يف اإلنجليزية.

»بن حمزة« يشعل األجواءانهض.. يا مغرب

أرض  وعىل   ،2006 يف  سينمائيا  تحقق  حلم  مغرب«  يا  »انهض 
الواقع يف 2022.

قدم سابق،  كرة  يا مغرب( حول العب  )انهض  فيلم  أحداث  تدور 
يحلم بأن املغرب سينظم كأس العالم وأن »أسود األطلس« سيصلون 

إىل النهائي، وسط احتفاالت جماهريية عارمة.
والالفت أيضا أن الفيلم شارك فيه املدرب الحايل للمنتخب املغربي، 
الفيلم  يف  الفريق  العبي  تشكيلة  ضمن  كان  الذي  الركراكي،  وليد 

بمباراة نصف النهائي.

حمزة  بن  أمني  أشعل 
العربي  التليفزيون  مذيع 
يف  تواجده  خالل  األجواء 
سوق واقف لرصد كواليس 
قبل  واملشجعني،  الجماهري 
نهائي  نصف  مباراتي 

كأس العالم 2022.
فقرة  حمزة  بن  ويقدم 
يومية ضمن برنامج صباح 
النور عىل شاشة العربي 2، 
ويتواجد مع أحد الضيوف 
املختلفة،  املواقع  أحد  يف 
الذي  واقف  سوق  خاصة 

يحظى بحضور وتواجد كبريين للجماهري.
يجعل  الذي  األمر  وهو  واضحة،  ظل  بخفة  حمزة  بن  ويتمتع 
قبل  املواقف  أطرف  وكانت  معه،  وتتفاعل  حوله  تلتف  الجماهري 
مباراة األرجنتني وكرواتيا بعدما اقتحمت إحدى املشجعات الهواء، 

وتحدت أمني بفوز التانجو فرد عليها املذيع قائال: كلنا األرجنتني.

: يحيى العمدة.. منسق رابطة أبناء النوبة المصريين في قطر لـ 

»قطر األسطورة«.. هديتنا للمونديال

حاج  نارص  الشعراء  وألحان  كلمات  من  األغنية 
عامر  الفنانني  وغناء  القرشاوي  عيىس  وأحمد 
اللطيف،  عبد  أحمد  وتوزيع  فضل،  ومالك  داود 
الكريم  عبد  ليحيي  وتنفيذه  الكليب  وفكرة 

العمدة.

كبير  تفاعل 

تفاعال  وحققت  اليوتيوب،  عىل  األغنية  نرش  وتم 
يف  املقيمني  واملرصيني  النوبة  أبناء  كل  من  كبري 
العمل  بهذا  سعادتهم  عن  عربوا  الذين  قطر، 
البطولة،  مع  تزامنا  جاء  الذي  الرائع  الفني 
وأكد عىل الدعم الكبري من كل املرصيني والعرب 

العرب. ملونديال 
وكشف يحيى العمدة املسؤول اإلعالمي ومنسق 
تأخذ  لم  أنها  األغنية  كواليس  عن  الرابطة  عام 
من  وجاءت  للنور،  ظهرت  حتى  كبريا  وقتا 

وللتأكيد  للمونديال،  دعم  كرسالة  الرابطة  أبناء 
ومقيم  مواطن  كل  يعيشها  التي  السعادة  عىل 

الكبري. العاملي  الحدث  لهذا  باستضافة قطر 

رسالة شكر 

وقال العمدة يف ترصيحات لـ $ الريايض: 
يف  شاركوا  الذين  والفنانني  الشعراء  أشكر 
أي  عىل  الحصول  لرفضهم  الفني،  العمل  هذا 
عن  عربوا  فقد  األغنية،  هذه  عن  مالية  مبالغ 
األغنية  بهذه  واملساهمة  باملشاركة  سعادتهم 
كهدية بسيطة للشعب القطري العظيم، ولسمو 
هذا  العرب وجعل  لكل  ذراعيه  فتح  الذي  األمري 
املونديال باسم العرب وأبهر به العالم، وبالتايل 
هذا أقل ما يقدم له ولكل القطريني بل مثل هذا 
لقطر  والجميل  الدين  رد  بمثابة  الفني  العمل 
عالية  تحلق  العرب  راية  لتجعل  فعلته  وما 

وخفاقة.

كبير  نجاح 

عن  اآلن  يتحدث  كله  العالم  أن  العمدة  وكشف 
ألنه  العرب  ومونديال  مونديالها  وعن  قطر، 
الصعيد  عىل  فقط  ليس  يشء  كل  يف  استثنائي 
التنظيمي والجماهريي، ولكن كذلك عىل املستوى 
باألداء  املباريات،  كافة  يف  مستمتع  فالكل  الفني 
التي  واملفاجآت  الرائعة  واملستويات  واألهداف 
يدعو  املونديال  هذا  وأضاف:  كذلك..  تحققت 
القمة  يف  دائما  قطر  تظل  أن  ونتمنى  للفخر، 
تحب  دولة  ألنها  النجاحات،  من  املزيد  وتحقق 
يف  املقيمني  وكل  بالجميع،  دائما  وترحب  السالم 
وال  الثاني  بلدهم  يف  أنهم  دائما  يشعرون  قطر 
نحب  فعال  ونحن  اإلطالق،  عىل  تفرقة  أي  توجد 

هذا البلد ونتمنى له أن يظل دائما يف القمة.

كتب – محمد الجزار

بشأن  االجتماعي،  التواصل  منصات  عرب  أثري  ما  عىل  عز،  ياسمني  املذيعة  ردت 
إيقاف برنامجها »كالم الناس« عىل قناة »mbc مرص«.. وقالت ياسمني: »الربنامج 
شغال وموجود رغم أنف الحاقدين، موعدنا، الخميس 6 مساء«.. كانت ياسمني قد 
ظهرت خالل الربنامج مرتدية قميص املنتخب املغربي بعد فوزه عىل الربتغال )1-
0(، وقالت إن دموع رونالدو هي فقط من أفسدت فرحة فوز املغرب، كما انهالت 

باملديح الكبري عىل حبيبته جورجينا رودريغيز، لوقوفها الدائم معه.

افرحي يا قطر بعرسك.. العالم كله جاء إليك ليتغنى 
باسمك

طوف وشوف األسطورة.. كأس العالم والكورة
ازدهار في صورة واضحة والنماء ساحتنا 

واحة
هذه األبيات باللغة العربية، وباللهجة 
النوبية المصرية الشهيرة، هي عبارة 

عن كلمات ألغنية جميلة أنتجتها 
رابطة أبناء النوبة المصريين بقطر، 

كمشاركة منهم في الحدث العالمي 
الكبير، كأس العالم قطر 2022، الذي 

يقام ألول مرة في الوطن العربي 
والشرق األوسط.

عدسات  التقطت 
لقطة  الكامريا 
للثنائي  جميلة 
العب  حكيمي  أرشف 
املغربي،  املنتخب 
مبابي  وكيليان 
املنتخب  هداف 
بداية  قبل  الفرنيس 
الفريقني  مباراة 
النهائي،  نصف  يف 
يتبادالن  وهما 

صداقة  بعالقة  الثنائي  ويرتبط  الحديث..  وأطراف  العناق 
سان  باريس  فريق  يف  معا  دائما  يتواجدان  حيث  قوية، 
مواقع  عرب  الطريفة  التعليقات  باستمرار  ويتبادالن  جريمان 

االجتماعي. التواصل 

Facebook

كل المقيمين سعداء بالنجاح الكبير لكأس العالم »2022«



مغرب .. مغرب
حماس مغربي

مخالب
الديوك واثقونولكن !

استعراض فرنسي

تركيز عميق 

من يلتقطها ؟

الحلم اعتذار مبابي
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مفكرة النتائج

}  تصوير - محمود حفناوي

فرحة طاغية
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كرواتيا

المغرب

المغرب
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روني تسيمرمان نائب رئيس االتحاد األلماني لكرة القدم يؤكد:

قطر استقبلتنا بالود
أكد روني تس�يمرمان نائب رئيس االتحاد األملاني 
لكرة الق�دم، أن بعض االنتقادات التي وجهت إىل 
قط�ر، الدولة املس�تضيفة ل�كأس العالم 2022، 

قاسية للغاية.
وقال تسيمرمان يف ترصيحات له لصحيفة »راين 
نيكار تس�ايتونج«: "يجب علينا أن نحرتم ثقافة 
وتاريخ الدولة اآلس�يوية، خاص�ة أن قطر غريت 
الكثري من األمور بش�كل إيجابي خالل الس�نوات 
األخ�رية، وهذا ينطبق عىل كل م�ا يتعلق بظروف 

العمل للعمال األجانب".
وأضاف: "الحديث مع املواطنني والعمال األجانب 
واألوروبي�ني الذي�ن يعيش�ون يف قط�ر منذ عدة 
سنوات، أظهر يل صورة مختلفة عن تلك املرسومة 

يف أملانيا".
وتابع حديث�ه قائال: "لقد تواجدت يف دولة عربية 
للمرة األوىل يف حياتي وبعد كل التقارير الس�لبية، 
برصاح�ة تفاجأت للغاية م�ن االنفتاح والود لدى 

استقبالنا".
وتطرق تس�يمرمان خ�الل ترصيحات�ه للحديث 
أيض�ا عن س�قوط املنتخ�ب األملان�ي يف مونديال 
قط�ر، وإقصائه من ال�دور األول، حي�ث قال إن 
املرحلة املقبل�ة تتطلب عمال كب�ريا خاصة ايجاد 
بديل ألوليفر بريهوف مدير املنتخب الذي استقال 

من منصبه بعد 18 عاما.
وكان�ت املاكينات األملانية توقفت عن العمل مبكرا 
أو باألحرى تعطلت يف النس�خة الحالية من كأس 

العال�م قطر 2022، حي�ث ودع املنتخب البطولة 
من ال�دور األول وبع�د احتالله املرك�ز الثالث يف 
مجموعته الخامس�ة لتكون أكرب مفاجآت البطولة 
حت�ى اآلن بع�د أن نج�ح ممث�ل آس�يا باإلطاحة 
بمنتخب�ني عمالقني وهما أملانيا وإس�بانيا ويفوز 
عليهم�ا يف املجموعة الحديدية ويتصدر مجموعته 
برصي�د 6 نق�اط، ولكن�ه يف نف�س الوقت خرس 

بغرابة أمام منتخب كوستاريكا.

وبعد مباراة أملانيا وكوس�تاريكا دخل العبو أملانيا 
يف حال�ة صدمة وذه�ول بالرغم م�ن فوزهم عىل 
كوستاريكا وكان من الطبيعي أن يرافقوا إسبانيا 
إذا نجحت يف الف�وز عىل اليابان إال أن األخري كان 
له رأي آخر وفاز عىل إس�بانيا ليقيض عىل فرصة 

أملانيا يف التواجد بالدور الثاني.
وتعترب هذه هي املرة الثانية عىل التوايل التي يودع 
فيها املنتخب األملاني صاحب األربعة ألقاب بطولة 

كأس العال�م بعد أن كان قد ودع أيضا يف روس�يا 
2018 من نفس املرحل�ة لتنتهي حقبة كبرية من 
جي�ل الالعبني املميزي�ن أمثال نوي�ر ومولر، بعد 

الفشل الكبري يف مونديال قطر 2022.
وظ�ل العب�و املنتخب األملان�ي داخ�ل امللعب بعد 
املب�اراة غري مس�توعبني ما يح�دث وأنهم غادروا 
البطول�ة م�ن ال�دور األول كم�ا ظ�ل ع�دد م�ن 

الجماهري متواجدا لفرتة بعد املباراة.

{ صحيفة راين نيكار تسايتونج

كتب - وحيد بوسيوف

بينتو يودع كوريا الجنوبية
سول - قنا - اعترب الربتغايل »باولو بينتو« مدرب املنتخب 
الك�وري الجنوبي لكرة القدم، والذي قّدم اس�تقالته بعد 
الخ�روج من ثمن نهائي بطول�ة كأس العالم FIFA قطر 
2022، أن تجرب�ة تدريبه مع املنتخب ملدة أربع س�نوات 

كانت »تجربة جميلة لن ينساها أبداً«.
وقاد بينتو منتخب كوري�ا الجنوبية إىل بلوغ دور ال� 16 
يف كأس العال�م FIFA قط�ر 2022، قبل الخس�ارة أمام 
 )4  -  1( بنتيج�ة  الربازي�ل 

األسبوع املايض.
ومب�ارشة بعد الخ�روج من 
البطولة، أعل�ن املدرب البالغ 
م�ن العمر 53 عام�اً، أنه لن 
يس�تمر يف تدري�ب منتخ�ب 

كوريا الجنوبية.
بي�ان  يف  امل�درب  وق�ال 
ش�خصياً  »أن�ا  صحف�ي: 
ممتن لالعبني، وذلك بس�بب 
احرتافيته�م وأخ�الق العمل 
مضيفاً:  وس�لوكهم«،  لديهم 
»منحن�ي الالعب�ون الفرصة 
ألعيش إح�دى أجمل التجارب يف حياتي، وأنا لن أنس�اها 
أبداً«. وتابع: »ال توج�د عندي كلمات للتعبري عن تقديري 
لالح�رتام والدع�م اللذين قدمهما يل الالعب�ون خالل هذه 

التجربة الرائعة«.
يذك�ر أن االتحاد الك�وري الجنوبي لكرة القدم س�يقوم 

باإلعالن عن املدرب الجديد يف شهر فرباير املقبل.

{ بينتو

رومينيجه:

تعلموا من تجربة المغرب
دعا كارل هاينز رومينيجه، الرئيس التنفيذي السابق لنادي بايرن ميونخ، 

إىل رضورة التح�ي بالتواض�ع من أجل إع�ادة االت�زان ملنتخب بالده 
مجدًدا يف نهائيات كأس األمم األوروبية »يورو 2024« وما بعدها.

وق�ال رومينيج�ه، يف ترصيحات ل�ه أمس األربعاء، »هذه س�تكون 
املهام الرئيسية للمجلس االستشاري الجديد يف االتحاد األملاني لكرة 
القدم الذي تم تش�كيله بعد الخروج من مرحلة املجموعات لنهائيات 
كأس العال�م، املقامة حاليا يف قطر، للمرة الثانية عىل التوايل، س�نبدأ 

مبارشة العمل عىل الفور«.
ويوافق رومينيجه عىل اس�تمرار هان�زي فليك يف منصب املدير الفني 

ملنتخ�ب أملاني�ا، رغم األداء الس�يئ ال�ذي قدمه الفري�ق يف قطر، حيث 
وصف مدرب بايرن ميونخ السابق بأنه: »مؤهل بدرجة عالية، 

والشخص املناسب إلدارة هذه البداية الجديدة«.
وش�دد: »يج�ب ع�ىل األمل�ان أال يعلنوا عن 

أنفس�هم بعد اآلن كمرش�حني للتتويج 
باللقب قبل البط�والت الكربى.. يجب 

أن يتعلم�وا م�ن منتخ�ب املغ�رب، 
املتأه�ل للدور قبل النهائي يف كأس 
العالم، وكذل�ك منتخب األرجنتني، 

ال�ذي بل�غ املب�اراة النهائي�ة يف 
املوندي�ال، لتحقيق التقارب بني 
املنتقدة  والجماه�ري  املنتخ�ب 

{ رومينجيهألدائه«.


