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األمير هنأ رئيس األرجنتين بفوز منتخب بالده بكأس العالم
نائب األمير: نقدر الروح الرياضية العالية لالعبين وأداءهم المتميز

بعث سمو أمير البالد الشيخ 
نــواف األحــمــد ببرقية تهنئة إلى 
ــيــــس جـــمـــهـــوريـــة األرجـــنـــتـــيـــن  رئــ
الــــصــــديــــقــــة ألــــبــــرتــــو فــــرنــــانــــديــــز، 
ــــرب فــيــهــا ســـمـــوه عــــن خــالــص  أعــ
تهانيه بمناسبة فــوز المنتخب 
األرجنتيني ببطولة كأس العالم 
لـــكـــرة الـــقـــدم لـــعـــام 2022، والــتــي 
أقــيــمــت فـــي دولــــة قــطــر الــشــقــيــقــة، 
ــمـــوه لــفــخــامــتــه وافــــر  مــتــمــنــيــا سـ
الــصــحــة والــعــافــيــة، ولجمهورية 
األرجنتين وشعبها الصديق دوام 

التقدم واالزدهار. 
وعبر سموه عن إشادته باألداء 
ــه الــمــنــتــخــب  الــــرفــــيــــع الـــــــذي قــــدمــ
األرجــــنــــتــــيــــنــــي طــــــــوال مــــبــــاريــــات 
ــه لــلــفــوز  ــبــــطــــولــــة، والـــــــــذي أهــــلــ الــ
الــمــســتــحــق، وبـــالـــروح الــريــاضــيــة 
العالية التي تحلى بها المنتخبان 

المتنافسان.
ــاد ســــمــــوه بــالــجــهــود  ــ ــ كـــمـــا أشـ
ــر،  ــطـ ــي بــــذلــــتــــهــــا قـ ــ ــتـ ــ ــرة الـ ــيــ ــبــ ــكــ الــ

واالســـتـــعـــدادات الــتــي قــامــت بها، 
ــات الـــتـــي وفـــرتـــهـــا، مما  ــانـ ــكـ واإلمـ
أســهــم فـــي إنـــجـــاح هـــذه الــبــطــولــة 
وتـــحـــقـــيـــق أهــــدافــــهــــا الـــريـــاضـــيـــة 

السامية.
مـــن جــانــبــه، بــعــث ســمــو نــائــب 
األمــيــر ولــي العهد الشيخ مشعل 
األحـــمـــد بــبــرقــيــة تــهــنــئــة مــمــاثــلــة 
إلــى الرئيس األرجنتيني ألبرتو 
فرنانديز، ضمنها سموه خالص 
الــتــهــنــئــة بــمــنــاســبــة فـــوز منتخب 
بــــالده بــالــبــطــولــة، مــشــيــدا سموه 
بــالــروح الــريــاضــيــة الــعــالــيــة التي 
ــبـــون، وبــــــاألداء  تــحــلــى بــهــا الـــالعـ

المتميز الذي قدموه. 
كــمــا بــعــث ســمــو الــشــيــخ أحمد 
ــد رئــــيــــس مــجــلــس  ــ ــمـ ــ نــــــــواف األحـ
الوزراء ببرقية تهنئة إلى الرئيس 
فرنانديز، ضمنها سموه خالص 
التهنئة بمناسبة فــوز المنتخب 

األرجنتيني بالمونديال.
)كونا(

قطر تتباهى بالنسخة 
االستثنائية لكأس العالم

شهد استاد لوسيل ختام منافسات كأس العالم 2022 في 
قطر بعد مواجهة مثيرة بين األرجنتين وفرنسا، بحضور أكثر 
من 88 ألف مشّجع، نجح خاللها منتخب التانغو في الفوز 
بلقب النسخة الثالثة في تاريخه. وتزامن نهائي البطولة مع 
اليوم الوطني لدولة قطر، وتمكن ميسي ورفاقه من حصد 

اللقب بالفوز على فرنسا بركالت الجزاء الترجيحية 4 - 2.
وسبق انطالق صافرة بداية المباراة حفل ختامي موجز، 
بمشاركة الفنانين دافيدو وعائشة ومنال وبلقيس ورحمة 
وريــــدوان وأوزونــــا وجيمز ونــــورا، بـــأداء مــن أغــانــي األلــبــوم 
الغنائي الرسمي لكأس العالم قطر 2022، مع إضاءة 32 كرة 
تشبه األجـــرام السماوية مزينة بــأعــالم الـــدول التي شاركت 

منتخباتها في البطولة العالمية.
 وتضّمن الحفل التأكيد بلسان الشاعرين العربيين، تميم 
البرغوثي ومحمد ولد بمبا، على روح كرة القدم التي عكستها 
 عن العالم 

ً
البطولة، وكيف أن كرة القدم هي عالم بديل عوضا

الحقيقي، إذ تتساوى البشرية فــي هــذا العالم الــكــروي، فال 
فوارق بين المتنافسين، فيما تتوزع االمتيازات على الجميع 

بالتساوي. 
وتجّسد هذه الكلمات العالقة بين قطر والتحديات التي 
واجهتها في سبيل تنظيم حدث استثنائي مثل كأس العالم، 
وإلقاء الضوء على اإلصرار القطري المدعوم بوقفة الشعوب 
العربية والعالمية مع أحقية التنظيم، دون معايير مزدوجة 
أو مكاييل متغيرة في األحكام، مع ربط ذلك بأبيات لإلمام 
الشافعي يشير فيها إلى عين السخط وعين الرضى، تلك العين 
 وتغمض عن أشياء وفق الرغبة والهوى ال 

ً
التي ترى شيئا

وفق الحكم الموضوعي.
 واختتمت الفقرة بكلمات من الميراث الشعري لمؤسس 
دولة قطر، الشيخ جاسم بن محمد آل ثاني، رحمه الله، والذي 
دفــن في مدينة لوسيل، عبر أبيات تشير إلــى العزم الــذي ال 

ينثني مهما كانت الصعوبات والتحديات. 
ويعد نهائي البطولة المباراة رقم 64 في الحدث التاريخي 
الذي انطلق في استاد البيت في 20 نوفمبر الماضي، وكشفت 
أرقام مونديال قطر 2022 عن بيع أكثر من 3.4 ماليين تذكرة 
لحضور مباريات البطولة، التي استضافتها ثمانية استادات 

عالمية المستوى. 
 في 

ً
ونجحت قطر فــي استضافة البطولة األكــثــر تــقــاربــا

المسافات في تاريخ كأس العالم، منذ انطالق النسخة األولى 
من المونديال عام 1930، حيث أتيحت الفرصة أمام المشجعين 
لحضور أكثر من مباراة في يوم واحد خالل المراحل األولى 

من منافسات البطولة، واستقبلت الدولة أكثر من مليون و400 
. وإلى جانب حضور المباريات 

ً
ألف زائر على مدى 29 يوما

في استادات المونديال؛ استمتع الجمهور بمجموعة متنوعة 
من األنشطة الترفيهية بالعديد من المواقع في أنحاء البالد، 

من بينها مهرجان الفيفا للمشجعين بحديقة البدع في 
الدوحة، والــذي استقبل قرابة مليوني مشّجع طوال 

أيام البطولة، وكورنيش الدوحة، والمناطق المحيطة 
باالستادات. كما شّكلت المعالم السياحية في قطر 
وجهة اللتقاء المشجعين من كل مكان لالحتفاء 
 بشغفهم الــمــشــتــرك بــكــرة الـــقـــدم، والــتــعــرف 

ً
مــعــا

على ثقافات متنوعة من أنحاء العالم في أجواء 
استثنائية. 

الذوادي: نفخر باستضافة المونديال 

وقــال األمين العام للجنة العليا للمشاريع واإلرث 
حسن الذوادي: »تفخر قطر باستضافة نسخة تاريخية 
نسى من المونديال، لقد شكلت هذه البطولة مصدر 

ُ
ال ت

إلهام لمليارات األشــخــاص في أنحاء عالمنا العربي 
والشرق األوسط والعالم بأسره، واستعرضنا أفضل 
مـــا فـــي ثــقــافــتــنــا وتــراثــنــا وعـــاداتـــنـــا، وســيــبــقــى األثـــر 
اإليــجــابــي الســتــضــافــة هـــذه الــبــطــولــة الـــرائـــعـــة، على 
الصعيد االجتماعي والثقافي واالقتصادي والبيئي، 

 لعقود قادمة«.
ً
ملموسا

الجمال: رحلة مذهلة

مـــن نــاحــيــتــه، ذكــــر الـــمـــديـــر الـــعـــام لــلــجــنــة الــعــلــيــا 
للمشاريع واإلرث يــاســر الــجــمــال: »لــقــد كــانــت رحلة 
ــام   هــــي أيــ

ً
ــا ــر 29 يــــومــ ــ ــم تــقــتــصــر عـــلـــى آخـ ــة، لــ ــلـ مـــذهـ

المنافسات؛ فقد بــدأت رحلتنا مــع البطولة منذ 12 
. لقد تعهدنا أمــام العالم في 2010 باستضافة 

ً
عاما

نسخة مبهرة من كأس العالم، وبالفعل نجحنا في ذلك 
بطريقة مبهرة، بفضل التخطيط المتميز والتعاون 
مـــع شــركــائــنــا فـــي قــطــر والـــعـــالـــم، وقـــدمـــنـــا تــجــربــة 
استثنائية للمشجعين، وعمليات نقل سلسة، كما 
نظمنا النسخة األكثر إتاحة وشمولية في تاريخ 

كأس العالم«. 
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ه  عانق ليونيل ميسي عائلته وزمــاء
فـــي الــفــريــق بــعــد الـــفـــوز بــمــونــديــال قطر 
2022، بينما لم يستطع المدرب ليونيل 
سكالوني والجناح أنخل دي ماريا الذي 
سجل هــدف األرجنتين الثاني، وحــارس 
المرمى إيميليانو مارتينيس 
احــتــواء دمــوعــهــم بــعــد صــافــرة 

النهاية.
رفعه الاعب الدولي السابق 
ــرو عــلــى كــتــفــيــه،  ــويــ ســيــرخــيــو أغــ
وجـــال بــه فــي الــمــلــعــب، وســـط موجة 

من الجماهير.
وقال ميسي إنه ال يصدق أن المنتخب 
األرجنتيني لكرة القدم أنهى فترة انتظاره 
الطويلة للتتويج ببطولة كــأس العالم، 
وذلـــك بــعــد الــفــوز المثير عــلــى المنتخب 
الفرنسي في المباراة النهائية لمونديال 

قطر 2022.
أمــا بالنسبة للمباراة، قــال ميسي إنه 
كان من الصعب تفسير السيناريو، بعد 
أن تخلت األرجنتين عن تقّدمها بهدفين، 
عندما عادل كيليان مبابي في الدقيقتين 

80 و81 ويأخذ المواجهة الى التمديد.
 عبر 

ً
وقـــد تــقــدمــت األرجــنــتــيــن مـــجـــددا

ميسي )108(، بعد أن سجل الهدف األول 
فــي الــمــبــاراة مــن ركــلــة جــــزاء فــي الــشــوط 
األول، إال أن مبابي أكمل الـ »هاتريك« في 
الدقيقة 118 لتذهب المباراة إلى ركات 

الترجيح.
وقـــال »الــبــرغــوث« إنــهــا »كــانــت مــبــاراة 
، مثل األخرى ضد هولندا )في 

ً
غريبة جدا

ربع النهائي(، وعندما تقّدمنا في الوقت 
اإلضــافــي، حــدث ذلــك مــرة أخــرى )معادلة 
 أن مجّسم كأس العالم 

ً
فرنسا(«، مضيفا

.»
ً
»جميل جدا

ــرام«: »حــلــمــت  ــ ــغـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ وكــــتــــب عـــلـــى »إنـ

بالتتويج باللقب في مرات عديدة، أردته 
بشدة لدرجة أنني ال أصدق أنني تّوجت 

به«. 
 لعائلتي، لكل 

ً
 جــزيــا

ً
ــاف: »شــكــرا وأضـ

من دعمني ولكل من آمن بنا. أثبتنا مرة 
أخــرى أن األرجنتينيين عندما يقاتلون 
 ويتحدون تصبح لديهم القدرة على 

ً
معا

تحقيق أهدافهم«. 
وأكـــد أن »مــيــزة هــذه المجموعة، التي 
ــوة الــجــمــيــع الــذيــن  تـــفـــوق األفـــــــراد، هـــي قــ
 
ً
قاتلوا لتحقيق نفس الحلم الذي كان أيضا
حلم كل األرجنتينيين... فعلناها!« وبعد 

حصوله على جائزة العــب المباراة، كان 
من المتوقع أن يظهر ميسي في المؤتمر 
الصحافي بعد المباراة، ولكنه غــاب عن 
الحضور، حيث تواصلت االحتفاالت مع 
الفريق. ومع ذلك تحّدث ميسي في الملعب 
عقب الفوز، وأكد أن رغبته في االستمرار 

بتمثيل منتخب باده واضحة. 
وقـــــال لــــ »تـــــي. واي. ســـي ســـبـــورتـــس«: 
»أستمتع بكوني في المنتخب الوطني، 
المجموعة، أريد االستمرار في لعب بعض 

 للعالم«.  
ً
المباريات بصفتي بطا

)د ب أ(

حقق ليونيل ميسي، نجم 
المنتخب األرجنتيني، غايته 

 بعد 
ً
التي انتظرها طويال

إحراز لقب مونديال 2022، 
ليكتب السطر األخير واألهم 

في سجل إنجازاته العالمية.

بالنسبة للمايين من عشاقه، 
انــتــهــى الـــجـــدل الـــــذي كــــان يحيط 
ــنـــجـــم األرجـــنـــتـــيـــنـــي لــيــونــيــل  ــالـ بـ
ميسي كأعظم العـــب كـــرة قـــدم في 
الـــتـــاريـــخ، غـــــداة فـــــوزه بــمــونــديــال 
قــطــر عــلــى حــســاب فــرنــســا، حاملة 
اللقب، بركات الترجيح 4-2، بعد 
تعادلهما 3-3 في الوقتين األصلي 

واإلضافي أمس األول األحد.
لطالما عــاب سجل »البرغوث« 
الصغير المثقل باالنتصارات عدم 
فوزه بالكأس الذهبية، لتشكل هذه 
العقبة مادة جدل دسمة عندما تدق 
ساعة ذكر عظماء كرة القدم، ما كان 
يـــحـــول دون تــدويــن 
ــه أمـــــــام  ــ ــمــ ــ اســ
مـــــــواطـــــــنـــــــه 
الـــــــــــراحـــــــــــل 
ديـــــــيـــــــغـــــــو 
أرمـــــــانـــــــدو 
مـــــارادونـــــا 
واألسطورة 
الـــبـــرازيـــلـــي 

ــيــــر أن فـــــــوز »راقــــصــــي  بـــيـــلـــيـــه، غــ
الــتــانــغــو« على منتخب »الــديــوك« 
أمــــــس األول األحــــــــد عـــلـــى مــلــعــب 
 
ً
ــة، أقـــفـــل نــهــائــيــا ــالـــدوحـ لــوســيــل بـ

بوجه المشككين ملف القضية ضد 
.
ً
»المايسترو« البالغ 35 عاما

ــيــــرة مـــتـــألـــقـــة امــــتــــدت  فـــــي مــــســ
 
ً
ثاثة عقود، فــاز ميسي بـــ37 لقبا
مــع برشلونة اإلســبــانــي وباريس 
سان جرمان الفرنسي، إضافة إلى 
تــتــويــجــه بــجــائــزة الـــكـــرة الذهبية 
ألفــضــل العـــب فــي الــعــالــم 7 مـــرات، 
وإحــــــرازه جـــائـــزة الـــحـــذاء الــذهــبــي 
ألفضل هــداف في أوروبــا 6 مرات، 
وبــــيــــن هـــــــذه الــــفــــصــــول الـــــزاخـــــرة 
ــرز مــيــســي بقميص  بـــاأللـــقـــاب، أحــ
منتخب بــاده لقب مسابقة كوبا 
أمـــيـــركـــا، وتــــــوج عــنــقــه بــمــيــدالــيــة 
ذهبية أولمبية، إضافة إلى قائمة 
من األرقام القياسية على الصعيد 
ات المذهلة  التهديفي واإلحــصــاء
الــتــي مـــن الــصــعــب تحطيمها في 
ــد الــفــجــوة  ــ الـــقـــريـــب الـــعـــاجـــل، وسـ
الـــوحـــيـــدة الــمــتــبــقــيــة فــــي ســيــرتــه 
الذاتية بالفوز بكأس العالم، في 
أمسية ساحرة استمرت 120 
دقيقة مجنونة في استاد 

لوسيل.

تحطيم األرقام 
القياسية

وفــــــــــي آخـــــر 
ظـــــــــــــهـــــــــــــور لـــــه 
بـــــنـــــهـــــائـــــيـــــات 
ــــأس الـــعـــالـــم،  كــ
ــيــــســــي  حـــــــطـــــــم مــ
العديد من األرقام 
ــة، مــنــهــا  ــيـ ــيـــاسـ ــقـ الـ
ــه فــــي  ـــــ ــــتـ ــــاركــــ ـــشــــ ــــ مـ
مباراته الـ 26 في 
الــــمــــونــــديــــال، 
ــا  ــ ــمـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ بـ

سجل هدفين من ثاثية فريقه في 
تعادل مثير 3-3، قبل االحتكام إلى 
سيناريو الركات الترجيحية الذي 

ابتسم لألرجنتين.
وحتى ثاثية أفضل هــداف في 
مــونــديــال قــطــر بــرصــيــد 8 أهـــداف، 
الفرنسي كيليان مبابي للـ »زرق«، 
لــم تتمكن مــن إقـــاق راحـــة ميسي 
المتواعد مع القدر في أمسية بدت 
أنها ستبتسم لـ »البرغوث« الصغير 

في نهاية المطاف.
وكتب مهاجم إنكلترا وبرشلونة 
الـــســـابـــق هــــــداف مـــونـــديـــال 1986 
ــاري لــيــنــيــكــر، عــبــر  ــ ــ ــيـــزي غـ ــلـ ــكـ اإلنـ
صفحته على »تــويــتــر«، »لــقــد كان 
 مــشــاهــدة ليونيل 

ً
 مطلقا

ً
امــتــيــازا

ميسي لما يقرب من عقدين. لحظة 
بعد لحظة من كــرة القدم المبهرة 
والمبهجة بشكل مذهل. إنه هدية 

من آلهة كرة القدم«.
ولم تشذ كلمات مواطنه المدافع 

الدولي ديكان رايــس، إذ أثنى في 
حكم فوري على ميسي بعد انتصار 
: »ليونيل 

ً
أمــس األول األحـــد، قــائــا

مــيــســي. األفـــضـــل عــلــى اإلطـــــــاق«، 
 مثل ميسي 

ً
مضيفا: »لن نرى العبا

.»
ً
مرة أخرى أبدا

 »األعظم 
ً
وما إذا كان ميسي فعا

على اإلطــــاق« هــو بالطبع مجرد 
 مثل 

ً
ســؤال، لكنه غير مجد، تماما

اإلجابة غير موضوعية. هي لعبة 
ســــؤال وجـــــواب يــمــكــن تلخيصها 

بكيفية النظر إلى األمور.

األعظم في الترتيب

لكن األمر الذي ال يمكن إنكاره، 
هــو أنــه مــن خــال مــا قــّدمــه ميسي 
ــقــــدم ومـــجـــمـــوعـــة األلـــقـــاب  لـــكـــرة الــ
والـــــكـــــؤوس فــــي خـــزائـــنـــه، يــتــفــوق 
على مــطــارَديــه المباشرين بيليه 

ومارادونا في نادي العظماء.

ــارات  ــتــــصــ ــنـــمـــا ال تــــــــزال انــ ــيـ وبـ
بيليه الثاثة في كأس العالم غير 
ملموسة وفي مجرة أخرى، يخفت 
بريق مسيرة األيقونة البرازيلية مع 

األندية مقارنة بميسي.
في سنوات ذروته مع برشلونة، 
تربع األرجنتيني دون انقطاع على 
قمة كــرة القدم في القارة العجوز، 
حيث توج بأربعة ألقاب في دوري 
 في أفضل 

ً
أبطال أوروبا، وتحديدا

 من 
ً
مسابقة كروية وحتى أعلى فنيا

المسابقات الدولية.
فــــي الـــمـــقـــابـــل، رفــــــع مـــــارادونـــــا 
كأس العالم مرة واحــدة )مونديال 
المكسيك 1986(، فــي حين لــم يفز 
ــرق  بــلــقــب الــمــســابــقــة الـــقـــاريـــة األعــ
خال مسيرته الكروية مع األندية 
ــع عـــن ألـــوانـــهـــا وأبـــرزهـــا  ــ الـــتـــي دافـ
برشلونة ونابولي اإليطالي. ويقف 
البعض، لتبرير سجل ميسي، خلف 
حجة أن بيليه ومارادونا لعبا في 

عصر حظي فيه الاعبون بحماية 
أقــل بكثير مــن أمــثــال األرجنتيني 
ومنافسه األبــرز النجم البرتغالي 

كريستيانو رونالدو.
وغــــــادر بــيــلــيــه نــهــائــيــات كــأس 
الــعــالــم عـــام 1966 فــي إنــكــلــتــرا من 
الباب الضيق، بعدما تعرض لكم 
هائل من التدخات القاسية، فيما 
نــال مــارادونــا قسطه من المعاملة 
الخشنة والقاسية طوال مسيرته، 
ويـــتـــردد زمــيــل مــــارادونــــا الــدولــي 
السابق خورخي بوروتشاغا عندما 
تصل المسألة إلى حد المقارنة بين 

الاعبين عبر األجيال.
ــــدف الـــفـــوز،  ويــــؤكــــد صـــاحـــب هـ
بعد تمريرة من »الولد الذهبي« في 
مونديال 1986 على ألمانيا الغربية 
3-2، ببساطة أن ميسي هو أعظم 
العب في عصره، إذ قال بوروتشاغا 
لــوكــالــة فــرانــس بـــرس قــبــل نهائي 
أمس األول األحــد في الدوحة »فاز 

أم خسر، ميسي ليس أكثر أو أقل 
من مارادونا«.

ــاف: »مــيــســي ســيــكــون في  ــ وأضــ
التاريخ مهما حــدث. هناك خمسة 
 الماضية 

ً
العبين في السبعين عاما

يمكن اعتبارهم األفضل في العالم: 
)األرجــنــتــيــنــي-االســبــانــي ألفريدو( 
دي ستيفانو و)الهولندي( يوهان 
كرويف وبيليه ومارادونا وميسي«، 
: »مــيــســي فــي تــلــك القائمة 

ً
مــتــابــعــا

سواء فاز بكأس العالم أم ال. لكنني 
أتمنى أن يفعل ذلك«.

ــــي  ــعــــب لـــــوســـــيـــــل، وفـ ــلــ ــــى مــ ــلـ ــ عـ
أمــســيــة ســـاحـــرة بــامــتــيــاز، تحقق 
ــل بـــوروتـــشـــاغـــا والــمــايــيــن من  أمــ
المواطنين األرجنتينيين بعد 36 

 من االنتظار.
ً
عاما

 لعائلتي ولكل َمن دعمني
ً
 جزيال

ً
ليونيل: شكرا

هل أصبح ميسي األعظم بالتاريخ؟هل أصبح ميسي األعظم بالتاريخ؟

العدد 5214 / الثالثاء 20 ديسمبر 2022م / 26 جمادى األولى 1444هـ 02

رياضة

ليونيل األفضل على اإلطالق 
ً
 مثله أبدا

ً
لن نرى العبا

ديكالن رايس

فاز بالمونديال وقبلها توج
بـ »كوبا أميركا« إلى جانب ذهبية 

األولمبياد ومونديال الشباب
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احــــــــتــــــــفــــــــلــــــــت الــــــصــــــحــــــف 
األرجــنــتــيــنــيــة بـــ »االنــتــصــار 
األبدي لألرجنتين وميسي«، 
بــعــد الـــفـــوز بــلــقــب مــونــديــال 
2022 بـــالـــتـــغـــلـــب عــلــى  قـــطـــر 
فرنسا بركالت الترجيح أمس 
األول األحــــــد عـــقـــب الـــتـــعـــادل 
3 فــــي الـــوقـــتـــيـــن األصـــلـــي   - 3

واإلضافي.
وكــأنــهــا صــرخــة مـــن الــقــلــب، 
ــة »أولـــــــيـــــــه«  ــفــ ــيــ خــــــرجــــــت صــــحــ
الرياضية بعنوان »نحن أبطال 
العالم« على صفحتها األولــى، 
وســـــــــط إجـــــــمـــــــاع وطــــــنــــــي عـــلـــى 
عبقرية ليونيل ميسي الذي قاد 
المنتخب للقبه األول منذ 1986 

والثالث في تاريخه.
وانتشرت في كل وسائل اإلعــالم المحلية 
ومواقع التواصل االجتماعي صور ميسي مع 
الكأس وأخــرى للفريق األرجنتيني بأكمله 
 خالل احتفاالت ما بعد 

ً
وهم يصرخون فرحا

المباراة التي وصفت بـ »نهائي ملحمي«.

وتــصــدر عــنــوان »الــمــجــد األبــــدي لميسي« 
 لـ »أوليه«.

ً
عمودا

ومن »النهائي الذي ال ُينسى« الى »الهذيان« 
و »النشوة« و »أفضل نهائي على مر العصور«، 
احتفلت الصحافة األرجنتينية بما حققه رجال 

المدرب ليونيل سكالوني.

امــتــزجــت مشاعر الحزن 
ــر لـــــــــدى الـــصـــحـــف  ــ ــخــ ــ ــفــ ــ ــ وال
الــفــرنــســيــة الـــصـــادرة أمـــس، 
بعد خسارة نهائي مونديال 
قطر 2022، وســط حــالــة من 
الـــمـــديـــح لــاعــبــي الـــــ »بـــلـــوز« 
وفي مقدمتهم النجم كيليان 

مبابي.
ــم«... كــان  ــ ــكـ ــ »ارفــــعــــوا رؤوسـ
عنوان صحيفة »ليكيب« التي 
أرفــقــت صـــورة لمبابي بينما 
ــأس الــعــالــم  ــراقـــب بــحــســرة كــ يـ

الذي رفعه األرجنتينيون.
مـــــــــن جــــــانــــــبــــــهــــــا، عــــنــــونــــت 
»لــــــــومــــــــونــــــــد« عـــــبـــــر مــــوقــــعــــهــــا 

 لمنتخب 
ً
اإللكتروني: »القصة المثالية تقريبا

فــرنــســا فـــي الـــمـــونـــديـــال«، مــشــيــدة بــالــاعــبــيــن 
الفرنسيين.

واتفقت معها »لوفيغارو« بتأكيدها »بعد 
نهائي أسطوري، األرجنتين تنتزع الكأس من 

فرنسا حاملة اللقب ومبابي الرائع«.

وأثنت الصحيفة بشكل خاص على »الفعالية 
الخيالية لكرة القدم الفرنسية رغم الهزيمة.

من ناحيتها، ركزت »ليبراسيون« على األجواء 
التي أحاطت باللقاء في فرنسا، موضحة »من 
ســـان نـــازيـــر إلـــى ســتــراســبــورغ: بــنــهــائــي كــهــذا 

سيكون هناك آخر«.
)إفي(
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تسديدات أكروباتية وأخرى عابرة للقارات 
وخارجة عن المألوف، جاء منها خمسة أهداف 
ستبقى عالقة في األذهــان من مونديال قطر 

2022، نستعرضها في السطور التالية.
ال شـــك أن الـــهـــدف األكـــثـــر أكـــروبـــاتـــيـــة في 
البطولة يعود إلى البرازيلي ريتشارليسون، 
من خــال وضــع فريقه في المقدمة 1 - صفر 
في مباراته االفتتاحية، للمجموعة السابعة 
أمــام صربيا، فبعد عرضية من فينيسيوس 
جونيور في الجزء الخارجي لقدمه اليمنى، 
ســيــطــر ريــتــشــارلــيــســون عــلــى الـــكـــرة بــقــدمــه 
الــيــســرى، قبل أن يلتف ليطلقها أكروباتية 
خلفية بقدمه اليمنى فــي الشباك الصربية، 

وهــو الــهــدف الـــذي دفــع بــأحــد المعلقين الى 
القول »هذه هي البرازيل«.

الدوسري أمام األرجنتين
 هدف الدوسري في مرمى األرجنتين كان 
 ولم يذهب سدى، إذ ترافق مع نتيجة 

ً
مذها

تاريخية للسعودية على حساب األرجنتين 
)2 - 1(، في مستهل مشوار المنتخبين في 
النهائيات، إذ التف الدوسري ببراعة داخل 
مــنــطــقــة الـــجـــزاء وتـــفـــوق عــلــى مــدافــعــيــن ثم 
أزاح ثالثا مــن مــجــال رؤيــتــه قبل أن يطلق 
ــارس  ــار الـــحـ ــى يـــسـ ــ ــة إلـ ــرة قـــوســـيـــة رائــــعــ ــ كـ
إميليانو مارتينيز، كــان هدفا أثــار فرحة 

المعلقين باللغة العربية، وسيضمن ترداد 
اسم الدوسري في تاريخ الكرة السعودية 

والعربية واآلسيوية.
، ولــــم يــأت 

ً
 اســـتـــعـــراضـــيـــا

ً
لـــم يــكــن هـــدفـــا

بعد فاصل من المهارة الفردية، لكن هدف 
فــــاوت فــيــخــورســت فـــي ربـــع الــنــهــائــي ضد 
األرجنتين سيبقى في األذهان، ألن ميسي 
ورفاقه كانوا يستعدون لاحتفال بالتأهل 
قبل أن يضربهم الــهــولــنــدي بــالــتــعــادل في 
الدقيقة 11 من الوقت بــدل الضائع، كانت 
هولندا متخلفة 1 - 2 ولم يبق أي شيء من 
الوقت بــدل من الضائع، لكن رجــال لويس 
فان خال حصلوا على ركلة حرة على بعد 

خمسة أمــتــار مــن منطقة الـــجـــزاء، اصطف 
األرجنتينيون بحائط بــشــري مــن خمسة 
العبين ووضع الهولنديون بجانبهم ثاثة 

العبين.
لكن عــوضــا عــن التسديد المتوقع على 
المرمى، مرر تون كوبماينرس كرة زاحفة 
الى فيخورست الذي خرق الحائط الدفاعي 
األرجنتيني، ثم استدار وسدد في الشباك 

األرجنتينية.
ــلـــبـــت فـــرنـــســـا تـــأخـــرهـــا بـــهـــدفـــيـــن أمــــام  وقـ
األرجنتين في النهائي، وأطلق األرجنتيني 
الوتـــارو مارتينيز تسديدة صدها الحارس 
هوغو لوريس في الوقت اإلضافي، فتابعها 

ــقـــائـــد لــيــونــيــل مــيــســي مــــن مـــســـافـــة قــريــبــة  الـ
مستعيدا التقدم.

ــداف  ــان هــنــاك عـــدد قــلــيــل جـــدا مـــن األهــ وكــ
البعيدة المدى في هذه النهائيات، ولم يكن 
هــنــاك الــكــثــيــر أيــضــا مـــن األهـــــداف المسجلة 
مــن الـــركـــات الـــحـــرة، لــكــن المكسيكي لويس 
تــشــافــيــس أظــهــر كــيــف يــتــم إنـــجـــاز الــنــوعــيــن 

بتسديدة رائعة.
فعلى بعد أكثر من 25 مترا، سدد تشافيس 
ركلة حرة مباشرة بشكل مثالي، حيث قام بلف 
 فوق الحائط الدفاعي لكن بسرعة 

ً
الكرة عاليا

ــوة أرســلــهــا بــعــيــدا عـــن مــتــنــاول الــحــارس  وقــ
السعودي محمد العويس.

55  أهدافأهداف
 ستبقى عالقة  ستبقى عالقة 
في األذهانفي األذهان

لوريس يكشف موقفه من االعتزاللوريس يكشف موقفه من االعتزال
أبدى هوغو لوريس حارس مرمى المنتخب الفرنسي حالة من 
الــحــزن إثــر الهزيمة أمــام المنتخب األرجنتيني، أمــس األول، في 

المباراة النهائية لبطولة كأس العالم 2022، وكشف عن موقفه 
من اعتزال اللعب الدولي. 

وقــال لــوريــس: »ال أستطيع أن أقــول أكثر مما قاله رئيس 
الــجــمــهــوريــة إيــمــانــويــل مـــاكـــرون لــاعــبــيــن فــي غــرفــة تغيير 
الــمــابــس، مــن الصعب أن أجــد الكلمات المناسبة لوصف 
الشعور بعد خــســارة كــهــذه، يجب أن نــكــون فخورين بما 
 أننا كان باستطاعتنا العودة في اللقاء 

ً
حققناه خصوصا

واالنــتــصــار«. وأضـــاف: »كــانــت مــبــاراة صعبة ضــد فريق 
ممتاز، ما يمكن فقط أن نأسف عليه هو أننا لم نظهر 

بالمستوى المطلوب في الشوط األول، فقد أدينا 
بشكل متواضع«.

 ولدى سؤاله حول ما إذا كان يعتزم اعتزال 
اللعب الدولي، قال لوريس البالغ من العمر 35 

 : »ال يمكنني قول هذا اآلن، علي التفكير 
ً
عاما

بشكل جيد أواًل قبل أن أتخذ القرار«.

ً
مونديال قطر األعلى تهديفيا
ً
مونديال قطر األعلى تهديفيا

باتت نسخة كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر، هي 
األعلى في تاريخ البطولة على المستوى التهديفي، عقب 
تحقيق المنتخب األرجنتيني اللقب للمرة الثالثة على 

التوالي بعد الفوز على فرنسا أمس األول.
وفـــاز المنتخب األرجــنــتــيــنــي باللقب لــلــمــرة الثالثة 
فــي تاريخه فــي مــبــاراة تاريخية على ملعب »لوسيل« 
إذ سجل غونزالو مونتييل الهدف الحاسم في ضربات 
الترجيح بعد نهاية الوقتين األصلي واإلضافي للمباراة 

بالتعادل 3 - 3.
وبعدما تسببت لمسة يد على مونتييل في احتساب 
ضربة جــزاء سجل منها كيليان مبابي هــدف التعادل 
الــثــالــث للمنتخب الــفــرنــســي، وصـــل عـــدد األهـــــداف في 

.
ً
البطولة إلى 172 هدفا

وجاء ذلك الرقم ليضمن تجاوز البطولة لعدد األهداف 
الــقــيــاســي الــمــســجــل فـــي نــســخــتــي عــامــي 1998 و2014 

 .
ً
برصيد 171 هدفا

)د ب أ( ميسي يسجل الهدف الثالث في مرمى فرنسا

الدوسري يسجل هدفه في مرمى األرجنتين

مبابي: سنعود
كتب المهاجم الفرنسي كيليان مبابي عبر حسابه في 
»تويتر« كلمة »سنعود«، في تعليقه األول غداة خسارة 
منتخب »الديوك« نهائي مونديال قطر لكرة القدم أمام 
األرجنتين بركالت الترجيح 2 - 4 بعد تعادلهما 3 - 3 في 

الوقتين األصلي واإلضافي.
 ،

ً
وأرفــق مبابي رسالته بصورة له يبدو فيها حزينا

ويحمل جائزة الحذاء الذهبي ألفضل هداف )8(، إضافة 
إلى العلم الفرنسي ورمز تعبيري ألياٍد مشبوكة.

وبــدت خيبة األمــل واضحة على مهاجم باريس سان 
جرمان، في حين كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 
يحاول مواساته، بعد الخسارة على ملعب لوسيل في 

العاصمة القطرية )الدوحة(.
في المقابل، نشر الحساب الرسمي للمنتخب الفرنسي 

ــارة  ــ ــبــ ــ ــى »تـــــــويـــــــتـــــــر« عــ ــ ــلــ ــ عــ
ــا يــمــر  حـــزيـــنـــة تــلــخــص مــ
ــبــــون والـــطـــاقـــم  بــــه الــــالعــ
الــــــتــــــدريــــــبــــــي، مــــفــــادهــــا 
»االســــتــــيــــقــــاظ صــــعــــب«، 
ــث الـــمـــؤيـــديـــن عــلــى  ــ وحــ
»بعث رسائل دعم« إليهم.

ــعـــث  ــه، بـ ــ ــتــ ــ ــيــ ــ ــاحــ ــ مــــــــن نــ
الــمــهــاجــم مــــاركــــوس تــــورام 

رسالة بقلب مكسور، مرفقة 
بــــصــــورة يــنــظــر فــيــهــا بــحــزن 
ــــأس الـــذهـــبـــيـــة الـــتـــي  ــكـ ــ إلــــــى الـ

فـــشـــل الـــمـــنـــتـــخـــب الــفــرنــســي 
فــي االحــتــفــاظ بــهــا ألربــع 

ســـــنـــــوات جـــــديـــــدة بــعــد 
ــال  ــديـ ــونـ ــمـ الــــتــــتــــويــــج بـ

روسيا 2018.
)أ ف ب(

... والفرنسية فخورة بمنتخبها الصحافة األرجنتينية: نحن أبطال العالم

مشاعر متباينة لفاران بعد الهزيمة
أبــدى نجم الــدفــاع الفرنسي رافاييل 
ــاران مـــشـــاعـــر مــخــتــلــطــة بـــيـــن الـــحـــزن  فــــــ
والفخر، عقب هزيمة المنتخب الفرنسي 
أمــــــام نـــظـــيـــره األرجـــنـــتـــيـــنـــي األحــــــد فــي 
الــمــبــاراة النهائية لبطولة كــأس العالم 

2022 التي احتضنتها قطر.
وقال فاران عقب المباراة التي أقيمت 
على ملعب استاد لوسيل: نشعر بحزن 
كبير لكننا فــي الــوقــت نفسه فــخــورون 
بأنفسنا، حتى ولــم نلعب بشكل جيد 

لــمــدة نحو ســاعــة فــي هــذا الــلــقــاء، فإننا 
ــم نــســتــســلــم وحــافــظــنــا عــلــى تــركــيــزنــا  لـ
ونجحنا في الــعــودة في المباراة وكان 
بإمكاننا الفوز، لكننا خسرنا في النهاية 

بركات الجزاء الترجيحية. 
ــــاف: بــعــد الــمــبــاراة كــانــت لدينا  وأضـ
مــشــاعــر مــزيــج مــن الــحــزن والــفــخــر، لكن 
لدينا فريق شــاب وأظــن أننا سننهض 
مجددا ونكون أكثر قوة، لدينا إمكانيات 
كــبــيــرة ولــديــنــا قــلــب أيـــضـــا، اآلن أهــنــئ 

ــن، وكــــــان فــــوزهــــم مــســتــحــقــا،  ــيـ ــتـ ــنـ األرجـ
وعلينا نحن أن نرفع رؤوسنا.

وعـــن مــجــريــات الـــمـــبـــاراة، قـــال فــــاران: 
الشوط األول كان صعبا ولم نحقق أي 
شــيء تقريبا، لكننا استطعنا الــعــودة 
وفرض حضورنا بقوة بعدها. وأضاف 
بشأن العامل الذي طور أداء الفريق في 
الــشــوط الــثــانــي: عندما عــدنــا فــي اللقاء 
وسجلنا، هذا ساعدنا كثيرا في تحقيق 
أداء أفضل، وأعتقد أننا كنا أفضل في 

ــي، فـــقـــط ضــغــطــنــا عــلــى  ــدنـ ــبـ الـــجـــانـــب الـ
المنافس وصنعنا العديد مــن الفرص 
الــتــي كــانــت كــفــيــلــة بــحــســم الـــلـــقـــاء، لكن 
لألسف لم نحقق ذلك، وكانت لنا الفرصة 

األخيرة، ولكن هذه هي كرة القدم.
وأضـــاف: ال أعــرف ما إذا كــان السبب 
)فــي الــهــزيــمــة( يــعــود للعامل الــبــدنــي أم 
العامل الذهني، لكننا أفضل في المراحل 
األخــيــرة من اللقاء من الناحية البدنية 

كما قلت.
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نجوم »التانغو« و»الديوك« وحكيمي يزينون التشكيل المثالي 
حراسة المرمى:

ــو مـــارتـــيـــنـــيـــز  ــانــ ــيــ ــلــ ــيــ ــمــ • إيــ
)األرجنتين(

يــلــمــع اســـمـــه بــفــضــل تــصــديــه 
لمحاولة كولو مواني في الوقت 
اإلضــافــي، وتــدخــاتــه فــي ركــات 
الترجيح خال ربع النهائي أمام 
هولندا، وتألقه في الحفاظ على 
نظافة شباكه بالدقائق األخيرة 
من مواجهة أستراليا. إذا كانت 
األرجنتين هي بطلة العالم فإن 

ذلك بفضل حارس استثنائي.

الدفاع:
• أشرف حكيمي )المغرب(

فــي ثاني مونديال لــه وعمره 
24 عاما، كان ظهير باريس سان 
جرمان األيمن أحد مفاتيح لعب 
فــريــقــه، يتميز بــالــقــوة والسرعة 
ــقـــدرة عــلــى صــنــاعــة األهــــداف  والـ
وبناء الهجمات، لذا أصبح أفضل 

ظهير أيمن في قطر 2022.
ــول  ــ ــ ــارديـ ــ ــ ــفـ ــ ــ ــو غـ ــ ــكــ ــ ــــوســ •  جــ

)كرواتيا(
أجـــبـــره كــســر فـــي األنــــف قبل 
10 أيــام من انطاق المونديال 
عـــلـــى الـــلـــعـــب بـــقـــنـــاع واق فــي 
المباريات السبع التي خاضها 
فريقه، جميعها كأساسي، ورغم 
حداثة سنه حيث يبلغ 20 عاما 
فــقــط، تــألــق نجم دفـــاع اليبزيغ 
ــدة بـــســـبـــب أدائـــــــــه وحـــســـن  ــشــ بــ
تصرفه بالكرة وبناء الهجمات 
وأسلوب اللعب الرشيق وكذلك 
قـــدراتـــه الــدفــاعــيــة، وبــعــيــدا عن 
لعبة ميسي التي حسمت نصف 
ــرز هـــدف كــرواتــيــا  الــنــهــائــي، أحـ
فــي مــبــاراة المركز الثالث أمــام 

المغرب.

•  نـــــيـــــكـــــوالس أوتـــــامـــــنـــــدي 
)األرجنتين(

يتصف بــاالنــضــبــاط والـــروح 
القتالية والشجاعة والصابة، 
ــا يــجــعــلــه تــلــقــائــيــا قـــائـــد خــط  مــ
دفاع األرجنتين، ال يمكن تجاوزه 
مطلقا، وهو ما حدث في جميع 
مــبــاريــات األلبيسليستي حتى 
أثـــنـــاء الـــخـــســـارة مـــن الــســعــوديــة 
ــل العـــبـــي  حـــيـــن كــــــان أحــــــد أفــــضــ
فريقه. وصنع هدفا خال الفوز 
ــي ثــمــن  ــ ــا 2-1 فـ ــيــ ــرالــ ــتــ عـــلـــى أســ

النهائي.
•  تيو هرنانديز )فرنسا(

ال يــنــفــك ظــهــيــر أيـــســـر مــيــان 
يــفــكــر فـــي شــقــيــقــه لـــوكـــاس الـــذي 
تـــــــعـــــــرض إلصــــــــابــــــــة قـــــــويـــــــة فـــي 
الركبة خــال مواجهة أستراليا، 
ومــنــذ ذلــك الــيــوم أصــبــح الاعب 
األســــــــاســــــــي فـــــــي هـــــــــذا الــــمــــركــــز 
باستثناء لقاء تونس، وقد صنع 
هدفين وأحرز هدفا مهد الطريق 
لــفــرنــســا مــــن تـــســـديـــدة ســحــريــة 
ــبــــاك الـــمـــغـــرب بــالــدقــيــقــة  فــــي شــ
الـــخـــامـــســـة إلـــــى الـــنـــهـــائـــي حــيــث 

تراجع مستواه.

وسط الملعب:
• لوكا مودريتش )كرواتيا(

ال أحـــد يــقــرأ الــمــلــعــب ويـــؤدي 
مثله فــي وســط الملعب، ال أحد 
يتواجد مثله في اللحظة والمكان 
ــرة فــي  ــكــ ــرر الــ ــمــ الــمــنــاســبــيــن ويــ
المكان المثالي، القائد األسطوري 
لكرواتيا قدم كل فنون كرة القدم 
بقطر 2022، خال آخر مونديال 
له نظرا ألن عمره 37 عاما، وأنهى 
مسيرته مع الفريق البلقاني في 

المركز الثالث.
•  سفيان أمرابط )المغرب(

لياقته البدنية تجعله شعلة 
نــشــاط ال تنطفئ فــي خــط وسط 
المغرب ما جذب أنظار الجميع. 
ال يــتــوقــف عــن الـــعـــدو، التحضر 
لــتــســلــم الـــكـــرة، الــلــعــب، اســـتـــرداد 
الـــكـــرة، الــعــمــل الــجــمــاعــي، وإلـــى 
جوار أوناحي الشاب، كان العب 
فيورنتينا البالغ 26 عاما حجر 
أساس في كتيبة وليد الركراكي، 
ليس فقط بفضل التزامه الدفاعي 
وذكـــائـــه الــتــكــتــيــكــي، بـــل وأيــضــا 
نتيجة لرؤيته الكاشفة للملعب 
وتحكمه في الــكــرة. أبــدع في كل 

شيء.
•  جود بيلينغهام )إنكلترا(

يبلغ 19 عاما فقط، وبعيدا عن 
عدم تجاوز إنكلترا لربع النهائي 
وخــروجــهــا على يــد فرنسا بعد 
إهدار هاري كين ركلة جزاء، كان 
تأثير بيلينغهام واضــحــا على 
المنتخب اإلنكليزي، هو بالتأكيد 
حـــــاضـــــر ومـــســـتـــقـــبـــل )األســــــــــود 
ــان مـــســـتـــواه الــرفــيــع  ــة(، كــ ــثـــاثـ الـ
حــاســمــا لــســاوثــغــيــت والعــبــيــه، 

وأحرز هدفا وصنع آخر.

الهجوم:

 • أنطوان غريزمان )فرنسا(
خــــطــــف غـــــريـــــزمـــــان األنـــــظـــــار 
بــمــركــزه الــجــديــد كـــاعـــب وســط 
مهاجم. تحركاته الرائعة في هذا 
الموضع مطعمة بكل هذا القدر 
مــن الــجــودة الفنية الـــذي يتمتع 
بــه، ورؤيــتــه للملعب، ومجهوده 
البدني الهائل، وقدرته على قراءة 
وفهم كل لعبة، صنع ثاثة أهداف 
وقدم أداء مثيرا لاهتمام، أصبح 
مــهــاجــم أتــلــتــيــكــو مـــدريـــد العــبــا 

شاما آخر في منتخب فرنسا.

• ليونيل ميسي )األرجنتين(
ال يــمــكــن نــســب اإلنـــجـــاز الــذي 
حققته األرجنتين في المونديال 
سوى إلى األداء الممتع والشغف 
ــاء وتــغــيــيــر إيـــقـــاع الــلــعــب  والــــذكــ
والــــــتــــــمــــــريــــــرات والـــــتـــــســـــديـــــدات 
واإلرادة والـــدقـــة الـــتـــي أظــهــرهــا 
صـــاحـــب الــقــمــيــص رقـــــم 10 فــي 

ــائـــد ال غــنــى  األلــبــيــســلــيــســتــي، قـ
عنه لزمائه، 7 أهــداف وإهــداء 3 
أخرى لزمائه وبطل العالم، أرقام 
يــصــعــب الـــوصـــول إلــيــهــا، أفضل 
العــب فــي النهائي واألفــضــل في 
الـــمـــونـــديـــال، هـــكـــذا ودع ميسي 
المونديال بأرقام قياسية جديدة.

• كيليان مبابي )فرنسا(

صاحب الحذاء الذهبي، حتى 
وهو ليس في أفضل حاالته يظل 
قادرا على صناعة الفارق في أي 
لــحــظــة، أثــبــت ذلـــك فــي الــنــهــائــي، 
فــبــعــد أن كـــان الــحــاضــر الــغــائــب 
طــوال 80 دقيقة، أعــاد األمــل إلى 
فرنسا بهدفين في دقيقتين فقط 
80 و81، األول مـــن ركـــلـــة جـــزاء 

والثاني من تسديدة صاروخية 
بيمناه، ليدفع المباراة إلى الوقت 
ــافـــي، ثــم أحــــرز هــدفــا ثالث  اإلضـ
بعد ذلـــك، إال أن كــل ذلــك لــم يكن 
كــافــيــا لــيــرتــضــي الــحــصــول على 
الـــحـــذاء الــذهــبــي، وجـــائـــزة الــكــرة 

الفضية خلف ميسي. 
)إفي(

ً
األنظار إلى مونديال 2026 بمشاركة قياسية لـ 48 منتخبا

بعد ختام مونديال قطر 2022 في 
كرة القدم، األّول في منتصف موسم 
الـــبـــطـــوالت األوروبــــيــــة والـــمـــدمـــج من 
حيث المسافات القريبة بين الماعب، 
سيشهد مونديال 2026 توسيع رقعة 
االستضافة إلى ثاث دول في الواليات 
المتحدة األميركية وكندا والمكسيك 
بمشاركة قياسية لثمانية وأربعين 

.
ً
منتخبا

وبــــــعــــــد إســـــــــــــدال الــــــســــــتــــــارة عـــلـــى 
النسخة 22 بتتويج األرجنتين أمام 
فرنسا األحــد في نهائي دراماتيكي، 
تستقبل الـــقـــارة األمــيــركــيــة النسخة 
الثالثة والعشرين بعد ثاث سنوات 
ونــصــف، بــمــشــاركــة نــحــو ربـــع الـــدول 
الـ211 المنضوية إلى االتحاد الدولي 
)فــيــفــا(، وذلـــك بــعــد نــحــو ثــاثــة عقود 
 في البطولة 

ً
من مشاركة 32 منتخبا

المقامة مرة كل أربع سنوات.
وبــــعــــد نـــســـخـــة أولــــــــى عــــــام 1930 
، ثم 16 بين 1954 

ً
بمشاركة 13 منتخبا

و1978 و24 بين 1982 و1994، جّسد 
هذا التضخم الجديد اإلصاح الرئيس 
األول لرئيس فيفا جاني إنفانتينو، 
المعتمد عام 2017 بعد تبوئه منصبه.

ــذا الـــنـــظـــام الـــجـــديـــد  ــ قــــد يــــطــــرح هــ
مشكات عدة من حيث شكل البطولة 
والــلــوجــســتــيــات، مـــع احــتــمــال إقــامــة 
أكثر من 100 مباراة مقارنة مع 64 في 

النسخ األخيرة.
ــــات الـــســـيـــاحـــيـــة  ــرحــ ــ ــاق الــ ــشــ ــعــ ولــ
الــبــعــيــدة الــمــســافــة، تـــتـــوزع الــبــطــولــة 
األولى في التاريخ المقامة على امتداد 
ثــاث دول، بين فانكوفر وتورونتو 
في كندا، مكسيكو وغــواداالخــارا في 
المكسيك، وميامي، ولــوس أنجلس، 

ونـــيـــويـــورك، وداالس، وكــنــســاس في 
الواليات المتحدة.

وفي أعين الدول المغمورة، ستكون 
فرصة حالمة بالمشاركة في الحدث 

العالمي الكبير.

 تحديد النظام 

التوزيع الجديد لعدد المشاركين 
ـــن االفـــريـــقـــي  ــاديـ ــحــ يــثــيــر شــهــيــة االتــ
ــيــــوي: 9 بــطــاقــات إلفــريــقــيــا )5  واآلســ
 ،)

ً
ــا ــنــ (، ثـــمـــان آلســـيـــا )4.5 راهــ

ً
حـــالـــيـــا

 
ً
وواحــــدة ألوقــيــانــيــا الــمــجــبــرة سابقا

على خوض الملحق للتأهل.
ــدم  ــقــ ــتــ ــمــ  لــــلــــمــــســــتــــوى الــ

ً
ونـــــــــظـــــــــرا

للمنتخبات اإلفريقية التي أقصيت 
في الملحق األخــيــر، على غــرار مصر 
والــجــزائــر ونــيــجــيــريــا، تشكل نسخة 

2026 فــرصــة جــيــدة لــلــقــارة الــســمــراء 
بالمنافسة أكثر على المراكز المتقدمة، 
 بــعــد االنـــجـــاز الــتــاريــخــي 

ً
خــصــوصــا

.
ً
للمغرب في قطر وحلوله رابعا

ــــدد  ــفــــع عـ ــرتــ ــيــ أمـــــــــا أوروبـــــــــــــــــا، فــــســ
مشاركيها مــن 13 إلـــى 16، وأمــيــركــا 
الــجــنــوبــيــة مـــن 4.5 إلــــى 6، وأمــيــركــا 
الشمالية التي يستضيف ثاثة منها 
البطولة إلى ستة بالمجمل مقابل 3.5 
. وستمنح بطاقتان إضافيتان 

ً
حاليا

من خال الملحق.
ــقـــى تــــحــــديــــد مــــســــألــــة الــــنــــظــــام.  ــبـ يـ
تـــطـــّرق فــيــفــا فـــي بـــدايـــة الــمــطــاف إلــى 
16 مــجــمــوعــة مـــن ثـــاثـــة مــنــتــخــبــات، 
يتأهل منها اثــنــان لــدور الــــ32. وهــذا 
ــــدد الـــمـــبـــاريـــات  ــر يــبــقــي نـــفـــس عـ ــ األمــ
للمنتخبات )7 للمتأهلين للنهائي(، 
بمجموع 80 مباراة، لكنه قد يؤدي إلى 

اتفاقات ضمنية وترتيبات مريبة بين 
منتخبين يخوضان المباراة الثالثة 

األخيرة في دور المجموعات.
وأّكد رئيس فيفا إنفانتينو الجمعة 
أنه يريد إعادة النظر في هذا النظام 

خال »األسابيع القليلة المقبلة«.

 زيادة عدد الضيوف 

وبحال اعتماد خيار 12 مجموعة 
من أربعة، قد يتخطى عدد المباريات 

المئة.
ــدن  ــمــ ــمــــا ســـيـــتـــضـــاعـــف عــــــــدد الــ كــ
 مــقــابــل 

ً
ــا ــبـ ــعـ ــلـ ــع 16 مـ ــ ــة، مـ ــفـ ــيـ ــمـــضـ الـ

ثمانية فــي قــطــر، بــمــوازاة الجدليات 
االقتصادية والبيئية حيال المسافات 

الطويلة التي يجب قطعها.
نتيجة لذلك، ستزداد إيرادات فيفا 

الـــذي يــعــّول بشكل رئــيــس عــلــى هــذه 
. وأعلن 

ً
الــدجــاجــة الــتــي تبيض ذهــبــا

إنفانتينو عن ميزانية قياسية تبلغ 
ــدورة الــربــاعــيــة  ــلــ 11 مـــلـــيـــار دوالر لــ
المقبلة بين 2023 و2026، مقابل 7.5 

مليارات للدورة الحالية التي شهدت 
 في نسخة 2022.

ً
مشاركة 32 منتخبا

يــبــقــى مــعــرفــة الــــمــــردود الــمــتــوقــع 
لــلــمــنــتــخــبــات الـــمـــغـــمـــورة فـــي بــطــولــة 

بمستوى عالمي.

ــول نـــجـــم كـــرواتـــيـــا  ــ ــارديـ ــ ــفـ ــ غـ
وأشرف حكيمي نجم المغرب

بيليه: مارادونا يبتسم اآلن »كونميبول«: الكأس عادت لبيتها
هنأ النجم البرازيلي السابق بيليه، الــذي أودع المستشفى منذ 
نهاية الشهر الماضي، منتخب األرجنتين على التتويج بلقب كأس 
العالم الــذي فــازت به على حساب فرنسا، في مباراة وصفها بأنها 

»مثيرة«، كما أشاد بأداء ليونيل ميسي وكيليان مبابي.
وكـــتـــب بــطــل الـــعـــالـــم ثــــاث مــــــرات، عــلــى »انـــســـتـــغـــرام«، »تــهــانــيــنــا 
لألرجنتين، أنا متأكد من أن دييغو يبتسم اآلن«، في إشارة إلى نجم 

األرجنتين الراحل دييغو مارادونا، الذي توفي قبل عامين.
وقال نجم كرة القدم السابق: »@leomessi فاز بأول كأس عالم له 
كما تستحقه مسيرته«، مضيفا: »صديقي العزيز @k.mbappe سجل 
أربعة أهداف في المباراة النهائية. يا لها من هدية رؤية هذا المشهد«.
وتعبيرا عن فخره بأصوله اإلفريقية وجــه األســطــورة البرازيلي 
أيضا التهنئة لمنتخب المغرب، الذي حصل على المركز الرابع في 

المونديال ومنح »التألق« للقارة السمراء.
ودع بيليه، الـــذي يخضع للعاج مــن ســرطــان الــقــولــون، بأحد 

ُ
وأ

مشافي ساو باولو منذ 29 نوفمبر الماضي، للعاج من التهاب في 
الرئة، وفقا لتقارير طبية. 

)إفي(

احــــتــــفــــى اتـــــحـــــاد أمـــيـــركـــا 
ــة لــــــكــــــرة الـــــقـــــدم  ــ ــيـ ــ ــــوبـ ــنـ ــ ــــجـ الـ
ــتــــويــــج  ــتــ )كــــــونــــــمــــــيــــــبــــــول( بــ
ــن بـــكـــأس الــعــالــم  ــيـ ــتـ ــنـ األرجـ
للمرة الثالثة فــي تاريخها، 
بالفوز على فرنسا في نهائي 
مــونــديــال 2022 بقطر أمس 
األول األحد بركات الترجيح 
)4 - 2(، مشيرا إلى أن الكأس 

عادت »إلى بيتها«.
ــاد  ــ ــ ــحـ ــ ــ ــر االتـ ــ ــ ــشـ ــ ــ ونـ
الــقــاري، عبر حسابه 
عــــــــلــــــــى »تـــــــــويـــــــــتـــــــــر«، 

»األرجـــــــنـــــــتـــــــيـــــــن 
ــم!  ــالــ ــعــ بـــطـــلـــة الــ

إنـــهـــا صـــرخـــة قــــــارة: الــكــأس 
عادت لبيتها، عادت ألميركا 
ــاف فــي  ــ ــة!«.وأضـ ــ ــيـ ــ ــوبـ ــ ــنـ ــ ــجـ ــ الـ
تغريدة أخرى: »أرض دييغو 
)مارادونا( وليونيل )ميسي(، 
أرض بــطــلــيــن لــلــعــالــم! بعد 
ــا، الـــمـــجـــد مـــجـــددا  ــ ــامـ ــ 36 عـ
ــق  ــ ــا أرفــ ــمــ لــــألرجــــنــــتــــيــــن«، كــ
تغريدته بــعــدة صــور لقائد 
»األلـــبـــيـــســـيـــلـــيـــســـتـــي«، 

النجم ميسي.

)إفي(

دي بول: توجنا بلقب كأس العالم عن جدارة
قال رودريغو دي بول، العب 
وسط المنتخب األرجنتيني، إن 
باده »ولدت لتعاني« وذلك في 
احتفاله بفوز فريقه بلقب كأس 
العالم لكرة القدم على حساب 

فرنسا في قطر. 
وبــــعــــد خـــــســـــارة الــمــنــتــخــب 
األرجـــنـــتـــيـــنـــي فــــي نـــهـــائـــي عـــام 
1990 و2014، نجح المنتخب 
األرجــنــتــيــنــي فـــي الـــفـــوز بلقبه 
ــام 1986، ليضع  األول مــنــذ عــ
النجمة الــثــالــثــة عــلــى قميصه، 
فــيــمــا فـــــازت الـــبـــرازيـــل بــالــلــقــب 
خمس مرات وألمانيا وإيطاليا 

أربع مرات. 
وأبــــــــــــــدى دي بــــــــــول تـــــأثـــــره 

بالعاطفة الشديدة لدى الشعب 
ــــى  ــرا إلـ ــ ــيـ ــ ــــشـ األرجـــــنـــــتـــــيـــــنـــــي، مـ
الــمــعــانــاة الــتــي تحملها أبــنــاء 
شعبه على مــر الــتــاريــخ. وقــال: 
»لقد ولــدنــا لنعاني وسنعاني 
طوال حياتنا، لكنني لن أنسى 
 »أعتقد 

ً
هذه اللحظات«، مضيفا

أننا توجنا باللقب عن جدارة، 
ــــان عــلــيــك الــــفــــوز عـــلـــى حــامــل  كـ
اللقب، ونجحنا في ذلــك وهذه 
المتعة التي ال يمكن وصفها«. 

 أما زميله إينزو فيرنانديز 
العب الوسط، والذي توج بلقب 
أفضل العب شاب في البطولة، 
فقال إن تجربة لعب كأس العالم 
 :

ً
في قطر ال تقدر بثمن، مضيفا

»أن أكون هنا مع احتمالية الفوز 
بلقب كــأس العالم مــع منتخب 
بــــادي هــو أمـــر ال يــقــدر بثمن، 

عائلتي كلها كانت هنا سأحمل 
هذا في قلبي إلى األبد«.    

)د ب أ (

يتكون التشكيل المثالي 
لمونديال 2022 في قطر 
من 11 العبا، دخلوا هذه 
القائمة بفضل مستواهم 

الرفيع وأهدافهم أو تأثيرهم 
وجودتهم على مدار البطولة 

وهم:

https://www.aljarida.com/article/8542
https://www.aljarida.com/article/8538
https://www.aljarida.com/article/8546
https://www.aljarida.com/article/8536
https://www.aljarida.com/article/8535
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بين ترديد أغاٍن وهتافات وإطالق ألعاب 
نــاريــة، خـــرج مــئــات اآلالف مــن األشــخــاص 
مــســاء األحــــد إلـــى الـــشـــوارع فـــي الــعــاصــمــة 
ــــرس، لــالحــتــفــال  األرجــنــتــيــنــيــة، بــويــنــس آيـ
باللقب العالمي الــذي فــازت به األرجنتين 

في قطر على حساب فرنسا.
وبمجرد انتهاء المباراة المذهلة التي 
أقيمت على استاد لوسيل، والتي ُحسمت 
بركالت الترجيح المؤلمة لمصلحة منتخب 
»األلــبــيــســيــلــيــســتــي«، بـــدأت أعــــداد ال حصر 
لها من الناس تتدفق إلى واحــدة من أكثر 
الــنــقــاط رمــزيــة فــي الــعــاصــمــة، شـــارع 9 دي 
خــولــيــو، األوســـــع فـــي الـــعـــالـــم، بــالــقــرب من 

المسلة التاريخية.
وكــان معظم هــؤالء األشــخــاص يرتدون 
 قميص 

ً
قمصان منتخب بلدهم، خصوصا

ليونيل ميسي رقم 10، كما رفع المشجعون 
األعـــالم والقبعات واألوشــحــة واستعملوا 
مـــكـــبـــرات الـــصـــوت لــلــتــعــبــيــر عـــن فــرحــتــهــم 

العارمة.
وفي تصريحات لوكالة األنباء اإلسبانية، 
قال مشجع يدعى برناردو: »أشعر بسعادة 
كــبــيــرة. الحقيقة هــي أنــنــا كنا ننتظر هذا 
منذ فترة طويلة، ربما سأموت ولن تكون 
هناك كأس عالم أخرى للفوز بها، لذلك نحن 

هنا نحتفل«.
ــر يــدعــى إدواردو، لــم يستطع  ــال آخـ وقــ
إنهاء كلماته دون أن يحتضنه حفيده«: »كنا 
نستحق الفوز دائما، فالناس بحاجة إليه«.
ــــأس الـــعـــالـــم فــــي قـــطـــر 2022  وأصــــبــــح كـ
مــونــديــال مــيــســي، الـــذي ســجــل هــدفــيــن في 
الــنــهــائــي أمــــام فــرنــســا وخــمــســة أخــــرى في 

المباريات السابقة بالبطولة، لذا فاز بالكرة 
الذهبية كأفضل العب في البطولة وكذلك 

النهائي.
ــــن ســـاعـــتـــيـــن مـــنـــذ نــهــايــة  ــر مـ ــثــ ومــــــر أكــ
ــزال الــمــشــي فـــي وســط  ــ الـــمـــبـــاراة، لــكــن ال يـ
العاصمة األرجنتينية مهمة شبه مستحيلة 
بسبب ضيق المساحة المتاحة للتحرك 

جراء كثرة المشجعين في الشوارع.
والــوضــع أســـوأ بالنسبة ألولــئــك الــذيــن 
وصلوا إلى هناك بالسيارة، على الرغم من 
أن هذا ال يبدو أنه يهم المشجعين، الذين 
يــلــوحــون بــاألعــالم ويــســتــخــدمــون األبـــواق 

لالحتفال بالحدث الكبير.

أعمال شغب في مدن فرنسية
لم تمنع هزيمة فرنسا أمام 
األرجنتين في نهائي مونديال 
ــات مــن  ــوعــ ــمــ ــجــ ــر 2022 مــ ــطــ قــ
الجماهير من التجمع في بعض 
الــمــدن الــفــرنــســيــة، حــيــث تطور 
ــن إلـــى  ــاكــ ــر فــــي بـــعـــض األمــ ــ األمــ
أعـــمـــال شــغــب واشــتــبــاكــات مع 

الشرطة التي ألقت القبض على 
227 شخصا.

وجــــــرت حــــوالــــي 50 مــــن كــل 
هــذه االعــتــقــاالت، التي أعلنتها 
وزارة الـــداخـــلـــيـــة، فـــي بـــاريـــس، 
حيث كانت أكبر التجمعات في 
شارع الشانزليزيه، وهو المكان 

التقليدي في العاصمة الفرنسية 
لـــــالحـــــتـــــفـــــال بــــــاالنــــــتــــــصــــــارات 

الرياضية.
ــاك تـــجـــمـــعـــات  ــ ــنــ ــ ـــت هــ ــ ــانــ ــ ــ وكـ
للمشجعين بعد انتهاء مباراة 
األرجنتين وفرنسا، والتي تطور 
بعضها إلى مشاحنات، بعدما 

ــامـــت عـــنـــاصـــر عــنــيــفــة بــإلــقــاء  قـ
قذائف بدائية الصنع نحو قوات 
األمــــن، الــتــي اســتــعــدت لنهائي 
المونديال بنشر نحو 14 ألف 
شرطي في جميع أنحاء فرنسا.

ــي شــــــارع الـــشـــانـــزلـــيـــزيـــه،  ــ وفـ
تــم قــطــع حــركــة الــمــرور كــإجــراء 
ــائــــي، وظـــلـــت مــتــوقــفــة حتى  وقــ

الليل.
وإلــى جانب باريس، شهدت 
مــــدن أخــــرى فـــي فــرنــســا أعــمــال 
شغب عقب انتهاء المباراة، مثل 

ليون ونيس وجرينوبل.
ــاراة الـــنـــهـــائـــيـــة  ــ ــبــ ــ ــمــ ــ ــ وفـــــــي ال
ــال قـــطـــر 2022، الــتــي  ــديـ ــونـ ــمـ لـ
أقيمت مساء أمــس األول األحد 
ــيـــل، ســقــطــت  عـــلـــى مــلــعــب لـــوسـ
فرنسا أمام األرجنتين بركالت 
الــتــرجــيــح )4 - 2( بــعــد انــتــهــاء 
ــواط األصــلــيــة واإلضــافــيــة  ــ األشـ

بالتعادل )3 - 3(.
)إفي(

قــال العــب وســط األرجنتين 
ــــس األحـــــــد،  ــديـ ــ ــاريـ ــ ــدرو بـ ــ ــانـ ــ ــيـ ــ لـ
بــعــد تتويجه بــطــال للعالم مع 
»راقصي التانغو« إنه »ال توجد 
كلمات« لشرح ما تم تحقيقه في 
بــطــولــة كـــأس الــعــالــم، موضحا 
أنــه لــم يكن حتى ليتخيل ذلك 

في أحالمه.
وفــــــــــــي تــــــصــــــريــــــحــــــات بـــعـــد 
الــــمــــبــــاراة، قــــال الــــالعــــب: فــكــرت 
في كل عائلتي، طــوال الطريق، 
ــدي، أولــئــك الــذيــن  ــ زوجـــتـــي، والـ
يشجعوننا من السماء، أولئك 

الذين رافقونا طوال الموسم. 
)إفي(

عناصر األمن تسيطر على أعمال الشغب في باريس

تاليافيكو: ال قيمة لإلنجاز 
من دون معاناة

أكد مدافع أوليمبيك ليون، نيكوالس تاليافيكو، عقب التتويج 
بلقب كـــأس الــعــالــم مــع منتخب األرجــنــتــيــن، أنـــه رغـــم وصــول 
المنتخب، بقيادة ليونيل سكالوني، بـ »طمأنينة شديدة« إلى 

النهائي، فقد ظهرت المعاناة في المباراة أمام فرنسا.
وقال المدافع للتلفزيون األرجنتيني، بعد فوز األرجنتين على 
فرنسا، »ال قيمة لإلنجاز من دون معاناة، وعانينا اليوم أكثر«، 
وأهـــدى فــوز »األلبسيليستي« 
إلـــــى جــمــيــع األرجــنــتــيــنــيــيــن 
وجـــمـــيـــع األشــــخــــاص الـــذيـــن 
عملوا في المنتخب منذ نحو 

3 أعوام.
وذكر المهاجم باولو ديباال 
ــاز أن مــا  ــفـ ــلـ ــتـ لـــكـــامـــيـــرات الـ
ــدث الـــــيـــــوم »ســـُيـــخـــلـــد  ــ ــ حـ
ــرزا  ــبـ ــخ«، مـ ــ ــاريـ ــ ــتـ ــ فــــي الـ
الـــمـــودة الـــتـــي تــلــقــاهــا 
طــــوال شــهــر الــبــطــولــة 
مــــــــــــن الــــــجــــــمــــــاهــــــيــــــر 
ــة،  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــنـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــنـ ــ ــ األرجـ
وأضاف: »نود رفع 
الــــكــــأس والــــذهــــاب 
لـــالحـــتـــفـــال هـــنـــاك« 

في األرجنتين.

منتخب إنكلترا يحصد جائزة اللعب النظيف

حصد منتخب إنكلترا جائزة اللعب النظيف 
ــم يــخــرج منتخب  فــي مــونــديــال قــطــر 2022 ولـ
األســـود الــثــالثــة خــالــي الــوفــاض بعدما خاض 
جميع مباريات دور المجموعات دون أن يتلقى 

العبوه أي بطاقات صفراء. 
واستمرت مسيرة اللعب النظيف لمنتخب 

ــام السنغال  إنــكــلــتــرا، خـــالل الــمــواجــهــة أمـ
ت البطاقة الصفراء  ــاء فــي دور الـــ 16. وجـ

الــوحــيــدة لــالعــبــي إنــكــلــتــرا خـــالل الــخــســارة 
أمام فرنسا 1 - 2 في دور الثمانية، وكانت من 
نصيب هاري ماغواير قائد مانشستر يونايتد 

في الثواني األخيرة للقاء.     )د ب أ(

السفيرة األرجنتينية لـ ةديرجلا.: توقعت فوز فريقنا
زامبييري: الرياضة أداة لتعزيز السالم والتسامح والتفاهم... وتجمع الناس عبر الحدود

● ربيع كالس
قــالــت السفيرة األرجنتينية لــدى البالد 
 على ســؤال عما إذا 

ً
كالوديا زامبييري، ردا

كــانــت تــتــوقــع فـــوز فــريــق بــالدهــا: »يــجــب أن 
أعــتــرف أنــنــي لست مــن متابعي كــرة الــقــدم، 
ــذا فــي الــبــدايــة لــم يــكــن لـــدي اهــتــمــام كبير  لـ
بــهــذه الــبــطــولــة. لكن طـــوال الــمــبــاريــات، كان 
لـــدي شــعــور بـــأن الــفــريــق األرجــنــتــيــنــي لديه 
إمكانات كبيرة للوصول إلى النهائي والفوز 

بمونديال قطر«.
ـــ »الــــجــــريــــدة«، عن  وأعــــربــــت زامـــبـــيـــيـــري، لـ
ــازات مــنــتــخــبــي  ــ ــجــ ــ ــإنــ ــ ــد »بــ ــديــ ــشــ فــــخــــرهــــا الــ
الـــوطـــنـــي خــــالل مـــونـــديـــال 2022، وأود أن 

أشــيــد بالمنتخب الــفــرنــســي عــلــى احــتــرافــه 
 وأظهروا 

ً
وشجاعته، فهم لم يستسلموا أبدا

.»
ً
 رائعا

ً
موقفا

وعـــن رؤيــتــهــا لـــرد الــفــعــل الــكــويــتــي على 
فــوز فريقها، قالت: »لــم أكــن أعلم أن الشعب 
 لـــكـــرة الــقــدم 

ً
ــدا ــ  جـ

ً
ــان مــتــحــمــســا الــكــويــتــي كــ

وصدمت بردة فعلهم الرائعة، وتلقيت الليلة 
الماضية تسونامي من رسائل التهنئة من 
أصدقائي الكويتيين ومن أشخاص التقيت 
بهم في مناسبات مختلفة. كما نقل عدد كبير 
من األصدقاء والمعارف المغتربين التمنيات 

الطيبة والتهنئة«.
وذكـــــرت أن »الــمــكــالــمــة األولـــــى كــانــت من 
زميلي من فيتنام، السفير ثانغ تون، والذي 

هو ليس فقط من مشجعي كرة القدم، بل هو 
ا خبير كرة قدم ويمكنه تأليف كتب عن 

ً
أيض

تاريخ كرة القدم«.
وعما إذا كنا سنرى في المستقبل »مدرسة 
ميسي« في الكويت على غرار »رافائيل نادال«، 
أجــابــت زامــبــيــيــري »ان شـــاء الــلــه. قــد تكون 
األكاديمية الرياضية التي تحمل هذا االسم 
جذابة جًدا لألوالد والبنات الكويتيين الذين 

يرغبون في ممارسة رياضة ممتعة«.
ــقـــدم  ــرة الـ ــ ــا لــمــشــجــعــي كــ ــهـ ــتـ ــالـ ـــن رسـ ــ وعـ
 الــشــبــاب، أوضحت 

ً
الكويتيين وخــصــوصــا

أن »الـــريـــاضـــة أداة مــقــنــعــة لــتــعــزيــز الــســالم 
والتسامح والتفاهم، وهي تجمع الناس مًعا 
عبر الــحــدود والــثــقــافــات واألديــــان، وقيمها 

مثل العمل الجماعي واإلنصاف واالنضباط 
ــور بـــالـــتـــضـــامـــن  ــعــ ــشــ واالحـــــــتـــــــرام تـــنـــمـــي الــ

والتماسك االجتماعي«.
وعــن تقييمها للعالقات بين االرجنتين 
ــالــــت: »أقـــــــام الـــبـــلـــدان عـــالقـــات  ــكــــويــــت، قــ والــ
دبلوماسية في عام 1968، وتوطدت العالقة 
بينهما بعد مشاركة األرجنتين في التحالف 
الــعــســكــري الـــــذي حــــرر الـــكـــويـــت مـــن الــغــزو 
العراقي في عام 1990. وفي الوقت الحاضر، 
تتشارك الدولتان العديد من القيم واألهداف 
وتسعى جاهدة للحفاظ على السالم الدولي 
ـــن، وتـــعـــزيـــز رفـــاهـــيـــة شـــعـــوب الــعــالــم،  ــ واألمــ

والتعاون الدولي والمساعدات اإلنسانية«.

المشجعون األرجنتينيون   المشجعون األرجنتينيون   
طوفان يندفع في الشوارعطوفان يندفع في الشوارع

هندرسون وبيلينغهام نجما إنكلترا

 باريديس: 
ال توجد كلمات 

لوصف الفوز

جانب من احتفاالت جماهير األرجنتين
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