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ريال مدريد يجدد عقد مودريتش حتى »2023«
أعلن ريال مدريد اإلسباني أمس، تجديد عقد نجمه الكرواتي لوكا مودريتش حتى يونيو 2023.

ونشر النادي، الفائز بلقبي الدوري اإلسباني ودوري أبطال أوروبا لكرة القدم، على موقعه اإللكتروني بيانا 

قال فيه: »لقد توّصل ريال مدريد ولوكا مودريتش إلى اتفاق لتمديد عقد الالعب حتى 30 يونيو 2023«.

لكن  واحد،  لموسم  عاما،   36 العمر  من  البالغ  الكرواتي،  العبه  عقد  الماضي  الصيف  مدريد  ريال  وجدد 

عروض مودريتش الرائعة في الموسم المنصرم، جعلت النادي يجدد عقده عاما آخر.

وخاض مودريتش، الذي قاد منتخب بالده إلى وصافة النسخة األخيرة من كأس العالم في روسيا، 45 

مباراة الموسم المنصرم وسجل ثالثة أهداف.

في حفل شهد تخريج »3« دفعات من األكاديمية األولمبية القطرية

الشيخ جوعان يكرم منتسبي »ماجستير القانون الرياضي«

الذي  الرياضي،  القانون  في  الماجستير  برنامج  ويأتي 

يعتبر فريًدا من نوعه في المنطقة، بالتعاون مع جامعة 

الدولية  األولمبية  اللجنة  من  وباعتماد  اإلسبانية،  ليدا 

األولمبية  واألكاديمية  اآلسيوي،  األولمبي  والمجلس 

الرياضي )كاس(، واللجنة  الدولية، ومحكمة التحكيم 

من  الشهادة  اعتماد  إلى  باإلضافة  القطرية،  األولمبية 

دولة  في  العالي  والتعليم  والتعليم  التربية  وزارة  ِقبل 

قطر.

البرنامج لكل  القطرية هذا  األولمبية  األكاديمية  وتتيح 

الرياضي، من حملة  القانون  من لدية رغبة في دراسة 

المجال  في  العاملين  المعتمدة  البكالوريوس  شهادات 

في  للعمل  التأهيل  في  للراغبين  وكذلك  الرياضي، 

المجال الرياضي، حيث تستمر الدراسة في البرنامج 

من  فصل  كل  في  أيام   4 بواقع  واحًدا،  ا 
ًّ

أكاديمي عاًما 

الفصول العشرة المقررة.

المتقدم  اإلدارة  دبلوم  برنامج  يخص  ما  في  أما 

من  البرنامج  فيعد  واألولمبية،  الرياضية  للمؤسسات 

ألول  بدأ  والذي  السنوية،  األكاديمية  أجندة  أعمدة 

األولمبية  اللجنة  أطلقته  عندما   ،2008 عام  في  مرة 

القطرية،  األولمبية  األكاديمية  في  ممثلة  القطرية، 

لتكون ضمن أول عشرين لجنة أولمبية في العالم، وأول 

البرنامج،  هذا  تطبق  وعربية  خليجية  أولمبية  لجنة 

ويتلقى منتسبو برنامج الدبلوم العديد من العلوم التي 

مثل  واإلدارية،  الرياضية،  حياتهم  مجال  في  تخدمهم 

والتخطيط  األولمبية،  الرياضية  المؤسسات  هيكلة 

األحداث  وإدارة  الرياضية،  للمؤسسات  االستراتيجي 

العلوم  من  وغيرها  الرياضية،  المؤسسات  في  الكبرى 

فصول  ستة  خالل  وذلك  الدارس،  يتناولها  التي 

للبرنامج.

من المنتظر أن يحسم االتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا خالل 

الدوحة  العاصمة  في  المقبل  االثنين  يوم  المقرر  اجتماعه 

مباريات  في  كامل  بشكل  التكنولوجيا  إدخال  رسمي  بشكل 

نجاح  بعد  الخط«  رجل  »روبوت  واعتماد   2022 العالم  كأس 

التجارب عليه في مونديال األندية األخير باإلمارات.

مؤخرًا  المونديال  حكام  أسماء  فيفا  في  الحكام  لجنة  وأعلنت 

لكنها لم تعلن عن استخدام تقنية »روبوت رجل الخط« ترقبًا 

العتمادها من »الفيفا« بشكل رسمي في اجتماع االثنين.

إنفانتينو  جياني  أن  البريطانية  صن«  »ذا  صحيفة  وأكدت 

من  اآللي«  شبه  »التسلل  نظام  اعتماد  يساند  الفيفا  رئيس 

ستنطلق  الذي  بالمونديال  الخط«  »رجل  الروبوت  خالل 

مبارياته في نوفمبر المقبل بعد سلسلة من التجارب في عدد 

من البطوالت الرسمية األخيرة.

كاميرات   10 يستخدم  الخط«  »رجل  روبوت  الصن:  وأضافت 

لتتبع 29 نقطة جسدية لكل العب بدقة عالية وسبق تجربته 

في مونديال األندية عام 2019 التي فاز بها ليفربول وكأس العرب 

في قطر نهاية العام الماضي وكأس العالم لألندية األخيرة في 

اإلمارات.وأشارت »الصن« إلى أن اإليطالي كولينا رئيس لجنة 

الحكام بالفيفا ينتقد استخدام مصطلح »روبوت التسلل« ويرى 

أن الحكام والمساعدين مازالوا مسؤولين عن اتخاذ القرارات في 

الملعب والتكنولوجيا تمنحهم فقط دعمًا التخاذ قرارات بشكل 

أسرع وأكثر دقة خاصة عندما يكون قرار التسلل صعبًا للغاية. 

عبير البوعينين مدير البطولة اآلسيوية التاسعة للجمباز الفني:

هدفنا تأكيد الريادة القطرية في تنظيم البطوالت الكبرى
آلسيوية  البطولة  مدير  البوعينين،  عبير  أكدت 

سعادتها   »2022 »قطر  الفني  للجمباز  التاسعة 

الستضافة  المختلفة  اللجان  من  المبذولة  بالجهود 

الحدث الكبير وخروجه في أفضل صورة.

صحفية:  تصريحات  في  البوعينين  وقالت 

الوصول  في  الجميع  لدى  كبيرة  رغبة  »هناك 

ألقصى  الدوحة  في  للجمباز  اآلسيوية  بالبطولة 

وفرت  المنظمة  اللجنة  ان  خاصة  النجاح،  درجات 

استضافة  أجل  من  والتجهيزات  المتطلبات  كافة 

ان  مؤكدة  التنظيم«  في  القطرية  الريادة  تعكس 

اخر  حول  وتوضيحات  شرح  من  عليه  االطالع  تم  ما 

ان  يؤكد  حدة،  على  لجنة  كل  لعمل  المستجدات 

هناك  وان  عليها،  المتفق  االستراتيجية  وفق  األمور 

البطولة  صالة  في  العمل  لتطورات  مستمرة  متابعة 

مع  تتماشى  التي  األمور  من  وغيرها  التدريب  واماكن 

قطر  ان  وتؤكد  للبطولة،  االمثل  النجاح  متطلبات 

مسبوقة  غير  استثنائية  بطولة  بتنظيم  ستقوم 

التاسعة. للنسخة 

االسيوية  للبطولة  المنظمة  اللجنة  عقدت  وقد 

الدوري  اجتماعها   2022 قطر  الفني  للجمباز  التاسعة 

المتعلقة  التحضيرات  اخر  على  الوقوف  أجل  من 

جميع  االجتماع  حضر  وقد  البطولة،  باستضافة 

اخر  مناقشة  خالله  وتم  المختلفة،  اللجان  رؤساء 

المستويات،  جميع  على  تقدم  من  احرازه  تم  ما 

وبحث سبل التغلب على أي معوقات تقف في طريق 

هذه  الستضافة  ممكنة  جاهزية  اقصى  إلى  الوصول 

اللجنة  تطمح  حيث  مسبوقة،  غير  بصورة  البطولة 

الفني  للجمباز  االسيوية  البطولة  خراج  ال  المنظمة 

في  عالميًا  الرائدة  قطر  ومكانة  بسمعة  يليق  بشكل 

القارية. البطوالت  تنظيم 

الفني  للجمباز  االسيوية  البطولة  منافسات  وتقام 

من   18-15 في  التاسعة  نسختها  في  الدوحة  في 

تحضيرات  وسط  اسباير،  قبة  تحت  الجاري  الشهر 

ظل  في  استثنائية  نسخة  تقديم  أجل  من  كبيرة 

حيث  البطولة،  تشهدها  التي  القياسية  المشاركة 

االكبر  هي  الدوحة  في  االسيوية  البطولة  ستكون 

يقرب  ما  بتواجد  االسيوية  المشاركة  مستوى  على 

21 دولة. من 

اللجنة  قيام  على  التأكيد  االجتماع  خالل  وتم 

واطالعه  اللجان،  الدائم مع بقية  بالتواصل  المنظمة 

المستمر  بالتقدم  المتعلقة  التفاصيل  كافة  على 

وصول  موعد  على  االتفاق  وكذلك  التحضيرات،  في 

الدوحة  إلى  البطولة  المشاركة وضيوف  المنتخبات 

للوصول  االستعداد  وايضًا  القادمة،  الفترة  خالل 

األمور  كافة  وتسهيل  الوفود  بعض  إلى  المبكر 

التدريب. ومالعب  االقامة  واماكن  بعملهم  المتعلقة 

{ جانب من اجتماع اللجنة المنظمة { عبير البوعينين 

  كتب           عادل النجار

المغيصيب رئيسا للجنة 
منتخبات »آسيوية السلة« تبدأ الوصول للدوحةالمنظمة.. ومؤتمر صحفي السبت

للبطولة  المحليُة  المنظمُة  اللجنُة  كشفت 

اللجان  تفاصيل  عن  للناشئين  اآلسيوية 

رئيس  المغيصيب-  سعد  محمد  ويأتي 

رئاسة  على  السلة  لكرة  القطري  االتحاد 

سعدون  يتولى  فيما  المنظمة..  اللجنة 

مهمة  العام،  السر  أمين  الكواري  صباح 

أحمد  ومشعل  اللجنة،  رئيس  نائب 

لجنة  ورئيس  البطولة  مدير  العنزي 

الكعبي  عجالن  ناصر  من  وكل  اإلعالم، 

أبوعيسى  ونبيل  المراسم،  للجنة  رئيًسا 

الجابر  سلطان  عبدالله  التسويق،  لجنة 

الهتمي  وعبدالرحمن  المالية،  اللجنة 

الدوسري  والسكن، وسيف  المعيشة  لجنة 

عنبر  ومحمد  الحكام،  للجنة  رئيًسا 

العلي  هارون  وخالد  اللوجستية،  اللجنة 

لجنة  المغني  وخالد  المتطوعين،  لجنة 

المنتخبات، والدكتور أحمد طنطاوي لجنة 

منسق  مجالوس  واناستاسيوس  المالعب، 

سكرتير  الكدش  وحسن  الدولي،  االتحاد 

اللجنة.

للبطولة  المنظمة  اللجنة  وتواصل 

ومتواصلة…  منتظمة  بصورة  اجتماعاتها 

في  صحفًيا  مؤتمًرا  السلة  اتحاد  ويعقد 

فندق  في  المقبل  السبت  ظهر  الـ12:00 

شتيجنبرجر الدوحة للكشف عن تفاصيل 

البطولة اآلسيوية.

في  المشاركة  الوفود  بدات  جانبها  من 

حيث  الدوحة،  إلى  بالحضور  البطولة 

الواصلين  أول  الفلبيني  المنتخب  كان 

المنتخبات  بعثات  وستقيم  أمس،  فجر 

المشاركة في فندقي ويندام وميلينيوم.

الذي  الفندق  هو  ويندام  فندق  وسيكون 

للناشئين..  الوطني  منتخبنا  فيه  سيقيم 

بصالة  المشاركة  المنتخبات  وستتدرب 

وستلعب  السلة..  لكرة  القطري  االتحاد 

المباريات بصالة نادي الغرافة.

في  البحريني  نظيره  مع  ُمنتخبنا  يلتقي 

اليوم  وفي  الجاري،  يونيو   12 مساء  الـ6:00 

منتخب  أمام  الثانية  مباراته  يلعب  التالي 

دور  ويختتم  مساًء،  الـ6:00  في  األسترالي 

في  الهندي  المنتخب  بلقاء  المجموعات 

الـ6:00 مساء يوم 14 الجاري. { محمد سعد المغيصيب

 كتب           عوض الكباشي

الفيفا يدرس الفكرة

الحكم »الروبوت« 
في مونديال »2022«

  كتب          محمد الجزار

كّرم سعادة الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني رئيس اللجنة األولمبية القطرية، 
أمس، خريجي ماجستير القانون الرياضي ودبلوم اإلدارة الرياضية المنتسبين 

لألكاديمية األولمبية القطرية.. وقد شهد الحفل، الذي أقيم بمقر اللجنة 
األولمبية، تخريج ثالث دفعات لألعوام 2019، 2020، 2021 من برنامج ماجستير 

القانون الرياضي، وخريجي دبلوم اإلدارة الرياضية لدفعة عام 2021.

الدوحة          $



19السنة )27( - الخميس 10 من ذي القعدة  1443هـ الموافق 9 يونيو 2022م العدد )9775( رياضة

صراع رباعي بين أستراليا وبيرو وكوستاريكا ونيوزيلندا على آخر البطاقات

تميز قطري في »الملحق اآلسيوي« المونديالي

كالعادة كان التميز القطري حاضرا بقوة في 

لمونديال  المؤهلة  اآلسيوي«  »الملحق  مباراة 

قطر 2022 والتي جمعت المنتخب األسترالي 

مع نظيره اإلماراتي على استاد أحمد بن علي 

في  العالم  كأس  بطولة  مالعب  أحد  بالريان 

قطر.

ممكنة  صورة  بأفضل  المباراة  خرجت 

الناحية  من  وكذلك  الفنية  الناحية  من 

جميع  بها  أشاد  بصورة  أيضا،  التنظيمية 

الحضور والذين عبروا عن سعادتهم باللعب 

ومعايشة  المونديالية  المالعب  أحد  على 

أجواء بطولة كأس العالم قطر 2022.

واإلرث  للمشاريع  العليا  اللجنة  وحرصت 

على   2022 مونديال  تنظيم  عن  المسؤولة 

صورة  بأفضل  المواجهة  هذه  من  االستفادة 

ممكنة من أجل الوقوف على كل اإليجابيات 

سلبيات  أي  تالفي  على  والعمل  والسلبيات، 

في  أمال  تحدث  قد  أخطاء  أي  وتصحيح 

صورة  أفضل  إلى   2022 بمونديال  الوصول 

ممكنة وتقديم نسخة إستثنائية كما وعدت 

في  صعوبة  أي  الجماهير  تجد  ولم  قطر. 

الوصول إلى ستاد احمد بن علي المونديالي 

سواء بالسيارات أو من خالل محطات المترو 

مدرجات  الملعب،وظهرت  من  جدا  القريبة 

استراليا واإلمارات بشكل رائع للغاية أضفى 

صورة مميزة على المواجهة التي كانت مثيرة 

داخل المستطيل األخضر.

حلم  رحلة  أستراليا  منتخب  واصل  وقد 

بتخطيه   2022 العالم  كأس  إلى  التأهل 

حيث   ،1-2 بنتيجة  اإلماراتي  األبيض  عقبة 

وايدين   )53( ايرفاين  جاكسون  له  سجل 

)84( هدفي أستراليا، في حين  هروستيتش 

أحرز كايو كانيدو )57( هدف اإلمارات.

مباراة  لخوض  األسترالي  المنتخب  وتأهل 

المركز  صاحبة  بيرو  أمام  العالمي  الملحق 

الجنوبية،  أميركا  تصفيات  في  الخامسة 

يونيو،   13 المقبل  االثنين  يوم  المباراة  وتقام 

على ستاد أحمد بن علي.

للعب  العالمي  الملحق  من  الفائز  وينتقل 

الرابعة،  المجموعة  ضمن  النهائيات  في 

والدنمارك  فرنسا  من  كل  أيضًا  تضم  التي 

وتونس.

عالميًا،   42 المصنفة  أستراليا،  وتسعى 

علمًا  السادسة،  للمرة  النهائيات  بلوغ  إلى 

 ،1974 أنها شاركت للمرة األولى في مونديال 

وفي النسخ األربع األخيرة.. أستراليا فسبق 

من  سابقة  نسخ  خمس  في  شاركت  أن 

 2014  ،2010  ،2006  ،1974 أعوام  المونديال 

في  وحيدة  مرة  الثاني  الدور  وبلغت  و2018.. 

.2006
اليوم  في  علي  بن  أحمد  ملعب  ويستضيف 

وتحديدا  وبيرو  استراليا  مواجهة  من  التالي 

بين  يجمع  آخر  دولي  ملحق  يونيو   14 يوم 

نيوزيلندا بطلة أوقيانيا مع كوستاريكا رابعة 

والوسطى  الشمالية  )أمريكا  كونكاكاف 

والكاريبي(. وسيصعد الفائز لمواجهة ألمانيا 

وإسبانيا واليابان في المجموعة الخامسة.

لملحق  تحضيراتها  آخر  نيوزيلندا  وخسرت 

بنتيجة  القدم  لكرة  العالم  لكأس  التأهل 

-1صفر من بيرو في مباراة ودية في برشلونة 

اعتبرها  هاي  داني  المدرب  لكن  األحد  يوم 

مصيرية  لمواجهة  للتحضير  مثالية  فرصة 

أمام  نيوزيلندا  ولعبت  كوستاريكا  أمام 

جماهير للمرة األولى منذ جائحة كوفيد19- 

لكنها  إسبانيول  بفريق  الخاص  االستاد  في 

أسفر  حتى  شباكها  نظافة  على  حافظت 

البادوال  جيانلوكا  هدف  عن  حارسها  خطأ 

التي  69... وستلعب نيوزيلندا،  الدقيقة  في 

و2010   1982 في  العالم  كأس  في  شاركت 

كوستاريكا  أمام  انتصار،  أي  تحقق  لم  لكنها 

في  النهائيات  في  مقعد  لحسم  الدوحة  في 

قطر.

{  من مباراة أستراليا واإلمارات  {  منتخب أستراليا يصطدم ببيرو {  فرحة الجماهير األسترالية بالفوز 

محمد الجزار كتب

تعود المواجهة الوحيدة في تاريخ المنتخبين إلى عام 2018 

عندما التقيا في نهائيات كأس العالم بروسيا بالجولة 

الثالثة بدور المجموعات، وحقق حينها المنتخب الملقب 

بـ األنكا )بيرو( الفوز بهدفين دون رد حمال توقيعهما كٌل من 

أندري كاريلو وباولو جيريرو.

وتخوض بيرو ملحق التصفيات من أجل التأهل لكأس 

العالم للمرة الثانية على التوالي، ففي عام 2017 فازت على 

نيوزيلندا في مباراتي ذهاب وعودة لتتأهل إلى نهائيات 

روسيا في ظهورها األول بكأس العالم منذ 1982 في إسبانيا.

في المقابل، ظهر المنتخب االسترالي بأداء باهب في 

مونديال روسيا 2018، بعد تحقيقه نقطة واحدة فقط من 

ثالث مباريات في دور المجموعات ولم يسجل العبوه سوى 

هدفين من ضربتي جزاء.

{  نهائي الملحق العالمي

تاريخ مواجهات استراليا وبيرو

غراهام آرنولد مدرب أستراليا:

مطالبون بالمزيد من الجهد
طالب غراهام آرنولد مدرب منتخب أستراليا 

العبيه ببذل المزيد من الجهد في مواجهة 

الملحق العالمي أمام بيرو، وذلك عقب الفوز على 

اإلمارات 2-1 يوم الثالثاء على ستاد أحمد بن 

علي في الدوحة، ضمن الملحق اآلسيوي 

من التصفيات.

وينتقل الفائز من الملحق العالمي 

للعب في النهائيات ضمن المجموعة 

الرابعة، التي تضم أيضًا كال من 

فرنسا والدنمارك وتونس.

وقال آرنولد: يجب أن تتحسن 

أكثر، أتوقع أن يحقق الفريق 

المزيد من التطور بعد هذه 

المباراة.

وأضاف: بالتأكيد نحن نتعامل 

مع كل مباراة بالتدريج، وأعتقد أن منتخب 

اإلمارات قدم مستوى جيدا للغاية، وكانت 

المباراة متقاربة، ولكننا استعددنا بصورة جيدة 

للغاية، وكان هنالك تناغم أكثر في أدائنا، وبعد 

هذه المباراة أتوقع أننا سنكون أفضل أمام بيرو.

وأردف بالقول: تركيزي كان على دفاعنا ألننا 

لم نكن جيدين في هذا الجانب، حيث تلقينا 

أهدافا في المباريات الودية األخيرة، كان يمكن أن 

نسجل المزيد، ولكن في بعض األحيان يجب 

أن تركز أكثر على اإلغالق الدفاعي لجعل األمور 

أصعب على الفريق المقابل.

آيدين هروستيتش صاحب هدف الفوز:

طموحنا الوصول للمونديال

عبر آيدين هروستيتش صاحب الهدف الثاني الثمين ألستراليا في 

على  فريقه  حققه  الذي  بالفوز  الكبيرة  سعادته  عن  االمارات  مرمى 

حساب نظيره اإلماراتي، ليتأهل بالتالي إلى الملحق العالمي في 

مواجهة بيرو.

كانت  لقد  المباراة:  بعد  صحفية  تصريحات  في  الالعب  وقال 

مباراة صعبة للغاية، وكنا ندرك جيدا أن المهمة لن تكون سهلة 

على اإلطالق.

اللعب  واصلنا  لكننا  نتلقاه  أال  ينبغي  كان  هدفا  تلقينا  وأضاف: 

أن  حيث  الفرصة،  انتهاز  في  ونجحنا  والقتال 

جميع  عمل  حصيلة  هو  سجلته  الذي  الهدف 

بالكثير  مررنا  بعدما  الفني،  والجهاز  الالعبين 

ولم تكن األمور سهلة.

لها  وسنستعد  بيرو  مباراة  ملف  سنفتح  اآلن 

وطموحنا  األهم  هدفنا  ألن  صورة  بأفضل 

 2022 لمونديال  الوصول  هو  الكبير 

ونتمنى أن يحالفنا التوفيق.

نيوزيلندا تبحث عن الظهور »الثالث«

تتطلع نيوزيلندا إلى مشاركة ثالثة بعد نسختي 1982 

و2010، فيما يحلم زمالء الحارس المخضرم كيلور 

نافاس بظهور سادس في المونديال، بعدما بلغ منتخب 

كوستاريكا ربع النهائي في نسخة 2014 قبل الخسارة أمام 

هولندا بركالت الترجيح.

وسيتأهل الفائز من الملحق الدولي بين كوستاريكا، 

رابعة تصفيات كونكاكاف )أميركا الشمالية والوسطى 

والكاريبي(، ونيوزيلندا بطلة أوقيانوسيا، إلى كأس العالم 

لخوض غمار منافسات المجموعة الخامسة التي وصفت 

بـ»الحديدية« إلى جانب ألمانيا وإسبانيا واليابان.

{  نيوزيلندا تواجه كوستاريكا بالدوحة 

أعلنت لجنة الحكام باالتحاد الدولي لكرة القدم »الفيفا« 

عن اختيار طاقم تحكيم قطري- إماراتي دولي للمشاركة 

في إدارة مباراة كوستاريكا ونيوزيلندا في الملحق المؤهل 

14 يونيو  2022، التي تقام يوم  إلى نهائيات كأس العالم 

الطاقم  وضم  بالريان.   علي  بن  أحمد  استاد  في  المقبل 

الحكام القطريين الدوليين عبد الرحمن الجاسم )حكما 

رابعا( وسعود أحمد )حكمًا مساعدًا( كما ضم الطاقم كال 

من عبدالله المري )حكم فيديو( وخميس المري 

فيديو  )حكم  المري  وطالب  أول(  فيديو  )حكم 

ثانيا(. 

محمد  الدولي  االماراتي  الحكم  الطاقم  ويقود 

عبدالله حسن، وضم مواطنيه محمد أحمد 

المهري  حسن  أول(  )مساعدا  يوسف 

)مساعدا ثانيا(.

اروابارينا مدرب المنتخب اإلماراتي:

علينا اآلن التفكير في المستقبل

قال رودولفو اروابارينا مدرب المنتخب اإلماراتي: الالعبون 

قدموا كل ما لديهم، وقد أظهروا احترافية عالية على 

مدار األسبوعين الماضيين خالل المعسكر التدريبي، 

وخالل مباراة أستراليا.

وتابع: قدمنا مستوى جيد طوال 75 دقيقة، 

وكان العبونا في أتم تركيزهم، وبشكٍل عام 

قدم المنتخب اإلماراتي مباراة جيدة، حيث 

كنا نبحث عن نقاط ضعف في المنتخب 

األسترالي. وكشف: حظينا بفترات جيدة، 

وكذلك حظي الفريق المقابل بفتراتهم 

الجيدة. تراجعنا قلياًل في القوة البدنية 

والقدرة على التحمل في آخر 15 دقيقة، 

وبدأنا في فقد الكرات التي لم نكن نفقدها 

قبل ذلك. وختم: هذه نهاية فصل، وعلينا اآلن 

التفكير في المستقبل، لدينا الكثير من الالعبين 

الشباب، وعلينا مواصلة التحسن والعمل الجاد.

طاقم تحكيم قطري ـــ إماراتي للملحق »العالمي«

{  عبد الرحمن الجاسم

استاد أحمد بن علي المونديالي يستضيف مباراتي »الملحق« 13 و14 يونيو 


