
السنة )27( - الثالثاء  15 من ذي القعدة  1443هـ الموافق 14 يونيو 2022م العدد )9780(

تواصل فعاليات برنامج الرياضة للجميع الصيفي

للجميع  للرياضة  القطري  االتحاد  أطلقها  التي  الصيفي  للجميع  الرياضة  برنامج  فعاليات  تتواصل 

تحت مظلة وزارة الرياضة والشباب بالتعاون مع أكاديمية نادي لوسيل الرياضية، حيث تقام فعالياتها 

بصالة لوسيل الرياضية بمعدل ثالث مرات في األسبوع أيام األحد والثالثاء والخميس وتختتم فعاليات 

المهرجان بحلول يوم 29 يونيو الحالي.

وتقام الفعاليات الرياضية من خالل التقسيم إلى فئتين: األولى تم تخصيصها لسن من ثالث إلى ست 

الرابعة وحتى الخامسة مساء، والثانية خاصة بفئة األطفال من سن  سنوات خالل الفترة من الساعة 

سبع سنوات وإلى تسع سنوات من الخامسة والنصف وحتى السادسة والنصف مساء.

سيتم تطبيقها في كأس العالم »2022« وكل البطوالت الكبرى

مجلس »الفيفا« يعتمد التبديالت الخمسة

 ،»IFAB« القدم  لكرة  الدولي  االتحاد  مجلس  عقد 

اجتماعه  الدوحة،  العاصمة  في  اإلثنين  أمس 

السنوي رقم 136 بحضور رئيس الفيفا السويسري 

جياني إنفانتينو وصدق على بعض التغييرات التي 

ستدخل حيز التنفيذ مطلع الشهر المقبل.

وعقد إنفانتينو مؤتمرا صحفيا بعد نهاية االجتماع 

بيرلويجي  اإليطالي  بحضور  الفورسيزون  بفندق 

وحضور  بالفيفا  الحكام  لجنة  رئيس  كولينا 

ممثلين عن الفيفا واتحادات كرة القدم في إنجلترا 

االتحاد  مجلس  وإدارة  وويلز  وأسكتلندا  وأيرلندا 

ووكاالت  والمحلية  العالمية  اإلعالم  وسائل  وممثلي 

األنباء المختلفة.

بعد  االجتماع  بداية  في  إنفانتينو  وتحدث 

تمت  التي  النقاشات  أبرز  عن  بالحضور  الترحيب 

تعديالت  على  التصديق  تم  حيث  االجتماع  خالل 

التنفيذ  حيز  ستدخل  اللعبة  لقوانين  وتوضيحات 

بتاريخ 1 يوليو العام الجاري، ومن بينها اعتماد خيار 

التبديالت الخمسة في كرة القدم بشكل دائم.

اجتماع  توصيات  على  االتحاد  مجلس  ووافق 

والهيئة  القدم  كرة  هيئة  واجتماع  السنوي  العمل 

أسرة  من  الكبير  والدعم  التقنية  االستشارية 

التبديالت  خيار  إدماج  يتم  بأن  برمتها  القدم  كرة 

قوانين  في  دائم  بشكل  ثالثة،  من  بدال  الخمسة، 

اللعبة.

تبديل  فترات  بثالث  الحالي  التقييد  تأكيد  وتم 

مسموحة، باإلضافة إلى االستراحة بين الشوطين، 

إلى جانب أن األعضاء قرروا رفع الحد األقصى لعدد 

الالعبين البدالء على قائمة الفريق من 12 إلى 15 وفقا 

لتقدير منظمي البطولة.

كما تمت اإلشارة إلى عدم احترام الحكام وسالمتهم 

وافق  حيث  عالميتين،  مشكلتين  باعتبارهما 

هاتين  مع  للتعامل  مبادرات  إطالق  على  األعضاء 

تجارب  إجراء  احتمال  ذلك  في  بما  المشكلتين، 

ثيابه  على  مركبة  كاميرا  الحكم  فيها  يستخدم 

الخاصة  الكروية  للقواعد  القدم  كرة  منافسات  في 

بالبالغين، بحسب البيان.

االختبارات  مناقشة  أيضا  االجتماع  خالل  وجرى 

االرتجاج  تبديالت  بخصوص  الحالية  الجارية 

وأحدث  التسلل،  لحاالت  ممكنة  وبدائل  الدماغي، 

حكام  لمساعدة  التقنية  التطورات  إليه  توصلت  ما 

المباريات.

في  لالعبين  التبديالت  مسألة  في  األعضاء  وقرر 

االختبارات  فترة  تمديد  الدماغي،  االرتجاج  حاالت 

كافية  لجمع بيانات  المقبل  العام  أغسطس  حتى 

واتخاذ قرار مبني على المعطيات العلمية.

الفيفا على االجتماع  التسلل، عرض  وبشأن حاالت 

تسمح  أن  يمكن  التي  االبتكارات  السنوي  العام 

التحكيم  تقنية  باستخدام  البطوالت  من  للمزيد 

بمساعدة الفيديو »المبسطة« التي تم تجريبها في 

أكثر من 100 مباراة.

التقنية تتم عليها اختبارات ناجحة  وأوضح أن هذه 

حكام  تساعد  أنظمة  من  االستفادة  لجهة  حاليا 

أسرع  بشكل  التسلل  حاالت  تحديد  على  الفيديو 

وأكثر دقة، وهو ما يطلق عليه اسم »تقنية التسلل 

لحل  محتملة  تجربة  في  ينظر  كما  اآللية«،  شبه 

يعتمد على تسجيل فيديو.

أنه جرت مناقشة اختبارات أخرى مثل شرح  وذكر 

احتمال  أو  المباراة،  خالل  معينة  تحكيمية  قرارات 

والركالت  عدال،  أكثر  بشكل  اللعب  وقت  احتساب 

المدرب  اقترح  والتي  التماس  رمية  من  الثابتة 

بالركل  تبديلها  تجربة  فينجر  آرسين  الفرنسي 

بالقدم بدال من رميها باليد كما هو معتاد.

هذه  إجراء  أن  السنوي  العام  االجتماع  بين  وقد 

الحصول  يتطلب  أخرى  اختبارات  وأية  االختبارات 

مجلس  قبل  من  عليها  اإلشراف  وسيتم  إذن،  على 

االتحاد الدولي لكرة القدم والفيفا.

بعد فسخ العقد مع األهلي المصري

موسيماني.. في قطر

كولينا يفتتح 
ندوة حكام »الفيفا«

»أدعم الشاطئية« بالعالمة الكاملة

موسيماني  أفريقي  الجنوب  المدرب  أن  الرياضي   $ علم 

بات قريًبا من تدريب أحد أندية دوري نجوم QSL أو العمل في 

التدريب من خالل موقع آخر خالل الموسم الجديد بعد أن أنهى 

المدرب عالقته مع النادي األهلي المصري.

بعد  المقبلة  األيام  خالل  للدوحة  المدرب  يصل  أن  ويتوقع 

اإلعالم  وسائل  وأشارت  النهاية.  على  المفاوضات  شارفت  أن 

لتدريب  عرضا  تلقى  قد  أفريقي  الجنوب  أن  إلى  المصرية 

الخليجية  األندية  المقبلة، أحد  الفترة  في 

إن  التقارير  وقالت 

تترقب  الريان  إدارة 

موسيماني،  مصير 

إسناد  في  رغبة  وسط 

الفريق  تدريب  مهمة 

للمدرب  خلًفا  له 

الفرنسي لوران بالن.

موسيماني  وتولى 

األهلي  النادي  قيادة 

 ،2020 أكتوبر  في 

حصد  واستطاع 

بينها  من  ألقاب   6
أبطال  دوري  بطولتا 

وعلى  إفريقيا، 

نال  ذلك  من  الرغم 

الكثير من االنتقادات.

وتوترت العالقات مع موسيماني في اآلونة األخيرة، بعدما خسر 

األهلي أمام الوداد البيضاوي في نهائي دوري األبطال بالمغرب، 

وكانت تلك هي المباراة النهائية الثالثة على التوالي للجنوب 

أفريقي مع األهلي.

واصل أدعم الطائرة الشاطئية تميزه وتفوقه في بطولة العالم 

في   0/2 بنتيجة  الفرنسي  الثنائي  على  الفوز  واستطاع  بروما 

المواجهة التي جمعت بينهما أمس ليتصدر منتخبنا الوطني 

للشاطئية بالعالمة الكاملة دون خسارة.

ن 
َّ

المكو الشاطئية  الطائرة  للكرة  الوطني  منتخبنا  وحقق 

شريف  الثنائي  من 

تيجان  وأحمد  يونس 

األول  )المصنف 

الكاملة  العالمة  عالمًيا( 

المجموعات  دور  في 

لبطولة  )التمهيدية( 

الطائرة  للكرة  العالم 

المقرر  الشاطئية 

العاصمة  في  إقامتها 

خالل  روما  اإليطالية 

 19 إلى   10 من  الفترة 

يونيو الجاري.

أدعم  ويخوض 

بطولة  الشاطئية  الطائرة 

الميدالية  وصاحب  عالمًيا  األول  المصنف  باعتباره  العالم 

البرونزية في دورة األلعاب األولمبية األخيرة في طوكيو 2020.

فرنسا  منتخب  نظيره  على  أمس  الوطني  منتخبنا  وفاز 

رات، في ختام  وأرنو جوتييه  الثنائي يوسف كرو  المكون من 

مباريات المجموعة الرابعة.

ظهر   ،FIFA حكام  لجنة  رئيس  كولينا  بييرلويجي  افتتح 

لكرة  الدولي  االتحاد  ندوة  الدوحة،  القطرية  بالعاصمة  أمس 

العالم  كأس  مباريات  إلدارة  المختارين  للحكام   FIFA القدم 

وإفريقيا  آسيا  من  حكمًا   41 بمشاركة  قطر2022️™،   FIFA
 14-12 الفترة من  الدوحة في  والتي تستضيفها  وأوقيانوسيا، 

الحالي.

وسط  كتارا   - إنتركونتننتال  بفندق  الندوة  افتتاح  وجاء 

رئيس  كولينا  بييرلويجي  اإليطالي  تقدمه  كبير،  حضور 

لجنة الحكام باالتحاد الدولي، والسويسري ماسيمو بوساكا 

التحكيم بالفيفا، وهاني طالب بالن رئيس لجنة  مدير دائرة 

الحكام باالتحاد القطري لكرة القدم نائب رئيس لجنة الحكام 

باالتحادين الدولي واآلسيوي، وناجي جويني المدير التنفيذي 

إلدارة التحكيم باالتحاد القطري لكرة القدم.

ويشارك في الندوة التي تستضيفها قطر 41 حكمًا من الحكام 

12 حكمًا  المقبلة وهم  العالم  المختارين إلدارة نهائيات كأس 

آسيا  قارات   3 يمثلون  فيديو  حكام  و7  مساعدًا  حكمًا  و22 

وإفريقيا وأوقيانوسيا.

الحكام  قائمة  ضمن  الدوليون  القطريون  حكامنا  ويتواجد 

)حكم  الجاسم  عبدالرحمن  وهم:  بالندوة،  المشاركين 

وعبدالله  )مساعدان(،  أحمد  وسعود  المري  وطالب  ساحة(، 

.)VAR - العذبة )حكم فيديو

نظرية  محاضرات  يشمل  مكثفًا  برنامجًا  الندوة  وتتضمن 

رئيس  كولينا  بيرلويجي  اإليطالي  بإشراف  عملية  وأخرى 

المدير  بوساكا  ماسيمو  والسويسري  بالفيفا،  الحكام  لجنة 

لجنة  رئيس  بالن  وهاني  بالفيفا،  التحكيم  لدائرة  التنفيذي 

باالتحاد  لجنةالحكام  رئيس  ونائب  القطري  باالتحاد  الحكام 

الدولي للعبة.

اكتمال وصول وفود »آسيوية الجمباز« انطالق بطولة اتحاد التنس المفتوحة

اكتمل وصول الوفود المشاركة في البطولة اآلسيوية للجمباز 

خالل  أسباير  قبة  تحت  ستقام  التي  سيدات(   - )رجال  الفني 

دولة   21 بمشاركة  الجاري  الشهر  من   18 إلى   15 من  الفترة 

يمثلهم العديد من أبطال وبطالت العالم في الجمباز الفني.

وتشهد النسخة التاسعة من البطولة اآلسيوية للجمباز الفني 

 137 يمثلهم  دولة   21 بوجود  مسبوقة  غير  قياسية  مشاركة 

والعزيزية  الشعلة  بفندقي  الوفود  جميع  وتقيم  والعبة،  العبا 

بوتيك الفندقين الرسميين إلقامة المشاركين، وسيخصص 

على  التصفيات  القامة  البطولة  من  والثاني  األول  اليومان: 

سواء،  حد  على  والسيدات  للرجال  بالنسبة  االجهزة  مختلف 

للرجال  االجهزه  فردي  منافسات  والرابع  الثالث  اليومين  وفي 

والسيدات.

للبطولة،  المنظمة  اللجنة  أعضاء  يقوم  أخرى  ناحية  من 

انطالق  قبل  الجاهزية  من  معدل  أعلى  إلى  للوصول  بمحاولة 

في  المأمول  النجاح  تحقيق  لضمان  األربعاء،  غدا  المنافسات 

مسؤولي  من  العديد  سيحضرها  التي  الكبيرة  البطولة  هذه 

جانب  من  كبيرة  ثقة  وهناك  العالم  مستوى  على  الجمباز 

اسناد  بدليل  القطري  االتحاد  في  للجمباز  اآلسيوي  االتحاد 

المؤهلة  الفني  للجمباز  التاسعة  اآلسيوية  البطولة  تنظيم 

لبطولة العالم المقامة بمدينه ليفربول بالمملكة المتحدة في 

شهر أكتوبر من العام الجاري.

القطري  االتحاد  بطولة  منافسات  انطلقت 

المفتوحة  والناشئين  لألشبال  للتنس 

خليفة  مجمع  مالعب  على  وبنات(  )بنين 

نحو  بمشاركة  واالسكواش  للتنس  الدولي 

المنتخبات  فيهم  بمن  والعبة  العبا   150
الوطنية.

فئات  في  والالعبات  الالعبون  وسيتنافس 

مسابقات  ضمن  مدرجة  مختلفة  سنية 

سنة   14 لتحت  األوالد  فئة  وتشمل  البطولة، 

10 سنوات والبنات في فئة  18 وتحت  وتحت 

تحت 12 و10 و18 سنة.

حيث  الترضية،  بنظام  البطولة  هذه  وتقام 

حتى  المباريات  خوض  في  الالعب  يستمر 

ينهزم مرتين. 

مجلس  عضو  الخليفي  خالد  السيد  وأكد 

واالسكواش  للتنس  القطري  االتحاد  إدارة 

المنتخبات  لجنة  رئيس  الطائرة  والريشة 

البطولة  هذه  أن  له  تعليق  في  الوطنية 

العريقة تمثل فرصة لمحبي رياضة التنس 

وممارسة  فيها  للمشاركة  الدولة  داخل 

منصة  تشكل  أنها  كما  المفضلة،  رياضتهم 

أدائهم  لتطوير  القطرية  المنتخبات  لالعبي 

والمحافظة على جاهزيتهم الفنية والبدنية.

في  مستمر  االتحاد  أن  الخليفي  وأضاف 

زيادة  بهدف  المحلية  البطولة  هذه  تنظيم 

أفراد  بين  ونشرها  قطر  في  اللعبة  شعبية 

الحالية  النسخة  أن  إلى  مشيرا  المجتمع، 

الالعبين  قبل  من  كبيرا  إقباال  شهدت 

للمشاركة فيها.
{ تجهيزات على قدم وساق

{ خديجة قسامة

لحساب بطولة آسيا للناشئين

عنابي السلة في مواجهة الهندي
بنتيجة  األسترالي  نظيره  أمام  القطري  المنتخب  خسر 

لبطولة  المجموعات  بدور  مبارياته  ثاني  في   )27  -  104(

سنة،   16 تحت  للناشئين  السلة  لكرة  آسيا  كأس 

الغرافة  نادي  بصالة  القطري  االتحاد  يستضيفها  التي 

وتستمر حتى 19 يونيو الجاري، بمشاركة 13 منتخًبا تم 

تقسيمها إلى 4 مجموعات.

في  الهندي  نظيره  الثالثاء  القطري  المنتخب  وسيواجه 

المنتخب  وكان  المجموعات،  بدور  واألخير  الثالث  اليوم 

القطري قد تغلب على نظيره البحريني أمس في مستهل 

المجموعة  ضمن  نقاط   3 ليحصد  بالبطولة  مشواره 

األولى.

على  الكوري  المنتخب  تغلب  أمس،  مباريات  باقي  وفي 

مستهل  في   )59  -  89( بنتيجة  الكازاخستاني  نظيره 

مشواره ضمن منافسات المجموعة الرابعة.

وتفوق المنتخب الكوري في الفترات األربع للمباراة بفارق 

نقاط كبير، حيث تقدم في األولى بنتيجة )23 - 19( وفي 

الثانية بنتيجة )40 - 22( وفي الثالثة بنتيجة )70 - 39(، 

بنتيجة  بالفوز  والمباراة  واألخيرة  الرابعة  الفترة  لينهي 

.)59 - 89(

وحققت كوريا الفوز األول فيما مني منتخب كازاخستان 

أمام  أمس  خسارته  بعد  التوالي  على  الثانية  بالهزيمة 

منتخب نيوزيالندا بنتيجة )67 - 92(.

كما تخطى المنتخب الهندي نظيره البحريني بنتيجة 

)80 - 41( ضمن منافسات المجموعة األولى.

وتقدم منتخب الهند في الفترات األربعة للمباراة بواقع )19 

انتصاره  ليحقق   ،)41  - و)80   )32  - و)55   )20  - و)37   )8  -

األول بعد هزيمته أمام نظيره األسترالي بنتيجة )47 - 95( 

أمس في مستهل مشواره بالبطولة.

  كتب          محمد الجزار

   كتب         عوض الكباشي

{ خالل افتتاح الدورة

{ من مباراة قطر والبحرين

{ موسيماني

{ لقطة من المباراة



للمرة  العالم  كأس  إلى  أستراليا  منتخب  تأهل 

السادسة في تاريخه عقب الفوز على بيرو في الملحق 

النهائي المؤهل للمونديال بركالت الترجيح )5/4( بعد 

مباراة ماراثونية انتهت لصالح المنتخب األسترالي.

اإلثنين،  بيرو،  منتخب  مع  أستراليا  منتخب  والتقى 

الملحق  في  المونديالي  علي  بن  أحمد  ملعب  على 

2022. وسيطر التعادل  النهائي المؤهل لكأس العالم 

لينتقل  المباراة،  من  األصلي  الوقت  على  السلبي 

بالتعادل  انتهى  الذي  اإلضافي  الوقت  إلى  المنتخبان 

السلبي أيضا.

وانتقل المنتخبان إلى ركالت الترجيح التي حسمها 

وبذلك   ،)4  -  5( بنتيجة  لصالحه  أستراليا  منتخب 

العالم  كأس  نهائيات  إلى  أستراليا  منتخب  يتأهل 

التوالي  على  والخامسة  تاريخه  في  السادسة  للمرة 

بعدما شارك في نسخ 2006 و2010 و2014 و2018.

وكانت أفضل مشاركات منتخب أستراليا في كأس 

العالم في نسخة 2006 عندما نجح في الوصول للدور 

ثمن النهائي للمرة األولى واألخيرة في تاريخه، 

مجموعة  في  أستراليا  منتخب  سيقع  وبذلك 

إلى جواره  2022 تضم  العالم  نارية في كأس 

منتخبات فرنسا والدنمارك وتونس.

وكان مشوار المنتخب األسترالي طويال وشاقا 

كأس  إلى  المؤهلة  اآلسيوية  التصفيات  في 

العالم، حيث بلغ النهائيات بعد خوضه عدة 

مراحل وملحقين، إذ بدأ من المرحلة الثانية، 

الثانية  المجموعة  في  القرعة  أوقعته  حيث 

قيرغيزستان،  األردن،  من:  كل  جانب  إلى 

طاجيكستان، وبنغالديش.

الكنغر األسترالي قائمة المجموعة  وتصدر 

مقابل  انتصارات   7 من  نقطة   21 برصيد 

خسارة واحدة.

التصفيات، جاءت أستراليا  التالية من  المرحلة  وفي 

من:  كل  جانب  إلى  أيضا،  الثانية  المجموعة  في 

اليابان، السعودية، اإلمارات، العراق وتايالند.

أستراليا  منتخب  واحتل 

 19 برصيد  المجموعة  في  الثالث  المركز 

مباشرة  التأهل  في  بالتالي  وفشل  نقطة، 

خوض  إلى  ليضطر  المونديال،  إلى 

السوري،  نظيره  ضد  اآلسيوي  الملحق 

صاحب المركز الثالث، في المجموعة 

األولى.

وعانى الكنغر األمرين في عبور نظيره 

السوري، إذ فاز عليه بشق األنفس في 

مباراة اإلياب بهدفين مقابل هدف واحد 

بعد التمديد في سدني، عقب تعادلهما 

بهدف لمثله في لقاء الذهاب بماليزيا.

ضد  الفيفا  ملحق  الكنغر  خاض  ثم  ومن 

الرابع  المركز  صاحب  الهندوراس  منتخب 

نتيجة  وحسم  الكونكاكاف،  تصفيات  في 

المواجهة لصالحه في مباراة اإلياب بفوزه )3 - 1( 

في سدني، عقب تعادلهما من دون أهداف على أرض 

الخصم.

19السنة )27( - الثالثاء  15 من ذي القعدة  1443هـ الموافق 14 يونيو 2022م العدد )9780( رياضة

غياب 
جيفيرسون وجيريرو

شهدت مواجهة األمس غياب الثنائي المخضرم جيفيرسون فارفان وباولو جيريرو هّداف منتخب 

بيرو، إال أن الفريق سيدخل إلى الملعب بمعنويات مرتفعة بعد تغلبه على نيوزيلندا بهدف نظيف 

في مباراة ودية خاضها في برشلونة واستعادة عنصرين أساسيين هما لويس أدفينكوال وريناتو تابيا 

العائدين من إصابات بدنية. واحتل المنتخب الالتيني المركز الخامس في جدول التصفيات المؤهلة 

تواليًا.  الثانية  للمرة  العالم  كأس  في  المشاركة  أمل  على  الملحق  في  مقعده  ويحجز  قطر،  لمونديال 

وكريستيان  كاريو  أندري  الهجوم  خط  وثالثي  غاليسي  بيدرو  المرمى  حارس  كذلك  المباراة  في  وشارك 

كويفا وجيانلوكا البادوال.

واثق من التأهل للمونديال

المدير  سواريز،  فيرناندو  لويس  الكولومبي  أعرب 

الكبيرة  ثقته  عن  كوستاريكا،  لمنتخب  الفني 

 FIFA العالم  كأس  نهائيات  بالده  منتخب  ببلوغ 

قطر 2022، وتخطي عقبة منتخب نيوزيلندا.

الذي يسبق  المؤتمر الصحفي  وقال سواريز، خالل 

العالم،  للتأهل لكأس  رائعة  »إنها فرصة  المواجهة: 

ذلك  أهمية  مدى  يدرك  المنتخب  في  والجميع 

مواجهة  أن  إلى  مشيرا  نتحملها«،  التي  والمسؤولية 

ستكون  أنها  خاصة  للغاية«  »صعبة  ستكون  اليوم 

قوي  منافس  »نيوزيلندا  وتابع:  واحدة.  مباراة  من 

قوة  ويمتلك  للغاية  جيد  فريق  وهو  ومعقد،  للغاية 

في  نكون  أن  ينبغي  جيد.  بشكل  ويلعب  كبيرة 

قمة التركيز على مدار دقائق اللقاء من أجل التأهل 

الكافي  المستوى  نمتلك  أننا  وأعتقد  للمونديال، 

للحلم بالتأهل«.

تصريحاته  الكوستاريكي  المنتخب  مدرب  وختم 

في  وطنية  عطلة  سيكون  »اليوم  بالقول: 

جميع  أن  نعرف  أن  الجميل  ومن  كوستاريكا، 

الناس سوف يدعموننا.

بين  الريان  بنادي  علي  بن  أحمد  مدرجات  في  األجواء  على  الرياضية  الروح  غلبت 

جماهير بيرو وأستراليا رغم المنافسة الشرسة بين الفريقين على بطاقة التأهل 

للنهائيات.

مباريات  في  البعض  بعضهم  دعم  ونيوزيالندا  بيرو  جماهير  من  بعض  قرر  فيما 

الملحق التي تجمع منتخبات بالدهم بأستراليا وكوستاريكا.

المنتخب  لدعم  علي  بن  احمد  ملعب  في  أمس  حضور  كانوا  نيوزيالندا  جماهير 

لدعم  اليوم  حاضرين  البيروفي  المنتخب  جماهير  ستكون  فيما  البيروفي، 

المنتخب النيوزيالندي.

»روح رياضية« في المدرجات

صراع كوستاريكي نيوزيلندي على »البطاقة األخيرة«

المونديالي،  يشهد استاد أحمد بن علي 

قوية  مواجهة  اليوم،  مساء  التاسعة  في 

للغاية تجمع منتخب كوستاريكا رابع 

تصفيات كونكاكاف )أميركا الشمالية 

نظيره  مع  والكاريبي(  والوسطى 

منتخب نيوزيلندا بطل أوقيانيا، وذلك 

لتحديد هوية المتأهل الـ32 األخير إلى 

نهائيات كأس العالم FIFA قطر 2022. 

إلى  المباراة  هذه  من  الفائز  وينضم 

المجموعة الخامسة مع إسبانيا وألمانيا 

 21 بين  المقررة  النهائيات  في  واليابان 

نوفمبر و18 ديسمبر المقبلين.

وحل منتخب كوستاريكا رابعا في تصفيات 

من  كل  خلف  نقطة   25 برصيد  الكونكاكاف 

بفارق  الثالث  المركز  صاحب  المتحدة  الواليات  منتخب 

األهداف، وبفارق ثالث نقاط عن منتخبي كندا والمكسيك.

عالميا  الـ31  المصنف  الكوستاريكي  المنتخب  ويتطلع 

بطاقة  لخطف  الورق  على  نسبية  أفضلية  يملك  والذي 

التأهل إلى كأس العالم للمرة السادسة بعد أعوام 1990 

مشاركاته  أبرز  وكانت  و2018،  و2014  و2006  و2002 

النهائي  ربع  الدور  بلغ  عندما   2014 البرازيل  مونديال  في 

وخسر بركالت الترجيح أمام منتخب هولندا.

الكولومبي  مدربه  بقيادة  الكوستاريكي  المنتخب  ويعول 

العديد من العبيه في  لويس فرناندو سواريز على خبرة 

مقدمتهم الحارس المميز كيلور نافاس، فضال عن النجم 

مونتيري  فريق  نجم  كامبل  جويل  المخضرم 

آنتوني  المحوري  الالعب  وكذلك  المكسيكي، 

بورجيس،  سيلسو  الوسط  والعب  كونتريراس، 

سان  وسط  العب  كالفو  فرانسيسكو  وبجانبه 

وأوسكار  األميركي،  إيرثكوايكس  فرانسيسكو 

دوارتي مدافع ليفانتي اإلسباني.

 101 من جانبه، يأمل منتخب نيوزيلندا المصنف 

العالم  كأس  إلى  الثالثة  للمرة  الصعود  في  عالميا 

سابقتين  مناسبتين  في  حضوره  سجل  أن  بعد 

جنوب  في  و2010  إسبانيا،  في   1982 نسختي  في 

أفريقيا، عندما ودع من الدور األول في المشاركتين.

داني هاني مدرب نيوزيلندا:

الكبير  أبدى داني هاي، مدرب منتخب نيوزيلندا، تفاؤله 

بقدرة منتخب بالده على تحقيق الفوز وعبور نظيره 

الصحفي  المؤتمر  خالل  وقال  الكوستاريكي، 

الذي يسبق المواجهة: »كل الترشيحات 

المنافس،  المنتخب  صبت في صالح 

لهم،  األفضلية  أن  يؤكد  والكل 

األمر  هذا  نعطي  ال  لنا  وبالنسبة 

أن  اعتبار  على  األهمية  من  الكثير 

يعطيها  بمن  تعترف  القدم  كرة 

أن  موضحا  الملعب«،  أرض  في 

سيلعب  الكوستاريكي  المنتخب 

ألنه  أكبر  بشكل  الضغط  تحت 

العالم،  منتخبات  بين   31 المصنف 

النيوزيلندي  المنتخب  يحتل  فيما 

101 بالتصنيف العالمي. المركز 

بالشجاعة،  ونتحلى  أنفسنا  إلى  »سننظر  وتابع: 

مما  أكثر  منا  الناس  ينتظر  نيوزيلندا  في 

يتوقعه بقية العالم«.

نيوزيلندا  منتخب  مدرب  وختم 

نقدم  أن  نريد  قائال:  تصريحاته 

ونعد  الفوز،  لتحقيق  لدينا  ما  كل 

كبيرة  مباراة  بتقديم  الجميع 

لقد  قوتنا.  بكامل  نلعب  وأن  غًدا 

هنا  الماضية  التصفيات  خضنا 

نخوض  واليوم  أشهر  بضعة  قبل 

المالعب  على  مختلفة  تجربة 

تبدو  الظروف  كل  أن  وأعتقد  المكيفة، 

مناسبة.

جمهور بيرو يصنع »الحدث«
تواجد اآلالف من جماهير منتخب بيرو من مختلف أنحاء العالم بشوارع قطر 

مواجهة  له قبل ساعات من  الوطني دعما  فريقهم  أعالم  اإلثنين حاملين  أمس 

أستراليا على حجز مقعد في مونديال قطر 2022.

لمشاهدة  تسافر  عندما  سيما  ال  رائعة،  »األجواء  بيرو:  مشجعي  أحد  وقال 

جلدتك،  بأبناء  تلتقي  عندما  خاصة  احتفالية،  إنها  النوع،  هذا  من  حدث 

وهذا األمر رائع جدا لمن هم يعيشون في الخارج«. ولم تمنع درجات الحرارة 

المرتفعة المشجعين من القدوم إلى قطر لتشجيع بيرو. وقال ُمشجع جاء من 

المالعب هناك  200 آخرين من مناصري بيرو: »داخل  ليما في طائرة على متنها 

تكييف أسفل كل مقعد، لكن درجة الحرارة خارج الفنادق مرتفعة للغاية، وتتراوح 

بين 40 و47 درجة مئوية، في الخارج المرء يحترق«.

اليوم على ملعب أحمد بن علي المونديالي

كتب            محمد الجزار

{ من سيحصد البطاقة األخيرة؟

سنتحلى بالشجاعة أمام المنافس
فيرناندو مدرب كوستاريكا:

{  لويس فيرناندو سواريز

{ مشجعة من بيرو ومشجع أستراليا 

تشكيلتا المنتخبين

مارتين  ناثانيال،  اتكينسون  ماثيو،  راين  أستراليا:   {

بيول، ماثيو ليكي، بالي رايت، ادجين هيروستيك، مودي 

ارفين  روليس،  كاي  بيهتش،  ازيز  دوكي،  ميتش  ارون، 

جاكسون.

ميشال  زامبرانو،  كارلوس  جاليس،  بيدرو  بيرو:   {

كريستيان  جيانلوكا،  البادوال  بينا،  سيرجيو  تروكو، 

لويس  جونزاليس،  كريستوفير  تابيا،  ريناتو  كايفا، 

ادفينكوال، اندري كاريلو، الكسندر كاليني.

بعد الفوز على بيرو في الملحق العالمي

»أستراليا« تخطف البطاقة »31«.. للمونديال

{ رئيس الفيفا يتابع اللقاء من المقصورة 

{ لقطة 

من المباراة 

{ فرحة أسترالية بالتأهل

كتب           عوض الكباشي


