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البرازيلي فريد يعلن اعتزاله كرة القدم
كرة  اعتزاله  فريد  السابق،  الفرنسي  وليون  فلومينينسي  وناديي  البرازيلي  المنتخب  مهاجم  أعلن 

القدم رسميا بعد مسيرة حافلة بالعطاء واإلنجازات لنحو عقدين من الزمن.

19 عاما،  وأنهى فريديريكو شافيز غيديس، الشهير باسم فريد، مسيرته االحترافية التي استمرت 

عن عمر يناهز 38 عاما، وسط حفاوة كبيرة من جماهير فلومينينسي التي تجمعت لتحيته وتوديعه 

في ملعب »ماراكانا« التاريخي في مواجهة الفريق األخيرة أمام منافسه فريق سيارا، ضمن منافسات 

الجولة السادسة عشرة من الدوري البرازيلي لكرة القدم.

الجماهير تترقب الموقف بحذر انتظارا للحظات الحاسمة

»ملف المحترفين«.. عالمة استفهام..!

جاهزة  أنديتنا  هل  األبرز:  السؤال  يظل  ولكن 

بجانب  »استثنائيا«  يعتبر  موسم  في  لالنطالقة 

الالعبين  هاجس  في  المتمثل  الشاغل  الشغل 

أغلب  تعمل  لم  الذي  الملف  وهو  المحترفين، 

األندية على حسمه منذ وقت مبكر على اعتبار أن 

أن  بجانب  موعده  غير  في  يلعب  الحالي  الموسم 

ما  وهو  المونديال،  عام  في  يأتي  الحالي  الموسم 

سيجعل الترتيبات تختلف في كل شيء.

ملفات  هناك  زالت  وال  الدوري  وينطلق  قليلة  أيام 

»ملف  خاصة  اللحظة  هذه  حتى  تحسم  لم 

المحترفين« الذي يعد الملف األهم واألكثر تعقيًدا 

األندية  إدارات  أن  اعتبار  على  األندية،  من  عدد  في 

موسم  في  الالعبين  أفضل  استجالب  إلى  تسعى 

أندية   10 إلى  قطر  نجوم  دوري  أندية  تقليص  يشهد 

األندية  تظل  لكن  استثنائي،  موسم  أنه  ليؤكد 

مرور  مع  وانتظار  لترقب  حال  في  وهي  تترقب 

نجوم  ولدوري  للموسم  االنطالقة  موعد  واقتراب  الوقت 

الجماهير  لكل  الشاغل  الشغل  أصبح  الذي  وهو  قطر، 

عبر وسائل التواصل االجتماعي.

بدأت  التاريخ،  ذلك  قبل  أو  يونيو  شهر  منتصف  ومنذ 

تأهبا  تحضيراتها  الفترة  هذه  خالل  دورينا  فرق  بعض 

النطالق الموسم الجديد 2022 - 2023. 

إلكمال  الماضية  الفترة  الستغالل  األندية  إدارات  وعملت 

ملفات التعاقد في صفوف المحترفين، والتجهيز بصورة 

جيدة لدخول غمار المنافسات في األول من أغسطس.

بمشاركة  بالدوحة  اإلعداد  من  األولى  المرحلة  اكتملت 

من  كبير  عدد  غياب  أن  إال  األندية،  من  لعدد  مثالية 

المحترفين جعل بعض الفرق تبدأ رحلة اإلعداد وهي ال 

تزال تبحث عن األفضل.

إلى  الفرق  كل  وغادرت  الثانية  المرحلة  وجاءت 

االستعداد  خطط  ضمن  وذلك  الخارجية،  المعسكرات 

هذه  خالل  الفرق  سفر  يتوالى  كما  الموسم،  النطالق 

باإلضافة  أيضًا،  الخارجية  المعسكرات  إلى  األيام 

لم  التي  األندية  تخص  وهي  الجديدة،  التعاقدات  إلى 

»ملف  أكملت  أندية  هناك  أن  العلم  مع  محترفيها  تكمل 

متواجدون  المحترفون  والخمسة  بنجاح،  المحترفين« 

مع الفريق األول لكرة القدم بالمعسكر اإلعدادي الخارجي، 

وفي المقابل هناك فرق ال تزال تسعى من أجل إنهاء الملف 

قبل االنطالقة مع ضيق الوقت.

في المقدمة نجد أن السد والدحيل استقرا بشكل نهائي 

الحاضر  الوقت  ولن يتم -في  على استمرار محترفيهما، 

االستقرار  أن  يعني  وهذا  منهم،  أي  تغيير  األقل-  على 

جيدة  فرصة  الفريقين  وسيمنح  األهم  هو  سيكون 

المنتخب  العبي  غياب  ظل  في  والتميز  التألق  لمواصلة 

والتحضير  اإلعداد  يوالي  الذي  القدم  لكرة  األول  الوطني 

لنهائيات كأس العالم 2022، بجانب فريق المرخية الذي 

قام بضم العبين محترفين جدد وجدد لبعض الالعبين 

القدامى، وكذلك النادي األهلي الذي أغلق الملف قبل أيام 

في انتظار االنطالقة.

وتعمل أندية الريان والغرافة على حسم ملف المحترفين 

تعاقد  الغرافة  أن  خاصة  الموسم،  بداية  قبل  األجانب 

فقط مع الجزائري ياسين براهيمي، وفي المقابل ال يزال 

الريان في االنتظار، لذلك ينتظر أن يتم قريبا الكشف عن 

التدريبات  في  وانخراطهم  للفريقين  الجدد  المحترفين 

واالستفادة من خدماتهم مع الفريق.

منها  محترفيها،  عقد  إكمال  وشك  على  أندية  وهناك 

الوكرة وقطر اللذان يحتاج كل منهما إلى محترف واحد، 

بينما ال يزال ملف المحترفين غير واضح في العربي الذي 

واحتمال  العبيه  بعض  رحيل  احتمال  عن  أنباء  ترددت 

موجودة  الخيارات  كل  وتظل  لهم،  بدالء  مع  التعاقد 

العرباوي.  وتبقى للسيلية محترف  الفريق  أمام  ومتاحة 

الفريق ملف المحترفين بالتعاقد مع  أنهى  أن  واحد بعد 

المواس، ويتوقع  أربعة العبين في ظل عدم حسم ملف 

أن يحسم الفريق الملف خالل الساعات المقبلة.

{ يوهان بولي

{ المساكني

بدأ العد التنازلي النطالق الموسم 
الجديد، وستكون البداية من 

الدوري الذي تقرر أن ينطلق 
مطلع أغسطس المقبل، 

حيث تبقى فقط 20 يوما من 
أجل االنطالق.

عوض الكباشي كتب

{ براهيمي انضم للفهود

»20« يوما 
على انطالقة 

الدوري.. 
وهناك أندية لم 

تحدد مصيرها

في ثالث مبارياته الودية بتركيا

المرخية يواجه دينامو أوتو ودًيا
في  المولدوفي  أوتو  دينامو  فريق  اليوم  المرخية  فريق  يواجه 

 تركيا  استعدادًا  المقام في  الودية خالل معسكره  ثالث مبارياته 

من  قوية  المباراة  تأتي  أن  ويتوقع   ،2023-2022 الجديد  للموسم 

الفريق  مدرب  مبارك  عبدالله  خاللها  من  وسيشارك  الطرفين 

الكافية  الجرعة  وأخذ  مستوياتهم  على  للوقوف  الالعبين  جميع 

الجديد  التحدي  غمار  خوض  قبل  التنافسية  المباريات  من 

بدوري النجوم.

أمام  الثانية  التحضيرية  تجربته  خسر  المرخية  فريق  وكان 

بهدف  الممتاز  الروسي  للدوري  الصاعد   FC ORENBURG فريق 

بهدفين  الرومانية  الفرق  أحد  أمام  األولى  وديته  وخسر  رد،  دون 

المنتظر  ومن  يوغرطة،  حمرون  الجزائري  سجله  هدف  مقابل 

التركي،  المعسكر  انتهاء  قبل  رابعة  مباراة  الفريق  يخوض  أن 

لتوفير االحتكاك الالزم لالعبين وزيادة االنسجام بينهم.

ومساًء،  صباًحا  فترتين  على  اليومية  تدريباته  الفريق  ويوالي 

عليه  يعتمد  الذي  المعسكر  من  ممكنة  استفادة  أكبر  لتحقيق 

الجهاز الفني بشكل كبير في تجهيز الالعبين بالصورة المطلوبة 

للموسم الجديد.

عبدالله  الوطني  المدرب  بقيادة  للفريق  الفني  الجهاز  ويسعى 

للتشكيلة  الوصول  إلى  المعاون  الفني  جهازه  وبقية  مبارك 

المثالية. { المرخية يواصل تحضيراته

حسم الجدل بشأن الركراكي 
وتدريب أسود األطلس

االتحاد المغربي 
ينفي رحيل 
»خليلوزيتش«

حسم االتحاد المغربي لكرة 

القدم الجدل حول قرب تولي وليد 

الركراكي، مدرب نادي الوداد 

الرياضي، مهمة قيادة منتخب »أسود 

األطلس« خلفا للبوسني وحيد 

حاليلوزيتش.

وكتب االتحاد في بيان عبر موقعه 

الرسمي: »ينفي االتحاد المغربي 

لكرة القدم ما تردد في بعض وسائل 

اإلعالم عن التعاقد مع المدرب وليد 

الركراكي لتدريب المنتخب الوطني 

المغربي لكرة القدم، ويؤكد أن وحيد 

حاليلوزيتش هو المدرب الحالي 

للمنتخب الوطني المغربي«.

يأتي هذا في الوقت الذي تؤكد فيه 

تقارير قرب مغادرة الركراكي لنادي 

الوداد، بعدما توج مع الفريق األحمر 

بلقبي دوري أبطال أفريقيا، والدوري 

المغربي المحلي.

وذكر موقع »العربي الجديد« في وقت 

سابق أن رئيس نادي الوداد الرياضي، 

سعيد الناصيري، باشر اتصاالته 

في اآلونة األخيرة ببعض المدربين 

األجانب، من أجل خالفه الركراكي .

{ وليد الركراكي

الفريق وصل باألمس لمقر معسكره

»3« وديات للوكرة 
في »المرحلة األخيرة«

وحتى  العاشر  من  الفترة  في  الرياضي،  الوكرة  نادي  معسكر  بتركيا  باألمس  انطلق 

الجديد  الرياضي  للموسم  استعدادا  وذلك  الجاري،  الشهر  من  والعشرين  الخامس 

2022 - 2023. وذكر النادي عبر حساباته الرسمية بوسائل التواصل االجتماعي، أن 
الماضي،  يونيو  منتصف  بدأت  والتي  الدوحة  في  األولى  اإلعداد  مرحلة  أكمل  الفريق 

الالعبين  جميع  بمشاركة  تركيا  في  أمس  األخيرة  المرحلة  وسيبدأ 

القطريين والمحترفين 

إشراف  وتحت 

بارتلومي  اإلسباني 

الفني  المدير  لوبيز 

للفريق.

الوكرة  ويتدرب 

معقل  بولو  بمنطقة 

لمدة  فنربخشة  نادي 

العودة  قبل  أسبوعين 

للدوحة.

وكشف النادي عن خوض 

مباريات  ألربع  الفريق 

 ،20  ،16  ،13( أيام  ودية في 

خالل  الجاري  يوليو   )24
من المعسكر مع أندية أوروبية وعربية تقيم معسكرات  المنطقة،  نفس  في 

أجل اختبار العبي الفريق من الناحية البدنية والفنية. وسيفتتح الوكرة، مبارياته لهذا 

الموسم بمواجهة الدحيل في الثالث من أغسطس المقبل باستاد الجنوب لحساب 

.QNB الجولة األولى من الدوري القطري دوري نجوم

الفريق يواصل تدريباته بالمعسكر

»ستراماتشوني« يحاضر لالعبي الفهود

يوالي الفريق األول بنادي الغرافة تحضيراته 

من  اليومية  بالتدريبات  الجديد  للموسم 

ويسعى  بتركيا،  الفريق  معسكر  خالل 

ممكنة  مستويات  أعلى  إلى  للوصول  الفريق 

قبل انطالق مباريات دوري نجوم قطر.

محترفيه  عن  استغنى  قد  الغرافة  وكان 

بيريز،  جابرييل  البرازيلي  وهم:  الخمسة، 

سعيد  واإليراني  دياباتي،  شيخ  والمالي 

عزت الله، والجزائري سفيان هني واإليفواري 

مع  التعاقد  بعد  وذلك  كودجيا،  جوناثان 

الجزائري ياسين براهيمي قادًما من صفوف 

وباإلبقاء  حر،  انتقال  صفقة  في  الريان  نادي 

صفوف  ضمن  تاهرات  مهدي  مواطنه  على 

الغرافة في الموسم الجديد.

للفريق  الفني  المدير  يدفع  أن  المنتظر  ومن 

الشباب  الالعبين  من  بعدد  ستراماشوني 

بالمباريات المتبقية للوقوف على جاهزيتهم 

على  والتأكيد  فيهم  المنافسة  روح  وتعزيز 

للعب  تؤهلهم  التي  المطلوبة  الثقة  إعطائهم 

مع كتيبة الفهود بالموسم المقبل. ويسعى 

اإليطالي  مدربه  قيادة  تحت  الغرافة  فريق 

من  االستفادة  إلى  ستراماتشوني  أندريا 

لخوض  استعداًدا  الخارجي  معسكره 

مباريات دوري نجوم QNB بالموسم الجديد 

السيلية  بلقاء  سيبدأ  الذي   ،2023-2022
خليفة  باستاد  المقبل  أغسطس   2 في 

المونديالي.
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في أولى تجاربه بمعسكر النمسا

الســد يــواجــه
»Bruck an der Leitha« وديا

بنادي  القدم  لكرة  األول  الفريق  يدشن 

بتوقيت  اليوم  مساء  السابعة  في  السد 

بمعسكر  الودية  مبارياته  أولى  الدوحة 

 Bruck an der« فريق  بمواجهة  النمسا 

الودية  المباراة  في  النمساوي   »Leitha
السادسة  في  ستقام  والتي  األولى، 

بتوقيت النمسا.

تدريباته  باشر  قد  الزعيم  وكان 

بالمعسكر الخارجي يوم الثالثاء الماضي 

الخامس من يوليو، والذي سوف يستمر 

حتى العشرين من نفس الشهر.

أمس  بقوة  تدريباته  الفريق  وواصل 

للوصول إلى أفضل جاهزية فنية وبدنية 

في  الودية  المباريات  أولى  خوض  قبل 

فيينا  النمساوية  بالعاصمة  معسكره، 

استعدادًا للموسم الجديد 2022 - 2023.

االسباني  بقيادة  الفني  الجهاز  وحرص 

التدريبي  بالنسق  االرتفاع  على  خوانما 

من الجانب البدني، واالهتمام بالجوانب 

تحرك  طريقة  في  السيما  التكتيكية 

تنفيذ  مع  ودفاعيًا،  هجوميًا  الالعبين 

العمق  من  الثابتة  الكرات  بعض 

قبل  من  معها  التعامل  وكيفية  واألطراف 

المهاجمين والمدافعين.

{  من تدريبات السد

بعد تعثر صفقة انضمامه للملك

»بانون« يعود لتدريبات األهلي المصري
عاد المغربي بدر بانون، مدافع النادي األهلي المصري، للمشاركة مجددا في تدريبات 

الفريق بعد غيابه الفترة األخيرة. وكان بانون قريبا من الرحيل لصفوف نادي قطر، 

لكن التفاوض بين إدارة الملك واألهلي شهد تعثرا في 

الساعات األخيرة.

وشارك بانون في تدريب األهلي بشكل طبيعي 

بعدما خرج من حسابات الجهاز الفني في 

المباريات األخيرة، فضال عن التدريبات 

الجماعية، حيث كان يجهز نفسه 

للرحيل.

ورغم التوصل التفاق في وقت سابق 

على معظم بنود التعاقد بين إدارتي 

األهلي وقطر، إال أن الساعات األخيرة 

شهدت تعثرا كبيرا في المفاوضات.

وهو ما جعل إدارة األهلي تقرر إعادة 

الالعب للتدريبات بشكل طبيعي 

تحسبا الستمراره وإغالق ملف رحيله 

بشكل نهائي.

هاتريك ألولونغا وفرجاني ساسي

الدحيل يهزم »إمست« بنصف درزن
الدحيل  بنادي  القدم  لكرة  األول  الفريق  حقق 

فريق  حساب  على  عريضا  فوزا  القطري 

إمست )أحد أندية الدرجة الثالثة النمساوية( 

بنصف درزن مقابل هدف في المباراة الودية 

اإلعدادي  معسكره  ضمن  للطوفان  الثانية 

-2022 الجديد  للموسم  تحضيرا  بالنمسا 

.2023
أولونغا  مايكل  من  كٌل  الدحيل  أهداف  أحرز 

ساسي،  فرجاني  من  أهداف  و3  أهداف،   3
الذي  الفني  للجهاز  مفيدة  التجربة  وجاءت 

وقف على تقدم حالة العبيه البدنية والفنية.

كرايوفا  نادي  أمام  ودياته  الطوفان  واستهل 

اإليجابي  بالتعادل  المباراة  وانتهت  الروماني 

بهدف لكل فريق سجل فيها للدحالوي مايكل 

برنامجه  الدحيل  وسيواصل  أولونغا. 

اإلعدادي بعد ذلك، وستكون التجربة الثالثة 

بتاريخ  اليوناني  بناثنايكوس  فريق  أمام 

أوغسبورغ  ضد  الرابعة  والتجربة  يوليو   13
األلماني بتاريخ 16 يوليو.

التي  الدولية  عناصره  الفريق  عن  ويغيب 

الذي  األول  العنابي  معسكر  في  تتواجد 

العالم  كأس  نهائيات  لخوض  يستعد 

المقبلة في قطر.

الموسم  في  مبارياته  الدحيل  وسيفتتح 

من  الثالث  في  الوكرة  بمواجهة  الجديد 

لحساب  الجنوب  باستاد  المقبل  أغسطس 

.QNB الجولة األولى من دوري نجوم

{  لقطة من المباراة 

محمد الجزار كتب

روما اإليطالي يسعى لضمه

غموض حول مستقبل خاميس مع الرهيب
مستقبل  على  يسيطر  الغموض  يزال  ال 

رودريجيز،  خاميس  الكولومبي  النجم 

ظهوره  بعد  خاصة  القطري،  الريان  العب 

في  للفريق  الصباحية  التدريبات  في 

أيندهوفن  بمدينة  اإلعدادي  معسكر 

الهولندية.

وكان خاميس قد أبدى رغبته في مغادرة 

الحالية  الصيفية  االنتقاالت  خالل  الريان 

اسمه  وارتبط  األوروبية،  أندية  أحد  نحو 

قّدم  الذي  البرازيلي  ببوتافوجو  أكثر 

األخير  هذا  جعل  عرضا  الريان  لنادي 

الكولومبي  الدولي  أن  إال  عليه،  يوافق 

الكبيرة في العودة ألوروبا. رفضه لرغبته 

اإليطالي  روما  نادي  أن  كووورة  موقع  وذكر 

الميركاتو  خالل  الالعب  ضم  يريد 

الحالي، ومن الممكن أن يقدم عرضا جيدا 

الريان خالل األسبوع الحالي. لفريق 

وكان الريان قد دشن تدريباته في معسكر 

الهولندية،  آيندهوفن  بمدينة  اإلعداد 

أن  علما  الجديد،  للموسم  استعدادا 

الشهر  من   20 حتى  سيستمر  المعسكر 

الفريق  يخوض  أن  المقرر  ومن  الجاري، 

يقف  المستوى  متدرجة  ودية  مباريات   3
التشيلي  بقيادة  الفني  الجهاز  خاللها  من 

نيوكالس كوردوفا على جاهزية الالعبين 

في  انطالقه  المقرر  النجوم  دوري  بدء  قبل 

األول من الشهر المقبل. {  خاميس في المران

تأكيدا لما أشار إليه $ الرياضي

انتهاء أزمة »المواس« والسيلية وديا

قدم الالعب أحمد المواس الشكر والتقدير إلدارة نادي 

الالعب لالستمرار  النادي عن  أن تنازل  السيلية بعد 

التنقالت  فترة  خالل  معه  تعاقد  بعد  الفريق  في 

الماضية.

على  الشخصية  صفحته  في  المواس  محمود  وقال 

علي  محمد  توفي  ال  الشكر  كلمات  كل  إنستغرام: 

رجل  فهو  حقه،  السيلية  نادي  رئيس  نائب  المري 

صفات  يحمل  معنى،  من  الكلمة  تحمل  ما  بكل 

النخوة والمروءة والشهامة.

وأضاف المواس: شكر غير سري لنائب رئيس نادي 

السيلية محمد علي المري الذي قدم خدمات جليلة ال 

تنسى للرياضيين ووقفته مع الالعب السوري محمود 

الشرطة  لنادي  انتقاله  مهمة  وتسهيل  المواس 

العراقي تحتاج إلى قرار جريء ال يقدم عليه إال إنسان 

شجاع جدا.

تمنح  ال  كلمات  كل  المواس:  السوري  الالعب  وتابع 

هذا الرجل حقه، وهذه السطور أقل ما يمكن تقديمه 

له، وشكًرا نادي السيلية على تعاونكم.

خالل  صحفيا  بيانا  السيلية  نادي  يصدر  أن  ويتوقع 

الساعات المقبلة يكشف من خالله كافة التفاصيل 

بعد  المواس  محمود  السوري  الالعب  بخصوص 

االنتهاء من كافة اإلجراءات.

السيلية  نادي  حسابات  خارج  المواس  وبات 

 $ في  جاء  لما  تأكيد  وهو  عنه  واالستغناء 

أن  بعد  السابق،  في  ذلك  إلى  أشار  الذي  الرياضي 

المواس  محمود  السوري  الالعب  مع  النادي  تعاقد 

السيلية  النادي  إدارة  بين  دارت  التي  االتصاالت  بعد 

خالل  السوري  والالعب  العراقي  الشرطة  نادي  وإدارة 

التفاصيل  كافة  عن  اإلعالن  وسيتم  الماضية،  األيام 

المتعلقة بقضية الالعب خالل الساعات المقبلة.

صفوف  إلى  انضمامه  عقود  على  وقع  المواس  وكان 

الشتوية  االنتقاالت  فترة  خالل  السيلية  نادي 

الماضية، رغم استمرار عقده مع الشرطة العراقي.

وكانت إدارة نادي السيلية طالبت المحترف السوري 

االنضمام  أجل  من  الدوحة  إلى  الحضور  بضرورة 

الصيفية  االنتقاالت  فترة  خالل  السيلية  صفوف  إلى 

السيلية،  نادي  إدارة  ماطل  الالعب  ولكن  الجارية، 

سيما  ال  الشرطة  مع  لالستمرار  يسعى  أنه  مؤكًدا 

هداف  ولقب  العراقي،  الدوري  بلقب  معه  توج  أنه 

المسابقة برصيد 22 هدًفا.

وبات التونسي بالل السعيداني، قائد نادي البنزرتي 

التونسي السابق والعب كليوباترا المصري وضمك 

السعودي السابق، قريبا من العودة مجدًدا للعب في 

الدوري القطري بعد أن خاض الالعب تجربة سابقة 

مع السيلية.

{  محمود المواس{  منشور المواس 

عوض الكباشي الالعــب الســـوري يشـكـــر محـمــد علـــي المـــري وإدارة الــنـــادي كتب

{  جانب مما نشره $ الرياضي 

{  بدر بانون

النجم األرجنتيني كارلوس تيفيز:

أتمنى رؤية ميسي »بطال« لمونديال »2022«
كارلوس  السابق  األرجنتين  العب  أبدى 

تيفيز تفاؤله بشأن فرص منتخب بالده في 

حصد لقب كأس العالم 2022، الذي سُيقام 

في قطر نهاية العام الحالي خالل الفترة من 

21 نوفمبر إلى 18 ديسمبر المقبلين.
حقبة  األرجنتيني  المنتخب  ويعيش 

إليه  يشير  ما  بحسب  مستمرة،  مميزة 

كوبا  كأس  بلقب  الفريق  ج 
ِّ

ُتو وقد  خبراء، 

أميركا صيف العام الماضي 2021، كما فاز 

)3-0( على منتخب إيطاليا »بطل أوروبا« في 

 »2022 »الفايناليسما  األبطال  كأس  نهائي 

بوقت سابق من شهر يونيو المنصرم.

إلى  »األلبيسيليستي«  منتخب  ووصل 

الحالي  الوقت  في  هزيمة  دون  مباراة   33
سكالوني،  ليونيل  األرجنتيني  مدربه  مع 

وستتنافس  ميسي،  ليونيل  وقائده 

من   2022 قطر  مونديال  في  األرجنتين 

أيضا  تضم  التي  الثالثة  المجموعة 

منتخبات السعودية والمكسيك وبولندا.

منصب  حاليا  يشغل  الذي  تيفيز،  قال 

سنترال  روزاريو  لفريق  الفني  المدير 

منصة  نقلتها  تصريحات  في  األرجنتيني، 

»سأشعر  الرياضية:   »sportskeeda«

بسعادة بالغة لو رفع ليونيل ميسي كأس 

العالم 2022 في قطر«.

مانشستر  ألندية  السابق  الالعب  وأضاف 

اإليطالي  ويوفنتوس  اإلنجليزي  يونايتد 

وبوكا جونيورز األرجنتيني: »أرى مجموعة 

األرجنتين،  منتخب  في  للغاية  متحدة 

ليس  وهذا  مًعا،  يقضونها  اإلجازة  حتى 

كأس  لرفع  كبيرة  فرص  لدينا  ُمعتاًدا. 

العالم 2022«.


