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»الرياضة للجميع« ينظم سباق ذيب
الرياضة  وزارة  مظلة  تحت  للجميع  للرياضة  القطري  االتحاد  ينظم 

الثالثة  الرياضية، النسخة  والشباب بالتعاون مع شركة ريلز للفعاليات 

معترف  دولي  سباق  وهو   ،2022 الصحراوي  ماراثون  الترا  ذيب  سباق  من 

به من المنظمة الدولية لعدائي الدروب، وتأتي نسخة العام الحالي التي 

سوف تقام خالل يومي 4 و5 نوفمبر المقبل، استمرارا للنجاح الذي تحقق 

في النسختين الماضيتين من حيث مستوى المشاركة وجودة التنظيم، 

حيث  دفعات،  على  صباحا  السابعة  الساعة  في  السباق  ينطلق  وسوف 

 18 سن  من  وفئة  سنة،   18 إلى   12 سن  من  الناشئون  السباق  في  يشارك 

إلى 40 سنة.

لويس هيرنانديز.. سفير »مونديال 2022«:

قطر تمتلك مقومات »نسخة استثنائية«
استئناف الدوري »22« 

ديسمبر القادم

مدير متحف قطر األولمبي:

نستعد الستقبال
»400« ألف مشجع

 أعلنت مؤسسة دوري نجوم قطر استئناف الدوري اعتبارا من 

22 ديسمبر القادم.
والتاسعة،  الثامنة  الجولتين  برنامج  عن  المؤسسة  وكشفت 

و23   22 والجمعة  الخميس  يومي  الثامنة  الجولة  تقام  حيث 

يومي  التاسع  األسبوع  منافسات  تقام  فيما  المقبل،  ديسمبر 

أرجأت  فيما  نفسه،  الشهر  من  و30   29 والجمعة  الخميس 

المؤسسة اإلعالن عن مواعيد توقيت انطالق المباريات والمالعب 

التي تقام عليها المنافسات إلى وقت الحق.

األهلي  الغرافة،  مع  الدحيل  مواجهات:  الثامن  األسبوع  ويشهد 

السد  الوكرة،  مع  الشمال  المرخية،  مع  صالل  أم  العربي،  مع 

مع قطر والريان مع السيلية، فيما يلتقي في الجولة التاسعة: 

قطر  والسد،  الريان  والعربي،  الوكرة  صالل،  وأم  الدحيل 

والغرافة، السيلة واألهلي وأخيرا المرخية مع الشمال.

321 إن  قال عبد الله المال مدير متحف قطر األولمبي والرياضي 

حتى  ص   10 من  المتحف  في  الجماهير  باستقبال  السماح 

فيها  تلعب  التي  األيام  عدا  قطر2022  العالم  كأس  خالل  م   10
لقنوات  حديثه  خالل  وأضاف  الدولي،  خليفة  باستاد  مباريات 

المتنوعة  الجماهيرية  الفعاليات  من  العديد  »هناك  الكأس 

وندعو  قطر،  مونديال  إقامة  فترة  خالل  المتحف  سيقدمها  التي 

جماهير كأس العالم لالستمتاع بمشاهدة المقتنيات الرياضية 

التاريخية بالمتحف، وأيضا زيارة معرض كرة القدم«.

إقامة  فترة  طوال  مشجع  ألف   400 الستقبال  »نستعد  وأضاف 

بأهم  للتعريف  محترف  عمل  بفريق  وجاهزون  المونديال 

المقتنيات التاريخية بالمتحف«.

وفد االتحاد الدولي للجودو يزور الدوحة
بدأ وفد من االتحاد الدولي للجودو زيارة تفقدية إلى 

العاصمة القطرية الدوحة التي تستعد الستضافة 

بطولة العالم للجودو في شهر مايو من العام المقبل. 

وضم الوفد عددا من مسؤولي االتحاد الدولي للجودو 

األول  اليوم  في  اطلعوا  الذين  الفنيين  وخبرائه 

واللجنة  الدوحة  استعدادات  آخر  على  الزيارة  من 

إطار  في  للجودو  العالم  لبطولة  المحلية  المنظمة 

عملية التنسيق التي تسبق كل بطولة كبرى.

حمد  بن  خالد  السيد  قال  المناسبة  وبهذه 

للجنة  العام  والمدير  الرئيس  نائب  العطية- 

المنظمة للبطولة- إن الدوحة على أهبة االستعداد 

الستضافة أبطال العالم في نسخة استثنائية من 

البطولة. 

جميع  من  الدوحة  جاهزية  على  العطية  وأكد 

الكبير،  الرياضي  الحدث  هذا  الستضافة  الجوانب 

مشددًا على أن كافة التجهيزات والترتيبات تمضي 

على قدم وساق بصالة علي بن حمد العطية بنادي 

السد إلنجاح هذه البطولة وإلخراجها بالصورة التي 

البطوالت  تنظيم  في  القطرية  بالمستويات  تليق 

الكبرى. 

رئيس  تشيميو  كالوديو  السيد  أبدى  جانبه  ومن 

الوفد الزائر إعجابه باالستعدادات القطرية لتنظيم 

الكبير  بالتعاون  ذاته  الوقت  في  مشيدًا  البطولة، 

مع  للبطولة  المنظمة  اللجنة  مسؤولو  يبديه  الذي 

االتحاد الدولي للخروج ببطولة العالم بأفضل صورة 

ممكنة. 

{ من مباريات الدوري

المقررة غدًا بمعسكر النمسا

»كندا« العنابي يضع اللمسات األخيرة لـ
يضع منتخبنا الوطني األول لكرة القدم 

لمواجهة  استعدادًا  األخيرة  تحضيراته 

معسكره  ضمن  غدًا،  الودية  كندا 

حيث  النمسا،  في  المقام  الخارجي 

لكرة  األول  الوطني  منتخبنا  يخوض 

المدرجة  التوقف  فترة  خالل  القدم 

لشهر  الدولي  االتحاد  أعمال  جدول  على 

وديتين  مواجهتين  الجاري،  سبتمبر 

من أصل 3 مباريات في إطار تحضيراته 

المكثفة لخوض غمار منافسات كأس 

الفترة  في  تقام  التي   ،2022 قطر  العالم 

 18 إلى  نوفمبر  الثاني/   تشرين   20 من 

كانون األول/  ديسمبر المقبلين.

كندا  منتخبي  العنابي  وسيالقي 

23 و27 سبتمبر الجاري  وتشيلي يومي 

على التوالي في النمسا.

وكان قد استهل المنتخب العنابي بقيادة 

اإلسباني فليكيس سانشيز، التحضير 

في   2022 قطر  العالم  لكأس  المباشر 

يونيو الماضي، حيث تم تفريغ الالعبين 

في  المشاركة  من  وإعفاؤهم  الدوليين 

الوصول  أجل  من  الدوري  منافسات 

ألفضل جاهزية قبل المونديال..ويسعى 

سانشيز لتعويض خسارة أمام كرواتيا 

كندا  على  بالفوز  أمس،  أول  بثالثية 

للمونديال  اإلعداد  مشوار  ومواصلة  غدا 

رفع  على  التركيز  مع  الالزمة  بالصورة 

المستوى الفني والبدني والتكتيكي ألعلى 

مستوى ممكن.

في  القطري  المنتخب  ظهور  وسيكون 

أجندة  على  المدرجة  التوقف  فترة 

/ فيفا/   القدم  لكرة  الدولي  االتحاد 

منذ  األول  هو  الحالي،  سبتمبر  لشهر 

مواجهتي بلغاريا وسلوفينيا تواليا وديا 

الماضي،  مارس  و29   26 الدوحة  في 

غاب  قد  القطري  المنتخب  كان  حيث 

الماضي  يونيو  لشهر  الفيفا  نافذة  عن 

التحضيرات  استهالل  فترة  مع  لتزامنها 

لفترة  الدوليين  الالعبين  خلود  عقب 

راحة في ختام الموسم الماضي.

وتعد المواجهتان اختبارا حقيقيا لسير 

دخلها  التي  األخيرة  التحضير  عمليات 

المنتخب وفق برنامج انطلق مطلع شهر 

بعد  مكتملة  وبصفوف  الماضي  يونيو 

الالعبين  تفريغ  القطري  االتحاد  قرار 

في  المشاركة  من  واعفائهم  الدوليين 

  /QNB نجوم  / دوري  القطري  الدوري 

غير  المباريات  عديد  خوض  تخلله 

الرسمية خارج إطار نوافذ الفيفا الدولية 

المحلية  للدوريات  توقفا  تشهد  التي 

والودية  الرسمية  المواجهات  وخوض 

تحت مظلة االتحاد الدولي.

وسفير  المكسيكية،  الكرة  أسطورة  أعرب 

لويس   ،™2022 قطر   FIFA العالم  كأس 

انطالق  لقرب  حماسه  عن  هيرنانديز، 

نوفمبر   20 في  المونديال  منافسات 

قطر  جاهزية  مؤكدًا  المقبل، 

كافة  وامتالكها  بالعالم،  للترحيب 

مبهرة  نسخة  الستضافة  المقومات 

األولى  للمرة  تقام  التي  البطولة،  من 

في العالم العربي والشرق األوسط.

تؤكد  قطر  إن  هيرنانديز  وقال 

اآلخر  تلو  يومًا 

يتها  هز جا

الكاملة للحدث 

 ، يخي ر لتا ا

في  ونجاحها 

مشاريع  إنجاز 

التحتية  البنية 

المتطورة 

منافساته،  انطالق  من  عام  قبل  للمونديال 

كافة  على  الهائلة  بالجهود  مشيدًا 

استادات  تشييد  من  بدًءا  المستويات، 

عالمية المستوى، وصواًل إلى أنشطة الترويج 

للبطولة المرتقبة.

وفي حوار لموقع )Qatar2022.qa(، أكد سفير 

المشاركة  إلى  تطلعه   2022 قطر  مونديال 

بالساحرة  االحتفال  في  المشجعين  مع 

العالمي،  الكروي  المهرجان  المستديرة خالل 

قطر،  في  المسافات  تقارب  إلى  مشيرًا 

المشاركين  على  إيجابًا  سينعكس  والذي 

الذين  وغيرهم،  ومشجعين  العبين  من 

من  مسبوقة  غير  نسخة  سيختبرون 

المزايا  من  الكثير  لهم  تقدم  المونديال، 

طوال  الحدث  قلب  في  دائمًا  البقاء  وأبرزها 

فترة البطولة. 

األكثر  النسخة  قطر  »ستشهد  وتابع: 

الحديث  التاريخ  في  المسافات  في  تقاربًا 

االستادات  جميع  تقع  حيث  العالم،  لكأس 

نطاق  ضمن  التدريب  ومالعب  المونديالية 

جغرافي محدود، األمر الذي سيعود بالفائدة 

الذين  الالعبون،  الجميع، وفي مقدمتهم  على 

للراحة  الكافي  الوقت  على  سيحصلون 

في  يسهم  ما  المباريات،  بعد  واالستشفاء 

تعزيز لياقتهم البدنية، كما تتيح هذه الميزة 

لحضور  المشجعين  أمام  الفرصة  الفريدة 

أكثر من مباراة في اليوم الواحد 

الجميع  أن  المكسيكي،  النجم  وأكد 

ضوء  في  مسبوقة  غير  بتجربة  سيحظى 

وأماكن  االستادات  بين  المسافات  تقارب 

والفعاليات  األنشطة  ومناطق  اإلقامة، 

الترفيهية، ما يضمن للمشجعين االستمتاع 

بنسخة ال تنسى من البطولة العالمية.« 

مرة  ألول  المونديال  استضافة  أهمية  وعن 

الثانية  وللمرة  والمنطقة،  العربي  العالم  في 

كوريا  في   2022 نسخة  بعد  آسيا،  قارة  في 

أن  إلى  هيرنانديز  أشار  واليابان،  الجنوبية 

2002 حقق نجاحًا كبيرًا وجاء  العالم  كأس 

شكل  كما  الجميع،  توقعات  مستوى  على 

قطر  أن  مؤكدًا  له،  بالنسبة  رائعة  تجربة 

لديها ما يؤهلها الستضافة متميزة للبطولة.

مشاركة  أول  في  قطر  منتخب  فرص  وعن 

»الفريق  قال هيرنانديز  العالم،  له في كأس 

في  مفاجأة  بإحداث  كفيلة  إمكانات  لديه 

أرضه،  على  وسيلعب  البطولة،  منافسات 

األمر  مشجعيه،  من  هائل  بدعم  وسيحظى 

في  أدائه  لتعزيز  قويًا  حافزًا  سيشكل  الذي 

صفًا  المشجعون  سيقف  حيث  المباريات، 

واحدًا خلف منتخب قطر، األمر الذي سيسهم 

بدور هام في تقديم أداء جيد في البطولة«.

عادل النجار كتب

وسام يخوض فترة معايشة
 مع منتخب إيطاليا األولمبي

تجربة  في  صالل  أم  لفريق  الفني  المدير  رزق  وسام  يشارك 

الذي  عاما،   21 تحت  اإليطالي  المنتخب  مع  جديدة  معايشة 

يستعد لخوض نهائيات كأس األمم األوروبية 2023.

وتأتي المعايشة األوروبية الثانية للمدربين القطريين استمراًرا 

لدعم المدرب المحلي، وتوفير كل ما يلزم لتطويره ورفع قدراته 

حضور  لتعزيز  الرامية  القدم  كرة  اتحاد  خطط  يخدم  بما 

المدرب الوطني على الساحة الُكروية بشكل مؤثر وفعال.

القطري  االتحاد  أقره  الذي  األوروبية  المعايشات  برنامج  يهدف 

لكرة القدم لتطوير الكوادر التدريبية الوطنية، وتعزيز خبراتهم، 

والتعرف على الطرق التي يتم بها اإلعداد والتجهيز للبطوالت.

وضمت الدفعة األولى المدربين القطريين عمر الجيلي وراشد 

الكبيسي، إذ خاضا فترة المعايشة في نادي أويبن البلجيكي 

الشهر الماضي.

تستضيف  التي  سانجرو  دي  كاستل  بمدينة  رزق  ويتواجد 

معسكر إعداد المنتخب األوليمبي اإليطالي تحت قيادة مدربهم 

باولو نيكوالتو.

وسيحضر  األولمبي  إيطاليا  منتخب  مع  يوميا  رزق  وسيشارك 

كافة االجتماعات الفنية والتمارين الصباحية والمسائية.

وصرح وسام رزق »أعتقد أن تجربة معايشة المنتخب اإليطالي 

كافة  على  كثيرًا  وستفيدني  للغاية  مهمة  عاما   21 تحت 

كما  الخبرات،  تبادل  صعيد  على  وفنيا،  شخصيا  الجوانب، 

بشكل  الوطنية  منتخباتنا  على  ملموس  أثر  ذات  ستكون  أنها 

عام«.

تحضيرا لبطولة العالم...



أغسطس  شهر  من  الثالث  في 

العنابي  خاض  الماضي، 

فيورنتينا  فريق  أمام  ودية  تجربة 

بالنمسا،  سالبزروغ  في  اإليطالي، 

السلبي  بالتعادل  اللقاء  انتهى  وقد 

رابع  ليكون  أهداف،  دون  أيضا 

ينتهي  التوالي  على  لقاء 

وهو  نفسها،  بالنتيجة 

يشكل  الذي  األمر 

المدرب  أمام  تحديا 

وقتها،  سانشيز 

الخروج  فرغم 

ك  بشبا

نظيفة أمام فرق ومنتخبات قوية 

خالل تلك المباريات الودية، لكن 

أهدافا  يسجل  لم  العنابي  أيضا 

القوة  ظل  في  معتاد  غير  أمر  وهو 

الهجومية لمنتخبنا، لذا شكلت تلك 

الودية فرصة أمام المدرب 

األسباب  على  للوقوف 

كيفية  وبحث 

وهو  تجاوزها، 

في  تحقق  ما 

التي  الودية 

أعقبتها.

التعادل 
مع فيورنتينا
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أجل  من  اإلعداد  رحلة  القدم  لكرة  الوطني  منتخبنا  يواصل 

خوض منافسات كأس العالم 2022، وتعد هذه المشاركة 

المونديالية األولى في تاريخ كرة القدم القطرية، لذا يسعى 

مشرفة،  بصورة  الظهور  خالل  من  التاريخ  لكتابة  العنابي 

آسيا،  قارة  ببطل  وكذلك  المستضيف،  بالمنتخب  تليق 

في  األولى  للمرة   2019 آسيا  بكأس  العنابي  توج  حيث 

القاري  باللقب  محماًل  العالم  كأس  ويخوض  تاريخه، 

الوطني  منتخبنا  نجوم  على  المسؤولية  يزيد  مما  الكبير، 

حد  على  واآلسيوية  القطرية  للكرة  طيبة  صورة  لتقديم 

سواء.

األولى،  المجموعة  ضمن  العالم  كأس  في  يلعب  العنابي 

التي تضم إلى جانبه كال من اإلكوادور والسنغال وهولندا، 

االستعداد  تتطلب  الصعوبة  غاية  في  مجموعة  أنها  والشك 

سيكون  االفتتاح  في  اإلكوادور  فمواجهة  صورة،  بأفضل 

بالمونديال،  منتخبنا  تاريخ  في  مرة  أول  ألنها  كبيرا  تحديا 

ومعروف أن البدايات دائما ما تكون صعبة، لذا ستشكل هذه 

المواجهة تحديا حقيقيا بشكل مستقل، في حين سيكون 

بالنجوم،  المدجج  هولندا  منتخب  مواجهة  العنابي  على 

 1974 أعوام  تاريخها،  في  مرات  ثالث  العالم  كأس  ووصيف 

و1978 و2010، باإلضافة إلى مواجهة منتخب السنغال بطل 

رأسهم  على  عالميين  نجوم  كذلك  والمدجج  أفريقيا،  قارة 

ساديو ماني.

التحضيرات  بدء  في  سببًا  كانت  الصعبة  العنابي  مهمة 

المبكرة من أجل الوصول ألقصى جاهزية ممكنة، لذا حرص 

خوض  على  سانشيز  فيليكس  الوطني،  منتخبنا  مدرب 

على  الوقوف  خاللها  من  يمكن  الودية  المباريات  من  سلسلة 

لنقطة  الوصول  أجل  من  ومعالجتها،  والثغرات  األخطاء 

االنطالق المونديالي بأفضل صورة ممكنة.

التحضيرات  مرحلة  خالل  اآلن  حتى  خاض  العنابي 

الفوز  بين  نتائجها  تنوعت  ودية،  مباريات   10 األخيرة، 

 6 في  وتعادل  مباريات   3 في  فاز  حيث  والتعادل،  والهزيمة 

المباريات  تلك  أن  والشك  وحيدة،  مباراة  وخسر  مباريات 

المنتخب  تطور  مدى  على  للوقوف  فرصة  شكلت  العشر 

الالعبين  من  عدد  أكبر  ومنح  األداء  وتحسن  الوطني 

طريقة  عن  عام  تصور  رسم  بجانب  لالستعداد  الفرصة 

وكيفية  البطولة،  خالل  عليها  االعتماد  سيتم  التي  اللعب 

على  تحافظ  صحيحة  بطريقة  عالمية  منتخبات  مواجهة 

مدرجات  بها  ستمتلئ  التي  الجماهير  وتسعد  الحظوظ 

المونديال.

خالص هذا التقرير سنسلط الضوء على المباريات العشر 

مرحلته  في  اآلن  حتى  العنابي  خاضها  التي  األخيرة  الودية 

األخيرة من التحضيرات للمونديال.

10»وديات« كشفت »الثغرات«

    كتب       عادل النجار 
»3« انتصارات و»6« تعادالت وهزيمة 

خالل مرحلة اإلعداد األخيرة لكأس العالم

 الضربات الثابتة

 سر الفوز على بلغاريا
العنابي وأسود األطلس »حبايب«

 »أوبالك« يحافظ على الشباك

إسقاط »النجوم السوداء«

التعادل مع جامايكا

 ثنائية في الشباك الصربية

 تجربة بنكهة »الليجا«

العنابي  واجه  الماضي  مارس  شهر  من  والعشرين  السادس  في 

وحقق  التعليمية،  المدينة  استاد  على  وديًا  بلغاريا  منتخب 

أول  في  قويا  عرضا  العنابي  وقدم  لهدف،  بهدفين  الفوز  منتخبنا 

شهري  الدوحة  في  جرت  التي  العرب  كأس  نهائيات  منذ  له  ظهور 

نوفمبر وديسمبر 2021، ونال خاللها منتخبنا الميدالية البرونزية.

العنابي لعب أمام بلغاريا بشكل جيد، وسجل هدف العنابي األول 

أكرم عفيف د27 من ركلة جزاء، وتعادل للضيف كيريل ديسبدوف 

د60، وخطف منتخبنا الفوز برأسية بوعالم خوخي د74 مستغاًل ضربة 

بفضل  الفوز  منتخبنا  ليحقق  عفيف،  أكرم  جيد  بشكل  لعبها  ثابتة 

الضربات الثابتة.

 واجه العنابي نظيره المغربي، على ملعب »وينر نويشتات« شمال النمسا، 

وانتهت   ، النمسا  احتضنتها  رباعية  دولية  بطولة  ضمن  أقيمت  تجربة  في 

المباراة بالتعادل اإليجابي بهدفين لكل منتخب.

سجل هدفي العنابي خالل تلك المباراة كال من بيدرو ميجيل وعلي أسد، فيما 

سجل يحيى جبران من ركلة جزاء والمهدي اوبيال هدفي المنتخب المغربي 

للمحليين، وقد شهدت المباراة قوة وندية من جانب الفريقين، وكان للعنابي 

أفضلية في الشوط الثاني مقارنة باألول، لكن أهم المكاسب هو عودة المنتخب 

الوطني للتسجيل بعد صيام 4 مباريات.

وديًا  سلوفينيا  منتخب  العنابي  واجه  الماضي  مارس  شهر  من  الثالثين  في 

على استاد المدينة التعليمية، وانتهت المباراة بالتعادل السلبي دون أهداف، 

وقد سيطر منتخبنا خالل تلك المواجهة وكان قريبا من تحقيق الفوز لوال تألق 

الكبيرة  الخبرات  صاحب  اوبالك،  يان  اإلسباني  مدريد  أتلتيكو  مرمى  حارس 

والقدرات العالية، في وقت حرص مدرب منتخبنا على تحقيق التنوع في اللعب 

وفي األسماء المشاركة من أجل الحصول على المزيد من الخبرات أمام منتخب 

التعادل كان هناك العديد  العالمية، ورغم  يضم العديد من األسماء ذات الجودة 

من المكاسب خالل تلك المباراة منها عدم استقبال أهداف. 

من  والعشرين  الثالث  في 

واجه  الماضي،  أغسطس  شهر 

منتخبنا العنابي المنتخب الغاني، 

من  الثانية  الجولة  ضمن  النمسا،  في 

هناك،  أقيمت  التي  الرباعية  الودية  البطولة 

بهدفين  الفوز  تحقيق  في  العنابي  ونجح 

لهدف، حيث سجل هدفي العنابي كل من أحمد عالء 

د2 ومصعب خضر د 26، فيما سجل هدف المنتخب 

العنابي  ونجح   ،68 د  اكوا  افري  للمحليين  الغاني 

خالل تلك المباراة في العودة لالنتصارات ومواصلة هز 

شباك المنافسين وتطوير أسلوب اللعب، وبدء جني 

ثمار معسكر اإلعداد بالنمسا.

العنابي  منتخبنا  واجه  الماضي،  أغسطس  شهر  من  والعشرين  السادس  في 

نظيره الجامايكي، في ختام مشاركته بالبطولة الرباعية الودية التي أقيمت في 

النمسا، وانتهى اللقاء بالتعادل اإليجابي بهدف لمثله، وكان قد تقدم المنتخب 

د84،  منير  خالد  للعنابي  وتعادل  د71،  فليتشر  جورداين  عبر  الجامايكي 

وشهدت تلك المباراة منح الفرصة للعديد من الالعبين للوقوف على جاهزيتهم.

في السابع والعشرين من شهر أغسطس الماضي، خاض العنابي تجربة أمام فريق بارتيزان 

دومانيزا الصربي، وحقق الفوز عليه بثنائية نظيفة، ضمن مرحلة اإلعداد في النمسا وكانت 

التي  الودية  والمباريات  السابقة  الفترة  لتقييم  الوطني  منتخبنا  أمام مدرب  فرصة  بمثابة 

خاضها المنتخب الوطني والتجهيز للمرحلة الحاسمة واألخيرة من التحضيرات، مع إعطاء 

الفرصة للمزيد من العناصر للمشاركة ورفع مستوى جاهزيتها الفنية والبدنية.

في التاسع عشر من شهر يوليو الماضي، خاض منتخبنا مباراة ودية أمام فريق ريال 

مايوركا اإلسباني، على ملعب شواز بالنمسا، ضمن المعسكر الخارجي للعنابي، 

فيليكس  المدرب  وكان  أهداف،  دون  السلبي  بالتعادل  المباراة  تلك  انتهت  وقد 

فريق  أمام  جديدة  تجربة  منتخبنا  عناصر  منح  على  خاللها  حريص  سانشيز 

منافس بالليجا اإلسبانية وليس منتخبا تقليديا، وقد تحققت العديد من الفوائد 

منافذ  وغلق  التنظيمي،  العمل  مستوى  رفع  على  القدرة  منها  التجربة،  هذه  بعد 

الفرصة  منح  بجانب  عالميًا،  متقدم  دوري  في  تتنافس  محترفة  نجوم  أمام  اللعب 

لعدد كبير من الالعبين لتوفير دكة قوية قادرة على تعويض أي غيابات محتملة 

مع اقتراب المرحلة الحاسمة من انطالق المونديال.

 الخسارة أمام كرواتيا ودية قوية أمام التسيو

التسيو  فريق  أمام  ودية  تجربة  العنابي  خاض  الماضي،  يوليو  شهر  من  الثالثين  في 

دون  السلبي  بالتعادل  وانتهت  المغلقة،  األبواب  خلف  المباراة  تلك  وأقيمت  اإليطالي، 

المباراة خالل  إذاعة  العنابي عدم  اإلسباني فيليكس سانشيز، مدرب  وقد فضل  أهداف، 

معسكر المنتخب وقتها في النمسا من أجل فرض أقصى درجات التركيز على الالعبين، 

المعسكر  خالل  الالعبين  قدرات  تطور  مدى  على  الوقوف  وكذلك  اللعب،  طرق  تطوير  مع 

الجيد عدم استقبال  البدنية، وكان من  الجوانب  أكبر على  والتركيز بشكل  الخارجي، 

أهداف أمام الفريق اإليطالي رغم العناصر المحترفة التي يضمها بين صفوفه.

المعسكر  خالل  كرواتيا،  منتخب  أمام  جديدة  ودية  الوطني  منتخبنا  أمس  أول  خاض 

أن  والشك  نظيفة،  بثالثية  كرواتيا  منتخب  بفوز  المباراة  وانتهت  النمسا،  في  الجاري 

التي  الثغرات  ومعالجة  حدثت  التي  األخطاء  بحث  على  سيعمل  سانشيز  المدرب 

من  األخيرة  للمرحلة  الوصول  مع  معالجتها  أجل  من  العنابي  شباك  هز  في  ساهمت 

التحضيرات، حيث يلتقي مع منتخب كندا غدًا الجمعة، ثم تشيلي يوم 27 من الشهر 

الجاري قبل العودة إلى الدوحة بعد انتهاء المرحلة الثالثة من مراحل اإلعداد للمونديال، 

وسط جاهزية كبيرة ساهمت في تعزيزها تلك المباريات الودية.

}

سانشيز

}

منتخبنا الوطني يواصل رحلة التجهيز للمونديال
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في تقرير مطول لصحيفة »ليكيب« الفرنسية

سبيتار.. كلمة السر في تألق ديمبيلي

رئيسي:  عنوان  في  الصحيفة  وكتبت 

كواليس والدة جديدة لديمبيلي.

أن مستشفى سبيتار هو  واعتبرت الصحيفة 

للتألق  الفرنسي  الالعب  عودة  في  السر  كلمة 

بالدوري  الحالي  الموسم  خالل  جديد  من 

عن  غاب  قد  كان  حيث  )الليجا(،  اإلسباني 

 117 لمدة  الديوك  وصفوف  الكتالوني  النادي 

مباراة.

خالل  البارشا  مع  ديمبيلي  تألق  وأضاف: 

من  استدعاء  يتلقى  جعله  الحالي  الموسم 

يتفق  حيث  ديشامب،  ديدييه  الديوك  مدرب 

جديد  من  ديمبيلي  عثمان  والدة  أن  الجميع 

كانت في قطر، وذلك في نوفمبر 2019 بعد أن 

عانى من سلسلة اإلصابات.

لالعب  المتكررة  اإلصابات  بعد  التقرير:  وتابع 

برشلونة أصر على الذهاب إلى الدوحة للعالج 

هناك  أياما  قضى  أين  ناديه،  إدارة  مع  باالتفاق 

عدة  وأجرى  سبيتار،  مستشفى  في  للعالج 

فحوصات وتشخيصات، تم فيها الشرح لالعب 

أن عملية الشفاء التام يمكن أن تستغرق عدة 

سنوات، يتطلب ذلك الصبر من الالعب. 

في  ديمبيلي  رحلة  سرد  في  التقرير  وواصل 

الدوحة للعودة من جديد للتألق: لم يكن عثمان 

تستغرقها  التي  بالمدة  علم  على  ديمبيلي 

في  قضاها  التي  الفترة  لكن  عالجه،  رحلة 

سبيتار شكلت نقطة تحول؛ ألن التشخيص 

الذي يقوم به األطباء في الدوحة دقيق ويكشف 

عن نفسه في مراحل مختلفة، ولكي يستعيد 

تغيير  عليه  كان  العالي  مستواه  عثمان 

منهجيته بشكل جذري على أساس يومي.

االنتقاادت  عن  للحديث  الصحيفة  وتطرقت 

حياته،  أسلوب  بسبب  ديمبيلي  طالت  التي 

حصال  اللذين  والعالج  التشخيص  ولكن 

أعادت  التي  الطفرة  شكال  سبيتار  في  عليهما 

منهجية  تغيير  خالل  من  للواجهة،  الالعب 

إلى  باإلضافة  االستعداد  وأسلوب  العمل، 

من  برشلونة  فريق  شهدها  التي  التطورات 

خالل تخصص برنامج خاص وفقا لمعطيات 

سبيتار.

مكثف  عالج  لفترة  خضع  قد  ديمبيلي  وكان 

منهما  كّل  دامت  فترتين،  على  سبيتار  في 

أسبوعين، حيث أشاد بالخدمات التي يقدمها 

عالجه  فترة  ختام  في  للرياضيين،  سبيتار 

الرياضي  والطب  العظام  جراحة  بمستشفى 

في قطر.

لموقع  تصريحات  في  ديمبيلي  قال  حينها 

مستشفى سبيتار من خالل مقابلة بالفيديو: 

حظيت  المؤهالت،  من  الكثير  يملك  سبيتار 

تفاجأت  لقد  هنا،  كبيرين  ورعاية  بترحاب 

كثيرًا لإلمكانيات الموجودة هنا والرعاية التي 

ما  يعرفون  األطباء  الرياضيون،  بها  يحظى 

أي  سأنصح  حتمًا  العالج،  وكيفية  به  يقومون 

رياضي بالعالج في سبيتار في حال التعرض 

لإلصابة.

العظام  لجراحة  سبيتار  مستشفى  ويعتبر 

الرياضات  نجوم  قبلة  الرياضي  والطب 

المختلفة من جميع أنحاء العالم، وعلى رأسهم 

يخضعوا  حتى  المستديرة،  الساحرة  العبو 

للفحوصات والعالجات الطبية وإعادة التأهيل، 

وهو ما جعل منه أحد أكبر المستشفيات في 

العالم بهذه التخصصات.

الكبيرة  األوروبية  األندية  إدارات  وأصبحت 

تحرص على إرسال نجومها إلجراء الفحوصات 

في  التأهيل  وإعادة  العالج،  وتلقي  الطبية 

مستشفى سبيتار.

{ ديمبيلي أثناء فترة عالجه في سبيتار { صحيفة ليكيب

كشف تقرير مطول لصحيفة 
»ليكيب« الفرنسي، عن كلمة 

السر في استعادة الفرنسي عثمان 
ديمبيلي لمستواه مع فريق 

برشلونة، خالل بداية الموسم 
الحالي بعد أن كان قاب قوسين 

من مغادرة النادي الكتالوني خالل 
الميركاتو الصيفي، كون فريق 

برشلونة لم يستفد من ديمبيلي 
منذ التحاقه بصفوف الفريق في 

صيف 2017، قادما من نادي بروسيا 
دورتموند الذي برز معه.. فعودته 

القوية في الموسم الحالي جعلته 
يعود من من جديد للمنتخب 

الفرنسي.

وحيد بوسيوف كتب

عمر الجابر المدير التنفيذي إلدارة السكن باللجنة العليا:

استقبال جماهير المونديال بداية نوفمبر
إلدارة  التنفيذي  المدير  الجابر  عمر  أكد 

أن  واإلرث  للمشاريع  العليا  باللجنة  السكن 

هناك العديد من الخيارات السكنية الجاهزة 

الستقبال مشجعي كأس العالم قطر2022، 

أن هناك  الكاس،  وقال في تصريحات لموقع 

للجماهير  جاهزة  سكنية  غرفة  ألف   130
سكنية  وخيارات  فندقية  بين  موزعة 

مختلفة.

مميزة  منطقة  في  عائمة  فنادق  »هناك  وقال 

منازل  إلى  باإلضافة  المشجعين  وقري 

فندقية  العطالت، وعقارات سكنية بخدمات 

بفئة الثالث واألربع والخمس نجوم، كل ذلك 

خيارات لمشجعي المونديال«.

مع  يبدأ  الجماهير  استقبال  أن  إلى  وأشار 

بداية شهر نوفمبر، وقال »لقد استقبلنا أحد 

اإلعالميين خالل الفترة الماضية«.

الخاصة  السكن  منصة  أن  بالذكر  الجدير 

قطر  القدم  لكرة  العالم  كأس  بجماهير 

مارس  شهر  في  تدشينها  تم  التي   ،2022
الماضي قد شهدت إقباال كبيرا من الجماهير 

على  حرص  وهنا  العالم،  أنحاء  شتى  من 

الخيارات للجماهير سواء  المزيد من  تقديم 

السكنية  العقارات  أو  الفنادق  مستوى  على 

من  المشجعين  ومناطق  العائمة  والبواخر 

بما  السكن  القتناء  لهم  الفرصة  إتاحة  أجل 

يتناسب مع احتياجاتهم الخاصة والميزانية 

المعدة ويعزز من الحضور الجماهيري خالل 

على  كبير  بنجاح  توقعات  وسط  المونديال 

مختلف المستويات.

عادل النجار كتب

رئيس االتحاد اآلسيوي للفروسية 
يشيد باالستعدادات لكأس العالم

عبد  بن  حمد  السيد  أشاد   - قنا  الدوحة 

اآلسيوي  االتحاد  رئيس  العطية،  الرحمن 

للفروسية - نائب رئيس مجلس إدارة نادي 

السباق والفروسية،باستعدادات دولة قطر، 

FIFA قطر  الستضافة بطولة »كأس العالم 

وديسمبر  نوفمبر  شهر  خالل  المقررة   »2022
المقبلين.

لوكالة  خاص  تصريح  في  العطية  وأكد   

اآلسيوي  االتحاد  أن  »قنا«  القطرية  األنباء 

للترويج  فعالياته  كافة  يسخر  للفروسية 

البطولة  أن  باعتبار   2022 قطر  مونديال  إلى 

الفروسية  أن  مضيفا  آسيا..  قارة  في  تقام 

ستتواجد في المونديال من خالل الفعاليات 

عروض  من  المونديال  ستصاحب  التي 

الخيل  سباقات  بجانب  بالفروسية  خاصة 

تعد  والتي  البطولة  فترة  خالل  ستقام  التي 

للبطولة  المصاحبة  الفعاليات  من  واحدة 

ألن الفروسية تعتبر جزء أصيل في الثقافة 

رصيدا  الفروسية  وتعتبر  القطري،  والتراث 

قطر  تتمتع  حيث  قطر  في  للمجتمع  حيويا 

الفروسية،  رياضة  في  وأصيل  واسع  بإرث 

لهذه  القطريين  وتقدير  حب  إلى  باإلضافة 

الرياضة منذ القدم.

 وثمن العطية الجهود التي بذلت في الدولة 

يقام  الذي  المونديال  الستضافة  لإلعداد 

أن  على  مشددا  المنطقة..  في  األولى  للمرة 

الفروسية القطرية تسعى لمواكبة الحدث 

بتنظيمها  العالم  قطر  ستبهر  الذي  العالمي 

مقومات  من  قطر  تمتلك  لما  له  المميز 

النجاح في تنظيم  كبيرة حققت من خالله 

والبطوالت  الفعاليات  أكبر  واستضافة 

بتراثها  غنية  قطر  أن  خاصة  العالمية، 

وثقافتها. 

الفائز في »ِعش كل مباراة« سينضم إلى المشجعين لحضور المواجهات

مسابقة لحضور جميع مباريات »قطر 2022«
عن  واإلرث  للمشاريع  العليا  اللجنة  أعلنت 

التواصل  وسائل  لمستخدمي  مسابقة  إطالق 

جميع  حضور  بها  للفائز  تتيح  االجتماعي، 

قطر   FIFA العالم  كأس  بطولة  مباريات 

20 نوفمبر  التي تنطلق منافساتها في   ،™2022
المقبل.

كل  »ِعش  مسابقة  في  الفائز  وسينضم 

المشجعين  من  محدود  عدد  إلى  مباراة« 

للبطولة،  والستين  األربع  المباريات  لحضور 

يومًا،   29 مدى  على  منافساتها  تتواصل  التي 

مونديال  في  المسافات  تقارب  بفضل  وذلك 

بين  مسافة  أبعد  تتجاوز  ال  حيث   ،2022 قطر 

مباريات  تستضيف  التي  االستادات  من  اثنين 

البطولة 75 كلم.

المدير  النعيمي،  فاطمة  السيدة  وأعربت 

اللجنة  في  واإلعالم  االتصال  إلدارة  التنفيذي 

بإتاحة  سعادتها  عن  واإلرث،  للمشاريع  العليا 

الفرصة أمام المشجع الذي يتمكن من الفوز في 

المسابقة لخوص تجربة استثنائية، وحضور 

إلى  يتطلع  الذي  المونديال  مباريات  جميع 

أنحاء  من  المشجعون  بمنافساته  االستمتاع 

العالم.

العام  هذا  نهاية  قطر  »تستضيف  وأضافت: 

نسخة تاريخية من مونديال كرة القدم، والتي 

ونتطلع  األولى.  للمرة  والمنطقة  بالدنا  تشهدها 

مهارات  يمتلك  مشجع  إلى  للوصول  بحماس 

االجتماعي،  التواصل  منصات  على  مميزة 

ومشاركة  المرتقبة،  البطولة  مباريات  لحضور 

واستعراض  المونديال،  في  الفريدة  رحلته 

التجربة المبهرة التي تقدمها قطر للمشجعين 

في االستادات المونديالية المشيدة وفق أحدث 

المواصفات العالمية«.

المشاركة  في  الراغبين  المشجعين  وبإمكان 

طلب  تعبئة  مباراة«  كل  »ِعش  بمسابقة 

 20 من  مدته  فيديو  مقطع  وإرسال  المشاركة، 

أنفسهم،  عن  خالله  من  يعّرفون  ثانية،   60  -

يقل  وأاّل  المسابقة،  بشروط  االلتزام  إلى  إضافة 

اللياقة  يؤكد  ما  وتقديم  عامًا،   21 عن  العمر 

على  المهارات  وامتالك  للمشارك،  البدنية 

والتقاط  االجتماعي،  التواصل  وسائل  منصات 

الصور ومقاطع الفيديو، وإجادة التحدث باللغة 

اإلنجليزية، وأن يكون متاحًا خالل الفترة من 18 

نوفمبر إلى 19 ديسمبر.

تذكرة  على  المسابقة  في  الفائز  ويحصل 

وإقامة  قطر،  إلى  بلده  من  وعودة  ذهاب  طيران 

من  واحد  لشخص  الدوحة  مدينة  في  فندقية 

الطعام  ووجبات  ديسمبر،   19 إلى  نوفمبر   18

الرئيسية خالل فترة إقامته، ومواصالت مجانية 

إلى  إضافة  المونديال،  مباريات  جميع  لحضور 

تذاكر مجانية للمباريات. 

المونديال  في  رحلته  خالل  الفائز  وسيرافق 

من  عدد  جانب  إلى  العليا،  اللجنة  عن  ممثل 

وسائل  قنوات  على  المؤثرة  الشخصيات 

التواصل االجتماعي.

في  تقاربًا  األكثر  النسخة  قطر  وتستضيف 

كأس  لبطولة  الحديث  التاريخ  في  المسافات 

التواجد  المشجعين  لجميع  يتيح  بما  العالم، 

على مقربة من قلب الحدث العالمي واإلقامة في 

مكان واحد طوال فترة البطولة.

{ عمر الجابر
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لمنتخبات القارة العجوز قبل كأس العالم قطر »2022«

دوري األمم األوروبية .. البروفة األخيرة

هذا  األوروبية  الدوريات  عجلة  تتوقف 

إلقامة  المجال  في  إفساحا  األسبوع، 

منافسات الجولتين الخامسة والسادسة 

األمم  بدوري  المجموعات  دور  من  األخيرة 

أخيرة  »بروفة«  تعتبر  والتي  األوروبية، 

قطر  مونديال  نهائيات  قبل  للمنتخبات 

مباريات  وتكتسي  الحالي.  العام  نهاية 

حيث  كبيرة،  أهمية  األوروبية  األمم  دوري 

منافسات  األوروبية  المنتخبات  تخوض 

دور المجموعات، في حين تلعب منتخبات 

التي  البرازيل  منها  ودية،  مباريات  أخرى 

األراضي  على  تونس  ثم  غانا  تواجه 

الفرنسية.

»الديوك«
عن  للدفاع  الفرنسي  المنتخب  يستعد 

ولكن   ،2018 روسيا  لمونديال  بطاًل  لقبه 

من  الهبوط  تفادي  »الديوك«  على  بداية 

يتذيل  إذ  األمم،  دوري  من  األّول  المستوى 

فقط  بنقطتين  األولى  المجموعة  ترتيب 

من تعادلين وهزيمتين. ويستضيف أبناء 

توجوا  الذين  ديشامب  ديدييه  المدرب 

من  الثانية  النسخة  بلقب  الماضي  العام 

المسابقة القارية النمسا اليوم الخميس، 

إلى  األحد  بالمخاطر  محفوفة  رحلة  قبل 

بفارق  نقاط   9 مع  المتصدرة  الدنمارك 

نقطتين عن كرواتيا، مع واجب الفوز 

الهبوط.  لتفادي  كلتيهما  بالمباراتين 

ويعاني ديشامب من مشاكل عدة، أبرزها 

بالده  منتخب  صفوف  في  اإلصابات  كثرة 

طور  في  زال  ما  الذي  بوجبا  بول  غرار  على 

وضع  ما  ركبته،  في  جراحة  من  التعافي 

العب وسط يوفنتوس اإليطالي في سباق 

مع الوقت ليكون حاضرا قبل بدء مونديال 

قطر. ومن المبكر الجزم ما إذا كان الصراع 

كيليان  جرمان  سان  باريس  نجم  بين 

حقوق  على  للعبة  بالده  واتحاد  مبابي 

معنويات  على  سلبًا  سيؤثر  الصورة 

الشاب  المهاجم  رفض  غداة  التشكيلة، 

المشاركة في جلسة تصوير مع زمالئه في 

منتخب »الديوك«. وأمام واقع غياب العديد 

والحارس  )القائد  لإلصابة  كوادره  من 

هوجو لوريس وثيو هرنانديز وبريسنيل 

وكينجسلي  كانتي  ونجولو  كيمبيمبي 

كومان وكريم بنزيما( استدعى ديشامب 

تحصل  أن  في  تأمل  جديدة  وجوه  عدة 

على فرصة لفرض نفسها قبل اإلعالن عن 

القائمة النهائية المتوجهة إلى قطر في 13 

نوفمبر المقبل.

»األسود الثالثة«
ساوثجيت  جاريث  إنجلترا  مدرب  منح 

جم  مهــا

آيـــفـن  برينـتـفـــورد 

توني فرصة االنضمام إلى صفوف وصيف 

كأس أوروبا، استعدادا لمواجهتي إيطاليا 

المجموعة  منافسات  ضمن  وألمانيا 

الـ26  صاحب  ساوثجيت،  كافأ  الثالثة. 

عاما، بفضل بداياته الجيدة هذا الموسم 

مع برنتفورد، حيث سجل 5 أهداف في 7 

مباريات بالبريميرليج.

»األسود  منتخب  قّدم  فرنسا،  غرار  وعلى 

الثالثة« صورة باهتة في المسابقة القارية 

مبارياته  خالل  نتائجه  تردي  من  وعانى 

في يونيو ليقبع في قاع ترتيب المجموعة 

الثالثة بنقطتين من تعادلين وهزيمتين، 

مباراتيه  في  الفوز  عليه  واجبا  بات  لذا 

المستوى  إلى  للهبوط  تفاديا  المقبلتين 

الثاني. وتتصدر المجر المجموعة بفارق 

نقطة عن ألمانيا ونقطتين عن إيطاليا.

المواجهتين  لهاتين  ساوثجيت  ويستعد 

لذا  قطر،  مونديال  عينيه  نصب  واضعا 

 28 من  موسعة  قائمة  استدعاء  إلى  عمد 

العبا للوقوف على جاهزية الالعبين.

البرتغال
من ناحيته، يستعد المنتخب البرتغالي 

مانشستر  مع  »البديل«  نجمه  بقيادة 

رونالدو  كريستيانو  اإلنجليزي  يونايتد 

إسبانيا  جارتها  بمواجهة  قطر  لمونديال 

 27 يوم  براجا  في 

فـي  الحالـــي،  الشـهــر  مــن 

في  الثانية،  المجموعة  منافسات  ختام 

الذي  المنتخب  هوية  تحدد  قد  مباراة 

سيتأهل إلى الدور نصف النهائي. 

المجموعة  صدارة  إسبانيا  وتحتل 

وفوزين،  تعادلين  من  نقاط   8 برصيد 

في  البرتغال  عن  نقطة  بفارق  متقدمة 

المركز الثاني.

ويلز
ويلز  مدرب  يأمل  الرابعة،  المجموعة  في 

تجديد  واقع  على  البناء  بايج  روبرت 

منتخب  النتشال  أعوام،   4 لمدة  عقده 

يتيمة  نقطة  مع  الترتيب  قاع  من  بالده 

من تعادل وثالث هزائم. ومن أجل النجاح 

الويلزي  المدرب  استدعى  مسعاه،  في 

مدريد  ريال  نجم  بايل،  جاريث  مواطنه 

السابق،  االنجليزي  وتوتنهام  االسباني 

 7( الثانية  بلجيكا  مواجهتي  لخوض 

تتصدر  فيما   ،)4( الثالثة  وبولندا  نقاط( 

خطر  ورغم  نقاط.   10 برصيد  هولندا 

ويلز  تصب  الثاني،  المستوى  إلى  الهبوط 

قطر  مونديال  على  حاليًا  اهتمامها  جام 

بعد عودتها للمشاركة في نهائيات كأس 

وتحديدًا  عامًا   64 منذ  األولى  للمرة  العالم 

منذ مونديال 1958.

{ منتخب 

فرنسا

{ منتخب إنجلترا { منتخب ويلز

{ منتخب 

البرتغال

 { ميسي

فان دايك:

{ فان دايك

يرفض الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول، التركيز 

قطر  العالم  كأس  انطالق  قبل  لإلصابة  التعرض  عدم  على 

بها  شاركت  كبرى  بطولة  آخر  عن  غيابه  رغم  وذلك   ،2022
من  دايك  فان  وعانى  اإلصابة.  بسبب   2020 يورو  في  هولندا 

إصابة قوية في الركبة أمام إيفرتون بالديربي، أدت إلى غيابه عن 

المالعب لمدة 10 شهور وحرمته من المشاركة في اليورو. وقال فان 

دايك في تصريحات نقلتها صحيفة »ديلي ميل« البريطانية قبل 

»يمكنني  األوروبية:  األمم  دوري  في  وبلجيكا  بولندا  مواجهتي 

وأضاف:  قلق«.  بأي  بدوري  أشعر  وال  نفسي،  عن  التحدث 

العالم  كأس  في  المشاركة  »أريد 

ولكن أريد أيًضا أن أكون مستعًدا، 

على  التركيز  يجب  ال  رأيي  وفي 

لإلصابة،  التعرض  عدم  أمل 

ولكن التركيز على مواصلة 

على  والحفاظ  اللعب 

الجاهزية والوصول في 

وقت جيد«.

مارتينو: تشيتشاريتو لن يشارك في المونديالال أريد التفكير في اإلصابة
ثالثة  سيضم  أنه  مارتينو،  خيراردو  األرجنتيني  المكسيك،  مدرب  أكد 

مشاركة  أخرى  مرة  واستبعد  قطر،  مونديال  إلى  فقط  مهاجمين 

كارلوس فيال وخافيير 'تشيتشاريتو' هيرنانديز في قائمة الفريق 

لكأس العالم.

فيال،  بكارلوس  يتعلق  »فيما  صحفي:  مؤتمر  في  مارتينو  وقال 

فقد أخبرني منذ حوالي ثالث سنوات ونصف أنه يفضل عدم 

في  يتغير.  لم  هذا  حسنا،  الوطني.  للمنتخب  استدعائه 

حالة خافيير، فإنني ببساطة وكما قلت في جميع المناسبات 

)سابقا( قد قررت اختيار رؤوس حربة آخرين«.

األميركية  أنجلوس  لوس  مدينة  في  الصحفي  المؤتمر  وأقيم 

قبيل مباراتين وديتين يخوضهما منتخب المكسيك على أراضي 

في  بيرو  أمام  المقبل  السبت  يوم  مقررة  األولى  كاليفورنيا،  والية 

باسادينا، واألخرى يوم الثالثاء القادم أمم كولومبيا في سانتا كالرا.

بأن  مارتينو  أقر  »التري«،  في   9 مركز  صاحب  موقف  حول  سؤال  على  وردا 

التي  اإلصابة  أن  إلى  أشار  لكنه  خيمينيز،  راؤول  كان  األول  اليوم  منذ  اختياره 

يعاني منها »ال تسمح له باللعب باستمرار«.
{ تشيتشاريتو

من ترشيحاته لقائمة ألمانيا

ماتيوس 
يستبعد رويس

ــوس، أســـطـــورة كـــرة الــقــدم  ــي ــات رشـــح لــوثــار م

األلـــمـــانـــيـــة، بــعــض األســـمـــاء لـــدخـــول قــائــمــة 

المانشافت في بطولة كأس العالم 2022، التي 

ستنطلق في غضون شهرين بقطر.

لخوض  استعداداته  األلماني  المنتخب  وبــدأ 

في  مواجهتين  خــوض  عبر  قطر  مونديال  غمار 

دوري األمم األوروبية خالل األيام المقبلة.

مــن جــانــبــه، يـــرى مــاتــيــوس أن هــنــاك أســمــاء 

ألمانيا  منتخب  قائمة  فــي  الــتــواجــد  تستحق 

مدرب  استدعاهم  الذين  بخالف  بالمونديال، 

المانشافت للمعسكر الحالي.

تصريحات  فــي  ميونخ  بــايــرن  أســطــورة  وأكـــد 

صــحــفــيــة، عــلــى أن ثــنــائــي بــايــر لــيــفــركــوزن، 

بإمكانهما  أنـــدريـــش،  وروبـــــرت  تـــاه  جــونــاثــان 

االنضمام لقائمة المانشافت المونديالية.

كما أشار إلى احتياج ألمانيا لكريستوف 

ــــر، العـــــب وســـــط بـــوروســـيـــا  ــــرام ك

مع  مؤخرا  المتألق  مونشنجالدباخ، 

فريقه.

على  ماتيوس  أصر  ذاته،  الوقت  في 

قائد  رويـــس،  مــاركــو  استبعاد 

ــا دورتـــمـــونـــد، من  ــي ــوروس ب

الــقــائــمــة، حــيــث ال يــرى 

مكانا له بها منذ فترة 

طويلة.

{ ماركو 

رويس

ساليبا يحلم بالتواجد 
في قائمة الديوك

آرســنــال،  مــدافــع  ساليبا،  ويــلــيــام  يحلم 

التشكيل  في  بالمشاركة 

للمنتخب  األســـاســـي 

الـــــفـــــرنـــــســـــي فـــي 

مونديال قطر 2022، 

بــعــد الــمــســتــويــات 

قدمها  التي  المميزة 

المدفعجية  رفــقــة 

فـــي بـــدايـــة الــمــوســم 

ـــــدوري  ـــــال ــــــجــــــاري ب ال

سنوات   3 وبعد  اإلنجليزي. 

سانت  من  قادًما  آرسنال  إلى  انتقاله  من 

إسترليني،  مليون   25 مقابل  إتيان 

له  مكان  حجز  فــي  أخــيــًرا  نجح 

ـــي الــتــشــكــيــل األســـاســـي  ف

بالبدء  المدفعجية،  مع 

ــات  ــاري ــب ـــل م ـــي ك ف

السبع  آرســنــال 

ـــــــدوري  فـــــي ال

الموسم،  هذا 

ــــــــل  ــــــــج وس

هدفين.

{ ساليبا

ديسايي:

ميسـي لـن يكـرر ما فـعـلـه مـارادونـا
منتخب  نجم  ديسايي،  مارسيل  يرى 

ميسي  ليونيل  أن  السابق،  فرنسا 

يمكنه  ال  جيرمان،  سان  باريس  نجم 

أرماندو  ما فعله األسطورة دييجو  تكرار 

مارادونا. وقال ديسايي في حوار أجرته 

معه صحيفة ليكيب الفرنسية »ال يزال 

يقدم  لن  لكنه  استثنائيا،  العبا  ميسي 

ما فعله مارادونا في مونديال 1986«.

المعتزل  الفرنسي  المدافع  وأضاف 

الفارق،  صناعة  على  قادر  »)ليو( 

ألنه  مساحة،  الخصم  منحه  إذا 

العالم ال مجال  قاتل، لكن في كأس 

إلى  بحاجة  أنت  بل  الصدفة،  لتلك 

ديسايي  وواصل  األداء«.  استمرارية 

الديوك  مع   1998 مونديال  بلقب  الفائز 

»ال أعتقد أن العبا واحدا ما يزال بإمكانه 

بطولة  في  بمفرده  الفارق  يصنع  أن 

بأكملها، األمر يبدو 

صعبا، ولم يعد ممكنا منذ 

فرنسا  صخرة  وأتم  جيلي«.  بداية 

أن  أعتقد  »ال  فقال  تصريحاته، 

منتخب  في  ميسي  حول  الالعبين 

مستواهم  رفع  يمكنهم  األرجنتين، 

ليخففوا الضغوط عنه«.


