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فوز اليابان على أميركا.. وتعادل كوريا مع كوستاريكا
دون  بهدفين  األميركي  نظيره  على  الياباني  المنتخب  فاز  قنا-  عواصم- 

استعدادهما  إطار  في  أمس  جمعتهما  التي  الودية  المباراة  في  مقابل، 

نوفمبر   20 من  الفترة  في  المقررة   ،2022 قطر   FIFA العالم  كأس  لنهائيات 

حتى 18 ديسمبر المقبلين.

وتقدم المنتخب الياباني بالهدف األول عن طريق دايشتي كامادا في الدقيقة 

24، قبل أن يضيف كارو ميتوما الهدف الثاني في الدقيقة )88(.
وفي مباراة أخرى، تعادلت كوريا الجنوبية مع كوستاريكا بهدفين لمثلهما، 

والتي  للمونديال،  استعدادا  تستضيفها  التي  الودية  الرباعية  الدورة  في 

مدينة  في  رد  دون  بهدفين  أوزبكستان  أمام  الكاميرون  سقوط  أيضا  شهدت 

غويانغ.

خالل مواجهة إيطاليا

استبعاد »4« العبين 
من قائمة إنجلترا

هنري يقود 
بلجيكا أمام هولندا

تم استبعاد المهاجم إيفان توني من قائمة إنجلترا 

لمواجهة إيطاليا، مساء أمس الجمعة، في دوري األمم 

األوروبية.

وتم استدعاء مهاجم برينتفورد البالغ من العمر 26 عاما، 

إلى المنتخب اإلنجليزي للمرة األولى األسبوع الماضي.

ووفقا لما ذكرته صحيفة »ذا صن«، سيغيب أيضا عن 

قائمة إنجلترا، كل من مارك جويهي وبن تشيلويل 

وجوردان هندرسون.

وعاد هندرسون لتوه من إصابة في أوتار الركبة، وجاء 

استدعاء الالعب متأخرا هذا األسبوع بعد انسحاب 

كالفين فيليبس.

ولم يشارك المدافع جون ستونز أمس أيضا، بعد 

البطاقة الحمراء التي حصل عليها ضد المجر في يونيو.

وتأتي هذه األخبار بمثابة صفعة لتوني، الذي كان يأمل 

في التواجد بتشكيلة كأس العالم بعد تسجيله 5 

أهداف في 7 مباريات بالدوري.

سيقود الدولي الفرنسي السابق والمدرب الثاني 

لمنتخب بلجيكا، تييري هنري، »الشياطين الحمر« 

غدا األحد أمام هولندا ببطولة دوري األمم األوروبية، بعدما 

رفض االتحاد األوروبي االستئناف المقدم ضد طرد مدرب 

المنتخب، روبرتو مارتينيز أمام ويلز.

وكان المدرب اإلسباني قد تعرض للطرد في الدقيقة 

الرابعة من الوقت المحتسب بدال من الضائع في المباراة 

التي فازت بها بلجيكا 2-1، بعدما احتفظ بالكرة عقب 

خروجها من الملعب لكي يستعيد العبو فريقه 

مراكزهم بعد هجمة مرتدة للويلزيين.

وعقب نهاية اللقاء قال مارتينيز إنه يعتقد أن 

تصرفه استحق بطاقة صفراء وليس حمراء، 

وترك الباب مفتوحا أمام إمكانية االستئناف، 

لكن االتحاد القاري رفض استئناف قرار الحكم 

التركي، علي بالبيك.

ورغم ذلك، سيحضر المدرب اإلسباني المؤتمر 

الصحفي الذي سيسبق مواجهة هولندا )13 

نقطة( وبلجيكا )10 نقاط(، صاحبتي المركزين 

األول والثاني، اللذين سيتنافسان على التأهل لألدوار 

النهائية لدوري األمم.

{ بن تشيلويل

{ تييري هنري

لحل أزمة بيع جريزمان

برشلونة
يسابق الزمن

يسابق برشلونة الزمن لوضع 

اللمسات األخيرة على صفقة مخفضة 

بقيمة 22 مليون إسترليني، بشأن 

انتقال دائم ألنطوان جريزمان إلى 

أتلتيكو مدريد.

ويسعى برشلونة إليجاد الحل 

المناسب ألزمة جريزمان، الذي ال 

يشارك إال بعد الدقيقة 60 لفريق 

المدرب دييجو سيميوني.

ويلتزم أتلتيكو مدريد، بدفع 35 مليون 

إسترليني لصالح برشلونة، إذا لعب 

جريزمان 50 % من وقت اللعب خالل 

فترة اإلعارة التي تستمر لمدة عامين، 

بدأت صيف العام الماضي.

ومع تزايد إحباط الالعب الفرنسي 

بسبب ظهوره كبديل، يتطلع فريق 

المدرب تشافي للتفاوض على صفقة 

بسعر مخفض قدرها 22 مليون 

إسترليني.

وحسب صحيفة »موندو ديبورتيفو«، 

يأمل برشلونة في استكمال 

االنتقال قبل مواجهة 

الفريقين ألول مرة في 

الليجا هذا الموسم، 

في 7 ينايرلمقبل 

على ملعب 

ميتروبوليتانو.

وال يزال الجانب 

الكتالوني قادرا 

على اتخاذ 

إجراءات قانونية، 

حال عدم التوصل إلى 

مخرج، لكنه يتطلع إلى 

إيجاد حل ودي أوال.
{ جريزمان

نبأ سيئ 
للبلوجرانا قبل 

الكالسيكو
تلقى تشافي هيرنانديز المدير 

الفني لبرشلونة، نبأ سيًئا بإصابة 

المدافع الفرنسي جوليس كوندي، 

خالل مشاركته مع منتخب بالده ضد 

النمسا، في دوري األمم األوروبية.

وخرج جوليس كوندي بعد 22 دقيقة 

فقط من انطالق المباراة، متأثًرا بآالم 

عضلية.

وبحسب إذاعة »RAC1« اإلسبانية، 

فإن إصابة المدافع الفرنسي ال تبدو 

جيدة، وكل شيء ُيشير إلى أنه 

يعاني من تمزق عضلي، وبالتالي 

سيغيب عن المشاركة مع برشلونة 

لعدة أسابيع.

وأضافت »كوندي سيعود إلى 

برشلونة خالل ساعات، من أجل 

الخضوع للفحوصات الطبية وتحديد 

مدى إصابته، ولن يتم إجراء تقييمات 

إال بعد نتيجة الفحوصات الطبية، 

لكنه ال يوجد أي تفاؤل من 

قبل برشلونة«.

وأشار التقرير إلى 

أنه من المرجح 

غياب كوندي 

عن لقاء 

الكالسيكو 

ضد الغريم 

التقليدي 

ريال مدريد 

في معقل 

األخير سانتياجو 

برنابيو، يوم 16 

أكتوبر المقبل.

{ إصابة كوندي

العنابي يخسر أمام كندا وديا استعدادا للمونديال

»ثنائية« تجربة قوية.. وهزيمة بـ
خسر منتخبنا الوطني 

األول لكرة القدم أمام كندا 
بنتيجة بهدفين دون مقابل 

في المواجهة الودية التي 
جمعت بينهما أمس في 
إطار التحضيرات لنهائيات 

كأس العالم 2022.
تقدم الكندي بالهدف األول 

عن طريق سايل الرين في 
الدقيقة الرابعة، ويضيف 

جوناثان ديفيد الهدف الثاني 
قبل ربع ساعة من الشوط 
األول الذي كان الكندي هو 

األفضل.. وتحسن مستوى 
العنابي في شوط اللعب 

الثاني.

من  ومتوقعة  ومثيرة  قوية  جاءت  البداية 

تقطع  طولية،  بتمريرة  العنابي،  جانب 

سريًعا من جانب الكنديين.

سايل  يتمكن  كندية  طولية  تمريرة 

الرين من الحصول على ركلة ركنية منها 

تلعب  قطر،  دفاع  من  األيمن  الجانب  في 

سريعة ويبعدها العنابي.

الكريم  عبد  مع  سريعة  قطرية  انطالقة 

يجبر  الكندي،  الدفاع  تكتل  لكن  حسن، 

العب العنابي على االرتداد.

الهدف  تسجيل  من  كندا  منتخب  ونجح 

عن طريق الالعب سايل الرين في الدقيقة 

الرابعة.

من  عرضية  بعد  األول  الكندي  الهدف  جاء 

جانب سام أديكوجبي من الجانب األيمن 

دفاع  من  غفلة  ظل  في  القطري،  للدفاع 

الزاوية  تسكن  برأسية،  تقابل  العنابي، 

اليمنى لمرمى الحارس سعد الشيب.

االستحواذ  استمرار  مع  اآلن  للكرة  تدوير 

أصحاب  جانب  من  األول  اللقاء  شوط  في 

البيضاء. القمصان 

المزعج  إلى  تمريرة طولية بينية خطيرة 

الحارس  يبعدها  وتسديدة  الرين  سايل 

الجانب  في  مرماه،  من  المتقدم  الشيب 

ركلة  وإلى  العنابي،  دفاع  من  األيسر 

القائم  بجوار  للكرة  إبعاد  بعد  ركنية، 

األيسر لمرمى سعد الشيب.

تسديدة  تأتي  وتوغالت،  تمريرات  وبعد   

منطقة  حدود  على  من  وعد  محمد  من 

ميالن  الحارس  بها  يمسك  كندا،  جزاء 

بورجان بصعوبة الدقيقة 9.

جانب  من  تامة  شبه  سيطرة  وبعد 

ثان  هدف  أضيف  اللقاء..  على  الكندي 

لكندا عن طريق جوناثان ديفيد.

من  بعرضية  الثاني  الكندي  الهدف  جاء 

لها  تصدى  قطر،  لدفاع  األيمن  الجانب 

إلى  تمرر  أن  قبل  وأبعدها،  الشيب  سعد 

الجزاء،  منطقة  داخل  ديفيد  جوناثان 

كان  بينما  الخالي  المرمى  في  ليسجلها 

الحارس الشيب على األرض.

من  جديدة  محاولة  في  الهدفين  بعد 

كندا،  لدفاع  األيسر  الجانب  العنابي 

بورجان  ميالن  الحارس  ويمسكها  يخرج 

في ظل تراجع كندي.

اللقاء  زمن  نصف  من  اكثر  مرور  وبعد 

على  من  بتمريرات  كندية  محاوالت 

رمية  وإلى  قطر،  جزاء  منطقة  حدود 

وسط  العنابي،  ملعب  وسط  في  تماس 

عن  أثمر  مميز،  واستحواذ  سيطرة 

13 دقيقة. هدفين في 

طريقة  على  الخطورة  غاية  في  عرضية 

التصويبات من داخل منطقة جزاء قطر، 

ركلة  إلى  سلمان  طارق  المدافع  يبعدها 

زاوية.

غاية  في  فرصة  الكندي  الحارس  وابعد 

من  انطالقة  بعد  للعنابي،  الخطورة 

طولية  تمريرة  في  علي  المعز  جانب 

في  العرب”  “راشفورد  تضغ  كادت 

وإلى رمية جانبية. انفراد، 

من  خطيرة  فرصة   33 الدقيقة  وفي 

إلى  طولية  تمريرة  بعد  قطر،  جانب 

عرضية،  تمريرها  يحاول  عفيف،  أكرم 

تأخر  بعد  الكندي  الدفاع  يبعدها 

العرضية، تهدئة للعب نسبًيا من جانب 

وتدوير  االستحواذ  استمرار  مع  الكندي، 

الكرات في وسط ملعب العنابي.

قطرية  تسديدة   ،35 الدقيقة  وشهدت 

حاتم  عبدالعزيز  جانب  من  رائعة 

القائم األيمن لمرمى  مفاجئة، تمر بجوار 

الحارس الكندي، قبل أن يلمسها األخير، 

زاوية للعنابي. إلى ركلة  وتتحول 

جانب  من  جديدة  تسديدة  وبعدها 

منطقة  حدود  على  من  حاتم  عبدالعزيز 

الركنية،  الركلة  بعد  كندا  جزاء 

ركلة  إلى  وتتحول  الدفاع  في  تصطدم 

جديدة. ركنية 

جانب  من  رائعة  قطرية  عرضية  وجاءت 

دفاع  من  األيسر  الجانب  في  بيدرو 

رمية  وإلى  األخير،  في  تصطدم  الحمر، 

جانبية.

األصلي  الوقت  نهاية  الحكم  يطلق  بعدها 

تقدم  هي  كما  والنتيجة  األول،  للشوط 

.)0-2( الكندي 

دفع  أن  وبعد  الثاني  الشوط  انطالق  ومع 

سانشيز بالبدالء حاول إسماعيل محمد 

يتألق  عكسية  تنفيذ   55 الدقيقة  في 

جديد  من   كندا   منتخب  مرمى  حارس 

ويدافع عن مرماه ويبعدها بصعوبة.

كندا  حارس  يتصدى   79 الدقيقة  وفي 

الهيدوس. لتسديدة قوية من حسن 

يتصدى  الشيب  سعد   88 الدقيقة  وفي 

العنابي. مع  تتعاطف  والعارضة 

  كتب         عوض الكباشي

إيموبيلي يلتحق بقائمة إصابات إيطاليا
لم يلعب اإليطالي تشيرو إيموبيلي، مهاجم 

التسيو أمس الجمعة أمام إنجلترا في دوري 

األمم األوروبية بسبب مشكلة عضلية.

يسقط  العب  خامس  إيموبيلي  وأصبح 

من  الفترة  هذه  في  »األتزوري«  قائمة  من 

أيضا  فيها  سيواجه  التي  الدولية  المباريات 

المجر.

وأصبح إيموبيلي هو األحدث في قائمة طويلة 

من العبي منتخب إيطاليا الذين لن يتمكنوا 

التي  إنجلترا  مواجهة  في  المشاركة  من 

ستقام على ملعب سان سيرو بمدينة ميالنو 

اإليطالية.

إيطاليا،  مدرب  فقد  التسيو،  العب  وقبل 

فيراتي  ماركو  جهود  مانشيني  روبرتو 

)باريس سان جيرمان( ولورينزو بيليجريني 

وساندرو  )نابولي(  بوليتانو  وماتيو  )روما( 

تونالي )ميالن(.

سبورت(  )راي  لقناة  ووفقا 

اإليطالية، يعاني تشيرو 

مشكلة  من  إيموبيلي 

ولكونها  عضلية، 

يغادر  لن  طفيفة، 

مثل  المعسكر 

األربعة اآلخرين.

تقييم  وسيتم 

إيموبيلي  حالة 

كان  إذا  ما  لمعرفة 

اللحاق  من  سيتمكن 

بمواجهة المجر بعد غٍد 

اإلثنين في بودابست.

{ ايموبيلي
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ترحيب واسع بالجهود الكبيرة ألول بطولة عالمية في الشرق األوسط

مونديال قطر حديث العالم

نجاحات قطرية جديدة يسجلها التاريخ، ولعل ما حدث 

لألمم  العامة  للجمعية  والسبعين  السابعة  الدورة  أمام 

نجاح  وشهادة  ذلك،  على  شاهد  نيويورك،  في  المتحدة 

الواسعة  األصداء  تزال  فما  قطر،  باسم  تسجل  جديدة 

حضرة  لخطاب  والعالمية  العربية  اإلعالم  وسائل  في 

صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البالد 

المفدى في الجلسة االفتتاحية للجمعية العامة لمنظمة 

األمم المتحدة تحظى باهتمام واسع، حيث تم الترحيب 

دون   2022 قطر   FIFA العالم  كأس  مشجعي  بجميع 

المفعمة  البطولة  وأجواء  القدم  بكرة  لالستمتاع  تمييز 

بالحماس.

 2022 لقد نجحت قطر في التأكيد على أن كأس العالم 

ستكون أكبر وأشمل من منافسات كرة القدم، بل فرصة 

والعالم  والمنطقة  للعالم بأكمله لالطالع على ثقافة قطر 

العربي، فهو المونديال األول الذي يقام في الشرق األوسط.

لقد خرجت عبارات اإلشادة والدعم والثناء على جهود قطر 

قطر  واستحقت  العالم،  لتطوف  المتحدة  األمم  منبر  من 

بفضل العمل الكبير الذي تم واليزال، أن تحظى بأفضل 

السياسيين  المسؤولين  من  والتقدير  اإلعجاب  عبارات 

أحمد  الشيخ  سمو  نوه  فقد  الرياضيين،  فقط  وليس 

نواف األحمد الصباح رئيس الوزراء الكويتي باستضافة 

المنطقة  في   2022 قطر   FIFA العام  كأس  لبطولة  قطر 

والذي  العالمية«  الرياضية  األحداث  »أبرز  العربية كأحد 

يواكب ما تشهده قطر من نهضة اقتصادية وحضارية.

جاء ذلك في كلمة دولة الكويت أمام الدورة الـ 77 للجمعية 

العامة لألمم المتحدة في نيويورك.

العربية  منطقتنا  »تشهد  الكويتي:  الوزراء  رئيس  وقال 

في شهر نوفمبر المقبل حدثا رياضيا عالميا بارزا متمثال 

لكرة  العالم  كأس  لبطولة  الشقيقة  قطر  دولة  بتنظيم 

اقتصادية  نهضة  من  تشهده  ما  يواكب  والذي  القدم، 

مثل  استضافة  على  قدرتها  على  ويؤكد  وحضارية 

استثنائيا  نجاحا  لهم  متمنين  الكبيرة،  البطوالت  هذه 

هذه  تستضيف  وإسالمية  عربية  دولة  أول  باعتبارها 

البطولة الدولية«.

طيب  رجب  التركي  الرئيس  فخامة  هنأ  جانبه  من 

من  مميزة  نسخة  تنظيم  في  جهودها  على  قطر  أردوغان 

القدم  لكرة  الدولي  االتحاد  رئيس  وكان  العالم،  كأس 

جياني إنفانتينو، خالل لقاء في البيت التركي بنيويورك 

على هامش اجتماعات األمم المتحدة، قد أهدى الرئيس 

لمونديال  الرسمية  الكرة  أردوغان،  طيب  رجب  التركي 

قطر 2022 والتي كتب عليها »رجب طيب أردوغان«.

إلنفانتينو  حديثه  أردوغان  وّجه  الجزيرة،  موقع  ووفق 

ستلعب  هل  سألعب؟  من  مع  قطر،  إلى  قادم  »أنا  بالقول 

معي؟«.. ليرد إنفانتينو »بالتأكيد سنلعب معا في نفس 

الفريق«.

ووصف إنفانتينو الكرة الهدية بأنها »فريدة من نوعها، كرة 

ال مثيل لها في العالم، أينما تبحث لن تجد كرة مثلها«، 

ثم فاجأه أردوغان بتسديدة رأسية متقنة.

دعم  العرب،  اإلعالم  وزراء  مجلس  أكد  أخرى  ناحية  من 

وتسليط  إعالميا،   ،2022 قطر   FIFA العالم  كأس  بطولة 

الضوء على هذا الحدث العالمي في جميع وسائل اإلعالم 

العربية، وإبراز التجهيزات والجهود التي تقوم بها دولة قطر 

في هذا الشأن، وذلك في ختام أعمال الدورة الـ 52 لمجلس 

وزراء اإلعالم العرب، في القاهرة، بمشاركة دولة قطر.

من جانبه قال كرم جبر رئيس المجلس األعلى المصري 

وزراء  لمجلس  الحالية  الدورة  رئيس  اإلعالم  لتنظيم 

اإلعالم العرب، إن المجلس قرر دعوة أجهزة اإلعالم العربية 

 FIFA العالم  كأس  قطر  لمونديال  اإلعالمي  التمهيد  إلى 

قطر 2022.

في وقت سابق كان فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي 

قطر  هنأ  قد  الشقيقة  العربية  مصر  جمهورية  رئيس 

مرة  ألول  العالمي  الرياضي  الحدث  هذا  استضافة  على 

يفتح  المونديال  أن  إلى  مشيرًا  العربية،  المنطقة  في 

الرياضية  األحداث  من  للمزيد  المنطقة  الستضافة  آفاقا 

التنظيمية  قطر  قدرة  في  ثقة  على  »أنا  وقال  العالمية، 

واللوجستية لخروج هذا الحدث العالمي في أبهى صوره، 

وعلى نحو يليق باألمة العربية«.

وما قدمته   2022 العالم  بدون شك استضافة قطر لكأس 

من جهود يعبر بالمونديال إلى آفاق أبعد من الرياضة، بل 

يتخطى ذلك إلى نواح مختلفة جعلت العالم يشيد بكل 

هذه الجهود، ويتجسد ذلك في تصريحات السيد حسن 

الذوادي األمين العام للجنة العليا للمشاريع واإلرث، التي 

 FIFA العالم  لكأس  البالغة  األهمية  على  خاللها  شدد 

االستثنائي  الحدث  هذا  أهمية  أن  معتبرا   ،2022 قطر 

يعد  وإنما  القدم،  كرة  منافسات  مجرد  على  تقتصر  ال 

الوطنية  رؤيتها  في  قطر  أرستها  التي  لألهداف  تجسيدا 

البيئية  المبادرات  ودعم  االقتصادي  التنوع  ومنها   ،2030
والتنمية البشرية والتطور االجتماعي، وهو ما سيكون لها 

انعكاسات إيجابية كبيرة على قطر والمنطقة والعالم.

{ أردوغان وإنفانتينو

إشادة تحت قبة األمم المتحدة وتهنئة من رؤساء 
دول .. ودعم من مجلس وزراء اإلعالم العرب

الغرافة يكرمه على 

كأس العالم »2022« تحد كبير وصعبهامش زيارته.. تارديلي:
)قنوات  لموقع  خاصة  تصريحات  في  تارديللي  وقال 

»بالتأكيد..  األسبق:  ناديه  لمقر  زيارته  خالل  الكاس( 

وزيارة  الدوحة  إلى  هنا  لعودتي  غامرة  بسعادة  أشعر 

الذكريات  من  العديد  حيث  تحديدا  الغرافة  نادي 

تجربتي  وأن  خاصة  بها  احتفظ  مازلت  التي  الطيبة 

كانت ناجحة رغم قصر مدتها«.

وتابع: »بصراحة شديدة وجدت تغيير شامل في كل 

مناحي الحياة فقد تطورت الدوحة بشكل مذهل، كل 

شيء تطور وتغير إلى األفضل وال أبالغ إذا قلت أنني أرى 

مدينة جديدة كليا«.

ووصف مهاجم المنتخب البرازيلي السابق تنظيم قطر 

لكنه  وصعب  كبير  تحد  بمثابة  بأنه   2022 لمونديال 

تسخير  خالل  من  العالم  إبهار  على  قادرة  قطر  أن  يرى 

البطولة  خروج  أجل  من  المتاحة  اإلمكانيات  كافة 

بشكل إستثنائي، منوها أنه كمواطن برازيلي شغوف 

الصبر  بفارغ  ينتظر  العبا،  يكون  أن  قبل  القدم،  بكرة 

الكبير،  الكروي  العرس  هذا  لمتابعة  البداية  ضربة 

خلف  دائما  كعادتها  البرازيلية  الجماهير  وستكون 

الجماهير  هذه  تزحف  أن  أتوقع  لذلك  بكثافة،  الفريق 

إلى هنا في الدوحة لالستمتاع بكرة القدم وإثارتها.

وتطرق العب الغرافة السابق إلى الحديث عن المنشآت 

لي  تتح  »لم  قال:  حيث  للدوحة  زيارته  خالل  الرياضية 

المونديال  مالعب  من  العديد  لزيارة  كاملة  الفرصة 

باستثناء ملعب الريان الذي شاهدته على الطبيعة وهو 

بالتأكيد ملعب غاية في الروعة والجمال، وأنا على ثقة 

بأن جميع المالعب األخرى لن تقل إبداعا عما شاهدته 

التوقعات  سقف  من  يرفع  ما  وهذا  الواقع،  أرض  على 

بتنظيم بطولة مميزة للغاية وأنا شخصيا أتمنى كل 

التوفيق لقطر في استضافتها لهذا العرس الكروي«.

للفوز  حظوظا  االكثر  للمنتخب  ترشيحاته  وحول 

ستكون  المنافسة  أن  على  تارديللي  شدد  باللقب، 

شديدة الصعوبة بين جميع المنتخبات السيما الفرق 

أوفر  يملك  البرازيلي  المنتخب  أن  يرى  لكنه  الكبرى، 

بفضل  المونديال  في  السادس  لقبه  إلحراز  الحظوظ 

ما يضمه الجيل الحالي من عناصر موهوبة ومميزة في 

كل المراكز داخل الملعب.

أعرب الدولي البرازيلي 
والعب نادي الغرافة 

السابق دييغو تارديللي 
عن سعادته الغامرة 
بزيارة الدوحة مجددا 

بعد سنوات عديدة على 
رحيله منذ خوضه تجربة 

اإلحتراف في الدوري 
القطري من بوابة قلعة 

فهود الغرافة.

عادل النجار كتب
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يتيح لهم االطالع على تفاصيل أدائهم الفردي

تطبيق جديد من الفيفا للمشاركين في المونديال

تماشيًا مع رؤية -2020 2023 التي يتوخى منها 

التكنولوجي  التطور  استغالل  الفيفا  رئيس 

أكثر  القدم  بكرة  النهوض  وتيرة  لتسريع 

في  المشاركون  الالعبون  سيتمكن  فأكثر، 

نهائيات كأس العالم قطر 2022 من الحصول 

أرضية  على  أدائهم  حول  مفصلة  نظرة  على 

الميدان من خالل تطبيق الالعبين، الذي أعلن 

عن إطالقه أمس.

معطيات  على  بناًء  التطبيق  هذا  الفيفا  ر 
َّ

طو

مع  وبالتعاون  محترفين،  العبين  من  مة  مقدَّ

النقابة الدولية لالعبي كرة القدم المحترفين 

تطبيق  استخدام  وسيتم   ،)FIFPRO(

كأس  بطولة  في  مرة  ألول  الفيفا  الالعبين 

العالم قطر 2022، بعدما أظهر االستطالع الذي 

باالطالع  الالعبين  اهتمام  اإلطار  هذا  في  ُأجري 

إلى  الوصول  في  ورغبتهم  أدائهم،  بيانات  على 

هذه المعلومات بسهولة.

الالعبين  تطبيق  سيوفر  األساس،  هذا  وعلى 

نظرة  إلقاء  أجل  من  العب  لكل  الفرصة  ألف 

على المعطيات المرتبطة بأدائه الفردي ُبعيد 

كل مباراة، وستشمل تلك البيانات ما يلي:

يتم   - القدم  كرة  لبيانات  زة 
َّ

معز قياسات 

زة للبطولة، 
َّ

حسابها من خالل البيانات المعز

أداء  محللي  من  فريق  تجميعها  يتولى  والتي 

مستوى،  أعلى  على  لين  المؤهَّ القدم  كرة 

األداء،  ع 
ُّ

تتب معطيات  على  باالعتماد  وذلك 

عدد  عليها  ل  المحصَّ البيانات  تشمل  حيث 

تحرك  أو  الكرة  الالعب  فيها  طلب  التي  المرات 

في  المتمثل  عمله  كان  إذا  وما  الستالمها، 

خطوط  اختراق  في  ساهم  قد  الكرة  توزيع 

على  أيضًا  التركيز  مع  المنافس،  الفريق 

نوعية الضغط الذي مارسه على الخصم عند 

استحواذ هذا األخير على الكرة، علمًا أن جميع 

القياسات يتم الحصول عليها وفقًا لتعريفات 

لغات كرة القدم.

من  جمعها  يتم   - البدني  األداء  قياسات 

عدة  على  يقوم  الدقة  عالي  تتبع  نظام  خالل 

الملعب  أرجاء  مختلف  على  موزعة  كاميرات 

تتبع  في  الدقة  درجات  أقصى  بلوغ  أجل  من 

حساب  البيانات  هذه  تتيح  حيث  الالعبين، 

سرعة  مستويات  وفق  المقطوعة  المسافة 

فيها  ركض  التي  المرات  وعدد  مختلفة، 

كيلومترًا   25 تفوق  بسرعة  الالعب 

في الساعة، فضاًل عن قياس 

على  القصوى،  سرعته 

هذه  كل  تظهر  أن 

على  المعطيات 

شكل خرائط 

ية  ر ا حر

تسلط 

الضوء على تموقع الالعب فوق أرض الميدان. 

وهي  القدم  كرة  في  المعزز  الذكاء  معطيات 

كرة  أداء  تحليل  فريق  استحدثها  بيانات 

تطوير  خالل  من  الفيفا  الرؤى  وتقديم  القدم 

التي  والنماذج  الخوارزميات  من  مجموعة 

تعمل مباشرة للمزاوجة بين بيانات األحداث 

هذه  تحمل  حيث  التتبع،  وبيانات  الجارية 

مبتكرة  طرقًا  طياتها  في  الجديدة  القياسات 

مباريات  خالل  الالعبين  أداء  لتحليل  ومفيدة 

كرة القدم، بما في ذلك فترات المشاركة في 

ومواقع  الخطوط  اختراق  وعمليات  اللعب 

استالم الكرة، والضغط على حامل الكرة.

المزامنة  لعملية  البيانات  هذه  وتخضع 

أبرز  مشاهدة  من  الالعبين  تمكين  أجل  من 

جوانب أدائهم بالتفصيل، ومن زوايا مختلفة. 

إشارة  رهن  الجديد  التطبيق  هذا  وسيضع 

له  الملتقطة  الصور  من  مجموعة  العب  كل 

يخوضها  مباراة  كل  من  اللحظات  أبرز  خالل 

أو  حفظها  يمكنه  حيث  العالم،  كأس  في 

االجتماعي،  التواصل  منصات  عبر  نشرها 

االطالع  فرصة  لالعبين  التطبيق  سيتيح  كما 

المفضلة  المباراة  مباشرة على إحصائيات 

من  الالعبون  وسيتمكن  لديهم. 

لدى  بالتطبيق  العمل 

لبدء  قطر  إلى  وصولهم 

في  المشاركة 

العالم  كأس 

.2022
اختبار  تم 

تطبيق 

 ،2021 العرب  كأس  خالل  بنجاح  الالعبين 

المنتخبات  مختلف  من  لالعبين  أتاح  حيث 

المتعلقة  البيانات  على  االطالع  إمكانية 

بأدائهم الفردي، وتم الكشف عنه للمنتخبات 

المشاركة في كأس العالم خالل ورشة عمل 

المنتخبات التي استضافتها الدوحة مؤخرًا.

االبتكار  مدير  هولزمولر،  يوهانس  وقال 

مرة  ألول  »الفيفا«:  بـ  القدم  كرة  وتكنولوجيا 

للمنتخبات  ستتاح  العالم  كأس  بطولة  في 

إمكانية  الالعبين  لجميع  وكذلك  المشاِركة 

الخاصة  األداء  بيانات  إلى  المباشر  الوصول 

بهم وما يتصل بها من مقاطع فيديو بعد كل 

الالعبين  على  يركز  الذي  التطور  فهذا  مباراة؛ 

يقوم على التفاعل المباشر من الالعبين، وهو 

يستخدم  التي  الكيفية  على  آخر  مبهر  مثال 

التكنولوجيا  به  تجود  ما  أفضل   FIFA بها 

مباريات  خوض  تجربة  تحسين  سبيل  في 

الرئيسيين  للفاعلين  بالنسبة  القدم  كرة 

في اللعبة عند تواجدهم على أرض الميدان. 

وُيعتبر هذا االبتكار باكورة النتائج الملموسة 

بهدف   FIFPROو  FIFA بين  القائم  للتعاون 

الممارسات  وأفضل  المعايير  تطوير 

لالعبين  الشخصية  األداء  بيانات  لتجميع 

الهيئتان  تعمل  حيث  واستخدامها،  وحمايتها 

حقوق  ميثاق  إحداث  أجل  من  يد  في  يدًا 

هذه  تطوير  ُبغية  القدم  كرة  العبي  بيانات 

على  بشفافية  الالعبين  إطالع  مع  المعايير، 

حقوقهم المتعلقة بالخصوصية طبقًا لما هو 

منصوص عليه في التشريعات المعمول بها، 

مثل اللوائح األوروبية العامة لحماية البيانات.

الوفود تصل اإلثنين للمشاركة في البطولة الدولية

سلة السد تواجه الرياضي اللبناني »األربعاء«

»دوحة  لدورِة  المنظمُة  اللجنُة  أعلنت 

ُتقام  التي  السلة،  لكرة  ة 
َّ

الدولي أفنيو« 

البطولة  ُمباريات  جدول  عن  الدوحة  في 

وهي:  أندية،  أربعة  مشاركة  تشهد  والتي 

بيروت  والحكمة  بيروت،  والرياضي  »السد، 

تقام  والتي  الُعماني«،  والبشائر  اللبنانيان، 

بإشراف  الغرافة،  لنادي  الرياضية  بالصالة 

»دوحة  شركة  تنظيم  ومن  السلة،  اتحاد 

استعدادات  ضمن  وذلك  سبورت«،  أفنيو 

العربية  البطولة  في  للمشاركة  الفرق 

لألندية في نسختها الـ 34 التي سُتقام بدولة 

المنافسة  وتشهد  المقبل.   الشهر  الكويت 

يلعب  أن  ر 
َّ

المقر ومن  فريًقا،   16 مشاركة 

النادي الرياضي بيروت مع البشائر الُعماني 

في الـ4:00 عصر األربعاء الُمقبل في المباراة 

تجمع  مباراة  وتليها  للبطولة،  ة 
َّ

االفتتاحي

الـ6:00  في  بيروت  الحكمة  مع  السد  بين 

الحكمة  يلتقي  التالي  اليوم  وفي  مساًء، 

الـ4:00  في  الُعماني  البشائر  مع  بيروت 

بين  تجمع  مباراة  وتليها  الخميس،  عصر 

السد والرياضي بيروت في الـ6:00 مساًء. 

المقبل،  الجمعة  يوم  المنافسات  وتختتم 

والبشائر  والسد  والرياضي،  الحكمة  بلقاء 

الُعماني.

وتوج فريق السد بلقب الدوري القطري لكرة 

في  السلة،  لكرة  قطر  أمير  وكأس  السلة، 

الموسم الحالي، ويستعد السد للمشاركة 

ستقام  والتي  العربية،  األندية  بطولة  في 

فريق  توج  كما  المقبل،  أكتوبر  شهر  مطلع 

العماني  الدوري  بلقب  العماني،  البشائر 

السلة،  لكرة  الوزارة  درع  وبطل  مرتين، 

ويستعد كذلك لبطولة األندية العربية.

بيروت،  الرياضي  فريق  على  األمر  وينطبق 

العربية  األندية  لبطولة  يستعد  الذي 

فيما  لبنان،  لبطولة  باإلضافة  السلة،  لكرة 

يستعد فريق الحكمة بيروت لبطولة لبنان.

عوض الكباشي كتب

»الكواري« يشارك في االجتماعات

»آسيوي الطائرة« 
يشيد بالتنظيم القطري

وغرب  القطري  االتحادين  رئيس  شارك 

رئيس  ونائب  الطائرة  للكرة  آسيا 

الكواري  غانم  بن  علي  اآلسيوي  االتحاد 

والعشرين  الرابعة  الدورة  اجتماع  في 

لكرة  اآلسيوي  لالتحاد  العامة  للجمعية 

الخميس  يوم  اختتم  الذي  الطائرة 

بهولندا  أرنهيم  مدينة  في  الماضي 

شارك  كما  واحد،  ليوم  استمرت  التي 

االتحاد  عن  ممثاًل  االجتماع  نفس  في 

محمد  السيد  الطائرة  للكرة  القطري 

اإلدارة  مجلس  عضو  الكواري  سالم 

للكرة  آسيا  غرب  اتحاد  عام  وأمين 

الطائرة.

اآلسيوي  االتحاد  رئيسة  سلطت  حيث 

ريتا  االجتماع،  خالل  الطائرة  للكرة 

التضامن  أهمية  على  الضوء  سوبو، 

لضمان  والتعاون  والوحدة 

لهذه  مشرق  مستقبل 

حضر  وقد  آسيا  في  الرياضة 

 65 من  مندوًبا   70 االجتماع 

حضرها  كما  منتسًبا  اتحاًدا 

رئيس  جراسا  آري  الدكتور 

فابيو  والسيد  الدولي  االتحاد 

لالتحاد  العام  المدير  أزيفيدو 

الدولي.

أشاد  االجتماع  نهاية  وفي 

التنظيم  بمستوى  الجميع 

التي  القادمة  البطوالت  وفي 

ستقام في دولة قطر 

من جانبها أثنت رئيسة االتحاد 

بدور  الطائرة  للكرة  اآلسيوي 

العديد  بإستضافة  قطر  دولة 

التي  وباالنجازات  البطوالت  من 

للكرة  القطري  المنتخب  حققها 

أولمبياد  في  الشاطئية  الطائرة 

هذا  بأن  وقالت   2020 طوكيو 

االتحاد  في  لنا  كبيًرا  فخًرا  يعد 

هذه  قطر  أحرزت  حيث  االسيوي 

مرة  وألول  األولمبية  الميدالية 

على المستوى اآلسيوي، جاء ذلك 

سيعرض  الذي  تقريرها  ضمن 

لالتحاد  الكونغرس  اجتماع  في 

الدولي للكرة الطائرة.



17متابعات السنة )28( - السبت 28 من صفر  1444هـ الموافق 24 سبتمبر 2022م العدد )9882(

الفيفا سلط الضوء عليهم

أفضل »5« العبين في منتخب هولندا

أمام  بالمجموعة  مبارياتها  أولى  هولندا  وستخوض 

السنغال في 21 نوفمبر المقبل.

دايك  فان  فيرجيل  الدفاع  قلب  هو  الالعبين  هؤالء  أول 

المنتخب  نجم  فيرديناند  ريو  عنه  قال  الذي  عاما(   31(

دفاع  قلب  العب  أفضل  هو  دايك  »فان  السابق:  االنجليزي 

بأنه  أوين  مايكل  وصفه  فيما  حاليا«،  األرض  كوكب  على 

أفضل مدافع على مر التاريخ.

في  وقدراته  القيادية  وروحه  الدفاعية  مهاراته  وبفضل 

الكرات الرأسية، يصبح فان دايك ورقة رابحة في الملعب 

األلقاب  بكل  التتويج  في  ساهم  كما  بالده،  لمنتخب 

االنجليزي،  ليفربول  مع  األندية  مستوى  على  المتاحة 

لذلك يتطلع فان دايك لقيادة بالده إلى منصة التتويج وهو 

من  استثنائية  هولندية  كروية  أجيال  تتمكن  لم  إنجاز 

تحقيقه في الماضي.

من  األفضل  جائزة  في  الوصيف  مركز  دايك  فان  ونال 

عندما  له  تحسب  إشادة  نال  كما   ،2019 للعام  " فيفا"  
الفائز بالجائزة وقتها ليونيل ميسي بأنه »مكتمل  وصفه 

ورائع«.

ويأتي دينزل دومفريس )26عاما( كثاني العب في تشكيلة 

منتخب هولندا الذي مثل منتخب أوروبا في مباراتين عام 

األوروبية  األمم  كأس  نجوم  أبرز  أحد  أصبح،  وقد   2014
إنتر  الحالي  وناديه  أيندهوفن  تألقه مع  إلى جانب   ،2022
مثل  األوروبية  الفرق  كبريات  اهتمام  محل  وهو  ميالن، 

بينما  مدريد،  وريال  يونايتد،  ومانشستر  ميونخ،  بايرن 

مثل المنتخب الهولندي في 35 مباراة.

خط  نجم  عاما(   25( يونج  دي  فرينكي  الثالث  الالعب 

العالم  كأس  بطولة  في  الظهور  وشك  على  وهو  الوسط، 

على  الحفاظ  في  مهارته  إلى  وبالنظر  قطر2022،   FIFA

ألسلوب  مثاليا  خيارا  الالعب  يمثل  تمريراته،  ودقة  الكرة 

أو  السبعينيات  لحقبة  يعود  الذي  الشاملة"   القدم  " كرة 
جنوب  نسخة  في  ساد  الذي  السريع  اإلسباني  األسلوب 

تشافي  برشلونة  نادي  في  مدربه  ويرى   .2010 إفريقيا 

هيرنانديز تشابها في األداء بينه وبين فرانز بيكنباور.

لم  بينما  هولندا،  مع  دولية  مباراة   )44( الالعب  وخاض 

غير  له،  دولية  مباراة   )34( آخر  في  الشباك  هّز  في  ينجح 

العالم  لكأس  الكروي  التاريخ  دخول  على  العزم  عاقد  أنه 

العريض. من بابه 

الوسط  خط  العب  )20عاما(  جرافنبرخ  رايان  رابعا  ويأتي 

العب  أصغر  أنه  رغم  كبيرة  فنية  بقدرات  يتميز  الذي 

يبلغ  كان  عندما  الهولندي  الدوري  في  أياكس  مع  يظهر 

الرقم  بذلك  ليحطم  يومًا(،  و)130  عاما(   16( العمر  من 

المسجل باسم كالرنس سيدروف. القياسي 

ناديه،  مع  مباراة   )100( من  أكثر  في  الالعب  وشارك 

في  تألق  بينما  ألقاب،  بخمسة  الفوز  على  وساعده 

إلى  مؤخرا  االنتقال  قبل  أوروبا  أبطال  دوري  منافسات 

ديباي  ممفيس  المهاجم  ميونخ..وأخيرا  بايرن  صفوف 

مباراة   )20( آخر  في  هدفًا   )21( سجل  حيث  )28عاما( 

كرة  مهاجمي  أغلب  على  به  يتفوق  رقم  وهو  دولية، 

وكريم  أهداف،   )6( صالح  محمد  مثل  العالمية  القدم 

وروبرت  منهما،  لكل  هدفا   )12( مبابي  وكيليان  بنزيمة 

منهما،  لكل  هدفا   )15( ميسي  وليونيل  ليفاندوفسكي 

اختراق  بمهارات  الالعب  )16(هدفا..ويتميز  كين  وهاري 

المرمى،  نحو  القوية  والتسديدات  المنافسين  دفاعات 

ووصفه المدرب لويس فان غال بأنه من أقوى المهاجمين.

يصنع  بأنه  ديباي  زميله  فينالدوم،  جورجينيو  ووصف 

الفارق وهو أكثر من مجرد مهاجم.

 }

ديباي

}

مع المنتخب التونسي

الجبالي يعلق على مباراته األولى
ليون  أولمبيك  العب  عاما(،   18( الجبالي  شيم  تونس،  منتخب  على  الجديد  الوافد  عبر 

الفرنسي، عن سعادته الكبيرة باللعب ألول مرة مع نسور قرطاج، ضد منتخب جزر القمر.. 

وأقحم المدرب جالل القادري العبه الجبالي في الدقيقة 85، بدال من فرجاني ساسي.. 

وعن ذلك، قال الالعب في تصريحات للموقع الرسمي لالتحاد التونسي لكرة القدم: 

»سعيد بلعب دقائقي األولى مع منتخب تونس، في مباراة لم تكن سهلة بالمرة، أمام 

منافس محترم، وقد عرفنا كيف نرد الفعل في الشوط الثاني، ونسجل هدف 

وتنتظرنا  قطر،  لمونديال  جيدة  تحضيرية  مباراة  »كانت  وتابع:  االنتصار«.. 

الالعب  أما  بها«..  نفوز  أن  أتمنى  البرازيل،  منتخب  ضد  كبيرة  ودية  مواجهة 

مع  األولى  مباراتي  »هذه  فقال:  السويسري،  بازل  العب  لطيف،  الله  سيف 

منتخب تونس، وأنا سعيد جدا.. تحيا تونس«.

منتخب فرنسا
يلجأ إلى مانداندا

يحل ستيف مانداندا حارس رين، محل مايك ماينان، في 

الدنمارك،  مواجهة  ستخوض  التي  فرنسا،  منتخب  قائمة 

غدا األحد ضمن منافسات دوري األمم األوروبية.

النمسا في  أمام  أثناء مباراة فرنسا  وتعرض ماينان إلصابة 

إطار البطولة ذاتها.

التغيير  هذا  عن  الجمعة،  أمس  الفرنسي،  االتحاد  وأعلن 

العب  تبديل  يتم  لن  أنه  إلى  أيضا  فيه  أشار  بيان  خالل  من 

معسكر  لمغادرة  اضطر  الذي  كوندي،  جوليس  برشلونة، 

الديوك، بسبب مشكلة عضلية في الفخذ األيسر.

أمس  الفحوصات  لبعض  خضع  كوندي  أن  االتحاد  وأوضح 

لحارس  بالنسبة  األمر  ونفس  ناديه،  إلى  عودته  قبل  اليوم 

الذي  الفرنسي،  المنتخب  معسكر  سيغادر  الذي  ميالن، 

يسافر إلى كوبنهاجن اليوم السبت.

{ شيم الجبالي

هازارد:

أمر بوضع »حساس« ..!

عن  رضاه  عن  هازارد  إيدين  البلجيكي  المنتخب  قائد  أعرب 

أدائه في 65 دقيقة شارك فيها ضد ويلز.

واعترف النجم البلجيكي بأنه سعيد في النادي، لكنه ال يشارك 

المباراة  المباريات.. وقال هازارد في تصريحات بعد  كثيرا في 

»لقد كانت أوقاتا صعبة لكني أريد اللعب وال ألعب. أشعر بأنني 

في حالة جيدة في ريال مدريد. لكني فقط ال ألعب كثيرا«.

وأضاف »حين ألعب، أقدم أداء جيدا. إنه وضع حساس ألنني أريد 

أن ألعب أكثر وأصل إلى المونديال في حالة بدنية رائعة«.

األمم  بدوري  الرابعة  المجموعة  في  األول  المركز  على  بلجيكا  وتلعب 

األوروبية يوم األحد حين تواجه هولندا المتصدرة التي فازت على بولندا 

ريال  مع  هازارد  شارك  الجاري  الموسم  انطالق  نظيفة..ومنذ  بثنائية 

مدريد في 4 مباريات في الليجا ودوري أبطال أوروبا، بمجموع )158 دقيقة(، 

حيث سجل هدفا وصنع آخر.

{ هازارد

{ تياجو سيلفا

تياجو سيلفا:

هدفي اللعب حتى سن األربعين

الفني  المدير  مارتينيز  روبرتو  اإلسباني  تغنى 

كورتوا،  تيبو  بالحارس  البلجيكي،  للمنتخب 

مشيرا إلى أنه األفضل في العالم في الوقت الحالي.

نقلتها  تصريحات  خالل  مارتينيز،  روبرتو  وقال 

صحيفة »موندو ديبورتيفو« اإلسبانية: »كورتوا في 

قمة العالم. إنه يعيش حالة مميزة من النضج«.

وأضاف: »في كأس العالم روسيا 2018، تم اختياره 

ذلك  ومنذ  البطولة،  في  مرمى  حارس  كأفضل 

والجزء  العقلي،  الجانب  على  كثيرا  نما  الحين 

البدني لم يتغير، هو العب في قمة العالم«.

أكد البرازيلي تياجو سيلفا نجم دفاع 

تشيلسي، أنه يستهدف مواصلة التواجد 

في المالعب، حتى بلوغه سن األربعين.

ويرتبط تياجو، البالغ من العمر 38 عاما، 

بعقد مع تشيلسي، حتى صيف عام 

.2023
وقال تياجو سيلفا في تصريحات صحفية 

من معسكر منتخب البرازيل »اللعب 

حتى سن األربعين؟ األمر يعتمد على هذا 

الموسم، سنرى ما سيحدث في كأس 

العالم«.

وأضاف »األمر أيضا يعتمد على إمكانية 

تمديد عقدي مع نادي تشيلسي«.

وأتم »لكن يمكنني التأكيد أن هدفي هو 

اللعب حتى بلوغ سن األربعين«.

ويملك سيلفا مسيرة مميزة باللعب 

في أبرز األندية في أوروبا مثل بورتو 

وميالن وباريس سان جيرمان 

وتشيلسي.. وتوج المدافع 

البرازيلي بالعديد من األلقاب 

مثل دوري أبطال أوروبا وكأس 

العالم لألندية والدوري 

الفرنسي والدوري اإليطالي، 

بجانب كوبا أميركا مع 

منتخب بالده.

ألقى االتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا"  الضوء على خمسة العبين من 
المنتخب الهولندي المشارك في نهائيات بطولة كأس العالم FIFA قطر 
2022، ستكون لهم بصمتهم الواضحة مع المنتخب الذي يلعب ضمن 

المجموعة األولى إلى جانب منتخبنا الوطني، والسنغال، واإلكوادور.

مدرب بلجيكا:

كورتوا في قمة العالم

 }

دومفريس

}

 }

دي يونج

}


