
السنة )28( - الخميس 3 من ربيع األول  1444هـ الموافق 29 سبتمبر 2022م العدد )9887(

المايدة يهزم الهالل ويتوج ببطولة الفرجان
لكرة  الفرجان  السابعة من بطولة مالعب  المايدة بطال للنسخة  توج فريق 

وزارة  مظلة  تحت  للجميع  للرياضة  القطري  االتحاد  ينظمها  التي  القدم، 

استضاف  الذي  غرب،  نعيجة  الفرجان  ملعب  على  والشباب  الرياضة 

منافسات النسخة الحالية، والتي شهدت تنافسا قويا، ضمن البطولة التي 

تقام بالتناوب بين مالعب الفرجان المنتشرة في مختلف مناطق الدولة.

الهالل بهدفين دون رد،  المايدة على  النهائية عن فوز فريق  المباراة  وأسفرت 

في مواجهة ختامية حفلت بالقوة واإلثارة.

الهالل  فاز  حيث  النهائية  المباراة  إلى  صعدا  قد  والهالل  المايدة  فريقا  وكان 

على الوكرة بركالت الترجيح، بينما أسفرت المباراة الثانية عن فوز عريض 

لفريق المايدة على فريق شرق بسبعة أهداف مقابل هدف وحيد.

يحيى توريه نجم الكرة اإلفريقية:

قطر ستنظم نسخة تاريخية لكأس العالم

للمشاريع  العليا  اللجنة  لموقع  حوار  وفي 

ديفوار  كوت  منتخب  قائد  أكد  واإلرث، 

عدد  صفوف  ضمن  لعب  الذي  السابق، 

برشلونة  بينها  من  األوروبية  األندية  من 

كرة  أهمية  على  وموناكو،  سيتي  ومانشستر 

منصة  باعتبارها  عام  بشكل  والرياضة  القدم 

الثقافي  التنوع  وتعكس  الشعوب،  لتوحيد 

أثرًا  تترك  قوة  تمثل  أنها  عن  فضاًل  العالم،  في 

إيجابيًا في حياة األفراد والمجتمعات. 

قطر  باستعدادات  اإليفواري  النجم  وأشاد 

قطر  »جاهزية  وقال:  البطولة،  الستضافة 

الهائلة  والجهود  العالمي،  الكروي  للمهرجان 

المشجعين  الستقبال  استعدادًا  بذلتها  التي 

من حول العالم، هو أمر مذهل حقًا، ويستحق 

اإلشادة من الجميع. وبعد إطالعي من منظمي 

المتعلقة  والترتيبات  الخطط  على  البطولة 

تنقل  سهولة  مثل  البطولة،  جوانب  بكافة 

أصبحت  المنافسات،  خالل  المشجعين 

العالم  كأس  من  النسخة  هذه  أن  يقين  على 

ستكون مميزة«. 

هذه  في  مرة  ألول  المونديال  تنظيم  وحول 

مشاركته  ضوء  في  العالم،  من  المنطقة 

أوروبا  في  العالم  كأس  من  سابقة  نسخ  في 

إلى  توريه  أشار  الجنوبية؛  وأميركا  وإفريقيا 

عربية  دولة  في  التاريخية  البطولة  إقامة  أن 

مسلمة يحمل أهمية خاصة لدولة قطر، كأول 

بلد مسلم يستضيف هذا الحدث العالمي.

أفريقي  العب  أفضل  بلقب  الفائز  توريه،  وقال 

عربية  دولة  احتضان  أن  شك  »ال  مرات:  أربع 

يشكل  المستوى  هذا  بمثل  لحدث  مسلمة 

المسلمين،  الالعبين  لجميع  اعتزاز  مبعث 

القدم  لكرة  عالمي  كرنفال  حضور  ويشرفني 

سيكون محط أنظار العالم على أرض قطر«.

 20 من  البطولة  استضافة  توقيت  عن  أما 

ذلك  وانعكاس  ديسمبر،   18 إلى  نوفمبر 

الفترة  هذه  إن  توريه  قال  الالعبين،  أداء  على 

الكروي  الموسم  منتصف  في  تأتي  العام  من 

معتاد،  غير  أمر  وهذا  األوروبية،  للدوريات 

ويعني أن الالعبين سيشاركون وهم في كامل 

لياقتهم البدنية، وال يعانون من التعب واإلرهاق 

بعد موسم طويل مع أنديتهم، كما كان الحال 

عندما  العالم،  كأس  من  السابقة  النسخ  في 

شهري  في  المنافسات  تنظيم  يجري  كان 

يونيو ويوليو.

تاريخية  بطولة  نشهد  أن  »نتوقع  وتابع:   

مع  عالية،  بدنية  بلياقة  الالعبون  فيها  يتمتع 

بين  والتدريب  الراحة  من  كاٍف  قسط  نيل 

الفريدة  النسخة  هذه  إلى  وأتطلع  المباريات، 

واالستمتاع  مبارياتها،  ومشاهدة  البطولة،  من 

بأداء الالعبين في استادات المونديال«. 

ولدى الحديث عن تقارب المسافات الذي يميز 

للمشجعين  يتيح  والذي   ،2022 قطر  مونديال 

البقاء على مقربة من االستادات التي تحتضن 

مباريات البطولة، مع إمكانية حضور أكثر من 

المجموعات؛  دور  خالل  واحد  يوم  في  مباراة 

أعرب توريه عن تطلعه بحماس إلى االستفادة 

من  أنها  إلى  مشيرًا  الفريدة،  الفرصة  هذه  من 

كأس  من  النسخة  لهذه  المميزة  الجوانب 

العالم. 

أن   2022 قطر  العالم  كأس  سفير  وأكد 

المونديالية  االستادات  بين  المسافات  تقارب 

ومالعب  المشاركة،  المنتخبات  إقامة  ومقار 

حيث  الالعبين  بإعجاب  سيحظى  التدريب، 

سيوفر لهم مزيدًا من الوقت والجهد لالستعداد 

للمنافسات ما سينعكس بشكل إيجابي على 

أدائهم. 

إحدى  قطر  في  سنشهد  أننا  شك  ال  وأضاف: 

كرة  نجوم  ألن  العالم،  كأس  بطوالت  أفضل 

جغرافية  منطقة  ضمن  سيلعبون  القدم 

النقيض  على  العالمي،  الحدث  طوال  محدودة 

مع  شاركت  فعندما  السابقة،  النسخ  من 

كان  البرازيل،  مونديال  في  بالدي  منتخب 

يفصل بين استادات البطولة مسافات بعيدة، 

مباراة  بين  ساعات  لثالث  للسفر  اضطرنا  مما 

وأخرى، ولكن هذا لن يحدث في قطر.

لمونديال »قطر 2022«

»جوجل« يتنبأ بطرفي »النهائي« !
انطالق  على  شهرين  من  أقل  قبل 

نهائيات كأس العالم قطر 2022، 

بدأ المتابعون يتحدثون عن أبرز 

للتتويج  المرشحة  المنتخبات 

موقع  لكن  عالميًا،  األغلى  باللقب 

محرك البحث جوجل كان أكثر 

جرأة وتنبأ حتى بطرفي المباراة 

النهائية. كيف ذلك؟

 Middle East Eye موقع 

له،  تقرير  في  أشار  البريطاني 

العالم  كأس  بطولة  في  أنه  إلى 

ُأقيمت  التي   2010 القدم  لكرة 

لدينا  كان  إفريقيا،  جنوب  في 

األخطبوط بول ذو القوى الروحية، 

الذي تنبأ بنتائج المباريات.

العالم  كأس  بطولة  قدوم  ومع 

روسيا،  في   2018 القدم  لكرة 

اتسع نطاق الحيوانات المتنبئة، 

رابيو  األخطبوط  لدينا  ليصير 

األبيض  والقط  اليابان،  في 

سبارتاك،  والليمور  أخيل،  األصم 

وكالهما من روسيا.

أحيانًا  تخطئ  التنبؤات  كانت 

وهو  أخرى،  أحياٍن  في  وتصيب 

شيء متوقع.

وخبراء  القدم  كرة  عشاق  لكن 

التنبؤ  يريدون  الذين  اللعبة 

بهوية الفريقين اللذين سيلعبان 

المباراة النهائية في كأس العالم 

من  ديسمبر   18 في   ،2022 قطر 

إلى  إال  يحتاجوا  لم  العام،  هذا 

المقامة  األحداث  عن  البحث 

محرك  عبر  لوسيل  استاد  في 

أن  ليجدوا  جوجل،  البحث 

البرازيل  تواجه  سوف  فرنسا 

في ملعب »جوهرة الصحراء« في 

نهائي كأس العالم قطر 2022.

حساب  فعله  ما  هو  ذلك 

تويتر،  على   AtaqueFutbolero
ونشر النتائج على موقع التواصل 

االجتماعي كي يراها العالم.

الذين  القدم  كرة  عشاق 

ما   
ً
خطأ هناك  أن  يفترضون 

العمالقة  الشركة  جانب  من 

هي  ربما  أو  التقنية،  مجال  في 

أعلنه  لما  وفقًا  باطلة«  »بيانات 

في  التنفيذيين  المسؤولين  أحد 

شركة جوجل. 

لمعالجة  خطط  جوجل  لدى 

الخاطئة،  المعلومات  هذه  مثل 

الشهر  في  الشركة  أعلنت  وقد 

جديدة  تحديثات  الماضي 

بجانب  المشكلة،  لمعالجة 

إرشادي  »تقرير  لنشر  خطط 

حصل  إذا  المحتوى«  حول 

يبحثون  الذين  المستخدمون 

ما باستخدام محرك  عن موضوع 

البحث، على نتائج بحٍث بجودٍة 

رديئة.

يعتقد باندو ناياك، نائب رئيس 

أن  جوجل،  في  البحث  قسم 

سوف  االبتكارية  الخطوة  هذه 

وتكافح  اإلعالمي  الوعي  تقّوي 

والمضللة  الخاطئة  المعلومات 

حول العالم.

ينتقل  »أحيانًا  ناياك:  قال 

األخبار  بموضوعات  االهتمام 

أو  الحقائق،  من  أسرع  العاجلة 

موثوقة  معلومات  هناك  تكون  ال 

حول  اإلنترنت  على  كافية 

الوعي  خبراء  يشير  ما.  موضوع 

هذه  إلى  الغالب  في  المعلوماتي 

المواقف على أنها بيانات باطلة«.

هذه  »لمعالجة  أضاف:  كما 

إرشادية  تقارير  نعرض  األمور، 

التي  المواقف  المحتوى في  حول 

لموضوٍع  سريعًا  تطورًا  تشهد 

التقارير  -هذه  فتشير  ما، 

يكون  ربما  أنه  إلى  اإلرشادية- 

الحقًا  األمر  تحّري  األفضل  من 

أكثر  مصادر  هناك  تكون  عندما 

متاحة«.

حلول متكاملة للمشجعين من حاملي تذاكر المباريات طوال البطولة

افتتاح »مركز خدمات هّيا« لجمهور المونديال

أعلنت اللجنة العليا للمشاريع واإلرث عن افتتاح 

المباشر  الدعم  لتقديم  هّيا«،  خدمات  »مركز 

لجمهور كأس العالم FIFA قطر 2022™، وتوفير 

االستمتاع  للمشجعين  تتيح  التي  الحلول 

المونديال،  منافسات  خالل  سلسة  بتجربة 

التي تتواصل من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر. 

العطية  حمد  بن  علي  صالة  في  المركز  ويقع 

عمل  فريق  ويضم  الدوحة،  في  السد  بمنطقة 

واإلجابة  المشجعين،  لمساعدة  متخصص 

وسيتمكن  هّيا.  بطاقة  حول  استفساراتهم  على 

المشجعون من طباعة بطاقات هّيا الخاصة بهم 

عند زيارة المركز، علماً أن طباعة البطاقة اختياري 

لجميع  يمكن  حيث  المشجع،  رغبة  حسب 

المشجعين استخدام بطاقة هّيا الرقمية.

من  المشجعين  هّيا  خدمات  مركز  ويستقبل 

صباحًا  العاشرة  من  الخميس،  إلى  السبت 

من  الجمعة  أيام  وفي  مساًء،  العاشرة  حتى 

الثانية ظهرًا حتى العاشرة مساًء، وذلك اعتبارًا 

من األول من أكتوبر المقبل حتى 23 يناير 2023. 

التنفيذي  المدير  الكواري  سعيد  السيد  وقال 

واإلرث:  للمشاريع  العليا  باللجنة  هّيا  لمنصة 

القدم من تقديم  اآلالف من جماهير كرة  »تمكن 

الرقمية.  هّيا  بطاقة  على  والحصول  طلباتهم 

عملية  اختبروا  المشجعين  غالبية  أن  ويسرنا 

مريحة تميزت بالسهولة والسالسة خالل تقديم 

الطلبات، والحصول على البطاقة«.

هّيا،  خدمات  مركز  افتتاح  »يسعدنا  وأضاف: 

المشجعين،  تجربة  من  سيعزز  الذي  األمر 

وتزويدهم بكل ما يحتاجونه من دعم، مع حلول 

مالئمة وفعالة ألية مشكلة قد تواجههم، سواء في 

خالل  أو  المونديال  انطالق  تسبق  التي  الفترة 

منافساته«. 

وتعد بطاقة هّيا إلزامية لجميع المشجعين من 

 2022 قطر  العالم  كأس  مباريات  تذاكر  حاملي 

الثمانية،  المونديالية  االستادات  إلى  للدخول 

العام  النقل  لوسائل  المجاني  واالستخدام 

تعد  كما  البطولة،  طوال  المباريات  أيام  في 

الدولة  إلى  دخول  تصريح  بمثابة  هّيا  بطاقة 

للمشجعين القادمين من خارجها. 

البطاقة  على  الحصول  طلب  تقديم  ويمكن 

إلى  هّيا  تطبيق  عبر  أو  هّيا،  منصة  خالل  من 

الهواتف  على   ’Hayya to Qatar 2022‘ قطر 

بالي  وجوجل  أبل  متاجر  في  والمتوفر  الذكية، 

رقم  المشجع  لدى  يكون  أن  ويشترط  وهواوي، 

بياناته  تحميل  ينبغي  كما  صالحة،  تذكرة 

البطاقة  أو  السفر  جواز  عن  وصورة  الشخصية 

المتعلقة  المعلومات  إلى  إضافة  الشخصية، 

بمكان اإلقامة.

سفير »مونديال 2022« يؤكد أن المنطقة ستشهد بطولة غير مسبوقة

أعرب نجم الكرة اإلفريقية 
ومنتخب كوت ديفوار السابق، 
وسفير كأس العالم FIFA قطر 
2022، يحيى توريه، عن تطلعه 
النطالق منافسات المونديال، 

مؤكدًا أن قطر ستنظم نسخة 
استثنائية من البطولة، التي 

تستضيفها المنطقة ألول 
مرة في تاريخها.. وقال توريه 

إن استضافة قطر للمونديال 
مبعث فخر واعتزاز لجميع 

الالعبين المسلمين، مشيرًا 
إلى أهمية تقارب المسافات 
الذي يميز البطولة، وكذلك 

توقيت إقامة منافساتها في 
شهري نوفمبر وديسمبر، 

كما تحدث عن توقعاته 
لفرص المنتخبات اإلفريقية 

المشاركة في البطولة 
المرتقبة التي سيشهد استاد 

البيت ركلة البداية لمنافساتها 
في 20 نوفمبر.

{ "جوجل" يتوقع نهائيا برازيليا- فرنسيا جديدا
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منتخبنا استعاد جزءا من »قتاليته« في آخر مباراتين

طالبوا الجمهور بمساندتهم

برشم.. رجل
المباريات الكبيرة

نجوم منتخبنا.. 
يستحقون الدعم

األدعم يخوض منافسات 
بطولة العالم للسنوكر

تلقى منتخبنا الوطني اربعة أهداف خالل المباراتين 

الوديتين، هدفين أمام كندا كان فيها سعد الشيب هو 

حارس مرمى العنابي، فيما شارك في المباراة الثانية 

أمام التشيلي مشعل برشم.. ويتحمل األهداف 

دفاع منتخبنا اكثر من الحراس، خاصة في مواجهة 

التشيلي التي غاب فيها التمركز في لقطتي الهدفين 

ما تسبب في تلقي هدفين، ورغم تحسن األداء في 

هذه المواجهة حتى على مستوى الدفاع، ولكن يمكن 

القول إن أحد نجوم تلك المواجهة هو مشعل برشم، 

الذي يؤكد من جديد انه يظهر بمستوى أفضل في 

المباريات الكبيرة، وهذا ما شاهدناه في بطولة الكأس 

الذهبية 2021، وكأس العرب ايضا التي توج فيها 

بجائزة أفضل العب في مباراة العنابي أمام مصر التي 

حصد فيها منتخبنا المركز الثالث، بعد تألقه في 

المباراة، وهذا في صالح العنابي بما انه على موعد في 

المونديال مع مباريات صعبة أمام منتخبات تمتلك 

خط هجوم قوي سواء هولندا أو السنغال أو حتى 

اإلكوادور.

طالب العبو منتخبنا الوطني من الجمهور مساندتهم 

خالل الفترة المقبلة، وذلك خالل تصريحات بعد 

المباراة أمام التشيلي، خاصة بعد أن دعا اتحاد الكرة 

جماهير العنابي لحضور تدريبات منتخبنا الوطني 

يوم 2 أكتوبر المقبل على استاد جاسم بن حمد بنادي 

السد بداية من الساعة الرابعة مساء، حيث ستكون 

التدريبات مفتوحة أمام الجماهير التي ترغب بمشاهدة 

نجومها عن قرب وأخذ صور تذكارية، وذلك في إطار 

الحملة الترويجية والتسويقية التي سطرها قسم 

التسويق واالتصال باتحاد الكرة.

الدوحة- قنا- يخوض المنتخب القطري للسنوكر 

منافسات بطولة العالم للسنوكر 6 كرات للفردي 

والفرق، والتي تنطلق اليوم الخميس في ماليزيا 

وتستمر حتى التاسع من أكتوبر المقبل، بمشاركة 

59 العبا في فئات الرجال و21 العبة في فئة السيدات.
وسيمثل المنتخب الالعبون )علي العبيدلي، مهنا 

العبيدلي، أحمد سيف، وبشار حسين( الذين 

يمتلكون من الخبرة واإلمكانيات ما يؤهلهم للتأهل إلى 

األدوار المتقدمة في البطولة، وتحقيق نتائج مرضية 

للسنوكر القطري..واستعد المنتخب القطري 

للبطولة عبر الدخول في معسكر داخلي في الدوحة 

عقب ختام البطولة التصنيفية الثالثة، والتي شهدت 

منافسات قوية بين الالعبين، وأسفرت عن وقوف 

الجهاز الفني على مستويات الالعبين ذهنيا وبدنيا.

وعلى صعيد متصل، سيشارك القطري مبارك 

الخيارين رئيس االتحاد الدولي للسنوكر في 

اجتماعات االتحاد على هامش البطولة، كما 

سيشارك في تتويج الفائزين.

{ مشعل برشم

{ من مباراة العنابي أمام كندا

آخر  خالل  الوطني  منتخبنا  خاضه  وجيد  قوي  اختبار 

رحلة  في  الحالي،  سبتمبر  شهر  خالل  وديتين  مباراتين 

إعداده لخوض منافسات كأس العالم 2022، ويسعى 

األولى  مشاركته  في  التاريخ  لكتابة  العنابي  فيها 

مشرفة،  صورة  لتقديم  يتطلع  إذ  بالمونديال، 

تليق بالمنتخب المستضيف، وكذلك ببطل 

قارة آسيا، حيث سيلعب ضمن المجموعة 

التي  العالم،  كأس  في  الصعبة،  األولى 

تضم اإلكوادور والسنغال وهولندا.

 

خالل  وديات   10 خاض  أن  فبعد 

منتخبات  أمام  الماضية  الفترة 

جامايكا  وكذلك  وإفريقية  أوروبية 

كان  أوروبية،  ألندية  باإلضافة 

الحالي  الشهر  نهاية  خالل  الموعد 

أمام  األولى  قويتين،  مباراتين  مع 

الذي سيشارك  الكندي  المنتخب 

وتطور   ،2022 قطر  مونديال  في 

األخيرة  السنوات  خالل  كثيرا 

ميونخ  بايرن  نجم  بقيادة 

الكأس  ووصيف  ديفيز،  ألفونسو 

األخيرة  نسختها  في  الذهبية 

األميركي  المنتخب  فيها  فاز  التي 

الوطني  منتخبنا  مشاركة  وعرفت 

المباراة  أما  تاريخه،  في  مرة  ألول 

الثانية فكانت أمام المنتخب التشيلي 

المونديال  في  موجودا  يكن  لم  إن  الذي 

المدارس  أفضل  من  واحد  أنه  إال  المقبل، 

بين  ويمتلك  الالتينية،  أميركا  في  الكروية 

من  بأحرف  اسماءهم  كتبوا  العبين  صفوفه 

فيدال  أرتورو  من  عريقة،  أوروبية  فرق  مع  ذهب 

النجم السابق لفريق برشلونة،  إلى أليكسيس سانشيز 

والالعب الحالي لنادي مارسيليا.

في  الكندي  المنتخب  أمام  الهزيمة  تلقى  قد  كان  العنابي 

فيها  يقدم  لم  مباراة  في  نظيفين،  بهدفين  األولى  المباراة 

األول  الشوط  في  خاصة  به،  المعهود  المستوى  منتخبنا 

الذي تلقى فيه هدفين في أقل من 15 دقيقة، وهذا ما أثر على 

مستواه في باقي المباراة، فاستقبال أهداف بتلك الطريقة 

التحفظ  جانب  إلى  فريق،  أي  مهام  من  يصعب  والسرعة 

على  المتعود  وهو  المباراة،  في  العبينا  على  ظهر  الذي 

مواجهات منتخبات كبيرة سواء خالل مشاركته في كوبا 

للمونديال،  المؤهلة  األوروبية  التصفيات  أو   2019 أميركا 

آسيا  كأس  نسيان  دون  الذهبية،  الكأس  بطولة  وكذلك 

منتخبات  على  تفوقه  بعد  باللقب،  فيها  توج  التي   2019
تملك بين صفوفها العبين مميزين.

األخطاء التي ارتكبت في مباراة كندا استفاد منها فليكس 

سانشيز مدرب منتخبنا الوطني، لمعالجتها قبل مواجهة 

التشيلي، خاصة في طريقة دخوله للقاء هذه المرة كانت 

فرض  األولى  اللحظات  منذ  العنابي  حاول  حيث  مختلفة، 

التشيلي،  من  السبق  هدف  تلقيه  بعد  حتى  سيطرته 

من  تمكن  الذي  الوطني  منتخبنا  من  قوية  كانت  فالعودة 

بالنتيجة،  فيه  تقدم  الثاني  الشوط  في  هدفين  تسجيل 

تسجيل  بعد  حتى  أخرى  أهداف  تسجيل  بعدها  وحاول 

المنتخب  فشخصية  التعادل،  لهدف  التشيلي  المنتخب 

تظهر في مثل هذه المباريات الكبيرة، أمام منتخبات تملك 

برشم  لها  تصدى  التي  الجزاء  ركلة  في  فحتى  الخبرة، 

الكثيرة  المباريات  من  األخير  هذا  استفادة  على  أكدت 

مع  أو  السد  مع  سواء  األخيرة  السنوات  خالل  خاضها  التي 

التشيلي  لنجم  جزاء  ركلة  صد  على  ساعده  منتخبنا، 

أليكسيس سانشيز.

المباراتين،  في  كثيرة  كانت  الفنية  الفوائد  العموم  على 

القتالية  من  كبيرا  جزءا  الوطني  منتخبنا  استعاد  حيث 

تسجيل  مع  األخيرة،  السنوات  خالل  عليها  عودنا  التي 

سانشيز  فليكس  دونها  التي  الدفاعية  األخطاء  بعض 

لتصحيحها خالل الفترة المقبلة.

وحيد بوسيوف كتب

{ من مباراة العنابي وتشيلي

اتحاد الشطرنج ينظم 
البطولة الدولية

الدوحة- قنا- ينظم االتحاد القطري للشطرنج، خالل الفترة 

السادسة  النسخة  المقبل،  أكتوبر  من   22 وحتى   13 من 

أبطال  المفتوحة، بمشاركة كبيرة من  الدولية  البطولة  من 

االتحاد  رئيس  المضاحكة  محمد  السيد  وقال  اللعبة.. 

القطري للشطرنج في تصريح لوكالة األنباء القطرية »قنا«، 

الكالسيكي  الشطرنج  نظام  وفق  ستقام  البطولة  إن  أمس: 

لجميع  متتاليين،  أسبوعين  مدار  على  جوالت  تسع  من 

نقطة«،   2200« عن  الدولي  تصنيفهم  يقل  الذين  الالعبين 

أكتوبر  من   10 الـ  حتى  مفتوحا  سيظل  التسجيل  باب  وأن 

المقبل.. وأشار إلى أن البطولة ستقام تحت مسمى »عبدالله 

عبدالغني وإخوانه«، وتعد فرصة مهمة لجميع المشاركين، 

حيث إنها باتت ضمن البطوالت المهمة في دولة قطر، وحققت 

األهداف  ضمن  تأتي  أنها  جانب  إلى  منها،  المرجوة  الغاية 

قاعدة  لتوسيع  االتحاد  إدارة  مجلس  وضعها  التي  الرئيسية 

بطولة  أن  المضاحكة  وأضاف  اللعبة..  بهذه  المشاركين 

الشطرنج الدولية المفتوحة تعد من أبرز البطوالت المدرجة 

على أجندة اتحاد اللعبة، مشيرا إلى تطلع االتحاد الستمرار 

هذا النوع من الشراكات مع المؤسسات الوطنية، للمساهمة 

البطولة  أن  إلى  الفتا  قطر،  في  الشطرنج  ثقافة  نشر  في 

شكلت  التي  الواعدة،  الوجوه  من  العديد  تقديم  في  نجحت 

بدورها دعما هائال للمنتخبات في جميع الفئات.

منتخبنا يتألق عندما يكون في يومه

أكرم عفيف.. مفتاح اللعب
يتفق  قد  العبارة  هذه  عفيف«  أكرم  يتألق  عندما  أفضل  يكون  »العنابي.. 

األفضل  الوطني  منتخبنا  فيها  يكون  التي  المباريات  فكل  الكثير،  معها 

تشهد تألق أكرم عفيف، هذا األخير يعتبر مفتاح اللعب، وهذا ما يعرفه 

حتى منافسو العنابي ويفرضون عليه الرقابة.

ففي مباراة التشيلي قدم أكرم عفيف مباراة رائعة حيث كان بمثابة 

صاحب  يقوده  الذي  التشيلي  المنتخب  دفاع  في  القاتل  السم 

الخبرة جاري ميديل العب بولونيا صاحب الخبرة الذي سبق له 

ارتداء قميص انتر ميالن.

العنابي  التعادل  هدف  الوطني  منتخبنا  مايسترو  وسجل 

الرائع  الثاني  الهدف  وراء  كان  وكما   ،59 الدقيقة  في 

بعد   ،67 الدقيقة  في  الهيدوس  حسن  سجله  الذي 

مدافع  في  عفيف  اكرم  تسديدة  ارتطمت  أن 

الذي  الهيدوس  لحسن  وعادت  التشيلي 

حارس  فشل  رائعة  تسديدة  اطلق 

مرمى التشيلي في صدها.

{ أكرم عفيف

في أكتوبر المقبل

فوائد فنية من مواجهات العنابي الودية
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»مزاد الخيل«.. الفعالية األولى في عاصمة النور اليوم

أجواء المونديال تزين جائزة قطر قوس النصر

ويقام السباق هذا العام قبل أقل من شهرين من 

موعد انطالق كأس العالم فيفا قطر 2022 والذي 

فإن  ثم  ومن  مرة،  ألول  األوسط  الشرق  في  يقام 

هذا الحدث الذي ينطلق اليوم خاص بسباقات 

الخيل على مستوى العالم إال أن أجواء مونديال 

إقامة  أماكن  كل  في  نصيب  لها  سيكون  قطر 

أعداد  حضور  مع  السيما  وفعالياته  السباق 

كبيرة من الجماهير األوروبية عامة والفرنسية 

على  ستقام  التي  الخيل  لسباقات  خاصة 

واألحد  السبت  يومي  لونشو  باريس  مضمار 

والفروسية  السباق  نادي  فإن  وأيضا  القادمين، 

المختصة  الجهات  مع  التنسيق  خالل  ومن 

قطر  مونديال  عن  كتيبات  بتوزيع  سيقوم 

تؤكد الجاهزية الكاملة الستضافة هذا الحدث 

التاريخي الكبير.

قطر  جائزة  سباق  فإن  الخيل  مزاد  وبخالف 

بداية  أخرى  فعاليات  سيشهد  النصر  قوس 

على  الخيل  سباق  يقام  حيث  الجمعة  غد  من 

ستكون  السباق  هذا  وفي  كلو،  سان  مضمار 

هناك مشاركة قطرية في شوطين األول جائزة 

 3 عمر  الذكور  األصيلة  العربية  للخيل  قطر 

قطر  جائزة  والثاني  األولى(،  )الفئة  سنوات 

سنوات   3 عمر  اإلناث  األصيلة  العربية  للخيل 

)الفئة األولى(.

سباق  سيقام  القادمان  واألحد  السبت  ويوما 

وبالطبع  لونشو،  باريس  مضمار  على  الخيل 

فإن الختام يوم األحد يشهد إقامة أهم شوطين 

الصعيد  وعلى  بل  الحدث  في  األولى  الفئة  من 

العالمي أيضًا وهما كأس قطر العالمي للخيل 

العربية األصيلة وجائزة قطر قوس النصر، وفي 

كل شوط منهما ستكون هناك مشاركة قطرية 

بحثا عن التتويج ومواصلة حصد اإلنجازات في 

عاصمة النور.

مواصلة النجاح 

النصر  قوس  قطر  جائزة  سباق  انطالق  وقبل 

رئيس  المهندي  محمد  بن  عيسى  سعادة  قال 

نتطلع  والفروسية:  السباق  نادي  إدارة  مجلس 

لمواصلة النجاح في رعاية هذا الحدث العالمي 

في  للخيل  سباق  وأغلى  أقوى  يعد  الذي  الكبير 

السباق  نادي  بين  الشراكة  أن  كما  العالم، 

وحققت  مستمرة  غالو  وفرانس  والفروسية 

هذا  السباق  وإقامة  المكاسب،  من  العديد 

في  القدم  لكرة  العالم  كأس  إقامة  قبل  العام 

جميع  أنظار  وجعل  إضافية  ميزة  منحه  قطر 

القطرية  العاصمة  صوب  تتجه  المشاركين 

قطر  جاهزية  عن  المزيد  على  للتعرف  الدوحة 

من  استثنائية  نسخة  وتنظيم  لالستضافة 

التي  الكبيرة  اإلمكانيات  ظل  في  العالم  كأس 

قدرتها  على  ستبرهن  والتي  قطر  بها  تتمتع 

كسب هذا التحدي وإبهار العالم أجمع.

وأضاف المهندي: رعاية نادي السباق والفروسية 

من  الكثير  لها  النصر  قوس  قطر  جائزة  لسباق 

لسنوات  مستمرة  الرعاية  فإن  ولهذا  الفوائد، 

أخرى قادمة، ونادي الفروسية يفخر بمشاركة 

العديد من الجهات والشركات الراعية معه في 

هذا الحدث من أجل تحقيق النجاح المنشود، 

في  الشراكة  لونجين  تواصل  وكالمعتاد 

وشوط  لونجين  األوبرا  جائزة  شوط  من  كل 

اليوم  اللذين يقامان ضمن  جائزة البي لونشو، 

قوس  قطر  جائزة  لسباق  )األحد(  الختامي 

وتشارك  األولى،  الفئة  من  وكالهما  النصر، 

الناقل  بصفتها  القطرية  الجوية  الخطوط 

الرسمي للحدث.

عيسى 
المهندي: 

نتطلع 
لمواصلة 

النجاح في أغلى 
سباق للخيل 

في العالم

تشهد العاصمة الفرنسية باريس 
اليوم- الخميس- انطالق أولى فعاليات 

سباق جائزة قطر قوس النصر الذي 
يقام برعاية نادي السباق والفروسية 

منذ سنوات طويلة، وستكون 
الفعالية األولى عبارة عن مزاد الخيل 

المخصص سنويًا في هذا الموعد 
للخيل العربية األصيلة في قاعة أركانا 

بحضور مسؤولي النادي برئاسة سعادة 
عيسى بن محمد المهندي رئيس 

مجلس إدارة نادي السباق والفروسية 
وعدد من مالك الخيل القطريين ومن 

دول أخرى نظرا للحرص على اقتناء 
الخيل التي يتم عرضها في المزاد، 

والذي يحقق نسبة مبيعات كبيرة كل 
عام نظرا لجودة الجياد المعروضة.

الشيخ أحمد بن نوح
أمينا للسر باتحاد الفروسية

القطري  االتحاد  إدارة  مجلس  أعلن 

تعيين  الحديث  والخماسي  للفروسية 

ثاني  آل  نوح  بن  أحمد  الشيخ  سعادة 

أمينًا للسر العام لالتحاد خلفًا للسيد علي 

يوسف الرميحي.. وجاء القرار الذي اتخذه 

األساسي  للنظام  وفقا  الفروسية  اتحاد 

المعتمد لالتحاد.

وعبر سعادة الشيخ أحمد بن نوح آل ثاني 

االتحاد  إدارة  لمجلس  الجزيل  شكره  عن 

أمينا  تعيينه  في  الكبيرة  ثقتهم  على 

في  الكبيرة  المسؤولية  لتولي  العام  للسر 

الرميحي  المقبلة خلفا للسيد علي  الفترة 

خالل  الفروسية  التحاد  الكثير  قدم  الذي 

الشيخ  وقال سعادة  المنصب.   توليه هذا 

اتحاد  إن هدفنا في  آل ثاني  أحمد بن نوح 

رياضة  منظومة  تطوير  هو  الفروسية 

يحقق  بما  القادمة  الفترة  خالل  الفروسية 

المزيد  إلى  ونهدف  الرياضة،  لهذه  النجاح 

من العمل لتحقيق أهدافنا، خاصة مع دعم 

القيادة الرشيدة في الدولة للرياضة عامة. 

وأصيل  واسع  بإرث  تتمتع  قطر  أن  وأضاف 

حب  إلى  باإلضافة  الفروسية،  رياضة  في 

التي  الرياضة  لهذه  القطريين  وتقدير 

المنشآت  بتوفر  العالمية  إلى  وصلت 

العالمية.

محليا  قطر  لفرسان  التوفيق  وتمنى   

في  الفروسية  تحقق  وأن  وخارجيا.. 

الفترة المقبلة نتائج تضاف إلى اإلنجازات 

السابقة.

اليوم.. الفحص الفني لثالث جوالت لونجين هذاب
يبدأ اليوم في الرابعة عصرا الفحص الفني 

بطولة  من  الثالثة  الجولة  فاعليات  أولى 

والترويض  الحواجز  لقفز  هذاب  لونجين 

التوالي  على  السادسة  نسختها  في 

قطر  وفارسات  فرسان  كل  بمشاركة 

والمستويات  العمرية  الفتات  بمختلف 

مشترك  بتنظيم  البطولة  وتقام  الفنية، 

للفروسية  القطري  واالتحاد  الشقب  بين 

الميدان  مضمار  على  الحديث  والخماسي 

الداخلي باتحاد الفروسية.

غدا  البطولة  منافسات  تنطلق  وسوف 

بالجولة  عصرا  الثالثة  في  الجمعة 

واحدة ضد  الصغرى في منافسة من جولة 

الساعة بارتفاع حواجز من 100 إلى 110 سم 

 20 بقيمة  األوائل  للفائزين  مالية  وبجوائز 

ألف ريال.

مساء  والنصف  الخامسة  الساعة  وعند 

تقام منافسات الجولة المتوسطة من جولة 

 120 واحدة ضد الساعة بارتفاع حواجز من 

ريال  ألف   30 مالية  بجوائز  سم   130 إلى 

للفردي و30 ألف ريال للفرق.

وتوجه علي الرميحي مدير البطولة بالشكر 

والتقدير إلى سعادة الشيخ جوعان بن حمد 

آل ثاني رئيس اللجنة االولمبية على دعمه 

خاصة  الفروسية  ورياضة  عامة  للرياضة 

وتحمل  وترويض  قفز  من  أنواعها  بشتى 

وسباقات. 

شركاء  الرسميين  الرعاة  شكر  كما   

االجتماعية  األنشطة  دعم  صندوق  النجاح 

موبيل  واكسون  ولونجين  والرياضية 

دعمهم  على  العالمية  السالم  وشركة  قطر 

السخي لهذا الدوري بين الفرسان من خالل 

ترى  تكن  لم  التي  هذاب  لونجين  جوالت 

النور لوال دعم القطاع األهلي.

{ صورة أرشيفية من منافسات بطولة لونجين هذاب

خالل الفترة من »4« إلى »10« فبراير »2023«

قطر تستضيف بطولة 
الجامعات الخليجية

{ تصوير - محمود حفناوي

عن  للكشف  صحفي  مؤتمر  أمس  عقد 

خليفة  بن  حمد  جامعة  استضافة  تفاصيل 

الرياضية  الدورة  من  التاسعة  للنسخة 

دول  في  العالي  التعليم  ومؤسسات  لجامعات 

لعام  العربية  الخليج  لدول  التعاون  مجلس 

من  فبراير   10 إلى   4 من  الفترة  خالل   ،2023
تعاونها  تعزيز  بهدف   ،2023 عام  المقبل  العام 

مع مؤسسات التعليم العالي في جميع أنحاء 

الرسمي  الشعار  تدشين  تم  وقد  المنطقة، 

للدورة كما تم الكشف عن األلعاب المشاركة 

في:  تتمثل  ألعاب   6 وهي  النسخة  هذه  في 

كرة القدم والكرة الطائرة وكرة الطاولة والبادل 

والسباحة وألعاب القوى.

حمد  بنت  مريم  الدكتورة  قالت  جانبها  من 

المناعي نائب رئيس جامعة حمد بن خليفة 

المنظمة  اللجنة  ورئيس  الطالب  لشؤون 

بن  حمد  جامعة  استضافة  »تمثل  للدورة: 

للجامعات  التاسعة  الرياضية  للدورة  خليفة 

مجلس  دول  في  العالي  التعليم  ومؤسسات 

التعاون لدول الخليج العربية الحدث الرياضي 

لدول  الرياضي  المستوى  على  األبرز  الثاني 

العربي  الخليج  كأس  بعد  التعاون  مجلس 

الثانية  هي  المرة  هذه  تعد  حيث  القدم،  لكرة 

التي تقام الدورة في قطر بعد نسخة عام 1995 

التي استضافتها جامعة قطر«.

سيتم  الجهود  »كل  أن  المناعي  وأكدت 

الدورة  هذه  لتنظيم  بالكامل  تسخيرها 

الذي  بالشكل  مستوى  أعلى  على  الرياضية 

لقطر«،  العالمية  الرياضية  بالسمعة  يليق 

قدمت  قد  خليفة  بن  حمد  جامعة  أن  وأعلنت 

في  النسائية  بالمشاركة  يسمح  مقترحا 

الدورة.

التويجري،  حمد  بن  محمد  قدم  ناحيته  من 

العامة  باألمانة  العالي  التعليم  إدارة  مدير 

لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الشكر 

بن  حمد  ولجامعة  وشعبا  حكومة  قطر  لدولة 

بالمرافق  وأشاد  الضيافة،  كرم  على  خليفة 

الصحفي  المؤتمر  خالل  وأعلن  والمنشآت، 

تفاصيل القرارات التي خرج بها اجتماع اللجنة 

اإلشرافية األول، وقال إن موعد الدورة قد تحدد 

 10 4 إلى  بشكل رسمي لتقام خالل الفترة من 

فبراير من العام المقبل 2023.

بنت  نور  السيدة  تحدثت  نفسه  االطار  في 

حمد  بجامعة  التطوير  مدير  الجاسم  محمد 

المنظمة  اللجنة  رئيس  ونائب  خليفة  بن 

بن  حمد  جامعة  »تتشرف  قائلًة:  للدورة 

خليفة باختيارها الستضافة الدورة الرياضية 

العالي في دول  التعليم  لجامعات ومؤسسات 

مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ونحن 

نخطط على قدٍم وساٍق لتنظيم نسخة رائعة 

الجهات  جميع  مع  بالتعاون  الدورة  هذه  من 

مشيرة  قطر«،  في  والخاصة  الحكومية 

جهات  لمختلف  فرصة  تمثل  الدورة  ان  إلى 

وتوفير  شراكات  لعقد  الدولة  ومؤسسات 

الدورة،  من  مميزة  نسخة  إلقامة  الرعاية 

جميع  من  بالطالب  الترحيب  إلى  و»نتطلع 

المنطقة«.  أنحاء 

{ من المؤتمر الصحفي { الدكتورة مريم بنت حمد المناعي

الدكتورة مريم المناعي:

هدفنا تقديم مستوى تنظيمي مشرف

نطمح ألقصى نجاحفيصل المهندي:
كبير  المهندي  أحمد  بن  فيصل  أكد 

حمد  بجامعة  الطالبية  المشاركة  مشرفي 

التأكيد  أود  قائال:  الدورة  ومدير  خليفة  بن 

إقامة  على  المعنيين  جميع  حرص  على 

الدورة  من  واستثنائية  مميزة  نسخة 

ومؤسسات  للجامعات  التاسعة  الرياضية 

التعاون  مجلس  دول  في  العالي  التعليم 

 4 من  الفترة  خالل  العربي  الخليج  لدول 

ألعاب   6 في  وتتمثل   ،2023 فبراير   10 إلى 

العشبية،  المالعب  على  القدم  كرة  وهي: 

كرة الطائرة، تنس الطاولة، البادل، ألعاب 

القوى والسباحة. 

وأوضح المهندي أن البطولة تحظى باهتمام 

للجامعات  الرياضي  االتحاد  من  كبير 

القطرية،  األولمبية  اللجنة  مظلة  وتحت 

تحت  المنافسات  كافة  فستكون  ولذلك 

المتخصصة،  الرياضية  االتحادات  إشراف 

ويتم  احترافية  بطريقة  األمور  وستسير 

الدولي  القانون  تطبيق  المنافسات  خالل 

واالستعانة بحكام الدرجة األولى.

خليفة  بن  حمد  جامعة  بأن  المهندي  ووعد 

الرياضية  الدورة  أن تشكل  ستحرص على 

التعليم  ومؤسسات  للجامعات  التاسعة 

لدول  التعاون  مجلس  دول  في  العالي 

تاريخ  في  بارزة  عالمة  العربية،  الخليج 

الرياضة الخليجية الطالبية.

{ عيسى بن محمد المهندي
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تاريخ المنتخبات ينذر بمواجهات نارية في »قطر 2022« 

صراع شرس في المجموعة الثامنة

تطرق موقع كووورة في تقرير مطول للمجموعة 

التي   ،2022 قطر  العالم  كأس  لبطولة  الثامنة 

ــــواي  وأوروج الــغــانــي  المنتخب  مــن  كــا  تضم 

للمنتخب  بـــاإلضـــافـــة  الــجــنــوبــيــة  وكــــوريــــا 

المجموعة،  هــذه  لتصدر  المرشح  البرتغالي 

قوي  بشكل  اإلعداد  في  المنتخبات  كل  وبدأت 

على  األكبر  البطولة  في  صورة  بأفضل  للظهور 

مستوى العالم.

المنتخبات  بين  المواجهات  التقرير  وتــنــاول 

والتي دائًما ما تحفل باإلثارة والندية.

مرة  البرتغال  مع  غانا  منتخب  التقى  فقد 

بالبرازيل،   2014 العالم  كأس  في  فقط  واحدة 

وفاز وقتها المنتخب البرتغالي بنتيجة )2 1-(.

كلها  مــرات   6 الجنوبية  كوريا  مع  غانا  ولعبت 

الشمشون  بــهــا  وفـــاز   1993 عـــام  األولــــى  وديــــة، 

بها  وفــاز   1997 عــام  والثانية   ،)-1  3( بنتيجة 

منتخب كوريا أيًضا )3 0-(.

وحقق منتخب غانا أول فوز على كوريا الجنوبية 

في ودية جمعتهما في شهر يونيو من عام 2006 

بنتيجة )3 1-(، وكرر منتخب النجوم السوداء 

العام  نفس  في  أخرى  ودية  في  النتيجة  نفس 

يوم  وتــحــديــًدا  األولـــى  الــوديــة  مــن  شهور   4 بعد 

أكــــتــــوبــــر   8

المقبل.

لانتصارات  الجنوبية  كــوريــا  منتخب  وعــاد 

على غانا بالفوز بنتيجة )2 1-( عام 2011، قبل 

على  كبيًرا  انتصاًرا  السوداء  النجوم  يحقق  أن 

آخر  وهي   ،2014 عام   )-0  4( بنتيجة  الكوريين 

مواجهة جمعت المنتخبين.

أوروجواي
3 مرات،  البرتغال  أوروجــواي مع  التقى منتخب 

منهم مباراتان وديتان ومواجهة ثالثة رسمية.

 1966 عام  كانت  المنتخبين  جمعت  ودية  أول 

0-(، وجاءت   3( البرتغاليون بنتيجة  وقتها  وفاز 

 ،1972 عــام  أقيمت  وديــة  في  الثانية  المواجهة 

وانتهت بالتعادل بنتيجة )1-1(.

البرتغال  أول فوز ضد  أوروجواي  وحقق منتخب 

لكأس  الـ16  بــدور  جمعتهما  مواجهة  آخــر  فــي 

العالم 2018 في روسيا، وفاز وقتها »السيليستي« 

بنتيجة )2 1-(.

وتقابل منتخب أوروجواي مع كوريا الجنوبية 7 

مرات سابقة، منهم مرتان في مواجهات رسمية 

وبقية اللقاءات ودية.

كوريا الجنوبية
 1990 العالم  كأس  في  كانت  األولــى  المواجهة 

وفاز  المجموعات،  بمرحلة 

وقتها السيليستي بهدف دون رد.

2002 وفاز  أما المواجهة الثانية فكانت ودية عام 

الثالثة  والمواجهة   ،)-1  2( بنتيجة  أوروجـــواي 

ودًيــا،   )-0  2( أوروجــواي  وفــازت   2003 كانت عام 

النتيجة في ودية جديدة عام  ثم تكررت نفس 

.2007
الجنوبية  كوريا  مع  أوروجــواي  منتخب  وتقابل 

في دور الـ16 لكأس العالم 2010 بجنوب أفريقيا، 

المنتخبان  وعــاد   ،)-1  2( بنتيجة  الفوز  وحقق 

للمواجهات الودية بإقامة مباراة عام 2014 فاز بها 

0(. وحقق الشمشون أول فوز  السيليستي )-1 

2018 في مباراة  أوروجــواي عام  في تاريخه على 

ودية بنتيجة )2 1-(.

{ أرشيفية لمواجهة غانا أمام األوروجواي في مونديال 2010 { منتخب البرتغال

رسميا.. سكالوني يمدد 

ريتشارليسون يرد عقده مع األرجنتين

على اإلساءة العنصرية
القدم،  لكرة  األرجنتيني  االتحاد  رئيس  تابيا،  فابيان  كاوديو  أعلن 

المدرب ليونيل سكالوني، على  توصل منتخب باده التفاق رسمي مع 

تجديد تعاقده. 

وقاد  األخيرة،  الفترة  في  األرجنتين  مع  مميزة  نتائج  سكالوني  ويقدم 

الفريق لتحقيق لقب كوبا أميركا بعد غياب طويل.

رومانو:  لفابريزيو  الرسمي  الحساب  أبرزها  تصريحات  في  تابيا،  وقال 

»فخور باإلعان عن التوصل التفاق نهائي مع ليونيل سكالوني على البقاء 

في منصبه حتى نهائيات كأس العالم 2026«.

األرجنتين  خسارة  بعد  سامباولي  خورخي  محل  عاما(   44( سكالوني  وحل 

أمام فرنسا في دور الـ16 لونديال 2018. 

ألول  الجنوبية  أميركا  بكأس  للفوز  الماضي  العام  األرجنتين  سكالوني  وقاد 

أمام  35 متتالية بدون هزيمة منذ خسارتها  إلى مباراة  1993، باإلضافة  مرة منذ عام 

البرازيل في كوبا أميركا في 2 يوليو 2019.

قال البرازيلي ريتشارليسون، مهاجم فريق توتنهام اإلنجليزي، إنه يعتقد 

أن اإلساءات العنصرية ستتواصل »في كل يوم وكل مكان« طالما لم يجر 

فرض عقوبات.

»تويتر«  االجتماعي  التواصل  شبكة  موقع  عبر  ريتشارليسون  وقال 

بدون  الحديث  استمر  طالما  إنه  البرتغالية،  باللغة  كتبها  تغريدة  في 

عقوبات، فإن الحال سيستمر كما هو، وستتواصل اإلساءات العنصرية 

كل يوم وفي كل مكان.

وسائل  عبر  الدعم  رسائل  من  العديد  عاما(   25( ريتشارليسون  وتلقى 

التواصل االجتماعي، من بينها رسائل من نادييه السابقين، أميركا مينيرو 

وفلومينينزي.

وقبل المباراة، كان المنتخب البرازيلي المتوج بلقب كأس العالم خمس مرات، 

ذوي  العبينا  »بدون  كلمات:  تحمل  للعنصرية  مناهضة  الفتة  مع  صورا  التقط  قد 

البشرة السمراء، ما كانت قمصاننا لتحمل نجوما«.

من أجل كأس العالم

جيرو يحسن عالقته بمبابي

لمنتخب  جيرو  أوليفيه  عودة  أن  الفرنسية  »ليكيب«  صحيفة  ذكرت 

ميان  مهاجم  من  محاوالت  خاص  بشكل  شهدت  الشهر،  هذا  فرنسا 

إلصاح عاقته مع مبابي.

وأضافت أن العاقة بين الاعبين توترت كثيرا قبل يورو 2020.

وأشارت إلى أن جيرو حرص على تحسين عاقته بكيليان مبابي في ظل 

الشكوك حول إمكانية استدعائه لقائمة الديوك في مونديال قطر.

{ جيرو مبابي

ساوثجيت يهدد أحالم أرنولد
وجه مدرب إنجلترا جاريث ساوثجيت، ضربة 

العالم،  كأس  في  أرنولد  آلمال  أخرى 

بعد أن أشار إلى أن كيران تريبييه 

وتم  الترتيب.  في  عليه  يتقدم 

ليفربول  ظهير  أرنولد  استبعاد 

ألمانيا،  لمواجهة  التشكيلة  من 

في  مكانه  حول  الشكوك  أثار  ما 

مونديال  قبل  ساوثجيت  خطط 

قطر. وكان أرنولد واحًدا من 12 العبًا 

عنصرا،   28 من  المكون  الفريق  من 

واحدة  دقيقة  يلعبوا  لم 

مباراتي  خال 

إنجلترا  منتخب 

وعلى  األخيرتين. 

موهبته  من  الرغم 

فيها،  شك  ال  التي 

شخصية  أرنولد  كان 

قيادة  تحت  هامشية 

أكثر  من  كان  ما  ساوثجيت، 

المواقف إثارة للجدل في عهد المدرب. { أرنولد

جيسوس واثق 
من التواجد مع البرازيل

جابرييل  البرازيلي  يثق 

آرسنال،  جيسوس، مهاجم 

قائمة  ضمن  تواجده  في 

منتخب السيليساو خال 

كأس العالم قطر 2022.

هو  جيسوس  يعد  وال 

الذي  الوحيد  الاعب 

من  استبعاده  تم 

خال  البرازيل  قائمة 

الدولي  التوقف  فترة 

أيًضا  وإنما  الحالية، 

آرسنال  في  زميليه 

ماجالهايس  جابرييل 

وجابرييل مارتينيلي.

صحيفة  وبحسب 

البريطانية،  »مترو« 

والبيئة  جيسوس  فإن 

متفائلون  به  المحيطة 

ضمن  الاعب  بتواجد 

البرازيل  منتخب  قائمة 

في كأس العالم.

تيتي،  صرح  وأن  وسبق 

لمنتخب  الفني  المدير 

يعتمد  سوف  بأنه  البرازيل، 

مهاجم  ريتشارليسون،  على 

السيليساو،  هجوم  في  توتنهام، 

شهر  خال  تتغير  قد  األمور  لكن 

نوفمبر المقبل.

مع  مميزة  مستويات  جيسوس  ويقدم 

لجدول  الفريق  تصدر  في  وساهم  آرسنال، 

ترتيب البريميرليج.
{ جابرييل جيسوس

مدرب البرازيل:

برون حاول إبعاد 
نيمار عن المونديال

للمنتخب  الفني  المدير  تيتي،  انتقد 

المنتخب  ــب  الــقــدم، الع لــكــرة  الــبــرازيــلــي 

بسبب  بــرون  ديــان  التونسي 

ــال  ــار خ ــم ــي ــه مـــع ن ــل ــدخ ت

الودية،  الفريقين  مباراة 

مــدعــيــا أنـــهـــا »كــانــت 

ــــة إلبــــعــــاد  ــــاول ــــح م

عن  )نيمار(  الاعب 

كأس العالم«.

ـــــــــم  ـــــــــت ـــــــــت واخ

ــــمــــنــــتــــخــــب  ال

الـــــبـــــرازيـــــلـــــي 

مـــــبـــــاريـــــاتـــــه 

الــــــــــــوديــــــــــــة 

ــــدادا  ــــع ــــت اس

ــــــــخــــــــوض  ل

ــــائــــيــــات  نــــه

كــــــــــــــــــــأس 

قطر  الــعــالــم 

بالفوز   ،2022
عــلــى نــظــيــره 

  /  5 الــتــونــســي 

الــعــاصــمــة  فـــي   1
الفرنسية باريس.

ـــار فــي  ـــم ـــي وشـــــــــارك ن

أهـــداف  تسجيل 

ــل،  ــرازي ــب ال

حيث أحرز الهدف الثالث من ضربة جزاء 

المنتخب  مع  ــداف  األه من  رصيده  ليرفع 

البرازيلي إلى 75 هدفا.

باريس  مهاجم  نيمار،  لكن 

الفرنسي،  جيرمان  سان 

تــعــرض لــتــدخــل قــوي 

من   42 الــدقــيــقــة  فــي 

ــــب الــــمــــدافــــع  ــــان ج

ــي ديـــان  ــس ــون ــت ال

الذي حصل  برون 

ـــى الــبــطــاقــة  عـــل

الحمراء وطرد.

ورغـــــــم إشــــــادة 

تــــــــــيــــــــــتــــــــــي 

بــالــتــنــافــســيــة 

ـــي الـــمـــبـــاراة  ف

المنتخب  أمام 

ـــي،  ـــس ـــون ـــت ال

ـــــذي يــدربــه  ال

جــال الــقــادري 

والـــذي لــم يتلق 

في  هــزيــمــة  أي 

السبع  المباريات 

ـــدرب  الـــســـابـــقـــة، أبـــــدى م

الـــبـــرازيـــل غــضــبــه من 

التعامل مع النجم 

نيمار.

{ نيمار


