
في  ستشارك  التي  األوروبية  المنتخبات  بعض  أن  يبدو 

تمس  ال  ألمور  تفرغت   2022 قطر  العالم  كأس  بطولة 

لدعم  شعارات  ارتداء  يريد  من  فمنهم  بصلة  القدم  كرة 

النتنة  وأخالقياتهم  واقعهم  وعكس  جنسيا  الشواذ 

األسطوانة  وتكرار  الهلوسة  تأثير  تحت  اليزالون  وآخرون 

علينا  خرجت  ومؤخرا  العمال  حقوق  حول  المشروخة 

على  يحدث  ما  مع  يتنافى  عنصري،  بقميص  الدنمارك 

كل  أمام  أبوابنا  فتحنا  أننا  ورغم  قطر  في  الواقع  أرض 

حقوق  منظمات  جميع  وكذلك  العالمية،  اإلعالم  وسائل 

اإلنسان والنقابات العمالية، وافُتتح مكتب لمنظمة العمل 

الدولية، وهذه األخيرة مارست مهامها بكل أريحية نتيجة 

مسيرة  لدعم  مهما  شريكا  واعتبارها  معها،  الدولة  تعاون 

التطوير التي تنتهجها..

إال أن الصمت الذي التزمت به الفيفا حيال إعالن بعض قادة 

منتخبات أوروبية ارتداء شارات قيادة لدعم حمالت معينة 

الشواذ  دعم  ومنها  أيديولوجية  أو  سياسية  بمضامين 

الدولي  االتحاد  أن  وبما  ومشين،  مخجل  صمت  جنسيا 

الدوري  العبي  احتجاج  سابقا  رفض  قد  كان  القدم  لكرة 

خالل  من  معه  وتضامنهم  فلويد  جورج  مقتل  على  األلماني 

األصل  القميص  خلع  عند  تظهر  التي  الداخلية  قمصانهم 

بعد تسجيل الهدف، وذلك استنادا للوائح كانت الفيفا قد 

أو صور  أي »عبارات  2014 فيما يتعلق بعرض  طبقتها منذ 

لم  فلماذا  قمصانهم،  على  شخصية«  أو  دينية  أو  سياسية 

الفيفا  لوائح  بخرق  يتعلق  األمر  مادام  بذلك  االتحاد  يندد 

تلك  أمام  الفيفا  سيركع  وهل  رسمية؟!  قمصان  وفي 

المنتخبات ويخالف لوائحه ويشوه جمالية كرة القدم ؟ 

ونعود مرة أخرى إلى الدنماركيين..

ال  أنتم  دياركم..  إلى  ارحلوا  بالدكم..  ليست  »هذه 

تنتمون إلى هنا.. انظروا إلى بشرتكم الصفراء«..

في  ما  أسوأ  أخرجت  التي  العنصرية  العبارات  هذه 

الدنماركيين من عنصرية، بعدما تعرضت أسرة من 

أصول تونسية أثناء نزهة عادية مع طفلين صغيرين 

باتجاه ميناء كاستروب، غير بعيد عن الواجهة الدولية 

للدنمارك في مطار كوبنهاجن، رغم امتالك هذه األسرة 

للعنصرية،  تعرضت  أنها  إال  الدنماركية  للجنسية 

فكيف سيكون األمر لو لم تكن تملك الجنسية ؟!

طبعا اإلجابة ستكون في السطور القادمة..

المقيم  أن  األلفاظ العنصرية.. بما  األمر يتعدى إطالق   ألن 

وهذا  للعنصرية،  يومي  بشكل  يتعرض  الدنمارك  في 

بشهادة المرصد األورومتوسطي لحقوق اإلنسان الذي يندد 

باستمرار بذلك، خاصة أن هذه الحوادث تصل لحد القتل.. 

وهنا ال بأس بذكر األحداث الجديدة ألننا لو قمنا بالتطرق 

الدنمارك  في  العنصرية  تخلفها  التي  القتل  أحداث  لكل 

حادثة  بذكر  سنكتفي  لهذا  لسردها،  أياما  فسنحتاج 

زيارة عائلية في جزيرة  قتل شاب خريج جامعي كان في 

البيضاء  البشرة  ذوي  من  شخصين  طرف  من  بورنهولم، 

تعرض  عما  كثيرا  تختلف  لم  حادثة  في  شقيقان،  وهما 

والغريب  إفريقية..  أصول  من  األميركي  فلويد  جورج  له 

الحوادث  في 

وسائل  تجد  أنك  الدنمارك  في  تحدث  التي  العنصرية 

اإلعالم الدنماركية تدافع عن تلك التصرفات.

الدنماركية  الشرطة  نشرته  قد  كانت  سابق  تقرير  ووفق 

 17 بنحو  العنصرية  من  شكاوى  في  تزايدا  فيه  كشفت 

اإلنسان  الدنماركي لحقوق  المركز  أن  إال  الدنمارك،  % في 
يفيد بأن الحاالت كبيرة جدا وال تسجلها اإلحصائيات »ألن 

الشرطة  أخذ  لعدم  الشكوى  من  يئسوا  عليهم  المعتدى 

القضايا إلى المحاكم«.

الحوادث  الدنمارك  تعالج  لم  لماذا  هنا:  المطروح  والسؤال 

العنصرية المتكررة ؟ 

حتى الحيوانات لم تسلم من مجازرهم
غياب الحقوق في الدنمارك لم تسلم منه حتى الحيوانات..

 وهنا أيضا لن نذهب بعيدا فال بأس بسرد حادثة يعرفها 

)كوفيد  كورونا  جائحة  زمن  في  حدثت  أنها  بما  الجميع 

الحكومة  إقدام  بعد   ،)19  -

المنك،  حيوان  من  مليون   15 من  أكثر  بقتل  الدنماركية 

وصلت  لحيوانات  قتل  حاالت  عن  سمعنا  أننا  أعتقد  فال 

فيروس  الناقل  الخفاش  حتى  الوحشية،  من  الحد  لهذا 

بهذا  بقتله  حكومة  أو  دولة  أقدام  عن  نسمع  لم  كوفيد19 

العمل اإلجرامي.

طالبت  التي  الدنمارك  شهدتها  التي  المظاهرات  ورغم 

اإلنسان  حقوق  مراعاة  على  ينص  الذي  الدستور  باحترام 

حيوانات  قتل  أن  إال  بعدها،  الحكومة  واعتذار  والحيوان، 

المنك استمر من خالل مشروع قانون يحظر تكاثرها.

المرصد األورومتوسطي يندد بما يحدث في »جيتو«
للحيوانات  الجماعي  والقتل  العنصرية  عن  بعيدا 

)المجازر(، يواصل المرصد األورومتوسطي لحقوق اإلنسان 

ضد  الدنماركية  الحكومة  تمارسه  الذي  التمييز  انتقاد 

اإلخالء،  عمليات  من  »جيتو«  أنها  على  المصنفة  المناطق 

في  واإلفراط  المزدوج،  والعقاب  اإلجبارية،  والحضانة 

وهشة  فقيرة  سكانية  مناطق  في  وذلك  األمنية،  اإلجراءات 

تهميًشا  وتواجه  الغربية،  غير  األعراق  من  سكانها  غالبية 

وإقصاًء من الحكومة وصناع القرار.

الدنماركية  الحكومة  أن  األورومتوسطي  المرصد  واعتبر 

العنصري  والتحيز  األجانب  كراهية  تأجيج  في  ساهمت 

معاييرها  خالل  من  الضعيفة  األقليات  ضد  والتعصب 

غير  األعراق  من  األفراد  تستهدف  التي  والتمييزية  المعيبة 

األوروبية، مشيًرا إلى أن سياستها العقابية متطرفة وتؤدي 

إلى نتائج عكسية، فيما يكرس تسميتها بالجيتو الوصم 

واإلقصاء في المجتمع الدنماركي.

ترحيب  بعدم  يتعلق  آخر  موضوعا  المرصد  وفتح 

كانت  لهذا  أراضيها،  على  بالمقيم  الدنمارك 

العقابية  اإلجراءات  جميع  لوقف  دعت  قد 

سكان  ضد  المتناسبة  وغير  التمييزية 

وتقديم  »جيتو«  أنها  على  المدرجة  المناطق 

من  بداًل  المهاجرين  اندماج  لتشجيع  حوافز 

استيعابهم القسري.

غياب حقوق العمال والتمييز في اإلسكان
الحكومة  األورومتوسطي  المرصد  وطالب 

اإلسكان  ندرة  مشكلة  بمعالجة  الدنماركية 

وسوق  اإلسكان  في  والتمييز  التكلفة،  ميسور 

أو  اإلثنية  أو  العرقية  األقليات  ضد  العمل 

القومية، وتعزيز تصور أكثر إيجابية وترحيبية 

واحتضاًنا للمهاجرين والالجئين في البالد.
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»كـازورال وإيــوا« يـؤكـدان قـدرة العنـابـي 
على تقديم مستوى مميز في المونديال

والغاني  كازورال  سانتي  اإلسباني  أكد  قنا-  الدوحة- 

القطري  المنتخب  قدرة  السد،  نادي  العبا  ايو  أندريه 

كأس  نهائيات  في  مميز  مستوى  تقديم  على  القدم  لكرة 

من  قويا  منافسا  سيكون  وأنه   ،2022 قطر   FIFA العالم 

أجل التأهل إلى الدور الثاني من البطولة التي تقام من 20 

الالعب  وفّند كازورال،  المقبلين.  18 ديسمبر  إلى  نوفمبر 

السابق للمنتخب اإلسباني ونادي أرسنال اإلنجليزي في 

المزاعم حول  الكثير من  تصريحات صحفية له، أمس، 

ستقدم  قطر  أن  مؤكدا  للمونديال،  القطرية  االستضافة 

في  العالمي  دورها  لتعزيز  سعت  بعدما  مثالية  نسخة 

الرياضة بشكل عام وفي كرة القدم على وجه الخصوص.

النسختين  لقب  السد  مع  حقق  الذي  النجم،  وأضاف 

نجوم  دوري   / القدم  لكرة  القطري  الدوري  من  األخيرتين 

والحالي  السابق للسد  المدرب  أن  QNB/ بدون خسارة، 
لنادي برشلونة اإلسباني تشافي هيرنانديز شجعه على 

في  بزمالئه  مشيدا  السد،  لنادي  للعب  قطر  إلى  القدوم 

الفريق خصوصا الدوليين منهم، واصفا زميله أكرم عفيف 

بالالعب المذهل الذي يستطيع أن يلعب في أوروبا. بدوره 

كأس  أن  مماثلة  تصريحات  في  ايو  أندريه  الغاني  أكد 

في  واألجمل  األفضل  سيكون   2022 قطر   FIFA العالم 

التاريخ، بعد التحضيرات الكبيرة التي قامت بها دولة قطر 

من أجل إخراج البطولة بالصورة المثلى.

وويست  سيتي  »سوانزي  لناديي  لعب  الذي  ايو،  وقال 

العبين  يملك  القطري  المنتخب  إن  اإلنجليزيين،  هام« 

منذ  سويا  اللعب  في  طويلة  أوقاتا  قضوا  عال  بمستوى 

التي  التوليفة  بين  والتناغم  االنسجام  حقق  ما  سنوات، 

يقودها اإلسباني فليكيس سانشيز. { كازورال وإيوا

بريست الفرنسي يفسخ عقد يوسف باليلي
باريس - قنا - أعلنت إدارة نادي بريست الفرنسي، أمس، فسخ عقد 

الالعب الدولي الجزائري يوسف باليلي رسميا، وذلك بطلب منه ألسباب 

شخصية، وفق ما ذكر النادي في بيان على موقعه اإللكتروني.

كان  الذي  باليلي،  الالعب  عقد  فسخ  بالتراضي  تقرر،  إنه  البيان  وقال 

مشواره  في  التوفيق  له  يتمنى  »النادي  وإن   ،2023 يونيو  إلى  يمتد 

خالل  بريست  نادي  صفوف  إلى  باليلي  يوسف  وانضم  الرياضي«. 

2022، عقب تألقه مع منتخب بالده  فترة االنتقاالت الشتوية في فبراير 

الجزائر في بطولة كأس العرب FIFA قطر 2021، حيث توج معه بلقب 

البطولة التي أقيمت بالدوحة في ديسمبر الماضي.

ال���دن���م���ارك���ي���ون ع����ن����وان ل���ل���ع���ن���ص���ري���ة.. وال����ت����اري����خ ي���ش���ه���د ب��ذل��ك 

تزايد في شكاوى 
العنصرية بنحو 

»17%« في الدنمارك

حتى الحيوانات لم تسلم 
من مجازرهم البغيضة 

وسلوكياتهم النتنة

من األفضل أن يتفرغ األوروبيون للعب بدال من ترديد األسطوانة المشروخة

هل يخسر الفيفا مبادئه..؟!

كتب             فهد العمادي

{  رفض الفيفا 

سابقا تضامن 

الالعبين مع فلويد 

بقمصانهم

{ األسرة التونسية ضحية العنصرية في الدنمارك

{ معاناة سكان أحياء الجيتو في الدنمارك{ معاناة الالجئين في الدنمارك

»هذه ليست بالدكم.. ارحلوا إلى دياركم .. أنتم ال تنتمون إلى هنا .. انظروا إلى بشرتكم الصفراء«.. عبارات دنماركية بغيضة
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»المشاريع واإلرث« تدعو المشجعين للتعرف على سياسة السفر والعودة إلى قطر

كشف إجراءات حضور »مونديال 2022«

واإلرث،  للمشاريع  العليا  اللجنة  دعت  قنا-  الدوحة- 

مشجعي كرة القدم القادمين إلى الدوحة لحضور فعاليات 

كأس العالم FIFA قطر 2022، للتعرف على سياسة السفر 

والعودة إلى دولة قطر الخاصة بـ كوفيد 19 التي أعلنت وزارة 

الصحة العامة عن تحديثها في 31 أغسطس الماضي.

وزارة  قبل  من  المعلنة  الجديدة  اإلجراءات  ضوء  وعلى 

هيا،  بطاقة  حاملي  من  قطر  زوار  على  سيتعين  الصحة، 

االلتزام  المحصنين،  غير  أو  اللقاح  على  الحاصلون  سواء 

خالل فترة البطولة بعدد من التدابير تشمل تقديم شهادة 

إلى   19 كوفيد  عن  للكشف  آر  سي  بي  فحص  بسلبية 

موعد  يسبق  المغادرة،  مطار  في  الطيران  شركة  موظفي 

أو شهادة رسمية تفيد  48 ساعة،  الرحلة بمدة ال تزيد عن 

أنتيجين  ربيد  السريع  للفحص  سلبية  نتيجة  بإجراء 

قبل موعد السفر بـ24 ساعة كحد أقصى، علما أنه لن يقع 

إجراء  من  وسيستثنى  المنزلي،  االختبار  نتيجة  اعتماد 

اختبار كورونا األطفال دون 6 سنوات.

الحجر  إجراءات  بإلغاء  قامت  قد  الصحة  وزارة  وكانت 

سواء  قطر،  إلى  القادمين  المسافرين  لجميع  الصحي 

النظر  بغض  المحصنين،  غير  أو  اللقاح  على  الحاصلون 

عن بلد المغادرة، على أن تخضع حاالت اإلصابة بالفيروس 

الصحي  العزل  لتدابير  قطر  في  اكتشافها  سيجري  التي 

وفق إجراءات وزارة الصحة العامة.

ووفقا لإلجراءات الجديدة، لن يحتاج الزوار إلجراء فحوصات 

كوفيد 19 بعد الوصول إلى قطر، إضافة إلى عدم حاجتهم 

إلجراء فحص للكشف عن اإلصابة بالفيروس قبل مغادرة 

البالد، ولكن ينصح المسافرون بمراجعة متطلبات السفر 

إلى الوجهات التي سيقصدونها، واتباع اإلجراءات المطلوبة.

الرعاية  مرافق  جميع  في  إلزاميا  الكمامة  ارتداء  ويعد 

الصحية ووسائل النقل العام في قطر، ويتعين على جميع 

الزائرين الذين تبلغ أعمارهم 18 عاما فأكثر تنزيل تطبيق 

عند  الذكية  هواتفهم  على  وتفعيله   EHTERAZ احتراز 

الصحية  الحالة  تكون  أن  ينبغي  كما  البالد،  إلى  الوصول 

بـ  اإلصابة  عدم  وتؤكد  األخضر  باللون  احتراز  تطبيق  في 

العامة  األماكن  دخول  من  الزائر  يتمكن  حتى   19 كوفيد 

المغلقة.

الحصول  قطر  زوار  من  المشجعين  بإمكان  وسيكون 

المستشفيات  من  أي  في  الصحية  الرعاية  خدمات  على 

أو  الحكومية  والصيدليات  والعيادات  الصحية  والمراكز 

الصحية  الخدمات  تتوفر  أن  على  الدولة،  في  الخاصة 

الحكومية  المستشفيات  في  والعاجلة  الطارئة  للحاالت 

بالمجان لحاملي بطاقة هيا.

وتؤكد وزارة الصحة العامة على ضرورة حصول الزوار على 

الصحية  الرعاية  خدمات  يغطي  بحيث  السفر،  تأمين 

طوال مدة إقامتهم في البالد.

خالد السويدي مدير إدارة عالقات الشركاء بـ »المشاريع واإلرث«:

مونديال الشتاء في صالح المنتخبات

محمد  خالد  قال  اإلسبانية-  األنباء  وكالة   - إشبيلية 

إدارة عالقات الشركاء باللجنة العليا  السويدي، مدير 

في  مرة  »ألول  البطولة  هذه  إقامة  إن  واإلرث،  للمشاريع 

التاريخ« في فصل الشتاء يصب في صالح المنتخبات؛ 

عليه  كانوا  مما  نشاطا؛  أكثر  سيصلون  الالعبين  ألن 

في النسخ الصيفية للبطولة.

حاليا  إشبيلية  في  المتواجد  السويدي،  وأكد 

للمشاركة في منتدى )World Football Summit( الذي 

اللجنة  فيه  تشارك  والذي  إشبيلية،  مدينة  في  يعقد 

مضغوط  الزمني  الجدول  أن  واإلرث،  للمشاريع  العليا 

يصل  لذلك   ،19  - كوفيد  جائحة  قبل  ما  منذ  للغاية 

الالعبون الدوليون متعبين في نهاية الموسم.

ويتوقع خالد السويدي »رؤية أفضل كرة قدم شوهدت 

على اإلطالق في كأس العالم«، ألنه »هذه المرة، سيصل 

»في  بينما  حاالتهم«،  أفضل  في  البطولة  إلى  الالعبون 

المنتخبات  تجتاز  عندما  األخيرة،  الكبرى  البطوالت 

مرحلة المجموعات، تتثاقل أرجل الالعبين«.

إلى  البرتغال،  مع  جنب  إلى  جنبا  إسبانيا،  وتطمح 

لخالد  بالنسبة  أمر  وهو   ،2030 العالم  كأس  تنظيم 

عظيمتان  »دولتان  ألنهما  لالهتمام«  »مثير  السويدي 

تتمتعان بمكانة في عالم كرة القدم ولهما أهمية ثقافية 

كبرى أيضا«.

وعلى الصعيد الرياضي، يعتقد السويدي أن »العنابي 

الحظ  »سوء  من  الرغم  على  رائعة«  بطولة  سيقدم 

بين  من  وحدد  للغاية«،  صعبة  مجموعة  في  لوقوعه 

الفوز،  بإمكانهم  الذين  للمرشحين  الكبير  »العدد 

قوي«  مرشح  والبرازيل،  الحالي؛  اللقب  حامل  فرنسا 

ربما  )الجميع(،  يفاجئ  قد  الذي  »السنغال،  وكذلك 

نصف  أو  النهائي  إلى  بعيدا،  سيصل  لكن  يفوز،  لن 

النهائي«.

{ خالد محمد السويدي

في الجوالت الثالثة والرابعة 
والخامسة

 .. »Ooredoo كأس« 
بدون جماهير 

إقامة  قطر  نجوم  دوري  مؤسسة  قررت  قنا-  الدوحة- 

مباريات الجوالت الثالثة والرابعة والخامسة من بطولة 

دون  من   2023  -  2022 للموسم  القدم  لكرة  أريد  كأس 

حضور جماهيري.

إلقامة  »نظرا  إنه  أمس  لها  بيان  في  المؤسسة،  وقالت 

والخامسة(  والرابعة  )الثالثة  المقبلة  الجوالت  مباريات 

مالعب  على  أريد  كأس  لبطولة  المجموعات  دور  من 

قطر   FIFA العالم  كأس  ببطولة  الخاصة  التدريب 

الستضافة  الالزمة  الخدمات  فيها  تتوفر  ال  والتي   ،2022
إقامة  قطر  نجوم  دوري  مؤسسة  قررت  فقد  الجماهير، 

الجوالت الثالث من دون حضور جماهيري«.

غدا  المسابقة  من  الثالثة  الجولة  مباريات  وتفتتح 

ملعب  على  السيلية  مع  الوكرة  يلتقي  حيث  السبت، 

اإلرسال 2، وأم صالل والسد على ملعب العقلة 4، واألهلي 

4، ضمن مباريات  مع قطر على ملعب جامعة قطر رقم 

المجموعة األولى.

وتستأنف مواجهات هذه الجولة يوم األحد، حيث يلتقي 

العربي مع المرخية على ملعب اإلرسال 2، والدحيل مع 

على  الشمال  مع  والريان   ،4 العقلة  ملعب  على  الغرافة 

ملعب جامعة قطر رقم 4.

ست  برصيد  األولى  المجموعة  ترتيب  السد  ويتصدر 

صاحب  صالل  أم  على  األهداف  بفارق  متقدما  نقاط، 

الثالث  المركز  في  قطر  حل  بينما  الثاني،  المركز 

برصيد ثالث نقاط، يليه األهلي رابعا بنفس عدد النقاط 

السيلية  يحتل  بينما  األهداف،  بفارق  يتأخر  لكنه 

والوكرة المركزين الخامس والسادس بدون نقاط.

الترتيب  الدحيل  يتصدر  الثانية،  المجموعة  وفي 

الثاني  المركز  في  الغرافة  يليه  نقاط،  ست  برصيد 

نقاط،  بثالث  الثالث  المركز  في  والعربي  نقاط،  بأربع 

ثم الريان في المركز الرابع بنقطة واحدة، متساويا مع 

الشمال والمرخية لكنه يتقدم عليهما بفارق األهداف.

لبطولة االتحاد القطري للتنس المفتوحة

السليطي يحرز لقب »الشباب«
أحرز الالعب القطري غانم عيد السليطي لقب فئة 

الشباب لبطولة االتحاد القطري للتنس المفتوحة 

أمس  منافساتها  اختتمت  التي  والبنات  للبنين 

للتنس  الدولي  خليفة  مجمع  مالعب  على 

واالسكواش.

إثر  المسابقة  هذه  بلقب  السليطي  تتويج  وجاء 

تغلبه على منافسه بابلو بيريز في المباراة النهائية 

بنتيجة مجموعتين دون رد بواقع 6/ 4. 3/6.

الفائزين  على  الجوائز  توزيع  حفل  على  وأشرف 

لالتحاد  العام  السر  أمين  زينل  طارق  السيد 

الطائرة  والريشة  واالسكواش  للتنس  القطري 

البطولة وعدد  وذلك بحضور سلطان خلفان مدير 

من أولياء أمور الالعبين وجمع من محبي اللعبة.

الالعبة  حققت  البطولة،  منافسات  بقية  وفي 

لتحت  البنات  فئة  لقب  قسامة  خديجة  القطرية 

ثاني  آل  صفية  القطرية  حصدت  بينما  سنة   14
المركز الثاني.

الالعب  فاز  سنوات،   10 لتحت  األوالد  فئة  وفي 

فيما  األول  بالمركز  ثاني  آل  عبدالله  القطري 

لتحت  البنات  لقب  المطوع  زينب  الالعبة  أحرزت 

10 سنوات.
حققت  سنوات،   8 لتحت  البنات  مسابقة  وفي 

حصدت  فيما  األول  المركز  سويد  آية  الالعبة 

المركز الثاني الالعبة القطرية شما آل ثاني.

وتوجه السيد طارق زينل أمين السر العام لالتحاد 

الطائرة  والريشة  واالسكواش  للتنس  القطري 

بألقاب  الفائزين  الالعبين  لجميع  بالتهنئة 

البطولة متمنيا حظا أوفر لمن لم يحالفهم الحظ.

للتنس  المفتوحة  االتحاد  بطولة  أن  زينل  وأكد 

واسعة  قاعدة  بجمع  يتعلق  فيما  أهدافها  حققت 

من الممارسين لهذه اللعبة في دولة قطر وذلك في 

 100 من  أكثر  ومشاركة  عليها  الواسع  اإلقبال  ظل 

العب والعبة فيها.

االتحاد لتطوير رياضة  أن استراتيجية  إلى  ولفت 

التنس في قطر تضع ضمن أولوياتها تنظيم أكبر 

المحلية نظرا ألنها تفتح  البطوالت  عدد ممكن من 

المزيد  واكتشاف  الالعبين  عدد  زيادة  أمام  الباب 

للعبة  الفني  بالمستوى  واالرتقاء  المواهب  من 

{ من ختام المنافساتبشكل عام.
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ضمن سباق جائزة قطر قوس النصر.. اليوم

الجياد القطرية تبدأ رحلة التحدي

المقام  النصر  قوس  قطر  جائزة  سباق  أيام  ثاني  في 

برعاية نادى السباق والفروسية، يشهد مضمار سان كلو 

الذي  الخيل،  سباق  إقامة  باريس  الفرنسية  بالعاصمة 

رحلة  بداية  في  القطرية  الجياد  من  عدد  فيه  سيشارك 

عشرات  يتابعه  الذي  الشهير  الحدث  هذا  في  التحدي 

الماليين حول العالم.

في  قطرية  مشاركات  هناك  ستكون  السباق  هذا  وفي 

 3 عمر  األصيلة  العربية  للخيل  األولى  الفئة  من  شوطين 

2000م أحدهما للمهرات واآلخر  سنوات ومسافة كل منهما 

الفئة  لهذه  واإلثارة  القوة  في  غاية  شوطان  وهما  لألمهر، 

مهر  أفضل  بلقبي  منهما  بكل  الفائز  يتوج  حيث  العمرية، 

ومهرة عمر 3 سنوات في أوروبا وباألفضل بين جيله.

جائزة قطر للمهرات 
األولى  الفئة  من  قطر  لجائزة  المخصص  الشوط  في 

 12 تشارك  سنوات   3 عمر  اإلناث  األصيلة  العربية  للخيل 

مهرة، وتمتلك مهرات المالك القطريين سجاًل متميزًا للغاية 

من الفوز بهذه الجائزة، وتحمل اآلمال القطرية في مواصلة 

هذا التفوق هذا العام أيضًا كل من »نو تير الموري« )جعفر 

المدرب  مع  الكوارى  شعيل  بن  خليفة  ملك  إف)  إس  إيه 

إكزافييه توما دوموت والخيال ميكاييل برزالونا، و»مزون« 

المدربة  بإشراف  ريسنغ  الشقب  ملك  مونلو(  )المأمون 

و»نور  منديزابال،  يوريتز  الخيال  وبقيادة  برنار  إليزابيث 

المدرب  بإشراف  ريسنغ  الشقب  ملك  )أزادي(  المورى« 

و»الدوحة«  بوغنيم،  فالح  الخيال  وبقيادة  فورسى  توما 

)المرتجز( ملك سمو الشيخ عبد الله بن خليفة آل ثاني مع 

و»العبية«  بلييه،  أوليفييه  والخيال  فورسى  توما  المدرب 

)المرتجز( ملك محمد بن فهد العطية مع المدرب إكزافييه 

توما دوموت والخيال كريستوف سوميون.

جائزة قطر لألمهر
وفى الشوط المخصص إلقامة جائزة قطر للخيل العربية 

 15 يشارك  األولى(  )الفئة  سنوات   3 عمر  الذكور  األصيلة 

عبد  الشيخ  سمو  ملك  )الطير(  »أنور«  قطر  من  بينهم  مهرًا 

ميول  دو  جون  المدرب  وبإشراف  ثاني  آل  خليفة  بن  الله 

ملك  )نظام(  واي«  تي  آي  و»زامر  توما،  رونو  الخيال  وبقيادة 

توما  المدرب  مع  ثاني  آل  خليفة  بن  محمد  الشيخ  سمو 

)المرتجز(  و»الغدير«  غويون،  ماكسيم  والخيال  فورسى 

والخيال  رو  فرانسو  المدرب  مع  ريسنغ  الوسمية  ملك 

)المرتجز(  ليغل«  دو  و»سكا  سوميون،  كريستوف 

فورسى  توما  المدرب  مع  العطية  فهد  بن  الله  عبد  ملك 

محمد  ملك  )معزز(  بي«  و»رامرود  كابر،  جيروم  والخيال 

بن خليفة السويدي مع المدرب فيليب سوغورب والخيال 

ملك  مونلو(  )المأمون  إيبوليت«  و»جنكيل  بوغنيم،  فالح 

غوردان  شارل  المدرب  مع  الدفع  عمر  أسامة  المهندس 

والخيال أنتوني كراستوس.

الشوطين  هذين  في  الجياد  بين  كبيرا  الصراع  وسيكون 

فإن  ثم  ومن  سنوات،   3 عمر  والمهرات  لألمهر  وأنهما  خاصة 

اليوم يرسم مالمح ومستقبل  األداء على مضمار سان كلو 

القادمة،  السنوات  في  المشاركة  الجياد  من  كبير  عدد 

وشهدت السنوات الماضية لهذا السباق تفوق كبير للجياد 

مرة،  من  أكثر  التحدي  كسب  في  نجحت  الذي  القطرية 

بل وشكل االنتصار سواء بشوط األمهر أو المهرات انطالقة 

لعدد ليس بالقليل من الجياد على مستوى عالم سباقات 

الخيل.

مشاركة قطرية 
مضمار  إلى  األنظار  ستتحول  اليوم  السباق  انتهاء  ومع 

واألحد  السبت  يومي  السباق  تقام  حيث  لونشو  باريس 

أهم  إقامة  إلقامة  مسرحًا  الختام  وسيكون  القادمين، 

للخيل  العالمي  قطر  كأس  وهما  الحدث،  في  شوطين 

السباق  النصر، وهذا  األصيلة وجائزة قطر قوس  العربية 

شوط  كل  وفى  عام،  بشكل  العالم  في  واألغلى  األهم  يعد 

التتويج  عن  بحثا  قطرية  مشاركة  هناك  ستكون  منهما 

المنافسة  قوة  رغم  باريس  في  اإلنجازات  حصد  مواصلة 

العالم  في  األفضل  تعد  التي  المشاركة  الجياد  ومستوى 

الن مضمار باريس لونشو ال يشارك عليه إال الجياد األبطال 

هذا  على  المنافسة  وقوة  الصعوبات  تحمل  على  القادرة 

المضمار التاريخي.

دعم الشركاء 
تقام نسخة هذا العام من سباق جائزة قطر قوس النصر 

على  والفروسية  السباق  نادى  شركاء  من  حرص  وسط 

المساهمة في دعم هذا الحدث وتحقيق النجاح المأمول، 

ومنهم  جهة  من  أكثر  مع  متميزة  بشراكة  النادي  ويرتبط 

على  أحدهما  شوطين  رعاية  في  تشارك  التي  لونجين 

لونشو  البي  جائزة  على  واآلخر  لونجين،  األوبرا  جائزة 

يوم األحد المقبل، كما تشارك الخطوط الجوية القطرية 

المناطق  شركة  وتعود  للحدث،  الرسمي  الناقل  بصفتها 

العالمي  الحدث  في  للمشاركة  )مناطق(  االقتصادية 

الكبير من جديد، وذلك برعايتها لشوط جائزة قطر جون 

اليوم  في  أيضًا  يقام  والذي  األولى  الفئة  من  الغاردير  لوك 

الختامي، ومن بين الشركاء مع نادى السباق والفروسية 

/ زوروا قطر، إلى جانب مشاركة من  أيضا قطر للسياحة 

مؤسسة التعليم فوق الجميع.

{ إيماج دو كروات الفائزة بجائزة قطر للمهرات العربية عام 2021 { مشرف الفائز بجائزة قطر لألمهر العربية عام 2021

$ باريس

مزاد الخيل يدشن المنافسات
الفعاليات  أمس  انطلقت 

جائزة  لسباق  المصاحبة 

بإقامة  النصر  قوس  قطر 

األصيلة  العربية  الخيل  مزاد 

بحضور  أركانا  قاعة  في 

من  وعدد  النادي  مسؤولي 

القطريين،  الخيل  مالك 

من  للخيل  مالك  وكذلك 

للحرص  نظرا  أخرى  دول 

يتم  التي  الخيل  اقتناء  على 

أقيم  الذي  المزاد  في  عرضها 

كثرة  رغم  منظم  بشكل 

الجياد المعروضة للبيع. { مزاد الخيل في سان كلو

شوطان لألمهر 
والمهرات العربية 

على مضمار سان كلو 
وسط صراع كبير

اليوم بالميدان الداخلي باتحاد الفروسية

ثالث جوالت »لونجين هذاب« 
على خط االنطالق

الدرويش  محمد  بدر  العليا  المنظمة  اللجنة  ويترأس 

عمر  الرئيس  ونائب  للفروسية  القطري  االتحاد  رئيس 

البطولة  ومدير  بالشقب  التجاري  المدير  المناعي  خالد 

نوح  بن  أحمد  الشيخ  واألعضاء  الرميحي  يوسف  على 

وشيخة  بدوي  وأحمد  الفروسية  اتحاد  عام  أمين  ثاني  آل 

القحطاني.

للخيل  الطبي  بالفحص  أمس  البطولة  إدارة  وقامت 

إقبال  مدى  ووضح  واألطباء  والفرسان  المالك  بوجود 

الفرسان للمشاركة في منافسات الحولة الثالثة.

في  الصغرى  بالجولة  المنافسات  تنطلق  وسوف 

حواجز  بارتفاع  الساعة  ضد  واحدة  جولة  من  منافسة 

األوائل  للفائزين  مالية  وبجوائز  سم   110 إلى   100 من 

بقيمة 20 ألف ريال.

وعند الساعة الخامسة والنصف مساء تقام منافسات 

الجولة المتوسطة من جولة واحدة ضد الساعة بارتفاع 

حواجز من 120 إلى 130 سم بجوائز مالية 30 ألف ريال 

للفردي و30 ألف ريال للفرق.

المفتوحة  الجولة  بإقامة  السبت  غدا  الجولة  وتختتم   

سم   120 إلى   115 حواجز  بارتفاع  عصرا  الثالثة  في 

بجوائز مالية 25 ألف ريال.

وعند الخامسة والنصف مساء تقام الجولة الثانية من 

سم   80 حواجز  بارتفاع  المستقبل  فرسان  منافسات 

يعقبها الفئة الثانية بارتفاع حواجز 90 سم.

في  الختام  مسك  الكبرى  الجولة  منافسات  وستكون 

الساعة السادسة والنصف مساء بارتفاع 130 إلى 140 

سم في دورة واحدة مع جولة تمايز حاسمة وتبلغ قيمة 

جائزة الجولة الكبرى 60 ألف ريال.

النجاح  شركاء  الموسم  هذا  البطولة  برعاية  ويقوم 

صندوق دعم األنشطة االجتماعية والرياضية ولونجين 

وإكسون موبيل قطر وشركة السالم العالمية.

المنتخبات  مدير  المري  عبدالله  أشاد  جانبه..  من   

القطرية للفروسية، ومدرسة فرسان المستقبل باالتحاد 

بالمستويات  الحديث،  والخماسي  للفروسية  القطري 

التي  البطولة  من  األولى  الجولة  في  ظهرت  التي  الجيدة 

أن  معتبرا  أشهر،  لعدة  امتدت  توقف  فترة  بعد  تقام 

من  السادسة  النسخة  في  الصغار  الفرسان  مشاركة 

مشاهدة  تمت  حيث  باهر،  بمستقبل  تبشر  البطولة 

مستويات متطورة في المستويين األول والثاني مما يدل 

على أن الفرسان في تطور مستمر ليكونوا أفضل خلف 

للنجوم الحاليين، السيما أن جوالت هذاب ساهمت في 

تفريخ األبطال بجميع الفئات.

المرة  هذه  الفرسان  منافسات  تشهد  أن  المري  وتوقع 

بين  واإلثارة  المنافسة  وقوة  المشاركين  من  المزيد 

السابقة  الخمس  النسخ  ساهمت  أن  بعد  الفرسان 

في تحقيق تطور كبير وملحوظ في أداء الفرسان سنة 

بعد أخرى وأصبح يرتقي إلى الطموح المطلوب لتوسيع 

أن  خاصة  والكفاءة  العدد  حيث  من  المشاركة  قاعدة 

األولى  الفائزين بالمراكز  النجاح تحقق من خالل تنوع 

خالل الموسم الماضي. 

اإلعالمية  اللجنة  مدبر  القاشوطي  الله  عبد  وتوقع 

منافسات  لدى  المتوسطة  الجولة  تشهد  أن  بالبطولة 

المشاركين  المنافسين  بين  كبيرا  صراعا  الفرق 

فريق  فوز  عن  الثانية  الجولة  أسفرت  أن  بعد  خاصة 

السالم بالمركز األول وتكون من الفرسان محمد خليفة 

النعيمي،  سند  وخالد  حيدان،  سعيد  ومحمد  الباكر 

وجاء في المركز الثاني فريق أجواد، وفي المركز الثالث 

إكسون موبيل.

 – »لونجين  لبطولة  المنظمة  اللجنة  أن  إلى  ولفت   

هذاب« رأت أن تبدأ منافساتها مبكرة هذه السنة إلتاحة 

الذي  للموسم  جيد  بشكل  لإلعداد  للفرسان  الفرصة 

االستفادة  بجانب  هذا  المونديال،  فترة  إبان  سيتوقف 

المنشآت  جودة  حيث  من  المتاحة  اإلمكانيات  من 

رياضة  متطلبات  بأعلى  المجهزة  الداخلية  والصاالت 

الفروسية.

تبدأ في الثالثة عصر اليوم منافسات الجولة الثالثة من بطولة 
لونجين هذاب لقفز الحواجز والترويض في نسختها السادسة على 

التوالي بمشاركة كل فرسان وفارسات قطر بمختلف الفتات العمرية 
والمستويات الفنية وتقام البطولة بتنظيم مشترك بين الشقب 

واالتحاد القطري للفروسية والخماسي الحديث على مضمار الميدان 
الداخلي باتحاد الفروسية.
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رئيس األرجنتين السابق:

المونديال األخير لميسي يعني الكثير

األرجنتين  رئيس  ماكري،  ماوريسيو  اعتبر 

جونيورز  وبوكا  و2019   2015 عامي  بين 

منتخب  أن  و2007،   1995 عامي  بين 

للفوز  المرشحين  من  »األلبيسيليستي« 

للمهاجم  األخير  ألنه   2022 قطر  بمونديال 

ليونيل ميسي.

رياضية  فعالية  حضوره  أثناء  ماكري  وأكد 

في مدريد، »أرى أن األرجنتين مرشحة للفوز 

لميسي  األخير  المونديال  إنه  بالمونديال. 

وهذا يعني الكثير«.

وأضاف أن مدرب المنتخب ليونيل 

يخلق  كيف  »عرف  سكالوني 

حارس  لدينا  جيدة.  بيئة 

جيد ودفاع حسن وخط وسط 

دي  أنخل  مثل  والعب  قتالي 

أفضل  يعيش  الذي  ماريا 

حاالته«.

األرجنتيني  الرئيس  وأبرز 

حالة  في  »نحن  السابق 

المونديال  لكن  جيدة  تركيز 

األدوار  تبدأ  حين  صعوبته  تزيد 

اإلقصائية«.

{ ميسي هامان يشكك 
في إمكانية فوز ألمانيا

السابق،  األلماني  المنتخب  العب  هامان،  ديتمار  شكك 

في فرص تتويج منتخب بالده بلقب بطولة كأس العالم 

قطر 2022. كتب هامان )49 عاما( في مقال بمجلة »كيكر« 

األلمانية أمس الخميس: »بالنظر إلى كأس العالم، لدي 

مخاوف كبيرة. ال أعلم إذا كان العبو المنتخب األلماني 

باللقب«.  الفوز  في  فرصهم  لحساب  يكفي  بما  جيدين 

تحديدا  دولية،  مباراة   59 لعب  الذي  هامان،  وتحدث 

عن مركزي الهجوم وخط الوسط المدافع، وقال: »ليس 

لدينا مهاجم صريح في األمام، وال يوجد العب خط وسط 

مدافع حقيقي- هذان من أهم المراكز«.

منتخب  أي  يوجد  ال  أنه  هامان  أكد  ذلك،  إلى  وإضافة 

يفعل  كما  واحد  فريق  العبي  على  »يعتمد  أوروبا  في 

بايرن  العبي  على  يعتمد  الذي  األلماني،  المنتخب 

{ منتخب ألمانياميونخ«.

إنريكي:

نحن األفـضـل فـي أوروبــا
للمنتخب  الفني  المدير  إنريكي،  لويس  تباهى 

دوري  نهائي  نصف  إلى  فريقه  بتأهل  اإلسباني، 

تحت  الفريق  حققها  التي  والنتائج  األوروبية  األمم 

قيادته وذلك في رسالة نشرها على حسابه بشبكة 

تظهر  صورة  المدرب  ونشر  االجتماعية.  »تويتر« 

فيها مقارنة بين نتائج إسبانيا مع بقية المنتخبات 

فقط  »هذا  عبارة  معها  وكتب  الكبرى،  األوروبية 

لوضع األمور في إطارها«. ويتباهى إنريكي 

من  كانت  وحدها،  »إسبانيا  بأن 

منافسات   4 آخر  في  األفضل  ضمن 

أن  إلى  وأشارت  للمنتخبات«. 

في  فشلت  أوروبا،  بطلة  »إيطاليا، 

في  المنافسات«،  هذه  من  واحدة 

مونديال  عن  غيابها  إلى  إشارة 

المنتخبات  بقية  أن  فيما  قطر، 

األوروبية »فشلت في منافستين 

على األقل«.
{ لويس إنريكي

الركراكي: حاسبوني بعد البطولة
المغرب،  منتخب  مدرب  الركراكي،  وليد  دعا 

الجماهير ووسائل اإلعالم لتركه يعمل بهدوء ودون 

انتهاء  بعد  لما  محاسبته  وتأجيل  ضعوطات 

مشاركة األسود بكأس العالم »قطر 2022«.

الركراكي، في تصريحات تليفزيونية،  وقال 

تالحقه  التي  لالنتقادات  تفسيرا  يجد  ال  إنه 

ومنها المطالبة بضم الثنائي عبد الرزاق حمد 

الله ومروان الشماخ.

وأضاف »أنا مستغرب لكثير من الجدل المثار 

أمامكم  واعترفت  الالعبين  بعض  بشأن  حاليا 

أنني عشت تحت وقع ضغط رهيب في معسكر 

إسبانيا«. 

{ وليد الركراكي يقود تدريبات المنتخب المغربي

في المونديال

»درع حنبعل« يزين قميص تونس
كشفت شركة »كابا« 

الــــمــــتــــخــــصــــصــــة 

فـــــــي الــــمــــالبــــس 

ــــيــــزات  ــــتــــجــــه وال

أمس  الرياضية، 

الــقــمــيــص  عـــن   ،

ـــــــــي  ـــــــــم ـــــــــرس ال

ــــب  ــــخ ــــت ــــن ــــم ــــل ل

التونسي المشارك في 

مونديال قطر 2022.

الراعية  الشركة  وطرحت 

موقعها  عــلــى  للمنتخب 

األول  القميص  الــتــجــاري 

ــثــانــي  بــالــلــون األحـــمـــر وال

بـــالـــلـــون األبــــيــــض لــلــبــيــع 

سيطرح  فيما  للجماهير، 

وقت  فــي  الــثــالــث  القميص 

الحق.

مرة،  ألول  القميص،  وحمل 

القائد  لدرع  مجسدة  خلفية 

الــعــســكــري لــمــديــنــة قــرطــاج 

الــتــاريــخــيــة حــنــبــعــل، الــذي 

الــحــربــيــة  بتكتيكاته  ـــرف  ع

عبر  الــمــلــحــمــيــة  ومــســيــرتــه 

جيش  على  وفــوزه  اآللب  جبال 

ـــاي«  ـــان ـــي مــعــركــة »ك ـــــا ف روم

الشهيرة بجنوب شرق إيطاليا.

ــــد قــــــرطــــــاج، وقــــائــــدهــــا  ــــع وت

الــعــســكــري الــفــذ، أحـــد الــرمــوز 

ــس، ومــنــهــا  ــون ــت الــتــاريــخــيــة ل

»نسور  لقب  المنتخب  يحمل 

قرطاج«.

           { قميص تونس

لكأس العالم »قطر 2022«.. وشكوك حول عمالقة أوروبا

البرازيل واألرجنتين األكثر جاهزية

في  المشاركة  للمنتخبات  األخيرة  التجربة  أظهرت 

البرازيل  منتخبي  أسهم  ارتفاع   ،»2022 »قطر  العالم  كأس 

واألرجنتين، اللذين فازا بشكل واضح في مباريات ودية على 

فرق أقل في المستوى.

بينما زادت الشكوك حول المنتخب الفرنسي حامل اللقب، 

الذي ودع المرحلة النهائية من دوري األمم األوروبية، والذي كان 

قريبا حتى من الهبوط من القسم األول، كما حدث إلنجلترا.

البرازيل واألرجنتين
راسخة  بخطى  المضي  الالتينية،  أميركا  عمالقا  ويواصل 

قبل فترة قصيرة للغاية من انطالق العرس الكروي العالمي 

في قطر، وأصبحت منافستهما على التتويج باللقب، بعيدة 

عن أي شك.

مع  ميسي  وليونيل  البرازيل  مع  نيمار  من  كل  ويظهر 

وإلى  المنتخبين،  في  حقيقيين  كقائدين  األرجنتين 

كتيبة  سكالوني،  وليونيل  تيتي  من  كل  يمتلك  جانبهما، 

متكاملة من الالعبين الكبار.

في  حاضرين  منتخبين  على  وديتين  في  البرازيل  وفازت 

المونديال أيضا، هما غانا )3-0( وتونس )1-5(.

وأضاف  السوداء  النجوم  أمــام  ثنائية  ريتشارليسون  أحــرز 

هدفا في اللقاء الثاني، أما رافيينيا فأحرز هدفين أمام نسور 

ـــع  ـــن قــــــرطــــــاج وص

هدفا.

من  نيمار  واقــتــرب 

الـــرقـــم الــتــهــديــفــي 

لـــــبـــــيـــــلـــــيـــــه مــــع 

الـــمـــنـــتـــخـــب، فــي 

حـــيـــن يــــقــــدم كــل 

باكيتا  لوكاس  من 

جونيرو  وفينسيوس 

وبــــــيــــــدرو وأنــــطــــونــــي 

ورودريـــــــجـــــــو، خــــيــــارات 

هجومية متنوعة وناجعة.

تألق ميسي
فخاض  األرجنتيني  المنتخب  أما 

أقل  أمام منافسين  المتحدة،  الواليات  مباراتيه في 

قوة وهما هندوراس وجامايكا، وفاز على كل منهما بنتيجة 

المباراة  وفي  مباراة،  كل  في  هدفين  ميسي  وأحرز   .0-3
راقصي  مع  خاضها  فقط  ساعة  نصف  في  سجلهما  الثانية 

التانجو.

إلى  أميركا  بكوبا  الفائز  األرجنتيني  المنتخب  ويتطلع 

بمونديال  التتويج 

أداء  بـــعـــد  ـــر،  ـــط ق

روسيا  فــي  مخيب 

.2018

تراجع 

كبار أوروبا

ـــــا  وأنـــهـــى كـــبـــار أوروب

في  ــات  ــوع ــم ــج ــم ال دور 

دوري  من  الثالثة  النسخة 

وتــأهــلــت لقبل  أوروبــــــا،  أمـــم 

النهائي كل من هولندا وإسبانيا 

وكرواتيا وإيطاليا، بينما ودع البطولة 

كل من فرنسا والبرتغال وألمانيا وبلجيكا 

وإنجلترا، التي هبطت للقسم الثاني.

وكانت فرنسا حاملة لقب البطولة التي توجت بها الموسم 

عن  الهبوط  من  قريبة  إسبانيا،  حساب  على  الماضي 

النمسا  على  فوزها  بفضل  نجت  ولكنها  الموت،  مجموعة 

أمام  النمسا  وخسارة  جيرو  وأوليفيه  مبابي  لكليان  بهدفين 

رانجينيك،  رالف  المدرب  فريق  فوز  حالة  في  ألنه  كرواتيا، 

رابع  إنجلترا،  خيبة  ولكن  األخير.  المركز  في  الديوك  لكان 

وصل  فبعدما  أكبر،  كانت  روسيا،  مونديال  في  العالم 

لم  أوروبا،  أمم  لنهائي  ساوثجيت  جاريث  المدرب  منتخب 

يستمر بنفس المستوى.

وسيلعب منتخب األسود الثالثة في الموسم المقبل بالقسم 

الثاني من دوري األمم، بعدما حل أخيرا في مجموعته خلف 

إيطاليا، بطلة أوروبا التي ستغيب للمرة الثانية على التوالي 

بعد  تعد  لم  التي  وألمانيا،  المجر  من  وكل  المونديال،  عن 

في  العالم  ثالث  بلجيكا،  واستسلمت  المعهود.  لمستواها 

روسيا 2018، أمام منافسها التقليدي، هولندا.

دفعة هائلة
وبلغت إسبانيا وصيفة النسخة السابقة من أمم أوروبا قبل 

أمام  مباراتها  في  ظهرت  والتي  حولها  الشكوك  رغم  النهائي 

سويسرا، حين خرت في سرقسطة )2-1(.

دفعة  النهائي  لنصف  والتأهل  البرتغال  على  الفوز  وأعطى 

غمار  خوض  قبل  إنريكي  لويس  لكتيبة  عالية  معنوية 

نهائيات كأس العالم.

وتأهلت كرواتيا أيضا إلى قبل النهائي ولكن بعد بداية سيئة 

على  بفوزين  التأهل  بطاقة  اقتنصت  حيث  البطولة،  في 

الدنمارك )2-1( والنمسا )3-1(.

{ منتخب إسبانيا { األرجنتين

{ نيمار يتألق 

مع البرازيل


