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كوستاريكا تعلن القائمة النهائية للمونديال
لمنتخب  الفني  المدير  سواريز،  فرناندو  لويس  الكولومبي  أعلن 

يستعدون  الذين  الالعبين  النهائية  القائمة  كوستاريكا، 

وذلك   ،2022 قطر   FIFA العالم  كأس  نهائيات  في  للمشاركة 

وألمانيا  ضمن المجموعة الخامسة إلى جانب منتخبات إسبانيا 

واليابان.

لفريق  المخضرم  الحارس  يتقدمها  العبا،   26 القائمة  وضمت 

للمرة  سيشارك  والذي  نافاس،  كيلور  جيرمان،  سان  باريس 

الثالثة تواليا.

بعث برسالة شديدة اللهجة لكل من يهاجم مونديال »2022«

الفيفا »ُيسكت« المشككين

المنتخبات  إلى  رسالة  )الفيفا(  وكتب 

القدم،  لكرة  العالم  كأس  في  المشاركة 

في  القدم  كرة  على  التركيز  على  يحثهم 

قطر وعدم السماح بجر هذه الرياضة إلى 

»معارك« أيديولوجية أو سياسية. 

رئيس  إنفانتينو  جياني  رسالة  وجاءت 

الفيفا وفاطمة سامورا األمين العام لالتحاد 

بعد عدد من االحتجاجات التي قامت بها 

تتراوح  قضايا  حول  العالم،  كأس  فرق 

والمخاوف  الميم  مجتمع  حقوق  بين 

بشأن معاملة العمال المهاجرين. 

عن  نقال  نيوز  سكاي  قناة  وذكرت 

الموجهة  الرسالة  في  وسامورا  إنفانتينو 

كأس  بطولة  في  مشاركة  دولة   32 إلى 

العالم لكرة القدم »من فضلكم، دعونا اآلن 

نركز على كرة القدم«. 

أن  نعلم  »نحن  الرسالة:  في  وأضافا 

ونحن  فراغ  في  تعيش  ال  القدم  كرة 

من  العديد  هناك  أن  القدر  بنفس  ندرك 

الطبيعة  ذات  والصعوبات  التحديات 

العالم،  أنحاء  جميع  في  السياسية 

القدم  لكرة  تسمحوا  ال  فضلكم  من  لكن 

باالنجرار إلى كل معركة أيديولوجية أو 

سياسية موجودة«. 

وتعد هذه النسخة هي األولى في التاريخ 

والشرق  العربي  الوطن  في  تقام  التي 

جماهيره  بشغف  المعروف  األوسط، 

 20 من  بداية  رسميا  منافساته  وتنطلق 

نوفمبر وتستمر حتى 18 ديسمبر. 

حمالت الهجوم قادها المنتخب األسترالي 

القدم  لكرة  الدانماركي  االتحاد  وسبقه 

الذي أكد أن العبي الدانمارك سيسافرون 

إلى كأس العالم بدون عائالتهم احتجاجا 

على سجل حقوق اإلنسان في البالد. 

وأكدت اللجنة المنظمة مرارا وتكرارا على 

أن كأس العالم في قطر للجميع، بغض 

النظر عن ميولهم مرحب بهم كما أن قطر 

وبشهادة الجميع نجحت في إحراز تقدم 

في مجال حقوق العمال. 

الفيفا،  »في  الرسالة  في  إنفانتينو  وقال 

نحاول احترام كل اآلراء والمعتقدات، دون 

إعطاء دروس أخالقية لبقية العالم«. 

وتابع »إحدى أعظم نقاط القوة في العالم 

وإذا كان اإلدماج  هي بالفعل تنوعه ذاته، 

هذا  احترام  يعني  فإنه  شيء،  أي  يعني 

أمة  أو  ثقافة  أو  شعب  يوجد  ال  التنوع. 

أفضل من اآلخرين«. 

 تأتي هذه الرسالة من قبل الفيفا لتجبر 

بعدما  والسكوت  التوقف  على  الجميع 

رفضت قطر الرد مرارا وتكرارا على الكثير 

وركزت  التشكيك  وحمالت  األكاذيب  من 

من  قوة  بكل  والتجهيز  العمل  في  فقط 

أجل إنجاح البطولة بأفضل صورة ممكنة 

من الناحية الفنية والتنظيمية أيضا.

الستضافة أول مونديال في الشرق األوسط

تواصل حمالت التأييد لقطر
الدولية  التأييد  حمالت  تواصلت 

رياضي  حدث  أكبر  قطر  الستضافة 

ينتظره الماليين حول العالم وهو بطولة 

كأس العالم FIFA قطر 2022.

»ماريان«  مجلة  نشرت  السياق  هذا  وفي 

فوليو  فيليب  للسيناتور  مقاال  الفرنسية 

تحت  الفرنسي  الشيوخ  مجلس  عضو 

الفرنسيين  على  ينبغي  »ال  عنوان 

وقال فوليو  العالم بقطر«  مقاطعة كأس 

مونديال  مقاطعة  بضرورة  المطالبة  إّن 

قطر تعد أحد أمثلة األوامر وأنماط التفكير 

تبعات  تطالهم  ال  أطراف  عن  الصادرة 

قراراتهم لكنهم يّدعون فرض تطبيقها.

الفرنسيين  من   60% أّن  إلى  مشيرا 

مونديال  مشاهدة  ينوون  أنهم  يؤكدون 

أجرته  الذي  االستطالع  نتائج  وفق  قطر 

وكالة هاريس انتراكتيف والتي ُنشرت 

في 20 أكتوبر الماضي.

ووصف عضو مجلس الشيوخ الفرنسي 

أشبه  بأنها  المونديال  ضد  الحمالت 

لدى  صدى  تلقى  ال  التي  باإلمالءات 

الجمهور العادي الذي لديه رغبة جامحة 

في المضي قدما في التمتع بهذا الحدث 

مهما كلف الثمن.

وزير  جابرييل  زيغمار  قال  جانبه  من 

قطر  إن  السابق  االلماني  الخارجية 

مرساة أمان في منطقة غير مستقرة تّعج 

باألزمات.

على  له  تغريدات  سلسلة  في  وأشار 

أن  إلى  تويتر  االجتماعي  التواصل  موقع 

منظمات االمم المتحدة تقّيم الوضع في 

مما  وموضوعية  عداًل  أكثر  بشكل  قطر 

تقارير  ان  إلى  مشيرا  ألمانيا،  في  يجري 

للغاية  إيجابية  الدولية  العمل  منظمات 

في  المسبوقة  غير  اإلصالحات  تجاه 

المنطقة.

سياسة  األلماني  الخارجية  وزير  وهاجم 

قطر  مع  المانيا  تعامل  إن  وقال  بالده 

»يفتقر لالحترام« مطالبا برلين بمعاملة 

الثقة  أن  إلى  الدوحة.. ولفت  متوازنة مع 

األميركية  المتحدة  الواليات  توليها  التي 

لقطر يجب أن تحرك السياسيين األلمان 

لفهم االسباب التي جعلت أميركا ترى في 

قطر »شريكًا موثوًقا«.

النقد  ومستوى  حجم  أن  على  وشدد 

المانيا بالتحديد لقطر »أمر  الموجه من 

حديثة  دولة  قطر  أن  مؤكدا  مقبول«  غير 

أمامها الكثير في مسيرتها لتفعله.

 كتب           محمد الجزار 

{ إنفانتينو

أخيرا، وبعد طول 
انتظار وصمت طويل، 

رد االتحاد الدولي على 
حمالت الهجوم الشرسة 

والمسعورة من قبل 
منتخبات والعبين 

مشاركين في مونديال 
2022، ما بين دعوة 

للمقاطعة واتهامات ال 
أساس من الصحة. 

نطالب جميع المنتخبات بالتركيز 
في كرة القدم واالبتعاد عن السياسة 

ضمن بطولة سمو األمير للرماية

ختام مسابقة المسدس رجال وسيدات
ميادين  مجمع  على  أمس  اختتمت 

مسابقة  منافسات  لوسيل، 

ضمن  وسيدات  رجال  المسدس 

والقوس  للرماية  األمير  سمو  بطولة 

رماة  من  واسعة  بمشاركة  والسهم 

الوطني. منتخبنا 

ومثيرة،  قوية  المنافسات  وجاءت 

 25 ناري  المسدس  مسابقة  ففي 

أبو  محمد  الرامي  فاز  رجال،  متر 

جمع  ان  بعد  األول  بالمركز  طعيمة 

حمد  وحقق  نقطة،   551 رصيده  في 

برصيد  الثاني  المركز  طعيمة  أبو 

الشيبة  أسامة  وفاز  نقطة،   541
نقطة   541 برصيد  الثالث  بالمركز 

أيضا.

متر   25 المسدس  مسابقة  في  أما 

ماريانا  الرامية  فازت  سيدات، 

ان  بعد  األول  بالمركز  كانتانيال 

 556 برصيد  رصيدها  في  جمعت 

نصرة  الرامية  وحققت  نقطة، 

 547 برصيد  الثاني  الركز  محمد 

بالمركز  المطوع  نورة  وحلت  نقطة، 

546 نقطة. الثالث برصيد 

النهائي  جولة  السبت  اليوم  وستقام 

رجال  أمتار   10 البندقية  لمسابقة 

الفائزين  تتويج  تليها  وسيدات، 

ليسدل  األولى  الثالثة  بالمراكز 

البطولة. منافسات  على  الستار 

اإلصابة تحرم ناكاياما من المشاركة في المونديال

فعاليات مميزة تنتظر الجماهير

المنتخب الياباني يصل الدوحة.. اإلثنين

افتتاح قرية العنابي في مشيرب

المنتخب  فيه  يستعد  الذي  الوقت  في 

الياباني لبدء آخر تحضيراته لمونديال 

إلى  للوصول  البعثة  واستعداد  قطر، 

ما  وفق  المقبل  االثنين  يوم  الدوحة 

نادي  كشف  سابقا،  عنه  اإلعالن  تم 

القدم،  لكرة  اإلنجليزي  تاون  هادرسفيلد 

تعرض  ناكاياما  يوتا  الياباني  العبه  أن 

وسيخضع  أخيل  وتر  في  لإلصابة 

لعملية جراحية، األمر الذي يبعده تماما 

في  بالده  منتخب  مع  مشاركته  عن 

بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022.

وكان ناكاياما قد اختير ضمن تشكيلة 

منتخب اليابان المكونة من 26 العبا، من 

المونديال،  نهائيات  في  المشاركة  أجل 

الياباني  المنتخب  سيخوض  حيث 

المنافسات في المجموعة الخامسة إلى 

جانب ألمانيا وإسبانيا وكوستاريكا.

له،  بيان  في  هادرسفيلد  نادي  وأعلن 

عامًا   25 العمر  من  البالغ  المدافع  أن 

تبعده  جراحية  عملية  بإجراء  سيقوم 

الدرجة  دوري  نهاية  حتى  المالعب  عن 

خروجه  بعد  وذلك  إنجلترا،  في  األولى 

التي  المباراة  خالل  مصابا  الملعب  من 

خسرها الفريق أمام سندرالند 0 - 2.

المتاحف األربعة في متاحف  العنابي في بيت الشركة، وهو أحد  اليوم قرية  تفتتح 

المقر  ويعتبر  القدم،  لكرة  القطري  االتحاد  تنظيم  من  العنابي  قرية  وتعد  مشيرب، 

والرياضية،  المرحة  األنشطة  من  والعديد  الوطني  بالمنتخب  لالحتفال  الرئيسي 

اليوم  مساء  الثامنة  في  االحتفالية  وستقام  والصغار..  لألطفال  المخصصة  وغيرها 

وسط حضور كبير، حيث تقام الفعاليات مع اقتراب انطالق كأس العالم 2022، وتوفر 

الفعاليات تجربة تفاعلية للزوار.

مدرب اإلكوادور:

العراق آخر المحطات قبل العنابي

الفارو  غوستافو  األرجنتيني   قال 

االكوادوري  المنتخب  مدرب 

أمام  القادمة  الودية  المباراة  إن 

المقرر  بموعدها  ستقام  العراق 

الجاري  الشهر  من   12 في 

هي  اإلسبانية  العاصمة  في 

والمهمة  األخيرة  الودية  التجربة 

الفريق  جاهزية  على  للوقوف 

التي  النهائية  القائمة  واختيار 

كأس  بطولة  غمار  ستخوض 

نوفمبر  من   20 الـ  في  العالم 

اإلكوادور  أن  خصوصًا  الجاري 

أمام  االفتتاحي  اللقاء  ستلعب 

صاحب  القطري  المنتخب 

األرض والجمهور. 

إشادته  عن  الفارو   وأعرب 

العالية  المعنوية  بالحالة 

الحالة  وكذلك  فريقه  لالعبي 

وجاهزية  والفنية،  البدنية 

تفاؤله  وكذلك  العناصر  جميع 

متميز  مستوى  العبيه  بتقديم 

صعوبة  رغم  المونديال  في 

أمام  خصوصا  المباريات 

مستضيف البطولة »قطر« التي 

شهد منتخبها تطورا ملحوظا في 

بكأس  فوزه  بعد  األخيرة  الفترة 

آسيا 2019 كذلك مشاركته في 

والكأس  أميركا  كوبا  بطولتي 

الذهبية.

أوقعتها  التي  اإلكوادور   وتطمح 

في   2022 العالم  كأس  قرعة 

جانب  إلى  األولى،  المجموعة 

»قطر–السنغال- من  كل 

رقم  تحقيق  إلى  هولندا« 

الوصول  بعد  جديد  قياسي 

 2006 نسخة  في   16 الـ  دور  إلى 

اإلكوادور  شاركت  كما  بألمانيا 

في  العالم  كأس  نهائيات  في 

عام  واليابان  الجنوبية  كوريا 

 2014 عام  والبرازيل   2002
وخرجت من الدور األول في كلتا 

المشاركتين.

{ غوستافو الفارو

كتب       علي المي

إنفانتينو: نحاول احترام كل اآلراء والمعتقدات 
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فاطمة سامورا األمين العام لالتحاد الدولي لكرة القدم »الفيفا«:

الشعب القطري »األكرم« على وجه األرض

النطالق  التنازلي  العد  بدء  مع 

العالم  كأس  بطولة  منافسات 

2022، والتي تقام ألول مرة في منطقة 
العربي  والوطن  األوسط  الشرق 

قطر  ستقدمه  ماذا  الجميع  يترقب 

للعالم. 

ضد  الشرسة  الهجوم  حمالت  ورغم 

القدم  لكرة  الدولي  االتحاد  أن  إال  قطر 

قطر  قدرات  في  جدا  يثق  –الفيفا- 
أفضل  على  سارت  التي  وتجهيزاتها 

ما يكون على مدار 12 عاما كاملة، وهو 

عام  أمين  سامورا  فاطمة  أكدته  ما 

كبيرا  نجاحا  توقعت  والتي  الفيفا، 

للحدث الكروي الكبير على أرض قطر 

خالل الفترة من 20 نوفمبر وحتى 18 

ديسمبر. 

موقع  على  ضيفة  سامورا  وحلت 

الفيفا في حوار سريع تحدثت خالله 

عن البطولة وآخر تجهيزات قطر. 

أّن  سامورا  فاطمة  قالت  البداية  في 

العالم سيوجه أنظاره إلى دولة قطر، 

مليئًا  كرويًا  مهرجانًا  ستشهد  التي 

باالحتفاالت انطالقًا من يوم األحد 20 

بداية  صافرة  موعد  الحالي،  نوفمبر 

مونديال 2022. 

قطر  في  العالم  »كأس  وأضافت: 

من  تحدث  لم  أشياء  ستشهد 

في  تقام  بطولة  أول  فهي  قبل، 

كل  فيها  تجتمع  مرة  وأول  المنطقة، 

)تقصد  واحد  مكان  في  المنتخبات 

إليه  سيفد  قريبة(  جغرافية  منطقة 

أنحاء  مختلف  من  المشجعون 

ويرقصوا  ويغنوا  ليجتمعوا  العالم، 

ويطلقوا المشاعر اإليجابية للعالم«. 

قطر  الناس  يرى  »قد  وتابعت: 

الناس  مثل  محافظًا،  مجتمعًا 

الشعب  لكن  السنغال،  بلدي  في 

القطري أكثر الناس كرمًا على وجه 

األرض، الطعام رائع، الشاي جميل، 

الكورنيش  على  تتمشى  وحين 

تشاهده  لم  شيئًا  سترى  المذهل، 

والنور  السحر  سترى  قبل،  من 

والمذاق واالبتسامات«. 

 32 سيرى  »الجميع  وأوضحت: 

يرتدون  ومشجعيهم  منتخبًا 

باحتفاالت  ويستمتعون  القمصان، 

سيصبحون  أناسًا  سنلتقي  فرقهم، 

كأس  بعد  طويلة  لفترة  أصدقاءنا 

الخصوص،  وجه  على  لكن  العالم، 

فقط،  واحد  بشيء  سيستمع  الكل 

وهو عشق كرة القدم«. 

هو  سيكون  االفتتاح  »حفل  وأردفت: 

على  إبهارًا  األكثر  الرياضي  الحدث 

لكيال  تتذكر  أن  فقط  عليك  اإلطالق، 

على  يجب  ألنه  منه،  جزء  أي  تفوت 

المشجع أن يجلس في مقعده قبل 

)تقصد  مساء  والنصف  الخامسة 

أجمل  وستشاهد  الدوحة(،  بتوقيت 

حفل افتتاح على وجه األرض«. 

مكان  أفضل  »لعل  أيضا:  وتابعت 

المالعب  بعد  االحتفاالت  لمشاهدة 

الممشى  هذا  الكورنيش،  هو 

قلياًل  يذكرني  البحر  بمحاذاة 

داكار  في  السنغال  بكورنيش 

تتخيل  أن  لك  رائع.  إنه  األم،  ببلدي 

العبوها  يرتدي  منتخبًا   32 وجود 

ويرقصون  ويغنون  فرقهم  قمصان 

بالطبع  هذا  ويستمتعون،  ويهتفون 

يعلم  »كما  وأردفت:  مذهل«.   أمر 

التيرانغا  أسود  فإن  الجميع، 

سيكونون  أفريقيا  أبطال  )السنغال( 

وغانا  وتونس  المغرب  جانب  إلى 

بهذا  أحلم  وأنا  وأتمنى  والكاميرون، 

الدول  إحدى  أرى  بأن  يوم،  كل  األمر 

على  األغلى  الكأس  ترفع  األفريقية 

اإلطالق يومًا ما، ولم ال يحدث هذا في 

حديثها  سامورا  واختتمت  قطر«.  

بصفتي  يهمني  ما  »أكثر  قائلة: 

القدم  لكرة  الدولي  االتحاد  عام  أمين 

في  القدم  بكرة  االحتفال  أشاهد  أن 

جميع أنحاء العالم، ال أطيق االنتظار 

حتى آتي إلى قطر، ألن هذا سيحدث 

قطر  مونديال  تابعوا  لذا  قريبًا، 

من  العشرين  في  وسنراكم   ،2022
والنصف  الخامسة  الساعة  نوفمبر 

نستمتع  حتى  الدوحة،  بالعاصمة 

بالساحرة المستديرة«.

{ فاطمة سامورا 

قطر مجتمع محافظ والعالم سيشاهد »مهرجانا كرويا« في »20« نوفمبر

القطريون مستعدون الستقبالك 
بأفضل ضيافة يمكنك تخيلها 

أيًا كان عرقك أو دينك وتوجهك االجتماعي فأنت مرحب بك

محمد الجزار عندما تتمشى على كورنيش الدوحة كتب
سترى شيئا لم تشاهده من قبل 

الكل سيستمتع بشيء واحد فقط 
في قطر هو عشق كرة القدم 

الدكتور معتصم جعفر رئيس االتحاد السوداني لكرة القدم يؤكد:

حمالت التشكيك 
المغرضة »مرفوضة«..!

وقال رئيس االتحاد السوداني في تصريح له: ان 

االتحاد السوداني يقف مع قطر ويرفض حمالت 

التي تتعرض  التشويه و»التشكيك المغرضة« 

تعطل  لن  الحمالت  هذه  ان  وتابع:  قطر..  لها 

مسيرة قطر التي بدأت مبكرا في تنظيم بطولة 

بل  فحسب  قطر  تمثل  ال  وتاريخية  استثنائية 

هي بطولة لكل العرب.

وقال رئيس االتحاد السوداني إلى ان كل العرب 

األولى  للمرة  للبطولة  قطر  باستضافة  فخورون 

البعض يهتف  االوسط وهو ما جعل  الشرق  في 

ويرفض هذا األمر، مشيرا إلى أن قطر قادرة على 

تنظيم البطولة على أفضل المستويات خاصًة 

خالل  من  جاءت  طيبة  بسمعة  تتمتع  وانها 

استضافتها لكبرى البطوالت.

االتحاد  في  انهم  معتصم  الدكتور  واوضح 

االتحاد  مع  متميزة  عالقات  تربطهم  السوداني 

ستنظم  قطر  ان  في  ثقتهم  ان  كما  القطري 

بطولة استثنائية ترسل من خاللها لكل العالم 

- عبر قطر - تؤكد فيها قدرة العرب على تنظيم 

فريًدا  سيكون  بتنظيم  مونديالية  نسخة 

ومختلًفا عطًفا على ما ظلت تقوم به الدوحة من 

جهود كبيرة.

إلى  القدم  لكرة  السوداني  االتحاد  رئيس  وأشار 

 2022 قطر   FIFA العالم  كأس  بطولة  إقامة  أن 

دعوة  بمثابة  العربية  المنطقة  في  األولى  للمرة 

للعالم أجمع حتى يتعرف على الثقافة العربية، 

وهي  العالم  كأس  قيم  أهم  إحدى  يحقق  بما 

التواصل والتفاعل بين الشعوب.

المنتخبات  لكل  التوفيق  الختم  سر  وتمنى 

ثقته  وأبدى  بالبطولة…  المشاركة  العربية 

الذي  الضخم  التحدي  في  قطر  بنجاح  التامة 

كأس  وهو  اآلن  من  اسبوعين  بعد  ينتظرها 

طريق  في  قطر  أنجزته  ما  أن  مؤكدا  العالم، 

مرة  ألول  العالم  كأس  الحتضان  استعداداتها 

يدعو  متوسطية  والشرق  العربية  المنطقة  في 

ستكون   2022 قطر  نسخة  أن  مضيفا  للفخر، 

األفضل في تاريخ كأس العالم.

السنوات  في  قطر  دولة  أنجزته  ما  ان  وأضاف 

الرياضية  المنشآت  بخصوص  األخيرة 

التي ستجرى فيها مباريات  والمالعب الضخمة 

حيث  من  كعرب  لنا  للفخر  يدعو  المونديال، 

واإلمكانيات  المحكم  والتنظيم  المالعب  روعة 

ستنظم  قطر  أن  في  ثقتهم  يزيد  ما  الضخمة، 

أفضل نسخة في تاريخ كأس العالم على كافة 

المستويات.

االستعداد،  أهبة  على  باتت  قطر  أن  على  وشدد 

وكل األمور جاهزة الستضافة المونديال، معتبرا 

أن هذه البطولة ستكون نسخة استثنائية.

فخورون 
باستضافة 

قطر 
لمونديال 

العرب  أكد الدكتور معتصم جعفر سر الختم رئيس االتحاد السوداني 
لكرة القدم، عن دعمهم لدولة قطر في استضافة بطولة كأس 
العالم FIFA قطر 2022، المقرر انطالقها في 20 نوفمبر الجاري. 

عوض الكباشي كتب

األوروغوياني بابلو ريهيرمان لموقع اللجنة العليا:

الجماهير ستخلق أجواًء رائعة
بابلو  أوروغواي  منتخب  مشجع  قال 

الدوحة  في  يقيم  الذي  ريهيرمان، 

منتخب  جماهير  إن  سنوات،  منذ 

بالده ستتوافد باآلالف إلى قطر خالل 

قطر   FIFA العالم  كأس  بطولة 

في  خاصة  أجواًء  وستخلق   ،™2022
مدرجات استادات المونديال.

وأضاف ريهيرمان، البالغ من العمر 49 

الكثير  يعني  العالم  كأس  أن  عامًا، 

لهم  سيكون  أنه  مؤكدًا  بالده،  ألبناء 

حضور واضح في كل مكان بعاداتهم 

من  سيعبرون  التي  وتقاليدهم 

خاللها عن فخرهم ببالدهم، وفريقهم 

وتاريخه في البطولة العالمية. 

Qatar2022.( لموقع  حوار  وفي 

منافسات  انطالق  من  أيام  قبل   ،)qa
الذي  ريهيرمان،  دعا  المونديال، 

والغاز،  النفط  قطاع  في  يعمل 

ويقيم مع زوجته وطفليه في منطقة 

بالده  منتخب  مشجعي  المسيلة، 

قبل  القطرية  الثقافة  على  للتعرف 

القدوم إلى البالد، مشيرًا إلى أن ذلك 

ضوء  في  يفعلوه،  أن  يجب  ما  أول 

عن  وتقاليدها  قطر  عادات  اختالف 

وأوصاهم  األخرى،  البلدان  من  كثير 

كبيرة  لكل  والتخطيط  بالبحث 

احترام  المهم  »من  وقال:  وصغيرة، 

يتحلى  وأن  وشعبه،  البلد  ثقافة 

لتستمتعوا  بالمرونة  سلوككم 

بتجربة مميزة خالل كأس العالم«. 

ُيسأل  أنه  إلى  ريهيرمان  وأشار 

عن  أوروغواي  في  أقرانه  من  كثيرًا 

أماكن  عن  وتحديدًا  البطولة، 

المتاحة  الخيارات  وأفضل  اإلقامة 

ما  أكثر  »إن  لهم:  فيؤكد  للسكن، 

متقاربة  أنها  البطولة  هذا  يميز 

المسافات، ما يعني أنكم ستكونون 

أو  الفندق  من  مقربة  على  دائمًا 

المشجعين  منطقة  أو  االستاد 

وحول  تواجدكم«.   مكان  كان  مهما 

في  المتوقعة  الجماهيرية  األجواء 

أن  ريهيرمان  أوضح  االستادات، 

مبارياته  سيخوض  بالده  منتخب 

من  ثالثة  على  المجموعات  دور  في 

المدينة  وهي  المونديال،  استادات 

التعليمية ولوسيل والجنوب، وتوقع 

بهدير  الثالثة  االستادات  تتزّين  أن 

ستشعل  التي  أوروغواي  مشجعي 

حماس العبي المنتخب على أرضية 

االستادات  أن  موضحًا  الملعب، 

ستبهرهم بجمال تصميمها ومرافقها 

المتطورة.
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يتقدم

 االتحاد القطري لكرة القدم 
بخالص العزاء وعظيم املوساه

إلى

سعادة الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني
رئيس االتحاد القطري لكرة القدم

وإخوانه

 سعادة الشيخ نايف بن خليفة بن أحمد آل ثاني 
 سعادة الشيخ عـلــي بن خليفة بن أحمد آل ثاني 

في وفاة املغفور لها إن شاء الله

والــــــدتهـم
 الشيخة سارة بنت حسن بن علي آل ثاني 

 سائلني املولى عز وجل
أن يتغمدها بواسع رحمته ويلهم أهلها الصبر والسلوان
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في تجربته الودية قبل األخيرة ضمن تحضيراته للمونديال

العنــابي يـواجــه بنمــا الليـلــة
أمام  األخيرة  قبل  مباراته  القدم  لكرة  األول  منتخبنا  يخوض 

اليوم، في إطار معسكره بمدينة ماربيا  منتخب بنما مساء 

 FIFA اإلسبانية، استعدادا لخوض منافسات كأس العالم 

قطر 2022، ولمباراته األولى في البطولة أمام منتخب اإلكوادور 

المجموعة  ضمن  وذلك  الجاري،  نوفمبر   20 يوم  االفتتاح  في 

األولى التي تضم أيضا المنتخبين الهولندي والسنغالي.

ويلعب المنتخب القطري في المجموعة األولى بكأس العالم 

FIFA قطر 2022، التي تضم، إلى جانبه، منتخبات اإلكوادور 
بمواجهة  البطولة  في  مشواره  وسيبدأ  وهولندا،  والسنغال 

نوفمبر   20 يوم  االفتتاحية  المباراة  في  اإلكوادور  منتخب 

وأخيرا  منه،   25 يوم  السنغال  منتخب  يلتقي  ثم  الجاري، 

منتخب هولندا في 29 من الشهر نفسه.

الخامس  والمركز  60 عالميا،  المركز  ويحتل منتخب بنما 

ولم  )كونكاكاف(،  الشمالية  أميركا  قارة  مستوى  على 

المركز  في  حل  حيث  قطر  مونديال  إلى  التأهل  يستطع 

نقطة   21 برصيد  النهائية  القارية  التصفيات  في  الخامس 

الملحق  خاضت  التي  كوستاريكا  عن  نقاط   4 وبفارق 

العالمي. 

الودية  مبارياته  كل  خاض  العنابي  أن  إلى  اإلشارة  تجدر 

األوروبية سواء في إسبانيا  الماضي بمعسكراته  منذ يونيو 

الحاسمة  بالتجربة  أشبه  بنما  مباراة  وستكون  النمسا  أو 

وقبل األخيرة قبل لقاء اإلكوادور الرسمي في افتتاح مباريات 

المونديال. 

األخيرة  الرسمية  الودية  للمواجهة  األول،  العنابي  ويستعد 

سيعود  التي  الجاري،  نوفمبر   9 يوم  ألبانيا  منتخب  أمام 

المغلق  معسكره  في  سينتظم  حيث  الدوحة،  إلى  بعدها 

بأسباير زون بالتزامن مع فترة التفريغ الرسمية المعلنة من 

قبل فيفا لنهائيات كأس العالم FIFA قطر 2022، والتي تبدأ 

14 نوفمبر المقبل، أي قبل ستة أيام من انطالق البطولة.

عوض الكباشي كتب

يستقر عليها الجهاز الفني

القائمة الرئيسية

األخيرة  والمباراة  اليوم  مباراة  تعتبر 

االستقرار  قبل  جيدة  فرصة  هي  القادمة 

ستخوض  التي  النهائية  القائمة  على 

لالتحاد  رفعها  سيتم  والتي  المونديال، 

من  أسبوع  نحو  قبل  القدم  لكرة  الدولي 

نوفمبر   20 في  المونديال  انطالقة  موعد 

المرحلة  هذه  تعتبر  كما  المقبل، 

التحضيرات  من  والمهمة  األخيرة  هي 

غمار  خوض  قبل  آسيا  لبطل  بالنسبة 

وسيواجه  العالم،  كأس  منافسات 

لضمان  وذلك  بنما،  منتخب  العنابي 

وأن  خاصة  لالعبين،  أكثر  التنافسية 

أنديتهم  من  تفريغهم  تم  العنابي  العبي 

منذ نهاية الموسم الماضي وذلك لضمان 

العالم،  كأس  لبطولة  تحضير  أفضل 

للظهور  الفني  وجهازه  العنابي  ويتطلع 

بأفضل صورة ممكنة بهذا التحدي الكبير 

أول  في  العنابية  الكتيبة  ينتظر  الذي 

مشاركة مونديالية.

فرص لجميع 
العناصر

حرص األسباني فيليكس 

سانشيز خاللها على منح 

عناصر منتخبنا الفرصة 

من خالل المباريات الودية 

الكثيرة التي لعبها وكانت 

هناك تجربًة جيدة أمام 

فريق منافس بالليجا 

ة وليس منتخًبا 
َّ

اإلسباني

تقليدًيا، وقد تحققت 

العديد من الفوائد بعد 

هذه التجِربة، منها القدرة 

على رفع مستوى العمل 

التنظيمي، وغلق منافذ 

اللعب أمام نجوم محترفة 

تتنافُس في دوري متقدم 

عالمًيا، بجانب منح 

الفرصة لعدٍد كبيٍر من 

الالعبين لتوفير دكة قوية 

قادرة على تعويض أي 

غيابات محتملة مع اقتراب 

المرحلة الحاسمة من 

انطالق المونديال، والودية 

الثانية كانت أمام فريق 

التسيو اإليطالي، وُأقيمت 

تلك المباراة خلف األبواب 

المغلقة، وانتهت بالتعادل 

السلبي دون أهداف، وقد 

ل اإلسباني فيليكس  فضَّ

ب العنابي 
ِّ

سانشيز، مدر

عدم إذاعة المباراة خالل 

معسكر المنتخب وقتها 

في النمسا من أجل فرض 

أقصى درجات التركيز 

على الالعبين والعمل على 

معالجة كافة السلبيات 

التي تظهر في اللقاءات مع 

إتاحة الفرصة لالعبين 

لمعرفة مدى جاهزية 

الفريق لخوض منافسات 

البطولة.

تعادل سابق
سبق وأن قابل العنابي منتخب بنما 

مع  وتعادل  الكونكاكاف  بطولة  في 

بنما بثالثة أهداف لمثلها.

بالوصول  الفتة  نتائج  العنابي  حقق 

تصدر  حيث  النهائي،  قبل  الدور  إلى 

األول  الدور  في  الرابعة  المجموعة 

على  فوزين  بعد  نقاط  سبع  جامعًا 

كل من غرينادا برباعية نظيفة وعلى 

هندوراس بثنائية دون رد.

المدرب  يدخل  أن  المتوقع  ومن 

سانشيز  فيليكس  اإلسباني 

مستوى  على  طفيفة  تغييرات 

خالل  للمنتخب  الرسمي  التشكيل 

مواجهتي بنما وألبانيا.

التشكيل األقرب للمواجهة
بتشكيلة  الليلة  مواجهة  العنابي  يخوض  أن  يتوقع 

مكونة من: مشعل سعد الشيب في حراسة المرمى، 

وبيدرو ميجيل وبسام الراوي وطارق سلمان وعبدالكريم 

حسن وهمام األمين، وبوعالم خوخي وكريم بوضياف 

وعبدالعزيز حاتم، وأكرم عفيف والمعز علي، مع وجود 

خيارات بديلة في الشوط الثاني عبر إشراك كل من: 

وعلي  وعد،  ومحمد  الهيدوس  وحسن  برشم  مشعل 

أسد، وإسماعيل محمد، ومحمد مونتاري.

الجهاز  ألبانيا،  أمام  والمقبلة  اليوم  مباراة  وستمكن 

حول  جيد  تصور  وضع  من  القطري  للمنتخب  الفني 

الكثير من الالعبين، بعد أن ركز خالل اآلونة  وضعية 

وتكريس  السلبية،  النقاط  مشاهدة  على  األخيرة 

تضمن  التي  الحلول  ووضع  اإليجابية،  النواحي 

التوصل للرؤية المناسبة.

تصنيف منتخبنا الوطني
عالميا،   50 المركز  حاليا  القطري  المنتخب  ويحتل 

خالل  تاريخه  في  حققه  مركز  أفضل  كان  فيما 

المركز  إلى  بوصوله   2021 أغسطس  شهر  تصنيف 

الـ 42 عالميا بفضل نتائجه وانتصاراته في مشاركته 

استضافتها  التي  الذهبية  الكأس  ببطولة  األولى 

 2021 ويوليو  يونيو  في  األميركية  المتحدة  الواليات 

ووصوله فيها إلى الدور نصف النهائي. وشهدت الفترة 

التي تزامنت مع تتويج األدعم بلقب أمم آسيا 2019 في 

اإلمارات، تحقيقه لقفزة هائلة بصعوده من المركز 93 

عالميا إلى المركز 55.

ألبانيا  منتخب  مواجهة  القطري  للمنتخب  وسبق 

عن  وأسفرت   2012 مايو  في  األولى  مناسبتين،  في 

العاصمة  في  واحد،  هدف  مقابل  بهدفين  ألبانيا  فوز 

الثانية  المواجهة  كانت  فيما  مدريد،  اإلسبانية 

بالنمسا في مايو 2016.

مدارس مختلفة
الودية  المباريات  من  عددا  المنتخب  لعب 

أمام  الرسمية مع مدارس مختلفة  الرسمية وغير 

كل من هندوراس، التي فازوا عليها بهدف نظيف 

المعز علي، وقبل ذلك فازوا على منتخبي  سجله 

وغواتيماال  واحد(  هدف  مقابل  )بهدفين  نيكاراغوا 

القطري  المنتخب  واجه  كما  نظيفين.  بهدفين 

على  الماضي  سبتمبر   27 يوم  التشيلي  نظيره 

فيينا،  النمساوية  بالعاصمة  بارك  فيوال  ملعب 

ذلك  قبل  وخسر  لمثلهما..  بهدفين  معه  وتعادل 

من نظيره الكندي بهدفين دون رد.

مع  مباراة  الماضي  سبتمبر  شهر  في  لعب  كما 

وينر  استاد  على  للمحليين  كرواتيا  منتخب 

أهداف  بثالثة  وخسرها  النمسا،  في  نويشتات 

دون رد.

رأي

فخر العرب 
رغم أنف 
الظالمين!!

سالم الهاملي 

 صحفي قطري

اإلعالم مرآة المجتمع! هكذا قيل لنا في 

مقاعد الجامعة في النظري، لكن التطبيقي 

يفتح العيون على أن هذا اإلعالم ظالم 

أحيانا، ومستفز أيضا!

طبعا لست هنا للحديث عن اإلعالم 

السياسي ولو أن القاعدة تنطبق على 

الجميع، لكن في اإلعالم الرياضي الذي 

ننتمي له نستذكر مباشرة ما قاله الشاعر 

طرفة بن العبد »وظلم ذوي القربي أشد 

مضاضة على النفس من وقع الحسام 

المهند« والمقصود هنا التعتيم اإلعالمي 

الذي يتعرض له جوهرة عربية المعة 

إسماعيل بن ناصر..

من الغريب أن يظل اإلعالم العربي والغربي 

يتغنى لحد الساعة بنجوم اختفت من 

السماء، اعتزل من اعتزل ومنها من خفت 

بريقه، وال يرسل أسطره نحو بن ناصر وما 

يقوم به في المالعب اإليطالية واألوروبية!! 

فعال ال يوجد تجاهل وظلم رياضي مثل 

الذي يمس بن ناصر!

إسماعيل ربما وقع ضحية السمه العربي 

بالنسبة لإلعالم الغربي وضحية لفريقه 

بالنسبة لإلعالم العربي! فبعدما كانت 

وسائل اإلعالم هي من تصنع الرأي العام، 

انعكست القاعدة مع وسائل التواصل 

االجتماعي وأصبح الجمهور من يصنع 

مضمون وسائل اإلعالم! وبالنسبة لهذه 

الوسائل فإن التركيز على محرز السيتي 

وصالح ليفربول أفضل من إعطاء إسماعيل 

ميالن حقه في زمن لم يعد للعراقة والتاريخ 

والبطولة عنوان! فمن يعتقد أن مرض 

ميالن الظرفي هو خاتمة فعالقته بكرة 

القدم تحتاج إلعادة مراجعة! 

نتفق جميعا على أن الثنائي محرز وصالح 

فخر للعرب ولمنتخبات بالدهما لكن هذا ال 

يعني إقصاء بن ناصر ونسيانه وهو يقدم 

يوميا دروسا في »الغرينتا« والبسالة حتى 

أنه ذكرنا بالزمن الجميل، وجعلنا نشاهد 

أناقة ألبرتيني وشراسة سيدورف وغرينتا 

غاتوزو في رجل واحد.

أرقام وإحصائيات بن ناصر جعلته األفضل 

في إيطاليا في منصبه وقد تدفعك حتى 

لتصنيفه ضمن األحسن في العالم لو 

سلطت األضواء نورها عليه وأوفته التغطية 

اإلعالمية حقه، خاصة وأنه كان أحد 

صانعي عودة الميالن محليا التي طال 

أمدها عندما قاده لتحقيق السكوديتو 

ليرفع اليوم تحدي إعادته أوروبيا فأضحى 

في وقت قصير محبوب جماهير السان 

سيرو التي تعتبره قائدا بدون شارة وال 

تفوت أي فرصة للتغني باسمه وتضغط 

على مالديني لتمديد عقده بعد أن كشرت 

األندية األوروبية الكبرى أنيابها لخطفه، 

فهنيئا للعرب بفخر قد اقترب.



من  األرجنتيني  المنتخب  يعتبر 

المرشحين لنيل لقب كأس العالم قطر 

مع  الكبيرة  الرغبة  هذه  وظهرت   ،2022
بالنسخة  ميسي  ليونيل  جيل  تتويج 

األخيرة لبطولة كوبا أميركا.

في  الترشيحات  من  الكثير  وتصب 

األرجنتيني،  المنتخب  مصلحة 

اللقب،  لنيل  األول  المرشح  باعتباره 

على  قدمها  التي  المميزة  العروض  بعد 

امتداد عامي 2021 و2022 ومحافظته على 

 35 منذ  ممتدة  هزيمة  دون  من  مسيرة 

مباراة.

ويملك التانجو سجاًل حافال باأللقاب على 

المستوى القاري حيث توج بلقب »كوبا 

أميركا« في 15 مناسبة وهو رقم قياسي 

قاري يتساوى فيه مع منتخب أوروغواي، 

لكن منتخب األرجنتين يملك أيضا رقما 

للنهائي  الوصول  مرات  عدد  في  قياسيا 

وذلك في 29 مناسبة.

عدد  في  القياسي  الرقم  امتالكه  ورغم 

التتويجات بكوبا أميركا، إال أن منتخب 

للتتويج  عاما،   28 نحو  انتظر  التانجو 

بين  وذلك  المسابقة  بلقب  جديد  من 

فيها  عاد  التي  و2021،   1993 نسختي 

باللقب من البرازيل بعد نهائي مثير أمام 

البلد المضيف )1ـ0(، وقد حصل ميسي 

على لقبه األول في مسيرته الدولية.

بلقب  األرجنتيني  المنتخب  توج  كما 

ـ يويفا« التي  بطولة كأس »الكومنبول 

الجنوبية  أميركا  بطل  بين  ُتلعب 

وأوروبا في مناسبتين وذلك عامي 1993 

و2022، النسخة األخيرة التي فاز فيها 

على إيطاليا، وأحرز الميدالية الذهبية 

ألعاب  ضمن  القدم  كرة  لمسابقة 

مناسبات   7 في  األميركية  القارة 

الذهبية  والميدالية   2019 آخرها 

الجنوب  األلعاب  ضمن  القدم  لكرة 

و1986..   1982 في  مرتين  أميركية 

ليونيل  الشاب  المدرب  ويعول 

الالعبين  مجموعة  على  سكالوني 

في  ينشطون  الذين  المميزين، 

أقوى الدوريات األوروبية، من أسماء 

ثقيلة لديها إمكانيات فردية هائلة، 

سان  باريس  نجم  ميسي  من 

بتحقيق  يرغب  الذي  جيرمان 

فرصة  في  مونديالي  لقب  أول 

وكذلك  له،  األخيرة  تعتبر 

دي  أنخيل  يوفنتوس  العب 

إنتر ميالنو لوتارو  ماريا ومهاجم 

مارتينيز، والعب أتلتيكو مدريد 

مع  المتألق  بول  دي  رودريو 

التانجو في آخر نسختين من 

كوبا أميركا.

كتب
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أبرز المرشحين لنيل لقب مونديال قطر »2022«

األرجنتين.. تبحث عن الهاتريك

{ منتخب األرجنتين

وحيد بوسيوف
ميسي.. الفرصة األخيرة

باريس  وفريق  التانجو  نجم  ميسي  ليونيل  أعلن 

مونديال  ان  الماضي،  الشهر  خالل  جيرمان  سان 

ليو  ويرغب  له،  بالنسبة  األخير  سيكون   2022 قطر 

بالتتويج  الختام  مسك  مشاركاته  ختام  يكون  ان 

ان  بعد  نيله،  من  يتمكن  لم  الذي  الوحيد  باللقب 

مع  األولى  للمرة  ليو  ظهر  إذ  مناسبات،   4 في  شارك 

2005، وخاض حتى اآلن  منتخب بالده األول في عام 

األربع  وخالل  هدفًا..   90 وسجل  دولية،  مباراة   164

و2010،   ،2006 وهي  العالم،  لكأس  السابقة  نسخ 

في  األرجنتينية،  األسطورة  شارك  و2018،  و2014، 

أهداف،   6 سجل  دقيقة،   1625 بمعدل  مباراة،   19
وصنع 5.

يحمله  كان  الذي  القياسي  الرقم  ميسي  وسيتجاوز 

ماسكيرانو  وخافيير  مارادونا  دييجو  مع  باالشتراك 

على صعيد المشاركة، لكنه لم يأت باللقب بعد إلى 

بوينس آيرس مثلما فعلها مارادونا عام 1986.

}

ميسي

}

سكالوني.. يطمح إلنجاز جديد

دي ماريا.. عودة في  الوقت المناسب
يشرف على حظوظ منتخب األرجنتين ليونيل 

سكالوني الذي تم تعيينه في الثالث من أغسطس 

2018 على رأس المنتخب خلفا لمواطنه خورخي 

سامباولي الذي أقيل من مهامه عقب 

خروج األرجنتين من ثمن نهائي 

كأس العالم 2018..ونشط ليونيل 

سكالوني العبا في أندية عديدة من 

بينها إستوديانتس في األرجنتين 

وريال مايوركا وديبورتيفو الكورونا في 

إسبانيا والزيو روما وأتاالنتا الذي أنهى 

فيه مشواره كالعب في 2015 قبل أن 

يتفرغ للتدريب لتكون أولى تجاربه 

قيادة منتخب بالده.. ويخوض منتخب 

األرجنتين الدور األول من مونديال قطر 

ضمن المجموعة الثالثة التي تضم 

منتخبات بولندا والسعودية والمكسيك.

شكلت عودة آنخيل دي ماريا بعد تعافيه 

من اإلصابة دفعة معنوية للمنتخب 

األرجنتين، بعد اإلصابة التي تعرض لها مع 

فريق يوفنتوس، أبعدته لمدة 3 أسابيع..

ويعتبر دي ماريا من أسلحة المدرب 

سكالوني، لهذا فعودته جاءت في الوقت 

المناسب، بعد أن ساهم في تتويج التانجو 

بلقب »كوبا أميركا 2021، وكذلك 

كأس »الكومنبول ـ يويفا« أمام 

ايطاليا.

وشارك دي ماريا هذا الموسم 

في 4 مباريات مع يوفنتوس، 

بعد ان انتقل لصفوف 

الفريق قادما من نادي باريس 

سان جيرمان.

أوتاميندي..قائد الدفاع
أوتاميندي  نيكوال  األرجنتيني  المنتخب  دفاع  يقود 

مدافع  مارتينيز  ليساندرو  من  كل  رفقة  بنفيكا،  العب 

والظهير  توتنهام،  العب  روميرو  أو  يونايتد  مانشستر 

األيمن مولينا، والظهير األيسر نيكوالس تاليافيكو.

الموسم مع فريق  رائعة هذا  أوتاميندي مستويات  وقدم 

هذا  مباريات  كل  في  شارك  حيث  البرتغالي،  بنفيكا 

الدوري  ترتيب  جدول  فريق  يتصدر  حيث  الموسم، 

6 نقاط  11 مباراة بـ31 نقطة بفارق  البرتغالي بعد مرور 

عن صاحب المركز الثاني براجا.

وساهم أوتاميندي في تأهل بنفيكا للدور السادس عشر 

في  يوفنتوس  أقصى  أن  بعد  اوروبا،  أبطال  دوري  من 

المجموعة السابعة.

الوتارو مارتينيز.. نجم اإلنتر
يملك  ميسي،  عن  بعيدا 

عناصر  األرجنتيني  المنتخب 

الخط  مستوى  على  جيدة 

الالعبين  أهم  ومن  الهجومي، 

المميزين في صفوف التانجو، 

اإلنتر. الوتارو مارتينيز نجم 

مستويات  الوتارو  وقدم 

منذ  النيراتزوري،  مع  ثابتة 

الفريق  بصفوف  التحاقه 

 ،2019 /  2018 موسم  خالل 

في  رشحه  ما  وهذا 

المناسبات  من  العديد 

بنادي  لاللتحاق 

انتقال  قبل  خاصة  برشلونة، 

برشلونة.. لفريق  ميسي  ليونيل 

الدوري  في  مارتينيز  الوتارو  وسجل 

أهداف   6 الموسم  هذا  اإليطالي 

كما  فيها،  شارك  مباراة   12 خالل 

في  األبطال  دوري  في  هدفا  سجل 

المباراة  مرمى نادي برشلونة خالل 

اإليجابي  بالتعادل  انتهت  التي 

وتألق  نو،  الكامب  ملعب  في   3 /3
بشكل  األرجنتيني  النجم  فيها 

للدور  فريقه  بتأهل  وساهم  كبير 

ذات  مسابقة  من  عشر  السادس 

األذنين.

}

الوتارو

مارتينيز

}

{ أوتاميندي

ديباال...
يسابق الزمن

موقف  بأن  إيطالي،  صحفي  تقرير  كشف 

من  روما،  نجم  ديباال  باولو  األرجنتيني 

اللحاق بمنافسات بطولة كأس العالم قطر 

.2022
أن  اإليطالي،  ميركاتو«  »كالتشيو  موقع  ذكر 

من  ممكن  وقت  أسرع  في  التعافي  يأمل  ديباال 

انطالق  قبل  الدقائق  لبعض  المشاركة  أجل 

منافسات مونديال قطر.

من  المزيد  سيجري  ديباال  أن  وأضاف 

الفحوصات خالل األيام القليلة المقبلة من خالل 

األشعة بالرنين المغناطيسي لمعرفة ما إذا كان 

الالعب قد تعافى تماما من إصابته بالعضالت أم 

أنه سيغيب عن مواجهتي التسيو  إلى  ال، مشيرة 

وساسولو بالدوري اإليطالي.

{ دي ماريا


