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أدعم الطائرة الشاطئية يلعب على برونزية الجولة العالمية
يلعب المنتخب القطري للكرة الطائرة الشاطئية، المكون من الثنائي شريف 

يونس وأحمد تيجان، مباراة تحديد المركز الثالث ضمن الجولة العالمية 

تاون  كيب  مدينة  تستضيفها  التي  الشاطئية  الطائرة  الكرة  لمحترفي 

بجنوب إفريقيا وتختتم اليوم

   وكان المنتخب خسر اليوم بشوط لشوطين في نصف نهائي البطولة أمام 

الثنائي السويدي ديفيد أومان وجوناتان هيلفيج بواقع /  35 33- ،و16 - 21 و 

15 - 11 / ، وقد نجح المنتخب القطري في التأهل الى نصف النهائي بعد فوزه 
بشوطين  بريستاوز  وموريتز  إرماكورا  مارتن  النمساويين  على  على  امس 

نظيفين بواقع /  21 - 12 و 21 - 19 /  .

رئيس أسباير زون:

مونديال قطر إرث 
وفخر لألجيال القادمة

عبر محمد خليفة السويدي، الرئيس التنفيذي 

لمؤسسة أسباير زون عن فخره باستضافة دولة قطر 

بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، مشيرا إلى أن 

هذا الحدث العالمي يعد إنجازا جديدا، يضاف إلى 

قائمة إنجازات الدولة التي تربطنا بروح الرياضة.

 وقال السويدي، في تصريح لوكالة األنباء القطرية 

قنا: سنبذل قصارى جهدنا لجعل نسخة كأس 

العالم FIFA قطر 2022 األفضل واألكثر تميزا في 

العالم، السيما أنها النسخة األولى في الشرق 

األوسط، وسنحرص على أن تكون إرثا وفخرا لألجيال 

القادمة وأن نحقق رؤية دولة قطر. 

 وأضاف: نسعى في مؤسسة أسباير زون وأعضائها 

الثالثة: أكاديمية أسباير، وسبيتار، وأسباير 

لوجستيكس، إلى تجهيز منشآتها، وتسخير كافة 

طاقاتها البشرية لتسهيل االستضافة وتوفير ما 

تتميز به المؤسسة من منشآت وخدمات للبطولة.

 ولفت الرئيس التنفيذي لمؤسسة أسباير 

زون إلى أن المدينة الرياضية أسباير زون تمثل 

صرحًا رياضيًا عالميًا يلبي جميع المتطلبات 

الخاصة بالفعاليات، وإدارة المنشآت والمرافق 

الرياضية، وإدارة الخدمات المؤسسية في أسباير 

لوجستيكس، مبينا أنه تم تكليف عدد من األطباء 

والممرضين وعدد من الفرق الصحية للدعم الطبي 

في المالعب المونديالية خالل البطولة من سبيتار.

{ محمد خليفة السويدي

جيفين حارس أيرلندا الشمالية السابق يرد على المنتقدين لقطر :

َمن كان بيته من زجاج 
فال يرمي الناس بالحجارة ..!

خالل  من  البعض  يتفنن  الذي  الوقت  في 

ممولة  سرية  وحمالت  معروفة،  أجندات 

قطر  ضد  الالذعة  النقد  أسهم  لتوجيه 

الخارج  من  شهادات  تأتي   ،2022 ومونديال 

من العبين ونجوم سابقين ليعطوا كل ذي 

العرب  لمونديال  االعتبار  ويردوا  حقه..  حق 

استثنائيا  يكون  أن  الجميع  يتوقع  الذي 

الكبيرة  الجهود  بفضل  المقاييس  بكل 

التي تبذلها الدولة واللجنة المنظمة إلنجاح 

الحدث العالمي الكبير.

منتخب  مرمى  حارس  جيفين  شاي 

في  النخبة  حراس  وأحد  السابق  أيرلندا 

البريميرليج والذي اعتزل في سن األربعين 

امتدت  حافلة  دولية  مسيرة  بعد   2002 عام 

مباراة   134 خاللها  لعب  عاما   20 مدار  على 

خاضت  التي  التشكيلة  ضمن  وكان  دولية 

قام  فرنسا،  في   2016 أوروبا  بطولة  نهائيات 

بالرد على االنتقادات الموجهة لمونديال قطر 

والتي يتحجج البعض بأن سببها هو العمال 

المهاجرون ومجتمع الميم.

حفل  في  السابق  األيرلندي  الدولي  وتواجد 

بطولة رياضية بإحدى المدارس في مدينة 

انطالق  موعد  باقتراب  احتفاال  دوندروم 

بطولة كأس العالم ألول مرة الوطن العربي 

والشرق األوسط. وقال الحارس األيرلندي في 

تصريحات صحفية على هامش الحفل إن 

كأس  بطولة  في  المشاركة  الدول  بعض 

خالل  قطر  بإدانة  قامت  والتي   ،2022 العالم 

األشهر األخيرة ال تعفى من االنتقادات نفسها.

المستغرب  من  أنه  أحياًنا  أشعر  وأضاف: 

جدا بعض الشيء أن أرى أجزاء مختلفة من 

العالم تضرب قطر بهذا الشكل.

وأنا  األخرى،  الدول  بعض  هناك  وأضاف: 

في  بأشياء  قامت  منها  واحدة  في  أعيش 

الماضي لم تكن أخالقية تماًما، لذلك يجب 

البيوت  في  يعيشون  الذين  الناس  على 

الزجاجية عدم إلقاء الحجارة على اآلخرين، 

التي  األشياء  من  مستثنى  أحد  يوجد  فال 

حدثت في السابق.

وقال أسمع أن هناك حديثا عن االحتجاجات 

ألن  الحقائق  كل  أعرف  ال  لكني  قطر،  في 

أعداد  عن  تتحدث  المختلفة  التقارير 

وفقط  ماتوا،  الذين  األشخاص  من  مختلفة 

إثارة  وعن  القدم  كرة  عن  أتحدث  أن  أريد 

كأس العالم، فأنا هنا لست ألقوم بالتنظيف 

تحت السجادة وتصحيح العالم.

إلى  التأهل  في  بالده  منتخب  حظوظ  وعن 

الالعب  شدد   ،2024 أوروبا  بطولة  نهائيات 

األيرلندي الذي يحتل المركز الثاني في عدد 

أن  على  بالده  منتخب  مع  الودية  المباريات 

البداية الجديدة للتصفيات في شهر مارس 

المقبل ستكون مهمة.

مشيرا إلى أن المدرب منذ توليه المسؤولية 

بدأ في االعتماد بقوة على الالعبين الشباب 

والمهمة  سنا،  األكبر  الالعبين  من  وتخلص 

تضم  التي  المجموعة  في  سهلة  تكون  لن 

فرنسا وهولندا واليونان.

محمد الجزار كتب

الشيخ سلمان بن إبراهيم يؤكد:

»اآلسيوي« يطالب بدعم عالمي لمونديال »2022«
طالب الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة 

مع  القدم  لكرة  اآلسيوي  االتحاد  رئيس 

 2022 العالم  كأس  نهائيات  انطالق  اقتراب 

في قطر، أسرة كرة القدم العالمية بالوقوف 

الحدث  هذا  خلف  بصالبة  متوحدين 

العالمي المميز.

قطر،  في   2022 العالم  كأس  نهائيات  وتقام 

نوفمبر  الثاني  تشرين   20 من  الفترة  خالل 

األول/   ديسمبر  كانون   18 ولغاية  الجاري 

الثانية  المرة  هذه  ستكون  حيث  المقبل، 

آسيوية،  بدولة  البطولة  فيها  تقام  التي 

الجنوبية  2002 في كوريا  بعد نسخة عام 

واليابان.

وقال رئيس االتحاد اآلسيوي لكرة القدم في 

لالتحاد  الرسمي  الموقع  نقلها  تصريحات 

قارة آسيا  إلى  العالم  اآلسيوي: تعود كأس 

بعد غياب طويل استمر 20 عامًا، وهي تقام 

ال  العالم  إن  حيث  للغاية،  صعب  وقت  في 

الخطيرة،  الجائحة  آثار  من  يتعافى  زال 

لدى  الثقة  بعدم  مشاعر  هنالك  وبالتالي 

العوامل  من  مجموعة  نتيجة  البعض 

المختلفة.

وتشهد نهائيات كأس العالم 2022 في قطر 

خالل  من  آسيا،  قارة  من  قياسية  مشاركة 

تواجد 6 منتخبات، إلى جانب مشاركة 19 

حكمًا من قارة آسيا.

بها  تقوم  التي  االستثنائية  الجهود  وتابع: 

واإلرث  للمشاريع  العليا  واللجنة  قطر  دولة 

واالتحاد القطري لكرة القدم واالتحاد الدولي 

لكرة القدم وبقية األطراف، سوف تضمن أن 

كأس العالم 2022 في قطر ستحقق نجاحًا 

خالل  الذاكرة  في  تبقى  وسوف  رائعًا، 

السنوات المقبلة.   { الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة

عوض الكباشي كتب

بعد هديته للشعب القطري »كلنا قطر«

دعوة »نمر« لحضور المونديال

تلقى الفنان السوداني المعروف سموأل نمر دعوة 

خاصة لحضور فعاليات مونديال قطر 2022، 

والمشاركة في األجواء الترفيهية المميزة التي 

ستشهدها البطولة على مدار الفترة من 20 نوفمبر 

وحتى 18 ديسمبر ألول مرة في الوطن العربي 

ومنطقة الشرق األوسط.

وقام سموأل نمر بإنتاج وغناء أغنية جميلة عن 

مونديال قطر 2022 بعنوان »كلنا قطر« وتم تصويرها 

في فيديو كليب شاركت فيه مجموعة كبيرة من 

الشباب السودانيين كهدية بسيطة، ودعم من 

الشعب السوداني بكافة أطيافه للمونديال ولدولة 

قطر ضد الحملة الشرسة من األوروبيين والغرب 

في الفترة األخيرة ضد استضافتها للحدث العالمي 

الكبير.

وأعلن مبخوت المري أحد المؤثرين في السوشيال 

ميديا عن قيامه بالتكفل لدعوة الفنان السوداني 

والترحيب به في بلده الثاني قطر.

البرتغالي بيدرو مارتينيز بعد تقديمه مدربا للغرافة:

نظرة العالم لقطر ستختلف بعد كأس العالم
مؤتمرا  باألمس  الغرافة  نادي  عقد 

صحفيا لتقديم المدير الجديد للفهود 

لوسائل  مارتينيز  بيدرو  البرتغالي 

المدير  بحضور  وذلك  المحلية  اإلعالم 

العام للنادي راشد عيسى الدوسري. 

مارتينيز  بيدرو  البرتغالي  وأعرب 

كبير  ناد  مع  بالتعاقد  سعادته  عن 

قائال:  وأضاف  الغرافة  وتاريخ  بحجم 

النادي  لهذا  لالنضمام  بالفخر  أشعر 

وسنسعى لتحقيق النجاحات وعودة 

الفريق لالنتصارات كما كان حاله في 

الماضي. 

أصحاب  العبين  يملك  الغرافة  وقال: 

وتاهرات  براهيمي  مثل:  خبرة 

العبين  بجانب  وبوالية  وبلفضيل 

وناصر  اندريا  مثل:  جيدين  شباب 

بجانب  وغيرهم  الختم  وسر  األحرق 

المنتخب يوسف حسن وهمام  العبو 

من  المزيج  وهذا  عالء  واحمد  اآلمين 

تحديا  لي  يمثل  والشباب  الخبرة 

اإلنسجام  خلق  بضرورة  كبيرا 

التحدي  قبلت  ولقد  الالعبين  بين 

وفقط  النتائج  أفضل  بتحقيق  وأعد 

وأكد  العبينا  لتطوير  للوقت  نحتاج 

لقطر  العالم  نظرة  أن  الغرافة  مدرب 

متوقعا  العالم  كأس  بعد  ستختلف 

{ من تقديم مدرب الغرافةتنظيم نسخة استثنائية للبطولة.

لحساب بطولة غرب آسيا

العنابي األولمبي 
يواجه ُعمان األربعاء

يواصل منتخبنا الوطني االولمبي تحضيراته لبطولة غرب 

آسيا التي يستضيفها ملعب الصالة بمدينة الملك عبدالله 

عمان  منتخب  أمام  المقبلة  للمواجهة  ويستعد  الرياضية، 

يوم التاسع من الشهر الجاري، وتعادل قطر ولبنان لحساب 

العماني  المنتخب  بجوارهما  تضم  التي  األولى،  المجموعة 

الذي كان خضع للراحة، ليخرج الفريقان بذلك بنقطة لكل 

منهما. وشهدت المنافسة فوز المنتخب البحريني فقد جاء 

المنتخب  أيضا  بها  يتواجد  التي  الثانية  المجموعة  ضمن 

السعودي، وكان تحقق في الدقائق األخيرة من عمر المباراة، 

ليتصدر بذلك ترتيب المجموعة بـ 3 نقاط. { من مباراة لبنان
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صور منصور مفتاح على جدران مدرسته االبتدائية

مهرجــــــــان مونديالــــي لطــــالب المـــدارس
األخيرة  األمتار  من  اقترابنا  مع 

كأس  مونديال  الستضافة 

مدرسة  قامت   2022 قطر  العالم 

النموذجية  عبدالله  بن  علي 

االبتدائية  الجديد  »الريان 

رياضي  مهرجان  بعمل  سابقا« 

علي  السيد  له  دعا  كشفي 

لجنة  رئيس  العلي  محمد 

االتحاد  في  الالعبين  قدامى 

وذلك  القدم،  لكرة  القطري 

الرياضة  تاريخ  عن  للحديث 

سطعت  التي  والنجوم  القطرية 

ونادي  الريان  منطقة  سماء  في 

الريان الرياضي وفي مالعب هذه 

40 عاما،  المدرسة قبل أكثر من 

مفتاح  منصور  أبرزهم  وكان 

ونادي  العنابي  هداف  العبدالله 

الوحيد  العربي  والالعب  الريان 

الذهبي  بالحذاء  مرتين  الفائز 

إلى  إضافة  العرب،  هداف  ولقب 

الفوز مرة واحدة بالحذاء الفضي 

واالوسمة  األلقاب  من  والكثير 

الرياضية. مسيرته  خالل 

مدرسة  جهود  على  نثني  ونحن   

النموذجية  عبدالله  بن  علي 

البرنامج،  لهذا  المستضيفة 

ونخص بالشكر مديرة المدرسة 

القحطاني  حسن  ليلى  الفاضلة 

نورة  العمل  على  والمشرفات 

الهاجري  وسبيكة  األحبابي 

كانت  فقد  خليفة  وعائشة 

زيارة  خالل  واضحة  جهودهن 

المدرسة وااللتقاء بالطالب.

والفعاليات في  األنشطة  وحققت 

قبل  من  الفتا  تفاعال  الملتقى  هذا 

والتي  أمورهم،  وأولياء  الطالب 

كأس  لبطولة  مجملها  في  تروج 

وتعزيز   ،2022 قطر   FIFA العالم 

الطلبة،  لألبناء  الوطنية  الهوية 

وجعلهم جزءا مهما من البطولة.

هذه  إن  العلي  علي  وقال 

في  وملعبا  مقرا  كانت  المدرسة 

شباب  لفريق  المسائية  الفترة 

نتدرب  كنا  حيث  الريان  نادي 

ومحمد  مفتاح  ومنصور  أنا 

من  والكثير  السويدي  أحمد 

الرملي  الملعب  على  الكرة  نجوم 

 .1971 للمدرسة منذ العام 

عبر  تليفزيونية  تصريحات  في  أبوتريكة  وتحدث 

قطر  في  يعيش  أنه  مؤكدا  البنفسجية  الشاشة 

منذ 6 سنوات كاملة، وسعيد مثله مثل كل عربي 

بنجاحها وكأن هذا النجاح لبلده مصر أيضا.

وتوقع العب األهلي المصري السابق أن قطر ستبهر 

من  تمتلكه  لما  المونديالية  البطولة  خالل  العالم 

قدرات كبيرة جدا من الناحية التنظيمية.. مشيرا 

إلى أن االستعدادات المتواصلة على مدار السنوات 

الماضية تدعو للفخر.

واللجنة  قطر  من  كبير  اهتمام  هناك  وأضاف: 

بالبطولة  الخاصة  التفاصيل  بأدق  المنظمة 

وليس لدّي أدنى شك في أن قطر ستشرف العرب 

والمسلمين.

وأشاد الالعب الملقب بـ )الماجيكو( بالموقف الرائع 

من قبل الجامعة العربية خالل اجتماعها األخير في 

هذا  أن  إلى  مشيرا  ومونديالها،  قطر  لدعم  الجزائر 

تخرج  التي  القليلة  المرات  ومن  للغاية  رائع  شيء 

موحد،  بموقف  العربية  الجامعة  قمم  من  قمة 

وهذا دليل على الدعم الكبير والمساندة للمونديال 

العربية  الدول  جميع  ان  على  مشددا  العربي.. 

بأفضل  وخروجها  البطولة  إلنجاح  بقوة  قطر  تدعم 

صورة ممكنة.

وتابع أبوتريكة قائال: نريد أن نظهر للعالم أن هناك 

العالم  كأس  بطولة  تنظم  إسالمية  عربية  دولة 

لكرة القدم، وهذا األمر يحدث ألول مرة في التاريخ.. 

اإلسالمية  العربية  الدولة  هذه  إن  للجميع  ونقول 

األول  المقام  في  إنسانيا  بطولة  وتقدم  ستبهركم 

رائعة واسثنائية.

وسيشاهد العالم أيضا كيف أن دولة عربية تحترم 

عاداتها وتقاليدها ودينها.. وتؤكد أننا لن نغير ديننا 

أو عاداتنا وال قوانين بالدنا من أجل 28 يوما فقط فالبد 

جيدا  ويعرفنا  علينا  هو  يتأقلم  أن  لقطر  يأتي  لمن 

حتى يعرف التعامل معنا بشكل جيد.

هدنة،  إلى  يحتاج  العالم  أن  على  أبوتريكة  وشدد 

تستمتع  أن  تريد  والناس  مكان  كل  في  فالحروب 

فرصة  أفضل  هو  العالم  كأس  وشهر  القدم،  بكرة 

وعلى الجميع الهدوء في الوقت الحالي.

مضيفا: كرة القدم تجمع وتعرف اآلخرين ببعضهم 

البطولة  خالل  من  المختلفة  وبثقافاتهم  البعض 

والمباريات واألجواء في الجماهير.

مميزة،  فنية  نسخة   2022 ستكون  الله  شاء  وإن 

مستعدة  قطر  ألن  كذلك  التنظيمية  الناحية  ومن 

استعدادا كبيرا جدا، وهذه البطولة ستكون برهانا 

أن  استطاعت  إسالمية  عربية  دولة  أن  على  كبيرا 

تحتفل بأكبر تجمع لحدث رياضي في العالم وهو 

كأس العالم.

حمالت »الغرب« لن تخيفنا..!
النجم المصري محمد أبوتريكة يدافع بقوة عن مونديال »2022« ويؤكد:

كل ذي نعمة »محسود«.. وانتظروا نسخة تاريخية لكأس العالم

أعيش في الدوحة منذ »6« سنوات.. وفخور باستعداداتها للمونديال

جميع الدول العربية دعمت قطر وألول مرة نشاهد موقفا موحدا للجامعة العربية

قطر ستشرف
العرب والمسلمين .. 
رغم الحقد من البعض

البد لمن يأتي لقطر أن 
يعرف ثقافتها وعاداتها 

وتقاليدها

العالم يحتاج لهدنة
من الحروب.. وكأس 
العالم أفضل فرصة

رد النجم المصري محمد أبوتريكة محلل قنوات beINsports بقوة على الحمالت 
المسعورة والشرسة ضد مونديال قطر 2022، مؤكدا أن هذه الحمالت لن تخيفنا على 

اإلطالق ولن تؤثر على تجهيزات قطر الستضافة نسخة استثنائية من 
الحدث العالمي الذي يقام ألول مرة في الشرق األوسط.

كتب

الرحالة السعودي عبد الله السلمي:

جملة دفعتني للسفر
 إلى الدوحة مشيا على األقدام

عبدالله  السعودي  الرحالة  أعرب 

كورنيش  إلى  وصل  الذي  السلمي، 

من  قادما  الماضي،  األسبوع  الدوحة 

على  سيرا  السعودية  جدة  مدينة 

في  بالده  منتخب  لتشجيع  األقدام، 

أمله  عن   ،2022 قطر  العالم  كأس 

لـ  استمرت  التي  رحلته  تشكل  بأن 

التعاون،  جسور  لمد  حافزا  يوما،   55
وتبديد  الناس،  بين  العالقات  وبناء 

األفكار والتصورات الخاطئة عن العالم 

العربي.

للجنة  تصريحات  في  السلمي،  وأكد 

سعادته  واإلرث،  للمشاريع  العليا 

الذي  الجمهور  من  الحافل  باالستقبال 

المعبر  من  مروره  عند  بانتظاره  كان 

وقطر،  السعودية  بين  الحدودي 

كورنيش  إلى  وصوله  عند  وكذلك 

الدوحة، والذين احتفلوا بإنجازه 

على  سيرا  رحلته  في  السلمي  وانطلق 

9 سبتمبر/    األقدام من مدينة جدة في 

عينيه  نصب  واضعا  الماضي،  أيلول 

تستضيف  التي  قطر  إلى  الوصول 

المونديال ألول مرة في العالم العربي.

األمير  سمو  سمعت  »عندما  وقال: 

جمهور  إن  يقول  تميم،  الشيخ 

تجربة  مع  موعد  على  العالم  كأس 

قطر،  مونديال  في  استثنائية 

مشيا،  ولو  هناك  إلى  سأذهب  قلت 

كأس  نحو  لرحلتي  خطة  ووضعت 

العالم، بأن أنطلق من كورنيش جدة 

على ساحل البحر األحمر، وصوال إلى 

ألصبح  العربي،  الخليج  على  الدوحة 

بين  المسافة  هذه  يقطع  من  أول 

العربية  الجزيرة  عبر  المدينتين 

سيرا على قدميه«.

يورجن كلينسمان:

األرض والجمهور سيزيدان من ثقة »قطر«

أكد النجم األلماني السابق يورجن 

كلينسمان بطل العالم مع منتخب 

ألمانيا في نسخة 2006، أن خوض 

لمنافسات  القطري  المنتخب 

قطر   FIFA العالم  كأس  بطولة 

2022، على أرضه ووسط جماهيره 
»سيمنحه طاقة كبيرة والكثير من 

الثقة بالنفس لتقديم أداء جيد«.

وقال كلينسمان في تصريح لموقع 

)فيفا(:  القدم  لكرة  الدولي  االتحاد 

قطر  مونديال  تجربة  »ستكون 

أرجاء  في  للكثيرين  ملهمة   2022

استثنائي،  مكان  هذا  بأن  العالم 

على  أنا  بحرارة.  بزواره  يرحب 

برمتها  والمنطقة  قطر  أن  من  ثقة 

ستستفيد من هذه البطولة إلظهار 

بطولة  سنشهد  به،  تتمتع  ما 

جيدة  ومباريات  المستوى،  رفيعة 

جدا في مالعب رائعة«.

زوار  أن  من  يقين  على  »أنا  وأضاف 

كل  مع  موعد  على  سيكونون  قطر 

ما هو جميل ومثير، وكما كان عليه 

هناك  ستكون  فإنه   ،2006 في  األمر 

السارة،  المفاجآت  بعض  كذلك 

حيث سيجد الجمهور والمنتخبات 

المشاركة بعدا جديدا كليا لكأس 

نظير  ال  التحتية  فالبنية  العالم، 

لها، كما أن هذه هي النسخة األولى 

األوسط،  الشرق  في  البطولة  من 

وهو عامل جديد أعتقد أنه سيزرع 

يأتوا  كي  الكثيرين  لدى  الفضول 

ويشاهدوا بأم أعينهم«.

منتخب  أي  حول  توقعاته  وعن 

كلينسمان،  قال  باللقب،  سيتوج 

ألمانيا  لقبا  يستبعد  ال  الذي 

أصحاب  بأن  يؤمن  إنه  خامسا، 

األلقاب  بعدد  القياسي  الرقم 

مجددا  مرشحون  )البرازيل( 

مضيفا  التتويج،  منصة  العتالء 

فريقا  األلماني  المنتخب  »يملك 

بوسعه  جدا.  جيد  وبأداء  شابا 

المضي قدما، وهو قادر نظريا على 

المرشح  لكن  البطولة.  بهذه  الفوز 

هو  الشخصي  المستوى  على 

وباألخص  البرازيلي،  المنتخب 

مدى  على  ألدائه  متابعتي  بعد 

وباألخص  الماضيتين،  السنتين 

خالل تصفيات كأس العالم«.

محمد الجزار
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افتتحت أمس في مشيرب ضمن الحملة الترويجية التحاد الكرة

قرية العنابي تدعم منتخبنا بالمونديال

العنابي،  قرية  افتتاح  باألمس  مشيرب  شهدت 

بها  يقوم  التي  الترويجية  الحملة  ضمن  وذلك 

في  المنتخب  لدعم  القدم  لكرة  القطري  االتحاد 

حفل  وشهد   ،2022 قطر   FIFA العالم  كأس 

االتصال  مدير  الكواري  خالد  حضور  االفتتاح 

القدم،  لكرة  القطري  االتحاد  في  والتسويق 

واالتصال  التسويق  مدير  علي  حافظ  والدكتور 

في مشيرب العقارية.

قطر  علم  برفع  الرسمي  االفتتاح  حفل  وجاء 

النشيط  عزف  بعد  الشركة،  بيت  باب  على 

الفعالية  تضمنت  حيث  للدولة،  الوطني 

كرة  ركن  منها  للجماهير،  األنشطة  عديد 

االكترونية،  واأللعاب  المصغر  والملعب  القدم 

المنتخب  تاريخ  يرصد  معرض  جانب  إلى 

أبرز  ورصد  بها،  مر  التي  والمراحل  القطري 

السنوات  خالل  العنابي  حققها  التي  االنجازات 

الماضية، باإلضافة إلى جدارية تتضمن عديد 

تروي  التي  الرسمية  الصحف  من  القصاصات 

المنتخب، في حين تم  التي حققها  النجاحات 

وهي  المنتخب،  بها  توج  كؤوس  ثالث  عرض 

كأس آسيا 2019 وكأسا الخليج في النسختين 

إلى  هذا  عشرة،  والسابعة  عشرة  الحادية 

خالل  القطري  للمنتخب  قمصان  عرض  جانب 

مختلف الحقبات السابقة، منها ما هو موقع من 

العبين سابقين وحاليين.

األمس حضور عدد كبير  وتواجد خالل فعالية 

من جماهير العنابي التي استمتعت باألنشطة 

المختلفة التي نظمها االتحاد.

بدوره أشاد الدكتور حافظ علي مدير التسويق 

التعاون  بثمرة  العقارية  مشيرب  في  واالتصال 

من  شل  وشركة  القطري  االتحاد  بين  الكبير 

كأس  بطولة  في  القطري  المنتخب  دعم  أجل 

2022، مشيرا إلى ان االفتتاح  FIFA قطر  العالم 

متمثلة  كبيرة  رمزية  موعده  وحمل  مميزا  كان 

بالساعة )20:22( التي تشير إلى كأس العالم، 

الفتا إلى أن القرية ستكون بمثابة مقر للجماهير 

القطرية والمقيمة التي ستقف خلف المنتخب 

تتضمن  الفعالية  وأضاف:  المونديال.  في 

عديد االنشطة الخاصة بالجماهير، إلى جانب 

المقتنيات  من  الكثير  يحوي  مميز  معرض 

كؤوس  ثالث  منها  القطري  بالمنتخب  الخاصة 

 2019 آسيا  كأس  أبرزها  المنتخب  عليها  حاز 

القاري األول لألدعم، إلى جانب  اللقب  الذي يعد 

صور حديثة وقديمة لالعبين.

يوميا  المشجعين  ستستقبل  القرية  إن  وقال 

من الساعة الرابعة عصرا حتى الحادية عشرة 

المقبل  18 ديسمبر  ليال، على أن تستمر حتى 

موعد نهائي كأس العالم الذي يتزامن مع اليوم 

مع  التعاون  أن  إلى  الفتا  قطر،  لدولة  الوطني 

العنابي،  قرية  عند  يقف  لن  القطري  االتحاد 

األيام  خالل  أخرى  فعاليات  هناك  ستكون  حيث 

القليلة المقبلة.

 أعرب خالد مبارك الكواري مدير إدارة التسويق 

عن  القدم  لكرة  القطري  االتحاد  في  واالتصال 

إلى  مشيرا  »العنابي«  قرية  بتدشين  سعادته 

»شركة  القطري  االتحاد  شريك  مع  التعاون 

شل قطر« والتي تأتي ضمن الخطة التسويقية 

نهائيات  في  العنابي  ومؤازرة  لدعم  واالعالمية 

كأس العالم FIFA قطر 2022.

المنتخب  بدعم  الخاصة  الحملة  ان  وأوضح 

من  الكثير  المقبلة  األيام  في  ستشهد  الوطني 

والمقدمة  بالجماهير  تهتم  التي  الفعاليات 

السيارات  »تزيين  مبادرة  ومنها  لهم،  خصيصًا 

خاصة  وملصقات  الالعبين  وصور  قطر  بأعالم 

بكأس العالم«، والتي ُتقام في لوسيل بالتعاون 

مع مجموعة النهدي.

المتنوعة  الفعاليات  هذه  أن  إلى  وأشار 

تأتي  للجماهير،  المقدمة  الترفيهية  واألنشطة 

لمساندة  الرامية  االتحاد  استراتيجية  ضمن 

المنتخب في مشواره المونديالي. 

بوقوف  كبيرة  ثقة  »على  الكواري:  وتابع 

الموعد  في  ستكون  التي  الوفية  جماهيرنا 

لمؤازرة ودعم المنتخب كما عودتنا في مختلف 

وقفاتها السابقة، وكذلك االستمتاع بالفعاليات 

مع  بالتعاون  لهم  سُتقدم  التي  المختلفة 

شركائنا الرئيسيين والداعمين«.

بالرعاة  الكواري  أشاد  حديثه  ختام  وفي 

والداعمين  لالتحاد  الرئيسيين  والشركاء 

الجهات  مختلف  من  الوطني  للمنتخب 

مساعيهم  على  والمؤسسات،  والشركات 

الكبيرة التي يقدمونها باستمرار. 

عوض الكباشي كتب

المقامة في مدينة أنطاليا التركية

أدعـــم السـنــوكــر يـــبـدأ
مشاركتـــه ببطولــة العــالــم

في  للسنوكر  الوطني  منتخبنا  يشارك 

أنطاليا  مدينة  في  المقامة  العالم  بطولة 

 90 من  أكثر  مشاركة  تشهد  التي  التركية، 

األدعم  بعثة  وكانت  دولة.   35 يمثلون  العبا 

ثالثة  منتخبنا  بعثة  وضمت  أمس،  وصلت 

سيف  وأحمد  العبيدلي  علي  هم:  العبين 

تشهد  أن  المنتظر  ومن  حسين.  وبشار 

منافسات اليوم الظهور األول لالعبي منتخبنا 

علي  يلتقي  حيث  العالمية،  البطولة  في 

العبيدلي بنظيره السويسري ريستو ضمن 

ضد  حسين  بشار  ويلعب  المجموعات،  دور 

يخوض  أن  على  ياسين،  حاتم  المصري 

أحمد سيف أولى مبارياته يوم غد. 

نتائج  جيدة  لتحقيق  منتخبنا  ويسعى 

أبطاال  هناك  وأن  خاصة  العالمية،  بالبطولة 

النسخة  هذه  في  يشاركون  عالميين 

االحتكاك  خالل  من  أكبر  خبرات  الكتساب 

بذوي المستوى العالي.

بمشاركة واسعة من رماة منتخبنا الوطني

ختام بطولة سمو األمير للرماية

قوية  أمس  منافسات  وجاءت 

المسدس  مسابقة  ففي  ومثيرة، 

الرامي  توج  محترفين(  متر   10(

الذهبية،  بالميدالية  الشيبة  أسامة 

بالميدالية  العبيدلي  الله  عبد  وفاز 

الرامية نصرة  أحرزت  الفضية، فيما 

محمود الميدالية البرونزية.

الهوائية  البندقية  مسابقة  وفي 

شهد  حققت  محترفين(،  متر   10(

الدرويش الميدالية الذهبية.

متر(   25( المسدس  مسابقة  في  أما 

طعيمة  أبو  محمد  الرامي  فاز  فقد 

الذهبية.  بالميدالية 

طعيمة  أبو  محمد  الرامي  فاز  كما 

أهداف  )المسدس  مسابقة  بذهبية 

متحركة سريع بطيء(.

أهداف  )المسدس  مسابقة  وفي 

أمل  الرامية  أحرزت  متحركة( 

الذهبية. محمود 

متر   25( المسدس  مسابقة  وفي 

كوينتانيال  ماريانا  فازت  سيدات(، 

بالذهبية.

)المسدس  مسابقة  شهدت  فيما 

فوز  سيدات(،  هواة  متر   10 الهوائي 

رامية محمود بالذهبية. 

 25( المسدس  مسابقة  وفي 

الشمري  احمد  الرامي  حقق  متر( 

الذهبية. الميدالية 

 25 )المسدس  مسابقة  في  أما 

الشمري  احمد  الرامي  فاز  فقد  متر( 

الذهبية. بالميدالية 

متر   50( المسدس  مسابقة  وفي 

المهندي  علي  حقق  رقود(،  وضعية 

مسابقة  وشهدت  الذهبية. 

فوز  أوضاع(،   3 متر   50( المسدس 

الرامية شهد الدرويش بالذهبية.

متر   10 )المسدس  مسابقة  وفي 

الهاجري  حمد  حقق  شباب(، 

)البندقية  مسابقة  وفي  الذهبية.  

فاز  10 متر شباب وشابات(،  الهوائية 

خالد الشرشني بالذهبية. 

)المسدس  مسابقة  وفي  وأخيرا 

الهاجري  علي  فاز  ناشئين(،  متر   10
بالذهبية.

إبراهيم  مشعل  قال  جهته،  من 

القطري  االتحاد  رئيس  النصر 

»فخورون  والسهم:  والقوس  للرماية 

للرماية  األمير  سمو  بطولة  بتنظيم 

تقريبا  ايام   10 لمدة  استمرت  التي 

 10 من  اكثر  في  المنافسات  واقيمت 

لعبات  االربع  من  منبثقة  مسابقات 

المسدس،  )الشوزن،  االساسية 

البندقية والقوس والسهم(«. 

الرماة  ضمت  »البطولة  وأضاف: 

وبنات  شباب  والهواة،  المحترفين 

بروز  شهدت  كما  واشبال،  وناشئين 

مبهر،  مستقبل  ينتظرهم  العبين 

من  العبين  مشاركة  إلى  باالضافة 

دول شقيقة«. 

مبارك  احمد  أعرب  جانبه،  من 

عن  الرمي  نادي  مدير  الكواري 

األمير  سمو  بطولة  بخروج  سعادته 

للرماية بأفضل صورة.

له:  تصريح  في  الكواري  وقال 

غالية  للرماية  األمير  سمو  »بطولة 

الختامي  اليوم  وشهد  الجميع،  على 

والبندقية  المسدس  نهائيات  اقامة 

القطري  المنتخب  ابطال  بمشاركة 

بين  التنافس  واشتد  للعبة 

في  مفاجآت  وشاهدنا  الرماة  جميع 

البطولة«.

{  تتويج أسامة الشيبة

وحيد بوسيوف كتب

اختتمت أمس 
السبت منافسات 

بطولة سمو األمير 
للرماية، والتي 

أقيمت على مجمع 
ميادين لوسيل 

للعبة بمشاركة 
واسعة من رماة 

منتخبنا الوطني.

كأول العبة ألعاب قوى تحترف في الخارج

مريم فريد تنضم لـ »باريس فنير« الفرنسي

المضمار  نوادي  أحد  الفرنسي  فنير  باريس  نادي  أعلن 

مع  رسميا  التعاقد  عن  باريس،  العاصمة  في  والميدان 

القوى مريم فريد  ألعاب  الوطني لسيدات  العبة منتخبنا 

لتدعيم صفوف الفريق في الموسم الجديد.

متر   400 سباقات  في  المتخصصة  مريم  وأصبحت 

الخارج  في  قطرية تحترف  ألعاب قوى  أول العبة  حواجز، 

في إنجاز رائع جدا.

على  بالتوقيع  دوبوا  فيليب  الفرنسي  النادي  رئيس  وقام 

العقد وتقديم مريم لوسائل اإلعالم، بعد االنتهاء من االتفاق 

مريم  وستلتحق  بالتعاقد  الخاصة  التفاصيل  كافة  على 

بالتدريبات قريبا.

بالنسبة  للغاية  مفيدة  الخارجية  االحتراف  فرصة  وتعد 

الخبرات  من  المزيد  الكتساب  الواعدة  األدعم  لالعبة 

أوروبا ذات  التنافس مع أندية  وتطوير مستواها من خالل 

مستوى عالمي عاٍل.

بهذا  الكبيرة  سعادتها  عن  فريد  مريم  عبرت  جانبها  من 

أم  أنها ستبذل قصارى جهدها لتشريف  التعاقد، مؤكدة 

األلعاب والرياضة القطرية.. مؤكدة أن إتاحة هذه الفرصة 

بالنسبة لها شيء رائع للغاية.

والمدرب  الفرنسي  النادي  لرئيس  الشكر  مريم  ووجهت 

توماس دوبوا على الترحيب الحار ودعمهما الكبير.

بطولتي  في  تشارك  قطرية  أول  تعد  فريد  مريم  أن  يذكر 

العالم أللعاب القوى، وتم اختيارها كسفيرة لملف بطولة 

ملف  في  متحدثة  أصغر  وكانت   ..2019 لعام  العالم 

حيث   2014 عام  بموناكو  العالم  لبطولة  قطر  استضافة 

كان عمرها 16 سنة فقط.

البطوالت  من  العديد  على  الواعدة  البطلة  وحصلت 

اآلسيوية  األلعاب  في  وشاركت  والخارجية،  المحلية 

وبطولة غرب آسيا والعديد من البطوالت العربية.

محمد الجزار كتب

{  مريم فريد بعد توقيع العقد

استعدادا لكأس العالم

العنابي يتخطى
بنما بهدفين لهدف
ماربيا)اسبانيا(- قنا- تغلب المنتخب 

القطري األول لكرة القدم أمس على 

نظيره منتخب بنما بهدفين مقابل 

هدف في المواجهة التي جرت امس 

بمدينة »ماربيا« اإلسبانية، ضمن 

معسكره التحضيري لخوض نهائيات 

كأس العالم FIFA قطر 2022.

وأنهى »األدعم« الشوط األول لصالحه 

بهدفين دون مقابل، وفي الشوط 

الثاني تمكن المنتخب البنمي من 

تقليص الفارق عند الدقيقة 66 قبل 

إهداره ضربة جزاء في الدقيقة األخيرة 

من عمر المباراة لينتهي اللقاء بتفوق 

المنتخب القطري بهدفين مقابل 

هدف.

ويختتم زمالء المعز علي وأكرم 

عفيف االختبارات الودية بمواجهة أمام 

منتخب ألبانيا يوم التاسع من نوفمبر 

الجاري، سيعود بعدها المنتخب إلى 

الدوحة، حيث سينتظم في معسكره 

المغلق بأسباير زون بالتزامن مع فترة 

التفريغ الرسمية المعلنة من قبل 

 FIFA فيفا« لنهائيات كأس العالم«

قطر 2022، والتي تبدأ يوم 14 من 

الشهر الجاري.

وكان المنتخب القطري قد خاض 

ضمن المعسكر اإلسباني منذ مطلع 

أكتوبر الماضي، عددا من المباريات 

الودية غير الرسمية أمام كل من 

هندوراس، التي فاز عليها بهدف 

نظيف سجله المعز علي، وقبل ذلك 

فاز على منتخبي نيكاراغوا )بهدفين 

مقابل هدف واحد( وغواتيماال بهدفين 

نظيفين.

ويبدأ منتخب قطر مواجهاته في كأس 

العالم بمباراة االفتتاح أمام منتخب 

اإلكوادور يوم 20 نوفمبر الجاري، 

وذلك ضمن المجموعة األولى التي 

تضم أيضا المنتخبين الهولندي 

والسنغالي.
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في مشاركتها الـ »17« في كأس العالم

المكسيك تتطلع لظهور أفضل

ستكون المكسيك على الموعد مع المشاركة الـ 17 في تاريخ 

مشاركاتها بكأس العالم، حيث سجلت حضورها باستمرار 

المقبلة  للنسخة  متأهلة  كونها  عن  فضال  المونديال  في 

الواليات  مع  القادمة  النسخة  تستضيف  كونها   2026 عام 

المتحدة األميركية وكندا.

و1966   1930 أعوام  بين  األولى  الست  مشاركاتها  وخالل 

األرض  عاملي  استغل  لكنه  األول،  بالدور  المكسيك  اكتفت 

النهائي  ربع  ليبلغ   1970 مونديال  احتضانها  عند  والجمهور 

في  ذاته  اإلنجاز  وكرر   )4-1( إيطاليا  من  يخسر  أن  قبل 

مونديال 1986 ونال شرف احتضانه أيضا وخسر أمام ألمانيا 

الغربية بركالت الترجيح.

ومنذ نسخة »أميركا 94« لم يغب منتخب المكسيك عن أي 

 94 أعوام  بين  السبع  مشاركاته  في  اكتفى  لكنه  مونديال، 

و2018 بالدور ثمن النهائي.

وألمانيا  وفرنسا  البرازيل  جانب  إلى  المكسيك،  وتعتبر 

العالم  كأس  استضافت  التي  القالئل  البلدان  من  وإيطاليا، 

شرف  نيل  انتظار  وفي  و1986(   1970 )نسختي  مرتين 

استضافة البطولة مرة ثالثة، في تنظيم مشترك مع الواليات 

المكسيك  منتخب  يدخل   ،2026 عام  وكندا  المتحدة 

العالمية  الواجهة  إلى  العودة  بطموحات   2022 قطر  مونديال 

وتحقيق أول إنجاز في النهائيات خارج الديار.

منطقة  منتخبات  أفضل  من  المكسيك  منتخب  ويعد 

كونكاكاف وأميركا الوسطى، إذ شارك في »الكأس الذهبية« 

 24 في  كونكاكاف،  باتحاد  الخاصة  القارية  المسابقة 

عدد  في  القياسي  الرقم  يحمل  وهو   26 أصل  من  مناسبة 

األلقاب برصيد 11 لقبا.

الذين  الالعبين  من  العديد  المكسيكية  الكرة  وأنجبت 

السابق  المهاجم  لكن  أوروبا،  في  الكبرى  بالدوريات  برزوا 

المكسيكية  الكرة  أيقونة  لريال مدريد هوغو سانشيز يظل 

بالثمانينيات وبداية تسعينيات القرن الماضي دون منازع.

58 مباراة مع المكسيك من بينها مشاركته  ولعب سانشيز 

وعام  ريال،  في  الفت  بشكل  تألق  لكنه  العالم  كأس  في 

القدم  بكرة  واإلحصاء  للتاريخ  الدولي  االتحاد  صنفه   1999
في المركز 26 ألفضل 100 العب في تاريخ منتخبات منطقة 

الليغا  هدافي  ترتيب  في  رابعا  يحل  أنه  كما  كونكاكاف، 

اإلسبانية على مر التاريخ برصيد 234 هدفا وراء األسطورتين 

ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، والمهاجم تيلمو زارا.

آخرون  نجوم  المكسيكي  المنتخب  صفوف  في  برز  كما 

في  القياسي  الرقم  صاحب  سواريز  كالوديو  المدافع  أبرزهم 

ماركاز  ورافائيل  مباراة،   177 برصيد  الدولية  المشاركات 

نجم برشلونة السابق )147 مباراة(.

وحيد بوسيوف كتب

{ منتخب المكسيك

بالنكو.. أسطورة منتخب األلوان الثالثة
يعد كواوتيموك بالنكو أحد أفضل الالعبين في تاريخ المكسيك، والمهاجم 

األكثر اكتمااًل على مر عصوره، حيث انتزع مكانة خاصة في قلوب جماهير 

أيضا  وإنما  الفذة،  لموهبته  فقط  ليس  وخارجه،  الالتيني  البلد  في  الكرة 
لخفة ظله داخل الملعب.

لقد صنع بالنكو لنفسه أسلوبًا خاصًا وفريدًا من نوعه، فهو من رواد مدرسة 

التواصل  يجيد  كونه  إلى  باالضافة  األخضر،  المستطيل  داخل  االرتجال 

مراوغاته  خالل  من  وذلك  لمسرحية،  بطاًل  كان  لو  كما  المشجعين،  واحتفاالته باألهداف التي تحمل صبغة »كوميدية«.مع 

وقد اشتهر بالنكو بشكل خاص في مهارة تثبيت الكرة بين قدميه والقفز بها 

بين اثنين من الفريق الخصم، والتي ثبت نجاحها في كثير من المباريات.

أوتشوا.. قصة تميز في المونديال

في  بالدهم  منتخبات  مع  كبير  بشكل  اسمهم  يرتبط  الالعبين  من  الكثير 

وهذا  أنديتهم،  مع  يلعبون  عندما  منسيين  يكونون  فيما  العالم،  كأس 

حيث  المكسيك،  منتخب  مع  الكبير  بتألقه  اوتشوا  الحارس  على  ينطبق 

في  الكثيرون  تداولها  أوتشوا،  ذلك..قصة  بعد  ويختفي  المونديال  في  يبرز 

مواقع التواصل االجتماعي قبل أيام من انطالق المونديال.

على  إمكانياته  يناسب  الذي  النجاح  المكسيك  منتخب  حارس  يلق  ولم 

مستوى األندية، لكن في كل مرة احتاجه فيها منتخب المكسيك كان يقدم 

المنتخب  مع  مسيرته  اوتشوا  العالم..وبدأ  كأس  في  خاصة  أداء  أفضل 

128 مباراة بألوان بالده، ما جعله  2005، وشارك حتى اآلن في  المكسيك في 

سابع أكثر العب خوضا للمباريات في تاريخ المكسيك.

 }

أوتشوا

}

 }

بالنكو

}

مارتينو يطمح إلنجاز جديد
مارتينو  جيراردو  األرجنتيني  المدرب  المكسيك  منتخب  يقود 

المعروف وذلك منذ يناير 2019.

من  أندية  التدريبية  مسيرته  بداية  عاما(   59( مارتينو  ودرب 

الدرجة الثانية باألرجنتين، لكن تجربته األولى الكبيرة كانت 

قبل  باراجواي  منتخب  مقاليد  تسلم  حين  و2011   2007 بين 

2014 ثم منتخب  أن يدرب برشلونة اإلسباني موسم -2013 

األرجنتين بين عامي 2014 و2016.

أميركا في  األرجنتين نهائي كوبا  وبلغ مارتينو مع منتخب 

في  فشل  لكنه  و2016   2015 عامي  متتاليتين  مناسبتين 

إحراز اللقب بعد الهزيمة في النهائي أمام منتخب تشيلي، 

ونجح بالمقابل في قيادة المكسيك للتتويج بلقب الكأس 

الذهبية عام 2019 وبلوغ الدور النهائي عام 2021.

 }

مارتينو

}

ألفاريز..

نجم أياكس أمستردام
منتخب  نجوم  من  ألفاريز  إديسون  يعد 

المكسيك الحاليين، وبرز بشكل كبير عندما 

التحق بصفوف نادي اياكس امستردام، خالل 

المكسيك  مدرب  مارتينو  2019..ويعول  عام 

على الفاريز لقيادة وسط ميدان المنتخب، 

التي  الرائعة  المستويات  بعد 

بالدوري  الموسم  هذا  قدمها 

يتصدره  الذي  الهولندي 

دوري  في  وكذلك  اياكس، 

فشل  رغم  أوروبا  أبطال 

للدور  التأهل  في  اياكس 

بالتأهل  واالكتفاء  الـ16 

األوروبي..ويتواجد  للدوري 

نادي  رادار  على  حاليا  ألفاريز 

الذي  اإلنجليزي،  تشيلسي 

خالل  خطفه  في  يرغب 

الشتوية  االنتقاالت  سوق 

المقبلة.

له   5 الـ  النسخة  في  جواردادو  اندريس  سيشارك 

 2006( سابقة  مشاركات  أربع  بعد  العالم،  بكأس 

و2010 و2014 و2018 (، حيث يعد من الالعبين القالئل 

الذين شاركوا في أربع.

كأكثر  دولية  مباراة   178 بيتيس  ريال  العب  ويملك 

الالعبين الحاليين مشاركة مع المكسيك، سجل 

فيها 28 هدفا.

ك  ر شا و

هذا  جواردادو 

في  الموسم 

مباريات   7
 12 أصل  من 

بالدوري  مباراة 

ني  سبا إل ا

من  قادما   ،2017 عام  خالل  بصفوفه  التحق  الذي 

ارتدى  أن  له  سبق  حيث  الهولندي،  ايندهوفن  نادي 

األلماني،  ليفركوزن  وبايرن  فالنسيا  قميص  أيضا 

وديبورتيفو الكورونيا، كما شارك في 5 مباريات بالدوري 

للدور  فريقه  تأهل  في  وساهم   ،6 أصل  من  األوروبي 

السادس عشر من المسابقة.

 }

ألفاريز

}

 }

جواردادو

}

جواردادو.. »5« مشاركات موقف 
خيمنيز

لم يتحدد
قال راؤول خيمنيز مهاجم المكسيك إنه سينسحب طواعية إذا لم يكن الئقا تماما 

المدرب جيراردو مارتينو عن تشكيلته لخوض  الذي سيعلن فيه  الموعد  بحلول 

نهائيات كأس العالم لكرة القدم في قطر في وقت الحق هذا الشهر.

ولفرهامبتون  مع  الموسم  هذا  فقط  مباريات  أربع  خاض  الذي  خيمنيز،  وكان 

واندرارز في الدوري اإلنجليزي الممتاز، يتعافى من إصابات في الركبة وأعلى 

الفخذ، لكنه قال إن تعافيه كان أبطأ مما كان متوقعا.

للجاهزية  وصوله  عدم  من  عاما   31 العمر  من  البالغ  الالعب  ويخشى 

الثالثة في كأس العالم  الكاملة قبل المباراة االفتتاحية للمجموعة 

أمام بولندا يوم 22 نوفمبر، لكنه لم يفقد األمل.

يشغل  أن  يمكن  القائمة،  عن  خيمنيز  غياب  حالة  وفي 

خيمنيز  سانتياجو  الشاب  فينوورد  مهاجم 

مكانه في قطر.

 }

خيمنيز

}


