
وفريق  اإليراني  المنتخب  العب  إبراهيمي،  أوميد  كشف 

قطر  مونديال  في  للمشاركة  كاملة  جاهزية  عن  الوكرة، 

2022، وقال في تصريحات نشرها الموقع الرسمي لالتحاد 
قطر   FIFA العالم  كأس  إن  »فيفا«،  القدم  لكرة  الدولي 

إلى  مشيرًا  إليها،  يتطلع  والجميع  األبرز  الحدث  هي   2022
ما  على  تسير  اإليراني  للمنتخب  بالنسبة  التحضيرات  أن 

الفترة  هذه  في  بالده  منتخب  يقيمه  الذي  المعسكر  في  يرام 

استعدادا للمونديال.

جهدهم  قصارى  سيبذلون  اإليراني  المنتخب  العبي  إن  وقال 

يطمحون  ورفاقه  وأنه  الالئق  بالشكل  اإليرانية  القدم  كرة  لتقديم 

لتقديم أداء جيد في كأس العالم FIFA قطر 2022، وتحقيق النتائج 

هو  العالم  »كأس  وتابع:  اإليرانية  الجماهير  تنتظرها  التي  المأمولة 

قبل  القادمة  األيام  في  الفريق  العبي  بقية  قدوم  ننتظر  األبرز،  الحدث 

المحترفين خارج  الالعبين  إلى غياب بعض  الدوحة، في إشارة  إلى  السفر 

إيران عن معسكر المنتخب لتواجدهم مع أنديتهم«. واختتم العب الوسط، 

35 عاما، تصريحاته بالقول: »نريد أن نقدم مستوى جيدا  البالغ من العمر 

سنلعب  ألننا  سهاًل  األمر  يكون  لن  بالطبع  الجيدة،  بالصورة  أنفسنا  وُنظهر 

ضد العديد من المنتخبات الكبيرة«.
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السعودي يتخطى اآليسلندي قبل كأس العالم
نظيره  على  الفوز  القدم  لكرة  السعودي  المنتخب  حقق  قنا-  أبوظبي- 

اآليسلندي بهدف دون رد في المباراة الودية التي جمعتهما أمس في أبوظبي، 

 2022 قطر   FIFA العالم  لكأس  اإلعدادي  البرنامج  من  الثالثة  المرحلة  ضمن 

التي تنطلق يوم 20 نوفمبر الجاري.

سجل هدف الفوز للمنتخب السعودي، سعود عبدالحميد في الدقيقة 26.

في  السعودي  المنتخب  مواجهات  رابع  آيسلندا  منتخب  مواجهة  وتعتبر 

 10 أمام منتخب بنما يوم  له مواجهة خامسة قادمة  الثالثة، لتتبقى  المرحلة 

نوفمبر، ثم يعود بعدها للرياض الستكمال استعداداته لكأس العالم بخوض 

مباراة ودية أخيرة أمام كرواتيا يوم 16 من الشهر الجاري.

صحيفة »الإنفورماسيون« اإلسبانية تؤكد:

مونديال قطر يحطم كل األرقام القياسية

كل  قطر  »ستحتكر  الصحيفة  وقالت 

في  القدم  كرة  كوكب  على  األضواء 

كأس  افتتاح  مع  أسبوعين  غضون 

فقط  التاريخ  يسجل  لن  والذي  العالم، 

لكونه أول مونديال ُيلعب في الشتاء، بل 

حتى األرقام القياسية التي سوف تسجل 

حيث  من  سواء  النسخة  هذه  خالل 

المكاسب المالية لقطر أو المكافآت المالية 

للمنتخبات المشاركة«.

الدولة  »ستحصل  الصحيفة:  وأضافت 

مكافأة،  أعلى  على  للبطولة  المستضيفة 

بها  قامت  التي  الهائلة  االستثمارات  بعد 

قطر في بنية تحتية تتكيف مع رؤية قطر 

التي  العالمية  المالعب  مع  البداية   ،2030
الكبير،  الرياضي  الحدث  لهذا  انشأتها 

ويبلغ عددها 8 مالعب«.

وتابعت: قامت قطر باستثمارات ضخمة 

شبكة  خالل  من  التحتية  البنية  في 

مدينة  لبناء  باإلضافة  ومترو،  طرقات 

كيلومترًا   15 بعد  على  )لوسيل(  عصرية 

لبناء  فقط  تصرف  لم  فقطر  الدوحة،  من 

المالعب بل لمشاريع أخرى كبيرة، حتى 

يكون المونديال إرثا لألجيال المقدمة.

أكثر  سيوزع  الفيفا  أن  الصحيفة  وأكدت 

للمنتخبات  جوائز  يورو  مليون   44 من 

المشاركة خالل البطولة، وهو أكبر مبلغ 

وعائدات  السابقة،  النسخ  جميع  بين 

تلك  ستتجاوز   2022 قطر  العالم  كأس 

 ،2014 البرازيل  نسخة  في  المسجلة 

بالبطولة  الفائز  المنتخب  وسيتحصل 

سيحصل  بينما  يورو،  مليون   42 على 

فيما  يورو،  مليون   30 على  الوصيف 

في  المتبقون  المتسابقون  سيتحصل 

الدور قبل النهائي على 27 و25 مليون يورو 

المصنفين  أن  حين  في  التوالي،  على 

مليون   17 يدخلون  الثامن  إلى  الخامس 

  16 الـ  دور  في  المتبقية  والفرق  يورو 

التي  والمنتخبات  مليونا،   13 ستضيف 

المجموعات  مرحلة  اجتياز  في  تفشل 

يضاف  يورو،  ماليين   9 على  سيحصلون 

لالتحادات  يمنحها  يورو  مليون   1.5 إليها 

إقامتهم،  أثناء  النفقات  لتغطية 

أكبر  بين  من  النوادي  وتعويضات 

الشيء  هو  الفيفا،  يمتلكها  التي  العناصر 

التخلي  عن  الفرق  لتعويض  المخصص 

والتي  العالم،  كأس  خالل  العبيها  عن 

يورو  مليون   215 حوالي  أجلها  من  ستوزع 

بين األندية حول العالم.

قطر أظهرت قوتها االقتصادية عبر استثمارات هائلة.. وستحصد أعلى مكافأة 

تطرقت صحيفة 
»الإنفورماسيون« 

اإلسبانية في تقرير 
مطول نشرته أمس 

إلى النسخة االسثنائية 
التي تنتظر عشاق كرة 

القدم في مونديال 
قطر 2022، وذلك تحت 

عنوان »كأس العالم 
في قطر يحطم األرقام 
القياسية لالستثمارات 

والمكافآت«.

وحيد بوسيوف كتب يوسف سيف ينفي االعتزال
نفى المعلق الرياضي المعروف يوسف سيف المعلق 

التي  الشائعات   ،beIN SPORTS قنوات  بمجموعة 

أنه  تؤكد  والتي  الماضية  القليلة  األيام  في  انتشرت 

اللقاء  عقب  وبالتحديد  نهائًيا،  التعليق  اعتزال  قرر 

االفتتاحي لبطولة كأس العالم قطر 2022 

على  واسع  بشكل  سيف  يوسف  اعتزال  خبر  وانتشر 

وسائل التواصل االجتماعي خالل الساعات الماضية، 

وبالتالي تفاعل المتابعون مع الخبر بشكل كبير.

 نفى سيف صحة هذا الخبر جملة وتفصياًل في »فيديو« 

التعليق  اإلطالق العتزال  إنه ال نية على  وقال  له  انتشر 

ومتشوق  عمله  سيواصل  وإنه 

وبعد  المونديال  في  للتعليق 

المونديال.

طوال  تعودنا  وأضاف: 

اإلعالم  في  عملنا  فترة 

مثل  على  الرياضي 

التي  الشائعات  هذه 

سبًبا،  لها  أعرف  ال 

وفي األعوام األخيرة 

تحديًدا زادت حدة 

الشائعات  هذه 

بشكل واضح.

{ يوسف سيف

األوروغواي تعلن 
قائمة »البطولة«

القائمة  القدم،  لكرة  األوروغوياني  االتحاد  أعلن 

التحضيرات  بدء  أجل  من  األول  للمنتخب  المبدئية 

األخيرة لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022. وضمت 

القائمة المبدئية )55( العبا سيبدؤون التدريبات على 

ملعب استاد سينتيناريو بالعاصمة مونتيفيديو.

المدرب  أن  له  بيان  في  األوروغوياني  االتحاد  وذكر 

تمثل  التي  األولية  القائمة  اختار  ألونسو  دييغو 

ألوان  عن  للدفاع  المرشحين  لالعبين  العام  المجموع 

تقليص  يتم  أن  على  العالم،  كأس  في  المنتخب 

ستتم  التي  لالعبين  البدنية  للقياسات  وفقا  العدد 

نهاية األسبوع الجاري.

ألونسو أكد  االتحاد تصريحات للمدرب دييغو  ونقل 

األخيرة  اإلعداد  مرحلة  سيخوض  المنتخب  أن  فيها 

وسيعلن  االختيار  عليها  وقع  التي  العناصر  بجميع 

عن القائمة النهائيات، قبل التوجه للدوحة لخوض 

المونديال.

وأكد المدرب أن المنتخب سيكون جاهزا 

لتقديم أفضل المستويات في قطر، 

النهائية  القائمة  أن  إلى  مشيرا 

مفاجآت  أية  تشهد  لن 

ضم  على  حريص  وأنه 

الالعبين  أفضل 

من  للمشاركة 

اإلنجاز  أجل 

لمجرد  وليس 

المشاركة.

{ األوروغواي

للمشاركة 
اليابان أول الواصلين إلى الدوحةفي المونديال

تمهيدا  الدوحة  إلى  الياباني  المنتخب  بعثة  اليوم  تصل 

تقام  التي   »2022 »قطر  العالم  كأس  بطولة  في  للمشاركة 

في الفترة ما بين 20 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر تحت إشراف 

االتحاد الدولي لكرة القدم. وستقيم البعثة اليابانية في فندق 

المنتخب  وسُيجري  القطرية،  العاصمة  في  بلو«  »راديسون 

المونديال  لمواجهات  تحضيرًا  اليومية  تدريباته  الياباني 

على ملعب التدريب في نادي السد. علمًا أن قرعة البطولة قد 

أوقعت المنتخب الياباني في المجموعة الخامسة إلى جانب 

كل من »ألمانيا-إسبانيا- كوستاريكا« وسيلعب السامواري 

أمام  البطولة  في  مبارياته  أولى 

الماكينات األلمانية.

علي المي كتب

اإليراني أوميد إبراهيمي العب الوكرة:

سنقدم أنفسنا في كأس العالم

{ أوميد

عادل النجار كتب

الحكمان األستراليان 
جاهزان للمونديال

القدم  كرة  حكام  يواصل   - قنا  كوااللمبور- 

العالمي،  الصعيد  على  التألق  آسيا  قارة  في 

19 حكما، للمشاركة في إدارة  وذلك مع اختيار 

قطر   FIFA العالم  كأس  مباريات 

النسخة  عن  حكام   3 بزيادة   ،2022
الماضية.

وقبيل انطالق نهائيات كأس العالم 

 20 يوم  والمقررة   2022 قطر   FIFA
االتحاد  أجرى  الجاري،  نوفمبر 

مع  مقابلتين  القدم  لكرة  اآلسيوي 

مشاركين  مساعدين  حكمين 

في إدارة المباريات.

الرسمي  الموقع  وأوضح 

الحكمين  أن  لالتحاد 

األستراليين  المساعدين 

وأنتون  بيكهام  أشلي 

ليسا  شكيتينين 

على  بغريبين 

حة  لسا ا

بعد  العالمية 

نهائي  أدارا  أن 

س  كأ

بين  اإلمارات  في   2021 لألندية  العالم 

البرازيلي..  وبالميراس  اإلنجليزي  تشيلسي 

للحكم  آخر  شخصيا  إنجازا  هذا  وسيكون 

الميدالية  الذي تم تعيينه في مباراة  شكيتينين، 

طوكيو  أولمبياد  في  القدم  كرة  بمسابقة  الذهبية 

2020 بين البرازيل وإسبانيا العام الماضي.
مساعدا  حكما  »بصفتي  بيكهام:  أشلي  وقال 

نهائيات  في  للتحكيم  اختياري  فإن  المباراة،  في 

الرياضية  القمة  إلى  العالم، يعتبر وصول  كأس 

وهو حلم أصبح حقيقة.. أشعر بالفخر الختياري 

اآلسيوي  واالتحاد  أستراليا  تمثيل  إلى  وأتطلع 

بأفضل  العالمي  المسرح  على  القدم  لكرة 

صورة«.

من جهته، قال انتون شكيتينين: اختيار المزيد 

للتحكيم  العام  هذا  اآلسيويين  الحكام  من 

أن  يظهر   2022 العالم  كأس  نهائيات  في 

حقا  جيد  بعمل  قام  قد  اآلسيوي  االتحاد 

حكامه  إعداد  سبقت  التي  الفترة  في 

الندوات  خالل  من  وأكاديميا  بدنيا 

خالل  من  وذهنيا  والورشات، 

الدعم عند  الحصول على 

الحاجة.
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ال وقت للراحة بعد ودية بنما

العنابي يفتح الملف األلباني

األول  الوطني  المنتخب  تدريبات  تواصلت 

والذي  االسباني،  معسكره  في  القدم  لكرة 

يقام حاليا تحت إشراف وقيادة المدير الفني 

من  حيث  سانشيز،  االسباني  للمنتخب 

مباراة  الوطني  المنتخب  يخوض  أن  المقرر 

االربعاء  يوم  األلباني  المنتخب  أمام  ودية 

تندرج ضمن خطة إعداد المنتخب لنهائيات 

كأس العالم قطر 2022.

وديا بهدفين  بنما  منتخب  على  العنابي  فاز 

ماربيا  بمدنية  جرى  الذي  اللقاء  في  لهدف 

المنتخب  تحضيرات  إطار  في  اإلسبانية 

القطري األخيرة لنهائيات كأس العالم 2022 

التي ستنطلق يوم 20 نوفمبر المقبل.

اليوم  األساسي  مرانه  العنابي  وسيخوض 

بمران  التدريبات  ويختتم  للقاء  استعدادا 

خفيف الثالثاء. وتمثل مباراة ألبانيا محطة 

سانشيز  فيليكس  االسباني  أمام  مهمة 

مدرب منتخبنا باعتبارها التجربة االخيرة، 

حيث  بالدوحة،  تجربة  هناك  تكن  لم  ان 

معسكره  بالمواجهة  منتخبنا  يختتم 

للوقوف  فرصة  ستكون  وبالتالي  االسباني، 

وفرديا،  جماعيا  الفريق  جاهزية  آخر  على 

على  نهائي  شبه  بشكل  االستقرار  ثم  ومن 

بمواجهة  تتعلق  التي  الفنية  األمور  من  عدد 

المنافسين في المونديال، السيما المنتخب 

ان  تمثل  التي  األولى  المباراة  في  االكوادوري 

شاء الله خطوة العبور إلى الدور الثاني.

ويختتم منتخبنا الوطني االختبارات الودية 

بمواجهة أمام منتخب ألبانيا يوم التاسع من 

المنتخب  بعدها  سيعود  الجاري،  نوفمبر 

معسكره  في  سينتظم  حيث  الدوحة،  إلى 

فترة  مع  بالتزامن  زون  بأسباير  المغلق 

»فيفا«  قبل  من  المعلنة  الرسمية  التفريغ 

 ،2022 قطر   FIFA العالم  كأس  لنهائيات 

والتي تبدأ يوم 14 من الشهر الجاري.

اإلسباني  المعسكر  ضمن  العنابي  خاض 

من  عددا  الماضي،  أكتوبر  مطلع  منذ 

كل  أمام  الرسمية  غير  الودية  المباريات 

فاز عليها بهدف نظيف  التي  من هندوراس، 

على  فاز  ذلك  وقبل  علي،  المعز  سجله 

هدف  مقابل  )بهدفين  نيكاراغوا  منتخبي 

واحد( وغواتيماال بهدفين نظيفين.

ويبدأ منتخب قطر مواجهاته في كأس العالم 

يوم  االكوادور  منتخب  أمام  االفتتاح  بمباراة 

المجموعة  ضمن  وذلك  الجاري،  نوفمبر   20

األولى التي تضم أيضا المنتخبين الهولندي 

والسنغالي.

أفضل التحضيرات 
التي  المنتخبات  أفضل  من  العنابي  يعتبر 

خاضت تحضيرات على مستوى عال لكأس 

وخوض  الالعبين  تفريغ  خالل  من  العالم 

معسكر تدريبي طويل قارب 6 أشهر.

تعود الكتيبة العنابية بعد ختام المعسكر 

التحضيري األخير من إسبانيا مباشرة بعد 

نهاية مواجهة ألبانيا الودية، حيث سينتظم 

بأسباير  مغلق  معسكر  في  منتخبنا 

الرسمية  التفريغ  فترة  مع  بالتزامن  زون 

 14 تبدأ  والتي  الفيفا،  قبل  من  المعلنة 

نوفمبر المقبل، أي قبل ستة أيام من انطالق 

البطولة.

{ منتخب قطر

عوض الكباشي كتب

ترقب للقائمة النهائية

المواجهة الثالثة مع ألبانيا

للمنتخب  النهائية  القائمة  اختيار  الجميع  يترقب 

مباراة  عقب  عنها  االعالن  سيتم  والتي  األول..  الوطني 

البانيا.. بعد القائمة االولية التي تم تقديمها لـ »فيفا«. 

ويلعب المنتخب القطري في المجموعة األولى بكأس 

جانبه،  إلى  تضم،  التي   ،2022 قطر   FIFA العالم 

وسيبدأ  وهولندا،  والسنغال  اإلكوادور  منتخبات 

في  اإلكوادور  منتخب  بمواجهة  البطولة  في  مشواره 

20 نوفمبر الجاري، ثم يلتقي  المباراة االفتتاحية يوم 

منتخب السنغال يوم 25 منه، وأخيرا منتخب هولندا 

في 29 من الشهر نفسه.

27 العبا هم: حراسة المرمى: مشعل  القائمة  وتضم 

حسن  يوسف  )السد(،  الشيب  وسعد  برشم 

)الغرافة(.

خوخي  وبوعالم  ميجيل  وبيدرو  سلمان  طارق  الدفاع: 

بسام  )السد(،  خضر  ومصعب  حسن  وعبدالكريم 

الراوي )الدحيل(، همام أحمد األمين )الغرافة(.

)الدحيل(،  مادبو  وعاصم  بوضياف  كريم  الوسط: 

)الريان(،  حاتم  العزيز  عبد  )العربي(،  جابر  جاسم 

ومصطفى  الهاجري  وسالم  أسد  وعلي  وعد  محمد 

مشعل )السد(. الهجوم: أكرم عفيف وحسن الهيدوس 

)السد(، المعز علي ومحمد مونتاري وعبدالرحمن فهمي 

)الوكرة(،  منير  خالد  )الدحيل(،  محمد  وإسماعيل 

نايف الحضرمي )الريان(، أحمد عالء )الغرافة(.

على  األول  الفوز  عن  األول  الوطني  منتخبنا  يبحث 

في  ألبانيا  منتخب  العنابي  واجه  حيث  البانيا 

فوز  عن  وأسفرت   2012 مايو  في  األولى  مناسبتين، 

العاصمة  في  واحد،  هدف  مقابل  بهدفين  ألبانيا 

الثانية  المواجهة  كانت  فيما  مدريد،  اإلسبانية 

كأس  لتصفيات  استعدادا   2016 مايو  في  بالنمسا 

أيضا  ألبانيا  بفوز  وانتهت   ،2018 روسيا  في  العالم 

الهدف  وسجل  واحد.  هدف  مقابل  أهداف  بثالثة 

الوحيد للمنتخب القطري عبدالكريم حسن.

 50 المركز  حاليا  القطري  المنتخب  ويحتل 

تاريخه  في  حققه  مركز  أفضل  كان  فيما  عالميا، 

إلى  بوصوله   2021 أغسطس  شهر  تصنيف  خالل 

وانتصاراته  نتائجه  بفضل  عالميا   42 الـ  المركز 

التي  الذهبية  الكأس  ببطولة  األولى  مشاركته  في 

يونيو  في  األميركية  المتحدة  الواليات  استضافتها 

ويوليو 2021 ووصوله فيها إلى الدور نصف النهائي.

منتخبنا  تتويج  مع  تزامنت  التي  الفترة  وشهدت 

لقفزة  تحقيقه  اإلمارات،  في   2019 آسيا  أمم  بلقب 

هائلة بصعوده من المركز 93 عالميا إلى المركز 55.

المهندسة بدور المير:

هدفنا استضافة أول بطولة 
في التاريخ خالية من النفايات

مع قرب انطالق منافسات كأس العالم FIFA قطر 2022™ 

للمشاريع  العليا  اللجنة  تواصل  أسبوعين؛  نحو  بعد 

النفايات  من  خالية  بطولة  أول  الستضافة  جهودها  واإلرث 

في تاريخ كأس العالم، من خالل عدم تحويل أي مخلفات 

إعادة  بل  النفايات،  مكبات  إلى  المونديال  استادات  من 

تدويرها واالستفادة منها في استخدامات تعود بالنفع على 

المجتمع، مع الحد من أثر تنظيم البطولة على البيئة.

إلدارة  التنفيذي  المدير  المير،  بدور  المهندسة  وقالت 

الجهود  هذه  من  الهدف  إن  العليا؛  اللجنة  في  االستدامة 

من  خالية  نسخة  أول  تنظيم  في  يتمثل  المتواصلة، 

جميع  تدوير  إعادة  عبر  وذلك  المونديال،  في  النفايات 

االستادات  في  البطولة  أنشطة  عن  الناتجة  المخلفات 

ومناطق المشجعين، أو تحويلها إلى سماد عضوي أو طاقة 

الذي يحتضن الحدث  المجتمع  خضراء، ليستفيد منها 

العالمي.

نسخة  الستضافة  مسؤوليتنا  إطار  »في  وأضافت: 

استثنائية من كأس العالم؛ أخذنا على عاتقنا مسؤولية 

قطر  في  البيئة  على  سلبًا  التأثير  تجنب  وهي  أكبر، 

األولى  الخطوات  منذ  وحرصنا  استطاعتنا.  قدر  والعالم 

في رحلتنا على تحويل أقل قدر ممكن من المخلفات إلى 

مكّبات النفايات للتخلص منها بالطرق التقليدية«.

وأكدت المير أن مراحل تصميم وتشييد استادات كأس 

العالم شهدت تركيزًا كبيرًا على تقليل كميات النفايات 

الناتجة عن أعمال البناء، ومن ثم إعادة تدويرها. وتابعت: 

في  التشغيلية  العمليات  خالل  اآلن،  تركيزنا  ينصب 

منها  والحد  النفايات،  إنتاج  تجنب  على  االستادات، 

تدويرها  إعادة  ثم  فرزها  على  الحرص  مع  اإلمكان،  قدر 

واالستفادة منها.

أساسيًا  جزًءا  اإلنجاز  هذا  تحقيق  على  العمل  ويشّكل 

 FIFA العالم  كأس  لبطولة  االستدامة  استراتيجية  من 

بطولة  خالل  الجهود  هذه  اختبار  جرى  وقد   .™2022 قطر 

من  ستة  منافساتها  استضافت  التي   2021 العرب  كأس 

الناتجة  النفايات  فرز  جرى  حيث  المونديال؛  استادات 

19 يوًما، وتقسيمها  عن البطولة التي استمرت على مدى 

إلى نفايات عضوية، وبالستيكية، ومعدنية، وإلكترونية، 

ومواد كرتونية. وجرى إرسال النفايات المتبقية إلى مركز 

معالجة النفايات المنزلية الصلبة، التابع لوزارة البلدية، 

لمعالجتها في محطة تحويل النفايات إلى طاقة.

كأس  في  عملنا  أثبت  المير:  قالت  السياق  هذا  وفي 

إرسال  دون  كبرى  بطولة  تنظيم  على  قادرون  أننا  العرب 

فقد  النفايات،  مكّبات  إلى  عنها  تنتج  قد  مخلفات  أي 

كل  في  النفايات  تدوير  إعادة  في  البطولة  خالل  نجحنا 

 70% إلى  وصلت  بينما  األقل،  على   42% بنسبة  استاد 

في استاد البيت، مع تحويل النسبة المتبقية إلى مركز 

تكرار  هو  اآلن  وهدفنا  طاقة.  إلى  لتحويلها  النفايات  إدارة 

جديدة  معايير  وإضافة  العالم،  كأس  خالل  النجاح  هذا 

مستدامة  بطريقة  الكبرى  الرياضية  األحداث  الستضافة 

في المستقبل.

علي المسيفري.. رئيس نادي المرخية:

منتخبنا قادر على التأهل..
والكرة ال تعرف التوقعات

  أكد علي المسيفري رئيس نادي المرخية أن قطر أصبحت 

في أتم جاهزية الستضافة نهائيات بطولة كأس العالم قطر 

ديسمبر   18 إلى  نوفمبر   20 من  الفترة  في  والمقررة   ،2022
لتنظيم  الترتيبات  اكتمال  ان  إلى  المقبلين...مشيرا 

البطولة قبل فترة طويلة، لتؤكد أن بالدنا مقبلة على تنظيم 

نسخة استثنائية غير مسبوقة من الحدث الرياضي األكبر 

في العالم.

إن  للنادي  الرسمي  للموقع  تصريحات  في  المسيفري   وقال 

قطر تعيش نهضة كبيرة جدًا على مستوى البنية التحتية 

بما فيها المالعب والطرقات والشوارع الرئيسية والفرعية؛ ما 

يسهل على الجماهير التي بدأت تتوافد على الدوحة بالتنقل 

المختلفة،  المواصالت  وسائل  طريق  عن  كبيرة  بسهولة 

واحد،  يوم  في  مباراة  من  أكثر  حضور  للمشجعين  ويسمح 

وهذا ما يميز هذه النسخة المتفردة من المونديال.

واستثنائية  ورائعة  مدهشة  نسخة  ستقدم  قطر   وأضاف: 

البطوالت  بتنظيم  سيقوم  من  على  ثقياًل  عبئًا  ستضع 

التنظيمية،  المستحيالت  كل  بالدنا  طوعت  حيث  التالية، 

لتصبح األنظار حاليا شاخصة بقوة نحو قطر قبل انطالقة 

البطولة والجميع يتحدث عن روعة التنظيم قبل معايشته 

على ارض الواقع.

تشويه  حاولت  الجهات  بعض  أن  من  الرغم  على   وأضاف: 

استضافة قطر للمونديال، ولكن الحقيقة دائما تظل صامدة 

أمام كل األصوات النشاز، وقطر سارت في االتجاه الصحيح 

كل  بذلت  حيث  العالمية،  البطولة  بتنظيم  ملفها  فوز  منذ 

من  اليه  وصلت  ما  إلى  بالدنا  لتصل  مبكر  وقت  في  الجهود 

جاهزية مطلقة أشاد بها الجميع، عدا بعض هذه المحاوالت 

الفاشلة.

   وتابع: على الرغم من أن البعض ال يرشح المنتخب للوصول 

إلى األدوار المتقدمة في كأس العالم، ولكن كرة القدم ال تؤمن 

آسيا  كأس  بطولة  ذلك  على  ودليل  والتكهنات،  بالتوقعات 

المنتخب  يكن  ولم  بلقبها،  منتخبنا  فاز  والتي  اإلمارات  في 

ضمن المرشحين للفوز باللقب، ولكنه قدم مستويات رائعة 

اختالف  رغم  البطولة،  بكأس  وفاز  النهائية  للمباراة  ووصل 

وارد،  يكون  شيء  كل  القدم  كرة  في  ولكن  المناسبتين، 

في  بصمته  القطري  المنتخب  يضع  بأن  متفائلون  ونحن 

المنافسة ويصل للدور الثاني إن شاء الله.

{ من مباريات العنابي استعدادا للمونديال{ علي المسيفري

{ بدور المير
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إنفانتينو رئيس الفيفا يؤكد خالل منتدى »التمكين« في مؤسسة قطر:

»2022« .. األكثر »سهولة وشمولية«

حسن الذوادي:

ملتزمون بتنظيم
بطولة سهلة لذوي اإلعاقة

الذوادي،  حسن  السيد  سعادة  أكد 

للمشاريع  العليا  للجنة  العام  األمين 

البداية  منذ  قطر  التزام  على  واإلرث، 

الستضافة النسخة األكثر شمواًل وإتاحة 

في تاريخ كأس العالم. وقال: »منذ بداية 

رحلتنا الستضافة مونديال 2022، أكدنا 

وسهلة  متاحة  بطولة  بتنظيم  التزامنا 

األمر  يقتصر  ولم  اإلعاقة،  لذوي  الوصول 

استادات  لتشييد  الجاد  العمل  على 

أعلى  وفق  األخرى  البطولة  ومواقع 

المعايير المتبعة في مجال اإلتاحة، بل 

اإلعاقة  ذوي  مجتمع  إشراك  على  حرصنا 

بفاعلية في كافة الخطط والتحضيرات 

وضمان  التاريخي،  الحدث  الستضافة 

على  مستدامًا  إرثًا  المونديال  يترك  أن 

على  الستار  إسدال  بعد  الصعيد  هذا 

منافسات البطولة العالمية«. 

نتائج  اآلن  »نشهد  الذوادي:  وأضاف 

طويلة،  لسنوات  تواصل  الذي  عملنا 

في  الواضح  التحسن  في  تمثل  والذي 

لألشخاص  تضمن  التي  التسهيالت، 

النقل،  وسائل  استخدام  اإلعاقة  ذوي 

الثقافية  المواقع  إلى  الوصول  وسهولة 

واألماكن العامة في أنحاء البالد«.

بهذا  والفخر  باالعتزاز  »أشعر  وتابع: 

فئة  حياة  يمس  الذي  الدائم  اإلرث 

مزيد  إلى  وأتطلع  المجتمع،  في  هامة 

في  اإلعاقة  ذوي  لصالح  اإلنجازات  من 

المشجعون  وسيختبر  المستقبل. 

خالل الحدث التاريخي العديد من مزايا 

يضمن  ما  واإلتاحة،  الوصول  سهولة 

االستمتاع  للجميع  تتيح  شاملة  تجربة 

العالمية  البطولة  وفعاليات  بمباريات 

التي تقام للمرة األولى في العالم العربي«. 

خالل  من  العليا،  اللجنة  وحرصت 

العالم  وكأس  الفيفا  مع  شراكتها 

إتاحة  وضع  على   ،™2022 قطر   FIFA
لألشخاص  الحركة  وسهولة  الوصول 

األولويات  صدارة  في  اإلعاقة  ذوي  من 

البطولة  الستضافة  االستعدادات  خالل 

استراتيجية  مع  يتوافق  وبما  العالمية، 

الفيفا لالستدامة.

القنصل العام لدولة قطر في نيويورك توج الفائزين

»مارسالس« يفوز بلقب قطر بوسكي بونيتا
بن  محمد  سعادة  حضور  في 

القنصل  الكواري،  سلطان 

نيويورك،  في  قطر  لدولة  العام 

السباق  نادي  برعاية  أقيم 

بوسكي  قطر  شوط  والفروسية 

األصيلة  المهجنة  للخيل  بونيتا 

مضمار  على  1300م  لمسافة 

المتحدة  بالواليات  كينالند 

نوفمبر   4 الموافق  الجمعة  يوم 

الشراكة  إطار  في  وذلك   ،2022
النادي  بين  والمستمرة  القائمة 

الشوط  وكان  َكب،  وبريدرز 

لسباق  االفتتاحية  األشواط  أحد 

وبطوالت بريدرز كب لعام 2022، 

المالية  جوائزه  مجموع  وبلغ 

قوي  وبأداء  وفاز  دوالر،  ألف   160
 × )كيرلن  »مارسالس«  المهر 

هوت ديكسي ِتشك( ملك ستون 

وبإشراف  ستيبلز  ستريت 

أسموسن  ستيفن  المدرب 

وبقيادة الخيال ريكاردو سانتانا.

سعادة  قام  الشوط  وبعد 

في  قطر  لدولة  العام  القنصل 

نيويورك بتتويج الفائزين.

جوادًا،   11 الشوط  في  وشارك 

واضحًا  »مارسالس«  تفوق  وكان 

من  الرغم  وعلى  البداية،  منذ 

بوابة  في  وضعته  التي  القرعة 

األمور  حسم  من  تمكن  بعيدة، 

تاركًا  بالمقدمة  وانفرد  لصالحه 

لكل  والثالث  الثاني  المركزين 

إن(  )دايلد  فاست«  مي  »كول  من 

)مدشبمان(،  بيتش«  و»سيل 

التطور  »مارسالس«  ليؤكد 

من  أدائه  في  والمستمر  الكبير 

فوزه  أحرز  بعد  ألخرى  مشاركة 

األول في شهر مارس هذا العام.

ستريت  ستون  إنتاج  من  وهو 

الفرس  وأمه  هولدنغز،  ثرابرد 

)ديكسي  ِتشك«  ديكسي  »هوت 

األولى،  الفئة  أبطال  من  يونيو( 

لبطلة  شقيق  غير  أخ  أنه  كما 

بيرل«  »بولينز  األولى  الفئة 

»يونيون  للفحل  وايضًا  )تابت(، 

جاكسون« )كيرلن(.

السباق  نادي  رعاية  وتأتي 

بوسكي  قطر  لشوط  والفروسية 

الرعاية  اتفاق  إطار  في  بونيتا 

وبريدرز  النادي  بين  المتبادلة 

َكب.

كشف السويسري جياني 
إنفانتينو، رئيس االتحاد 

الدولي لكرة القدم عن 
ميزة مهمة ستحملها 

بطولة كأس العالم قطر 
2022 ألول مرة في تاريخ 

بطوالت كأس العالم منذ 
انطالقتها عام 1930 في 

األوروجواي.

المونديال  أن  إنفانتينو  وأكد 

سهولة  األكثر  سيكون  المقبل 

وشمولية.

الدولي  االتحاد  رئيس  وشارك 

التمكين  منتدى  في  القدم  لكرة 

)بطولة للجميع( الذي استضافه 

مركز ملتقى الطالب في المدينة 

وتحّدث  األحد،  أمس  التعليمية 

ذوي  من  األشخاص  ينتظر  عما 

اإلعاقة في مونديال قطر 2022.

الكلمة  خالل  الفيفا  رئيس  وقال 

»الشيء  للمنتدى:  االفتتاحية 

سيكون  قطر  مونديال  أن  األول 

التاريخ،  في  نسخة  أفضل 

تمكينًا  نسخة  أكثر  وسيكون 

حضوري  االحتياجات،  لذوي 

سعيد  وأنا  جدًا،  ومهم  فخر  هنا 

مسألة  هنا،  أمامكم  أتحدث  بأن 

االحتياجات الخاصة مهمة جدًا، 

األشخاص  نسبة  أن  خصوصًا 

من ذوي اإلعاقة تصل إلى حوالي 

.»%  15
منذ  تقام  التي  الفعالية  وتركز 

النسخة  هذه  في   2016 عام 

وإمكانية  الشمولية  على  األخيرة 

اإلعاقة  ذوي  لألشخاص  الوصول 

كأس  سيحضرون  الذين 

 20 يوم  سيفتتح  الذي  العالم، 

الحالي. نوفمبر 

المسابقة  منظمو  قام  كما 

ثالثة  في  حسية  غرف  بتركيب 

والبيت  لوسيل  المالعب،  من 

حتى  التعليمية،  والمدينة 

ذوي  من  المتابعون  يتمكن 

وأسرهم  الخاصة  االحتياجات 

من تجربة شغف كرة القدم.

وأضاف إنفانتينو حديثه، قائاًل: 

لتأمين  دائمًا  نسعى  الفيفا  »في 

ذوي  للجماهير  المعايير  أفضل 

وعملنا  الخاصة،  االحتياجات 

للمشاريع  العليا  اللجنة  مع 

الماضية  السنوات  خالل  واإلرث 

توفير  إلى  الوصول  أجل  من 

الجماهير  لهؤالء  تجربة  أفضل 

العامة،  النقل  وسائل  في 

الخاصة  والمناطق  المالعب 

بالمشجعين«.

»كّل  فيفا:  رئيس  وتابع 

كّل  ووفرت  ُبنيت  المالعب 

عملية  تسهل  التي  المعايير 

المشجعين  ودخول  وصول 

من  الخاصة،  االحتياجات  ذوي 

والحمامات  والمصاعد  المقاعد 

المطاعم. مونديال قطر  ومناطق 

تمكينا  نسخة  أكثر  سيكون 

تاريخ  في  المشجعين  لهؤالء 

اللجنة  وأشكر  العالم،  كأس 

العليا للمشاريع واإلرث على كّل 

ما قّدمته لتحقيق هذا الهدف«.

»يوجد  أيضًا:  إنفانتينو  وأضاف 

المشجعين  لكّل  خاصة  تذاكر 

الخاصة  االحتياجات  ذوي 

والمالعب  الخمس،  بفئاتها 

يحتاجونه،  ما  بكّل  مجهزة 

في  متطوعون  هناك  وسيكون 

خالل  لمساعدتهم  المدرجات 

تجربتهم«.

»شكرًا  أيضًا:  إنفانتينو  وتابع 

واإلرث  للمشاريع  العليا  للجنة 

االحتياجات  كّل  تأمين  على 

المشجعين،  لهؤالء  الضرورية 

مميزة  تجربة  خوض  أجل  من 

من البداية حتى النهاية. سيوفر 

لذوي  تاريخيًا  إرثًا  قطر  مونديال 

خصوصًا  الخاصة،  االحتياجات 

متطوع   6000 حوالي  تدريب  مع 

لمساعدة  جاهزين  يكونوا  لكي 

هؤالء المشجعين«.

رسالته  الفيفا  رئيس  وختم 

بلٍد   
ُّ

أي المستقبل  »في  بقوله: 

يفكر في استضافة بطولة كأس 

باالعتبار  األخذ  عليه  العالم، 

جيدة  تجربة  تأمين  مسألة 

االحتياجات  ذوي  للمشجعين 

يتضمن  أن  ويجب  الخاصة، 

هذه  لالستضافة  الترشح  ملف 

بطولة  ألن  المهمة،  المسألة 

العالم هي بطولة للجميع«.

تسليط  تم  المنتدى،  وخالل 

منظمة  بيانات  على  الضوء 

تشير  التي  العالمية،  الصحة 

شخص  مليار  من  أكثر  أن  إلى 

أي  اإلعاقة،  من  نوع  من  يعانون 

% من سكان العالم.  15

محمد الجزار كتب

أصدر بيانا باألمس وجدد دعمه لمونديال قطر 

االتحاد العربي يرفض حمالت التشكيك »المغرضة«

القدم  لكرة  العربي  االتحاد  أعلن 

المستمر  دعمه  األحد،  أمس 

كأس  لفعاليات  قطر  الستضافة 

المونديال  أن  مؤكدا  العالم، 

لتعريف  حقيقية  فرصة  سيكون 

العربية...  الثقافة  بتميز  العالم 

على  »نؤكد  بيان:  في  االتحاد  وقال 

دولة  الستضافة  المستمر  الدعم 

 ،2022 العالم  قطر لمونديال كأس 

فرصة  سيكون  المونديال  وهذا 

بالثقافة  العالم  لتعريف  حقيقية 

العربية وتميزها«.

االتحاد  »يدعم  البيان:  وأضاف 

التي  االستعداد  خطوات  كافة 

الحدث  هذا  الستضافة  تمت 

تميز  في  ثقته  ويجدد  العالمي، 

تحقيق  على  وقدرتها  قطر  دولة 

تنظيم  في  النجاح  معايير  أعلى 

تاريخ  في  وفريدة  ناجحة  نسخة 

االتحاد  أكد  كما  العالم«...  كأس 

التشويه  حمالت  كل  »رفض  على 

ال  التي  المغرضة  والتشكيك 

فقط  وهدفها  حقائق  على  تستند 

والكفاءة  للقدرات  واالساءة  التشويه 

العالم  منظمة  وكانت  العربية«... 

والثقافة  والعلوم  للتربية  اإلسالمي 

تضامنها  أعلنت  )إيسيسكو(، 

أسمته  ما  مواجهة  في  قطر  مع 

»الحملة المشبوهة« ضدها بسبب 

العالم  كأس  مونديال  استضافتها 

لكرة القدم.

دعمه  على  العربي  االتحاد  وشدد 

لكافة خطوات االستعداد التي تمت 

العالمي،  الحدث  هذا  الستضافة 

قطر  دولة  تميز  في  ثقته  وجدد 

معايير  أعلى  تحقيق  على  وقدرتها 

ناجحة  نسخة  تنظيم  في  النجاح 

وفريدة في تاريخ كأس العالم.

القطري  المنتخب  ويستهل 

منتخب  بمواجهة  البطولة  مشوار 

االفتتاحية  المباراة  في  اإلكوادور 

البيت،  استاد  على  نوفمبر   20 يوم 

يوم  النهائية  المباراة  تقام  حين  في 

18 ديسمبر على استاد لوسيل... 
ان  األولى  المرة  هذه  وستكون 

البطولة  عربية  دولة  تستضيف 

البطولة  فيها  تقام  التي  والثانية 

عام  نسخة  بعد  آسيوية،  بدولة 

2002 في كوريا الجنوبية واليابان.

المالعب شيدت بأعلى المعايير لضمان سهولة الوصول والمشاهدةمتطوعون لمصاحبة المكفوفين وذوي االحتياجات الخاصة في المباريات 

غرف حسية في »لوسيل والبيت 
والمدينة التعليمية« ألول مرة 

في بطولة النخبة العالمية بجنوب إفريقيا 

»البرونزية« لـ »أدعم الشاطئية«
الوطني  منتخبنا  حقق 

الميدالية  الشاطئية  للكرة 

النخبة  لبطولة  البرونزية 

الطائرة  للكرة  العالمية 

تقام  التي  الشاطئية 

في  تاون  كيب  بمدينة 

الفوز  بعد  إفريقيا    جنوب 

النمسا   منتخب  على 

وتشهد   ..0  -  2 بنتيجة 

أفضل  مشاركة  البطولة 

بتصنيف  منتخبا   16

إحدى  وهي   ،Elite16
التي  العالمية  الجوالت 

الدولي  االتحاد  ينظمها 

.FIVB للعبة 

في  خسر  المنتخب  وكان   

أمام  البطولة  نهائي  نصف 

ديفيد  السويدي  الثنائي 

هيلفيج  وجوناتان  أومان 

 35( بواقع   1  -  2 بنتيجة 

 ،)11  - و15   21  - و16   ،33  -

وقد نجح المنتخب القطري 

نصف  إلى  التأهل  في 

النهائي بعد فوزه أمس على 

مارتن  النمساويين  على 

بريستاوز  وموريتز  إرماكورا 

بواقع  نظيفين  بشوطين 

)21 - 12 و21 - 19(.

في  مبارياته  بدأ  ان  بعد 

األول  الدور  في  البطولة 

بالفوز على الثنائي الهولندي 

لويني ليون، وبنينجا روبن 

بواقع  مقابل  دون  بشوطين 

ثم   ،)15  - و21   ،19  -  21(

البطولة  في  الثانية  مباراته 

السويدي  الثنائي  على 

وجوناتان  أومان  ديفيد 

هيلفيج بنتيجة )2 - صفر( 

 ،)-19  21  ،19  -  21( بواقع 

الثنائي  على  الثالثة  في  ثم 

وجو  بيلو  جا  االنجليزي 

-صفر(   2( بنتيجة  بيلو 

 ،14  -  21  ،  25  -  23( بواقع 

.)-11  15

{ بيان االتحاد العربي

عوض الكباشي كتب
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بولندا.. بروح السبعينيات والثمانينيات

المشاركة  المنتخبات  حسابات  كشف  في  نواصل 

آخر  خالل  تطرقنا  أن  فبعد   ،2022 قطر  العالم  كأس  في 

تقريرين على منتخبي األرجنتين والمكسيك، الدور اليوم 

سيكون على منتخب بولندا ضمن المجموعة الثالثة.

البولنديين  الالعبين  في  ألمانيا  استثمرت  أن  فبعد 

البولندي  المنتخب  ظهور  عدم  على  أثر  ما  وهذا  لسنوات، 

مثل بودولسكي والهداف التاريخي لكأس العالم ميروسالف 

كلوزه، لتعود الكرة البولندية بالظهور من جديد مع جيل 

وفريق  برشلونة  نادي  مهاجم  ليفاندوفسكي  روبرت  يقوده 

حضورها  البولندية  الكرة  وسجلت  سابقا.  ميونخ  بايرن 

التاسعة  للمرة  وسيشارك  العالم  كأس  من  نسخ   8 في 

مونديال  في  األول  حضوره  وكان  قطر،  مونديال  خالل 

فرنسا 1938، عندما أنهى المونديال في المركز الـ11.

في  مجددا  للظهور  عقود   4 نحو  البولندية  الكرة  وانتظرت 

مونديال  خالل  الثانية  مشاركتها  في  وذلك  العالم  كأس 

أكبر  البولندي  المنتخب  حقق  عندما   ،»1974 »ألمانيا 

إنجاز في تاريخه في ذلك الوقت محرزا المركز الثالث.

العالمة  بولندا  حققت  النهائيات،  تلك  من  األول  الدور  وفي 

أمام  أولها  انتصارات  بـ3  الرابعة  المجموعة  في  الكاملة 

الدور  وفي  )2ـ1(،  وإيطاليا  )7ـ0(  هايتي  ثم  )3ـ2(  األرجنتين 

الثاني حل في المركز الثاني من المجموعة الثانية خلف 

المستضيف ألمانيا. وأنهى المنتخب البولندي مشاركته 

رد،  بدون  بهدف  البرازيل  على  الترتيبي  اللقاء  في  بالفوز 

وأحرز المرتبة الثالثة، لكن اإلنجاز لم يكن فقط جماعيا، 

لتلك  هداف  أفضل  بلقب  »التو«  آنذاك  بولندا  نجم  فاز  إذ 

النسخة برصيد 7 أهداف.

 ،1978 نسخة  في  الثاني  بالدور  بولندا  اكتفت  ذلك  بعد 

 82 إسبانيا  مونديال  في  مجددا  األضواء  تخطف  أن  قبل 

المجموعة  المنتخب  وتصدر  الثالث،  المركز  وتحرز 

األولى التي ضمت آنذاك إيطاليا والكاميرون والبيرو، وذلك 

تصدر  الثاني  الدور  وفي  واحد،  وانتصار  تعادلين  بعد 

المجموعة األولى التي ضمت بلجيكا واالتحاد السوفياتي 

قبل الخسارة في نصف النهائي أمام إيطاليا )2 ـ0( ثم الفوز 

في مباراة تحديد المركز الثالث على فرنسا )3 ـ2(.

النهائي،  ثمن  الدور  من  بولندا  خرجت   1986 نسخة  وفي 

األول  الدور  تخطي  عن  مشاركات   3 آخر  في  عجزت  لكنها 

وذلك في 2002 و2006 و2018.

ليفاندوفسكي،  بقيادة  لبولندا  الحالي  الجيل  ويسعى 

الثمانينيات  وبداية  السبعينيات  جيل  روح  استلهام  إلى 

للكرة البولندية الذي أحرز المركز الثالث لنسختي 1974 

و1982.

وحيد بوسيوف كتب

تشيسالف .. 
تجربة جديدة

»تشيسالف  المدرب  بولندا  منتخب  يقود 

يناير   3 منذ  المنصب  يتولى  الذي  ميشنيفيتش«، 

2022 وذلك بعد إقالة البرتغالي باولو سوزا.
كامل  عاما(   52( ميشنيفيتش  تشيسالف  وخاض 

و2000   1985 عامي  بين  كالعب  سواء  مسيرته 

في   2000 العام  من  بداية  للتدريب  تفرغ  عندما  أو 

بولندا، حيث درب أندية عديدة في بالده قبل أن يقود 

ثم  و2020   2017 بين  عاما   23 من  ألقل  بولندا  منتخب 

ُعين مدربا للمنتخب األول.

ويخوض منتخب بولندا الدور األول من مونديال قطر ضمن 

المجموعة الثالثة التي تضم منتخبات المكسيك والسعودية 

واألرجنتين. ويستهل زمالء القائد ليفاندوفسكي مشاركتهم في 22 

نوفمبر 2022 بمالقاة المنتخب المكسيكي في ملعب 974، ثم يواجهون 

أما  التعليمية،  المدينة  السعودية في ملعب  ذاته منتخب  الشهر  26 من  في 

 2022 30 نوفمبر  المباراة األخيرة بالدور األول فتخوضها بولندا أمام األرجنتين في 

في ملعب 974.

{ تشيسالف ميشنيفيتش

خالل مشاركتها التاسعة في كأس العالم

فويتشيك  البولندي  المنتخب  مرمى  يحرس 

تأهل  في  كبير  بشكل  ساهم  حيث  تشيزني، 

التوالي  الثانية على  البولندي للمرة  المنتخب 

للمونديال والتاسعة في تاريخه.

ويلعب تشيزني في فريق يوفنتوس اإليطالي 

الذي التحق بصفوفه قادما من نادي روما خالل 

عام 2015، وقبلها لعب في أرسنال اإلنجليزي 

لمدة 5 مواسم. وشارك تشيزني هذا الموسم 

بالدوري  مباراة   12 أصل  من  مباريات   7 في 

اإليطالي، تمكن من التصدي لـ12 كرة، وكما 

حافظ على نظافة شباكه 4 مرات، وقد تكون 

الماضية،  بالمواسم  قياسا  تراجعت  أرقامه 

يوفنتوس  مستوى  بتراجع  قياسا  جيدة  لكنها 

أو دوري  الثامن،  المركز  الذي يحتل فيه  سواء بالكالتشيو 

 ،16 الـ  للدور  بالتأهل  فيه  فشل  الذي  أوروبا  أبطال 

واكتفى بالمشاركة بالدوري األوروبي.

تحصل روبرت ليفاندوفسكي على العديد من اإلنجازات 

يزال  ال  لكن  مسيرته،  خالل  والجماعية  الفردية 

سجل المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي في 

المستوى  على  حقيقية  بصمة  عن  بحث  رحلة 

بطولة  في  وخاصة  بالده،  منتخب  مع  الجماعي 

صاحب  ليفاندوفسكي  وحقق  العالم.  كأس 

على  القياسية  األرقام  من  العديد  عاما   34 الـ 

مستوى مسيرته مع األندية التي لعب لها، كما 

المباريات  لعدد  القياسي  الرقم  على  يستحوذ 

الدولية التي خاضها أي العب على مدار مسيرته 

مع المنتخب البولندي، برصيد 134 مباراة.

كما ُيَعد روبرت ليفاندوفسكي الهداف التاريخي 

لكنه  اآلن،  حتى  هدفا   76 برصيد  بولندا،  لمنتخب 

لكرة  العالم  كأس  بطولة  في  تاريخي  هدف  عن  يبحث 

20 نوفمبر  2022، التي ستنطلق يوم  القدم قطر 

المقبل.

ركيزة  نابولي  ميدان  وسط  نجم  زيلنسكي،  بيوتر  يعد 

تشيسالف  بولندا  مدرب  تشكيلة  في  أساسية 

بتأهل  اآلخر  هو  ساهم  حيث  ميشنيفيتش، 

بولندا لنهائيات كأس العالم قطر 2022، من خالل 

المستويات الرائعة التي قدمها.

نابولي  فريق  صفوف  في  زيلنسكي  وينشط 

الذي  اإليطالي  بالدوري  الموسم  هذا  المتألق 

الكالتشيو  ترتيب  جدول  صدارة  فيه  يحتل 

الثاني  المركز  صاحب  عن  نقاط   6 بفارق 

مباريات  كل  في  زيلنسكي  وشارك  ميالن، 

وقدم  واحدا  هدفا  فيه  وسجل  بالدوري  نابولي 

في  زيلنسكي  تألق  كما  حاسمة،  تمريرات   5
ليفربول  ضمت  التي  بالمجموعة  أوروبا  أبطال  دوري 

متصدرا  نابولي  فيها  وتأهل  رانجرز،  وجالسكو  وأياكس 

 6 3 أهداف خالل  للمجموعة، وسجل زيلنسكي 

مباريات. 

ُيعرف على المهاجم البولندي »كريستوف بياتيك« 

الدوري  من  األندية،  بين  الترحال  بالكثير 

البولندي واأللماني إلى الدوري اإليطالي، حيث 

برز في البداية مع فريق جنوى في عام 2018، 

ثم انتقل بعدها لفريق ميالن بمبلغ كبير 36 

موسما  الروسونيري  مع  ليلعب  يورو،  مليون 

بوابة  من  األلماني  للدوري  انتقل  ثم  واحدا 

لمدة  صفوف  في  لعب  الذي  برلين  هيرتا 

موسمين، ثم يعود من جديد للدور األلماني 

إعارة لنادي فيورنتينا.

فريق  صفوف  في  حاليا  بياتيك  وينشط 

 9 في  معه  وشارك  اإليطالي،  سالرنيتانا 

من  فيها  تمكن  مباريات،   10 أصل  من  مباريات 

التسجيل في 3 مباريات.

أما مع المنتخب البولندي فقد شارك في 24 مباراة 

سجل فيها 10 أهداف.

تشيزني.. 
حارس مرمى يوفنتوس

ليفاندوفسكي.. 
يبحث عن إنجاز جديد

زيلنسكي.. 
نجـــم نابـــــــــولي

بياتيك.. 
المهاجم كثير الترحال

{ تشيزني

{ ليفاندوفسكي

{ زيلنسكي

{ بياتيك


