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البرازيل تعلن قائمتها الرسمية للمونديال 
والذي  قطر،  لمونديال  السامبا  قائمة  البرازيل،  لمنتخب  الفني  المدير  تيتي  أعلن 

 ،2022 العالم  بكأس  المجموعات  دور  قرعة  وكانت  الجاري.  نوفمبر   20 يوم  سينطلق 

وسويسرا  صربيا  منتخبات  رفقة  واحدة  مجموعة  في  البرازيل  منتخب  أوقعت  قد 

والكاميرون. وشهدت قائمة السامبا، غياب روبرتو فيرمينو مهاجم ليفربول ألسباب فنية، 

بينما تواجد الظهير المخضرم داني ألفيس.  وجاءت قائمة منتخب البرازيل كالتالي: 

حراسة المرمى: أليسون بيكر - إديرسون مورايس - ويفرتون بيريرا. الدفاع: دانيلو - 

داني ألفيس - أليكس ساندرو - أليكس تيليس - تياجو سيلفا - ماركينيوس - إيدير 

ميليتاو - بريمر. الوسط: كاسيميرو - فابينيو - برونو جيماريش - فريد - لوكاس 

باكيتا - إيفرتون ريبيرو. الهجوم: نيمار - فينيسيوس جونيور - جابرييل جيسوس 

- أنتوني - رافينيا - ريتشارليسون - مارتينيلي - رودريجو - بيدرو.

علي بن فطيس المري رئيس منظمة البرلمانيين العالميين ضد الفساد يؤكد:

المبادئ غير قابلة للتجزئة..!

وأشار المري إلى إن اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان والمبادئ 

يمكن  وال  ومحددة،  واضحة  المتحدة  األمم  عليها  قامت  التي 

أخذ بعضها وترك البعض اآلخر، مضيفًا: »هذه المبادئ غير 

قابلة للتجزئة، إما أن تأخذها كاملة وإما أن تتركها كاملة«.

لم  الدوحة  أن  جنيف،  من  تصريحات  في  »المري«  وأوضح 

نسمع  بدأنا  »مؤخرا  مضيفا:  اهتماما،  االتهامات  هذه  تعر 

لها  أن  نعتقد  كنا  دول  ومن  أوروبية  دول  من  االتهامات  هذه 

العنصرية  ممارسة  ترفض  كنت  »إذا  وتابع:  مصداقية«.. 

ضدك فال تمارسها ضد اآلخرين، ألنه ال أحد يقبل بممارسة 

العنصرية ضده«.

حملة  غربية  دول  شنت  أن  بعد  »المري«  تصريحات  وتأتي 

كأس  مونديال  انطالق  قرب  مع  قطر  ضد  كبيرة  تشويه 

الداخلية  وزيرة  تصريحات  آخرها  كان  القدم،  لكرة  العالم 

حق  قطر  منح  فيها  اعتبرت  التي  فيزر،  نانسي  األلمانية 

تنظيم المونديال أمرًا خاطئًا.

رئيس  المري،  فطيس  بن  علي  الدكتور  سعادة  وقع  وقد 

اتفاقية تعاون  الفساد،  العالمية للبرلمانيين ضد  المنظمة 

مع سعادة السيد نيكيل سيث األمين العام المساعد لألمم 

للبحث  المتحدة  األمم  لمعهد  التنفيذي  المدير  المتحدة 

لتدريب  العالمية  المبادرة  إلطالق  جنيف،  في  والتدريب 

لترسيخ  تسعى  والتي  الفساد،  ضد  للعمل  البرلمانيين 

مبادئ العدل والحكم الرشيد من خالل بناء القدرات.

المساعد  العام  األمين  سيث،  نيكيل  قال  التوقيع،  وخالل 

لألمم المتحدة المدير التنفيذي لمعهد األمم المتحدة للبحث 

والتدريب في جنيف، إنه يتطلع إلى مشاهدة بطولة كأس 

العالم، مؤكدًا أن نجاح مونديال قطر سيكون مدويًا.

لتدريب  إرشادي  دليل  سن  سيتم  المبادرة،  هذه  وبموجب 

لظاهرة  التصدي  على  العالم  دول  مختلف  في  البرلمانيين 

البرلمانية  الممارسات  من  االستفادة  عبر  الفساد، 

فيها  المتبعة  واآلليات  البرلمانية  األنظمة  ودراسة  العالمية، 

والتشريعات التي صدرت عنها لمكافحة الفساد.

و2024،   2023 العامين  خالل  المبادرة  هذه  تنفيذ  وسيتم 

تقديمها  يتم  حيث  العالم،  دول  لمختلف  متوافرة  وستكون 

فيما  واإلسبانية،  واإلنجليزية  العربية  هي:  لغات  بثالث 

مختلف  في  شخص  ألف  من  أكثر  المبادرة  تستهدف 

برلمانات دول العالم.

وقاعدة  افتراضي  منتدى  إلنشاء  المبادرة  هذه  تؤسس  كما 

رقمية وتفاعلية عالمية متطورة تستجيب للمعايير الدولية 

المنظمين  يمكن  بما  الفساد،  مكافحة  مجال  في  للتدريب 

من عقد ورش تدريبية وموائد مستديرة لمناقشة هذه اآلفة 

واقتراح  الخبرات  وتبادل  الدول،  مختلف  في  المستشرية 

سبل معالجتها على مختلف المستويات الوطنية واإلقليمية 

والدولية.

المستدامة  التنمية  أهداف  مبادئ  التدريب  هذا  ويتخذ 

بهذه  البرلمانات  أعضاء  توعية  إلى  يسعى  كما  له،  أساسا 

األهداف، ويحث البرلمانيين لالنضمام لهذه الجهود الدولية، 

واالستفادة من النشاطات التي تعقدها منظمة األمم المتحدة 

والوكاالت التابعة لها خاصة في مجاالت محاربة الفساد... 

ومن المقرر أن ينطلق المونديال الذي يقام ألول مرة في منطقة 

الشرق األوسط يوم 20 نوفمبر الجاري، وقد أعلنت عديد من 

في  الدوحة  مع  تضامنها  واإلسالمية  العربية  المؤسسات 

مواجهة الحملة التي تستهدفها.

{ علي بن فطيس المري

»قطر 2022«

االتهامات التي تواجهها قطر مصدرها »إعالم دول فاشلة«

شدد علي بن فطيس 
المري رئيس منظمة 

البرلمانيين العالميين ضد 
الفساد، على أن االتهامات 

التي تواجهها دولة قطر 
قبيل كأس العالم لكرة 

القدم، مصدرها اعالم دول 
فاشلة.

عوض الكباشي كتب

لمحاكاتها للثقافة العربية والقطرية

سفير المغرب يشيد بمالعب المونديال
المغربية  المملكة  سفير  ستري،  محمد  سعادة  أشاد 

عليها  ستقام  التي  بالمالعب  الدولة،  لدى  الشقيقة 

تتميز  إنها  قائال:   ،2022 قطر  العالم  كأس  مباريات 

اعتمادها  مع  والقطرية،  العربية  للثقافة  بمحاكاتها 

من  فريدة  صورة  لتشكل  متطورة،  تكنولوجيا  على 

ناحية التصميم والبناء ككل.

الذي  اإلرث  راعت  المالعب  هذه  أن  إلى  أشار  كما 

المونديال،  نهاية  مع  يتوقف  لن  دورها  وأن  ستتركه 

المجتمع  لخدمة  متنوعة  أغراض  في  ستوظف  بل 

المحلي والخارجي.

األنباء  لوكالة  خاص  تصريح  في  سعادته،  وأعرب 

القطرية، عن اعتزازه بما حققته دولة قطر من إنجازات 

استضافة  بحق  قطر  فوز  منذ  إنه  قائال:  عمالقة، 

سارعت  القدم،  كرة  في  واألضخم  األهم  البطولة 

التدريب،  ومالعب  المالعب  إلنجاز  المعنية  الجهات 

البنية  مشاريع  وتنفيذ  واإلقامة  النقل  وسائل  وتوفير 

تخطت  متسارعة  وتيرة  وفق  والخدمات  التحتية 

الجداول الزمنية رغم الظروف الصعبة التي تسببت 

فيها جائحة كورونا »كوفيد - 19«.

شكل  الذي  التنظيمي  بالجانب  سعادته  أشاد  كما 

الفعاليات  مختلف  تنظيم  في  قطر  لدولة  منهجًا 

العمليات  جاهزية  الختبار  فرصة  بمثابة  كانت  التي 

جميع  على  المخصصة  والمرافق  التشغيلية 

المستويات.

بتنظيم أول مونديال خال من االنبعاثات الكربونية

سفيرة كندا تثمن التزام قطر
السيدة  سعادة  ثمنت  قنا-  الدوحة- 

سفيرة  مارتن  كاترين  ماري  إيزابيل 

قطر  دولة  التزام  الدولة،  لدى  كندا 

العالم  لكأس  بطولة  أول  بتنظيم 

االنبعاثات  من  خالية  القدم  لكرة 

االتحاد  بقرار  مشيدة  الكربونية، 

الدولي لكرة القدم »فيفا« الختيار قطر 

 FIFA العالم  كأس  بطولة  لتنظيم 

قطر 2022.

خاص  تصريح  في  سعادتها،  وقالت   

»هذا  »قنا«:  القطرية  األنباء  لوكالة 

الشرف يستحق الثناء ويضع نموذجا 

يحتذى به لألحداث الرياضية الكبيرة 

أماكن  في  ستقام  التي  المستقبلية 

أن  مضيفة  المنطقة«..  داخل  أخرى 

من  بطولة  أول  بتنظيم  قطر  »التزام 

االنبعاثات  من  خالية  العالم  كأس 

بشكل  لإلعجاب  مثير  أمر  الكربونية 

خاص، ومن المشجع أيضا أن اللجنة 

مبادرة  على  وقعت  القطرية  األولمبية 

أجل  من  »الرياضة  المتحدة  األمم 

المناخ«، والتي تلزم بالحد من التأثير 

أخبار  وهذه  للرياضة.  العام  المناخي 

جيدة لقطر وللشرق األوسط«.

شغف مونديال »2022« يجتاح العالم مبكرا

أزمة في الهند بسبب »ميسي« و»نيمار«

مع اقتراب موعد ضربة البداية النطالق منافسات 

كأس العالم 2022 الذي تستضيفه قطر ألول مرة 

في منطقة الشرق األوسط والوطن العربي، يزداد 

أبرز نجوم  انتظارا لمشاهدة  العالم  الترقب حول 

الساحرة المستديرة.

القيمة  حيث  من  األعلى  هي  النسخة  هذه  وتعد 

التسويقية في تاريخ بطوالت كأس العالم بالنظر 

المميزين  النجوم  من  كبير  عدد  مشاركة  إلى 

الذي تصل أسعارهم ألرقام فلكية.

يوازي  ما   2022 لمونديال  السوقية  القيمة  وتبلغ 

أسعار  في  الجنونية  الزيادة  بعد  يورو  مليار   11
سوق  في  الكبيرة  والقفزة  أعوام   6 منذ  الالعبين 

االنتقاالت.

الـ  قائمة  عن  ونيمار  ميسي  الثنائي  غياب  ورغم 

مونديال  في  الالعبين  بأغلى  الخاصة   TOP 10
في  يورو  مليون   60 إلى  األول  تراجع  بعدما   2022

في  يورو  مليون   40 والثاني  عالميا   63 الـ  المركز 

المركز الـ 183 عالميا، إال أنهما لم يفقدا شعبيتهما 

القائمة  من  خرج  الذي  أيضا  نيمار  وحتى  بعد، 

بعد تراجع قيمته إلى 75 مليون يورو.

مونديال  في  لميسي  السوقية  القيمة  وكانت 

بينما  يورو،  مليون   180 إلى  تصل   2018 روسيا 

السوقية  القيمة  وتبلغ  يورو..  مليون   120 رونالدو 

الفرنسي  وهو   2022 مونديال  في  العب  ألغلى 

كيليان مبابي 160 مليون يورو.

ورونالدو  ونيمار  بميسي  الشغف  الهند  في 

عشق  ويتفوق  جدا،  كبير  النجوم  من  وغيرهم 

اللعبة  الكريكيت  على  الكثيرين  لدى  القدم  كرة 

الشعبية األولى.

كأس  في  التواجد  لها  يسبق  لم  الهند  أن  ورغم 

شغوف  شعبها  أن  إال  اإلطالق  على  العالم 

للغاية  كبيرة  لدرجة  والبرازيل  باألرجنتين 

جعلتهم يتنافسون في التحضير للمسابقة.

جاء هذا في قرية كيراال التي تشهد أعداًدا كبيرة 

بشكل  بدؤوا  والذين  الفريقين،  مشجعي  من 

لالحتفال  التحضير  في  العالم  كأس  قبل  منظم 

بالبطولة.

تمثال  بصناعة  قاموا  األرجنتين  مشجعو 

تسعة  حوالي  طوله  ميسي  ليونيل  لألرجنتيني 

أمتار، وقاموا بفعل ذلك في وسط بحيرة لمنع أي 

أعمال تخريبية.

بتنصيب  البرازيل  مشجعو  قام  المقابل  في 

تمثال في نفس المكان لنيمار دا سيلفا، طوله 12 

متًرا وحوله خمس كؤوس عالم في داللة على عدد 

بطوالت السامبا.

الحرب استمرت في عدة مناطق أخرى من القرية، 

أكبر  وضع  في  الفريقين  جماهير  تتبارى  حيث 

الكبيرين  للنجمين  التماثيل  من  ممكن  عدد 

البرتغالي  الدون  عشاق  من  اآلخرون  وانضم 

كريستيانو رونالدو بإضافة تمثال له في البحيرة 

كذلك.

العالم  كأس  تلعب  األرجنتين  أن  بالذكر  جدير 

في مجموعة السعودية وبولندا والمكسيك، بينما 

تلعب البرازيل مع صربيا وسويسرا والكاميرون.

صنعوا تمثاال في كيراال للنجم األرجنتيني 
فجاء الرد بآخر للهداف البرازيلي وكريستيانو 

محمد الجزار كتب

{ سعادة محمد ستري
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عبد العزيز حاتم العب منتخبنا العنابي يؤكد:

حلم المونديال بات حقيقة
أعرب عبدالعزيز حاتم متوسط ميدان منتخبنا الوطني األول 

لكرة القدم عن سعادته الكبيرة، بعد أن بات حلم اللعب في 

المنتخب  تفصل  قليلة  وأيام  »حقيقة«،   2022 قطر  مونديال 

القطري بطل آسيا عن خوض غمار مشاركته األولى تاريخيا 

في المونديال، مشيرا إلى انه أمام لحظات تاريخية وسعادة 

كبيرة.

التطلعات  »أن  الوطني:  منتخبنا  وسط  خط  نجم  وأضاف 

كبيرة في نهائيات كأس العالم FIFA قطر 2022، بالرغم من 

أن مهمة المنتخب لن تكون سهلة على اإلطالق في ظل وجود 

وهي  األولى،  المجموعة  في  معها  يتنافس  قوية  منتخبات 

اإلكوادور والسنغال وهولندا«.

في  عامًا   32 العمر  من  البالغ  العنابي،  وسط  العب  وقال 

تصريح له عبر الموقع الرسمي لالتحاد القطري للعبة: »منذ 

في  التواجد  حلمي  كان  المونديال،  باستضافة  فوزنا  إعالن 

سيكون  كم  حينذاك  وتخيلت  البارز،  الكروي  المحفل  هذا 

عمري في عام المونديال«.

في  تاريخية  مشاركة  سيخوض  أنه  يتوقع  حاتم  يكن  لم 

2022، بالرغم من عزيمته  FIFA قطر  العالم  نهائيات كأس 

القوية وطموحاته المتزايدة، مشيرا إلى أن منتخب قطر بذل 

مجهودات كبيرة طيلة الفترة الماضية، وتمكن من الحصول 

على تجارب مفيدة خالل المعسكرات التي أقامها في النمسا 

أجل  من  القارية  البطوالت  في  المباريات  وكذلك  وإسبانيا، 

التحضير لنهائيات كأس العالم FIFA قطر 2022.

وأوضح العب منتخبنا الوطني أن العنابي يسعى إلى إعطاء 

تليق  بصورة  والظهور  القطرية  القدم  كرة  عن  طيبة  صورة 

أيضا ببطل آسيا.. وقال: »ليس باألمر السهل االستمرار في 

الكثير  األمر  يتطلب  حيث  طويلة،  لفترة  المنتخب  صفوف 

على  والمحافظة  والهدف،  بالطموح  واإليمان  التضحيات  من 

المستوى واالبتعاد عن اإلصابات وتطوير القدرات، والسعي 

لتقديم أفضل أداء«.

أصعب  عاش  بأنه  اعترف  الذي  حاتم،  عبدالعزيز  واعتبر 

بكأس  المنتخب  فوز  أعقبت  التي  الفترة  في  له  مرحلة 

سيؤثران  الجماهيري  والدعم  المساندة  أن   ،22 خليجي 

كأس  منافسات  خالل  المنتخب  أداء  على  إيجابية  بصورة 

موجها  المنتخب،  تحفيز  أجل  من   ،2022 قطر   FIFA العالم 

رسالته للجميع للوقوف خلف المنتخب ومساندته ودعمه.

تشكيلة  في  أساسية  ركيزة  يعد  الذي  العنابي  نجم  وأشار 

في  مستوياته  أفضل  تقديم  في  يأمل  أنه  إلى  الريان،  فريق 

عشاق  وجوه  على  البسمة  رسم  في  والمساهمة  المونديال 

الذي  الالعب  وقال  كافة.  والجماهير  القطري  المنتخب 

ساهم في تتويج المنتخب بلقب أمم آسيا 2019 في اإلمارات: 

»يتوجب علينا التركيز خالل الفترة المقبلة، وهدفنا جميعًا 

أن نظهر بصورة طيبة ونثبت أن قطر تملك منتخبًا قادرًا على 

تقديم العروض المشرفة«.

وشارك عبدالعزيز حاتم مع منتخب قطر في نسخة بطولة 

الكونكاكاف،  التحاد  الذهبية  والكأس   ،2019 أميركا  كوبا 

اتحاد  من  بدعوة   ،2021 وأغسطس  يوليو  شهري  خالل 

حيث  المنافسات،  قدم عروضًا مميزة خالل  وقد  كونكاكاف 

بلغ المنتخب الدور قبل النهائي وسجل 12 هدًفا في خمس 

مباريات.

في  حاتم  العزيز  عبد  عاشها  التي  األجمل  اللحظة  وحول 

بعد  كانت  الوطني:  منتخبنا  العب  قال  الكروي  مشواره 

كأس آسيا  نهائي  في  اليابان  منتخب  مواجهة  نهاية  صافرة 

رقمه   6 الرقم  اعتبر  فيما  التتويج،  لمنصة  والصعود   ،2019
المفضل، كما أن هدفه في شباك منتخب كوريا الجنوبية 

وعبدالعزيز  الدولية،  أهدافه  أجمل   2019 آسيا  كأس  في 

حسن نجم العنابي السابق قدوته ومثله األعلى.

{ عبد العزيز 

حاتم

قطر المثمرة في مواجهة 
التضليل والكراهية

تعكس حملة »غسيل المعلومات« المضللة 

ضد قطر حالة اليأس واإلفالس األخالقي بما ساء 

وذل من افتراءات تنال من مطلقيها »دوال« ووكالء 

ومنصات مزيفة تم إنشاؤها بتواطؤ دنيء، دون أن 

تنال من دوحة ألهمتنا بقيمها وانحيازها لإلنسان 

أوال.

 وإذا استرجعنا تاريخ هذه الحمالت سيتبين 

أنه كلما ارتدت حملة لم تحّقق ما نبأت عنه 

إال انطلقت أخرى أكثر دناءة تتذرع كل مقابح 

ممكنة، وأولها تزييف الحقائق واختالق أكاذيب 

في ظاهرها اإلنسانية وفي باطنها العنصرية 

الثقافية والتمييز والتعصب حتى وصلت 

إلى أبعاد ال يمكن إخفاؤها في دول تعد مهدا 

للديمقراطية. 

إذن هي دوحة الخير والنماء والعطاء أينما حلت 

أثمرت خيرا في مواجهة أقزام وحمالي حطب ما 

نقموا منها ألنها نموذج الدولة المستقبلية التي 

تنطلق من جذور كريمة وثقافة إسالمية لبناء 

رؤية إنسانية والضلوع بدور قيادي في الضمير 

الشعبي العربي وفي العالم.

تفاقمت حمالت االفتراء وفبركة مزاعم وادعاءات 

ال أساس لها من الصحة بعد أن انتزعت قطر 

بجهدها وجدها المونديال الرياضي متقدمة على 

العديد من الدول على رأسها الواليات المتحدة 

األميركية، فتارة تأخذ ادعاء حقوق العمال وأخرى 

تنكر علينا حق استضافة بطولة كأس العالم.

وبنظرة عامة وتحليل إلجراءات وحمالت 

المعلومات المضللة في هذه الفترة الزمنية 

التي أعقبت حق تنظيم كأس العالم كأساس 

لتقييم ميول وممارسات جهات المعلومات 

المضللة نجد أنها تطورت لتصل إلى حد خطاب 

الكراهية أو التحريض على الكراهية أو التمييز 

أو العنف. حمالت في ظاهرها ملف كأس العالم 

وفي باطنها النيل من رؤية قطر الوطنية 2030.

قطر تتمتع بفترة ازدهار ال مثيل لها، مع تقدم 

اقتصادي استثنائي وعلو واضح في ارتفاع 

مستوى المعيشة، وهذا طبيعي في دولة 

أبدعت في مد جسور العمل اإلنساني الدولي 

بين الشرق والغرب في الخير وللخير. في كل 

أرجاء المعمورة بما يعكس شموخ الدولة وكرمها 

وعطاءها، وأبدعت بخلق بنية تحتية عالمية 

المستوى تمهد لديناميكية وأكثر اقتصاد متنوع 

ومن قبل أبدعت في كل مجال حتى في تنظيم 

الخالف. 

وكلنا ثقة أن قطر ماضية في تنظيم واحدة 

من أفضل البطوالت كأول دولة عربية وكذلك 

أول دولة في الشرق األوسط تنال هذا الشرف 

وستنجح رغم أنف الحاقدين في إظهار حضارة 

المنطقة وتراثها لكل العالم، وتعزيز قيم 

التسامح بين كافة الشعوب.

حسان آل تميمي
 إعالمي أردني

رسالة

 قطر تملك منتخبًا 
قادرًا على تقديم 
عروض مشرفة

كتب         عوض الكباشي

تنفيذ الخطط 
وإكمال الجاهزية

تعتبر مواجهة الغد أمام منتخب ألبانيا األهم للمدرب 

اإلسباني سانشيز، خاصة بعد تجربة بنما القوية 

للغاية والمفيدة لمنتخبنا، الذي واجه منتخبا قويا 

سعى من أجل الفوز أو حتى التعادل، وهو ما جعل 

المواجهة جيدة ومستمرة في تنافسها بين العنابي 

ومنتخب بنما حتى الدقائق الخمس التي احتسبت 

كوقت بدل ضائع. وأدى رفاق أكرم توجيهات 

سانشيز الذي عمل على تجهيز وتنفيذ أكثر 

من خطة واللعب بأكثر من أسلوب خالل شوطي 

المباراة، وطبق بعض السيناريوهات المتوقعة في 

المباريات الرسمية بالمونديال، خاصة وان مباراتي 

بنما وألبانيا تعتبر في آخر المطاف قبل العودة 

للدوحة.  يصل منتخبنا في مباراة ألبانيا المقبلة 

إلى اللقاء الودي الـ 16 منذ يونيو الماضي سواء 

بإسبانيا أو النمسا، والتقى خاللها مع منتخبات قوية 

مثل كندا التي تشارك في المونديال، وتشيلي، كما 

التقى مع منتخب جامايكا، وأيضا منتخبات المغرب 

وغانا وكرواتيا للمحليين.

{ أرشيفية من تدريبات العنابي

التدريب الختامي للعنابي

والعودة  السفر  قبل  الغد  لمواجهة  العنابي  ويستعد 

للدوحة.. بعد خوضه التجربة الرابعة وقبل األخيرة 

اول أمس على استاد ماربيال  أمام منتخب بنما مساء 

 ،2022 لــمــونــديــال  االســـتـــعـــدادات  اإلســبــانــي ضــمــن 

العزيز  عبد  سجلهما  لهدف  بهدفين  بــفــوزه  وانتهت 

بنما  وسجلت  األول،  الشوط  في  األمين  وهمام  حاتم 

هدفها الوحيد من ركلة جزاء في الشوط الثاني. 

تــدريــبــا  الـــمـــبـــاراة  خـــاضـــوا  الـــذيـــن  الـــالعـــبـــون  وأدى 

المعتاد  تدريبهم  الالعبين  باقي  وخاض  استشفائيا، 

سانشيز. فيليكس  االسباني  مدربهم  قيادة  تحت 

ــوة وبــحــمــاس  ــق وســيــواصــل الــعــنــابــي تــدريــبــاتــه ب

بالمعسكر  واألخــيــرة  الخامسة  للتجربة  استعدادا 

للمونديال  استعدادا  ألبانيا،  منتخب  أمام  االسباني 

االكوادور  أمام  واالفتتاحية  األولى  للمباراة  واستعدادا 

المجموعة  ضمن  بالخور  البيت  باستاد  الجاري   20
التي تضم أيضا السنغال وهولندا.  األولى 

ويــلــعــب الــعــنــابــي الــمــواجــهــة األخـــيـــرة أمــــام ألــبــانــيــا 

وهو  بنما،  مــبــاراة  مــن  فقط  أيــام   4 بعد  تــأتــي  والــتــي 

في  العنابي  مباريات  بين  األيــام  فــارق  نفس  تقريبا 

الــمــونــديــال، وحــتــى يــعــتــاد الــفــريــق والــالعــبــون على 

ــن األيـــــام، حيث  ــي أقـــل عـــدد م ضــغــط الــمــبــاريــات ف

ثم  االكــوادور،  أمام  نوفمبر   20 األولى  مباراته  يخوض 

في  نوفمبر   29 وهولندا  نوفمبر،   25 السنغال  يواجه 

المجموعات.  دور  ختام 

{ من تدريبات سابقة للعنابي

يخوض منتخبنا 
الوطني األول 

لكرة القدم 
اليوم التدريب 

الختامي في 
إطار تحضيراته 

لمواجهة الفريق 
المقبلة أمام 

منتخب ألبانيا، 
يوم غد االربعاء 

بمعسكره 
اإلسباني في 
مدينة ماربيا.

فودافون قطر راعيا رسميا 
لبطولة سمو األمير للرماية

اخــتــتــمــت فــعــالــيــات 

بــطــولــة ســمــو األمــيــر 

كانت  التي  للرماية، 

الراعي  قطر  فودافون 

الرسمي لها، وأقيمت 

الماضي  أكتوبر  في 

عـــــلـــــى مـــــيـــــاديـــــن 

لــوســيــل، ونــظــمــهــا 

ــري  ــط ــق االتــــحــــاد ال

لــلــرمــايــة والــقــوس 

والسهم. وشارك في 

المنتخب  من  العبون  البطولة 

القطري ورماة من الكويت ولبنان واإلمارات. 

وضّمت  قوية.  منافسات  البطولة  وشهدت 

ــد مـــن الــفــعــالــيــات، بــمــا فـــي ذلــك  ــدي ــع ال

والشوزن  والمسدس  البندقية  مسابقات 

والـــــــقـــــــوس 

تطوير  زيـــادة  إلــى  تــهــدف  وكلها  والــســهــم، 

وشهدت  االختصاصات.  هذه  في  الرياضة 

وتجاوز  الماضية،  النسخ  جميع  فاق  إقباال 

مجموع جوائزها نصف مليون ريال قطري.

برئاسة أحمد المبرقع.. وعضوية »18« مسؤوال

رئيس الوزراء العراقي يعيد تشكيل لجنة »خليجي 25«

محمد  العراقي  الوزراء  رئيس  وجه 

اللجنة  تشكيل  بإعادة  السوداني، 

كأس  بطولة  على  المشرفة  العليا 

بكرة   )25 )خليجي  العربي  الخليج 

مستلزمات  تهيئة  يلبي  وبما  القدم، 

البطولة وإنجاحها. 

وذكرت األمانة العامة لمجلس الوزراء 

الجديدة  اللجنة  أن  بيان  في  العراقي 

الشباب  وزير  برئاسة  ستكون 

وعضوية  المبرقع  أحمد  والرياضة 

أحمد  الثقافة  وزير  بينهم  مسؤوال   18
أسعد  البصرة  ومحافظ  البدراني 

العيداني ورئيس االتحاد العراقي لكرة 

القدم عدنان درجال.

ستتكفل  اللجنة  أن  البيان  وأوضح 

في  البطولة  إقامة  مستلزمات  بتهيئة 

متطلبات  وتلبية  البصرة  محافظة 

كافة  اإلجراءات  وتسهيل  نجاحها 

والمتابعة بأهمية عالية.

إبان  األولى  العليا  اللجنة  وشكلت 

وكانت  السابقة  العراقية  الحكومة 

السابق  الوزراء  رئيس  برئاسة 

وزير  وعضوية  الكاظمي  مصطفى 

الشباب السابق عدنان درجال قبل أن 

تنتهي واليتهما ليعاد تشكيلها اليوم.

في   »25 »خليجي  إقامة  المقرر  ومن 

في  العراق  جنوبي  البصرة  محافظة 

ثمانية  بمشاركة  المقبل  يناير  شهر 

منتخبات وطنية.

الدوحة          $



19متابعات السنة )28( - الثالثاء  14 من ربيع اآلخر  1444هـ الموافق 8 نوفمبر 2022م العدد )9927(

تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة اإلسباني والسد السابق يؤكد:

نسخة »2022« ستكون تاريخية

نسخة  تكون  ان  أتوقع  وتابع: 

تاريخية..   2022 قطر  مونديال 

للغاية..  جيدة  ستكون  أنها  وأعتقد 

أيام  لبضع  الذهاب  سأحاول 

قطر  أو  إسبانيا  مباريات  لمشاهدة 

مباشرة من الملعب.

برشلونة  صفوف  في  تشافي  ونشأ 

 17 في  ألوانه  وحمل  صغره  منذ 

موسما في أكثر من 750 مباراة، قبل 

وبعد   .2015 في  قطر  إلى  الذهاب 

حمل ألوان السد كالعب لمدة أربعة 

وقاده  تدريبه  على  أشرف  مواسم، 

الماضي  الموسم  الدوري  لقب  إلى 

ولقب كأس األمير في آخر عامين.

وخاض تشافي اول تجربة تدريبية 

السد  نادي  مع  الكروية  مسيرته  في 

إدارة  منحته  عندما   ،2018 عام 

بعد  الفريق  لقيادة  الثقة  الزعيم 

نادي  مع  مباشرة  اللعب  اعتزاله 

اربع  لمدة  الفريق  ليقود  السد، 

سنوات تقريبا، قبل أن يدخل نادي 

مع  ويتفاوض  الخط  على  برشلونة 

لفريق  مدربه  انتقال  أجل  من  السد 

برشلونة.

مدرب  هيرنانديز  تشافي  تحدث 

عن  اإلسباني،  برشلونة  فريق 

مواجهة فريقه مع مانشستر يونايتد 

ملحق  منافسات  ضمن  االنجليزي، 

دور الـ 16 من بطولة الدوري األوروبي، 

البرتغالي  تأثير  مدى  عن  وكذلك 

الفريق  نجم  رونالدو  كريستيانو 

وذلك خالل مؤتمر صحفي.

الصحفي  المؤتمر  في  تشافي  وقال 

ضد  برشلونة  لمباراة  التقديمي 

يونايتد  مانشستر  أوساسونا: 

الفوز،  أيضا  وعليهم  تاريخي  فريق 

تحديا  وسيكون  كبيران  فريقان 

كبيرا في أرض الملعب.

برشلونة:  مدرب  وأضاف 

كريستيانو رونالدو العب رائع، كان 

أحد أفضل الالعبين في وقت سابق 

في  الفارق  صنع  بإمكانه  وبالتأكيد 

أي وقت.

ملزمون  البطولة  فرق  جميع  وشدد: 

واحدا  لكن  األوروبي،  بالدوري  بالفوز 

فقط يمكنه الفوز بها، سنحاول الفوز 

بها فالنادي لم يفز بها أبدا، الفوز بها 

إنه تحٍد لنا.

نظيره  برشلونة  فريق  وسيواجه 

فريق مانشستر يونايتد اإلنجليزي 

حيث  البطولة،  من  الدور  هذا  في 

أبطال  دوري  بطولة  البارسا  ودع 

الثالث  المركز  احتالله  بعد  أوروبا 

بمجموعته، بينما تأهل مانشستر 

يونايتد من دور المجموعات في تلك 

البطولة.

سأحاول 
الذهاب 

لمشاهدة 
مباريات 
إسبانيا 

والعنابي

عوض الكباشي كتب

شدد تشافي هيرنانديز مدرب فريق برشلونة 
اإلسباني وقائد ومدرب السد السابق على ان بطولة 

كأس العالم قطر 2022، ستكون »تاريخية«.. وقال 
تشافي في مؤتمر صحفي باالمس حول ملحق 
دور الـ 16 من بطولة الدوري األوروبي: لقد كنت 
في قطر لعدة سنوات وأتمنى لهم األفضل.. 
وعندما كنت في قطر شعرت انني في بلدي.

قطر  استعدادات  ان  ماجر  رابح  الجزائرية  الكرة  أسطورة  أكد 

رائعة  المالعب  شيء:  كل  في  كبير  تطور  وهناك  مذهلة، 

الحدث  لهذا  تماما  مهيأة  النقل  وسائل  وكل  مميزة  والطرق 

الكبير، وجميع اإلنشاءات باتت مكتملة.

وقال في حوار لموقع كووورة: قطر تركز إلى ضمن أهدافها من 

وراء تنظيم المونديال على تعزيز الجانب السياحي، 

واكتشاف الجماهير لدولة قطر، وللثقافة العربية.

وأرى  سنوات،  منذ  الدوحة  في  أقيم  أنا  واضاف: 

على  لهم  التوفيق  كل  وأتمنى  بيوم،  يوما  التطور 

ألنها  مميز،  بشكل  البطولة  تخرج  وأن  مجهوداتهم، 

ستكون فخرا لكل العرب.

في  العربية  المنتخبات  لفرص  تقييمه  وحول 

المونديال.. قال: أرى أن حظوظهم صعبة جدا، لكنها 

ليست مستحيلة، وعنصر المفاجأة يبقى جزءا من 

كرة القدم، مثلما حدث معنا أمام المانيا، فلم يكن أي 

مشجع يتوقع أن نفوز، لكن كانت لنا الكلمة األخيرة.

حتى  القوية  اإلرادة  تحتاج  العربية  فالمنتخبات  لذا 

تستطيع الظهور بتميز في البطولة، ومنتخب قطر 

جماهيره،  ووسط  أرضه  في  فالبطولة  الدوافع  لديه 

بدعم  ستحظى  العربية  المنتخبات  باقي  وكذلك 

أكبر من المعتاد في النسخ الماضية.

رابح ماجر:

نجــاح قــطـــر
فـــــخــر للـــــــعـــــــــــرب

{ تشافي

مدرب برشلونة

ثاني الزراع مدير إدارة عمليات النقل:

استضافة المونديال مرحلة 
فـارقــة فــي تــاريــخ بــالدنــا

قبل أقل من أسبوعين على انطالق منافسات كأس 
العالم FIFA قطر 2022™؛ تواصل اللجنة العليا للمشاريع 

واإلرث إلقاء الضوء على عدد من الكفاءات القطرية، 
من بين مئات الكوادر الوطنية الواعدة، التي تلعب دورًا 

أساسيًا في اإلعداد للمونديال، وتسهم في تنظيم نسخة 
استثنائية من البطولة في قطر أرض المونديال.

التاريخ«؛  »صناعة  سلسلة  وضمن 

حوارًا   )Qatar2022.qa( موقع  أجرى 

الزراع،  خليفة  ثاني  المهندس  مع 

مدير إدارة عمليات النقل في اللجنة 

العليا للمشاريع واإلرث، الذي انضم 

 ،2012 العام  في  العمل  فريق  إلى 

وشارك في عدد كبير من المشاريع 

تنوعت  الماضي،  العقد  مدار  على 

االستادات،  وبناء  اإلرث،  برامج  بين 

وإدارة عمليات النقل. 

اللجنة  مع  الزراع  رحلة  بدأت 

تهدف  والتي  اإلرث،  إدارة  في  العليا 

قطعته  الذي  بااللتزام  الوفاء  إلى 

عند  العالم  أمام  نفسها  على  قطر 

استضافة  بحق   2010 في  فوزها 

إرثًا  البطولة  تترك  بأن  المونديال، 

األفراد  على  بالنفع  يعود  مستدامًا 

والمنطقة  قطر  في  والمجتمعات 

آنذاك  عمله  طبيعة  وحول  والعالم. 

في  لدينا  يكن  »لم  الزراع:  قال 

الورقية  الخطط  سوى  الوقت  ذلك 

قد  تكن  لم  التي  الجدوى،  ودراسات 

دراسات  نجري  كنا  بعد،  اكتملت 

اإلرث، الستكشاف  فوائد  حالة حول 

الستادات  المحتملة  االستخدامات 

بعد  البطولة  ومرافق  المونديال 

إسدال الستار على المنافسات«.

مجموعات  نشكل  »كنا  وأضاف: 

التي  المجتمعات  من  أفراد  مع 

ومرافق  استادات  مناطقها  تحتضن 

في  لمناقشتهم  العالم،  كأس 

منشآت  من  االستفادة  كيفية 

البطولة، ولنتعرف على احتياجاتهم 

إلى  فترة  بعد  انتقلت  ثم  وأفكارهم، 

المونديال،  استادات  بناء  مشاريع 

مشروع  إدارة  إلّي  أسندت  أن  إلى 

استاد الجنوب«. 

عمليات  إدارة  حاليًا  الزراع  ويتولى 

النقل في اللجنة العليا، حيث تمثل 

حد  على  والمواصالت  النقل  شبكة 

وصفه الشريان الرئيسي ألي فعالية 

كبرى، ويشرف من خالل عمله على 

تنفيذ كافة مشاريع النقل في البالد 

أن  من  للتأكد  مستوى،  أعلى  على 

سواء  المتنوعة،  النقل  خيارات 

الترام  أو  المترو  أو  الحافالت  كانت 

بكفاءة  تعمل  األجرة،  سيارات  أو 

ضمن  المونديال،  ضيوف  لخدمة 

المستضيفة،  الدولة  التزامات 

تجربة  تحمل  بطولة  بتنظيم 

استثنائية للجميع.

الزراع: »يتولى  وفي هذا السياق قال 

فريقي مسؤولية توفير خدمة تنقل 

سلسة ومريحة للجميع، منذ لحظة 

مغادرة  حتى  المطار  إلى  الوصول 

البالد، ونعمل عن قرب مع شركائنا 

من  للتأكد  الدولة  مؤسسات  في 

تنفيذ خططنا بشكل فعال، ونعمل 

المرتبطة  العناصر  على جمع كافة 

واحدة  مظلة  تحت  النقل  بعملية 

خالل فترة البطولة، من خالل مركز 

لنشرف  النقل،  عمليات  تنسيق 

على عملها بشكل مستمر«.

إلى  حديثه  في  الزراع  وتطرق 

المسافات  متقاربة  الطبيعة 

فريدة  ميزة  تعتبر  التي  للبطولة 

في مونديال قطر 2022، خاصة فيما 

يتعلق بانتقال الجمهور من مكان إلى 

آخر خالل الحدث العالمي، وقال: »ال 

قرب  سيبهرها  الجماهير  أن  شك 

المسافات في قطر، من أماكن اإلقامة 

إلى االستادات ومناطق المشجعين، 

وكافة المعالم السياحية في أنحاء 

لتلبية  بجد  عملنا  لقد  البالد. 

أن  وضمان  الجميع  احتياجات 

اإلمكان،  قدر  سلسة  رحالتهم  تكون 

المشجعين  جميع  نوصي  لكننا 

لرحالتهم  الجيد  بالتخطيط  والزوار 

قطر  أعدته  ما  بكل  لالستمتاع 

لضيوفها خالل المونديال«.

قطر  فوز  إعالن  لحظة  إلى  وبالعودة 

قبل  المونديال  استضافة  بحق 

أكثر من اثني عشر عامًا، قال الزراع 

فخر  بكل  اللحظة  تلك  يذكر  إنه 

 ،2010 ديسمبر   2 يوم  في  واعتزاز، 

في  التخرج  سنة  في  كان  عندما 

أصدقائه  مع  تجمع  حين  أستراليا، 

خليجية  دول  ومن  قطر  من  وزمالئه 

اإلعالن  لحظة  انتظار  في  أخرى، 

جميعًا  »كنا  وأضاف:  التاريخي، 

شعار  تحمل  قمصانًا  نرتدي 

المونديال،  الستضافة  قطر  ملف 

الملف  وكان  لبالدنا،  دعمنا  إلظهار 

الملفات  ضمن  من  األسترالي 

وعندما  لالستضافة،  المرشحة 

قطر،  فوز  عن  اإلعالن  لحظة  جاءت 

والحماس،  اإلثارة  مشاعر  غمرتنا 

وخرجنا نحتفل في الشوارع«.

قطر  أعطتنا  »لقد  الزراع:  وتابع 

للغاية  محظوظون  أننا  وأرى  الكثير 

جزءًا  لنرد  الفرصة  ُمنحنا  أننا 

خالل  من  الجميل،  هذا  من  يسيرًا 

اإلسهام في إنجاح جهودها في تنظيم 

مكانتها  تعزز  استثنائية،  بطولة 

ما  وتعكس  العالمية  الساحة  على 

تزخر به من إمكانات وكفاءات قادرة 

على تحقيق المستحيل«.

اللجنة  في  عمله  أن  الزراع  وأكد 

أتاح  حيث  الكثير،  له  أضاف  العليا 

بطوالت  في  للمشاركة  الفرصة  له 

االنتداب  برامج  ضمن  عالمية 

عززت  التي  والمراقبة،  والرصد 

خبراته فيما يتعلق بإدارة المنشآت 

األحداث  وتنظيم  الرياضية 

الرياضية الكبرى. وفي إطار مساعي 

فريق  خبرات  لصقل  العليا  اللجنة 

حضر  2022؛  قطر  لمونديال  اإلعداد 

عام  أوروبا  أبطال  دوري  نهائي  الزراع 

مدريد،  وريال  يوفنتوس  بين   2017
المسؤول  المشروع  فريق  مع  وعمل 

والتأكد  والالفتات،  المالبس  عن 

كما  المؤقتة.  المرافق  جاهزية  من 

أميركا  كوبا  بطولة  في  شارك 

كمساعد   ،2019 في  بالبرازيل 

جانيرو،  دي  ريو  في  منشأة  مدير 

استاد  عن  المسؤول  الفريق  ضمن 

ماراكانا الشهير، واثنين من الفنادق 

المشاركة،  الفرق  استضافت  التي 

المنتخبات  لتدريب  وموقعين 

المشاركة في البطولة.

»أنا  الزراع:  قال  السياق  هذا  وفي 

ممتن جًدا لكل هذه التجارب وغيرها 

العشر  السنوات  خالل  الكثير 

على  القدرة  منحتني  لقد  الماضية، 

إلى  والوصول  الفنية  خبرتي  بناء 

أداء  أتمكن من  اآلن حتى  أنا عليه  ما 

مجال  في  العمل  في  الحالي  دوري 

النقل«.
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قرعة نارية لدوري األبطال األوروبي
دوري  منافسة  من  النهائي  ثمن  الدور  قرعة  أسفرت 

في  االثنين  أمس  أجريت  والتي  القدم،  لكرة  أوروبا  أبطال 

األولى  تجمع  ساخنتين  بارزتين  مواجهتين  عن  سويسرا، 

سان  باريس  بين  والثانية  مدريد،  وريال  ليفربول  بين 

مانشستر  سيخوض  جهته،  من  ميونيخ.  وبايرن  جرمان 

نادي  فيما  اليبزيج  أمام  متناوله  في  تبدو  مواجهة  سيتي 

أمام بورتو.  إنتر ميالن سيلعب 

ريال  من  للثأر  ليفربول  نادي  أمام  سانحة  الفرصة  ستكون 

الفريقان في ثمن نهائي  اللقب عندما يتواجه  مدريد حامل 

عملية  أوقعتهما  أن  بعد  القدم،  لكرة  أوروبا  أبطال  دوري 

األوروبي  االتحاد  االثنين في مقر  التي أجريت أمس  القرعة 

السويسرية.  نيون  بمدينة  للعبة 

في  اإلنجليزي  الفريق  على  فاز  قد  الملكي«  »النادي  وكان 

احتضنها  مباراة  في  صفر   -  1 الماضية  النسخة  نهائي 

ملعب »ستاد دو فرانس« في باريس نهاية مايو.

إلى إحراز  الساعي  بدوره، سيخوض باريس سان جرمان 

صعبة  مواجهة  العريقة  القارية  البطولة  في  ألقابه  باكورة 

أوقعته  فقد  سيتي  مانشستر  أما  ميونيخ.  بايرن  أمام 

في  أنها  يبدو  مبارزة  في  األلماني  اليبزيج  فريق  مع  القرعة 

متناول زمالء رياض محرز. 

مع  لوجه  وجها  اللعب  على  جرمان  سان  باريس  ودأب 

فحسم  القارية،  المسابقة  في  األخيرة  السنوات  في  بايرن 

البطولة  2020 بهدف نظيف في  البافاري نهائي عام  الفريق 

تداعيات  بسبب  البرتغال  في  أقيمت  التي  المجمعة 

في  لخسارته  جرمان  سان  وثأر  كورونا،  فيروس  جائحة 

ربع  في  لقبه  من  البافاري  الفريق  مجردا  التالي  الموسم 

النهائي.

عدد  في  القياسي  الرقم  حامل  مدريد  ريال  التقى  كذلك، 

السنوات  في  عدة  مرات   )14( األم  القارية  المسابقة  األلقاب 

 2018 نهائي  له:  دائما  الغلبة  وكانت  ليفربول  مع  األخيرة 

صالح  محمد  المصري  إصابة  شهد  الذي   1  -  3 بنتيجة 

2021- وفاز   2020 بخلع في كتفه، ثم في ربع نهائي موسم 

3-1 ذهابا على أرضه وتعادل سلبا على ملعب  ريال مدريد 

نظيف  بهدف  الماضي  الموسم  نهائي  حسم  ثم  أنفيلد، 

جونيور. فينيسيوس  البرازيلي  لجناحه 

قرعة الدوري األوروبي

أسفرت قرعة ملحق الدوري األوروبي، عن مواجهة نارية بين 

أن  شأنها  من  موقعة  في  يونايتد،  ومانشستر  برشلونة 

تجذب الكثير من المتعة واإلثارة.

وجاءت القرعة سهلة بممثلي إيطاليا، يوفنتوس الذي يلتقي 

نانت، وروما، الذي سيواجه ريد بول سالزبوج، بينما يلعب 

ضد  مرات(،   6 باللقب  )فاز  البطولة  في  الخبير  إشبيلية 

األمر  وكذلك  المخاطر،  من  تخلو  ال  مواجهة  في  أيندهوفن، 

ألياكس الذي سيواجه يونيون برلين المتألق هذا الموسم.

ويلتقي سبورتنج لشبونة مع ميتيالند الدنماريك، وشاختار 

دونيتسك ضد رين، وباير ليفركوزن أمام موناكو.

ويوفنتوس،  برشلونة،  مالعب  على  الذهاب  مباريات  وتقام 

ولشبونة، وشاختار، وأياكس، وباير ليفركوزن، وإشبيلية، 

وسالزبورج، يوم 16 فبراير المقبل، فيما تقام مباريات اإلياب 

يوم 23 من الشهر نفسه.

{ قرعة دوري أبطال أوروبا

{ من مراسم قرعة دوري األبطال

{ قرعة الدوري األوروبي

ليفربول سيسعى للثأر من الريال.. وسان جيرمان يصطدم بالبايرن 

موقعة قوية بين برشلونة 
ومانشستر يونايتد 

في »اليوروباليج«

بجانب  »3« منتخبات  بعد مونديال »2022«

موسياال يرشح ألمانيا 
للقب المونديال

نوير يرجح
 انتهاء مسيرته

فريق  وسط  خط  العب  موسياال،  جمال  يعتقد 

مرشح  األلماني  المنتخب  أن  ميونخ،  بايرن 

قطر  العالم  كأس  بطولة  بلقب  للتتويج  واعد 

.2022
مجلة  مع  مقابلة  في  عاما(   19( موسياال  وقال 

فريقا  لدينا  أن  »أعتقد  الرياضية:  »كيكر« 

نذهب  بعيدا.  نذهب  أن  ويمكننا  للغاية  جيدا 

للبطولة وفي عقليتنا أن بإمكاننا رفع الكأس«.

سهلة  مجموعة  »ليست  إنها  موسياال  وتــابــع 

ولكن المباريات ستكون مؤشرا جيدا على 

المنافسون  هــؤالء  جــودتــنــا.  مــدى 

بالنسبة  جيدين  سيكونون 

طريقنا  ــاف  ــش ــت الك لــنــا 

وأوضــح  البطولة«.  فــي 

بين  من  أن  موسياال 

لنيل  المرشحين 

لقب بطولة كأس 

منتخبات  العالم 

الــــــــبــــــــرازيــــــــل 

ــــيــــن  ــــت واألرجــــن

وفرنسا.

البطولة،  وقبل 

موسياال  يعتقد 

بايرن  العبي  أن 

وأنه  جيدة  حالة  في 

نأخذ  أن  علينا  »يجب 

هذا معنا في كأس العالم«.

األلماني  المنتخب  مرمى  حارس  نوير،  مانويل  قال 

 ،2022 قطر  العالم  كأس  بطولة  إن  ميونخ،  وبايرن 

ستكون على األرجح األخيرة له.

مجلة  مع  مقابلة  خالل  عاما(،   36( نوير  وصرح 

لكني  أبدا..  تعلم  »ال  إيلستراتيد«:  »سبورتس 

أفترض أنها ستكون آخر بطولة كأس عالم لي«.

لكنه أكد أنها ال يجب بالضرورة أن تكون األخيرة له.

وبمجرد أن يتم تأكيد اسمه في قائمة المنتخب 

الفني  المدير  سيعلنها  التي  األلماني، 

المرة  هذه  ستكون  فليك،  هانز 

الرابعة التي يشارك فيها نوير 

نسخ  بعد  بالمونديال، 

فاز  عندما  و2014،   2010
باللقب، و2018.

ـــن فــلــيــك  ـــل ـــع ـــي وس

ـــــــن الــــقــــائــــمــــة  ع

يـــــوم الــخــمــيــس 

الــمــقــبــل، ويــبــدأ 

ــــمــــنــــتــــخــــب  ال

حملته  األلماني 

فـــــي الـــبـــطـــولـــة 

ــــــة  بــــــمــــــواجــــــه

الــيــابــان، يــوم 23 

نوفمبر الجاري.

»ال  نوير:  وقال 

إننا  القول  أخشى 

نصبح  أن  نريد 

للعالم..  أبطاال 

للزخم  بحاجة  نحن 

الصحيح«.

بنزيما يثير 
مخاوف ديشامب

مهاجم  بنزيما،  كريم  أثار 

بشأن  المخاوف  مدريد،  ريال 

منافسات  لخوض  جاهزيته 

كأس العالم قطر 2022.

 »GFFN« شبكة  وكشفت 

لمنتخب  الفني  الجهاز  أن 

لن  بنزيما  أن  يرى  فرنسا، 

مباراة  لخوض  الئقا  يكون 

أستراليا في الجولة األولى من 

مونديال قطر.

الفرنسية  الشبكة  وأشارت 

مدريد  ريال  نجم  أن  إلى 

ابتعد في البداية لمدة 10 أيام 

في  عضلية  إصابة  بسبب 

الفخذ األيسر، وتدرب بشكل 

منفرد.

وأضافت: »اآلالم العضلية أدت 

الستبعاده من آخر 3 مباريات 

 4 بالدوري، ما يعني أنه لعب 

من أصل آخر 10 مواجهات في 

كل البطوالت«.

ولفتت إلى أنه رغم طول فترة 

بنزيما  كريم  فإن  الغياب، 

إلى  إضافة  أهداف   5 سجل 

تمريرة حاسمة في 7 مباريات 

هذا الموسم.

قبل كأس العالم

كامبوس يزيل الشكوك حول مبابي

أزال لويس كامبوس، المستشار الرياضي لنادي باريس سان جيرمان، الشكوك 

بشأن كيليان مبابي مهاجم الفريق.

جيدة  حالة  جيدة،  بحالة  »مبابي  الفرنسية  »ليكيب«  قناة  عبر  كامبوس  وصرح 

جدا«، وذلك ردا على سؤال بشأن الجاهزية البدنية لالعب.

وغادر كيليان مبابي مباراة لوريان، في الدوري الفرنسي، متأثرا بإجهاد عضلي.

اللقاء،  الفني لسان جيرمان عقب  وأكد كريستوف جالتيه، المدير 

استبداله  فضل  وأنه  مقلقة،  تبدو  ال  مبابي  إصابة  أن 

تفاديا لتفاقم اآلالم.

ويواجه منتخب فرنسا بقيادة مدربه ديديه 

قليلة  أيام  ديشامب، مخاوف عديدة قبل 

ضربت  بعدما  العالم،  كأس  من 

نجوم  من  عددا  اإلصابات 

الديوك.

نجمي  غياب  وتأكد 

الــــوســــط نــجــولــو 

ــــول  كـــانـــتـــي وب

بينما  بوجبا، 

ـــــــق  يـــــــســـــــاب

ـــــي  ـــــائ ـــــن ـــــث ال

رافــائــيــل فـــاران 

بنزيما  ــم  ــري وك

الزمن للتعافي من 

إصابة عضلية.

فرنسا  منتخب  ويبدأ 

كأس  لقب  عن  الدفاع  حملة 

التي  الرابعة  المجموعة  في  العالم 

تضم أيضا الدنمارك وتونس وأستراليا.

{ كيليان مبابي

المدير  كونتي،  أنطونيو  يثق 

الفني لتوتنهام اإلنجليزي، في قدرة 

سون هيونج مين على المشاركة مع 

بطولة  في  الجنوبي  الكوري  المنتخب 

في  العالم  قطر.كأس 

إيجابيا  تحديثا  كونتي  وقدم 

في  سون  مشاركة  إمكانية  بشأن 

حيث  قطر،  في  تقام  التي  البطولة 

منتخب  سيمثل  الالعب  أن  يعتقد 

بالده.

وقال كونتي عقب الخسارة أمام ليفربول: 

»أرسلت له رسالة عقب إجرائه الجراحة«.

من  للغاية  حزينا  كان  »سون  وأضاف: 

يتعافى  أن  له  أتمنى  ولكني  وضعه، 

كأس  في  يلعب  وأن  جيد  بشكل 

العالم، ألنني كنت العبا وأعلم أهمية 

كأس العالم«.

عودته  إمكانية  من  »واثق  وأكد: 

سريعا، ومشاركته في كأس 

العالم. ال يتواجد حاليا في 

في  هو  المستشفى، 

منزله«.

كونتي:

واثق من مشاركة سون

}

 سون

}

{ بنزيما




