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تخطى نظيره العماني

جوارديوال : الالعبون سيتساقطون مثل الذباب !
الفرق  مباريات  جدولة  سيتي،  مانشستر  مدرب  جوارديوال،  بيب  وصف 

من  الهائل  الكم  من  الالعبين  تجاه  قلقه  عن  معرًبا  بالجنونية،  اإلنجليزية 

المباريات التي يخوضونها في الموسم الواحد، والتي قد تؤدي إلى تساقطهم 

مثل الذباب في نهاية الموسم. وقال جوارديوال في تصريحات صحفية: »لدي 

شعور بأنه يتوجب علينا االهتمام بما سيشعر به الالعبون عقب المشاركة 

في كأس العالم، في شهر مارس/  أذار وأبريل/  نيسان المقبلين عندما نصل 

حيوية  يملكون  العبين  تملك  التي  الفرق  ستكون  النهائية،  المراحل  إلى 

ونشاطا أكبر فرص أفضل للفوز بالمباريات في تلك الفترة«.

»الغازيتا  صحيفة  مع  لقاء  في  كاكا  وقال 

منتخب  أن  أمس  اإليطالية  سبورت«  ديلو 

للتتويج  المرشحين  رأس  على  يتواجد  بالده 

بمونديال قطر 2022، لكنه على الجانب الىخر 

اختيار منتخب صربيا للمنافسة على تحقيق 

اللقب، رغم مركزه المتأخر في ترتيب »فيفا«.

تعمل  البرازيل  المعتزل:  ميالن  نجم  وقال 

عقد  وتجديد  فترة،  منذ  التتويج  مشروع  على 

المدرب تيتي خيار صائب، ألنه يمتلك الخبرة 

ويمكنه التحكم في األوقات الصعبة، كما تضم 

وأنتوني  ورودريغو،  فينيسيوس،  التشكيلة 

ومجموعة أخرى من المفاجآت مثل بريمر.

وتابع: بعد البرازيل أرشح فرنسا واألرجنتين، 

سيكون  الصربي  المنتخب  أن  أعتقد  لكن 

المفاجأة الكبرى.

النسخة  في  الصربي  المنتخب  ويشارك 

ولم  تاريخه،  في  العالم  كأس  من  الثالثة 

سيواجه  بينما  األول،  الدور  تجاوز  أن  يسبق 

منتخبات قوية في المجموعة السابعة، وتضم 

السويسري  والمنتخبين  البرازيلي  المنتخب 

والكاميروني.

مع  العالم  بكأس  كاكا  توج  عامًا   20 وقبل 

األفراح  تعود  أن  إلى  يطمح  لكنه  »السامبا«، 

على  سادسة  بنجمة  البرازيل  جماهير  إلى 

القميص، ومن المتوقع أن يحدث ذلك بالنظر 

أعلن  التي  القائمة  في  الكبيرة  الهجومية  للقوة 

اللقاء  خالل  كاكا  عبر  كما  مؤخرًا.  تيتي  عنها 

هاالند  إيرلينج  النرويجي  لغياب  أسفه  عن 

كفيشا  والجوجرجي  سيتي  مانشستر  نجم 

كفاراتسخيليا نجم نابولي عن نهائيات كأس 

الشكل  بشأن  توقعات  وقدم  القادمة،  العالم 

الذي ستكون عليه المباريات.

مختلفة  عالم  كأس  ستكون  كاكا:  وقال 

بسبب توقيتها، ودرجات الحرارة الدافئة ولكن 

ليست شديدة الحرارة وقلة السفر مما سيدفع 

المنتخبات للتعافي فوًرا بعد انتهاء المباراة.

وأضاف كاكا: كفاراتسخيليا كان مفاجأة هذا 

الموسم في نابولي، من المؤسف أن ال يشارك 

يملك  العب  إنه  العالم،  كأس  في  وهاالند  هو 

الخيال والحلول لصناعة الفارق.

كأس  عن  إيطاليا  غياب  كذلك  كاكا  وناقش 

العالم: غياب إيطاليا يؤلمني أيًضا، لكن يجب 

أن نكون متفائلين ألن إيطاليا فازت بكأس األمم 

األوروبية.

قال:  للمنتخبات  معسكرات  وجود  عدم  وعن 

في الواقع إنه أمر جديد، لكن الالعبين يعرفون 

بالفعل ما يريدون المدربون وكانت التصفيات 

مفيدة كذلك. واختتم حديثه: أتوقع مشاهدة 

كرة قدم ُمباشرة وأهداف أكثر في نسخة عام 

ما  فعادة  األبطال،  دوري  في  يحدث  كما   ،2022
الذي  االتجاه  وهذا  االتجاه  العالم  كأس  تتبع 

تسير به األمور حالًيا.

{ البرازيلي كاكا

»لقب المونديال« أرشح صربيا لـ
النجم البرازيلي كاكا يفجر مفاجأة من العيار الثقيل ويؤكد:

البرازيل لديها مشروع للتتويج.. واألرجنتين ضمن المرشحين 

يؤلمني عدم تأهل 
إيطاليا.. ونسخة 

قطر ستكون 
»استثنائية« 

فاجأ النجم البرازيلي ريكاردو كاكا العب 
منتخب السيلساو السابق والمحلل 

الفني لقناة beINSPORTS في مونديال 
2022 العالم بترشيحه لمنتخب صربيا 

من أجل المنافسة على لقب هذه 
النسخة من بطولة كأس العالم التي 

تستضيفها قطر ألول مرة في الوطن 
العربي والشرق األوسط.

ورشح كاكا، المتوج بجائزة الكرة 
الذهبية عام 2007، مجموعة من 

المنتخبات لمنافسة »السيليساو« 
على حصد لقب كأس العالم قطر 2022، 

كما توقع تألق منتخب صربيا ليكون 
الحصان األسود في الدورة.

محمد الجزار كتب

حزين لغياب 
هاالند 

وكفاراتسيخليا 
عن نسخة 

قطر »2022«

الفنان فهد الكبيسي:

نتطلع بشغف للترحيب بالمشجعين
وسفير  والخليجية،  القطرية  األغنية  نجم  أعرب 

الكبيسي،  فهد   ،™2022 قطر   FIFA العالم  كأس 

صافرة  فيها  تنطلق  التي  اللحظة  إلى  تطلعه  عن 

البداية لمباراة افتتاح البطولة بعد نحو عشرة أيام، 

بحق  الفوز  منذ  قطري،  كل  حلم  بمثابة  أنها  مؤكدًا 

استضافة المونديال قبل حوالي 12 عامًا.

كأس  مباريات  أولى  انطالقة  إن  الكبيسي  وقال 

العالم بمثابة تتويج لجهود قطر على مدى السنوات 

حدث  استضافة  في  نجاحها  عن  وإعالن  الماضية، 

إنجاز  أنه  إلى  مشيرًا  المنطقة،  في  مرة  ألول  عالمي 

يبعث على الفخر، وأسهم في تحقيقه الجميع، من 

مواطنين ومقيمين في قطر أرض المونديال.

وفي حوار لموقع: )Qatar2022.qa(، أضاف الكبيسي 

قطر،  تاريخ  في  بارزة  محطة  تشكل  البطولة  أن 

في  البيت  استاد  إلى  العالم  أنظار  ستتجه  حيث 

يترقبها  عالمية،  كروية  احتفالية  في  نوفمبر،   20
جمهور الساحرة المستديرة من أنحاء العالم، معربًا 

عن سعادته وفخره وهو يرى الجهود المتواصلة منذ 

شغف  بكل  »أتطلع  وقال:  ثمارها،  تؤتي  سنوات 

ومشاهدة  مكان،  كل  من  بالمشجعين  للترحيب 

في  األبرز  الحدث  في  وجوههم  على  يرتسم  الفرح 

المشهد الرياضي العالمي«.

مع  موعد  على  »العالم  المونديال:  سفير  وأضاف 

الكلمة من معنى.  بطولة استثنائية بكل ما تحمله 

الترحيب  هي  المونديال  استضافة  من  قطر  رسالة 

العربية  المنطقة  يمثل  تاريخي  حدث  في  بالعالم 

بأكملها، وتبرز أهمية االحتفالية الكروية في تعريف 

الشعوب بثقافتنا، خاصة المشجعين القادمين من 

بلدان بعيدة جدًا عن عالمنا العربي«. 

لتوحيد  فريدة  منصة  البطولة  »تتيح  وتابع: 

الشعوب، وتحمل استضافة قطر للمونديال في هذا 

نافذة  تمثل  حيث  خاصة،  أهمية  العالم  من  الجزء 

تسهم  كما  والمنطقة،  قطر  على  العالم  منها  يطل 

بلداننا  عن  المغلوطة  والتصورات  األفكار  تغيير  في 

المحبة  ثقافتنا  على  قرب  عن  والتعرف  وشعوبنا، 

في  تقدم  من  قطر  أحرزته  ما  على  واالطالع  للسالم، 

الكثير من المجاالت«.

لكأس  الرسمية  األغنية  أدى  قد  الكبيسي  وكان 

دوحة  في  بالجميع  »أهاًل   24 العربي  الخليج 

الجميع«، عندما استضافت قطر البطولة في 2019، 

وحققت األغنية صدى واسعًا على مستوى المنطقة، 

وأكدت قطر مجددًا نجاحها في استضافة الفعاليات 

 24 خليجي  بطولة  تزامنت  كما  الكبرى،  الرياضية 

لألندية  العالم  كأس  لمنافسات  قطر  استضافة  مع 

ألول مرة في تاريخها.  { فهد الكبيسي

بنزيما مهدد بالغياب عن كأس العالم
بات الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد، مهدًدا بالغياب عن المشاركة مع 

منتخب الديوك في كأس العالم 2022، المقرر إقامته في قطر خالل الفترة من 20 

نوفمبر/   تشرين الثاني إلى 18 ديسمبر/   كانون األول.

وكان اإليطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب الميرنجي، استبعد بنزيما، من قائمة 

الفريق لمباراة قادش، المقرر لها، اليوم الخميس، بالليجا.

الفخذ  في  بنزيما  إصابة  فإن  اإلسبانية،  سنترال«  »ديفنسا  لشبكة  ووفًقا 

بنزيما  أن  إلى  الشبكة  وأشارت  مدريد.  ريال  ألطباء  مقلقة  تزال  ما  األيمن 

حالًيا يتمتع بـ%60 فقط من حالته البدنية، وإذا شارك في إحدى المباريات 

اآلن، فإنه معرض بقوة النتكاسة جديدة تهدد مشاركته في كأس العالم. 

يمكن  مبرر  أي  يجدون  ال  مدريد  ريال  في  األطباء  أن  الشبكة  وأوضحت 

االستناد إليه لضم بنزيما إلى قائمة الميرنجي أمام قادش.

»55« حافلة سعودية لنقل الجماهير إلى قطر
أمس  مساء  السعودية،  الرياضة  وزارة  نظمت 

للقطاع  السادس  الدوري  المؤتمر  األربعاء، 

الخاصة  »الترتيبات  بعنوان  الرياضي، 

بكأس العالم قطر 2022«.

عام  مدير  البلوي،  حماد  وقال 

في  اإلستراتيجي  التخطيط 

بدعم  »قمنا  الرياضة:  وزارة 

االتحاد السعودي لدعم حضور 

قطر،  لمونديال  الجماهير 

الجهات  كافة  مع  وعملنا 

لضمان تيسير رحلة المشجع إلى المونديال«.

السعوديين  المتطوعين  عدد  »وصل  وأضاف: 

 500 من  أكثر  إلى  قطر  مونديال  في  المشاركين 

متطوع من مختلف مناطق المملكة«.  وتابع البلوي: 

بمونديال  التطوع  يخص  فيما  السعودي  »التواجد 

وسيعلمون  المرافق  كافة  في  سيكون   ،2022 قطر 

فخر  مصدر  وهذا  قطر  في  األشقاء  مع  بيد  يدا 

لنقل  حافلة   55 يوميا  لدينا  »سيكون  وأوضح:  لنا«.  

الجماهير من الجانب السعودي إلى الجانب القطري 

وهي حافالت مجانية على مدار الساعة«.

العنابي األولمبي 
إلى نصف نهائي »غرب آسيا«

األولمبي  المنتخب  بلغ  قنا-  جدة- 

نصف  الدور  القدم  لكرة  القطري 

لبطولة  الثالثة  النسخة  من  النهائي 

والمقامة  عاًما،   23 تحت  آسيا  غرب 

على  فوزه  بعد  السعودية،  في  حالًيا 

في  رد  دون  بهدف  العماني  نظيره 

الصالة  استاد  على  جرى  الذي  اللقاء 

الرياضية في  الملك عبدالله  بمدينة 

الوحيد  المباراة  هدف  وسّجل  جدة. 

مبكر  وقت  في  حسن  المكي  الالعب 

وتحديًدا بعد مرور أقل من أربع دقائق 

على االنطالقة.

وتصّدر المنتخب القطري المجموعة 

األولى بعدما رفع رصيده إلى النقطة 

الجولة  في  تعادل  أن  بعد  الرابعة 

فيما  أهداف،  بدون  لبنان  مع  األولى 

نصف  الدور  العماني  المنتخب  بلغ 

رغم  المجموعة  كثاني  النهائي 

ثالث  جمع  قد  كان  بعدما  الخسارة، 

في   2  -  4 لبنان  على  فوزه  من  نقاط 

الجولة الثانية.

للبطولة  النهائي  نصف  الدور  ويقام 

يلتقي  حيث  المقبل،  السبت  يوم 

ثاني  مع  القطري  المنتخب 

تضم  التي  الثانية  المجموعة 

وسوريا  البحرين  منتخبات: 

المنتخب  يلتقي  فيما  والسعودية، 

العماني مع صاحب المركز األول في 

المجموعة ذاتها التي تحسم 

منافساتها في وقت الحق اليوم عقب 

المنتخبين  تجمع  التي  المواجهة 

الجولة  في  والبحريني  السعودي 

حظوظ  وسط  واألخيرة  الثالثة 

الثالث  للمنتخبات  قائمة 

قبل  الدور  إلى  التأهل  في 

النهائي.
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»اآلسيوي« يقلب في أوراق المجموعة األولى بكأس العالم

سانشيز يخطط لتخطي الدور األول

القدم  لكرة  العالم  كأس  بطولة  تنطلق 

من  أقل  غضون  في  قطر  في   2022
المنتخبات  بدأت  حيث  أسبوعين، 

بدء  قبل  التجمع  في  المشاركة 

َيعد  العالمية...  البطولة  منافسات 

مهرجانًا  يكون  بأن   2022 قطر  مونديال 

الموقع  وواصل  القدم،  لكرة  كبيرًا 

لكرة  اآلسيوي  االتحاد  في  اإللكتروني 

منتخبا   32 على  نظرة  إلقاء  القدم 

نبدأ  حيث  مجموعات،   8 على  موزعة 

بالمجموعة  التقارير  من  السلسلة  هذه 

األولى.

سانشيز  انتقل  الرسمي:  الموقع  وقال 

البالغ من العمر 46 عامًا، إلى قطر في عام 

في  التدريب  من  سنوات   10 بعد   2006
اإلسباني  وقاد  للشباب.  برشلونة  فرق 

عام  في  آسيا  كأس  بلقب  للفوز  قطر 

ُمضيفي  لقيادة  مهمة  لديه  واآلن   ،2019

كأس العالم من أجل تجاوز الدور األول.

الدولة  في  عمله  في  سانشيز  بدأ 

أسباير  أكاديمية  خالل  من  الخليجية 

كان  لكنه  الشباب،  الالعبين  لتدريب 

 19 تحت  قطر  لمنتخب  مدربًا  أيضًا 

عاًما ومدربًا لمنتخب تحت 23 عامًا قبل 

توليه قيادة المنتخب الوطني األول.

بكأس  الفوز  على  قطر  سانشيز  ساعد 

آسيا تحت 19 عامًا 2014، وجلب العديد 

األول  المنتخب  إلى  الالعبين  هؤالء  من 

العالم  كأس  نهائيات  في  للمشاركة 

القادمة.

عفيف  أكرم  على  قطر  منتخب  يعّول 

في  المطلوبة  الطموحات  لتحقيق 

خالل  من  خاصة  األولى،  المجموعة 

تسجيل  وحتى  صناعة  في  المهم  دوره 

الذي سيبلغ  إن عفيف  األهداف.. حيث 

26 عامًا قبل يومين من موعد  من العمر 

انطالق نهائيات كأس العالم لكرة القدم 

20 نوفمبر، قد لعب مع نادي يوبين  في 

في بلجيكا، وكذلك سبورتينغ خيخون 

نادي  إلى  ينضم  أن  قبل  إسبانيا  في 

قطر  نجوم  لدوري  بطاًل  تّوج  الذي  السد 

عام 2021 و2022.

في  الرابع  المركز  اإلكوادور  احتلت 

وتخطف  الجنوبية  أميركا  تصفيات 

في  األخيرة  التلقائية  التأهل  بطاقة 

المدير  المنتخب  يقود  التصفيات. 

العمر  من  البالغ  ألفارو  غوستافو  الفني 

60 عامًا، وينحدر من األرجنتين، أصبح 
مدربًا لمنتخب اإلكوادور منذ أغسطس 

 مكان جوردي كرويف.
َّ

2020 عندما حل
العقود  من  األكبر  الجزء  ألفارو  قضى 

أندية  في  العمل  في  الماضية  الثالثة 

بوكا  نادي  في  وآخرها  األرجنتين،  في 

خرج  وقد   ..2019 عام  في  جونيورز 

من  بالتعادل  اإلكوادوري  المنتخب 

مباراتي اإلياب أمام األرجنتين والبرازيل 

بيرو  على  يتغلبوا  أن  قبل  أرضه  على 

تلقائيًا  المؤهل  الرابع  المركز  ليحتلوا 

أميركا  تصفيات  في  قطر  لمونديال 

الجنوبية.

{ العنابي القطري

{ أكرم عفيف.. إنجازات عديدة مع األدعم

{ سانشيز

أكرم عفيف أبرز النجوم.. وأبطال آسيا عازمون على تحقيق الطموحات 

عوض الكباشي كتب هولندا تحت 
قيادة فان غال

السابعة  المجموعة  األول في  المركز  احتلت هولندا 

المدرب  تعيين  تم  األوروبية..  التصفيات  خالل 

منتخب  لقيادة  عامًا،   71 العمر  من  البالغ  غال  فان 

عودته  بعد  وذلك   ،2021 أغسطس  في  الطواحين 

بالده  منتخب  زمام  ليتولى  التدريب،  اعتزال  من 

للمرة الثالثة. صنع اسمه كمدرب مع فريق أياكس 

إلى  ينتقل  أن  قبل  التسعينيات  في  الالمع  الشاب 

الدوري اإلسباني مرتين  نادي برشلونة، ليفوز بلقب 

متتاليتين.

فشل فان غال في التأهل مع منتخب هولندا لنهائيات 

النهائي  الدور قبل  إلى  2002، لكنه قادهم  العالم  كأس 

بفارق  وخسر  الثانية،  فترته  في   2014 نسخة  في 

بايرن  دّرب  كما  األرجنتين.  أمام  الترجيح  ركالت 

ميونيخ ومانشستر يونايتد وألكمار.

 2019  -  2018 موسم  في  الساحة  على  يونغ  دي  ظهر 

الذي  اآلخر  الموهوب  الشاب  أياكس  فريق  من  كجزء 

كان على بعد ثواٍن من الوصول إلى نهائي دوري أبطال 

إلى  االنتقال  المميز  أداؤه  أكسبه  العام.  ذلك  في  أوروبا 

مجموعة  اإلسباني  العمالق  قاتل  حيث  برشلونة  نادي 

من أفضل األندية في أوروبا للتعاقد معه.

وقد ساهم إبداع دي يونغ وتعدد مراكزه في قيامه بدور 

حيث  الهولندي،  المنتخب  صفوف  في  عنه  غنى  ال 

سيكون وجوده في قطر أكثر أهمية بعد إصابة شريك 

خط الوسط جورجينيو فينالدوم.

اإلكوادور تراهن على »سوبرمان«
بطولة  من  ألفارو  مع  اإلكوادور  خرجت 

كوبا أميركا 2021 في الدور ربع النهائي 

في  مباراة  أي  في  الفوز  تحقق  أن  دون 

يتمتع  كان  الذي  ألفارو،  البطولة. 

قاد  مشهورة،  غير  تدريبية  بمسيرة 

المتواضع  ساراندي  دي  أرسنال  نادي 

إلى لقب كوبا سودأمريكانا 2007، كما 

التدريب  من  قصيرة  فترة  على  حصل 

في السعودية.

سيبلغ  الذي  فالنسيا،  الالعب 

قائد  هو  الشهر،  هذا   33 العمر  من 

اإلطالق  على  هّداف  وأفضل  اإلكوادور 

 35 برصيد  بالده  منتخب  تاريخ  في 

في  المخضرمين  من  أنه  كما  هدفًا.. 

سيما  وال  السابقة،  الكبرى  البطوالت 

لمنتخب  الثالثة  األهداف  تسجيله 

 2014 العالم  كأس  نهائيات  في  بالده 

نسخ  أربع  في  وظهوره  البرازيل،  في 

ُمختلفة من بطولة كوبا أميركا.

بالده  في  بـ»سوبرمان«  الملقب  صنع 

ايميليك  نادي  في  البداية  في  اسمه 

ثالث  ذلك  بعد  قضى  لكنه  المحلي، 

الممتاز،  اإلنجليزي  الدوري  سنوات في 

أواًل مع وستهام يونايتد ثم في إيفرتون. 

عاد  المكسيك،  في  قضاها  فترة  وبعد 

إلى أوروبا في عام 2020 ليلعب مع نادي 

نهاية  وبحلول  التركي.  فنربخشة 

التركي  الدوري  هّداف  كان  أكتوبر، 

 10 في  هدفًا   11 برصيد  الموسم،  هذا 

مباريات.

{ سوبر مان اإلكوادور

البطاقات الصفراء 
هاجس السنغال

عامًا،   46 العمر  من  البالغ  سيسي  السنغالي  يريد 

نهائيات  من  المؤلم  بالده  منتخب  خروج  عن  التكفير 

كأس العالم 2018 في روسيا، حيث خسرت السنغال 

فرصة التأهل للدور الثاني فقط بسبب تراكم البطاقات 

الصفراء بعدد أكثر من منافستها اليابان.

األفريقية  األمم  كأس  نهائي  في  كالعب  خسارته  بعد 

2002، قام بالتعويض عن ذلك من خالل قيادة منتخب 
في  القاري  باللقب  العام  هذا  بداية  للفوز  كمدرب  بالده 

الكاميرون عقب التفوق بفارق ركالت الترجيح على مصر 

في المباراة النهائية التي انتهت في وقتها األصلي بدون 

أهداف.

الذي  السنغال  منتخب  صفوف  ضمن  سيسي  كان 

بلغ ربع نهائي كأس العالم 2002 في كوريا الجنوبية/  

فرنسية  أندية  في  وسط  خط  العب  وكان  اليابان، 

وإنجليزية، بما في ذلك باريس سان جيرمان.. الالعب 

تمثيل  اختار  لكنه  فرنسا،  في  كوليبالي  ولد  األبرز 

وقيادة البلد الذي ولد فيه والداه.

االتحاد اآلسيوي لكرة القدم اهتم بحكامه..

عبدالرحمن الجاسم في قمة الجاهزية
اآلسيوي  لالتحاد  الرسمي  الموقع  اهتم 

حكام  يواصل  وكتب:  التحكيم،  بطواقم 

العالمي،  الصعيد  على  التألق  آسيا  قارة 

آسيا،  قارة  من  حكمًا   19 اختيار  مع  وذلك 

العالم  كأس  مباريات  إدارة  في  للمشاركة 

2022 في قطر، بزيادة 3 حكام عن النسخة 
الماضية.

على  آسيا  قارة  حكام  حصول  تواصل  ومع 

حققوها  التي  اإلنجازات  بسبب  اإلشادة، 

في الفترة األخيرة، فإن الحكم القطري عبد 

التطوير  ببرامج  أشاد  الجاسم  الرحمن 

االتحاد  بتنفيذها  يقوم  التي  والتدريب 

في  ساهمت  والتي  القدم،  لكرة  اآلسيوي 

المعرفة  ومنحتهم  الحكام  قدرات  صقل 

المزيد  تحقيق  أجل  من  الالزمين  واإلرشاد 

من التطور.

االلكتروني  الموقع  مع  حصرية  مقابلة  وفي 

تحدث  القدم،  لكرة  اآلسيوي  االتحاد  في 

إدارة  الجاسم عن شعوره بعد اختياره في 

للمرة  تقام  التي  العالم  كأس  مباريات 

عن  وتحدث  آسيا،  غرب  منطقة  في  األولى 

الحدث  هذا  تسبق  التي  االستعدادات 

العالمي.

سجل الحكم القطري عبدالرحمن الجاسم 

االتحاد اآلسيوي  حضورًا مميزًا في بطوالت 

لكرة القدم، وهو يخوض المشاركة الثانية 

في نهائيات كأس العالم، بعدما كان شارك 

العالم  كأس  خالل  مساعد  فيديو  كحكم 

2018 في روسيا.
عام  التحكيمية  مسيرته  الجاسم  وبدأ 

عام  الدولية  الشارة  على  وحصل   ،2007
مكانته  تأكيد  ذلك  بعد  ليواصل   ،2013
أن  كأحد أفضل الحكم في قارة آسيا، قبل 

يدير نهائي دوري أبطال آسيا 2020، ونهائي 

كأس العالم لألندية 2019 في اإلمارات، إلى 

لمنطقة  الذهبية  الكأس  نهائي  قبل  جانب 

كونكاكاف.

باإلضافة إلى ذلك، شارك الجاسم في إدارة 

اإلمارات،  في   2019 آسيا  كأس  مباريات 

..2018 اآلسيوي  االتحاد  كأس  نهائي  وأدار 

من  البالغ  الجاسم  شارك   ،2021 عام  ومنذ 

العمر 35 عامًا، في إدارة مباريات التصفيات 

ليضيف  قطر،  إلى  الطريق   - اآلسيوية 

المميزة،  مسيرته  إلى  الخبرة  من  المزيد 

ويواصل صقل مهاراته قبل كأس العالم.
{ عبد الرحمن الجاسم

عوض الكباشي كتب
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لوني شيئا لم أقله«.. خالد سلمان: »قوَّ

ا من حمالتهم ضد بالدي لن أكون جزء

قطر،  ضد  الممنهجة  للحمالت  استمرارًا 

بالجهود  يتعلق  ما  كل  تشويه  نحو  والسعي 

بشكل   ،2022 العالم  كأس  لتنظيم  الكبيرة 

األوسط  الشرق  في  تقام  نسخة  أول  في  رائع، 

العربية واإلسالمية،  والمنطقة  الخليج  ومنطقة 

مع  واسعا  تفاعال  الماضية  الساعات  شهدت 

العب  سلمان  خالد  من  خرجت  تصريحات 

المنتخب الوطني ونادي السد السابق، وسفير 

تحدث  والتي  واإلرث،  للمشاريع  العليا  اللجنة 

فيها عن بعض األمور ومنها تناول الكحول، حيث 

وتحول  الهشيم،  في  النار  انتشار  األمر  انتشر 

الحديث عما كان يقصده سفير اللجنة العليا 

للحديث عن »المثلية الجنسية«، وهو أمر ينفي 

خالد سلمان الحديث عنه.

اإلجتماعي  التواصل  موقع  على  كتب؛  حيث 

تويتر؛ ما ينفي التناول غير المبرر من الصحف 

حديثه  بإخراج  واتهمهم  لتصريحاته،  الغربية 

ما  أن  »يؤسفني  تويتر:  على  وغرد  سياقه،  عن 

وال  ديننا  من  ال  ألن  السياق  خارج  اخذه  تم  قلته 

من طبائعنا أن نهين أو نشتم«

ديننا  ولكن  قطر  في  فيه  مرحب  »الكل  وأضاف: 

واضحة  إشارة  في  للبطولة«  تتغير  ما  وثقافتنا 

والثقافة  والتقاليد  العادات  احترام  ضرورة  إلى 

القطرية، مادامت قطرت تحترم ثقافة الجميع.

بصورة  انتشر  فيديو  في  سلمان  خالد  وظهر 

قال  االجتماعي،  التواصل  مواقع  على  كبيرة 

ألمانيين ورحبت  إخوه  »أجريت مقابلة مع  فيه 

بهم، وأخذتهم على بيتي لتناول العشاء وإجراء 

وأضاف:  معهم«.  صريحًا  كنت  وقد  التصوير، 

قلت  المثليين  عن  تداولته  تم  الذي  »الموضوع 

الدولة  قالت  مثلما  به  مرحب  الجميع  إن  فيه 

ومرحبا  ياهال  وقوانينا،  ثقافتنا  يحترم  طالما 

أن  له  وقلت  الكحول  عن  »سألني  وتابع:  به«. 

العقل، وقد استخدم هذه  لها ضررا كبيرا على 

لني 
َّ

وقو المثليين  عن  آخر  موضوع  في  العبارة 

أو  أقله، ربما بناه الصحفي على فهمه  شيئا لم 

النية المبيتة عنده«.

بوطننا  وأفتخر  مسلم  بأني  »أفتخر  وقال: 

كجزء  استخدامي  يتم  بأن  أرضى  وال  الغالي، 

»في  وأضاف:  لدولتنا«.  المعادية  للحمالت 

الختام أقول ياهال ومرحبا بالجميع في قطر«.

كذلك نقل موقع الكأس عن خالد سلمان قوله: 

لم  شيئا  وقولني  تصريحاتي«،  تأويل  »تم 

السريع  التناول  أن  إلى  أقله، في إشارة واضحة 

كان  سياقها  من  خرجت  أن  بعد  لتصريحاته 

»أثناء  أيضا:  قال  حيث  متعمدًا،  يبدو  أمرا 

واضحًا  وكنت  الكحول  عن  سؤالي  تم  المقابلة 

العقل،  على  كبير  ضرر  له  بأن  االجابة  في 

يخص  فيما  الجواب  هذا  استخدام  تم  لكن 

على  بناء  أقله،  لم  شيئا  وقولوني  »المثليين«، 

فهم الصحفي أو النية التي كانت مبيتة لديه« 

متعمدًا  يكون  ربما  األمر  أن  على  تأكيد  في 

تعزز  جديدة  ضجة  صناعة  محاولة  أجل  من 

الحمالت الممنهجة ضد قطر ومحاولة النيل من 

نجاحها.

أن تصريحاته خرجت  إلى  وأشار خالد سلمان 

لهم  »قلت  وقال:  يقصده،  كان  الذي  سياقها  من 

الجميع  مادام  قطر،  في  به  مرحب  الجميع  بأن 

يحترم ثقافة الدولة وقوانينها«.

تبدو  الغربية  االزدواجية  أن  بالذكر  الجدير 

قطر  على  الممنهج  الهجوم  في  تمامًا  واضحة 

باحترام  يطالبون  حيث  األخيرة،  الفترة  خالل 

ثقافة  اليحترمون  لكنهم  وأفكارهم  ثقافتهم 

اآلخرين، وهو األمر الذي يرفضه الجميع خاصة 

تم  لذا  اإلسالمي،  والعالم  العربية  الدول  في 

ليتصدر  #أناـعربيـأدعمـقطر  هاشتاق  تفعيل 

المشهد من جديد في ظل استمرار تلك الحمالت 

تلك  إلى  الجميع  فطن  وقت  في  المشبوهة، 

في  قطر  جانب  إلى  االصطفاف  وتم  المحاوالت، 

المبذولة،  الكبير  للجهود  نظرا  البطولة  تنظيم 

والعمل على تقديم صورة مشرفة لكأس العالم 

كأحد أنجح النسخ على مدار التاريخ.

{ من لقاء خالد سلمان مع القناة األلمانية { خالد سلمان

أخبرتهم أن الجميع مرحب به طالما يحترم ثقافتنا وقوانيننا ..وغيروا تصريحاتي !

عادل النجار كتب

نائب رئيس اتحاد الكرة: نجدد التضامن مع قطر

السودان يطلق مبادرة 
لمشاهدة المونديال

الســـودانية  العاصمـــة  اعلنـــت 

مبـــادرة  انطـــالق  الخرطـــوم، 

بتخصيـــص 200 نـــاٍد فـــي جميـــع 

لمشاهدة  الســـودان،  واليات 

كأس  بطولـــة  مباريـــات 

قطـــر   FIFA العالـــم 

2022 مجاًنا.. وتاتي 
تحـــت  المبـــادرة 

رعايـــة الفريـــق أول 

حمـــدان  محمـــد 

رئيس  نائـــب  دقلو 

الســـيادة  مجلـــس 

وقـــال  االنتقالـــي.. 

محمـــد  المستشـــار 

نائـــب  ممثـــل  مختـــار 

رئيـــس مجلس الســـيادة 

حفـــل  خـــالل  الســـوداني، 

دينـــار  بصالـــة  التدشـــين 

هـــذه  إن  الخرطـــوم،  فـــي  الملكيـــة 

المبـــادرة تأتـــي من منطلـــق اهتمام 

الســـودان بفعاليـــات كأس العالـــم 

التي تســـتضيفها دولـــة قطر مثمنا 

الدور القطري الرياضي الســـتضافة 

الحدث العالمي.

وأوضـــح أن مبـــادرة تخصيص 200 

نـــاٍد في جميـــع أنحـــاء البـــالد تأتي 

للتأكيـــد علـــى أن الرياضـــة جســـر 

للتواصـــل والمحبـــة، وعامـــل مهـــم 

في تشـــجيع األجيال الناشئة على 

ممارســـة الرياضة في كل المراحل 

العمرية.

وأكـــد ممثل نائـــب رئيس مجلس 

الســـيادة االنتقالـــي موالنـــا محمـــد 

مختـــار النـــور ان المبـــادرة توضـــح 

أن حميدتـــي يولـــي اهتمامـــا كبيرا 

الرياضـــي  والشـــأن  بالشـــباب 

للمســـتقبل  يقـــودان  باعتبارهمـــا 

وأنهما صمام األمان للوصول لســـالم 

أن  معتبـــرا  ومســـتدام،  منشـــود 

الشـــباب يجـــب أن يقومـــوا بمـــلء 

وقت فراغهم بمشـــاهدة منافســـات 

بطولـــة كأس العالم بقطر 

أسوة  2022م  النســـخة 

األخـــرى،  بالـــدول 

إلـــى  متطرقـــا 

التـــي  المبـــادرات 

اطلقها النائب األول 

لمعالجة مشاكل 

مثـــل  الشـــباب 

التي  مثـــل عوافـــي 

لمحاربـــة  تعمـــل 

المخدرات.

أكـــد طـــه  مـــن جانبـــه 

االتحـــاد  ممثـــل  فكـــي، 

أن  القـــدم،  لكـــرة  الســـوداني 

محبـــة  رســـالة  تحمـــل  المبـــادرة 

لألشقاء في دولة قطر، وتؤكد متانة 

العالقـــات بين الدوحـــة والخرطوم، 

والتضامـــن مع قطـــر والوقوف معها، 

وهـــي تنظـــم أكبـــر حـــدث رياضي 

عالمي.

وشدد ممثل االتحاد ابسوداتي لكرة 

القدم على أن دولة قطر تعتبر ممثال 

حقيقيـــا لـــكل دول العالـــم العربـــي 

في منافســـات كأس العالـــم للعام 

2022، واصفًا مبادرة النائب األول بـ 
»الجميلة« وزاد خالل كلمته بحفل 

ـــه جمع غفير من  التدشـــين الذي َأمَّ

الشـــباب والرياضييـــن واالعالميين 

أن المبادرة تقدم للشعب السوداني 

في ظل ظروف صعبة واســـتثنائية 

ان  خاصـــة  تعبيـــره،  حـــد  علـــى 

المبادرة ستصل كل أقاليم البالد.

{ طه فكي

عوض الكباشي كتب

في السباق التاسع بنادي الفروسية

»لوكال لو« يفوز بكأس بروق
حامد  ملك  لو«  »لوكال  الحصان  فاز 

كأس  بلقب  المال  عبدالله  حامد  علي 

األصيلة  المهجنة  للخيل  بروق، 

80 – 100 عمر 3 سنوات فما  تصنيف 

حل  أن  بعد  متر   1900 لمسافة  فوق 

السابع  الشوط  في  األول  المركز  في 

التاسع  السباق  في  »الرئيسي« 

نظمه  الذي   2023  -  2022 لموسم 

أمس  مساء  والفروسية  السباق  نادي 

على المضمار الرملي. 

بقيادة  الفوز  لو«  »لوكال  وحقق 

وبإشراف  بنييه  أوغو  الخيال 

وضمن  الجهني.  حمد  المدرب 

شهد  السباق  في  المتبقية  األشواط 

لمشاركة  رائعة  بداية  األول،  الشوط 

المالكي  سعيد  إبراهيم  المدرب 

بعد  لوكاسك،  توماس  والخيال 

خليفة  ملك  »الوافية«  الفرس  فوز 

بالمركز  العطية  محمد  بن  علي  بن 

المهجنة  للخيل  المخصص  األول 

 65 تصنيف  محلي  إنتاج  األصيلة 

لمسافة  فوق  فما  سنوات   3 عمر  وأقل 

عاد  الثاني  الشوط  وفي  متر.   1200

سعيد  ابراهيم  المدرب  الثنائي 

لوكاسك  توماس  والخيال  المالكي 

بفوزهما  الفائزين  لساحة  سريعًا 

خالل  من  الشوط  في  األول  بالمركز 

مربط  ملك  السكب«  »قميرة  الفرس 

العربية  للخيل  وخصص  السكب، 

 65 تصنيف  محلي  إنتاج  األصيلة 

لمسافة  فوق  فما  سنوات   3 عمر  وأقل 

»وديعة«  المهرة  وأحرزت  متر.   1200

خليفة  بن  محمد  الشيخ  سمو  ملك 

الشوط  في  األول  المركز  ثاني  آل 

العربية  للخيل  المخصص  الثالث 

والفائزة  المبتدئة  اإلناث  األصيلة 

فوق  فما  سنوات   3 عمر  بسباق 

1700 متر، وبإشراف المدرب  لمسافة 

ألبرتو  الخيال  بقيادة  نيربون  رودي 

ملك  »أتاشيه«  الجواد  وفاز  سنا. 

في  األول  بالمركز  إيستريسنغ   51

للخيل  المخصص  الرابع  الشوط 

وأقل   70 تصنيف  األصيلة  المهجنة 

 1900 3 سنوات فما فوق لمسافة  عمر 

متر، وبإشراف المدرب وسيم الصحن 

وشهد  سنا.  ألبرتو  الخيال  بقيادة 

الخامس المخصص للخيل  الشوط 

وأقل   80 تصنيف  األصيلة  العربية 

 1700 3 سنوات فما فوق لمسافة  عمر 

سعيد  إبراهيم  المدرب  إحراز  متر 

السباق  في  الثالث  فوزه  المالكي 

وذلك بإشرافه على انتزاع الجواد داالم 

بقيادة  الشوط  صدارة  أيضًا  وهوملكه 

الشوط  وفي  بوغنيم.  فالح  الخيال 

الشموس  الفرس  أحرزت  السادس 

ملك وإنتاج مبارك بن سعيد الجفالي 

التوالي  على  الثاني  فوزها  النعيمي 

هذا  اآلن  حتى  الكاملة  العالمة  محققة 

في  األول  بالمركز  بفوزها  الموسم 

المهجنة  للخيل  المخصص  الشوط 

سنوات   3 عمر  محلي  إنتاج  األصيلة 

بإشراف  1700م  لمسافة  فوق  فما 

المدرب أحمد قبيسي وبفارق 3 أطوال 

ونصف بقيادة الخيال فالح بوغنيم.

بمشاركة كبيرة من عشاق الرياضة التراثية

انطالقة قوية لـ »المحلي الخامس« للهجن
للهجن  الخامس  المحلي  السباق  منافسات  أمس  انطلقت 

الصباحية  الفترتين  خالل  مرحلتين  على  األصيلة  العربية 

بمشاركة  الجاري،  نوفمبر   19 يوم  حتى  وتستمر  والمسائية، 

منافسات  وجاءت  التراثية..  الرياضة  هذه  عشاق  من  كبيرة 

األمس قوية ومثيرة 

هجن  ملك  »الغزيل«  أحرزت  الصباحية،  الفترة  منافسات  ففي 

أم الزبار، لقب الشوط األول الرئيسي للحقايق بكار مفتوح  إنتاج 

الرئيسي بعد أن حلت في صدارة الشوط 

في المقابل، حقق »النشمي« ملك سعادة الشيخ أحمد بن خليفة 

بن علي بن سعود آل ثاني، لقب الشوط األول الرئيسي للحقايق 

قعدان، 

أما في منافسات الفترة المسائية، فقد توجت »طرب« ملك هجن 

الشحانية بلقب الشوط األول الرئيسي للقايا بكار مفتوح

الشوط  لقب  الشحانية،  هجن  ملك  »مذهل«  حقق  المقابل،  في 

األول الرئيسي للقايا قعدان مفتوح، محتال الصدارة. 
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بتشكيلة ثرية بالنجوم

البرازيل تبحث عن النجمة السادسة

كأكثر  كبيرا  إنجازا  السامبا  ويحمل 

بعد  باللقب،  تتويجا  المنتخبات 

متفوقا  مرات،   5 اللقب  على  حصوله 

األلماني  المنتخبين  على  ببطولة 

واإليطالي.

الطريق نحو النجمة السادسة للبرازيل 

لن يكون سهال بدءا من دور المجموعات، 

المجموعة  في  القرعة  وضعته  ان  بعد 

تطمح  منتخبات  تضم  التي  السابعة 

العرب،  مونديال  في  جيدة  لمشاركة 

الذي  الصربي  المنتخب  صورة  في 

لتألق  فتراته  بأفضل  يمر  أنه  يبدو 

فيها،  ينشطون  التي  األندية  مع  العبيه 

تصفيات  في  الرائعة  نتائجه  وكذلك 

التأهل  بطاقة  خطف  عندما  المونديال 

التي  البرتغال  حساب  على  المباشرة 

تأهلت عبر الملحق، باإلضافة للمنتخب 

السويسري الطموح ايضا للذهاب بعيدا 

في البطولة. 

تخوض  السابقة  الـ21  النسخ  ككل 

بأفضل  مدججة  العالم  كأس  البرازيل 

حيث  العالم،  مستوى  على  الالعبين 

لمعانقة  البرازيليين  آمال  نيمار  يقود 

رفقائه  مع  السادسة،  للمرة  الكأس 

باريس  نجم  عن  أهمية  يقلون  ال  الذين 

ريال  نجم  صورة  في  جيرمان،  سان 

مدريد فينيسيوس وانتوني العب المان 

يونايتد، ودفاع قوي بقيادة ماركينيوس 

وتياجو سيلفا وميليتاو.

البرازيلية  الكرة  عن  الحديث  يمكن  وال 

التاريخيين،  ألساطيرها  التطرق  دون 

وفافا  زاجالو  وماريو  جارينتشا  من 

وروماريو  ودونجا  وسقراط  وزيكو 

نازاريو  ورونالدو  وبيبيتو 

وروبيرتو  وكافو  وريفالدو 

كارلوس وكالوديو تافاريل 

وغيرهم  ورونالدينيو، 

تركوا  كلهم  الكثير، 

السامبا  راقصي  مع  بصمة 

دا  نيمار  ينقص  ما  وهذا 

على  قويا  فريقه  يكون  وقد  سيلفا، 

من  كبيرا  تخوفا  لكن  الهجوم  مستوى 

الحالي  الجيل  ان يتكرر مع  البرازيليين 

سيناريو مونديال 2014، الذي تلقت فيه 

المنتخب  من  ثقيلة  نتيجة  البرازيل 

األلماني.

{ منتخب البرازيل

نواصل في كشف حسابات المنتخبات المشاركة في كأس 

العالم قطر 2022، حيث سننتقل اليوم للمجموعة السابعة 

التي تضم مرشحا آخر لنيل اللقب وهو منتخب البرازيل، 

هذا األخير يعد الوحيد الذي لم يغب أبدا عن بطوالت كأس 

العالم منذ النسخة األولى التي أقيمت في أوروغواي عام 1930، 

ويستعد للظهور في الدورة رقم 22 خالل مونديال قطر 2022.

وحيد بوسيوف كتب

نيمار.. يحلم بإنجاز 
أساطير السيليساو

يملك النجم البرازيلي نيمار - الذي يقود جيال رائعا 

األولى منذ  للمرة  العالم  التتويج بكأس  إلى  يسعى 

القدم  كرة  أساطير  قائمة  دخول  فرصة   2002- عام 

يخوضه  الذي   2022 قطر  مونديال  خالل  بالده  في 

منتخب »سيليساو« مرشحا بقوة إلحراز اللقب.

الذي قدموه خالل تصفيات  األداء  ويعول نيمار على 

على  خسارة،  أي  دون  أنهاها  التي  الجنوبية  أميركا 

الذين  الكبار  البرازيليين  خطى  على  السير  أمل 

يتقدمهم الجوهرة بيليه بطل العالم 3 مرات.

يسعى  نيمار  فإن  جماعيا  هدفا  التتويج  كان  وإذا 

آخر من خالل تخطي عدد  رقم قياسي  إلى تحقيق 

منتخب  مع  بيليه  األسطورة  سجلها  التي  األهداف 

بالده، وسجل »الملك« 77 هدفا، وهو رقم قياسي في 

بـ3  سوى  نيمار  عنه  يبتعد  وال  سيليساو،  صفوف 

أهداف.

{ نيمار

جدل كبير 
باستبعاد فيرمينيو

أثارت القائمة التي أعلن 

عنها تيتي مدرب البرازيل 

المعنية بالمشاركة 

في كأس العالم 

قطر 2022 

جدال كبيرا 

في الوسط 

الرياضي 

البرازيلي، 

خاصة أنها 

شهدت استبعاد 

روبرتو فيرمينيو 

مهاجم ليفربول في مفاجأة 

كبيرة لواحد من أفضل 

المهاجمين البرازيليين 

في البريمير ليج، وبدرجة 

أقل كان الحديث عن عدم 

تواجد فيليبي كوتينيو 

في القائمة.

وبرر البعض أن غياب 

فيرمينيو يعود لتراجع 

مستواه خالل الموسم 

الحالي، ولو أن هذا األخير 

استعاد جزءا من مستواه 

خالل المباريات األخيرة 

للريدز، وتراجعه في بداية 

الموسم كان له عالقة 

بتراجع حتى مستوى 

ليفربول. ويعول تيتي 

في الهجوم على انتوني 

مهاجم مانشستر يونايتد 

وريتشاليسون مهاجم 

توتنهام.

{ فيرمينيو

تيتي.. يتحدى االنتقادات
يتحدى المدرب تيتي االنتقادات التي وجهت له بعد إعالنه 

قطر  العالم  كأس  في  بالمشاركة  المعنية  القائمة  عن 

2022، حينما استبعد فيرمينيو، وسيحاول الرد عليها من 
خالل تحقيق اللقب السادس للبرازيل.

 ،2019 أميركا  كوبا  بلقب  للتتويج  البرازيل  تيتي  وقاد 

من  الخسارة  قبل  التالية،  النسخة  نهائي  إلى  ووصل 

األرجنتين.

تيتي  بقيادة  البرازيل  رحلة  توقفت   ،2018 مونديال  وفي 

عند ربع النهائي، عقب الهزيمة المثيرة من بلجيكا 1 - 2.

يوليو   26 في  البرازيلي  االتحاد  أعلن  ذلك  من  الرغم  وعلى 

2018، تجديد ثقته في تيتي، ومنحه عقدا جديدا ينتهي 
بنهاية مونديال قطر 2022.

{ تيتي

فينيسيوس ورافينيا.. 
األنظار موجهة لهما

خالل  نيمار  على  فقط  موجهة  األنظار  تكون  لن 

رافينيا  من  كال  سيكون  بل   ،2022 قطر  مونديال 

ريال  نجم  جونيور  وفينيسيوس  برشلونة  مهاجم 

مدريد محط انظار عشاق المستديرة.

الموسم  خالل  مستوياته  أفضل  فينيسيوس  وقدم 

الماضي، حينما ساهم في تتويج الريال بلقب الدوري 

 6 سجل  فقد  الموسم  هذا  اما  اوروبا،  ابطال  ودوري 

 3 وقدم  13 مباراة خاضها  الدوري من أصل  أهداف في 

تمريرات حاسمة.

في  برشلونة  بصفوف  التحق  الذي  رافينيا  أما 

فقد  ليدز،  من  قادما  الماضي  الصيفي  الميركاتو 

سجل هدفين وقدم تمريرتين، وكان بمثابة المنقذ 

هدف  تسجيله  بعد  أوساسونا  مباراة  خالل  للبارشا 

الفوز في الدقيقة 85 خالل مباراة أول أمس.

{ فينيسيوس

أليسون وايدرسون..
صراع على حراسة المرمى

البرازيل لم تستثن أي مركز حتى  التي تمتلكها  الثرية  التشكيلة 

حراسة المرمى، حيث سينتقل الصراع بين حارسي مانشستر 

هذه  السيليساو،  إلى  ليج  البريمير  من  وليفربول  سيتي 

المرة الصراع سيكون على مركز واحد ولو أن أليسون 

على  األساسي  المركز  لشغل  األقرب  هو  بيكر 

حساب ايدرسون.

ويمتلك أليسون بيكر أرقاما جيدة هذا الموسم 

ليفربول  مستوى  أن  ولو  ليج  البريمير  في 

تصدى  فقد  ذلك  ورغم  كبير،  بشكل  تراجع 

أليسون لـ43 كرة خالل 13 مباراة، كما حافظ 

ويتفوق  مباريات،   4 في  شباكه  نظافة  على 

عليه ايدرسون على مستوى كلين شيت في 

والشك  كرة،  لـ20  تصدى  فيما  مباريات،   6
مصلحة  في  الحارسين  بين  الصراع  أن 

المنتخب البرازيلي في البطولة. { أليسون بيكر

دفاع قوي.. 
ولكن سيناريو »2014« يخيف البرازيليين

سيناريو  تكرار  من  البرازيل  تتخوف 

مونديال 2014 الذي أقيم على أرضها عندما 

خالل   ،1 /7 بنتيجة  ألمانيا  أمام  سقطت 

للسيليساو  الدفاعي  األداء  كان  مباراة 

سيئا، حينها كان قد شارك دانتي وديفيد 

دفاع  المرة  هذه  أن  ورغم  أساسيين،  لويز 

تياجو  الثنائي  مع  أقوى  السامبا  راقصي 

وماركينيوس  تشيلسي  العب  سيلفا 

باإلضافة  جيرمان،  سان  باريس  مدافع 

لمدافع ريال مدريد ايدر ميليتاو.

تيتي  عنها  أعلن  التي  القائمة  وشكلت 

خاصة  كبيرا  جدال  البرازيل  مدرب 

المدافع  يختار  جعله  الذي  السبب  حول 

العمر  من  البالغ  برشلونة  لنادي  السابق 

بخوض  ألفيس  طموح  بذلك  محققا   ،39
كأس العالم قطر 2022.

{ ماركينيوس




