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تع��اود اليوم اخلمي�س عجل��ة الدوري املمت��از بالدوران بعد 
توق��ف ا�ضطراري ملدة ا�ضبوعني، متثل بتح�ضريات املنتخب 
الوطن��ي للق��اء املنتخ��ب البوليف��ي ال��ذي اأنته��ى بالتعادل 
ال�ضلب��ي، وذل��ك باقامة 5 مباريات �ضم��ن مناف�ضات اجلولة 

الثامنة .
ويحت�ض��ن ملعب الكرخ لقاء فريق��ي الطلبة والكرخ،ويتقابل 
فريق��ا النج��ف وال�ضناع��ات الكهربائية عل��ى ملعب النجف 
االوملب��ي، فيما �ضيك��ون فريق ال�ضناع��ات �ضاحب الرتتيب 
18 بر�ضي��د 5 نقاط ام��ام مهمة �ضعبة خارج الديار، ويف 
ملعب ال�ضماوة،ويتواجه فريقا امانة بغداد و�ضيفه الكهرباء 
عل��ى ملعب االول، ويف ملع��ب الفيحاء يف املدينة الريا�ضية 
يف الب���رة �ضيق��ام دربي املحافظ��ة والذي يجم��ع امليناء 

ونفط اجلنوب.
وتتوا�ضل املناف�ضات يوم اجلمعة باقامة 3 مواجهات، ففي 
ملع��ب ال�ضناعة يلتقي فريق��ا النفط �ضاحب الرتتيب ال�ضابع 
بر�ضي��د 10 نق��اط والبحري الذي يحت��ل املركز 16 بر�ضيد 
5 نقاط، و�ضيكون ملعب الكرخ م�رحًا للقاء فريق احل�ضني 
و�ضيف��ه فريق اربيل، يف حني يحت�ضن ملعب التاجي مباراة 

فريقي احلدود والقوة اجلوية.
املبارات��ني  باقام��ة  ال�ضب��ت  ي��وم  املواجه��ات  وتختت��م 
املتبقيتني، االوىل �ضتجمع فريقا ال�رطة ونفط مي�ضان على 
ملع��ب امانة بغداد، ويف ملعب النجف االوملبي �ضيكون لقاء 

فريق نفط الو�ضط و�ضيفه الزوراء.

ا�ضط��ر جن��م املنتخب الربازيلي لك��رة القدم نيمار دا �ضيلف��ا اإىل اخلروج 
م�ضابا بعد 8 دقائق من املباراة الدولية الودية �ضد الكامريون الثالثاء 
يف ميلت��ون باإجنل��رتا. و�ضعر نيمار ب��اآالم يف الع�ضلة اليمن��ى للمحالب 
)اأعل��ى الفخذ االأمي��ن) يف الدقيق��ة اخلام�ضة فتوج��ه اإىل طبيب املنتخب 
ليتحدث اإليه قبل اأن ي�ضتاأنف اللعب.  وتلقى نيمار كرة يف اجلهة الي�رى 
وانطل��ق ب�رعة نحو حافة املنطقة و�ضدده��ا بيمناه بعيدا عن اخل�ضبات 
الث��الث و�ضق��ط عل��ى االأر�س متاأمل��ا بالع�ضل��ة اليمن��ى للمحالب وطلب 
ا�ضتبداله. وترك نيم��ار مكانه ملهاجم اإيفرتون االإجنليزي ريت�ضالي�ضتون 
املداف��ع  جرم��ان  �ض��ان  باري���س  يف  لزميل��ه  القائ��د  �ض��ارة  واأعط��ى 
ماركينيو�س. وكان نيم��ار قاد الربازيل اإىل الفوز على االأوروغواي وديا 
)-1�ضف��ر( اجلمعة. وجاءت اإ�ضابة نيمار قب��ل مباراة فريقه �ضد تولوز 

مام يف ال��دوري املحلي ال�ضبت املقب��ل، والقمة املرتقبة  اأ
ليفرب��ول االإجنلي��زي االأربعاء املقب��ل يف اجلولة 
اخلام�ض��ة قب��ل االأخ��رية م��ن دور املجموع��ات 

مل�ضابقة دوري اأبطال اأوروبا.
وكان نيم��ار تعر���س الإ�ضاب��ة بك���ر يف قدمه 
اليمن��ى يف 25 �ضباط/فرباي��ر املا�ض��ي خالل 

ال��دوري  يف  مر�ضيلي��ا  �ض��د  مب��اراة 
ع��ن  وغ��اب  )-3�ضف��ر(  املحل��ي 

نهاي��ة  حت��ى  نادي��ه  �ضف��وف 
املو�ض��م قب��ل اأن ي�ضتعي��د لياقته 
قبل انط��الق املونديال الرو�ضي 

مدرب��ه  وكان  قليل��ة.  باأي��ام 
اجلدي��د يف الفري��ق الباري�ضي 
توخ��ل  توما���س  االأمل��اين 
انتق��دم مدرب��ي املنتخب��ات 

الوطني��ة بع��دم من��ح الراحة 
يخو�ض��ون  الذي��ن  لالعبي��ه 
اأ�ضب��وع  كث��رية يف  مباري��ات 

عل��ى الرغ��م م��ن اأن االأم��ر يتعلق 
مبباري��ات ودية. وخا���س نيمار 
املباري��ات  جمي��ع  عام��ا(   26(
م��ع فريقه واملنتخ��ب الربازيلي 
منذ 24 ت�ري��ن االأول/اأكتوبر 

تعر���س نادي باري�س �ض��ان جريمان الفرن�ضي ل�ربة قا�ضية بعد خو�س 
املنتخب��ات الوطني��ة ملبارياتها الودي��ة والر�ضمية �ضمن "اأي��ام الفيفا"، 

والتي جرت يوم الثالثاء.
يعت��رب ن��ادي العا�ضم��ة الفرن�ضي��ة اأب��رز االأندي��ة املت���ررة م��ن ه��ذه 
املباري��ات، وبخا�ض��ة بعد تعر���س العبي��ه الربازيلي نيم��ار والفرن�ضي 

مبابي لالإ�ضابة.
حي��ث �ضهدت مباراة املنتخب الفرن�ضي بنظ��ريه االأورغوياين اإ�ضابة جنم 
املنتخ��ب الفرن�ضي ون��ادي باري�س �ضان جريمان، كيلي��ان مبابي، االأمر 

الذي دفعه للخروج من اللقاء.
الفرن�ضي تعر�س الإ�ضابة بالكتف بعد �ضقوط غري موفق، ت�ضبب به التحام 

مع حار�س املنتخب االأوروغوياين، ليخرج الفرن�ضي من اأر�س امللعب.
كم��ا تعر�س جن��م املنتخب الربازيلي والفريق الفرن�ض��ي، نيمار لالإ�ضابة 
بالفخ��ذ، بعد انطالق مب��اراة منتخب بالده مع الكام��ريون لعدة دقائق، 

ليخرج بعدها الربازيلي متوجها اإىل غرفة تغيري املالب�س فورا.
وي�ضتع��د ن��ادي العا�ضم��ة الفرن�ضي��ة خلو���س لق��اء بال��غ االأهمي��ة اأمام 
ليفربول االإجنلي��زي، يف اإطار مباريات دوري املجموعات لدوري اأبطال 

اأوروبا بعد 8 اأيام.

بدء العد التنازلي... بيان قطري بشأن "الحدث االستثنائي"

وكيل أعماله: بشار رسن عانى من بعض اآلالم وسيغادر إلى إيران يوم غد الجمعة

اأك��د بهروز دزهبود، وكيل اأعم��ال العب نادي بري�ضبولي�س 
االإيراين واملنتخ��ب الوطني العراقي، ب�ضار ر�ضن، اأن االأخري 
عان��ى م��ن بع���س االآالم يف الكت��ف خ��الل مب��اراة ا�ض��ود 
الرافدين اأم��ام بوليفيا، الثالثاء. وق��ال بهروز يف ت�ريح 
ل�»اجلورن��ال ني��وز« اإن "ب�ض��ار عانى من بع���س االآالم يف 
كتف��ه، لذلك مت ا�ضتبداله مبكرا يف مب��اراة العراق وبوليفيا 
اأم���س الثالث��اء". واأو�ض��ح اأن��ه "ال يوج��د ما يدع��و للقلق، 
والالع��ب �ضينتظ��ر اإكمال تاأ�ض��رية دخوله ل اإي��ران من اجل 
الع��ودة اإىل اإي��ران وفريق��ه بري�ضبولي�س يوم غ��ٍد اجلمعة". 
وتع��ادل املنتخ��ب الوطن��ي اأم��ام نظ��ريه البوليف��ي �ضلبيًا 

م��ن دون اأه��داف يف املباراة التي جمع��ت املنتخبني على 
ا�ضت��اد خالد بن حمم��د بنادي ال�ضعب بدب��ي. و�ضلط املوقع 
الر�ضم��ي لالحت��اد االآ�ضيوي لك��رة القدم، ال�ض��وء على جنم 
املنتخ��ب الوطني ب�ض��ار ر�ضن ون�ضح مبتابعت��ه يف بطولة 
كاأ�س اآ�ضيا املقرر اإقامتها يف االإمارات مطلع العام املقبل. 
وذكر املوق��ع يف تقريره: "قبل خم�س �ضن��وات �ضاهم ب�ضار 
ر�ض��ن يف ف��وز منتخب الع��راق بلقب بطول��ة اآ�ضيا حتت 22 
عام��ًا يف عم��ان، ومن��ذ تل��ك البطول��ة تطور الع��ب الو�ضط 
لي�ضبح واحداً من اأهم العبي املنتخب العراقي الذي ي�ضتعد 
للم�ضارك��ة يف نهائيات كاأ�س اآ�ضي��ا 2019 يف االإمارات". 
واأو�ضح اأن "ب�ضار يعترب من املواهب املميزة، وهو لعب هذا 
العام يف �ضفوف ن��ادي بري�ضيبولي�س االإيراين، الذي تاأهل 

اإىل نهائ��ي دوري اأبط��ال اآ�ضيا 2018 قب��ل اأن يخ�ر اأمام 
كا�ضيم��ا انتل��ريز الياباين". واأكم��ل: "رغم اأن��ه ال زال يبلغ 
م��ن العم��ر 21 عام��ًا، اإال اأن��ه حقق جناح��ات كبرية خالل 
م�ضريت��ه الكروي��ة". وتابع اأن "ب�ضار ر�ض��ن، مثل العراق يف 
خمتل��ف فرق الفئات العمرية، وكان��ت م�ضاركته االأوىل مع 
املنتخ��ب الوطني ع��ام 2014 عندم��ا كان يبلغ من العمر 
17 عام��ًا، ومنذ ذلك الوقت لع��ب 18 مباراة دولية، وهو 
�ضيك��ون له دور مهم يف نهائيات كاأ���س اآ�ضيا حتت اإ�راف 
املدرب �ري�ضك��و كاتانيت�س". القدرات الفني��ة : بعد اأن بداأ 
م�ضريته الكروية يف مركز اجلناح االأمين، انتقل ب�ضار للعب 
يف خط الو�ضط، وكونه ميتاز بالدهاء الفني والت�ضميم على 
موا�ضل��ة اللعب، فاإنه يقوم بدور مهم يف الفريق باجلانبني 

الهجوم��ي والدفاعي. ويبلغ طول ب�ضار 176 �ضم، ورغم اأنه 
ال ميتاز بقدرات عالية يف األعاب الهواء، اإال اأنه يعو�س ذلك 
بالتمرك��ز اجلي��د، كم��ا اأنه ميتلك ق��درة عالية عل��ى اإر�ضال 
التمريرات الطويلة الدقيق��ة والتي ت�ضاهم يف خلخلة دفاع 
اخل�ض��م. ع��ن ماذا يبح��ث؟ : بع��د اأن انتقل للع��ب يف اإيران 
قب��ل 18 �ضهر يف �ضفوف ن��ادي بري�ضيبولي�س، فاإنه حظي 
بفر�ضة اللعب اإىل جانب اأو �ضد جمموعة من العبي منتخب 
اإيران الذين �ضيواجههم املنتخب العراقي يف نهائيات كاأ�س 
اآ�ضي��ا �ضمن املجموعة الثانية. ورغم اأن بع�س الرت�ضيحات 
ال ت�ضع منتخب العراق عل��ى راأ�س املر�ضحني للفوز باللقب 
الق��اري، اإال اأن العراقي��ني اأثبت��وا دائم��ًا قدرته��م على قلب 
التوقعات، كما فعلوا عندما توجوا بلقب كاأ�س اآ�ضيا 2007

نجوم من "الوزن الثقيل" ستنتهي عقودهم الصيف المقبل

ا�ضتع��اد املنتخب الفرن�ضي بط��ل العامل نغمة الفوز 
على ح�ضاب االأوروغ��واي، بعد 4 اأيام من خ�ضارته 
اأم��ام م�ضيف��ه الهولن��دي 2-0 وخروج��ه خ��ايل 
االأوروبي��ة  االأمم  دوري  م�ضابق��ة  م��ن  الوفا���س 
لك��رة القدم. وتغلب املنتخ��ب الفرن�ضي على �ضيفه 
االأوروغوياين بهدف نظيف اأم�س، يف املباراة التي 
جمعتهما على ملعب "�ضتاد دو فران�س" يف باري�س 

يف مباراة دولية ودية.
و�ضج��ل ه��دف املب��اراة الوحي��د مهاج��م ت�ضيل�ضي 
االإجنلي��زي، اأوليفيي��ه ج��ريو، يف الدقيق��ة 52 من 

ركلة جزاء، لينهي اأبطال العامل العام 2018 بفوز 
اأع��اد الب�ضمة اإىل مدربهم ديدييه دي�ضان الذي كان 

م�را على "اإنهاء ال�ضنة بنقطة اإيجابية".
الوحي��دة يف املب��اراة،  ال�ض��وداء  النقط��ة  وكان��ت 
تعر�س الدويل الواعد مبابي اإىل االإ�ضابة يف كتفه 
االأمي��ن عندم��ا �ضقط داخ��ل منطقة ج��زاء املنتخب 
ال�ضيف، وح��اول موا�ضلة اللعب لكنه قرر بعد ذلك 
ع��دم اإكمال املباراة ليرتك مكانه لفلوريان توفان 

يف الدقيقة 36.
وتعترب اإ�ضابة مبابي �ربة موجعة جديدة للنادي 
الباري�ضي، خ�ضو�ضا واأنها جاءت بعد دقائق قليلة 
من ا�ضطرار زميله الدويل الربازيلي نيمار دا �ضيلفا 

للخ��روج م�ضابا يف الع�ضل��ة اليمنى للمحالب، يف 
الدقيق��ة الثامنة من املب��اراة الدولي��ة الودية �ضد 

الكامريون يف مدينة ميلتون االإجنليزية.
وج��اءت اإ�ضاب��ة النجم��ني قب��ل مب��اراة فريقهما 
�ض��د تول��وز يف ال��دوري املحل��ي ال�ضب��ت املقب��ل، 
والقمة املرتقب��ة اأمام ليفربول االإجنليزي االأربعاء 
املقب��ل، يف اجلولة اخلام�ضة قب��ل االأخرية من دور 

املجموعات مل�ضابقة دوري اأبطال اأوروبا.
وه��ذه اخل�ض��ارة ه��ي الثاني��ة لالأوروغ��واي الت��ي 
ت�ضتع��د لكوبا اأمريكا املق��ررة يف الربازيل ال�ضيف 
املقب��ل، بع��د خ�ضارتها االأوىل اأم��ام ال�ضامبا 0-1 

يف لندن قبل اأربعة اأيام.

يدخ��ل عدد من جن��وم كرة القدم ال�ضن��ة االأخرية من 
عقوده��م م��ع اأنديتهم، مما يرفع حال��ة الرتقب لدى 
ك��ربى االأندي��ة االأوروبي��ة الت��ي �ضت�ضع��ى التعاقد 
معه��م باملج��ان ال�ضيف املقبل. م��ن اأبرز هوؤالء 
النج��وم حار���س مرمى مان�ض�ض��رت يونايتد دافيد 
دي خي��ا ومداف��ع اأتلتيكو مدري��د، دييغو غودين، 
ومهاجم ت�ضل�ض��ي، اأوليفييه جريو. هنا اأبرز الالعبني 
الذي��ن تنته��ي عقودهم م��ع انتهاء املو�ض��م: دافيد دي 
خي��ا )مان�ض�ضرت يونايت��د(: ي�ضنف الكث��ريون دي خيا 
كاأف�ض��ل حار���س مرمى يف العامل حالي��ا، و�ضي�ضتخدم 

مان�ض�ض��رت يونايت��د كل الط��رق املمكن��ة الإقناع جنمه 
االإ�ضب��اين بتجديد عقده مع "ال�ضياط��ني احلمر". دييغو 
غودين )اأتلتيك��و مدريد(: االأوروغواي��اين غودين اأثبت 
نف�ض��ه واحدا م��ن اأف�ضل املدافعني بالع��امل يف االأعوام 
االأخرية، ولعل بقاءه مع فريقه اأتلتيكو مدريد قد يكون 
متعلقا ببقاء املدرب االأرجنتيني دييغو �ضيميوين على 
راأ�س الن��ادي.  توب��ي األديرفرييلد )توتنه��ام(: املدافع 
البلجيك��ي ق��د يك��ون م��ن اأك��ر الالعب��ني اقرتابا من 
اخلروج يف هذه القائمة، فاألديرفرييلد اأبدى رغبته يف 
ال�ضاب��ق مبغ��ادرة توتنهام، وكان عل��ى و�ضك االنتقال 
بالفع��ل، اإال اأن��ه ق��رر البقاء مو�ض��م اآخ��ر. اآرون رامزي 
)اأر�ضنال(: قد يكون ال�ضيف املقبل الوقت االأمثل للنجم 

الويلزي اآرون رامزي ملغادرة قلعة االأر�ضنال، فلطاملا 
عان��ى رام��زي م��ن لعن��ة االإ�ضاب��ات ودك��ة الب��دالء، 
بالرغ��م م��ن موهبت��ه الت��ي ال ينكره��ا اأح��د. اأدري��ني 
رابي��و )باري�س �ض��ان جرمان(: العب الو�ض��ط الفرن�ضي 
عان��ى من م�ض��اكل موؤخرا مع فريقه �ض��ان جرمان، قد 
تعن��ي انتقاله "احلتم��ي" خارج الن��ادي، وخا�ضة مع 
جلو�ض��ه احتياطيا حتت قيادة املدرب االأملاين توما�س 
توخي��ل. اأنطوين مار�ضي��ال )مان�ض�ض��رت يونايتد(: تاألق 
الفرن�ض��ي مار�ضيال هذا املو�ضم م��ع كتيبة "ال�ضياطني 
احلم��ر" لفت اإليه االأنظار من ك��ربى االأندية يف العامل، 
وبالتاأكي��د بعد هذه االأ�ضهر "الناري��ة" �ضت�ضعب مهمة 

مان�ض�ضرت يونايتد باحلفاظ عليه.

اأ�ض��درت قط��ر بيان��ا ب�ض��اأن احل��دث اال�ضتثنائ��ي ال��ذي 
ت�ضه��ده دولة عربية الأول م��رة يف تاريخ الوطن العربي، 
حي��ث �ضتتوجه اأنظ��ار امللي��ارات من الب���ر. وعد ح�ضن 
ال��ذوادي، االأمني الع��ام للجنة العلي��ا للم�ضاريع واالإرث، 
ب��اأن تنظم قطر ن�ضخة ا�ضتثنائي��ة من بطولة كاأ�س العامل 
لك��رة الق��دم عام 2022 ت��رتك اأث��را اإيجابي��ا لي�س فقط 
يف قط��ر واملنطق��ة بل عرب الع��امل اأجم��ع، وتعيد تعريف 
معاي��ري اال�ضت�ضافة امل�ضتقبلية لتك��ون االأحداث الكربى 
من�ضة للتطوير ومنا�ضبة للبناء، وفقا ل�ضحيفة "ال�رق" 
القطري��ة. وقال الذوادي، يف بيان للجنة تعليقا على بدء 
الع��د التنازيل ملونديال الدوحة بعد اأربع �ضنوات، اإنه يف 
غ�ض��ون 4 �ضنوات من االآن �ضت�ضتقب��ل قطر مئات االآالف 
م��ن ال��زوار وامل�ضجعني من اأنحاء الع��امل، فيما �ضتتوجه 
اأنظ��ار املليارات اإليها ملتابع��ة 28 يوما من املناف�ضات 
خ��الل اأول موندي��ال يف العامل العرب��ي والثاين يف قارة 
اآ�ضيا، بعد مونديال 2002 يف كوريا اجلنوبية واليابان.
واأو�ض��ح االأمني العام للجنة العليا للم�ضاريع واالإرث، اأن 

كرة القدم �ضتكون هي املن�ضة التي جتمع اجلماهري على 
اخت��الف ثقافاته��م واأعراقه��م ومعتقداته��م، معتربا اأنه 
للم��رة االأوىل �ضريى الع��امل اأجمع املنطق��ة العربية على 

حقيقتها و�ضيتعرفون على الطاقات الكامنة فيها.
واأك��د الذوادي اأن م�ضاري��ع املونديال ت�ضري وفق اجلداول 
الزمني��ة املر�ضومة لها، فيم��ا ت�ضتمر جهود اللجنة العليا 
للم�ضاري��ع واالإرث اإىل جان��ب كافة ال���ركاء يف الدولة 
ل�ضم��ان اأن حتق��ق ه��ذه البطول��ة تغيريا ي�ضه��م يف بناء 
ق��درات االإن�ضان يف دولة قطر واملنطقة، وذلك اإىل جانب 

تعزيز التنمية املجتمعية واالقت�ضادية والبيئية.
وت�ضت�ضي��ف قط��ر نهائي��ات موندي��ال 2022 ب��ني 21 
نوفمرب/ت�رين الثاين و18 دي�ضمرب/كانون االأول، علما 

اأن البطولة �ضتقام للمرة االأوىل يف ف�ضل ال�ضتاء.
ب��دوره، راأى جي��اين اإنفانتين��و، رئي���س االحت��اد الدويل 
لك��رة القدم )فيفا( اأن بطولة كاأ���س العامل لكرة القدم يف 
قط��ر �ضتكون حدثا يف غاية االأهمي��ة لي�س لقطر فح�ضب، 
واإمن��ا للمنطق��ة باأ�ره��ا"، م�ض��ددا عل��ى ق��درة البطولة 
يف تغي��ري ال�ض��ور النمطي��ة الت��ي يحمله��ا البع���س عن 
املنطق��ة، والفر�ضة التي متثلها بتعريف املجتمع الدويل 

باإمكاني��ات العامل العربي وقدراته الهائلة، وما ميكن اأن 
يقدمه على اأر�س الواقع يف �ضبيل دعم جهود تطوير كرة 

القدم.
وق��ال اإنفانتين��و، بح�ض��ب بي��ان اللجن��ة، اإن دول��ة قطر 
ترح��ب باجلمي��ع للتعرف عن كثب على ع��ادات املنطقة 
وتراثه��ا وتاريخه��ا العريق، وااللتقاء ب��زوار وم�ضجعني 

قدموا من خمتلف اأنحاء العامل.
وتاب��ع رئي�س الفيفا قائال: "اأرى باأن هناك حاجة ما�ضة 
لالنفت��اح عل��ى العامل خا�ض��ة يف ظل الظ��روف الراهنة 
التي ي�ضهدها، واإنني على يقني تام باأن ا�ضت�ضافة بطولة 
كاأ���س العامل لك��رة القدم يف قط��ر �ضتوفر فر�ض��ة للزوار 
من خمتل��ف اأنحاء الع��امل الكت�ضاف، لي�س فق��ط الثقافة 

العربية الغنية بل وثقافات العامل املختلفة اأي�ضا".
وتق��ول وكالة االأنب��اء الدولية فى تقري��ر نقلته �ضحيفة 
"نيوي��ورك تاميز"، اإن رئي�س االحتاد الدوىل لكرة القدم 
�ضغط، فى االأ�ضابيع االأخرية املا�ضية، لتو�ضيع نهائيات 
2022 لت�ض��م 48 منتخب��ا ب��دال م��ن 32 منتخبا كما 
كان ف��ى رو�ضي��ا هذا العام، ذلك عل��ى الرغم من اأنه كان 
م��ن املخط��ط م�ضبقا اأن يت��م تو�ضيع كاأ���س العامل عندما 
ت�ضت�ضي��ف البطولة كن��دا واملك�ضيك والوالي��ات املتحدة 

م�ضرتكني فى 2026.
وقال اإنفانتينو ال�ضهر املا�ضى: "نحن ننظر فى االأمر. اإذا 
كان ذل��ك ممكًنا، فلماذا ال؟"، م�ضيف��ا "نحن نناق�س مع 
اأ�ضدقائنا القطريني والعديد م��ن االأ�ضدقاء االآخرين فى 
املنطق��ة وناأمل اأن يحدث ذل��ك." ومل ترد قطر حتى االآن 
على الفكرة، لكنها بدت ف��ى ال�ضابق حذرة ب�ضاأن قدرتها 

على تنظيم بطولة ت�ضم 32 فريقا، بح�ضب رويرتز.
املنتخب��ات  ع��دد  ف��ى  تو�ضي��ع  اأى  اإن  وتق��ول روي��رتز 
امل�ضارك��ة يعنى اأن قطر قد تت�ضارك بع�س املباريات مع 
جريانها، وهو ما يواجه مع�ضلة اأخرى فى ظل املقاطعة 
العربي��ة للدوحة واخلالفات م��ع جريانها ب�ضاأن عالقتها 

باإي��ران ودعم اجلماع��ات االإرهابية فى بل��دان املنطقة. 
وتق��وم قطر ببناء 8 ا�ضتادات ال�ضت�ضاف��ة البطولة، التى 
�ضه��دت الكثري من اجل��دل ودعوات لنقله��ا ال�ضيما ب�ضبب 
مل��ف االنته��اكات احلقوقية بحق العم��ال وكذلك حرارة 
اجل��و فى اخلليج وه��و ما دف��ع امل�ضئول��ني لتغيري معاد 
تنظي��م البطول��ة من يوني��و اإىل نوفمرب حي��ث �ضتقام فى 

الفرتة من 21 نوفمرب حتى 18 دي�ضمرب 2022
 ،FIFA واأو�ضح اإنفانتينو: "اأنا �ضخ�ضيا، ب�ضفتى رئي�س
�ضاأك��ون �ضعيداً ج��داً اإذا اأمكن م�ضارك��ة بع�س املباريات 
م��ع بع�س بل��دان املنطقة"، م�ضيفا اأن ك��رة القدم لديها 
الق��درة عل��ى اخل��روج م��ن الطري��ق امل�ض��دود اإذا ف�ضل��ت 
كل ال�ضب��ل االأخ��رى." واأ�ض��اف "كرة الق��دم توحد، تبنى 

اجل�ضور، وميكن اأن يكون هذا نتيجة ملمو�ضة ".
وق��ال ح�ضن ال��ذوادى، رئي���س اللجنة املنظم��ة القطرية: 
"التفكري فى اأن هناك اأنا�ضا فى املنطقة قد ال يتمتعون 
باأول بطولة كاأ�س عامل فى ال�رق االأو�ضط هو اأمر خميب 
لالآم��ال للغاية. ونحن نتطلع اإىل حل ه��ذه امل�ضاألة. كرة 
القدم خم�ض�ضة لل�ضعوب ونريد اأن ت�ضل هذه البطولة اإىل 

�ضعوب املنطقة".

اليوم.. خمس مواجهات في 
افتتاح الجولة الثامنة من 

دوري الكرة

نكسة لـ"نيمار" بعد 8 دقائق أمام 
"األسود غير المروضة"

باريس سان جيرمان أكبر المتضررين 
من "أيام الفيفا" 

فرنسا تستعيد نغمة االنتصارات وتخسر خدمات مبابي
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