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باريس سان جيرمان أكبر المتضررين
من "أيام الفيفا"
بغداد  -متابعة

تعر���ض نادي باري�س �س��ان جريمان الفرن�سي ل�رضبة قا�سية بعد خو�ض
املنتخب��ات الوطني��ة ملبارياتها الودي��ة والر�سمية �ضمن "�أي��ام الفيفا"،
والتي جرت يوم الثالثاء.
يعت�بر ن��ادي العا�صم��ة الفرن�سي��ة �أب��رز الأندي��ة املت��ضررة م��ن ه��ذه
املباري��ات ،وبخا�ص��ة بعد تعر���ض العبي��ه الربازيلي نيم��ار والفرن�سي
مبابي للإ�صابة.
حي��ث �شهدت مباراة املنتخب الفرن�سي بنظ�يره الأورغوياين �إ�صابة جنم
املنتخ��ب الفرن�سي ون��ادي باري�س �سان جريمان ،كيلي��ان مبابي ،الأمر
الذي دفعه للخروج من اللقاء.
الفرن�سي تعر�ض لإ�صابة بالكتف بعد �سقوط غري موفق ،ت�سبب به التحام
مع حار�س املنتخب الأوروغوياين ،ليخرج الفرن�سي من �أر�ض امللعب.
كم��ا تعر�ض جن��م املنتخب الربازيلي والفريق الفرن�س��ي ،نيمار للإ�صابة
بالفخ��ذ ،بعد انطالق مب��اراة منتخب بالده مع الكام�يرون لعدة دقائق،
ليخرج بعدها الربازيلي متوجها �إىل غرفة تغيري املالب�س فورا.
وي�ستع��د ن��ادي العا�صم��ة الفرن�سي��ة خلو���ض لق��اء بال��غ الأهمي��ة �أمام
ليفربول الإجنلي��زي ،يف �إطار مباريات دوري املجموعات لدوري �أبطال
�أوروبا بعد � 8أيام.

نكسة لـ"نيمار" بعد  8دقائق أمام
"األسود غير المروضة"
ا�ضط��ر جن��م املنتخب الربازيلي لك��رة القدم نيمار دا �سيلف��ا �إىل اخلروج
م�صابا بعد  8دقائق من املباراة الدولية الودية �ضد الكامريون الثالثاء
يف ميلت��ون ب�إجنل�ترا .و�شعر نيمار ب���آالم يف الع�ضلة اليمن��ى للمحالب
(�أعل��ى الفخذ الأمي��ن( يف الدقيق��ة اخلام�سة فتوج��ه �إىل طبيب املنتخب
ليتحدث �إليه قبل �أن ي�ست�أنف اللعب .وتلقى نيمار كرة يف اجلهة الي�رسى
وانطل��ق ب�رسعة نحو حافة املنطقة و�سدده��ا بيمناه بعيدا عن اخل�شبات
الث�لاث و�سق��ط عل��ى الأر�ض مت�أمل��ا بالع�ضل��ة اليمن��ى للمحالب وطلب
ا�ستبداله .وترك نيم��ار مكانه ملهاجم �إيفرتون الإجنليزي ريت�شالي�ستون
و�أعط��ى �ش��ارة القائ��د لزميل��ه يف باري���س �س��ان جرم��ان املداف��ع
ماركينيو�س .وكان نيم��ار قاد الربازيل �إىل الفوز على الأوروغواي وديا
(�1-صف��ر) اجلمعة .وجاءت �إ�صابة نيمار قب��ل مباراة فريقه �ضد تولوز
�أمام
يف ال��دوري املحلي ال�سبت املقب��ل ،والقمة املرتقبة
ليفرب��ول الإجنلي��زي الأربعاء املقب��ل يف اجلولة
اخلام�س��ة قب��ل الأخ�يرة م��ن دور املجموع��ات
مل�سابقة دوري �أبطال �أوروبا.
وكان نيم��ار تعر���ض لإ�صاب��ة بك��سر يف قدمه
اليمن��ى يف � 25شباط/فرباي��ر املا�ض��ي خالل
مب��اراة �ض��د مر�سيلي��ا يف ال��دوري
املحل��ي (�3-صف��ر) وغ��اب ع��ن
�صف��وف نادي��ه حت��ى نهاي��ة
املو�س��م قب��ل �أن ي�ستعي��د لياقته
قبل انط�لاق املونديال الرو�سي
ب�أي��ام قليل��ة .وكان مدرب��ه
اجلدي��د يف الفري��ق الباري�سي
الأمل��اين توما���س توخ��ل
انتق��دم مدرب��ي املنتخب��ات
الوطني��ة بع��دم من��ح الراحة
لالعبي��ه الذي��ن يخو�ض��ون
مباري��ات كث�يرة يف �أ�سب��وع
عل��ى الرغ��م م��ن �أن الأم��ر يتعلق
مبباري��ات ودية .وخا���ض نيمار
( 26عام��ا) جمي��ع املباري��ات
م��ع فريقه واملنتخ��ب الربازيلي
منذ  24ت�رشي��ن الأول�/أكتوبر

وكيل أعماله :بشار رسن عانى من بعض اآلالم وسيغادر إلى إيران يوم غد الجمعة
بغداد  -محمد خليل

�أك��د بهروز دزهبود ،وكيل �أعم��ال العب نادي بري�سبولي�س
الإيراين واملنتخ��ب الوطني العراقي ،ب�شار ر�سن� ،أن الأخري
عان��ى م��ن بع���ض الآالم يف الكت��ف خ�لال مب��اراة ا�س��ود
الرافدين �أم��ام بوليفيا ،الثالثاء .وق��ال بهروز يف ت�رصيح
لـ«اجلورن��ال ني��وز» �إن "ب�ش��ار عانى من بع���ض الآالم يف
كتف��ه ،لذلك مت ا�ستبداله مبكرا يف مب��اراة العراق وبوليفيا
�أم���س الثالث��اء" .و�أو�ض��ح �أن��ه "ال يوج��د ما يدع��و للقلق،
والالع��ب �سينتظ��ر �إكمال ت�أ�ش�يرة دخوله ل�إي��ران من اجل
الع��ودة �إىل �إي��ران وفريق��ه بري�سبولي�س يوم غ�� ٍد اجلمعة".
وتع��ادل املنتخ��ب الوطن��ي �أم��ام نظ�يره البوليف��ي �سلبي ًا

م��ن دون �أه��داف يف املباراة التي جمع��ت املنتخبني على
ا�ست��اد خالد بن حمم��د بنادي ال�شعب بدب��ي .و�سلط املوقع
الر�سم��ي لالحت��اد الآ�سيوي لك��رة القدم ،ال�ض��وء على جنم
املنتخ��ب الوطني ب�ش��ار ر�سن ون�صح مبتابعت��ه يف بطولة
ك�أ�س �آ�سيا املقرر �إقامتها يف الإمارات مطلع العام املقبل.
وذكر املوق��ع يف تقريره" :قبل خم�س �سن��وات �ساهم ب�شار
ر�س��ن يف ف��وز منتخب الع��راق بلقب بطول��ة �آ�سيا حتت 22
عام�� ًا يف عم��ان ،ومن��ذ تل��ك البطول��ة تطور الع��ب الو�سط
لي�صبح واحداً من �أهم العبي املنتخب العراقي الذي ي�ستعد
للم�شارك��ة يف نهائيات ك�أ�س �آ�سي��ا  2019يف الإمارات".
و�أو�ضح �أن "ب�شار يعترب من املواهب املميزة ،وهو لعب هذا
العام يف �صفوف ن��ادي بري�سيبولي�س الإيراين ،الذي ت�أهل

�إىل نهائ��ي دوري �أبط��ال �آ�سيا  2018قب��ل �أن يخ�رس �أمام
كا�شيم��ا انتل�يرز الياباين" .و�أكم��ل" :رغم �أن��ه ال زال يبلغ
م��ن العم��ر  21عام��اً� ،إال �أن��ه حقق جناح��ات كبرية خالل
م�سريت��ه الكروي��ة" .وتابع �أن "ب�شار ر�س��ن ،مثل العراق يف
خمتل��ف فرق الفئات العمرية ،وكان��ت م�شاركته الأوىل مع
املنتخ��ب الوطني ع��ام  2014عندم��ا كان يبلغ من العمر
 17عام��اً ،ومنذ ذلك الوقت لع��ب  18مباراة دولية ،وهو
�سيك��ون له دور مهم يف نهائيات ك�أ���س �آ�سيا حتت �إ�رشاف
املدرب �رسي�شك��و كاتانيت�ش" .القدرات الفني��ة  :بعد �أن بد�أ
م�سريته الكروية يف مركز اجلناح الأمين ،انتقل ب�شار للعب
يف خط الو�سط ،وكونه ميتاز بالدهاء الفني والت�صميم على
موا�صل��ة اللعب ،ف�إنه يقوم بدور مهم يف الفريق باجلانبني

نجوم من "الوزن الثقيل" ستنتهي عقودهم الصيف المقبل
بغداد  -الجورنال

يدخ��ل عدد من جن��وم كرة القدم ال�سن��ة الأخرية من
عقوده��م م��ع �أنديتهم ،مما يرفع حال��ة الرتقب لدى
ك�برى الأندي��ة الأوروبي��ة الت��ي �ست�سع��ى التعاقد
معه��م باملج��ان ال�صيف املقبل .م��ن �أبرز ه�ؤالء
النج��وم حار���س مرمى مان�ش�س�تر يونايتد دافيد
دي خي��ا ومداف��ع �أتلتيكو مدري��د ،دييغو غودين،
ومهاجم ت�شل�س��ي� ،أوليفييه جريو .هنا �أبرز الالعبني
الذي��ن تنته��ي عقودهم م��ع انتهاء املو�س��م :دافيد دي
خي��ا (مان�ش�سرت يونايت��د) :ي�صنف الكث�يرون دي خيا
ك�أف�ض��ل حار���س مرمى يف العامل حالي��ا ،و�سي�ستخدم

مان�ش�س�تر يونايت��د كل الط��رق املمكن��ة لإقناع جنمه
الإ�سب��اين بتجديد عقده مع "ال�شياط�ين احلمر" .دييغو
غودين (�أتلتيك��و مدريد) :الأوروغواي��اين غودين �أثبت
نف�س��ه واحدا م��ن �أف�ضل املدافعني بالع��امل يف الأعوام
الأخرية ،ولعل بقاءه مع فريقه �أتلتيكو مدريد قد يكون
متعلقا ببقاء املدرب الأرجنتيني دييغو �سيميوين على
ر�أ�س الن��ادي .توب��ي �ألديرفرييلد (توتنه��ام) :املدافع
البلجيك��ي ق��د يك��ون م��ن �أك�ثر الالعب�ين اقرتابا من
اخلروج يف هذه القائمة ،ف�ألديرفرييلد �أبدى رغبته يف
ال�ساب��ق مبغ��ادرة توتنهام ،وكان عل��ى و�شك االنتقال
بالفع��ل� ،إال �أن��ه ق��رر البقاء مو�س��م �آخ��ر� .آرون رامزي
(�أر�سنال) :قد يكون ال�صيف املقبل الوقت الأمثل للنجم

الويلزي �آرون رامزي ملغادرة قلعة الأر�سنال ،فلطاملا
عان��ى رام��زي م��ن لعن��ة الإ�صاب��ات ودك��ة الب��دالء،
بالرغ��م م��ن موهبت��ه الت��ي ال ينكره��ا �أح��د� .أدري�ين
رابي��و (باري�س �س��ان جرمان) :العب الو�س��ط الفرن�سي
عان��ى من م�ش��اكل م�ؤخرا مع فريقه �س��ان جرمان ،قد
تعن��ي انتقاله "احلتم��ي" خارج الن��ادي ،وخا�صة مع
جلو�س��ه احتياطيا حتت قيادة املدرب الأملاين توما�س
توخي��ل� .أنطوين مار�سي��ال (مان�ش�س�تر يونايتد) :ت�ألق
الفرن�س��ي مار�سيال هذا املو�سم م��ع كتيبة "ال�شياطني
احلم��ر" لفت �إليه الأنظار من ك�برى الأندية يف العامل،
وبالت�أكي��د بعد هذه الأ�شهر "الناري��ة" �ست�صعب مهمة
مان�ش�سرت يونايتد باحلفاظ عليه.

فرنسا تستعيد نغمة االنتصارات وتخسر خدمات مبابي
خاص

ا�ستع��اد املنتخب الفرن�سي بط��ل العامل نغمة الفوز
على ح�ساب الأوروغ��واي ،بعد � 4أيام من خ�سارته
�أم��ام م�ضيف��ه الهولن��دي  0-2وخروج��ه خ��ايل
الوفا���ض م��ن م�سابق��ة دوري الأمم الأوروبي��ة
لك��رة القدم .وتغلب املنتخ��ب الفرن�سي على �ضيفه
الأوروغوياين بهدف نظيف �أم�س ،يف املباراة التي
جمعتهما على ملعب "�ستاد دو فران�س" يف باري�س
يف مباراة دولية ودية.
و�سج��ل ه��دف املب��اراة الوحي��د مهاج��م ت�شيل�سي
الإجنلي��زي� ،أوليفيي��ه ج�يرو ،يف الدقيق��ة  52من

ركلة جزاء ،لينهي �أبطال العامل العام  2018بفوز
�أع��اد الب�سمة �إىل مدربهم ديدييه دي�شان الذي كان
م�رصا على "�إنهاء ال�سنة بنقطة �إيجابية".
وكان��ت النقط��ة ال�س��وداء الوحي��دة يف املب��اراة،
تعر�ض الدويل الواعد مبابي �إىل الإ�صابة يف كتفه
الأمي��ن عندم��ا �سقط داخ��ل منطقة ج��زاء املنتخب
ال�ضيف ،وح��اول موا�صلة اللعب لكنه قرر بعد ذلك
ع��دم �إكمال املباراة ليرتك مكانه لفلوريان توفان
يف الدقيقة .36
وتعترب �إ�صابة مبابي �رضبة موجعة جديدة للنادي
الباري�سي ،خ�صو�صا و�أنها جاءت بعد دقائق قليلة
من ا�ضطرار زميله الدويل الربازيلي نيمار دا �سيلفا

للخ��روج م�صابا يف الع�ضل��ة اليمنى للمحالب ،يف
الدقيق��ة الثامنة من املب��اراة الدولي��ة الودية �ضد
الكامريون يف مدينة ميلتون الإجنليزية.
وج��اءت �إ�صاب��ة النجم�ين قب��ل مب��اراة فريقهما
�ض��د تول��وز يف ال��دوري املحل��ي ال�سب��ت املقب��ل،
والقمة املرتقب��ة �أمام ليفربول الإجنليزي الأربعاء
املقب��ل ،يف اجلولة اخلام�سة قب��ل الأخرية من دور
املجموعات مل�سابقة دوري �أبطال �أوروبا.
وه��ذه اخل�س��ارة ه��ي الثاني��ة للأوروغ��واي الت��ي
ت�ستع��د لكوبا �أمريكا املق��ررة يف الربازيل ال�صيف
املقب��ل ،بع��د خ�سارتها الأوىل �أم��ام ال�سامبا 0-1
يف لندن قبل �أربعة �أيام.

الهجوم��ي والدفاعي .ويبلغ طول ب�شار � 176سم ،ورغم �أنه
ال ميتاز بقدرات عالية يف �ألعاب الهواء� ،إال �أنه يعو�ض ذلك
بالتمرك��ز اجلي��د ،كم��ا �أنه ميتلك ق��درة عالية عل��ى �إر�سال
التمريرات الطويلة الدقيق��ة والتي ت�ساهم يف خلخلة دفاع
اخل�ص��م .ع��ن ماذا يبح��ث؟  :بع��د �أن انتقل للع��ب يف �إيران
قب��ل � 18شهر يف �صفوف ن��ادي بري�سيبولي�س ،ف�إنه حظي
بفر�ضة اللعب �إىل جانب �أو �ضد جمموعة من العبي منتخب
�إيران الذين �سيواجههم املنتخب العراقي يف نهائيات ك�أ�س
�آ�سي��ا �ضمن املجموعة الثانية .ورغم �أن بع�ض الرت�شيحات
ال ت�ضع منتخب العراق عل��ى ر�أ�س املر�شحني للفوز باللقب
الق��اري� ،إال �أن العراقي�ين �أثبت��وا دائم�� ًا قدرته��م على قلب
التوقعات ،كما فعلوا عندما توجوا بلقب ك�أ�س �آ�سيا 2007

اليوم ..خمس مواجهات في
افتتاح الجولة الثامنة من
دوري الكرة
بغداد  -الجورنال

تع��اود اليوم اخلمي�س عجل��ة الدوري املمت��از بالدوران بعد
توق��ف ا�ضطراري ملدة ا�سبوعني ،متثل بتح�ضريات املنتخب
الوطن��ي للق��اء املنتخ��ب البوليف��ي ال��ذي �أنته��ى بالتعادل
ال�سلب��ي ،وذل��ك باقامة  5مباريات �ضم��ن مناف�سات اجلولة
الثامنة .
ويحت�ض��ن ملعب الكرخ لقاء فريق��ي الطلبة والكرخ،ويتقابل
فريق��ا النج��ف وال�صناع��ات الكهربائية عل��ى ملعب النجف
االوملب��ي ،فيما �سيك��ون فريق ال�صناع��ات �صاحب الرتتيب
 18بر�صي��د  5نقاط ام��ام مهمة �صعبة خارج الديار ،ويف
ملعب ال�سماوة،ويتواجه فريقا امانة بغداد و�ضيفه الكهرباء
عل��ى ملعب االول ،ويف ملع��ب الفيحاء يف املدينة الريا�ضية
يف الب��صرة �سيق��ام دربي املحافظ��ة والذي يجم��ع امليناء
ونفط اجلنوب.
وتتوا�صل املناف�سات يوم اجلمعة باقامة  3مواجهات ،ففي
ملع��ب ال�صناعة يلتقي فريق��ا النفط �صاحب الرتتيب ال�سابع
بر�صي��د  10نق��اط والبحري الذي يحت��ل املركز  16بر�صيد
 5نقاط ،و�سيكون ملعب الكرخ م�رسح ًا للقاء فريق احل�سني
و�ضيف��ه فريق اربيل ،يف حني يحت�ضن ملعب التاجي مباراة
فريقي احلدود والقوة اجلوية.
وتختت��م املواجه��ات ي��وم ال�سب��ت باقام��ة املبارات�ين
املتبقيتني ،االوىل �ستجمع فريقا ال�رشطة ونفط مي�سان على
ملع��ب امانة بغداد ،ويف ملعب النجف االوملبي �سيكون لقاء
فريق نفط الو�سط و�ضيفه الزوراء.

بدء العد التنازلي ...بيان قطري بشأن "الحدث االستثنائي"
بغداد  -الجورنال

�أ�ص��درت قط��ر بيان��ا ب�ش���أن احل��دث اال�ستثنائ��ي ال��ذي
ت�شه��ده دولة عربية لأول م��رة يف تاريخ الوطن العربي،
حي��ث �ستتوجه �أنظ��ار امللي��ارات من الب��شر .وعد ح�سن
ال��ذوادي ،الأمني الع��ام للجنة العلي��ا للم�شاريع والإرث،
ب���أن تنظم قطر ن�سخة ا�ستثنائي��ة من بطولة ك�أ�س العامل
لك��رة الق��دم عام  2022ت�ترك �أث��را �إيجابي��ا لي�س فقط
يف قط��ر واملنطق��ة بل عرب الع��امل �أجم��ع ،وتعيد تعريف
معاي�ير اال�ست�ضافة امل�ستقبلية لتك��ون الأحداث الكربى
من�صة للتطوير ومنا�سبة للبناء ،وفقا ل�صحيفة "ال�رشق"
القطري��ة .وقال الذوادي ،يف بيان للجنة تعليقا على بدء
الع��د التنازيل ملونديال الدوحة بعد �أربع �سنوات� ،إنه يف
غ�ض��ون � 4سنوات من الآن �ست�ستقب��ل قطر مئات الآالف
م��ن ال��زوار وامل�شجعني من �أنحاء الع��امل ،فيما �ستتوجه
�أنظ��ار املليارات �إليها ملتابع��ة  28يوما من املناف�سات
خ�لال �أول موندي��ال يف العامل العرب��ي والثاين يف قارة
�آ�سيا ،بعد مونديال  2002يف كوريا اجلنوبية واليابان.
و�أو�ض��ح الأمني العام للجنة العليا للم�شاريع والإرث� ،أن

كرة القدم �ستكون هي املن�صة التي جتمع اجلماهري على
اخت�لاف ثقافاته��م و�أعراقه��م ومعتقداته��م ،معتربا �أنه
للم��رة الأوىل �سريى الع��امل �أجمع املنطق��ة العربية على
حقيقتها و�سيتعرفون على الطاقات الكامنة فيها.
و�أك��د الذوادي �أن م�شاري��ع املونديال ت�سري وفق اجلداول
الزمني��ة املر�سومة لها ،فيم��ا ت�ستمر جهود اللجنة العليا
للم�شاري��ع والإرث �إىل جان��ب كافة ال��شركاء يف الدولة
ل�ضم��ان �أن حتق��ق ه��ذه البطول��ة تغيريا ي�سه��م يف بناء
ق��درات الإن�سان يف دولة قطر واملنطقة ،وذلك �إىل جانب
تعزيز التنمية املجتمعية واالقت�صادية والبيئية.
وت�ست�ضي��ف قط��ر نهائي��ات موندي��ال  2022ب�ين 21
نوفمرب/ت�رشين الثاين و 18دي�سمرب/كانون الأول ،علما
�أن البطولة �ستقام للمرة الأوىل يف ف�صل ال�شتاء.
ب��دوره ،ر�أى جي��اين �إنفانتين��و ،رئي���س االحت��اد الدويل
لك��رة القدم (فيفا) �أن بطولة ك�أ���س العامل لكرة القدم يف
قط��ر �ستكون حدثا يف غاية الأهمي��ة لي�س لقطر فح�سب،
و�إمن��ا للمنطق��ة ب�أ�رسه��ا" ،م�ش��ددا عل��ى ق��درة البطولة
يف تغي�ير ال�ص��ور النمطي��ة الت��ي يحمله��ا البع���ض عن
املنطق��ة ،والفر�صة التي متثلها بتعريف املجتمع الدويل

ب�إمكاني��ات العامل العربي وقدراته الهائلة ،وما ميكن �أن
يقدمه على �أر�ض الواقع يف �سبيل دعم جهود تطوير كرة
القدم.
وق��ال �إنفانتين��و ،بح�س��ب بي��ان اللجن��ة� ،إن دول��ة قطر
ترح��ب باجلمي��ع للتعرف عن كثب على ع��ادات املنطقة
وتراثه��ا وتاريخه��ا العريق ،وااللتقاء ب��زوار وم�شجعني

قدموا من خمتلف �أنحاء العامل.
وتاب��ع رئي�س الفيفا قائال�" :أرى ب�أن هناك حاجة ما�سة
لالنفت��اح عل��ى العامل خا�ص��ة يف ظل الظ��روف الراهنة
التي ي�شهدها ،و�إنني على يقني تام ب�أن ا�ست�ضافة بطولة
ك�أ���س العامل لك��رة القدم يف قط��ر �ستوفر فر�ص��ة للزوار
من خمتل��ف �أنحاء الع��امل الكت�شاف ،لي�س فق��ط الثقافة

العربية الغنية بل وثقافات العامل املختلفة �أي�ضا".
وتق��ول وكالة الأنب��اء الدولية فى تقري��ر نقلته �صحيفة
"نيوي��ورك تاميز"� ،إن رئي�س االحتاد الدوىل لكرة القدم
�ضغط ،فى الأ�سابيع الأخرية املا�ضية ،لتو�سيع نهائيات
 2022لت�ض��م  48منتخب��ا ب��دال م��ن  32منتخبا كما
كان ف��ى رو�سي��ا هذا العام ،ذلك عل��ى الرغم من �أنه كان
م��ن املخط��ط م�سبقا �أن يت��م تو�سيع ك�أ���س العامل عندما
ت�ست�ضي��ف البطولة كن��دا واملك�سيك والوالي��ات املتحدة
م�شرتكني فى .2026
وقال �إنفانتينو ال�شهر املا�ضى" :نحن ننظر فى الأمر� .إذا
كان ذل��ك ممكنًا ،فلماذا ال؟" ،م�ضيف��ا "نحن نناق�ش مع
�أ�صدقائنا القطريني والعديد م��ن الأ�صدقاء الآخرين فى
املنطق��ة ون�أمل �أن يحدث ذل��ك ".ومل ترد قطر حتى الآن
على الفكرة ،لكنها بدت ف��ى ال�سابق حذرة ب�ش�أن قدرتها
على تنظيم بطولة ت�ضم  32فريقا ،بح�سب رويرتز.
وتق��ول روي�ترز �إن �أى تو�سي��ع ف��ى ع��دد املنتخب��ات
امل�شارك��ة يعنى �أن قطر قد تت�شارك بع�ض املباريات مع
جريانها ،وهو ما يواجه مع�ضلة �أخرى فى ظل املقاطعة
العربي��ة للدوحة واخلالفات م��ع جريانها ب�ش�أن عالقتها

ب�إي��ران ودعم اجلماع��ات الإرهابية فى بل��دان املنطقة.
وتق��وم قطر ببناء  8ا�ستادات ال�ست�ضاف��ة البطولة ،التى
�شه��دت الكثري من اجل��دل ودعوات لنقله��ا ال�سيما ب�سبب
مل��ف االنته��اكات احلقوقية بحق العم��ال وكذلك حرارة
اجل��و فى اخلليج وه��و ما دف��ع امل�سئول�ين لتغيري معاد
تنظي��م البطول��ة من يوني��و �إىل نوفمرب حي��ث �ستقام فى
الفرتة من  21نوفمرب حتى  18دي�سمرب 2022
و�أو�ضح �إنفانتينو�" :أنا �شخ�صيا ،ب�صفتى رئي�س ،FIFA
�س�أك��ون �سعيداً ج��داً �إذا �أمكن م�شارك��ة بع�ض املباريات
م��ع بع�ض بل��دان املنطقة" ،م�ضيفا �أن ك��رة القدم لديها
الق��درة عل��ى اخل��روج م��ن الطري��ق امل�س��دود �إذا ف�شل��ت
كل ال�سب��ل الأخ��رى ".و�أ�ض��اف "كرة الق��دم توحد ،تبنى
اجل�سور ،وميكن �أن يكون هذا نتيجة ملمو�سة ".
وق��ال ح�سن ال��ذوادى ،رئي���س اللجنة املنظم��ة القطرية:
"التفكري فى �أن هناك �أنا�سا فى املنطقة قد ال يتمتعون
ب�أول بطولة ك�أ�س عامل فى ال�رشق الأو�سط هو �أمر خميب
للآم��ال للغاية .ونحن نتطلع �إىل حل ه��ذه امل�س�ألة .كرة
القدم خم�ص�صة لل�شعوب ونريد �أن ت�صل هذه البطولة �إىل
�شعوب املنطقة".

