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الهيدوس يعتذر للجماهير القطرية 
بعد اخلسارة أمام البرتغال وأيرلندا

قائد املنتخب القطري حسن الهيدوس خالل مشاركته أمام أيرلندا

سيتوقف الدوري الفرنسي لكرة القدم نحو ستة 
أسابيع بني نوفمبر وديسمبر 2022 خللالل فترة 
تنظيم كأس العالم FIFA قطر 2022™، بحسب ما 

أعلنت الرابطة األربعاء.
ينطلق موسم 2022-2023 في 6 أغسطس املقبل 
ويتوقف خالل كأس العالم. وستكون فترة التوقف 

بني 13 نوفمبر و28 ديسمبر، علماً بأن املونديال 
املقام للمرة األولى في الشرق األوسط، ينطلق في 21 

نوفمبر ويختتم في 18 ديسمبر.
كما ان الرابطة ستعتمد جولة غير اعتيادية في 28 

ديسمبر، على طريقة الل«بوكسينغ داي« اإلنكليزي.
ويختتم موسم الدوري الفرنسي في 4 يونيو، أي 

بعد أسبوعني من تاريخ انتهاء املوسم اجلاري.
وكانت الرابطة قد صّوتت في يونيو املاضي على 
تقليص عدد أندية الدرجة األولى من 20 إلى 18 نادياً 
بدءاً من موسم 2023-2024. وستهبط أربعة أندية 
من الدرجة األولللى مع انتهاء موسم 2023-2022 

مقابل صعود فريقني فقط إلى دوي النخبة.

العويس حارس املنتخب 
السعودي يغيب لفترة طويلة

تللأكللد غلليللاب اللللدوللللي محمد 
اللللعلللويلللس حللللللارس املللنللتللخللب 
السعودي والللنللادي األهلي فترة 
طللويلللللة، بعد الللفللحللوصللات التي 
خضع لها األربللعللاء إثللر إصابته 
في مباراة »األخضر« ضد الصني 
الللثللالثللاء ضللمللن تصفيات كللأس 

العالم FIFA قطر 2022™.
وقال االحتاد السعودي في بيان 
»أّكللدت أشعة الرنني املغناطيسي 
التي أجريت لالعب محمد العويس 
بعد اإلصللابللة الللتللي تللعللّرض لها 
خالل مباراة املنتخب الوطني عن 
وجود إصابة في الرباط اجلانبي 

الداخلي للركبة اليسرى«.
وأشللارت تقارير صحافية إلى 
أن العويس )30 عللامللاً( سيغيب 

مدة شهرين عن املالعب.
وتللعللّرض الللعللويللس، إلصابة 
قللويللة بللعللد كلللرة مللشللتللركللة مع 
إلكيسون مهاجم املنتخب الصيني، 
ليسقط احلارس السعودي أرضاً 

ممسكاً ركبته.
وفشلت محاوالت اجلهاز الطبي 
في عالج العويس، ليجري املدرب 
الفرنسي هيرفي ريللنللار تغييراً 
اضطرارياً دافعاً باحلارس البديل 
فواز القرني في الدقيقة 69، قبل أن 
يرتكب االخير خطأ فادحاً في تلقي 

الهدف الصيني الثاني.
غّرد الالعب بعد اصابته »شكراً 
لكل اللي سأل عني وتواصل معي 
وشكراً للجمهور السعودي على 
مشاعركم اجلميلة كلنا يد وحده، 
وبللأذن الله ندعم بعض ونوصل 

لكأس العالم«.
وانللفللرد املنتخب الللسللعللودي 
بصدارة املجموعة الثانية بفارق 
3 نقاط عن أستراليا، عقب فوزه 
الللصللعللب علللللى ضلليللفلله املنتخب 
الصيني 3-2 على ملعب مدينة 
امللك عبدالله الرياضية بجدة، في 
تصفيات الدور احلاسم املؤهل إلى 
كأس العالم FIFA قطر 2022™.  

الواليات املتحدة تتجاوز كوستاريكا 
واملكسيك حتافظ على الصدارة

املنتخب األملليللركللي يللعللود إلللى سكة 
االنللتللصللارات بللفللوزه على كوستاريكا 
2-1 فيما يللواصللل املنتخب املكسيكي 
حتقيق نتائجه اإليجابية واحملافظة على 

الصدارة.
استعاد املنتخب األميركي توازنه بعد 
فللوزه على ضيفه الكوستاريكي 1-2 
في مباراة شهدت إصابة حارس األخير 
وباريس سان جيرمان الفرنسي، كيلور 
نللافللاس فللي ذراعللله اليمنى فللي اجلولة 
السادسة من الللدور الثالث في تصفيات 
منطقة كللونللكللاكللاف املللؤهلللللة إلللى كأس 
العالم FIFA قطر 2022™، فيما عّززت 
املكسيك صدارتها بفوزها على مضيفتها 

السلفادور بهدفني نظيفني األربعاء.
فللي كللولللومللبللوس، قلبت الللواليللات 
املتحدة تأخرها بهدف في الدقيقة األولى 
سجله كيشير فولر، إلى فوز بفضل هدف 
التعادل من العللب برشلونة االسباني 
سيرجينيو ديست )25(، قبل أن تخطف 
النقاط الللثللالث عبر الللنلليللران الصديقة 
بعدما ارتدت كرة سددها تيموثي وياه، 
جنل النجم الليبيري السابق جورج، من 
القائم لتصطدم باحلارس البديل ليونيل 

مورييرا ومنه إلى الشباك )66(.
وحللّل مورييرا بللدالً من نافاس )34 
عللامللاً( الللذي أصيب بللذراعلله اليمنى في 
مللبللاراتلله الللدوللليللة رقللم 99 وخلللرج بني 
الللشللوطللني، لتتلقى آمللاللله ضربة قوية 
في ظل املنافسة التي جتمعه هذا العام 
في ناديه الباريسي مع الللوافللد اجلديد 

اإليطالي جانلويجي دوناروما.
ولم يصدر عن االحتاد الكوستاريكي 
للعبة أي توضيح بشأن مدة غياب حارس 

سان جيرمان.

وتللعللّرض مللدرب املنتخب األميركي 
غريغ بيرهالتر النللتللقللادات الذعللة بعد 
اخلسارة األولى على اإلطالق أمام بنما في 
التصفيات، على خلفية قراره باالعتماد 
على تشكيلة مغايرة متاماً لتلك التي 

فازت على جامايكا.
تقّدمت كوستاريكا بفضل هجمة مرتدة 
وصلت إلى رونالد ماتاريا الللذي تفّوق 
على ديست على اجلناح األيسر ليمّرر 
كرة إلى القائم البعيد تابعها فولر »على 
الطاير« في الشباك بعد دقيقة من صافرة 

البداية.
استحوذ أصحاب األرض على الكرة 
مللن دون فعالية، قبل أن يخترق ويللاه 
اللللرواق األيللسللر وميلللرر فللي العمق إلى 
العب فالنسيا االسباني، يونس موسى 
على اجلهة املعاكسة ومنه إلللى ديست 
ليسدد بالقدم اليسرى في الزاوية العليا 
للللللحللارس نللافللاس )25(، ليعود ويللاه 

ويتسبب بالهدف الثاني والفوز.

ورفللع املنتخب األميركي رصيده إلى 
11 نقطة في املركز الثاني من 6 مباريات، 
متأخراً بفارق 3 نقاط عن نظيره املكسيكي 

الفائز على السلفادور في عقر دارها.
افتتحت املكسيك التسجيل عبر رأسية 
هيكتور مورينو فللي الدقيقة 30، قبل 
أن يضيف راوول خيمينيز الثاني من 
ركلة جزاء في الدقيقة الثالثة من الوقت 

احملتسب بدل الضائع للشوط الثاني.
وعانى املنتخبان من النقص العددي، 
فلعب أصللحللاب األرض بعشرة العبني 
منذ الدقيقة 48 بعدما طرد احلكم الالعب 
ماريو جاكوبو، قبل أن يرفع البطاقة 
احلمراء مجدداً بوجه الالعب املكسيكي 

نستور أروخو في الدقيقة 67.
وتقدمت كندا للمركز الثالث مع 10 
نقاط بعد فوزها الكبير على بنما 1-4 
في تورنتو، في مباراة تألق خاللها جنم 
بايرن ميونيخ االملاني ألفونسو ديفيس 

صاحب هدف التقدم في الدقيقة 66.

املنتخب األميركي فاز على كوستاريكا 

 محمد العويس حلظة خروجه مصابا في مباراة الصني
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اعتذر حسن الهيدوس قائد منتخب 
قطر للجماهير بعد خسارتني متتاليتني 
أمام البرتغال وأيرلندا واعدا بتصحيح 
األخطاء سريعا قبل انطالق كأس العرب 

لكرة القدم في الدوحة.
وخللسللرت قطر بنتيجة 4 - 0 أمللام 
أيرلندا يوم الثالثاء بعد الهزمية 0-3 

أمام البرتغال يوم السبت املاضي.
وتلعب قطر ضمن منافسات املجموعة 
األولللى بالتصفيات األوروبية املؤهلة 

لكأس العالم 2022، لكن كل مبارياتها 
تعتبر وديللة وال حتتسب في اجلللدول، 
ضللمللن اسللتللعللداداتللهللا قللبللل استضافة 

النهائيات العام املقبل.
وقلللال الللهلليللدوس »للللم نللكللن نتمنى 
الظهور بهذا املستوى. فللي املباريات 
األربللع األخيرة لم نقدم األداء املأمول 
وظهورنا لم يكن يوازي حجم طموحنا 
وطموح اجلماهير التي كانت تنتظر 

الكثير«.

وتللابللع »يللجللب أن نللعللدل الللصللورة، 
ارتكبنا أخطاء فردية وجماعية وعلينا 
أن نتداركها بسرعة، خصوصا وأننا 
مقبلون على بطولة كأس العرب على 
أرضنا بعد أقل من شهر، يجب أن نعيد 

احلسابات ونستعيد املستوى بسرعة«.
واعللتللمللد االحتلللاد الللدولللي )الفيفا( 
كللأس الللعللرب لتقام بللني 30 نوفمبر 
و18 ديسمبر ضمن اسللتللعللدادات قطر 

الستضافة كأس العالم 2022.

أبطال أفريقيا: الفرق العربية تتطلع 
لالقتراب من دور املجموعات

تللتللطلللللع اللللفلللرق الللعللربلليللة 
لللالقللتللراب مللن بلللللوغ مرحلة 
املجموعات لبطولة دوري أبطال 
أفريقيا لكرة القدم، وذلك عندما 
تخوض جولة الذهاب من دور 
الل32 للمسابقة القارية، التي 

تنطلق فعالياتها اليوم اجلمعة.
وبينما تستهل عدد من األندية 
العربية مبارياتها في املوسم 
احلالي للبطولة األهم واألقوى 
على مستوى األندية في القارة 
الللسللمللراء، فللإن البعض اآلخللر 
خاض منافسات الدور التمهيدي 

للبطولة.
ويبدأ األهلي املصري، حامل 
لللقللب الللبللطللولللة فللي النسختني 
األخلليللرتللني وصلللاحلللب الللرقللم 
القياسي فللي عللدد مللرات الفوز 
بالبطولة برصيد 10 ألقاب، 
مللشللواره في النسخة اجلديدة 
للمسابقة مبللواجللهللة مضيفه 

احلرس الوطني من النيجر.
واستبشرت جماهير األهلي 
خلليللراً مبواجهة فريقها لبطل 
النيجر، السيما وأن الفريق 
األحمر بدأ مسيرته في املوسم 
املللاضللي للللللبللطللولللة مبللواجللهللة 
سونيديب، الذي مثل النيجر في 
املسابقة آنذاك، ليتغلب عليه 5-
0 في مجموع مباراتي الذهاب 
والللعللودة، قبل أن يشق طريقه 

نحو التتويج باللقب العاشر.
ويعاني الفريق املصري من 
فقدان حللارس مرماه األساسي 
محمد الشناوي، الذي سيغيب 
عن املالعب لفترة تللتللراوح من 
4 إلى 5 أسابيع، عقب تعرضه 
إلصابة عضلية خالل مشاركته 
مللع منتخب »الفراعنة« خالل 
فوزه 3-0 على مضيفه منتخب 
ليبيا بالتصفيات األفريقية 

املؤهلة لكأس العالم 2022.
فللي املللقللابللل، يللحللل الللزمللالللك 
املللصللري ضلليللفللاً علللللى توسكر 
الكيني، الللذي سبق له مواجهة 
قطبي الكرة املصرية في أكثر 
من مناسبة، حيث يحلم الفريق 
األبيض، الذي ميتلك 5 ألقاب في 
دوري األبطال، بتحقيق بداية 
جلليللدة، أملللاًل فللي انللتللزاع اللقب 

الغائب عنه منذ عام 2002.
وسللبللق للللللزمللالللك أن التقى 
مبنافسه الكيني في الدور ذاته 
لنسخة البطولة عللام 2005، 
حيث انتصر الفريق املصري 
1-0 ذهاباً في العاصمة الكينية 
نيروبي، قبل أن يكرر تفوقه 

بالفوز 3-1 في القاهرة.
ويخوض الترجي التونسي 
لللقللاء مللحللفللوفللاً بللاملللخللاطللر ضد 
مضيفه االحتلللاد الليبي، الللذي 

يسعى لتحقيق املفاجأة في هذه 
املللواجللهللة العربية واإلطللاحللة 
بالفريق التونسي، الللذي توج 

باللقب 4 مرات.
وسلليللكللون هلللذا هللو املللوسللم 
الللثللانللي علللللى الللتللوالللي، الللذي 
يستهل فيه الترجي مسيرته في 
البطولة مبواجهة أحللد الفرق 
الليبية، بعدما سبق أن اجتاز 
عقبة أهلي بنغازي بصعوبة 
بالغة في دور الل32 للنسخة 
املللاضلليللة للمسابقة، بللعللد أن 
تعادل ذهاباً دون أهللداف، وفاز 
3-2 في اللحظات األخيرة بلقاء 

العودة في تونس.
أمللا النجم الساحلي، املمثل 
الللثللانللي للللللكللرة التونسية في 
البطولة هللذا املللوسللم، فيعود 
للبطولة القارية التي غاب عنها 
فللي املللوسللم املللاضللي، مبواجهة 

مضيفه اجليش الرواندي.
ويهدف النجم لعبور عقبة 
الللفللريللق اللللروانلللدي وحتقيق 
نللتلليللجللة عللريللضللة، يللبللعللث من 
خاللها برسالة إلللى منافسيه 
عن قدومه بقوة للمنافسة على 
اللقب الللذي فاز به مرة وحيدة 

عام 2007.
وكلللللللان اللللفلللريلللق امللللللقللب 
بل«جوهرة الساحل« شارك في 
املللوسللم املللاضللي ببطولة كأس 
االحتاد األفريقي )الكونفيدرالية 
األفريقية(، لكنه ودع املسابقة 
مللبللكللراً، بللخللروجلله مللن مرحلة 

املجموعات.
وعلللقلللب تللخللطلليللهللمللا الللللدور 
التمهيدي بصعوبة شللديللدة، 
يطمع وفلللاق سطيف وشباب 
بلوزداد، ممثال الكرة اجلزائرية 
فللي البطولة هللذا املللوسللم، في 
املضي قدماً في املسابقة، التي 

غلللاب لقبها كللثلليللراً عللن أنللديللة 
اجلزائر.

ويحل وفللاق سطيف ضيفاً 
على نواذيبو املوريتاني في لقاء 
عربي خالص، فيما يلتقي شباب 
بلوزداد مع مضيفه أسيك ميموزا 
اإليفواري، حامل لقب البطولة 
عام 1998، الساعي الستعادة 
بريقه األفريقي الغائب عنه منذ 

مدة ليست بالقصيرة.
وصعد وفاق سطيف، الفائز 
بالبطولة عامي 1988 و2014، 
للللدور الل32، بعدما متكن من 
تعويض خسارته 0-3 أمللام 
فورتون اجلامبي ذهاباً، عقب 
فوزه بالنتيجة ذاتها في مباراة 
اإليلللللاب بلللاجللللزائلللر، ليحتكم 
الفريقان لركالت الترجيح التي 
ابتسمت فللي النهاية للفريق 

اجلزائري.
أما بلوزداد، الذي مازال يحلم 
بتتويجه األول باللقب، فاجتاز 
فريق أكوا يونايتد النيجيري، 
حيث خسر 0-1 ذهللابللاً خارج 
ملعبه، قبل أن يتغلب 2-0 على 

منافسه في لقاء اإلياب.
ويللواجلله اللللوداد البيضاوي 
املغربي مهمة ليست بالسهلة، 
عندما يصطدم مبضيفه هارتس 
أوف أوك اللللغلللانلللي، املللتللوج 
بالبطولة عام 2000، حيث تعد 
هذه هي املواجهة الوحيدة في 
هذا الدور بني فريقني سبق لهما 

حمل كأس البطولة.
ويللرغللب الللللوداد، اللللذي فاز 
بللكللأس البطولة عللامللي 1992 
و2017، فللي حتقيق انطالقة 
قوية فللي املسابقة األفريقية، 
مثلما حدث هذا املوسم في دوري 
احملترفني املغربي، الللذي شهد 
تللصللدره جللدول الترتيب عقب 

حتقيقه 4 انتصارات وتعادالً 
وحلليللداً فللي مبارياته اخلمس 

األولى.
مللن جانبه، يخشى الرجاء 
البيضاوي املغربي، الذي أحرز 
اللقب أعلللوام 1989 و1997 
و1999، مللن تللكللرار خللروجلله 
املبكر من دور الل32 للبطولة، 
عندما يلتقي مع مضيفه أويلرز 

الليبيري )املغمور(.
وكللان الرجاء ودع البطولة 
املوسم املاضي من دور الل32 
أمام توجنيث السنغالي، لينتقل 
للعب في بطولة الكونفيدرالية، 
حيث واصل مشواره في البطولة 
التي توج بها على حساب شبيبة 

القبائل اجلزائري في النهائي.
ويلتقي املللريللخ الللسللودانللي 
مللع زانللاكللو الللزامللبللي، فللي حني 
يخرج غرميه التقليدي الهالل 
ملواجهة مضيفه ريفرز يونايتد 
النيجيري، وذلك بعد اجتيازهما 
منافسات الدور التمهيدي بشق 

األنفس.
وجللللللاء تلللأهلللل الللفللريللقللني 
اللللسلللودانللليلللني للللللدور الل32، 
بللعللدمللا اسللتللفللادا مللن تفوقهما 
بفارق األهللداف املسجلة خارج 
ملعبيهما على منافسيهما بالدور 
التمهيدي، والتي مت االحتكام 
إليها وفقاً لالئحة املسابقة عقب 
تساويهما معهما فللي مجموع 
نتيجتي اللللذهلللاب واللللعلللودة، 
وخسر املريخ 1-2 من مضيفه 
إكسبريس األوغندي ذهاباً، قبل 
أن يفوز 1-0 في مباراة اإلياب 
التي أقيمت مبلعبه، فللي حني 
تعادل الهالل 2-2 مع مضيفه 
فللاسلليللل كيتيما اإلثلليللوبللي في 
الللذهللاب، ثم تعادال 1-1 إياباً 

بالسودان.

جانب من تدريبات األهلي املصري حامل اللقب

محمد صالح 

محمد صالح العب الشهر 
في الدوري اإلنكليزي املمتاز

نال املصري محمد صالح جنم ليفربول جائزة أفضل العب 
عن شهر سبتمبر الفائت في الدوري اإلنكليزي املمتاز.

  وتّوج صالح مستواه املميز بنيل اجلائزة التي تقدمها رابطة 
الالعبني احملترفني بعد تصويت اجلماهير، وذلك إثر مساعدته 
ليفربول على احتالل وصافة الدوري برصيد 15 نقطة وبفارق 

نقطة عن تشيلسي.
وغّرد ليفربول في حسابه الرسمي على تويتر عبر اإلنترنت 
أمس اخلميس: »بعد تصويت اجلماهير، جائزة أفضل العب في 
شهر سبتمبر املقدمة من رابطة الالعبني احملترفني تذهب إلى 

امللك محمد صالح«.
وبصم صالح في املباريات الثالث التي خاضها في سبتمبر 
مع ليفربول في الدوري املمتاز إذ سّجل هدفاً في كل مباراة أمام 
ليدز يونايتد )3-0( وكريستال باالس )3-0( وبرينتفورد 

.)3-3(

تغييرات مرتقبة في جهاز 
أدفوكات لتصحيح مسار العراق

يعقد االحتاد العراقي لكرة القدم، اجتماعا مهما األحد املقبل، 
ملناقشة نتائج املنتخب األول في تصفيات كللأس العالم قطر 
2022، واتخاذ عدة قللرارات مهمة، منها إجللراء تغييرات في 
اجلهاز املعاون للمدرب الهولندي ديك أدفوكات، املدير الفني 
ألسود الرافدين. وقال مصدر من داخل االحتاد: »االحتاد سيعقد 
اجتماعا مهما يحد من خالله عللددا من القررات التي يرى أنها 
السبيل لتصحيح مسار املنتخب، بعد أن حصد 3 نقاط فقط من 4 

مباريات في تصفيات كأس العام«.
وأضللاف »االحتللاد حللدد عللددا من النقاط املهمة في اجتماع 
مصغر عبر أحد تطبيقات وسائل التواصل، منها تغيير اجلهاز 
الفني املساعد واملدير اإلداري وعدد من الالعبني الذين انخفض 
مستواهم بشكل كبير خالل املباريات املاضية ونقاط أخرى مت 

التطرق لها«.
وأشار املصدر إلى أن »عددا من األعضاء عارضوا فكرة حل 
املنتخب بشكل جذري وبرروا أن احلل سيدخل العراق في متاهة 
وهو داخل املنافسة وأن أمر التغيير اجلذري بحاجة إلى وقت 
وعليه التغيير اجلزئي، قد يكون متفق عليه من أغلب أعضاء 
االحتلللاد«. وتسود حالة سخط وتذمر في الللشللارع الرياضي 
العراقي، بعد النتائج املتواضعة التي خرج بها املنتخب األول في 

املباريات التي خاضها حتى اآلن ضمن تصفيات املونديال.
وخاض املنتخب العراقي 4 مباريات في املرحلة األخيرة من 
تصفيات املونديال، حيث تعادل مع كوريا اجلنوبية ولبنان 
سلبيا، وتعادل مع اإلمارات )2-2(، فيما خسر من إيران بثالثية 

نظيفة، ليحصد 3 نقاط فقط من أصل 12.

مدرب العراق ديك أدفوكات


