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أكد املدرب السويدي غوران زڤن 
اريكس���ون ان منتخب ساحل العاج 
امامه مس���تقبل كبير على الرغم من 
خروجه من الدور األول. وقال »ساحل 
العاج منتخب رائع وأمامه مستقبل 

رائع جدا«.
كش��ف الطاقم الطب��ي للمنتخب 
البرازيلي ان العبي الوسط فيليبي ميلو 
وجوليو باتيستا تعرضا إلصابة في الكاحل 
والركبة على التوالي ضد البرتغال )0 � 0( 
في اجلولة الثالثة األخيرة من منافسات 

املجموعة السابعة.
وج���ه املهاج���م الس���لوڤاكي 
ميروس���اڤ س���توك حتذيرا شديد 

اللهجة، وقال انه بعد اإلطاحة باملنتخب 
اإليطالي حامل اللقب من الدور األول، 
فإن املنتخب السلوڤاكي قادر على خلق 

املزيد من املتاعب للكبار.
اعتب��ر مدرب املنتخب اإلس��باني 
فيسنتي دل بوس��كي انه ليس مرتاحا 
ألن أبط��ال أوروب��ا جتنب��وا مواجه��ة 
املنتخ��ب البرازيلي في ال��دور الثاني، 
وذلك ألن املنتخب البرتغالي ليس أسهل 
من »سيليساو« على اإلطالق. وقال دل 
بوسكي »هل رأيتم كيف هيمنت البرتغال 
عل��ى البرازي��ل )0 � 0(؟ لم متنحها اي 
فرصة لفرض طريقة لعبها وكانت جيدة 
جدا في الهجمات املرتدة. البرتغال منتخب 

كبير جدا، وال أش��عر برضا خاص ألننا 
سنواجههم )عوضا عن البرازيل(. إن كانت 
البرازيل او البرتغ��ال، هذان املنتخبات 

ممتازان على اي حال«.
بعد تعادل سويسرا السلبي مع 
هندوراس الذي أطاح بالفريقني خارج 
املونديال، أكد األملاني أومتار هيتسفيلد 
مدرب سويسرا ان حارس مرماه دييغو 
بينالي���و كان أفض���ل الاعبني خال 
املباراة. وقال هيتسفيلد: »أشعر بخيبة 
أمل كبيرة فقد كان لدي طموح كبير 
مع هذا الفريق ولكننا في النهاية لم 
نتمتع بالقدرة على التحمل او باملثابرة 

الجتياز املواقف الصعبة.

العنبري: ملف قطر فرصة تاريخية لتنظيم المونديال

استقبال عدائي لـ »اآلزوري«

قال سفير ملف )قطر 2022( الستضافة مونديال 
كأس العالم العب املنتخب الوطني السابق واحمللل 
الكروي الرياضي عبدالعزيز العنبري ان تنظيم قطر 
ملونديال 2022 »ليس حلم ابناء قطر فحسب بل يشمل 
جميع شعوب منطقة الشرق األوسط الذين يتوقون 
لرؤية هذا احلدث العاملي الضخم في املنطقة للمرة 
األولى في التاريخ«. اكد العنبري ان امللف القطري 
يعد فرصة تاريخية ملنطقة الشرق األوسط لتنظيم 
هذا احلدث العاملي لكي تكون ملتقى جلميع شعوب 
العالم. وقال ان قطر »ستكون مكانا مدهشا وفريدا 
الحتضان كأس العالم في املس����تقبل وستساعد با 
شك على الهام املايني من الشبان في املنطقة لتمثيل 

بادهم في نهائيات كأس العالم«.
وافاد بأن امللف بفصوله العشرين يحتوي على ما 

ميكن ان مييز اول بطولة لكأس العالم تقام في منطقة 
الشرق األوسط كما يسلط الضوء على خطط تشييد 
املاعب املقترحة البالغ عددها 12 ملعبا الستضافة 
البطولة. واوضح ان امللف القطري يتألف من 750 
صفحة وسبعة مجلدات اضافية يزيد عدد صفحاتها 
على الفي صفحة وتضم وثائق تكميلية كما يضم 
جميع الشروط واملعايير التي يتطلبها احتاد فيفا 
ومنها املنشآت الرياضية والبنية التحتية والضمانات 
احلكومية والضمانات الفندقية واخلدمات الصحية 
والعقود اخلاصة. واضاف ان وثائق امللف التي زاد 
وزنها على 20 كيلوغراما تناولت جميع املس����ائل 
ذات الصلة بدءا بالس����كن والنق����ل واألمن والبيئة 
والبنية التحتية للماعب مدعمة بجميع االتفاقيات 

والضمانات احلكومية الازمة.

اس���تقبلت مجموع���ة م���ن 
اجلماهير الغاضبة منتخب ايطاليا 
أمس في مطار فيوميتشينو في 
روما قادما من جنوب أفريقيا بعد 

خروجه من الدور االول.
وص���اح نحو 20 مش���جعا: 
العار عليكم.  الع���ار...  »العار، 
العم���ل... رواتبكم  الى  اذهبوا 
مرتفع���ة كثيرا«، بحس���ب ما 
ذكر مص���ور وكال���ة الصحافة 

الفرنسية.
ووصلت الطائرة املقبلة من 
جنوب أفريقيا الساعة السادسة 
صباح���ا بتوقي���ت غرينيتش 
)التاسعة بتوقيت الكويت(، ونزل 
منها املدرب مارتشيلو ليبي ونحو 
عش���رة العبني، في حني توجه 

األخرون الى مدينة ميانو. 
ومت استقبال املدرب والاعبني 
بطريقة جيدة ف���ي أول نصف 
ساعة من االنتظار لغاية وصول 
احلقائب داخل املط���ار وقاموا 

بتوقيع الصور التذكارية.
لكن عندما خرجوا من املطار 
ب���دأت اجلماهير تهتف ضدهم، 

قبل أن تتدخل الشرطة حلماية 
الاعبني وتفريق اجلماهير.

أمام  ايطاليا خسرت  وكانت 
سلوڤاكيا 2-3 وحلت أخيرة في 
املجموعة السادسة محققة اسوأ 
نتيجة لها في تاريخ مشاركاتها 

في كأس العالم.
بدوره اعتب���ر قائد منتخب 
ايطاليا فابيو كاناڤارو ان فريقه 
قدم اس���وأ عرض له في تاريخ 

النهائيات.
وحتدث كاناڤارو املنتقل الى 
اهلي دبي االماراتي عن اخلروج 
املعي���ب لفريق���ه بقوله »كانت 
االمسية صعبة للغاية، لم يكن 
احد يتوقع منا ان نخوض كأس 
العالم بهذه الطريقة وخصوصا 
ان ننه���ي دور املجموع���ات في 
املركز االخير. كنا نأمل ان نذهب 

بعيدا«.
واعتبر ان ما قدمه املنتخب 
االيطالي »هو اس���وأ عرض في 
تاريخ���ه، حتى انه اس���وأ من 
خروجنا امام كوريا اجلنوبية عام 

2002، انها صفحة سوداء«.

عبدالعزيز العنبري

اإليطالي فابيوكاناڤارو حلظة الوصول إلى مطار فيوميتشينو  )أ.ف.پ(

بييلسا: العبو تشيلي
لم يفرحوا بالتأهل

اعتبر األرجنتيني مارسيلو بييلسا مدرب منتخب 
تتشيلي ان العبي فريقه لم يعبروا كثيرا عن فرحة 
التأهل الى الدور الثاني ألنهم خس���روا مباراتهم 
الثالثة أمام إسبانيا. وقال بييلسا: »خلق هذا األمر 
شعورا باحليرة لدى الاعبني. أما بالنسبة للمباراة، 

فقد بدأناها بشكل جيد، لكن بعد الطرد )في الدقيقة 
37(، خشينا من اللعب بنقص عددي وركضنا كثيرا 
خلف الكرة، حتى تلك اللحظة جنحنا باحملافظة 
على الكرة. لذلك ميك���ن احلديث في هذه املوقعة 

عن مرحلتني، قبل الطرد وبعده«.


