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نبيل معلول يعود لتدريب الترجي
أعلن نادي الترجي الرياضي التونسي تعيين نبيل معلول مديرا فنيا جديدا للفريق بعد بضع ساعات 

بعد  سويقة  باب  فريق  تدريب  معلول  فيها  يتولى  التي  الثالثة  المرة  وهذه  الجعايدي.  راضي  إقالة  من 

فترة أولى بين عامي 2010 و2011 وثانية بين عامي 2012 و2013.

معلول  نبيل  النادي  ابن  مع  رسميا  االتفاق  »تم  فيسبوك:  على  الرسمية  صفحته  في  الترجي  وكتب 

لإلشراف على تدريب الفريق األول لكرة القدم إلى غاية يونيو 2024«.

دوري  ثالثية  إلى  قاده  حين  التونسية  األندية  شيخ  مع  سابقا  عمل  عاما   59 البالغ  التونسي  والمدرب 

2011، كما كان معلول العبا في صفوف الترجي  أبطال إفريقيا والكأس والدوري التونسي الممتاز عام 

بين 1980 و1991.

»8« من العبي منتخبنا تحت »23« ينضمون إلى معسكر إسبانيا

سانشيز يستعين بالعبي األولمبي

في  المقامة  آسيا  بطولة  األولمبي  منتخبنا  وودع 

فرصته  خسر  أن  بعد  المجموعات  دور  من  أوزباكستان 

في التأهل للدور الثاني.. وافتقد المنتخب األولمبي جهود 

ثالثة من أبرز عناصره األساسية خالل النهائيات اآلسيوية 

الغرافة وأفضل العب  األمين نجم  يأتي في مقدمتهم همام 

تحت 23 عاما في الموسم السابق، كما غاب عن العنابي 

نايف  الريان  والعب  وعد  محمد  السد  نادي  العب  كذلك 

ارتباطهما  بسبب  ووعد  همام  غياب  ويأتي  الحضرمي. 

المقبلة  المعسكرات  خالل  األول  المنتخب  مع  بالتواجد 

كأس  في  للمشاركة  االستعدادات  إطار  في  تأتي  التي 

لإلصابة  تعرضه  بسبب  الحضرمي  غاب  بينما  العالم 

خالل مشاركته مع الريان في دوري أبطال آسيا.

في  والمهمة  األساسية  الركائز  من  الثالثي  هذا  ويعتبر 

سيمنح  وجودهم  وكان  عاما   23 تحت  المنتخب  تشكيلة 

التي  العالية  المستويات  الفريق قوة أكبر خاصة في ظل 

قدموها مع أنديتهم خالل الموسم الحالي كما أنهم شاركوا 

تنطلق  التي  اآلسيوية  النهائيات  إلى  العنابي  تأهل  في 

اعتبارا من بداية شهر يونيو المقبل.

الخميس  الدوحة  غادرت  الوطني  منتخبنا  بعثة  وكانت 

الثاني من يونيو الحالي متجهة إلى مدينة ماربيا اإلسبانية 

في  يونيو،   28 حتى  يمتد  إعدادي  معسكر  في  للدخول 

المرحلة األخيرة من برنامج اإلعداد لنهائيات كأس العالم 

2022™.. حيث ستكون المحطة القادمة داخل  FIFA قطر 
ولن  الموسم،  نهاية  إجازة  بعد  مكثف  إسباني  معسكر 

حتى  األولى  الفترة  في  ودية  مباريات  المعسكر  تتخلل 

وصول الالعبين إلى الجاهزية المطلوبة، ويتضمن الجزء 

وعددًا  أخرى  أوروبية  معسكرات  اإلعداد  مرحلة  من  الثاني 

من المباريات الودية.

فيليكس  المدرب  أعلنها  التي  الالعبين  القائمة  وضمت 

سعد  وهم:  العًبا   27 بالمعسكر  والمتواجدة  سانشيز 

ميجيل  وبيدرو  حسن  ويوسف  برشم  ومشعل  الشيب 

وأكرم  خوخي  وبوعالم  حسن  وعبدالكريم  سلمان  وطارق 

وسالم  أسد  وعلي  خضر  ومصعب  وعد  ومحمد  عفيف 

الهاجري وحسن الهيدوس..ومحمد مونتاري وبسام الراوي 

وعاصم  بوضياف  وكريم  علي  والمعز  محمد  وإسماعيل 

منير  وخالد  محمد  الرحمن  وعبد  األحرق  الله  وعبد  مادبو 

وأحمد عالء وعبد  األمين  وحازم أحمد وأحمد فاضل وهمام 

العزيز حاتم.

المنتخب  مدرب  سانشيز،  فيليكس  االسباني  ويريد 

على  والوقوف  المعسكر،  هذا  من  االستفادة  القطري، 

الجاهزية  لدرجة  للوصول  الالعبين  جميع  مستوى 

ان  المنافسات..بعد  غمار  يدخل  تجعله  التي  المطلوبة 

مباراتين  للمونديال  إعداده  برنامج  خالل  العنابي  خاض 

األولى  الماضي،  مارس  شهر  خالل  الدوحة  في  دوليتين 

 ،1-2 بنتيجة  القطري  المنتخب  خاللها  وفاز  بلغاريا  ضد 

السلبي.  التعادل  بنتيجة  وانتهت  سلوفينيا  مع  والثانية 

العالم خالل  القطري منافسات كأس  المنتخب  ويخوض 

ضمن   ،2022 ديسمبر   18 حتى  نوفمبر   21 من  الفترة 

اإلكوادور،  التي تضم منتخبات هولندا،  األولى  المجموعة 

والسنغال.

   كتب         عوض الكباشي

لمدة »3« مواسم رسميا

بعد الخسارة أمام النجمة البحريني

الريان يجدد عقد 
عبدالعزيز حاتم

األهلي يفقد فرصة التأهل 
لنهائي خليجية اليد

الفريق  الريان رسميا عن تجديد عقد العب وسط  أعلن نادي 

بعقد  حاتم  عبدالعزيز  القدم  لكرة  األول  الوطني  والمنتخب 

مدته ثالث سنوات قابلة للتجديد.

وقال النادي عبر موقعه الرسمي إن حاتم سيكون العبا بصفوف 

المستويات  بعد  وذلك   ،2025  -  2024 الموسم  حتى  الفريق 

المميزة التي ظل يقدمها مع النادي والمنتخب الوطني.

الغرافة  من  قادما  الريان  لنادي  انضم  قد  الالعب  هذا  وكان 

المنتخب  مع  تألقه  عقب   2020  -  2019 الرياضي  الموسم  في 

الوطني وتتويجه بكأس آسيا 2019.

المنتخب  في  الملعب  وسط  العبي  أهم  من  حاتم  ويعتبر 

الوطني، وقد توج مع المنتخب ببطولة قارية واحدة وهي كأس 

آسيا 2019 واثنتين إقليميتين هما كأس الخليج 2015 وكأس 

المشاركة في بطولة كوبا  اتحاد غرب آسيا2013، فضال عن 

أميركا 2019 بالبرازيل، وبطولة الكأس الذهبية »كونكاكاف« 

)أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي / بأميركا 2021.

ويتواجد الالعب حاليا بمدينة ماربيا اإلسبانية رفقة المنتخب 

الوطني األول في معسكره التحضيري لنهائيات بطولة كأس 

العالم FIFA قطر 2022.

فقد األهلي فرصة التأهل إلى المباراة النهائية من بطولة دول 

مجلس التعاون الخليجي الثامنة والثالثين لألندية أبطال 

الكؤوس لكرة اليد المقامة حاليا في دولة الكويت، وذلك 

بعد خسارته أمام النجمة البحريني بنتيجة 21 

/ 28، في الدور نصف النهائي من البطولة، التي 
تستمر حتى يوم األحد المقبل.

وبهذه الخسارة يخوض األهلي مباراة 

تحديد المركزين الثالث والرابع في 

ختام البطولة، األحد، أمام الخاسر من 

المباراة الثانية في الدور نصف النهائي 

التي تجمع الكويت الكويتي ومضر 

السعودي.

وكان األهلي قد تأهل إلى الدور نصف 

النهائي بعد أن حل في المركز الثاني 

للمجموعة األولى بالدور التمهيدي، 

حيث حقق فوزين على الجزيرة 

اإلماراتي 28 / 26 وعلى مسقط العماني 

25 / 17 وخسر أمام الكويت الكويتي 19 
.28 /

وسبق لألهلي حصد لقب بطولة دول مجلس 

التعاون الخليجي لألندية أبطال الكؤوس لكرة 

اليد في النسخة العشرين من البطولة التي 

أقيمت في دبي عام 2000، بينما أحرز الغرافة لقب 

النسخة األخيرة التي أقيمت في الدوحة عام 2017 بعد 

فوزه في المباراة النهائية على الريان بنتيجة 25 / 20.

  كتب          محمد الجزار

بحضور األمين العام جاسم البوعينين

اللجنة األولمبية تتسلم شهادة »إدارة األحداث المستدامة«
أمس  القطرية  األولمبية  اللجنة  تسلمت 

المستدامة  األحداث  إدارة  نظام  شهادة 

)ISO 20121:2012 ESMS(.. وحضر مراسم 

راشد  بن  جاسم  السيد  سعادة  التسليم 

األولمبية  اللجنة  عام  أمين  البوعينين، 

الرئيس  رفاعي  حسام  والسيد  القطرية، 

)الجهة   Bureau Veritas لشركة  التنفيذي 

للشهادة(. المانحة 

المستدامة  األحداث  إدارة  نظام  ويساهم 

المنظمات  كافة  مساعدة  في   )ISO 20121(

والمؤسسات واألفراد على تحسين استدامة 

الرياضية  لألحداث  المصاحبة  أنشطتها 

أهداف  يدعم  كما  ودورية،  سنوية  بوتيرة 

قطر  رؤية  وُيعزز  للدولة  المستدامة  التنمية 

واالجتماعية  البيئية  اآلثار  من  وُيقلل   2030
الفعاليات  تنظيم  عن  الناجمة  واالقتصادية 

مع  القطرية  األولمبية  اللجنة  عالقات  وُيطور 

الرئيسيين. المصلحة  أصحاب 

عمل  إطار  توفير  على  النظام  هذا  ويعمل 

التنمية  معايير  تحقيق  على  يساعد 

التنمية  أهداف  مع  يتماشى  بما  المستدامة 

اللجنة  ومعايير  المتحدة  لألمم  المستدامة 

هذه  مبادئ  تدعمها  التي  الدولية  األولمبية 

والنزاهة  واإلدارة  الشمولية  وهي:  التنمية 

واإلرث.

إدارة  عمليات  كافة  النظام  هذا  ُيعزز  كما 

ومراحل  الفكرة  انطالق  من  بدءًا  الفعالية، 

أنشطة  ثم  والمراجعة  والتنفيذ  التخطيط 

البيئي  التأثير  وخفض  الفعالية  بعد  ما 

مجتمعات  وبناء  االقتصادي  النمو  وتعزيز 

مستدامة.

وواقعًا  مضمونًا  االستدامة  مفهوم  ويمثل 

النسخة  فعاليات  إدارة  في  به  العمل  تم 

اللجنة األولمبية القطرية  الثانية من بطولة 

على  أقيمت  التي   2022 الشاطئية  لأللعاب 

مارس  في  كتارا  الثقافي  الحي  شواطئ 

للنسخة  المستدام  لإلرث  كثمرة  الماضي، 

الشاطئية  العالمية  األلعاب  لدورة  األولى 

التحاد اللجان األولمبية الوطنية )أنوك( التي 

.2019 أقيمت في الدوحة عام 

الشاطئية  والفعاليات  البرامج  ضوء  وعلى 

القطرية  األولمبية  اللجنة  عززت  السنوية، 

هي  محاور  ثالثة  عبر  االستدامة  معايير 

التنظيم  خالل  من  المجتمعية  االستدامة 

البيئية  واالستدامة  للحدث،  السنوي 

البيئة  على  للمحافظة  المجتمع  بتوعية 

االستهالك  بترشيد  االقتصادية  واالستدامة 

الحدث. إدارة  وتقليل تكلفة 

{ العبو األولمبي المختارون

أعلن المدرب فليكيس سانشيز مدرب المنتخب الوطني االول لكرة 
القدم عن اختيار 8 العبين من المنتخب االولمبي لالنضمام والسفر 

واللحاق ببعثة المنتخب األول المتواجدة بإسبانيا.. والالعبون المختارون 
هم: صالح زكريا وأحمد سهيل ويوسف عبدالرزاق وجاسم جابر ومصطفى 

طارق ومحمد عياش ونايف الحضرمي واسامة الطيري.. لتصبح القائمة 
النهائية تضم 35 العبا.

بافتتاح بطولة العالم للكرة الطائرة بروما

»أدعم الشاطئية« في مهمة صعبة أمام باراجواي
شريف  الثنائي  من  ن 

َّ
المكو الشاطئية  الطائرة  للكرة  الوطني  منتخبنا  يخوض 

الطائرة  العالم للكرة  األول عالمًيا( بطولة  )المصنف  يونس وأحمد تيجان 

اليوم  من  بداية  روما  اإليطالية  العاصمة  في  إقامتها  المقرر  الشاطئية 

إلى 19 يونيو الجاري.

أوقعت قرعة البطولة منتخبنا الوطني في المجموعة الرابعة 

ن 
َّ

المكو الباراجواي  منتخب  أمام  اليوم  مبارياته  أولى  ليلعب 

ويلعب  باتيالنا،  وروجر  ميلجارجو  جونزالو  الثنائي  من 

منتخب  أمام  بالمجموعة  الغد  يوم  الثانية  مباراته 

وتايلور  ساندر،  تايلور  الثنائي  من  ن 
َّ

المكو أميركا 

فرنسا  منتخب  أمام  الثالثة  مباراته  ويلعب  كراب، 

ن من الثنائي يوسف كرو وأرنو جوتييه رات يوم 
َّ

المكو

13 الجاري.
الشاطئية،  الطائرة  للكرة  القطري  المنتخب  وتأهل 

يونس  شريف  من  والمكون  ا 
ًّ

عالمي األول  المصنف 

البرونزية  الميدالية  على  الحاصلين  تيجان  وأحمد 

الطائرة  للكرة  العالم  بطولة  إلى   ،2020 طوكيو  في 

 19 إلى   10 من  الفترة  خالل   2022 روما  الشاطئية 

يونيو، وتشهد البطولة مشاركة 96 من أهم وأكبر الفرق 

العالمية.

)الرجال  التفيا  جولة  بوصافة  توج  الوطني  منتخبنا  وكان 

والسيدات( ثالث الجوالت العالمية التي ينظمها االتحاد الدولي 

منتخًبا   16 أفضل  مشاركة  تشهد  والتي   ،»FIVB« الطائرة  للكرة 

تحت تصنيف Elite16، كما حصد لقب جولة روساريتو المكسيكية 

.Elite16 مطلع العام الجاري في أولى الجوالت العالمية تحت تصنيف

تستضيفها الدمام

سحب قرعة كأس العرب للصاالت »2022«
السعودية  العاصمة  في  أمس  سحبت 

لكرة  العرب  كأس  بطولة  قرعة  الرياض، 

 ،2022 للمنتخبات  الصاالت  داخل  القدم 

القدم  لكرة  العربي  االتحاد  ينظمها  التي 

مدينة  في  السعودي  االتحاد  ويستضيفها 

يونيو   28 إلى   20 من  الفترة  خالل  الدمام 

المغرب  منتخبات،  بمشاركة  الحالي، 

والكويت  والسعودية  اللقب(،  )حامل 

وفلسطين  والعراق  والجزائر  وليبيا  ومصر 

وموريتانيا والصومال.

منتخبات  حلول  عن  القرعة،  وأسفرت 

في  والصومال  وموريتانيا  والكويت  المغرب 

المجموعة األولى، ومنتخبات مصر والعراق 

الثانية، بينما جاء  والجزائر في المجموعة 

في المجموعة الثالثة منتخبات السعودية 

وفلسطين وليبيا.

االتحاد  بطوالت  كأولى  البطولة  هذه  وتأتي 

 ،2023  /  2022 لموسم  القدم  لكرة  العربي 

تنمية  على  العربي  االتحاد  يحرص  حيث 

الوطن  في  الصاالت  داخل  قدم  كرة  رياضة 

من  األولى  النسخة  أقيمت  إذ  العربي، 

بمشاركة   ،1998 عام  القاهرة  في  البطولة 

واألردن  والمغرب  وليبيا  مصر  منتخبات 

والصومال،  والسودان  وفلسطين  والجزائر 

وحل  مصر  منتخب  ببطولتها  وتوج 

المنتخب المغربي وصيفا ثم منتخب ليبيا 

في المركز الثالث.

أقيمت   2005 عام  وفي 

بينما  القاهرة،  في  أيضًا  الثانية  النسخة 

عام  الثالثة  النسخة  ليبيا  استضافت 

2007، وتوج المنتخب الليبي باللقب.
 2008 عام  مصر  إلى  البطولة  عادت  ثم 

المنتخب  أيضا  وتوج  الرابعة،  بنسختها 

الليبي باللقب.

وبعد ذلك عادت البطولة مجددًا إلى القاهرة، 

العام  الخامسة  النسخة  استضافت  التي 

المغربي  المنتخب  بلقبها  وتوج  الماضي، 

وجاء في مركز الوصافة منتخب مصر.



17السنة )27( - الجمعة 11 من ذي القعدة  1443هـ الموافق 10 يونيو 2022م العدد )9776( رياضة

بطاقة »هيا« الرقمية أهم الخطوات للقادمين من خارج قطر

الكشف عن تفاصيل استضافة »المشجعين« خالل المونديال

المسؤولة  واإلرث،  للمشاريع  العليا  اللجنة  أكدت 

عن تنظيم مونديال قطر 2022، أن الفرصة ستكون 

قطر  دولة  في  والمقيمين  المواطنين  أمام  متاحة 

كأس  بطولة  خالل  وأصدقائهم  ذويهم  الستضافة 

 21 في  منافساتها  ستنطلق  التي   2022 قطر  العالم 

نوفمبر المقبل.

القادمين  المشجعين  جميع  العليا  اللجنة  ودعت 

تقديم  إلى  العالم  كأس  مباريات  لحضور  قطر  إلى 

التي  الرقمية،  هيا  بطاقة  على  للحصول  طلباتهم 

تعد بمثابة تصريح دخول إلى الدولة، وتتيح لحاملها 

وسائل  استخدام  بينها  من  المزايا  من  مجموعة 

أنه  موضحة  المباريات،  أيام  في  مجانا  العام  النقل 

إذا لم يرغب المستضيف في حضور المباريات فإنه 

أقاربه  استضافته  عند  هيا  بطاقة  إلى  يحتاج  لن 

وأصدقائه من حاملي تذاكر المباريات القادمين من 

خارج قطر.

وأشارت اللجنة في بيان صحفي إلى أن المواطنين 

للعودة  هيا  بطاقة  إلى  يحتاجوا  لن  والمقيمين 

فترة  خالل  الدولة  خارج  سفرهم  حال  في  قطر  إلى 

تقديم  خطوات  بين  من  أن  إلى  الفتة  البطولة، 

تأكيد  الرقمية  هيا  بطاقة  على  للحصول  الطلبات 

المشجع القادم من خارج قطر مكان إقامته في الدولة 

من  القادم  المشجع  رغب  حال  وفي  البطولة،  خالل 

خارج قطر حامل تذاكر المباريات اإلقامة مع العائلة 

أو األصدقاء فإنه ينبغي على المستضيف تسجيل 

البديل  اإلقامة  مكان  صفحة  عبر  السكنية  وحداته 

على منصة هيا.

خارج  من  القادمين  المشجعين  أن  اللجنة  وذكرت 

قطر سيتمكنون من استخدام بطاقة هيا كتأشيرة 

إلى  حاجة  هناك  ليس  أنه  موضحة  للبالد،  دخول 

تأكيد حجز مكان اإلقامة قبل البدء في تقديم طلبي 

لن  أنه  إلى  نبهت  أنها  إال  هيا،  بطاقة  على  للحصول 

للمشجعين  هيا  بطاقة  طلب  تقديم  عملية  تكتمل 

مكان  من  التحقق  بعد  إال  قطر  خارج  من  القادمين 

اإلقامة عبر بوابة هيا.

في  تقاربا  األكثر  النسخة  قطر  دولة  وتستضيف 

 21 التي تبدأ في  العالم  تاريخ كأس  المسافات في 

هذا  من  ديسمبر   18 حتى  وتستمر  المقبل  نوفمبر 

الثمانية  المونديالية  االستادات  تقع  حيث  العام، 

ساعة  بعد  على  البطولة  مباريات  تحتضن  التي 

واحدة بالسيارة من وسط مدينة الدوحة، ما يمكن 

مكان  في  دائما  التواجد  من  والالعبين  المشجعين 

واحد، عالوة على ذلك ستحظى جماهير كرة القدم 

بفرصة ال مثيل لها لحضور أكثر من مباراة في يوم 

واحد خالل دور المجموعات.

للمسافات  المتقاربة  الطبيعة  وستنعكس 

من  المشاركين  تجربة  على  إيجابيا  قطر  في 

النقل  خيارات  توفر  مع  والمشجعين،  الالعبين 

تشمل  والتي  للجماهير،  المتاحة  المتطورة 

السريعة،  والطرق  الحديثة،  المترو  شبكة 

والحافالت الكهربائية.

العالم  أنحاء  من  المشجعين  آالف  ويخطط 

أشهر،  ستة  من  أقل  بعد  قطر  إلى  للسفر 

سكان  من  وأصدقائهم  عائالتهم  مع  واإلقامة 

التي  المونديال  منافسات  خالل  قطر 

ثمانية  في  يوما   28 مدى  على  تتواصل 

استادات، في نسخة هي األكثر تقاربا في 

لبطولة  الحديث  التاريخ  في  المسافات 

كأس العالم.

وينتظر أن توفر النسخة االستثنائية من 

منصة   2022 قطر  العالم  كأس  بطولة 

فريدة لتعريف العالم بدولة قطر والعالم 

الكتشاف  الفرصة  وإتاحة  العربي، 

التي يشتهر  الحقيقي للضيافة  المعنى 

بها القطريون والعرب.

مزايا عديدة لحاملي بطاقة »هيا«مالعب نهائيات كأس العالم »2022«
 40 السعة  علي:  بن  أحمد  استاد   {

أكثر  من  واحدة  في  يقع  مقعد.  ألف 

المدن التقليدية في قطر، وسيكون مقرًا 

القاعدة  الرياضي صاحب  الريان  لنادي 

الجماهيرية العريضة.

 40 السعة  الدولي:   خليفة  استاد   {

على  عزيز  مقعد.  ألف 

لكونه  قطر  أهل  قلوب 

رسم تاريخ كرة القدم 

عام  ُشَيد  البالد.  في 

تجديده  وتم   1976
كأس  ليستضيف 

العالم 2022.

لوسيل:   استاد    {

قطر  نهائي  استاد 

السعة   .2022
مقعد.  ألف   80
مدينة  وسط  يقع 

لوسيل الحديثة.

  :974 استاد    {

ألف   40 السعة 

الشحن  حاويات  من  مكّون  مقعد. 

القابلة  الفوالذية  والعوارض  البحري 

التاريخ  إلى  ويرمز  بالكامل،  للتفكيك 

الميناء  مع  ويتناغم  للدوحة  البحري 

الذي يقع على مقربة منه.

ألف   40 السعة  الثمامة:   استاد   {

من  مستوحى  تصميمه  مقعد. 

يرتديها  التي  القبعة  وهي  القحفية 

الرجال في الوطن العربي.

ألف   40 السعة  الجنوب:   استاد   {

مقعد. يقع في مدينة الوكرة الجنوبية 

القطرية  المدن  أقدم  من  واحدة  وهي 

اآلهلة بالسكان.

المدينة  استاد   {

السعة  التعليمية:  

مقعد.  ألف   40
من  عدد  به  تحيط 

في  الرائدة  الجامعات 

وسيستضيف  قطر 

ربع  حتى  المباريات 

النهائي.

} استاد البيت:  استاد 

االفتتاحية.  المباراة 

مقعد.  ألف   60 السعة 

مستوحى  تصميم 

الشعر  بيوت  من 

التقليدية.

بمثابة  »هيا«  بطاقة  ستكون 

تصريح الدخول إلى قطر للجماهير 

القادمة من الخارج لحضور مباريات 

بطولة كأس العالم.

العديد  على  البطاقة  وتحتوي 

المالعب  دخول  أهمها  المزايا  من 

وتوفير  للمونديال،  الثمانية 

النقل  في  المجانية  المواصالت 

ومترو  الحافالت  ذلك  في  بما  العام، 

مزايا  عن  فضال  والترام،  الدوحة 

ستضاف إليها في المستقبل.

بعدة  البطاقة  تطوير  وتم 

بعملية  يتعلق  ما  خاصة  خيارات 

الحالية  والمميزات  التسجيل، 

األماكن  على  الجماهير  تدخل 

ودخول  والمواصالت  السياحية 

من  العديد  وتتضمن  المالعب، 

حضور  جانب  إلى  األخرى،  المزايا 

واألنشطة  الفعاليات  من  عدد 

المصاحبة للبطولة.

التسجيل للتذاكر 
باالسم ورقم الجواز

استخدام التقنيات 
الحديثة للتقديم

عبر  هّيا  بطاقة  على  التقديم  عملية  تسهيل  على  جاهدة  العليا  اللجنة  تعمل 

استخدام أفضل التقنيات الحديثة.

اتباعها لحضور  التي ينبغي على الجمهور  الالزمة  وهناك العديد من اإلجراءات 

ـــراء الــتــذاكــر والــحــصــول على  الــمــونــديــال، مــثــل ش

الــــــــســــــــكــــــــن، 

وبـــعـــدهـــا يــتــم 

الــــــتــــــقــــــديــــــم 

على  للحصول 

الـــبـــطـــاقـــة عــبــر 

المنصة.

ــــة  ــــب ــــس ــــن ــــال وب

لــلــجــمــاهــيــر مــن 

خــــــارج الــــبــــالد مــن 

أصــــحــــاب الـــوثـــائـــق 

ـــــة، وهـــــــؤالء  ـــــي ـــــدول ال

اإلجـــراءات  اتــخــاذ  عليهم 

ـــراء  ــــي ش الــصــحــيــحــة وه

وحجز  منها،  والتأكد  التذاكر 

والتأكد  ــة،  ــام واإلق السكن  مكان 

على  للحصول  التقديم  ثم  ومن  منه 

البطاقة.

{ بطاقة هيا

{ ضيافة { مشجع قطري

كتب           محمد الجزار

اللجنة العليا للمشاريع واإلرث: لن تكتمل عملية تقديم طلب البطاقة إال بعد التحقق من مكان اإلقامة

من  األولى  المرحلة  شهدت 

بيع  التذاكر  طلبات  تسجيل 

 17 تقديم  بعد  تذكرة  ألف   800
وخارج  داخل  في  موزعة  طلب  مليون 

جميع  من  كبيرا  إقباال  وشهدت  قطر 

الجنسيات ومن كافة أنحاء العالم.

والجدير بالذكر أن باقات أسعار التذاكر 

بيع  مراحل  كل  في  الفيفا  من  موحدة 

الدولي  االتحاد  يحرص  حيث  التذاكر 

السوق  مافيا  قوة  بكل  يحارب  أن  على 

للتالعب  مجال  يوجد  وال  السوداء، 

ورقم  باالسم  يتم  التسجيل  كون 

الجواز وعن طريق »بطاقة هيا«.

تذاكر   6 شراء  فرد  لكل  ويحق 

وبحد  الواحدة  للمباراة 

طوال  تذكرة   60 أقصى 

لكل  البطولة 

المباريات.

{ مترو

خيارات الشقق 
والمجمعات السكنية

العائمة  والفنادق  السكنية  والمجمعات  والفيالت  الشقق  خيارات  أصبحت 

الرسمية  المنصة  العطالت مطروحة حاليًا من خالل  وقرى المشجعين وبيوت 

للمشجعين القادمين إلى قطر لحضور مباريات المونديال.

والفنادق متاحة أيضا من خالل منصات أخرى، فيما تقع  العطالت  وستكون بيوت 

من  العديد  عن  فضال  المشجعين،  قرى  خيارات  ضمن  الصحراوية«  »المخيمات 

الخيارات األخرى التي سيتم طرحها قريبًا.

»األقارب  من  أشخاص   10 استقبال  بإمكانه  قطر  في  مقيم  شخص  كل  أن  إلى  ونوه 

الرسمية،  اإلقامة  المستضيف لبيانات الضيف على منصة  واألصدقاء« من خالل تسجيل 

عليها  للحصول  الرقمية  هيا  منصة  على  المضيف  بيانات  وضع  الضيف  على  يتعين  فيما 

مباشرة.

{  شقق فندقية


