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أول نسخة في البحرين.. واألخيرة بقطر
بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم تقام مرة كل عامين، وأقيمت أول نسخة في البحرين 

عام 1970، والنسخة األخيرة في قطر 2019، وتحمل الكويت الرقم القياسي في عدد مرات الفوز 

في البطولة الخليجية )10 ألقاب( مقابل 3 ألقاب لكل من قطر والسعودية والعراق، وفازت كل من 

عمان واإلمارات باللقب مرتين، والبحرين مرة واحدة.   

األولى في تاريخه، بعد  للمرة   ،»24 الفوز ببطولة »خليجي  البحريني نجح في  المنتخب  كان 

التغلب على المنتخب السعودي في المباراة النهائية.

خالل اجتماع كأس الخليج العربي

»آخر كالم«.. »خليجي 25« بـ »البصرة«

أمس  القدم،  لكرة  الخليجي  االتحاد  منح 

كأس  بطولة  إقامة  وباإلجماع  الخميس، 

البصرة  مدينة  في   25 بنسختها  الخليج 

جنوبي العراق.

جاسم  السيد  لالتحاد  العام  األمين  وقدم 

حول  مفصاًل  شرحًا  الرميحي  سلطان 

البطولة،  الستضافة  البصرة  استعدادات 

آخر  أمام  التنفيذي  المكتب  وضع  حيث 

المالعب  في  العمل  وتقدم  التطورات 

الموقع  بحسب  المدينة  في  والفنادق 

اإللكتروني لالتحاد. 

المكتب  أكد  التقرير،  على  االطالع  وعقب 

باستضافة  البصرة  أحقية  على  التنفيذي 

 -  6( المقرر  التاريخ  في   25 خليجي  بطولة 

الصالحيات  حسب  وذلك   ،)2023 يناير   19
العمومية  الجمعية  قبل  من  له  الممنوحة 

الدوحة  في  عقد  الذي  األخير  اجتماعها  في 

)20 سبتمبر 2021(.

جاسم  كشف  الماضي،  ديسمبر  وفي 

الخليج  كأس  اتحاد  عام  أمين  الرميحي، 

العربي لكرة القدم، أن االتحاد الكويتي طلب 

أن يكون الدولة البديلة في حال أن العراق لم 

يستطع أن يلبي طلبات شروط االستضافة 

يناير  في  لها  المقرر   25 خليجي  لبطولة 

.2023
االتحاد  رئيس  درجال  عدنان  قال  وقتها 

متطلبات  جميع  توفير  تم  إنه  العراقي 

وفنادق  مالعب  من   25 خليجي  استضافة 

التي  الصغيرة  التفاصيل  بعض  وتبقت 

وقبل  المقبلة  الفترة  في  حسمها  سيتم 

يونيو   30 بتاريخ  المقرر  النهائي  الموعد 

لإليفاء بالمتطلبات الخاصة بالبطولة.

المكتب  اجتماع  في  العراق  ممثل  وقال 

القدم  لكرة  الخليجي  لالتحاد  التنفيذي 

شامل كامل، إن »اجتماع األمس قد حسم 

 25 لخليجي  العراق  استضافة  موضوع 

»االجتماع  أن  مبينا  المقبل«،  العام  مطلع 

في  البصرة  مدينة  في  البطولة  إقامة  أقر 

السادس من شهر يناير من العام المقبل«.

بعد  جاءت  »الموافقة  أن  كامل  وأضاف 

والتأكد  اللجنة،  زيارات  كافة  على  االطالع 

جاهزة  البصرة  في  المنشآت  كل  أن  من 

كافة  أن  موضحا  البطولة«،  الستضافة 

المجلس  في  والرئيس  األعضاء  اإلخوة 

صوتوا إلقامة البطولة في البصرة.

حمد  الشيخ  االتحاد  رئيس  سعادة  وأشاد 

باستعدادات  ثاني  آل  أحمد  بن  خليفة  بن 

الذي  الحدث  الستضافة  البصرة  مدينة 

الجماهير  وتنتظره  الخليج  أبناء  سيجمع 

العراقية على أرضها منذ زمن طويل.

االتحاد  بقدرة  التامة  ثقته  عن  عبر  كما 

البصرة  ومدينة  عمومًا  القدم  لكرة  العراقي 

الخليجي  المحفل  تقديم  على  خصوصًا 

الكروي بأفضل صورة.

عبر  القدم،  لكرة  العراقي  االتحاد  وأكد 

التواصل  مواقع  على  الرسمية  حساباته 

»خليجي  منافسات  إقامة  االجتماعي، 

 8 بمشاركة  البصرة،  بمدينة   »25
منتخبات هي العراق )البلد المستضيف(، 

وقطر،  واإلمارات،  اللقب(،  )حامل  والبحرين 

والسعودية، وعمان، واليمن، والكويت.

{ اجتماع االتحاد الخليجي{ »خليجي 25« في البصرة

سعادة الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني يعبر عن ثقته الكبيرة في االتحاد العراقي

فرحة عـراقية باالستضافة الخليجـية.. وترقب لنسخة »استثنائية«

  كتب        عوض الكباشي

رئيس جمهورية العراق: 

»خليجي 25« تجسد كرم العراقيين
برهم  الجمهورية  رئيس  أكد 

الخميس،  أمس  صالح، 

 25 خليجي  استضافة  أن 

تجسد كرم العراقيين.

له  تغريدة  في  صالح  وقال 

تابعتها  بتويتر  حسابه  على 

)واع(:  العراقية  األنباء  وكالة 

وللبصرة  للعراق  »مبارك 

باستضافة  العزيزة  الفيحاء 

مبينا   ،»25 خليجي  بطولة 

بالعراق  يليق  »استحقاق  أنه 

أربعة  من  أكثر  بعد  وشعبه 

عقود حرمته من ذلك«.

الجهود  »جميع  صالح  وثمن 

والشعبية  الحكومية 

الرياضية  وجماهيرنا 

تحقيق  في  أسهمت  التي 

يجسد  الذي  اإلنجاز  هذا 

الكرم  في  العراقيين  شيم 

والضيافة«. { تغريدة سعادة رئيس جمهورية العراق

زيـارات لجنـــة التفتيــش
شكلها  التي  التفتيش  لجنة  كانت 

االتحاد الخليجي، قد قامت بعدة زيارات 

تفقدية ميدانية لمنشآت مدنية البصرة 

تقارير  ورفعت  وفنادق،  مالعب  من 

الذي  لالتحاد  التنفيذي  المكتب  ناقشها 

استضافة  أجل  من  فرصة  العراق  منح 

العمومية  الجمعية  وكانت  البطولة. 

 2021 عام  في  قررت  الخليجي  لالتحاد 

»خليجي  تنظيم  ملف  إسناد  باإلجماع 

بعد  العراقية،  البصرة  مدينة  إلى   »25
الشباب  وزير  أجراها  خليجية  جولة 

والرياضة العراقي بين )5( دول خليجية، 

الماضي  سبتمبر   20 في  يعلن  أن  قبل 

يناير  إلى  البصرة«  »خليجي  تأجيل 

تأجلت  البطولة  أن  إلى  يشار   .2023
ألكثر من مرة في ظل الظروف المتالحقة 

التي اجتاحت العالم إثر تفشي جائحة 

فيروس كورونا، إضافة إلى المنافسات 

وكأس  المونديال  بتصفيات  القارية 

في  أقيمت  التي  العرب  وكأس  آسيا 

العام  نهاية  الدوحة  القطرية  العاصمة 

الخليج  كأس  اتحاد  وحسم  الماضي. 

استضافة  أمر  القدم  لكرة  العربي 

البطولة في البصرة.

حسين سعيد: 

»خليجي 25« ستفتح 
آفاقا في كل المجاالت

وصف حسين سعيد، رئيس اتحاد الكرة 

السابق، قرار إقامة البطولة في البصرة 

بـ»المتأخر«، مشيرا إلى أنه استحقاق طال 

انتظاره.

وقال سعيد، في تصريحات صحفية، إن 

»بطولة خليجي 25 ستفتح آفاقا كبيرة في 

كل المجاالت وليس للرياضة فقط، خصوصا 

بعد الدعم الذي تلقاه العراق من اإلخوة 

الخليجيين«، موضحًا أن »البصرة ستكون 

محط أنظار اإلعالم والشخصيات االجتماعية 

والسياسية والجماهير ونجوم الرياضة، وعلى 

العراق العمل الجاد والبدء من اآلن إلكمال كل 

المتطلبات والنواقص والنقاط التي شخصتها 

اللجنة التفتيشية«.

وشدد على ضرورة وضع خطة تنظيمية كاملة 

واالهتمام باإلجراءات الوقائية، الفتًا إلى أنه ال 

بد من أن نثبت وقت البطولة بغية وضع آلية 

زمنية إلكمال كل المستلزمات من أجل عكس 

صورة جيدة ليكون القادم رفع الحظر عن كل 

مالعبنا العراقية، ويؤيدنا في ذلك كل اإلخوة 

الخليجيين من خالل وقفتهم الحقيقية مع هذا 

الملف الذي استمر طويال.

{ حسين سعيد

{ مصطفى الكاظمي

{ عدنان درجال

رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي:

الحكومة ستدعم استضافة البصرة

عـدنان درجـال: البصرة عالمة فارقة

مصطفى  الوزراء  مجلس  رئيس  بارك 

لبطولة  البصرة  مدينة  استضافة  الكاظمي 

العام  مطلع   )25( الـ  القدم  لكرة  الخليج  كأس 

القدم  لكرة  العراقي  االتحاد  وقال  المقبل، 

مصطفى  الوزراء  مجلس  »رئيس  بيان:  في 

وزير  مع  هاتفي  اتصال  خالل  هنأ  الكاظمي 

العراقي  االتحاد  ورئيس  والرياضة  الشباب 

لكرة القدم عدنان درجال بإقامة بطولة كأس 

الخليج لكرِة القدم الـ )25( مطلع العام المقبل 

في مدينة البصرة«.

»الجهود  أن  البيان،  بحسب  الكاظمي،  وأكد 

كأس  بطولة  استضافة  عن  أثمرت  المبذولة 

أن  في  كبيرة  ثقته  وأن  البصرة،  في  الخليج 

أن  مؤكدًا  صورها«،  بأفضل  البطولُة  تظهر 

الذي  بالشكل  االستضافة  ستدعم  »الحكومة 

بقية  عن  تختلف  استثنائيًة  نسخًة  يجعلها 

النسخ التي أقيمت سابقًا«.

وزير  االتحاد بشخص  أن  »إننا ندرك  وأضاف: 

)عدنان  االتحاد  رئيس  والرياضة  الشباب 

وثقتنا  البطولة،  إنجاح  على  سيعمل  درجال( 

توفير  على  االتحاد  أعضاء  مع  بقدرته  كبيرة 

البطولة  وإظهار  النجاح  مستلزمات  جميع 

بأبهى صورة«.

درجال  عدنان  االتحاد  رئيس  قدم  جانبه،  من 

قبل  من  المستمر  للدعم  الجزيل  »شكره 

الكاظمي،  مصطفى  الوزراء  مجلس  رئيس 

وتواصله  الحثيث  سعيه  وعلى  لالتحاد 

في   25 خليجي  بطولة  إلنجاح  المخلص 

البصرة، لتعكس براعة العراقيين في تنظيم 

البطوالت واحتضاِن األشقاء بمودة وترحاب«.

الشباب  وزير  درجال،  عدنان  أعلن 

لكرة  العراقي  االتحاد  ورئيس  والرياضة 

ستستضيف  البصرة  مدينة  أن  القدم، 

»خليجي 25« في مطلع العام 2023.

العراقي  لالتحاد  الرسمي  الموقع  ونشر 

فيه:  يقول  االتحاد  لرئيس  فيديو  مقطع 

وشعًبا  حكومة  للعراق  مبروك  »ألف 

عراقية  الخليج  كأس  اإلنجاز،  هذا  على 

بصراوية«.

عدنان  والرياضة  الشباب  وزير  وتعهد 

المقبلة  النسخة  تظهر  بأن  درجال 

بأجمل  البصرة  في  الخليج  لبطولة 

النجاح  في  فارقة  عالمة  وتكون  صورة 

والتميز.

إن  الخميس:  بيان  في  درجال  وقال 

»النسخة الـ25 من بطولة كأس الخليج 

في البصرة ستظهر بأجمل صورة وتكون 

وبارك  والتميز،  النجاح  في  فارقة  عالمة 

مدينة  فوز  الرياضية  لجماهيرنا  درجال 

خليجي  بطولة  تنظيم  بشرف  البصرة 

أسهمت  التي  الجهود  جميع  مثمنًا   ،25
الرياضية  جماهيرنا  وأولها  الفوز  هذا  في 

وزارة  ساندت  التي  المؤسسات  وجميع 

الملف  هذا  تبني  في  والرياضة  الشباب 

عراق  عن  اإلفصاح  خالله  من  نطمح  الذي 

طليعة  في  يكون  ألن  يسعى  الذي  اليوم 

الرياضية  األحداث  ف 
ِّ

تضي التي  البلدان 

الكبيرة، مقدمًا شكره لجميع األشقاء في 

الخليج الذين ساندوا ملف البصرة بقوة 

وثقة في النجاح«.
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برئاسة علي بن ربيعة الكواري

إشهار وتشكيل مجلس استشاري لنادي قطر

بن  علي  من:  كال  المجلس  تشكيل  وضم 

أمينا  المولوي  علي  وأحمد  رئيسا  ربيعة 

السويدي  الله  عبد  خالد  واألعضاء  عاما، 

صقر  وصالح  الكواري  ظاعن  وسالم 

اإلسحاق  حسين  إسحاق  وعلي  البوعينين 

على  وناصر  الكواري  ربيعة  راشد  ومحمد 

علي  سعد  الله  وعبد  الكواري  زامل  خميس 

الجبر  الله  عبد  ناصر  وراشد  الكبيسي 

وعوض  النعيمي  ناصر  وعمير  النعيمي 

السويدي  عوض  وماجد  بوجلوف  حسن 

ومحمد  الشريم  الحمدان  محمد  وعيسى 

الجابر  جابر  سلطان  وخالد  المسلم  فهد 

صالح  ومحمود  الله  العبد  بكر  بشير  وعنبر 

الكواري  أرحمه  وأحمد  الرئيسي  أحمد 

راشد  وخميس  الكواري  أرحمه  وسعدون 

المولوي  الله  عبد  وخالد  الشريم  يوسف 

وسلطان  الكواري  عمران  علي  جابر  وغانم 

الرمزاني  مبارك  ومحمد  المناعي  محمد 

وحسين  المهندي  سالم  ومحمد  النعيمي 

حسن  العزيز  وعبد  الدوسري  حسين  علي 

الرئيسي. الله محمد  عوض بوجلوف وعبد 

المجلس  رئيس  رحب  االجتماع،  بداية  وفي 

بالحضور وقدم الشكر لسعادة رئيس النادي 

المجلس  بتشكيل  المتميزة  مبادرته  على 

الخبرات  ذوي  النادي  أعضاء  من  االستشاري 

في كافة المجاالت التي تخص النادي.

العام  األمين  المولوي،  علـي  أحمـد  وقام 

ونقل  بالحضور  بالترحيب  للمجلس، 

النادي  رئيس  سعادة  وتمنيات  تحيات 

هذه  من  والخروج  للحاضرين  بالتوفيق 

في  تساهم  التي  بالتوصيات  االجتماعات 

إلى  به  والوصول  النادي  بمستوى  االرتقاء 

ثم  وتاريخه،  بسمعته  تليق  التي  المكانة 

جدول  بتالوة  للمحلس  العام  األمين  قام 

واتخذ  األعضاء  ناقشه  الذي  االجتماع  أعمال 

المناسبة. التوصيات  بشأنه  { جانب من االجتماعالمجلس 

أعلن مجلس إدارة نادي قطر بشكل رسمي عن تشكيل 
المجلس االستشاري للنادي تنفيذا لتوجيهات سعادة الشيخ 

حمد بن سحيم آل ثاني رئيس النادي، وعقد المجلـس اجتماعـه 
األول في مقـر النـادي أمس برئاسـة العضـو علـي بـن ربيعة 

الكواري وبحضور أعضاء المجلس.

محمد الجزار كتب

صفقة جديدة.. واألنجولي »داال« العبا للنواخذة لـ »3« مواسم

»الوكرة«.. يشغل الصحف األسترالية والبرتغالية..!
إلى  »استرالية«  صحف  أشارت 

ترينت  األسترالي  المدافع  أن 

االنضمام  من  اقترب  ساينسبري 

االنتقاالت  خالل  الوكرة  فريق  إلى 

بحسب  الحالية  الصيفية 

االسترالية  االعالم  وسائل 

الدولي  الالعب  أن  أكدت  التي 

في  النواخذة  رفقة  سيتواجد 

.QNB دوري نجوم

قدم  كرة  العب  وساينسبري 

اللعب في مركز  استرالي يجيد 

أستراليا  منتخب  مع  الدفاع  قلب 

الوطني ونادي بي إي سي زفوله في 

الدوري الهولندي الممتاز قبل انتقاله 

للعب في الدوري البلجيكي وبالتحديد 

ترينت  يلعب  كورترك..  نادي  مع 

ساينسبري في صفوف المنتخب األسترالي 

ويتوقع أن يتواجد معه في نهائيات كأس العالم 

المقبلة بعد أن ساهم في تأهله للبطولة المقامة في قطر.

األسترالي  المدافع  مع  تعاقد  اإليطالي  ميالن  إنتر  وكان 

على  الصيني  جيانجسو  من  ساينسبري  ترينت  الدولي 

 ،1992 في  المولود  األسترالي  »المدافع  اإلعارة..  سبيل 

انضم إلى إنتر ميالن حتى 30 يونيو 2017«... بعدها لعب 

اليندهوفن الهولندي.

ويسعى الوكرة إلغالق ملف المحترفين األجانب بالتعاقد 

الجزائري  للمدافع  بديال  سيكون  واحد  العب  مع 

في  معه  التعاقد  تم  الذي  مصمودي  بوعالم 

عثمان  المالي  عن  بدال  السابق  الموسم 

كوليبالي.

والصحف  المواقع  من  عدد  وقالت 

األنجولي  المهاجم  ان  البرتغالية 

مواسم  لثالثة  وقع  داال  جيلسون 

في  الثالث  المركز  صاحب  مع 

الدوري  من  األخيرة  النسخة 

توقيعه  إلى  صعد  والذي  الكتاري، 

 23 في  هدًفا   19 سجل  أن  بعد 

مباراة في 2021 /2022.

 25 العمر  من  البالغ  داال،  أنهى  وهكذا 

التي  كوندي  دو  فيال  مع  عالقته  عاًما، 

على سبيل  الوقت  ذلك  في   ،2018/  2017 في موسم  بدأت 

هدًفا   14 المهاجم  فيه  سجل  والذي  سبورتنج،  من  اإلعارة 

إلى  وصل  داال  أن  بالذكر  جدير  رسمية...  مباراة   84 في 

إعارته  تمت  سبورتنج،  مع  ليلعب   2016 عام  البرتغال 

آفي في ثالث مناسبات، وما زال يلعب مع أنطاليا  إلى ريو 

سبور، قبل أن يتعاقد بشكل نهائي مع فيالكوندينسيس 

في عام 2020.

ويواصل الوكرة ثالث دوري نجوم QNB للموسم 

2021 - 2022، تدريباته القوية اليومية في 
لمعسكر  المغادرة  قبل  وذلك  الدوحة 

وضع  حيث  الخارجي،  اإلعداد 

اإلسباني  بقيادة  الفني  الجهاز 

تدريبية  خطة  لوبيز  ماركيز 

الجديد  للموسم  استعدادًا 

الوكرة  وكان   ..2023  -  2022
األربعة  محترفيه  استمرار  قرر 

داال  جيلسون  االنغولي  وهم 

منديز  لوكاس  والبرازيلي 

واإليراني اوميد إبراهيمي إضافة 

بن  محمد  الجزائري  المهاجم  إلى 

يطو.

{ داال واهتمامات الصحافة

{ المدافع الدولي واهتمام اإلعالم
{ االسترالي ساينسبري

عوض الكباشي كتب

{ االنجولي داال

إنجاز قطري جديداحتال المركزين الرابع والخامس

العربي والوكرة يختتمان 
مشاركتهما في »آسيوية اليد«

»التميمي« يتوج بذهبية 
غرب آسيا لألسكواش

حيدر آباد - قنا - حل فريقا العربي والوكرة القطريان في المركزين 

الرابع والخامس في البطولة اآلسيوية الرابعة والعشرين لألندية 

أبطال الدوري للرجال لكرة اليد، التي اختتمت منافساته أمس 

لألندية  العالم  لبطولة  والمؤهلة  الهندية،  آباد  حيدر  مدينة  في 

القارات  أبطال 

جلوب  سوبر 

.2022
فقد خسر العربي 

القادسية  أمام 

بنتيجة  الكويتي 

في   28   27
تحديد  مباراة 

الثالث  المركزين 

فاز  فيما  والرابع، 

النور  على  الوكرة 

بنتيجة  السعودي 

30  24 في لقاء تحديد 
الخامس  المركزين 

والسادس.

بلقب  الكويت  توج  وقد 

في  األولى  للمرة  البطولة 

  28 تاريخه بعد فوزه في المباراة النهائية على النجمة البحريني بنتيجة 

.23
البطولة،  بلقب  الفوز  مرات  عدد  في  القياسي  الرقم  القطري  السد  نادي  ويمتلك 

حيث حصل على اللقب خمس مرات، بينما فاز الدحيل القطري باللقب ثالث مرات، 

الريان  من  لكل  واحدة  ومرة  مرتين،  الكويتيان  والقادسية  وكاظمة  القطري  والجيش 

والنور  ومضر  واألهلي  )الكويت(،  والصليبيخات  والفحيحيل  والكويت  )قطر(،  والعربي 

)السعودية(، والسد )لبنان(، والنجمة )البحرين(.

الرجال في بطولة غرب آسيا  الذهبية لفئة فردي  التميمي بالميدالية  الله  البطل عبد  فاز 

لالسكواش التي تستضيفها إيران حاليا وتستمر حتى الثاني من يوليو الجاري.

على  النهائية  المباراة  في  تغلبه  عقب  الفئة  لهذه  األول  بالمركز  التميمي  تتويج  وجاء 

منافسه اإليراني صاحب األرض علي رضا شمالي بثالثة أشواط نظيفة.

نظيره  على  سهل  فوز  بتحقيق  البطولة  في  مشواره  استهل  قد  األدعم  عب  ال  وكان 

هاشم  عبدالله  العراقي 

ثالثة  بواقع   16 الدور  في 

ليضمن  نظيفة  أشواط 

الدور  في  مقعده  بذلك 

واصل  ثم  الثمانية، 

األدوار  نحو  تقدمه 

على  بتغلبه  الحاسمة 

محمد  اإليراني  منافسه 

بثالثة  كاشاني  زياد 

ويضمن  نظيفة  أشواط 

نصف  الدور  إلى  تأهله 

النهائي.

من  التميمي  تمكن  كما 

عمار  الكويتي  نظيره  تجاوز 

نصف  الدور  في  التميمي 

أشواط  ثالثة  بنتيجة  النهائي 

دون رد .

»أنا  له  تصريح  في  التميمي  وقال 

قطر  دولة  ثمثيل  بشرف  جدا  سعيد 

وتحقيق  اآلسيوي  االستحقاق  هذا  في 

هذااإلنجاز الجديد الذي أهديه لكل قطر وشعبها وكل من دعمني في مسيرتي الرياضية«.

وأضاف التميمي »مما الشك أن الفوز بالمركز األول في فئة الفردي في هذه البطولة سيحفزني من أجل 

زمالئي..  رفقة  الفرق  منافسات  في  المشرفة  النتائج  من  المزيد  لتحقيق  وسعي  في  ما  كل  بذل  مواصلة 

ونحن نتطلع إلى إنجاز قطري جديد«.

من جانبه، قال طارق زينل أمين السر العام لالتحاد : »نبارك لبطلنا عبدالله التميمي تحقيق هذا اإلنجاز القطري 

الجديد الذي يعكس مستوى الطموح واإلصرار والمسؤولية التي يحملها هذا الالعب وذلك بالنظر إلى رصيده الحافل 

باأللقاب«.

{ العربي خسر أمام القادسية 

{ عبدالله التميمي

الدعوة  قطر  إرث  برنامج  سفير  كافو  البرازيلي  وجه 

حدث  أكبر  لحضور  قطر  إلى  للسفر  الجماهير  إلى 

مستوى  على  رياضي 

للمرة  يقام  والذي  العالم، 

األوسط،  الشرق  في  األولى 

حديثه  موجهًا  وقال 

»من  القدم:  كرة  لمشجعي 

العملية،  تجربتي  واقع 

المحبة  كل  ستجدون 

قطر،  في  هنا  والترحاب 

أمام  ذراعيه  يفتح  فالبلد 

مختلف  من  الجماهير 

أنحاء العالم«.

هذه  أن  كافو  وأضاف 

ستتيح  البطولة 

رائعة  فرصة 

الكثير  أمام 

الجماهير  من 

العالم  من  جديدة  منطقة  الستكشاف 

وتابع:  الكثير،  عنها  يعرفوا  لم 

لالستمتاع  فرصتكم  »هذه 

العبي  بأفضل 

وهم  العالم 

مذهلة  مالعب  في  المونديال  منافسات  يخوضون 

لالعبين  تجربه  أفضل  لتوفير  خصيصًا  ُصِممت 

والمشجعين. كل مشجع 

منتخبه  بفوز  نفسه  يمّني 

إن  فتخيلوا  العالم،  بكأس 

الحلم  هذا  منتخبكم  حقق 

داخل  معه  تحتفلون  وأنتم 

أصدقائكم  بصبحة  االستاد 

ستكون  بالتأكيد،  وأقاربكم. 

ذكريات ال تنسى«.

يشار إلى أن كافو يعد أكثر 

مشاركة  البرازيل  العبي 

منتخب  مباريات  في 
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والالعب  دولية،  مباراة 

العالم  في  الوحيد 

مع  شارك  الذي 

ثالث  في  منتخبه 

مونديال  في  متتالية  نهائية  مباريات 

1994 بالواليات المتحدة، ومونديال 
ومونديال  فرنسا،  في   1998

كوريا  في   2002
واليابان.

كافو.. سفير برنامج إرث قطر:

جماهير المونديال 
ستجد كل الترحاب والحفاوة

{ كافو




