دي بروين :جريليش يتعرض النتقادات غير عادلة
قال كيفن دي بروين نجم مانشستر سيتي ،إن زميله جاك جريليش
يتعرض للكثير من النقد غير العادل ،ألنه العب إنجليزي.
وأضاف دي بروين في تصريحات أبرزتها صحيفة الجارديان «األمر ال يتعلق
بكرة القدم .إنه بعيد عنها ،هناك تركيز كبير على الالعبين اإلنجليز ،ويميل
الناس إلى معرفة ما يحدث معهم».
وتابع «أشعر بأننا العبون أجانب ،على سبيل المثال ،إذا قضيت ليلة في
الخارج ،فال يتم فحصنا كثيرا ،لكن إذا خرج العب إنجليزي ،يكون ذلك دائما
في وسائل اإلعالم».
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الليلة ..على ملعب استاد وينر نويشتات بالنمسا

اختبار كرواتي للعنابي

كتب

عوض الكباشي

يستضيف ملعب استاد وينر نويشتات بالنمسا مساء
اليوم المواجهة التي تجمع بين منتخبنا الوطني األول لكرة
القدم ومنتخب كرواتيا للمحليين في مرحلة جديدة من
االستعدادات الجادة والقوية للعنابي لخوض منافسات
كأس العالم  ..2022وسيخوض منتخبنا أيضا مباراتين
وديتين هامتين بالنمسا عقب لقاء كرواتيا ،وستكون
المباراتان مع كندا وتشيلي يومي  23و 27الجاري.
ويسعى المدرب اإلسباني سانشيز من خالل مواجهة اليوم
لتجهيز عدد من الالعبين وللمزيد من االحتكاك ،وسبق وأن
التقى العنابي مع منتخب كرواتيا للمحليين  30يونيو
الماضي استعدادا لمشاركته في بطولة الكأس الذهبية
بأميركا ،وأقيمت المباراة على هامش معسكره الكرواتي
وانتهت بفوز العنابي  1-3وسجل الثالثية محمد مونتاري
وعبدالله األحرق وأكرم عفيف.
شهدت الفترة الماضية خوض العنابي مباريات لها طابع
خاص ،الهدف منها تجهيز الفريق وإعداده من جميع
النواحي ،خاصة على مستوى لياقة المباريات ..وتضمنت
هذه المباريات اللعب مع فرق أوروبية معروفة في معسكره
اإلسباني الذي انطلق مطلع يونيو الماضي ،وفي معسكره
النمساوي الذي بدأ مطلع يوليو.

اليوم « »3مباريات
في « كأس»Ooredoo
حقق السد فوزا كبيرا على السيلية حامل
لقب كأس  Ooredooبرباعية نظيفة في
شوط واحد من اللقاء الذي جمع الفريقين
مساء أمس على استاد حمد بن خليفة في
الجولة األولى لمنافسات المجموعة األولى
من النسخة الجديدة من البطولة / 2022
.2023
أحرز أهداف السد حسن أحمد واألسباني
سانتي كازورال وفيصل محمد وتاباتا.
يستضيف استاد ثاني بن جاسم بنادي
الغرافة ،مواجهة قوية بين الدحيل
والمرخية ،في منافسات الجولة األولى
لحساب المجموعة الثانية من بطولة
كأس  Ooredooللموسم ،2023 2022-
والتي ستقام في الخامسة وخمس
وخمسين دقيقة مساء اليوم الثالثاء..

}
المعز علي
}

السد يتخطى السيلية برباعية

ويتواجد الدحيل والمرخية ضمن
المجموعة الثانية والتي تضم أيض ًا
(العربي والغرافة والريان والشمال...
ويسعى كل فريق لتحقيق الفوز واالنطالق

الدوحة -قنا -شهدت الجولة الترويجية لبطولة
كأس العالم  FIFAقطر  ،2022التي تنظمها
اللجنة العليا للمشاريع واإلرث في المملكة العربية
السعودية واإلمارات العربية المتحدة ،إقباال
جماهيريا كبيرا.
وأطلقت اللجنة الجولة الترويجية بالتزامن مع بقاء
قرابة الشهرين على انطالق البطولة التي تقام ألول
مرة في العالم العربي والشرق األوسط.
وتهدف الجولة ،التي تستمر أنشطتها حتى 28
سبتمبر الجاري في مجمعات النخيل بالرياض
ومول العرب بجدة ومول اإلمارات بدبي ،إلى تعريف
المشجعين ،بمختلف فئاتهم ،بأهم المعلومات
المتعلقة بالبطولة ،مثل كيفية الحصول على
هيا ،وحجز أماكن اإلقامة ،والتعرف على
بطاقة ّ
تجربة المشجعين والتنقل إلى المالعب والوجهات
الترفيهية والثقافية التي تزخر بها دولة قطر.
وقال السيد خالد النعمة المدير التنفيذي للتواصل
المجتمعي والشؤون التجارية باللجنة العليا
للمشاريع واإلرث ،في تصريح خالل وجوده في
الرياض لمتابعة فعاليات الجولة الترويجية ،إن
الجناح الخاص بكأس العالم  FIFAقطر  2022في
المجمعات التجارية شهد إقباال كبيرا من الجماهير
للتعرف عن كثب على جميع المعلومات المتعلقة
بالبطولة.

تأجيل انطالق موسم
الطائرة إلى يناير

واختتم منتخبنا الوطني المرحلة األولى مطلع الشهر
الجاري من االستعدادات األخيرة لخوض منافسات
مونديال  2022الذي ينطلق بلقائه االفتتاحي الذي
يجمع العنابي مع االكوادور  20نوفمبر المقبل ضمن
المجموعة األولى ..وحصل العنابي على فترة الراحة
الثانية بعد انتهاء مباراته الودية مع فريق ديبورتيفو
ليونيسا الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية
اإلسباني.
ولعب العنابي مؤخرا ببطولة فيينا الدولية بالنمسا في
الفترة من  20إلى  26اغسطس الماضي .وواجه من خالل
البطولة منتخبات المغرب وغانا المحليين ومنتخب
جامايكا ..خاض خاللها ُمباريات قوية تعادل في األولى أمام
المباراة الثانية على
المغرب بهدفين لكل فريق ،وفاز في ُ
َ
بهدفين مقابل هدف ،وتعادل في المباراة
المنتخب الغاني
الثالثة أمام جامايكا بهدف لكل فريق.
ويحسب للعنابي وبغض النظر عن الفرق المنافسة ،أنه
سجل أهدافا في جميع مبارياته ،باستثناء  3مباريات مع
التسيو وفيورنتينا االيطاليين ،وريال مايوركا اإلسباني
والتي انتهت بالتعادل السلبي.
وسوف تبدأ المرحلة األهم في الشهر الجاري من خالل
مباراتي كندا وتشيلي ،وتعتبر المباراتان في غاية األهمية،
وسوف تسهم مع باقي المباريات في الوصول بالعنابي إلى
مستوى الطموحات القطرية خالل مونديال قطر .2022

نحو تحقيق نتائج جيدة وحصد أكبر عدد
ممكن من النقاط من أجل الصعود للدور
الثاني.
تتواصل منافسات بطولة كأس Ooredoo

إقبال جماهيري على الجولة
الترويجية لمونديال «»2022
في السعودية واإلمارات

بلقاء العربي والشمال اليوم الثالثاء 20
سبتمبر عند الساعة الثامنة و 5دقائق
مساء على استاد ثاني بن جاسم بنادي
ً
الغرافة ،ضمن مباريات الجولة األولى
لحساب المجموعة الثانية من البطولة
للموسم  ...2023 2022-تضم المجموعة
الثانية بجانب الفريقين أندية :الدحيل
والغرافة والريان والمرخية ..ومن المتوقع
أن تكون المباراة عامرة باإلثارة والندية،
بالنظر إلى األسماء الكثيرة المميزة التي
تضمها تشكيلة كال الفريقين.
سيكون فريقا الغرافة والريان على موعد
مع مواجهة قوية بينهما اليوم الثالثاء،
على استاد سعود بن عبدالرحمن بنادي
الوكرة ،ضمن منافسات الجولة األولى
لحساب المجموعة الثانية.

بيولي:

أعلن االتحاد القطري للكرة الطائرة ،تأجيل انطالق
منافسات الموسم الرياضي  2023 - 2022إلى يناير
المقبل على أن يختتم في نهاية مايو أو بداية يونيو
المقبلين.
وقال السيد يوسف كانو أمين السر العام لالتحاد
القطري للكرة الطائرة في تصريح خاص لوكالة
األنباء القطرية (قنا) إن الموسم الرياضي الحالي
يعتبر استثنائيا نسبة الستضافة بطولة كأس
العالم  . 2022مضيفا أن مجلس اتحاد الطائرة رأى
تأجيل الموسم ألن الفترة المقبلة ستشهد تجهيز
جميع األندية الرياضية في الدولة للمونديال.
وأضاف  ،أن مجلس إدارة االتحاد سيجتمع في
األسبوع المقبل لتحديد رزنامة الموسم الجديد
وكيفية تنظيم المنافسات خالله ،ألنه بعد التأجيل
حتما سيكون الموسم مضغوطا ولكنه أكد تنظيم
جميع المنافسات لجميع الفئات دوري وكؤوس

منتظرا تحقيق وعده

برشلونة يحلم باعتزال بيكيه
ترغب إدارة برشلونة في أن يقرر جيرارد بيكيه،
قريبا ،بحسب تقرير
مدافع الفريق  ،االعتزال
ً
صحفي كتالوني.
وأبرزت صحيفة «سبورت» تصريحات سابقة
لبيكيه ،قال فيها عقب الخسارة أمام بايرن ميونخ
( )8 - 2في دوري أبطال أوروبا« :لقد وصلنا إلى
الحضيض ..إذا اضطررت للمغادرة كي يحصل
الفريق على دماء جديدة ،سأغادر».
كما صرح بيكيه ً
أيضا« :إذا أخبرني (المدرب) كومان
غدا أنني يجب أن أغادر ،سأترك كرة القدم ..لن
ً
ألعب ألي فريق آخر غير برشلونة».
وقال كذلك« :سأعتزل في برشلونة ،لكن ليس
كبديل» .وذكرت الصحيفة الكتالونية أن كل
هذه العبارات ،نطق بها بيكيه خالل السنوات
أساسيا في برشلونة،
العبا
األخيرة ،عندما كان
ً
ً
لكنه اآلن ال يعيش أفضل لحظاته ،في ظل
تواجده الدائم على
مقاعد البدالء.

كنا أفضل من نابولي

} بيولي

عبر ستيفانو بيولي ،المدير الفني
لميالن ،عن عدم رضاه بعد خسارة
فريقه أمام نابولي ،بنتيجة (-1
 ،)2في اللقاء الذي جمع الفريقين
بالجولة السابعة من الدوري
اإليطالي.
وقال بيولي في تصريحات لشبكة
«« :»DAZNلست راضيا على اإلطالق
وكذلك العبو فريقي يجب أن يكونوا كذلك،
لقد سجلنا هدفا واحدا فقط ،ولم يكن كافيا
وسط الفرص الكثيرة التي خلقناها».

وأضاف« :إنه ألمر محبط ألن ذلك قد يحدث إذا لعب
المنافس بشكل جيد ،لكن في هذه المباراة لم
نستحق الخسارة ،آمل أن نتعلم من هذه المباراة أن
نكون أكثر فاعلية على المرمى ،ألننا فعلنا كل شيء
بشكل صحيح باستثناء األخطاء وقلة التصميم في
منطقة جزاء الخصم».
وتابع بيولي« :من الصعب إلقاء اللوم على تحركاتنا
الدفاعية حيث كان لنابولي فرص قليلة ،أشعر بالمرارة
ألننا كنا الفريق الذي خلق الفرص وافتقد تحويلها ألهداف،
صحيح أننا استقبلنا العديد من األهداف ونحتاج للعمل على
ذلك ،لكن قلقي أكثر بشأن الخط الهجومي».

} جيرارد بيكيه
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المهندس عبدالعزيز آل إسحاق ..مدير الصرح المونديالي:

استاد الجنوب يربط عراقة الماضي بأصالة الحاضر
}المهندس عبدالعزيز آل إسحاق

التصميم الفريد
للملعب يحاكي التاريخ
البحري لمدينة الوكرة
قال المهندس عبد العزيز آل إسحاق ،مدير استاد الجنوب،
أحد االستادات الثمانية المستضيفة لكأس العالم  FIFAقطر
 ،™2022إن المعمارية الراحلة زها حديد استوحت تصميم
الصرح المونديالي من التاريخ البحري العريق لمدينة
الوكرة ،الذي طالما ارتبط بركوب البحر للصيد واستخراج
اللؤلؤ ،فأبدعت تحفة معمارية فريدة تربط عراقة الماضي
بأصالة الحاضر.
وأضاف آل إسحاق أن المعمارية العالمية زها حديد حرصت
على دراسة المنطقة والتعرف على تاريخها ومعالمها ،في ضوء
ارتباط تاريخ مدينة الوكرة بالصيد وتجارة اللؤلؤ ،فاستلهمت
التصميم على شكل صدفة خارجية بداخلها مركب تقليدي.

وأكد آل إسحاق في حوار لموقع اللجنة العليا للمشاريع واالرث،
أنه قد جرى اختيار موقع االستاد ،الذي افتتح في  16مايو 2019
خالل استضافته نهائي كأس األمير ،بشكل مدروس ليخدم
أكبر عدد من سكان مدينة الوكرة والمناطق المحيطة بها،
والذين يمثلون شريحة كبيرة من أفراد المجتمع القطري.
وأضاف« :يتسع استاد الجنوب ألكثر من  40ألف مشجع ،ومن
المقرر تفكيك  20ألف مقعد من المدرجات العلوية ،والتبرع بها
لصالح مشاريع رياضية في أنحاء العالم ،ثم االستفادة من
االستاد بالمقاعد المتبقية الستضافة منافسات كرة القدم
وغيرها من األحداث الرياضية األخرى ،ليصبح االستاد في
مرحلة اإلرث مركز ًا رياضي ًا لخدمة سكان المناطق المحيطة

به ».وأوضح آل إسحاق أنه من المقرر إنشاء مرافق إضافية في
المنطقة المحيطة باالستاد ،لخدمة أفراد المجتمع؛ تشمل
مسجد ًا ومساحة داخلية متعددة االستخدامات ،ومدرسة،
وصالة أفراح وغيرها ،مشير ًا إلى أن المنطقة المحيطة
باالستاد تضم اآلن حديقة عامة تمتاز بمساحتها الخضراء
الشاسعة ومناظرها الخالبة ،وتحتوي على مالعب للتنس
وكرة السلة ،ومرافق لممارسة التمارين الرياضية ،ومساحات
للعب األطفال ،ومسارات للجري وركوب الدراجات.
وأكد آل إسحاق أنه قد جرى مراعاة كافة جوانب االستدامة
في جميع مراحل المشروع بداية من مرحلة التصميم مرور ًا
بالتشييد واآلن خالل تشغيل االستاد؛ وخاصة في السقف

القابل للطي والذي يبلغ طوله  92متر ًا ،ويسمح بتخفيف
حدة أشعة الشمس وتظليل االستاد بالكامل ،باإلضافة إلى
حمايته من الداخل من الطقس الحار ،األمر الذي سيسهم في
رفع كفاءة نظام التبريد داخل االستاد.
وأشار آل إسحاق إلى أن الصرح المونديالي هو أول استادات
مونديال قطر  2022حصو ًال على شهادات المنظومة العالمية
لتقييم االستدامة «جي ساس» التي تمنحها المنظمة
الخليجية للبحث والتطوير «جورد» ،حيث حصل على ثالث
شهادات في االستدامة ،شملت التصميم والبناء من فئة األربع
نجوم ،وإدارة التشييد من الفئة األولى ،ونسبة كفاءة الطاقة
الموسمية عن مركز الطاقة.

استعدادا لمونديال قطر «»2022

«اآلسيوي» يستعرض
تحضيرات منتخبات القارة
كتب

وحيد بوسيوف

تطرق االتحاد اآلسيوي لكرة القدم لالستعدادات األخيرة للمنتخبات اآلسيوية

لمونديال قطر  ،2022وذلك في تقرير نشره الموقع بعنوان «محطات للمتابعة في

محطة اإلعداد األخيرة» ،وذلك مع اقتراب انطالق منافسات بطولة مونديال العرب.

} المنت

خب الس

} العنابي

يريح الجماهير الكورية.
الكوري
المنتخب
ويستعد
الجنوبي ليتقابل في األيام المقبلة مع كوستاريكا
والكاميرون ،حيث يدخل سون وزمالؤه المباراتين بثقة
كبيرة ،على أمل نجاح الالعب في تسجيل المزيد من
األهداف في المباريات التي تسبق انطالق كأس العالم.

منتخبات
وتستعد
القارة الصفراء المتأهلة للبطولة
من أجل خوض محطة اإلعداد في النافذة الدولية
األخيرة قبل العرس العالمي ،وذلك من أجل استكمال
مراجعة أوراقها .ويخوض منتخبنا الوطني وكذلك
منتخبات السعودية وأستراليا وإيران واليابان وكوريا
الجنوبية مباريات ودية خالل األيام المقبلة ،من أجل
االستعداد لخوض منافسات كأس العالم.
وألقى التقرير الذي نشره موقع االتحاد اآلسيوي الضوء على
مجموعة من الجوانب التي تستحق المتابعة خالل األيام
المقبلة ضمن استعداد ممثلي قارة آسيا.

األخضر السعودي

استعدادات جيدة للعنابي
قال الموقع إن منتخبنا الوطني يركز فقط على كأس العالم
 ،2022على الرغم من انطالق منافسات الدوري القطري في
شهر أغسطس ،إال أن العبي العنابي غابوا عن المنافسات
المحلية ،مع انخراطهم في المعسكر التدريبي للمنتخب
الوطني استعداد ًا لكأس العالم .ومنح هذا القرار فرصة
للمدرب فيليكس سانشيز من أجل التركيز بشكل كامل
على العمل مع الالعبين ورفع مستوى التأقلم داخل الفريق،
رغم أنه في ذات الوقت قد يتأثر الالعبون بغياب المباريات
التنافسية .وكانت آخر المباريات التنافسية ألكرم عفيف
والمعز علي وبقية زمالئهما خالل دور المجموعات من دوري
أبطال آسيا  2022في شهر أبريل ،حيث لم يشاركا بعد
ذلك سوى في المباريات الودية مع العنابي.
وأضاف موقع االتحاد القاري :االستعدادات تسير بشكل
جيد للعنابي بطل كأس آسيا  ،2019وهو سيخوض في
األيام المقبلة مباريات ودية أمام كرواتيا وكندا وتشيلي.

عودة كيروش
واعتبر الموقع أن الحدث األكبر في األيام األخيرة كان عودة
المدرب البرتغالي كارلوس كيروش من أجل تدريب
منتخب إيران ،بعد أن أمضى من قبل  8سنوات في تدريب
منتخبها الوطني بين عامي  2011و ،2019قاد خاللها الفريق
في نسختين من نهائيات كأس العالم.
ومنذ نهاية رحلة كيروش السابقة مع المنتخب اإليراني

عودي يوا

جه أم
يركا وديا

} إشادة االتحاد اآلسيوي بالالعب الكوري سون

} مهدي تارمي

بعد نهاية كأس آسيا  2019في اإلمارات ،أشرف المدرب
البرتغالي على تدريب منتخبي كولومبيا ومصر ،وهو اآلن
يعود من جديد للعمل مع منتخب إيران.
وبالمجمل فإن تشكيلة منتخب إيران لم تشهد تغييرات
كبيرة خالل السنوات األخيرة ،ويبرز فيها المهاجم مهدي
تاريمي الذي تألق خالل آخر ثالث سنوات خاصة مع
انضمامه إلى صفوف بورتو البرتغالي.
ويخوض منتخب إيران مباراتين وديتين في األيام المقبلة
أمام أوروغواي والسنغال ،حيث تأمل الجماهير اإليرانية
بمشاهدة أداء مميز من خط الهجوم القوي الذي يضم إلى
جانب تارمي كل من سردار أزمون وعلي رضا جاهنباخش.

بتسجيله هاتريك في مرمى ليستر سيتي بعد نزوله في
الدقائق األخيرة من عمر الشوط الثاني ،حظي باهتمام
موقع االتحاد اآلسيوي كونه يعتبر أحد أبرز نجوم القارة،
ويحمل آمال كوريا الجنوبية في مونديال قطر .2022
وقال الموقع بعد أن تشارك الموسم الماضي في صدارة
ترتيب هدافي الدوري اإلنجليزي مع المهاجم المصري محمد
صالح العب ليفربول ،عانى سون هيونج -مين من غياب
األهداف في بداية الموسم الجديد مع توتنهام هوستبر ،قبل
أن يتألق في عطلة نهاية األسبوع من خالل تسجيل ثالثة
أهداف بمرمى ليستر سيتي يوم السبت .وأضاف الموقع:
كان باولو بينتو مدرب المنتخب الكوري الجنوبي أعلن
األسبوع الماضي أنه ال مشكلة عنده بخصوص غياب سون
عن التسجيل ،ولكن اآلن بعد تسجيل المهاجم لثالثة
أهداف فإن المدرب يشعر بالسعادة والثقة ،وهو األمر الذي

سون والمنتخب الكوري
والشك أن عودة سون للتألق من جديد في الدوري اإلنجليزي

أما عن المنتخب السعودي فقد قال الموقع إنه يستعد
لمواجهة منتخبي األرجنتين والمكسيك في مجموعته
خالل كأس العالم ،وبالتالي فإن الفريق يعمل على
االستعداد بأفضل صورة من أجل مواجهة هذين الفريقين.
وكان المنتخب السعودية قد خسر في شهر يونيو الماضي
أمام كولومبيا وفنزويال بنتيجة  ،1-0وهو يتطلع حالي ًا
لتحقيق نتائج أفضل هذا العام ،بعد أن حقق انتصارين
فقط خالل عام  ،2022كان من بينهما انتصار وحيد في
آخر  5مباريات .وفي هذه النافذة الدولية سوف يتقابل
المنتخب السعودي مع فريقين من جنوب وشمال أميركا،
حيث يلتقي مع اإلكوادور والواليات المتحدة ،وهما منتخبان
تأهال أيض ًا إلى كأس العالم ،حيث تشكل هاتان المباراتان
محطة استعداد مهمة للفريق الذي يشرف على تدريبه
الفرنسي هيرف رينارد .ويطمح الفريق في تحقيق نتائج
جيدة خالل هاتين المباراتين ،لتشكال دافعا قويا قبل
انطالق المنافسة في قطر.

منتخب الساموراي
كما هو الحال مع منتخب السعودية ،فإن منتخب اليابان
سيتقابل في المباراتين الوديتين المقبلتين مع الواليات
المتحدة واإلكوادور ،وستقام المباراتان في ألمانيا ،ولكن
المنتخب الياباني سيفتقد خاللهما المهاجمين يويا
أوساكو وتاكوما أسانو .ورغم ذلك يمتلك المدرب هاجيمي
مورياسو خيارات متعددة في مركز قلب الهجوم ،من ضمنها
أياسي يويدا المهاجم السابق في كاشيما انتليرز ،والذي
انتقل خالل شهر يونيو للعب في بلجيكا ،حيث يأمل الالعب
في تقديم مستوى يساعده على االنضمام إلى التشكيلة في
نهائيات كأس العالم.

متابعات

19

السنة ( - )28الثالثاء  24من صفر 1444هـ الموافق  20سبتمبر 2022م العدد ()9878

إطالق روزنامة الموسم الجديد ..ومهرجان قطر لإلبل «جزيالت العطا»

تنظيم مزاين كأس العالم لجماهير المونديال
كتب

} حمد العذبة

عوض الكباشي

كشف نادي قطر لمزاين اإلبل رُ وزنامة الموسم
الجديد ( ،)2023 2022-والتي ضمت كال
من مزاين كأس العالم ،والنسخة
الثانية من مهرجان قطر لإلبل
«جزيالت العطا» ،وذلك وسط
حضور عدد من المسؤولين
ومالك اإلبل ..جاء ذلك في الحفل
الذي قدمه اإلعالمي خالد جاسم
وعقده النادي أمس االثنين في
صالة لوسيل الرياضية بمقر وزارة
الرياضة والشباب ،وكشف خالله
عن الهوية البصرية والشعار اللفظي
لمزاين كأس العالم ،باإلضافة إلى
تفاصيل أخرى.

} محمد بن سلعان

} خالد جاسم

} كأس مزاين قطر
} وسام مزاين قطر

وينظم النادي مزاين كأس العالم على هامش بطولة
كأس العالم لكرة القدم  FIFAقطر  ،2022إيمان ًا منه
بمسؤوليته الوطنية وضرورة أن يكون له دور مهم في
أكبر مناسبة رياضية على مستوى العالم تقام على
تراب قطر ،ومشاركة فعالة تعكس ثقافة شعب قطر
وعاداته وتقاليده ..ويقام مزاين كأس العالم خالل
الفترة من  24نوفمبر وحتى  2ديسمبر المقبلين،
فيما ستنطلق النسخة الثانية من مهرجان قطر لإلبل
(جزيالت العطا) في  28يناير من العام المقبل .2023
وفي كلمته في الحفل ،أوضح حمد بن جابر العذبة
رئيس نادي قطر لمزاين اإلبل ،أنه يؤمن بدور الرياضة
في تقريب المسافات بين الثقافات ،وقدرتها على
كسر الحواجز بين الشعوب ،معتبر ًا انها إحدى القوى
الناعمة لدولة قطر التي تستخدمها القيادة الرشيدة
في التقريب ونشر الخير بين البشر.
وقال العذبة إن بطولة كأس العالم  FIFAقطر ،2022
باتت على مرمى البصر ،والتي نتشرف بتنظيمها
لنستقبل العالم هنا في بالدنا ،ونريهم على أرض
الواقع المعاني النبيلة واألصيلة لقيمنا وأخالقنا
وعاداتنا وتقاليدنا وسماحة ديننا الحنيف وثقافتنا
المنفتحة على اآلخر.
وأضاف أن النادي سينظم مزاين كأس العالم على
هامش مونديال قطر ،إيمان ًا منه بمسؤوليته الوطنية
ودوره المهم في المجتمع ،وحرصه على المشاركة في
هذا الحدث وتعريف جماهير المونديال على رياضة
ومثل وعادات وتقاليد
اآلباء واألجداد بما تحمله من قيم ُ
تعكس أخالق شعبنا الذي ُع ِرف من قديم الزمان
بحسن أخالقه وكرمه وتواضعه.
وأكد العذبة على سعي نادي قطر لمزاين اإلبل باالستمرار
في االرتقاء بتنظيم هذه الرياضة العظيمة التي
توارثناها جي ًال عن جيل ،وسيتوارثها أبناؤنا وأحفادنا
من بعدنا ،وذلك انطالق ًا من
رؤية النادي

الساعية نحو إقامة وتنظيم مهرجانات المزاين طبق ًا
ألحدث المعايير والمواصفات.
وشدد رئيس نادي قطر لمزاين اإلبل ،في ختام حديثه،
على ضرورة أن يتحول مهرجان قطر لإلبل «جزيالت
العطا» الذي ولد كبير ًا وعظيم ًا إلى محطة من أكبر
وأهم المحطات لهذه الرياضة إقليمي ًا وعربي ًا ودولي ًا،
وذلك خالل النسخة الثانية من المهرجان التي ستقام
خالل شهر يناير من العام المقبل ،مشيد ًا في الوقت
نفسه بجهود المالك القطريين ودورهم في هذا الصدد.

برياضاتنا وحضارتنا وعاداتنا وتقاليدنا للشعوب
والجماهير الوافدة لحضور بطولة كأس العالم.
وأوضح محمد بن سلعان أن رمزية الهوية البصرية
لمزاين كأس العالم ،تكمن في تصميمها بهدف الدمج
بين رأس الناقة كرمز للثقافة المحلية للقطريين
واعتزاز برياضة متجذرة في عاداتهم وتقاليدهم
وتاريخهم وبين كرة القدم وتصويرها في الشعار على
هيئة كوكب األرض كرمز للرياضة العالمية األكثر
شهرة بين البشر .وفي الكرة تم استخدام السدو
العربي بأسلوب معاصر يعكس جمالية الزخرفة
العربية البدوية المعبرة عن قطر بشكل خاص
والمنطقة الخليجية والعربية بشكل عام.
«حوير» وهو تعويذة مزاين كأس
كما كشف عن
ّ
(حوير) هي تصغير لـ (حوار) وهو صغير
العالم ،كلمة
ّ
الناقة ،وهذا االسم شائع في قطر ومنطقة الخليج
حوير الزي القطري الذي يعتز به
العربي .ويرتدي
ّ
ويمارس رياضة كرة القدم التي يعشقها وسيقوم خالل
مرافقته لنا في مزاين كأس العالم بتشجيع منتخبنا
الوطني القطري طوال بطولة كأس العالم فيفا-قطر
.2022
وأوضح بن سلعان أن مزاين كأس العالم سيشهد عدد ًا
من الفعاليات المصاحبة ،أبرزها متحف اإلبل األول
من نوعه والذي سيضم كل مستلزمات اإلبل ،وصور ًا
تعكس عالقة اإلبل بالمجتمع القطري ،فض ًال عن
عروض المركوبة وأدب الذلول ،باإلضافة إلى العرضة
القطرية ،وأيض ًا مسابقة المحالب.

أوضح محمد بن سلعان المري مدير إدارة العالقات
العامة واالتصال بنادي قطر لمزاين اإلبل أن النادي
يتطلع عبر تنظيم مزاين كأس العالم إلى المشاركة
في تحقيق أهداف دولتنا الحبيبة قطر من استضافة
كأس العالم  FIFAقطر  ،2022بإبراز هوية قطر
المميزة ،والتعريف

جوائز ضخمة

«سفن الصحاري» الشعار اللفظي
ودشن نادي قطر لمزاين اإلبل ،خالل الحفل ،الشعار
اللفظي «سفن الصحاري» المصاحب لمزاين كأس
العالم ،فقد اشتق الشعار من رمزية اإلبل في التاريخ
القطري ،فقديما أطلق العرب على اإلبل وصف ًا معبر ًا هو
سفن الصحاري لقدرتها على عبور الصحاري وكثبانها
الرملية التي تشبه أمواج البحار وقدرة السفن على
سفن البحار تجلب
ركوبها وعبورها .وكما كانت ُ
سفن الصحاري «اإلبل»
الخير ألهل قطر ،فقد كانت ُ
السفن حين رسوها في الموانئ
آنذاك تنقل ما تجلبه ُ
إلى جميع أنحاء الدولة.

محمد بن سلعان المري :مزاين
ً
عددا
كأس العالم سيشهد
من الفعاليات المصاحبة

{ تصوير  /محمود حفناوي

من ناحية أخرى ،شدد مدير العالقات العامة واالتصال
بأن المشاركة في مزاين كأس العالم ستكون
مخصصة فقط للمطايا الفائزة في المراكز العشرة
األولى في جميع أشواط النسخة األولى من مهرجان
قطر لإلبل  ،2022كما أشار إلى السماح بمشاركة
مطية واحدة من المطايا الفائزة في األشواط الثالث
المرصص ،وكذلك السماح بمشاركة مطية
واحدة من كل

حمد العذبة:
المهرجان
للتعريف على
رياضة اآلباء
واألجداد
بما تحمله
من قيم ُومثل
وتقاليد

جمل فائز في مهرجان قطر لإلبل .2022
هذا وأوضح بأن المنافسات ستشهد  15شوط ًا ستقام
في الفترة الصباحية على مدار تسعة أيام موزعة على
فئات المغاتير واألصايل والمجاهيم بواقع ثالثة أشواط
لكل فئة ،على أن تكون المشاركة لإلبل من عمر حقايق
إلى الجل.
كما أعلن بن سلعان بأن قيمة الجوائز المادية لمزاين
كأس العالم تبلغ أكثر من  10ماليين ريال ،أما الجوائز
العينية فتتكون من  15كأسا ذهبية ،و 15كأسا فضية،
و 15كأسا برونزية ،و 15وساما ذهبيا ،و 15وساما فضيا،
و 15وساما برونزيا ،رصدت للفائزين بالمراكز الثالثة
األولى لجميع األشواط والفئات.

أغنية رسمية للمزاين
وتم خالل الحفل الكشف عن نسخة من كأس ووسام
مزاين كأس العالم والتي ستكون من نصيب الفائزين
بالمراكز الثالثة األولى لجميع األشواط والفئات ،فضال
عن تدشين كرة مزاين كأس العالم بأيقونة المنتخب
القطري حيث ستكون كرة القدم عنصر المفاجأة
للجمهور ،لخلق روح التنافس والحيوية.
هذا وأطلق نادي قطر لمزاين اإلبل األغنية الرسمية
لمزاين كأس العالم  Desert Dhowsباللغة اإلنجليزية،
وهي أغنية ترحيبية بضيوف مزاين كأس العالم،
وتحمل دعوة لجماهير العالم خالل وجودهم لحضور
مباريات كأس العالم  -FIFAقطر  2022بالتعرف على
القطريين وعلى عاداتهم وتقاليدهم بأسلوب غنائي
محبب وجذاب.
ويشكل نادي قطر لمزاين اإلبل عالمة مضيئة وفارقة
في تاريخ المزاينات المحلية والخليجية ،كما يهدف
إلى دعم وتشجيع كافة الجهود واألنشطة المتعلقة
بمزاين اإلبل والتي تعزز وتسهم في رفع الوعي لدى
المالك والمجتمع ،باإلضافة إلى إجراء البحوث
والدراسات ،والتعاون مع الجهات والهيئات
والمنظمات اإلقليمية والدولية ذات
الصلة.
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بعد تفوقه على األتلتيكو في قمة الليجا ..آس:

ريال مـدريـد «يرقــص» !..
كتب

} الجازيتا ديللو سبورت

} ذا صن

وحيد بوسيوف

اهتمت الصحف اإلسبانية بالفوز الذي حققه
ريال مدريد على أتلتيكو مدريد في ديربي
العاصمة اإلسبانية بنتيجة / 2 ،1خاصة
أنه جاء بعد الضجة التي أحدثها موضوع
«فينيسيوس» العب ريال مريد ورقصته ،حيث
تعرض النتقادات من نجم األتلتيكو كوكي
الذي طالبه قبل المباراة باحترام جماهير
الفريق الثاني في العاصمة مدريد.
أما الصحف اإلنجليزية فقد كان حديثها عن
فوز آرسنال على برينتفورد والعودة لصدارة
الدوري اإلنجليزي الممتاز ،كما اهتمت
الصحف بمصير بريندان رودجرز ،مدرب
ليستر سيتي ،وجوليان لوبيتيجي ،مدرب
إشبيلية ،ونتائج لقاءات األحد في الدوريات
األوروبية ،ومستوى المهاجم البولندي روبرت
ليفاندوفسكي في برشلونة.
البداية بصحيفة «ماركا» التي كان اهتمامها
األول عبر غالفها بتتويج المنتخب اإلسباني
بلقب بطولة أوروبا لكرة السلة ،وكتبت «أبطال»
و«درس من ذهب».
كما اهتمت بفوز ريال مدريد
على أتلتيكو مدريد  1-2في
ديربي العاصمة اإلسبانية
في إطار مواجهات الدوري
اإلسباني ،وكتبت «برهنة
لتفوق ريال مدريد» ،إلى
جانب تطرقها لتعادل
إشبيلية وفياريال ،1-1
وكتبت «التعادل ال يوضح
مستقبل لوبيتيجي».
وهذا ينطبق على صحيفة
«سبورت» الكتالونية التي
ركزت على فوز منتخب
إسبانيا بلقب بطولة
أوروبا لكرة السلة بعد
تفوقه في النهائي على
فرنسا ،وكتبت «عمالق } ماركا
ذهبي».

أما فيما يتعلق بفوز ريال مدريد على أتلتيكو
مدريد  1-2في ديربي العاصمة اإلسبانية
واستعادة صدارة الدوري اإلسباني ،فقد كتبت
«ريال مدريد يتشبث بالصدارة».
وركزت صحيفة «موندو ديبورتيفو» على فوز
منتخب إسبانيا على منتخب فرنسا والتتويج
بلقب بطولة أوروبا لكرة السلة ،وكتبت «حمام
من ذهب».
الصحيفة اهتمت أيضا بفوز ريال مدريد
بديربي العاصمة اإلسبانية على حساب
أتلتيكو مدريد  1-2والعودة لصدارة الدوري
اإلسباني ،وكتبت «الديربي أبيض».
كما أشادت بمستوى الدولي البولندي روبرت
ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة ،وكتبت
«النسخة األفضل من ليفاندوفسكي».
وعنونت صحيفة «آس» على تتويج المنتخب
اإلسباني بلقب بطولة أوروبا لكرة السلة بـ
«أبطال السينما».
واهتمت الصحيفة بفوز ريال مدريد
على أتلتيكو مدريد  1-2في الديربي
واستعادة صدارة الدوري اإلسباني ،وكتبت
«ريال مدريد يرقص» ،في إشارة من

أنش ــيلوتي يحتفــي باالنتصــار

}
أنشيلوتي
}

بعث اإليطالي كارلو أنشيلوتي ،المدير الفني
لريال مدريد ،برسالة إلى جمهور الميرينجي.
وذلك عقب الفوز ( )1-2على مضيفه أتلتيكو
مدريد ،أول أمس األحد ،في ديربي
العاصمة اإلسبانية ،ضمن منافسات
الجولة السادسة من الليجا ،على
ملعب سيفيتاس متروبوليتانو.
وجاء هدفا ريال مدريد عن طريق
كل من :رودريجو جويس وفيدي
فالفيردي ،في الدقيقتين
 18و ،36بينما سجل
هيرموسو ألتلتيكو في
الدقيقة .83
أنشيلوتي،
ونشر
عبر حسابه بموقع
التواصل االجتماعي
«تويتر» ،صورة له
من المباراة ،وكتب
عليها« :سعيد بالفوز
ومواصلة
بالديربي،
سلسلة االنتصارات».
يذكر أن الفريق الملكي
حقق الفوز في كل
المباريات التي خاضها،
هذا الموسم حتى اآلن ،سواء
في الدوري اإلسباني أو دوري
أبطال أوروبا.
ويتصدر الريال جدول ترتيب
الليجا حاليا بـ 18نقطة (العالمة
ً
متفوقا
الكاملة) ،بعد مرور  6جوالت،
على برشلونة صاحب المركز الثاني
بفارق نقطتين.

الصحيفة إلى أن ريال مدريد فاز ورقص
العبيه دعم ًا لزميلهم «فينيسيوس».

الصحف اإلنجليزية
وفي إنجلترا ركزت صحيفة «ذا صن»على
فوز آرسنال على برينتفورد  0-3في الدوري
اإلنجليزي الممتاز ومشاركة الشاب إيثن البالغ
 15عاما في اللقاء ،وكتبت «صغير آرسنال إيثن
بعض المرح».
كما اهتمت بمستقبل بريندان رودجرز ،مدرب
ليستر سيتي ،وكتبت «رودجرز يدفع الثمن».
أما صحيفة «ليكيب» الفرنسية ركزت على فوز
باريس سان جيرمان على أولمبيك ليون 0 1-
في الدوري الفرنسي بفضل هدف من النجم
ليونيل ميسي ،وكتبت «ميسي العاصمة».
كما اهتمت الصحيفة بهزيمة منتخب فرنسا
أمام منتخب إسبانيا في نهائي بطولة أوروبا
لكرة السلة ،وكتبت «عال جدا بالنسبة
لفرنسا».
كما تطرقت للحديث على تعادل أولمبيك
مارسيليا ورين  1-1في الدوري الفرنسي،
وكتبت «جندوزي يتكلف بكل شيء».

سقوط ميالن
والشك أن سقوط ميالن
أمام نابولي هو الموضوع
األبرز بالنسبة للصحف
اإليطالية ،حيث ركزت
صحيفة «الجازيتا ديللو
سبورت» على أزمة يوفنتوس
وإنتر ميالن بعد الهزيمة مرة
أخرى في الدوري اإليطالي
أمام مونزا وأودينيزي ،وكتبت
«تحت االتهام» ،و«يوفنتوس
وإنتر :المدربان تحت األنظار».
الصحيفة اهتمت بفوز نابولي
على ميالن  1-2وتصدر الدوري
اإليطالي ،وكتبت «يغني
نابولي ..غضب ميالن».

أوبالك:

ديباال سينضم
لمعسكر األرجنتين

لـم نكــن سـيئي ــن

}
أوبالك
}

دافع السلوفيني يان أوبالك،
حارس أتلتيكو مدريد ،عن فريقه
بعد خسارة الديربي على يد ريال
مدريد ( )2-1في قمة الجولة السادسة
لليجا ،مؤكدا أن الفريق ال يستحق هذه
النتيجة.
وقال أوبالك ،في تصريحات تليفزيونية:
«نشعر بغصة في الحلق .خسرنا
الديربي ،وهي مباراة مهمة للغاية .لم
نكن سيئين إلى حد كبير .لم نستحق
الخسارة ،ولكن هذه هي كرة القدم».
وأوضح «استفاد المنافس من الفرص التي
الحت له ،عكسنا .الخسارة دائما ما يكون
مذاقها مريرا ،ونشعر بالحزن الشديد».
} ديباال
كما أرجع أوبالك تفوق الميرينجي في
المباراة للصالبة الدفاعية التي يتمتع بها
كشف تقرير صحفي إيطالي ،أمس اإلثنين ،موقف
تحت قيادة اإليطالي كارلو أنشيلوتي.
باولو ديباال نجم روما ،من االنضمام إلى منتخب
وحول واقعة طرد مدافع الفريق ماريو
األرجنتين ،خالل التوقف الدولي الحالي.
إيرموسو في نهاية المباراة ببطاقة
وخرج ديباال من تشكيلة روما أمام أتاالنتا بالجولة
صفراء ثانية ،بعد دفعه لداني
السابعة من الدوري اإليطالي ،عقب تعرضه لمشكلة
سيبايوس ،العب الريال ،قبل
عضلية خالل اإلحماء.
تنفيذ ركلة ركنية ألتلتيكو،
ووفقا لموقع «كالتشيو ميركاتو» ،فإن باولو ديباال سينضم
أوضح صاحب الـ 29عاما أنه
إلى صفوف راقصي التانجو في المباراتين الوديتين ضد
لم يشاهد أي شيء غير
هندوراس وجامايكا بشكل طبيعي.
مألوف ،وأن الحكم
وأشار إلى أن ديباال خضع لفحوصات طبية بعد مباراة أتاالنتا ،والتي
كان قريبا من
كشفت عدم معاناته من أي إصابة.
الواقعة.
وأوضح الموقع اإليطالي أن جوزيه مورينيو مدرب روما ،قلق من سفر ديباال إلى
معسكر األرجنتين ،وإمكانية تعرضه إلصابة تمنعه من خوض مباراة روما المهمة
ضد إنتر ميالن عقب انتهاء التوقف الدولي.

وسجل نيمار  8أهداف وصنع  ،7ليرفع رصيده من
المساهمات في أهداف سان جيرمان بالدوري الفرنسي،
خالل الـ 100مباراة التي خاضها ،إلى  121هدفا (سجل 77
وصنع .)44
وقال جالتيه عن العبه البرازيلي ،خالل المؤتمر الصحفي
بعد المباراة« :إنه من يمنحنا أفضل توازن ..إنه كريم مع
الفريق ..الالعبون العظماء يظهرون في مثل هذا النوع من
المباريات».

ً
كوندي :حصلت على راتبي كامال

رد الفرنسي جول كوندي مدافع برشلونة ،على أنباء
عدم حصول العبي البارسا على رواتبهم بسبب األزمة
االقتصادية للفريق الكتالوني.
وكتب أحد المتابعين لكوندي على موقع التواصل
االجتماعي تويتر «لم تحصل على راتبك حتى اآلن؟».
ورد المدافع الفرنسي «حصلت على الراتب
شكرا الهتمامك».
كاملاً ..
ً

} ليكيب

استعدادا للمباراتين الوديتين أمام هندوراس وجامايكا

ُ
جالتيه :نيمار يصعب تعويضه
أشاد كريستوف جالتيه ،المدير الفني لباريس سان
جيرمان ،بنجمه البرازيلي نيمار ،معتبرا أنه يصعب
تعويضه بالعب آخر.
واحتفل نيمار بمباراته رقم  100في الدوري الفرنسي،
بصناعة الهدف الوحيد في لقاء ليون ،والذي سجله
زميله األرجنتيني ليونيل ميسي.
وهو ما يعني أنه ساهم في  15من  26هدفا ،أحرزها
الفريق في المسابقة هذا الموسم ،حتى اآلن.

} سبورت

وكان كوندي قد انتقل من إشبيلية إلى صفوف برشلونة في
الميركاتو الصيفي المنصرم ،عبر صفقة بلغت  50مليون يورو.
يذكر أن إدارة برشلونة لجأت إلى تفعيل  4رافعات اقتصادية،
من أجل إبرام صفقات مميزة خالل الميركاتو الصيفي.
ويتصدر ريال مدريد ،جدول ترتيب الليجا برصيد  18نقطة بعد
مرور  6جوالت ،متفوقا بنقطتين على برشلونة صاحب المركز
الثاني.

} نيمار

