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االتحاد اآلسيوي لكرة القدم:

العنابي يسعى لحضور مونديالي مميز
الضوء  القدم  لكرة  اآلسيوي  االتحاد  سلط 

ستخوضها  التي  الودية  االختبارات  على 

إلى  المتأهلة  الستة  القارة  منتخبات 

 2022 قطر   FIFA العالم  كأس  نهائيات 

على  المدرجة  الحالية  التوقف  فترة  خالل 

»فيفا«  القدم  لكرة  الدولي  االتحاد  أجندة 

تحضيرا للمونديال.

نشره  تقرير  في  اآلسيوي،  االتحاد  وقال 

من  رفعت  الستة  المنتخبات  إن  أمس، 

الظهور  عن  بحثا  استعداداتها  وتيرة 

بأفضل صورة ممكنة في البطولة التي تقام 

 20 من  اعتبار  قطر  في  آسيوية  أرض  على 

نوفمبر وحتى 18 ديسمبر المقبلين، حيث 

اختبارات  المنتخبات  هذه  ستخوض 

إلى  الوصول  عن  بحثها  تواصل  لكي  وازنة 

الحدث  انطالق  قبيل  المثالية  الجاهزية 

الكبير.  وأشار إلى سعي المنتخب العنابي 

المونديال  في  مميز  حضور  لتسجيل 

من  جماهيره،  وبين  أرضه  على  يقام  الذي 

المدرب  بقيادة  مكثفة  تحضيرات  خالل 

شهر  منذ  سانشيز  فليكيس  اإلسباني 

يونيو الماضي بمعسكرات متتالية خاض 

الرسمية  الودية  المباريات  خاللها عددا من 

المعسكر  أن  حين  في  الرسمية،  وغير 

العنابي  المنتخب  يخوضه  الذي  الحالي 

اليوم  كندا  مواجهتا  ستتخلله  النمسا  في 

وتشيلي الثالثاء المقبل تواليا.

حسن الذوادي األمين العام للجنة العليا للمشاريع واإلرث لـ »قنا«:

المونديال يجسد أهداف رؤية قطر »2030«

القطرية  األنباء  وكالة  مع  خاص  حوار  في  الذوادي،  وقال 

شامل  كحدث  المونديال  إلى  ننظر  دائما  »إننا  »قنا«، 

على  الرياضة  بقدرة  منا  إيمانا  االستادات،  حدود  يتخطى 

رأسها  وعلى  المجتمعات،  في  اإليجابي  التغيير  إحداث 

للعديد  األساسي  الداعم  كذلك  كانت  فقد  القدم،  كرة 

واالقتصادية  االجتماعية  للتنمية  ومحفزا  المبادرات،  من 

من  التهديف«  »لحظة  فعالية  أن  مبينا  سواء«،  حد  على 

األمم  مقر  في  قطر  دشنتها  التي  المستدامة  التنمية  أجل 

نسخة  الستضافة  استعداداتها  إطار  في  مؤخرا  المتحدة 

األمر،  هذا  على  تؤكد  العالم،  كأس  بطولة  من  مستدامة 

المبادرة  احتواء  ظل  في  خاصة  المنهج  لهذا  استكماال  وتعد 

لألمم  عشر  السبعة  المستدامة  التنمية  أهداف  على 

المتحدة.

من  فريدة  نسخة  بتقديم  قطر  دولة  التزام  على  وشدد 

أن  شأنها  من  كرويا،  واألعرق  األضخم  العالمية  البطولة، 

مؤكدا  وبيئيا،  واقتصاديا  وإنسانيا  اجتماعيا  إرثا  تترك 

بأفضل  الكبير  العالمي  الحدث  الحتضان  الدولة  جاهزية 

صورة تنظيمية

شكلها  تتخذ  العالم  كأس  بطولة  مالمح  أن  أوضح  كما 

وسير  التجهيزات  وتيرة  تصاعد  ظل  في  خاصة  النهائي 

النحو  على  التشغيلية  الناحية  من  للبطولة  التحضيرات 

األكمل، فضال عن االنتهاء من ترتيبات استقبال الجماهير، 

ووسائل اإلعالم من حملة حقوق البث، والتي وصلت الدوحة 

واالستديوهات  البث  أماكن  تحضير  انتهاء  وقرب  بالفعل، 

الخاصة بها.

واعتبر الذوادي األمين العام للجنة العليا للمشاريع واإلرث، 

على  الرد  مرحلة  طويل  وقت  منذ  تخطت  قطر  دولة  أن 

المشككين في قدرتها على استضافة بطولة كأس العالم، 

قائال في هذا السياق »إننا منذ اليوم األول كنا على يقين أن 

قدرة  للجميع  ستثبت  التي  هي  الواقع  أرض  على  األفعال 

قطر على استضافة بطولة كبيرة بحجم كأس العالم«.

كأس  استضافة  شرف  على  الحصول  منذ  أنه  إلى  وأشار 

التي  المهمة  األحداث  من  الكثير  قطر  دولة  نظمت  العالم، 

 FIFA ردت على كل المشككين، ومنها بطولة كأس العرب

تجربة  خاللها  تم  فرصة  أكثر  كانت  والتي   ،2021 قطر 

الخطط التشغيلية للمونديال بشكل متكامل.

العالم  كأس  بطولة  تذاكر  على  الكبير  اإلقبال  أن  واعتبر 

أنها  منها  األمر،  هذا  في  ساعدت  عوامل  عدة  إلى  يرجع 

خاصة   ،»19 »كوفيد  جائحة  بعد  األولى  العالمية  البطولة 

أن  عن  فضال  جماهير،  بدون  أقيمت  طوكيو  أولمبياد  أن 

جماهيرها  أعداد  كانت   »2020 »يورو  أوروبا  أمم  بطولة 

من  العكس  وعلى  آنذاك،  الموضوعة  القيود  ظل  في  قليلة 

قيود،  بدون  األولى  البطولة  قطر  مونديال  سيكون  ذلك  كل 

والشك أن العالم متشوق لحضور أحداث عالمية كهذه.

بإقامة  مرتبطة  التذاكر  مبيعات  زيادة  أن  إلى  لفت،  كما 

كأس العالم للمرة األولى في منطقة الشرق األوسط والعالم 

التظاهرة  هذه  لحضور  الجميع  يسعى  حيث  العربي، 

العالمية، فضال عن أن مونديال قطر سيكون أول بطولة من 

نوعها تستطيع الجماهير حضور أكثر من مباراة واحدة في 

العالم لحضور  اليوم، وهو ما يجذب الجماهير حول  نفس 

البطولة.

وشدد الذوادي على أن كأس العالم FIFA قطر 2022 تشكل 

نسخة  ولتقديم  العالم،  شعوب  بين  للتقريب  فرصة 

والتقاليد  العادات  تظهر  متكاملة  وتجربة  مثالية  كروية 

تغير  عن  فضال  العربية،  الضيافة  وكرم  القطرية  والثقافة 

إرث  وترك  العربي،  العالم  عن  المأخوذة  النمطية  الصورة 

يخدم أهالي المنطقة والعالم بأسره بعد انتهاء الحدث.

أن  واإلرث،  للمشاريع  العليا  للجنة  العام  األمين  وأبرز 

وأن  األولى،  الدرجة  من  شعبية  عالمية  رياضة  القدم  كرة 

البطوالت الكبيرة مثل كأس العالم تترك ذاكرة طيبة سواء 

إلى أن دولة قطر ومنطقة  أو المستضيفين، الفتا  للجماهير 

األمر  الضيافة،  بكرم  تتميز  األوسط  والشرق  العربي  الوطن 

الذي سيترك انطباعات مختلفة لدى الجماهير العالمية عن 

تلك التي كانت في أذهانهم وتصورهم عن المنطقة ككل.

{ حسن 

الذوادي كنا على يقين أن »األفعال« ستثبـت 
قـدرتنــا على تنظيـم الحـدث الكبـيـر

نيويورك- قنا- أكد سعادة السيد حسن الذوادي 
األمين العام للجنة العليا للمشاريع واإلرث، على 

األهمية البالغة لكأس العالم FIFA قطر 2022 
في إرث دولة قطر، معتبرا أن أهمية 

هذا الحدث االستثنائي ال تقتصر 
على مجرد منافسات كرة القدم، 
وإنما يعد تجسيدا لألهداف التي 
أرستها قطر في رؤيتها الوطنية 

2030، ومنها التنوع االقتصادي 
ودعم المبادرات البيئية 

والتنمية البشرية والتطور 
االجتماعي.

الفيفا يكشف عن موعد المرحلة 
األخيرة لبيع تذاكر المونديال

أعلن االتحاد الدولي لكرة القدم، عن موعد انطالق 

المرحلة األخيرة من بيع تذاكر مباريات كأس العالم 

قطر 2022، لتكون ابتداء من يوم 27 سبتمبر الجاري.

وتنطلق مرحلة مبيعات المرحلة األخيرة في الساعة 

)11:00( بتوقيت وسط أوروبا ) 12:00(، منتصف 

النهار بتوقيت الدوحة، وستتواصل حتى نهاية كأس 

العالم يوم 18 ديسمبر المقبل. وذكر االتحاد الدولي 

في بيان له، أن عملية بيع التذاكر ستكون مستمرة 

حتى نهاية مباريات المونديال، وفقا للطرق والضوابط 

الموضوعة مسبقا لهذا األمر. وكان االتحاد الدولي 

لكرة القدم قد أعلن في شهر أغسطس الماضي عن 

بيع نحو مليونين و450 ألف تذكرة في المرحلة قبل 

األخيرة، ويتوقع أن يتواصل الحماس واإلقبال على 

شراء التذاكر في المرحلة األخيرة. وتنطلق منافسات 

كأس العالم المقبلة في قطر يوم 20 من شهر نوفمبر 

القادم، وتستمر حتى 18 من ديسمبر القادم.

خالل اجتماعه مع المهندي.. سفير الصين في الدوحة:

»2022« سيتمتع بـ »الطابع العربي األصيل«
رئيس  المهندي،  أحمد  بن  خليل  اجتمع 

ورئيس  الطاولة  لكرة  القطري  االتحاد 

لكرة  واآلسيوي  العربي  االتحادين 

الدولي  االتحاد  رئيس  ونائب  الطاولة، 

تشو  السيد  سعادة  مع  الطاولة  لكرة 

الشعبية  الصين  جمهورية  سفير  جيان 

لدى الدولة.

تشو  السفير  سعادة  تمنى  اللقاء  وخالل 

لدولة قطر تنظيم كأس عالم لكرة القدم 

األصيل،  العربي  بالطابع  ومليء  رائع 

سلسًة  رحلًة  المهندي  للسيد  وتمنى 

بطولة  لحضور  تشنغدو  إلى  وممتعة 

المستقبل  في  الطاولة  لكرة  العالم 

القريب.

الحكومة  إن  تشو  السفير  سعادة  وقال   

لتطوير  كبيرة  أهمية  تولي  القطرية 

مرافق  قطر  تمتلك  حيث  الرياضة، 

رياضية على مستوى عاٍل وقطاع رياضي 

ترغب  الصين  ان  إلى  مشيرا  متطور.. 

في  قطر  مع  والتعاون  التبادل  تعزيز  في 

واسعة  الرياضية  األحداث  استضافة 

أن  مبينا  الرياضيين،  وتدريب  النطاق 

تطور العالقات بين البلدين يفتح مجاالٍت 

لرياضة  جديدًة  حيويًة  ويضخ  جديدة 

كرة الطاولة.

بدوره، هنأ المهندي سعادة السفير تشو 

بنجاح بالده في استضافة أولمبياد بكين 

بطولة  بأن  اعتقاده  عن  وأعرب  الشتوي، 

العالم لكرة الطاولة في تشنغدو ستكون 

رائعة بنفس القدر. 

كبير  تاريخ  لها  الصين  إن  المهندي  وقال 

ومن أعرق الدول في رياضة كرة الطاولة، 

متميزين،  ورياضيين  مدربين  وتضم 

في  ومهمة  فريدة  مساهمات  وقدمت 

تطوير هذه الرياضة..مبينا ان قطر على 

بين  والتعاون  التبادل  لتعزيز  استعداد 

وخاصة  الرياضي،  المجال  في  البلدين 

بما  الطاولة،  كرة  رياضة  مجال  في 

في  اللعبة  هذه  تطوير  على  ذلك  يساعد 

كال البلدين.

ندوة ثقافية لدعم المونديال بنادي قطر
 2022 للموسم  الرياضي  قطر  بنادي  الشبابية  اللجنة  فعاليات  ضمن 

وتحت رعاية إدارة الشؤون الشبابية بوزارة والشباب وفي إطار تنمية 

محمد  السيد  صرح  المجتمع  مؤسسات  بين  المجتمعية  الشراكة 

تحت  ندوة  تنظيم  تم  بأنه  الشبابية  اللجنة  رئيس  فخرو  سلطان 

العالم  كأس  استضافة  ترسيخ  في  المجتمع  مؤسسات  »دور  عنوان 

FIFA قطر 2022« تحت رعاية إدارة الشؤون الشبابية بوزارة الرياضة 
الشبابية،  اللجنة  عام  مشرف  سالم  مصطفى  أحمد  الدكتور  وإدارة 

راشد  المقدم  ومثلها  المجتمعية  الشرطة  إدارة  من  كل  بمشاركة 

مبارك الخيارين رئيس قسم الشرطة المجتمعية.
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منتخبنا يواجه كندا الليلة في رحلة استعداداته لمونديال »2022«

»الكتيبة العنابية« تجربة قوية لـ

يخوض منتخبنا الوطني األول لكرة القدم اليوم الجمعة مواجهة 

قوية أمام المنتخب الكندي على استاد استاد فيوال بارك لأللعاب 

اختبارا  المباراة  وتعتبر  مساء..  الثامنة  في  وذلك  الدولية 

حقيقيا لسير عمليات التحضير وفق برنامج انطلق مطلع شهر 

يونيو الماضي بصفوف مكتملة، تخلله خوض عديد المباريات 

التي تشهد توقفا  الدولية  الفيفا  غير الرسمية خارج إطار نوافذ 

تحت  والودية  الرسمية  المواجهات  وخوض  المحلية  للدوريات 

مظلة االتحاد الدولي.

وسيكون ظهور المنتخب القطري في فترة التوقف المدرجة على 

أجندة االتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا لشهر سبتمبر الحالي، 

هو األول منذ مواجهتي بلغاريا وسلوفينيا تواليا وديا في الدوحة 

غاب  قد  القطري  المنتخب  كان  حيث  الماضي،  مارس  و29   26
عن نافذة الفيفا لشهر يونيو الماضي لتزامنها مع فترة استهالل 

في  راحة  لفترة  الدوليين  الالعبين  خلود  عقب  التحضيرات 

ختام الموسم الماضي.

ويختتم المرحلة الحالية من التحضير بمواجهة تشيلي 27 من 

الشهر الجاري خالل المعسكر اإلعدادي الذي يقيمه بالنمسا.

كرواتيا  منتخب  أمام  األولى  وديته  خسر  قد  منتخبنا  وكان 

تحت 23 عاًما، بثالثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما 

المباراة  وهي  أمس،  أول  بالنمسا،  نويشتات  وينر  باستاد 

الفوز  العنابي  وحقق  الماضي..  مارس  منذ  للعنابي  العاشرة 

فريق  على  فاز  كما   ،)1   /  2( واحدة  بنتيجة  وغانا  بلغاريا  على 

بارتيزان دومانيزا الصربي بثنائية نظيفة، وتعادل سلبًيا في 4 

اإلسباني  مايوركا  ريال  وأندية  سلوفينيا،  منتخب  مع  مباريات 

المغرب  مع  تعادل  كما  اإليطاليين،  وفيورنتينا  والتسيو 

بهدفين لمثلهما، ومع جامايكا بهدف لمثله في البطولة الرباعية 

التي اقيمت مؤخرا.

في  العنابي  أوقعت  المونديال  قرعة  ان  بالذكر  والجدير 

والسنغال،  هولندا،  منتخبات  جانب  إلى  األولى،  المجموعة 

العاصمة  في  وخليجي  عربي  مونديال  أول  وينطلق  واإلكوادور، 

بملعب  اإلكوادور  مع  قطر  بمواجهة  نوفمبر   20 يوم  الدوحة 

يوم  السنغال  مع  مبارياته  ثاني  منتخبنا  يلعب  كما  »البيت«، 

هولندا  فمع  الثالثة  المواجهة  أما  »الثمامة«،  بملعب  نوفمبر   25
يوم 29 نوفمبر بملعب »البيت«.

االسباني  بقيادة  للمونديال  قطر  منتخب  إعداد  وانطلق 

تفريغ  تم  حيث  الماضي،  يونيو  في  سانشيز،  فليكيس 

منافسات  في  المشاركة  من  وإعفاؤهم  الدوليين  الالعبين 

سلسلة  العنابي  يواصل  أن  الُمنتظر  ومن  المحلية،  البطوالت 

معسكراته، حتى انطالق المونديال، فعقب انتهاء وديتي كندا 

حالًيا  يقيمه  والذي  للعنابي  الثالث  المعسكر  ينتهي  وتشيلي 

بالنمسا.

كتب        عوض الكباشي

المعز علي والتحديات

يعتبر المعز علي نجم فريق الدحيل الحالي، 

وهداف بطولتي كأس آسيا 2019 بتسعة أهداف 

والكأس الذهبية 2021 بأربعة أهداف، واحدا من 

أهم عناصر المنتخب القطري في المونديال، وهو 

ما يجعله يظهر بمستويات راقية خالل المواجهات 

الودية المقبلة، خاصة وأنها تعد استحقاقات 

حقيقة للعنابي.

وقدم المعز علي أداء راقيا ومتميزا، ورغم عمره 

الصغير نسبيا فإن المعز يتواجد في الوقت 

الحالي في المركز الثالث في جدول ترتيب هدافي 

المنتخب القطري تاريخيا برصيد 39 هدفا، وال 

يفصله الكثير من األهداف عن أن يكون صاحب 

المركز األول بدال من منصور مفتاح صاحب الـ 44 

هدفا، وتعول الجماهير القطرية كثيرا على المعز 

صاحب األداء الفردي المميز والقدرة على تسجيل 

أنصاف الفرص حتى يتأهل المنتخب إلى دور 

الـ 16 سعيا لمشاركة أولى تاريخية في كأس 

العالم.

{ المعز علي

الكندي يستعد 
للمجموعة السادسة

»ماربيا«.. المحطة القادمة

البعثة تعود بعد لقاء تشيلي

يتوقع أن تأتي تجربة اليوم أمام المنتخب 

الكندي مفيدة فنيا ومن المنتظر أن يشارك 

االسباني فيلكس سانشيز مدرب منتخبنا 

األول بالتشكيلة المثالية أمام المنتخب 

الكندي الذي يتأهب هو اآلخر لنهائيات كأس 

العالم FIFA قطر 2022 حيث يلعب ضمن 

المجموعة السادسة، التي تضم منتخبا 

عربيا وهو المنتخب المغربي إلى جانب 

كرواتيا وصيف النسخة السابقة 2018 

والمنتخب البلجيكي القوي، األمر الذي يصبغ 

المباراة بالصبغة المونديالية بحثا عن جني 

كامل الفائدة من المواجهة والتي ستكون 

مفيدة للمنتخبين.

عقب انتهاء معسكر المنتخب المحلي 

بالدوحة يستأنف الفريق معسكره مدنية 

بماربيا اإلسبانية في معسكر جديد يتخلله 

خوض اختبارات ودية غير رسمية في ظل خلو 

أجندة االتحاد الدولي الفيفا من فترة توقف 

خالل شهر أكتوبر المقبل، ما يعني تكرار ذات 

النوعية من التجارب التي خاضها المنتخب 

خالل شهري يوليو وأغسطس بمواجهة 

منتخبات محلية، وربما أندية أوروبية خالل 

الشهر المقبل، فيما ستكون هناك اختبارات 

رسمية تحضيرية مباشرة للمونديال شهر 

نوفمبر في إسبانيا قبل العودة إلى الدوحة مع 

فترة تفرغ الالعبين الرسمية المعلنة من قبل 

الفيفا لنهائيات كأس العالم، والتي تبدأ 14 

نوفمبر المقبل أي قبل ستة أيام من انطالقة 

النهائيات.

تقرر أن تعود بعثة العنابي إلى الدوحة عقب 

مواجهة الفريق المقبلة أمام تشيلي يوم 27 من 

الشهر الجاري…ويحصل الالعبون على ثالثة 

أيام راحة قبل العودة للتدريبات، والتي سيتم 

خاللها السماح للجماهير بحضور المران يوم 

2 أكتوبر وفًقا لما أعلن اتحاد الكرة ضمن 
الخطة الترويجية للعنابي، وذلك للشّد من أزر 

الالعبين وتحفيزهم على بذل قصارى جهدهم 

لالستعداد جيًدا للمونديال من أجل الظهور 

بأفضل صورة ممكنة.

تحضيــرات »حقيقيــة«
كندا  مع  المقبلة  المواجهات  تعتبر 

عمليات  لسير  حقيقيا  اختبارا  وتشيلي 

العنابي  دخلها  التي  األخيرة  التحضير 

يونيو  شهر  مطلع  انطلق  برنامج  وفق 

قرار  بعد  مكتملة  بصفوف  الماضي 

االتحاد القطري تفريغ الالعبين الدوليين 

الدوري  في  المشاركة  من  وإعفائهم 

خوض  تخلله   QNB نجوم  دوري  القطري 

عديد المباريات غير الرسمية خارج إطار 

توقفا  تشهد  التي  الدولية  الفيفا  نوافذ 

المواجهات  وخوض  المحلية  للدوريات 

االتحاد  مظلة  تحت  والودية  الرسمية 

الدولي.

بالنسبة  المباريات  أهمية  وتاتي 

أمام  بثالثية  خسر  ان  بعد  للعنابي 

في  الثالثاء  للمحليين  كرواتيا  منتخب 

في  تأتي  أنها  رغم  رسمية،  غير  مباراة 

استهالل االجندة المحددة خالل الفترة ما 

ذلك  الجاري،  سبتمبر   27 حتى   19 بين 

استعان  للمحليين  كرواتيا  منتخب  ان 

 23 تحت  منتخب  عناصر  من  بعدد 

فليكيس  اإلسباني  عمل  بالمقابل  عاما، 

سانشيز مدرب المنتخب القطري إشراك 

المتواجدة  أكبر عدد ممكن من العناصر 

تشكيلة  على  االعتماد  دون  القائمة،  في 

بعينها من الالعبين األساسيين.

اكتمـــال االستعدادات 
يعمل اإلسباني سانشيز على الظهور 

الفنية، قياسا على  الجيد واالستفادة 

في  الفريق  لها  وصل  مثالية  جاهزية 

فترة  منذ  بدأت  قوية  تحضيرات  ظل 

مسبقا  معد  لبرنامج  تنفيذا  طويلة 

كأس  لنهائيات  اإلعداد  أجل  من 

 ..2022 الدوحة  في  المقبلة  العالم 

خوض  المحطات  آخر  كانت  حيث 

وأندية  منتخبات  أمام  قوية  مباريات 

خبرات  الالعبين  أكسب  ما  قوية؛ 

الحصة  العنابي  وأنهى  كبيرة.. 

وضع  أمس،  األخيرة  التدريبية 

فليكيس  اإلسباني  المدرب  خاللها 

على  األخيرة  اللمسات  سانشيز 

سيخوض  الذي  والتشكيل  األسلوب 

مواجهة اليوم، وسط تأكيدات على أن 

التشكيلة المثالية للمنتخب القطري 

أجل  من  المعروفة  بأسمائها  ستعود 

الوقوف على مدى جاهزية الالعبين.

{ من مباريات العنابي
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نائب المدير العام للخدمات الفنية في المشاريع واإلرث:

اإلرث المستدام للمونديال حاضر على أرض الواقع

{ المهندس غانم الكواري

مرافق تلبي احتياجات 
المجتمع في مناطق 

االستادات من أهم أهدافنا

أكد المهندس غانم الكواري، نائب المدير العام 

للمشاريع  العليا  اللجنة  في  الفنية  للخدمات 

واإلرث، إن اإلرث المستدام لبطولة كأس العالم 

FIFA قطر 2022 يتجسد على أرض الواقع في 
قبل  البطولة،  باستادات  المحيطة  المناطق 

انطالق منافساتها في نوفمبر المقبل.

مجتمعية  مراكز  إنشاء  أن  الكواري  وأوضح 

لخدمة  العالم،  كأس  استادات  حول  حيوية 

في  أساسيًا  جزءًا  شّكل  المجتمع،  أفراد 

التخطيط إلرث البطولة، منذ فوز قطر في 2010 

بحق استضافة النسخة األولى من المونديال 

في العالم العربي والشرق األوسط.

Qatar2022.( لموقع  حوار  في  الكواري،  وأكد 

qa(، أن تصميم المناطق المحيطة باالستادات 
احتياجات  على  قرب  عن  التعرف  بعد  جاء 

أفراد المجتمع وأهالي المناطق التي تحتضن 

مرافق  إنشاء  هدفنا  »كان  وقال:  االستادات، 

مناطق  في  المجتمع  أفراد  احتياجات  تلبي 

التشاور  على  حرصنا  ولذلك  االستادات، 

مرحلة  من  بداية  آرائهم  إلى  واالستماع  معهم، 

احتياجاتهم،  كافة  تلبية  لضمان  التصميم، 

وها نحن نشهد اآلن اإلرث المستدام الذي كنا 

قبل  أمامنا  يتحقق  البداية،  منذ  له  نخطط 

انطالق منافسات البطولة التاريخية«.

الفنية  للخدمات  العام  المدير  نائب  وأضاف 

في اللجنة العليا للمشاريع واإلرث: ينفرد كل 

من  غيره  عن  يميزه  وطابع  بتصميم  استاد 

بكل  المحيطة  المرافق  وتختلف  االستادات، 

أفراد  احتياجات  حسب  غيرها،  عن  استاد 

بالصروح  المحيطة  المناطق  في  المجتمع، 

المونديالية.

المحيطة  المناطق  تستقطب  الكواري:  وتابع 

باالستادات كافة أفراد المجتمع، وتعد بمثابة 

مرتاديها  تناسب  أنشطة  تقدم  حيوية  مراكز 

من جميع األعمار، وهي وجهة مثالية ومتنفسًا 

تزخر  حيث  المجاورة،  المناطق  لسكان 

األطعمة  وتناول  الرياضة،  لممارسة  بمرافق 

مع  الوقت  وقضاء  واالسترخاء،  والمشروبات، 

العائلة واألصدقاء.

قد  واإلرث  للمشاريع  العليا  اللجنة  وكانت 

 2020 عام  للدولة  الرياضي  اليوم  في  افتتحت 

البيت،  واستاد  الجنوب  استاد  حديقتي 

مراكز  إلى  الحديقتان  تحولت  أن  لبثت  وما 

المحيطة  المنطقة  وكذلك  هامة،  مجتمعية 

باستاد أحمد بن علي، األمر الذي يلقي الضوء 

الحياة  ألنماط  بالترويج  الدولة  التزام  على 

الصحية، واالهتمام بالصحة واللياقة البدنية 

ألفراد المجتمع.

توفرها مجموعة beIN اإلعالمية

ترجمة فورية بلغة اإلشارة 
خالل المونديال

اإلعالمية،   beIN مجموعة  أعلنت 

ضمن  الرائدة  العالمية  المجموعة 

عن  والترفيه،  واإلعالم  الرياضة  قطاع 

اإلشارة  بلغة  فورية  لترجمة  توفيرها 

اإلخبارية  التغطية  خالل  العربية 

لبطولة كأس العالم قطر 2022.

اليوم  مع  تزامنًا  اإلعالن  هذا  يأتي 

الدولي للغات اإلشارة، الذي يحتفل به 

سنويا في 23 من شهر سبتمبر. وبهذه 

بدءًا  أنه   beIN كشفت  المناسبة، 

ستوفر  القادم،  نوفمبر  من   20 الـ  من 

اإلشارة  بلغة  فورية  ترجمة  الشبكة 

المسائية  اإلخبارية  لنشرتها  العربية 

الساعة  عند  يوميا  تعرض  التي 

قناة  عبر  المكرمة  مكة  بتوقيت   20:00
العربية.  اإلخبارية   beIN SPORTS
الميزة  هذه  ستضاف  أخرى  جهة  ومن 

الرقمي   beIN SPORTS برنامج  إلى 

يقدم  الذي  الرياضية  لألخبار  الختامي 

90 ثانية، وذلك عبر  جولة اخبارية في 

beIN SPORTS اإلخبارية  حساب قناة 

 beINSPORTSNews@ تويتر  على 

 beIN قناة  حساب  عبر  وكذلك 

@ االنستغرام  على  الرسمي   SPORTS
.beINSports

 beIN قنوات  مدير  البدر،  محمد  قال  و 

أفريقيا:  وشمال  األوسط  الشرق  في 

»نحن ملتزمون بتوفير تجربة مشاهدة 

المشاهدين  لماليين  استثنائية 

واحتفاال  العالم.  حول  والمشتركين 

باليوم العالمي للغات اإلشارة، تحرص 

وتأمين  الوعي  مستوى  رفع  على   beIN
توفير  خالل  من  جمهورها  احتياجات 

بلغة  مباشرة  يومية  فورية  ترجمة 

المسائية،  األخبار  لنشرة  اإلشارة 

لألخبار  الختامي  الرقمي  والبرنامج 

مواصلة  إلى  نتطلع  نحن  الرياضية. 

هذه  خالل  التغطيات  أفضل  تقديم 

األيام االستثنائية من تاريخ مؤسستنا 

العالم،  في  كروي  حدث  أكبر  مع 

لبطولة  الرسمي  الناقل  باعتبارنا 

كأس العالم FIFA قطر 2022«.

مدافع باريس سان جيرمان والمنتخب الفرنسي

كيمبيمبي يبدأ رحلة العالج في سبيتار

جيرمان  سان  باريس  مدافع  شرع 

بريسنيل  الفرنسي،  والمنتخب 

سبيتار،  في  العالج  في  كيمبيمبي 

والطب  العظام  جراحة  مستشفى 

النادي  أصدره  بيان  في  الرياضي، 

الفرنسي. وسيتمكن المدافع المحوري 

مواصلة  من  جيرمان  سان  لباريس 

عالجه من اإلصابة التي تعرض لها في 

عضلة أعلى الفخذ األيسر.

كيمبيمبي:  بريسنيل  وصرح 

فإنه  األعلى،  المستوى  »كرياضي 

خدمات  من  االستفادة  جدا  المهم  من 

خبرة  لي  ستسمح  أسبيتار.  مصحة 

الجودة  عالية  المرافق  وكذلك  األطباء 

من العالج في أفضل الظروف الممكنة. 

المكان  هو  الصرح  هذا  كمحترف، 

المثالي بالنسبة لي. 

الطب  رواد  أحد  مستشفى  ويعد 

المستشفى  يقع  العالم.  في  الرياضي 

قطر،  في  آسباير  منطقة  قلب  في 

المستوى  ذوي  للرياضيين  ويقدم 

العالي أفضل الظروف الستعادة أدائهم 

كيمبيمبي  سيستفيد  وتحسينه. 

من خبرة أفضل الممارسين في الطب 

إعادة  قسم  في  العاملين  الرياضي 

إشراف  تحت  سبيتار  في  التأهيل 

ومتابعة القسم الطبي في باريس سان 

جيرمان.

وعيادة  جيرمان  سان  باريس  يتعاون 

آسبيتار منذ عام 2014. ال يزال سبيتار 

المركز الطبي للتميز، المعترف به من 

قبل االتحاد الدولي لكرة القدم فيفا منذ 

للفحوصات  المميز  المكان   ،2009 عام 

النادي  لالعبي  الطبية  والتحاليل 

باريس سان جيرمان.

{ كيمبيمبي

الدوحة           $

اتفاقية تعاون بين اتحاد 
الطاولة و»أكاديمية اتقان«

الطاولة  لكرة  القطري  االتحاد  وقع 

اتقان  أكاديمية  مع  تعاون  اتفاقية 

الدولية. 

المهندي  خليل  االتفاقية  بتوقيع  وقام 

رئيس االتحاد القطري للعبة والدكتور 

إدارة  مجلس  رئيس  السويدان  طارق 

االكاديمية.

االتحاد  سيقدم  االتفاقية،  وبموجب 

الطاولة  كرة  وأدوات  معدات  القطري 

لالكاديمية، باإلضافة لتنظيم ورشات 

في  الرياضية  التربية  لمدرسي  عمل 

تقديم  جانب  إلى  وتأهيلهم،  المدرسة 

الفني  الطاقم  قبل  من  الفني  الدعم 

لالتحاد.. كما ستقام مهرجانات داخل 

المدرسة بشكل دوري ومستمر. 

تطلعات  ضمن  االتفاقية  هذه  وتأتي 

إليجاد  الطاولة  لكرة  القطري  االتحاد 

التعليم  قطاع  مع  حقيقية  شراكة 

الرياضية  الثقافة  مفهوم  وترسيخ 

رياضة  وتطوير  المجتمعية  والرياضة 

ولجميع  الجنسين  لكال  الطاولة  كرة 

الفئات العمرية. 

تحقيق  في  الشراكة  تلك  وتساهم 

التنمية  لتحقيق   2030 قطر  رؤية 

العيش  استمرار  وتأمين  المستدامة 

الكريم لشعبها جيال بعد جيل.

في نسختها الثانية

سيطر الالعب 
القطري خالد الحمادي 

على لقب فئة الرجال 
للنسخة الثالثة 
لبطولة مجمع 

خليفة المفتوحة 
للبنين لإلسكواش 

التي اختتمت 
منافساتها أمس 

بمالعب مجمع 
خليفة الدولي.

لقب  على  الحمادي  حصول  وجاء 

المباراة  في  تغلبه  إثر  الرجال  فئة 

عودة  علي  نظيره  على  النهائية 

بواقع ثالثة أشواط مقابل شوط.

وقد أشرف على حفل توزيع الجوائز 

زينل  طارق  السيد  الفائزين،  على 

القطري  لالتحاد  العام  السر  أمين 

للتنس واالسكواش والريشة.

البدر  طالل  القطري  حصد  وبدوره، 

 13 على لقب مسابقة األوالد لتحت 

سنة بينما حصل العب المنتخب 

المركز  على  الخلف  حمد  الوطني 

الثاني.

حسن  الالعب  تمكن  جانبه،  من 

األوالد  فئة  لقب  تحقيق  من  سمير 

في  جاء  فيما  سنة   11 لتحت 

عبدالله  القطري  الثاني  المركز 

الشرشني.

وفي مسابقة األوالد لتحت 15 سنة، 

هذه  لقب  عودة  علي  الالعب  أحرز 

الثاني  المركز  حقق  فيما  الفئة 

الالعب مروان حسين.

القطري  الالعب  حصل  جانبه،  من 

فئة  لقب  على  الحمادي  خالد 

فيما  سنة،   17 لتحت  الناشئين 

حصد القطري عبدالله حليفة على 

مركز الوصافة.

المدير  المهندي  سعد  السيد  وهنأ 

للتنس  القطري  لالتحاد  التفيذي 

الطائرة  والريشة  واالسكواش 

جميع  تعليق  في  البطولة،  ومدير 

مشيدا  البطولة،  بألقاب  الفائزين 

أيام  طوال  المنافسة  بمستوى 

»إننا  المهندي  وقال  البطولة. 

حققته  الذي  بالنجاح  جدا  سعداء 

مجمع  لبطولة  الثالثة  النسخة 

ظل  في  للبنين  المفتوحة  خليفة 

اإلقبال الكبير عليها«، مؤكدا أن مثل 

شأنها  من  المحلية  البطوالت  هذه 

في  اإلسكواش  برياضة  ترتقي  أن 

دولة قطر وتزيد من شعبيتها وعدد 

مساهمتها  جانب  إلى  ممارسيها 

الالعبين  مستوى  تطوير  في 

القطريين.

للمشاركة في بطولتي آسيا والعالم

بـعـثـة أدعـم السـنوكـر تـغـادر مـاليـزيـا

اليوم  السنوكر  أدعم  بعثة  تغادر 

للمشاركة  ماليزيا،  إلى  الجمعة 

لست  والعالم  آسيا  بطولتي  في 

الفترة  خالل  ستقام  والتي  كرات، 

سبتمبر   28 إلى  سبتمبر   25 من 

للبطولة  بالنسبة  الجاري 

اآلسيوية، كما سيشارك منتخبنا 

كرات   6 العالم  بطولة  في  الوطني 

سبتمبر   29 يوم  تنطلق  التي  فرق 

الشهر  من  أكتوبر   9 يوم  وتختتم 

المقبل.  ويمثل األدعم كل من علي 

واحمد  العبيدلي  ومهنا  العبيدلي 

حسين،  بشار  والالعب  سيف 

الخبرة  من  العنابي  رباعي  ويملك 

أدوار  للعب  يؤهلهم  ما  واإلمكانيات 

والعالم  آسيا  بطولة  في  متقدمة 

لسنوكر  مرضية  نتائج  وتحقيق 

على  منتخبنا  وأن  خاصة  األدعم، 

أتم االستعداد والجاهزية.

خالل  الوطني  منتخبنا  وخاض 

تدريبيا  معسكرا  الماضية  الفترة 

البطولة  ختام  بعد  خارجيا، 

عرفت  التي  الثالثة،  التصنيفية 

المشاركين  بين  كبيرة  منافسة 

فيها.

الدوحة           $

الحمادي يتوج ببطولة مجمع خليفة لإلسكواش
الدوحة           $
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من أجل التحضير لكأس العالم »قطر 2022« 

إنجلترا أمام موقعتين ناريتين

األمم  النهائية لدوري  األدوار  إلى  بعدما فقدت األمل بالتأهل 

األوروبية، ستستغل إنجلترا الموقعتين الناريتين اللتين 

تجمعاها بإيطاليا وغريمتها ألمانيا اليوم واإلثنين المقبل، 

مونديال  نهائيات  لخوض  جاهزيتها  على  الوقوف  أجل  من 

قطر 2022.

تمامًا  مغايرة  بصورة  الثالثة«  »األسود  منتخب  ظهر 

أوروبا حيث وصل  لمشاركته الصيف الماضي في كأس 

المقبل  خصمه  أمام  خسارته  قبل  النهائية  المباراة  إلى 

المنتخب اإليطالي بركالت الترجيح، إذ اكتفى بنقطتين 

الثالثة  المجموعة  في  خاضها  التي  األربع  المباريات  من 

للمستوى األول من دوري األمم.

الدور  إلى  بالتأهل  األمل  بفقدان  وحسب  يتعلق  ال  واألمر 

فريق  بات  بل  القارية،  المسابقة  من  النهائي  نصف 

المدرب جاريث ساوثجيت مهددًا بالهبوط إلى المستوى 

الثاني في ظل وجوده في ذيل الترتيب بفارق ثالث نقاط 

عن إيطاليا الثالثة، وذلك نتيجة تلقيه هزيمتين على يد 

المجر صفر1- على أرض األخيرة وصفر4- بين جماهيره.

لمحاولة  أخيرتين  فرصتين  على  إنجلترا  وستحصل 

تجنب الهبوط إلى المستوى الثاني، لكن المهمة لن تكون 

معقلها  في  واإلثنين  ميالنو  في  إيطاليا  ضد  اليوم  سهلة 

»ويمبلي« ضد غريمتها التاريخية ألمانيا.

من  إنجلترا  تعاني  المنتخبات،  من  العديد  حال  وكما 

مشكلة اإلصابات الكثيرة قبل أقل من شهرين على انطالق 

نهائيات كأس العالم حيث يحلم »األسود الثالثة« باللقب 

العالمي الثاني بعد الذي أحرزوه عام 1966 بين جماهيرهم 

على حساب ألمانيا الغربية.

وسيكون حارس المرمى جوردان بيكفورد من بين الغائبين 

الدربي  في  إيفرتون  فريقه  مع  لها  تعرض  إصابة  نتيجة 

رامسدايل  آرون  أمام  الباب  فتح  ما  ليفربول،  ضد  المحلي 

كي  الممتاز،  الدوري  ترتيب  أرسنال  وفريقه  يتصدر  الذي 

يثبت قدراته بين الخشبات الثالث لمنتخب بالده.

انتقل  الذي  فيليبس  كالفين  سيكون  الوسط،  وفي 

من  الدوري،  بطل  سيتي  مانشستر  إلى  الصيف  هذا 

على  أجبرته  الكتف  في  إصابة  بسبب  الغائبين  أبرز 

الموسم  هذا  فقط  دقيقة   13 بخوض  االكتفاء 

ما يهدد مشاركته  إجراء عملية جراحية،  إلى  وستضطره 

في مونديال قطر.

رايس  ديكالن  جانب  إلى  الوسط  خط  في  تواجده  وكان 

سيشكل  وبالتالي  ساوثغيت،  المدرب  فريق  نجاح  محور 

غيابه المحتمل عن النهائيات العالمية ضربة قاسية جدًا 

سد  بمقدوره  العب  وجود  عدم  ظل  في  السيما  للمنتخب، 

الفراغ.

جود  الشاب  ينجح  أن  إنجلترا  في  الكثيرون  ويأمل 

بيلينغهام الذي قدم أداء ملفتًا وسجل هدف فريقه بوروسيا 

دورتموند األلماني في الخسارة 1-2 ضد مانشستر سيتي 

لكن  الوسط  في  نفسه  فرض  في  أوروبا،  أبطال  دوري  في 

جوردان  ليفربول  قائد  لخبرة  األفضلية  تمنح  الـ19  أعوامه 

هندرسون.

مواصلة االعتماد على ماكجواير وشو
مانشستر  فريقه  مع  األخيرة  اآلونة  في  أداؤه  تحسن  ورغم 

حسابات  خارج  راشفورد  ماركوس  المهاجم  بقي  يونايتد، 

كأس  نهائي  منذ  التشكيلة  عن  استبعده  الذي  ساوثجيت 

التي  واإلصابات  مستواه  تراجع  نتيجة  إيطاليا  ضد  أوروبا 

الحقته.

شو  ولوك  ماجواير  هاري  يونايتد  مانشستر  مدافعا  وحافظ 

عدم  من  الرغم  على  ساوثغيت  تشكيلة  في  مركزيهما  على 

اعتماد مدرب »الشياطين الحمر« الجديد الهولندي إريك تين 

زميلهما  استبعد  فيما  األساسية،  التشكيلة  في  عليهما  هاج 

التي  الجيدة  النتائج  في  دوره  رغم  سانشو  جادون  المهاجم 

يحققها فريقه في اآلونة األخيرة.

»كل دقيقة مهمة« قبل المونديال
وستكون هاتان المباراتان أيضًا فرصة أخيرة للبعض، بدءًا 

أداء جيدًا مع فريقه توتنهام ما فتح  الذي يقدم  إريك داير  من 

نوفمبر  منذ  األولى  للمرة  المنتخب  إلى  عودته  أمام  الباب 

.2020

{ منتخب إنجلترا { منتخب ألمانيا

{ منتخب إيطاليا

استعدادا لمونديال قطر 

األخضر السعودي يواجه اإلكوادور

في  األولى  وديته  السعودي  المنتخب  يخوض 

عندما  إسبانيا،  في  المقام  الحالي  معسكره 

على  الجمعة  اليوم  اإلكوادوري  نظيره  يالقي 

مورسيا  مدينة  في  كوندومينا«  »نويفا  ملعب 

المنتخبين  استعدادات  ضمن  اإلسبانية، 

لنهائيات كأس العالم »قطر 2022«.

ويأتي هذا المعسكر ضمن المرحلة الثانية من 

الثاني  ويعد  األخضرللمونديال،  إعداد  برنامج 

األول  بعد  إسبانيا،  في  السعودي  للمنتخب 

في يونيو الماضي والذي خاض خالله مباراتين 

بنتيجة  وخسرهما  وكولومبيا  فنزويال  أمام 

واحدة )1-0(.

أي  في  اإلكوادور  واجه  أن  لألخضر  يسبق  ولم 

مناسبة سابقة.

ولم تتحدد مشاركة قائد المنتخب السعودي 

سلمان الفرج والمدافع حسان تمبكتي، بداعي 

مؤخرا،  بهما  لحقت  التي  الطفيفة  اإلصابات 

من  كبيرة  مجموعة  فيه  يتواجد  األخضر  لكن 

وياسر  الغنام  سلطان  أمثال  المؤثرة  األسماء 

الدوسري  وسالم  العمري  اإلله  وعبد  الشهراني 

ومحمد كنو وسامي النجعي.

اإلكوادور  منتخب  يدخل  المقابلة،  الجهة  على 

قرار  بعد  مرتفعة،  بمعنويات  اليوم  مباراة 

ورفض  قطر،  لمونديال  تأهله  بتأييد  الفيفا 

وبيرو  تشيلي  من  كل  قدمته  الذي  االستئناف 

بايرون  الالعب  جنسية  في  المشككتين 

منتخب  صفوف  ضمن  لعب  الذي  كاستيو، 

اإلكوادور في التصفيات.

{ المنتخب السعودي

ميسي يشارك في تدريبات األرجنتين
القدم،  لكرة  األرجنتيني  المنتخب  تدرب 

استعدادا  ميسي،  ليونيل  قائده  بمشاركة 

أمام  الجمعة  اليوم  ودية  مباراة  لخوض 

هندوراس بالواليات المتحدة.

وأجرى المنتخب مرانه في ملعب »درايف بينك« 

التابع لفريق إنتر ميامي األميركي.

جيرمان  سان  باريس  العب  ميسي،  وانضم 

أربعة  الحالي  الموسم  مطلع  منذ  سجل  الذي 

الفرنسي،  بالدوري  مباريات  ثماني  في  أهداف 

ليونيل  الفني  المدير  بقيادة  المنتخب  إلى 

هندوراس  لمواجهة  استعدادا  سكالوني، 

وجاميكا الحقا في الواليات المتحدة أيضا.

منتخب  استعدادات  ضمن  الوديتان  وتأتي 

تشارك  الذي   2022 قطر  لمونديال  األرجنتين 

فيه ضمن المجموعة الثالثة بجانب المكسيك 

وبولندا والسعودية. { ميسي

ديشامب عن األجواء المتوترة في فرنسا:

أنا معزول عن العالم الخارجي !
أن  ديشامب  ديدييه  فرنسا  منتخب  مدرب  أكد 

لكرة  الفرنسي  االتحاد  حول  المتوترة  األجواء 

القدم ال تؤثر عليه.

وقال ديشامب: »األجواء كما هي عليه. أركز على 

أنا  تصدق،  ال  أو  صدقني  الداخل.  في  يحدث  ما 

اهتمامي  يثير  وما  الخارجي،  العالم  عن  معزول 

هو ما أراه من العبي فريقي«.

المدرب  قال  األخيرة،  األيام  خالل  نشاطه  وعن 

»جئنا إلى المعسكر األحد لالستعداد الستقبال 

الالعبين. 

روح  توفر  مع  جادة  كانت  المعسكر  بداية 

منطقتي،  إنها  الرياضة،  هو  هدفي  مرحة، 

والالعبون موجودون من أجل ذلك«.

تتعلق  المنتخب  تهز  أخرى  مسألة  وتوجد 

يطالب  مبابي  كيليان  وكان  الصور،  بحقوق 

االعتبار  في  يضع  طويل  وقت  منذ  جديد  باتفاق 

معينة،  رعاية  جهة  اختيار  عند  الالعبين  رأي 

سبيل  على  صورته،  ارتباط  لمنع 

بشركات  المثال، 

{ ديشامبالوجبات السريعة.

ابتكار للمنتخبات في المونديال

األجهزة الالسلكية في التدريبات
فكرة  الحالية  الدولية  التوقف  فترة  في  برزت 

المدربين  قبل  من  الالسلكية  األجهزة  اعتماد 

الخاصة  التدريبية  الحصص  خالل 

بطولة  في  المشاركة  بالمنتخبات 

والتي   ،2022 قطر  العالم  كأس 

إسبانيا  منتخب  مدرب  تصّدرها 

لويس إنريكي مع العبيه في أول 

»ال  لمنتخب  تدريبية  حصة 

فوريا روخا«.

وصور  فيديوهات  وانتشرت 

التواصل  وسائل  عبر 

لويس  للمدرب  االجتماعي 

تشكيلة  يقود  وهو  إنريكي 

منتخب إسبانيا قبل مواجهة 

إطار  في  سويسرا  منتخب 

األولى  المجموعة  منافسات 

األوروبية  األمم  دوري  من 

على  وجديدة  ُمميزة  بطريقة 

الجماهير.

وظهر إنريكي وهو يتحدث عبر 

الالعبين  ليوجه  السلكي  جهاز 

لكيفية  تكتيكية  تعليمات  عبر 

يريد  التي  الفنية  واألفكار  التحرك 

وهو  الملعب،  أرض  على  تطبيقها 

الصراخ  من  بداًل  كثيرًا  عمله  ُيسهل  ما 

وتوجيه التعليمات من بعيد لكل العب.

ونشر االتحاد اإلسباني لكرة القدم فيديو خاصا 

إلنريكي وعمله على جهاز الالسلكي، وأظهر 

أجهزة  الالعبين  ارتداء  كيفية  الفيديو 

وسماعات  الظهر  في  ُمثبتة  خاصة 

في األذن من أجل سماع التعليمات 

بشكل واضح دون تشويش خالل 

الحصة التدريبية.

هذه  برزت  المقابل،  في 

عدة  لدى  أيضًا  التقنية 

للمنتخبات  مدربين 

المشاركة في بطولة كأس 

المدربون  ظهر  إذ  العالم، 

عبر  الالعبين  يوجهون  وهم 

ُيشير  ما  الالسلكية،  األجهزة 

الميزة  إلى إمكانية توفر هذه 

في  الـ32  المنتخبات  لدى 

بطولة كأس العالم 2022.

األجهزة  هذه  ُتصبح  وربما 

الـ32  المنتخبات  من  معتمدة 

المشاركة في بطولة كأس العالم 

المدربين  جميع  ويستعملها   ،2022
تسبق  التي  التدريبية  الحصص  في 

المشوار  بداية  في  وخصوصًا  المباريات 

في دور المجموعات.

{ لويس انريكي


