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كتب       عادل النجار

للوقوف على آخر المستجدات الستضافة البطولة

»وفــد خـلـيـجــي« يـصـل الـبـصـرة

وفد  السبت  أمس  البصرة  إلى  وصل 

الرميحي  جاسم  برئاسة  خليجي 

الخليج  كأس  اتحاد  عام  أمين 

األخيرة  اللمسات  لوضع  العربي، 

التي   25 خليجي  بطولة  إقامة  على 

العام  مطلع  المحافظة  تستضيفها 

المقبل.

يرافقهم  أشخاص  سبعة  الوفد  وضم 

القدم  لكرة  العراقي  االتحاد  عام  أمين 

ملعب  بزيارة  وسيقوم  فرحان،  محمد 

المراحل  على  لالطالع  الدولي  الميناء 

الملعب،  الجارية في  األخيرة لألعمال 

الفنادق  إلى  زيارة  ستكون  بعدها 

ثم  المشاركة  الوفود  بإقامة  الخاصة 

زيارة المدينة الرياضية.

القياسي  الرقم  الكويت  وتحمل 

البطولة  في  الفوز  مرات  عدد  في 

مقابل  ألقاب   10 برصيد  الخليجية 

والعراق،  والسعودية  قطر  من  لكل   3
مرتين،  باللقب  واإلمارات  عمان  وفازت 

والبحرين مرة واحدة.

وتأتي الزيارة بعد أكثر من شهر على 

أن  القدم  لكرة  العراقي  االتحاد  تأكيد 

بطولة  ستستضيف  البصرة  مدينة 

الـ25،  نسختها  في  الخليج  كأس 

والتي ستقام بين الـ6 والـ19 من يناير 

.2023

عشر  من  أكثر  منذ  العراق  ويطالب 

للمرة  البطولة  باستضافة  سنوات، 

الثانية في تاريخه، بعدما استضافت 

الخامسة  نسختها  بغداد  العاصمة 

عام 1979، وفاز بها المنتخب العراقي.

أن  سابقا  أعلن  العراقي  االتحاد  وكان 

العربي  الخليج  كأس  بطولة  قرعة 

األسبوع  خالل  ستقام   25 خليجي 

في  المقبل  أكتوبر  شهر  من  الثالث 

محافظة البصرة.

أمام الوكرة اليوم

الفريق  اخــتــتــم 

األول لكرة القدم 

بـــنـــادي الــســد، 

تدريباته أمس 

الملعب  عــلــى 

الــــرئــــيــــســــي 

جاسم  الستاد 

بـــــــن حــــمــــد، 

اســــتــــعــــدادًا 

ــــة  لــــمــــواجــــه

في  الــــوكــــرة 

الــــــجــــــولــــــة 

الـــــثـــــانـــــيـــــة 

عة  للمجمو

األولـــــــــــــــــــى 

لــــبــــطــــولــــة 

كــــــــــــــــأس 

أوريــــــــــــــــدو 

المباراة  في   ،2023  2022- للموسم 

الثامنة مساء اليوم  التي ستقام في 

عبدالرحمن  بن  سعود  استاد  على 

بنادي الوكرة.

يدخل الزعيم في صدارة المجموعة 

الفوز  عقب  نقاط،   3 برصيد  األولــى 

السيلية  عــلــى  األولــــى  الــجــولــة  فــي 

بــربــاعــيــة نــظــيــفــة، فــيــمــا خسر 

نادي  أمــام  األولــى  مواجهته  الوكرة 

قطر بنتيجة 1 – 3.

ويـــغـــيـــب 

عـــن الـــزعـــيـــم بــجــانــب الــالعــبــيــن 

ــي  ــل ــرازي ــب ـــن ال ـــل م الـــدولـــيـــيـــن، ك

ــــالل بــهــزاد  غــيــلــيــرمــي تـــوريـــس وط

بسبب اإلصابة.

السداوي  الفريق  أن  بالذكر  جدير 

يـــتـــواجـــد فـــي الــمــجــمــوعــة األولــــى 

ضمت  التي  أوريـــدو  كــأس  لبطولة 

صالل-  أم  السيلية-  »قطر-  أندية: 

الوكرة- األهلي«.

السد يفتقد توريس وبهزاد

الفرنسي لوران بالن يؤكد:

مالعب مونديال »2022« رائعة
 tutto mercato مـــوقـــع  أجــــــرى 

اإليطالي لقاء مع المدرب الفرنسي 

الــمــخــضــرم لـــــوران بــــالن، تــحــدث 

كأس  يكون  بأن  توقعه  عن  خالله 

العالم 2022 في قطر رائعًا، معتبرًا 

المالعب المميزة وما أعدته قطر من 

أجل البطولة مميز للغاية.

تجربة  آخـــر  أن  الــلــقــاء  فــي  وجــــاء 

تــدريــبــيــة لــلــوران بـــالن كــانــت في 

المتوج  الــمــدرب  كــان  حيث  قطر، 

بــكــأس الــعــالــم ســابــقــًا كــالعــب مع 

الـــديـــوك الــفــرنــســيــة، والـــــذي قــاد 

ومدرب  كالعب  األندية  من  العديد 

ــالن وبـــاريـــس ســان  ــي ــرم ــت مــثــل إن

جــيــرمــان وغــيــرهــا، قــد قـــاد الــريــان 

لمدة موسمين، ويعرف جيدا قطر 

الــقــطــري ويــطــلــع بشكل  والـــــدوري 

مستمر على التطورات التي تحدث 

في الطريق نحو تنظيم أول كأس 

عالم في الشرق األوسط.

لــــوران بـــالن اعــتــبــر تــجــربــة الــفــوز 

أمــــــرا ال يــنــســى  الـــعـــالـــم  بـــكـــأس 

طوياًل،  ذاكرته  في  عالقا  وسيظل 

باإلنجاز  يذكره  الجميع  أن  مؤكدا 

الذي حققه عندما ساهم مع زمالئه 

الفرنسي  المنتخب  تــتــويــج  ــي  ف

بكأس  »الفوز  قائاًل   ،98 بمونديال 

حًقا  هو  بلدك،  في  خاصة  العالم، 

تجربة رائعة«.

وردًا على تساؤل حول جاهزية قطر 

قال   ،2022 العالم  كأس  الحتضان 

»ستكون رائعة، وأتمنى أن يتعرف 

الكثيرون على هذا البلد كما فعلت، 

ويعيشون كأس العالم بشغف«.

بناؤها  تم  التي  »المالعب  ــاف  وأض

 2022 الـــعـــالـــم  كـــــأس  أجـــــل  مــــن 

جميلة حًقا، وعندما ترى مثل هذه 

تريد  فأنت  المميزة  التصميمات 

الحظ،  لسوء  أخـــرى،  مــرة  اللعب 

أنني توقفت عن اللعب«.

أوقعت  القرعة  أن  بالذكر  الجدير 

ــا حـــامـــل الــلــقــب  ــس ــرن مــنــتــخــب ف

منتخبات  تــضــم  مــجــمــوعــة  فـــي 

ــس،  ــون الـــدنـــمـــارك، أســتــرالــيــا وت

مميزة  عــنــاصــر  الــفــريــق  ويــمــتــلــك 

لــلــغــايــة، عــلــى رأســـهـــم اثـــنـــان من 

صفوف  فــي  الــعــالــم  مهاجمي  أبـــرز 

بنزيمة  وهــمــا  فــرنــســا  مــنــتــخــب 

الفني  المدير  يعد  كما  ومــبــابــي، 

استقرارا  االكثر  المدرب  ديشامب 

الــســنــوات األخــيــرة حيث بقي  فــي 

وقــاد  ــــوام،  أع  10 مــنــذ  منصبه  فــي 

مــبــاراة،   129 فــي  بـــالده  منتخب 

تعادال   26 مقابل  فــوزا   83 حقق 

و20 خسارة، وسجل المنتخب 

الــفــرنــســي تــحــت قــيــادتــه 264 

هدفا، واستقبل 112 هدفا.

ــــى الـــمـــنـــتـــخـــب  ــــع ــــس وي

للدفاع  يسعى  الفرنسي 

عن لقبه الذي توج به في 

النسخة المونديالية 

وستكون  الــســابــقــة، 

كـــــأس الـــعـــالـــم فــي 

أمام  فرصة   2022 قطر 

للتألـق  الفرنسية  الديوك 

فقــد  مذهلة،  مالعــب  فــي 

ــدت قــطـــــر يـــومـــًا تلو  ـــ ـــ أك

الكاملة  جاهزيتهــا  اآلخر 

لــلــحــدث الــتــاريــخــي، 

ونــجــاحــهــا فـــي إنــجــاز 

مـــــشـــــاريـــــع الـــبـــنـــيـــة 

الــتــحــتــيــة الــمــتــطــورة 

ـــك  ــال، وذل ـــ ـــ لــلــمــونــديـــ

ممكنة  درجــة  أقصــى 

الهــائلة  الجهـــود  مــن 

المستويات،  كافة  على 

ــــــــــدًءا مـــــن تــشــيــيــد  ب

ــة  ــي ــم ــال ــــــادات ع اســــــت

ـــوى، وصـــــواًل  ـــت ـــس ـــم ال

إلـــى أنــشــطــة الــتــرويــج 

لــلــبــطــولــة الــمــرتــقــبــة، 

بأفضل  واالســتــعــداد 

مونديال  ألول  صـــورة 

فــي الــشــرق األوســـط 

والمنطقة.

ختام الجولة الثانية من بطولة إسبرينت
الجولة  منافسات  اختتمت 

الـــثـــالـــثـــة مــــن بـــطـــولـــة قــطــر 

الــوطــنــيــة لــلــســرعــة فـــي فئة 

السيارات إسبرينت. 

وجـــــاءت مــنــافــســات الــجــولــة 

األقــوى  الفئة  في  خاصة  قوية 

تتويج  عن  أسفرت  التي   ،O1
الجولة  بلقب  شبلي  منصور 

األول  الــمــركــز  احــتــل  بــعــدمــا 

مسجال الزمن األسرع في اللفة 

وقدره 1.07.284 دقيقة. 

ــى أقـــرب  ــنــصــور عــل وتـــفـــوق م

منافسيه نديم زياد الذي جاء 

قدره  بزمن  الثاني  المركز  في 

محاولته  في  دقيقة   1.13487
األعور  جاد  حل  بينما  الثالثة، 

الثالث بزمن قدره  المركز  في 

محاولته  في  دقيقة   1.27.487
األولى.

حقق   ،O2 فئة  منافسات  وفي 

الجولة  هــذه  لقب  األعـــور  جــاد 

األول،  الــمــركــز  احــتــل  بعدما 

مسجال الزمن األسرع في اللفة 

في  دقــيــقــة   1.05.672 ــــدره  وق

محاولته الثالثة.

 O3 أمــــا فـــي مــنــافــســات فــئــة

الغيديد  عبدالله  أحـــرز  فقد 

لــقــب هــــذه الـــجـــولـــة بــعــدمــا 

مسجال  األول،  المركز  احتل 

وقدره  اللفة  في  األســرع  الزمن 

1.10.545 دقيقة. 
 ،P1 فـــئـــة  مـــنـــافـــســـات  وفـــــي 

ــــاد لقب  ــــرز نــديــم زي فــقــد أح

هـــذه الــجــولــة بــعــدمــا سجل 

وقدره  اللفة  في  األســرع  الزمن 

1.06.925 دقيقة. 
ــر  ــاه م نـــــال   ،P2 فـــئـــة  وفـــــي 

بعدما  الــجــولــة  لــقــب  ســــاري 

مسجال  األول،  المركز  احتل 

وقدره  اللفة  في  األســرع  الزمن 

1.05.656 دقيقة. 
فئة  منافسات  شهدت  وأخيرا 

حيث  قوية،  منافسات   P3
حـــقـــق فــرانــشــيــســكــو 

لقب  ـــاري  فـــورنـــاســـي

احتالله  بعد  الجولة 

األول،  الـــــمـــــركـــــز 

مــــســــجــــال الـــــزمـــــن 

ــفــة  األســــــــرع فــــي الــل

وقدره 1.04.162.

الخور يتوج بكأس الرياضة للجميع للمدارس
والتي  القدم،  لكرة  للمدارس  للجميع  الرياضة  بكأس  الخور  فريق  توج 

فريق  على  تغلبه  عقب  وذلك  للجميع،  للرياضة  القطري  االتحاد  ينظمها 

الغارية برباعية نظيفة في المباراة التي استضافها ملعب فريج الخور في 

البطولة المخصصة للمناطق الشمالية.

شهدت البطولة مشاركة فرق: الخور، سميسمة، الذخيرة، رأس لفان، 

الكعبان، فويرط والرويس، الزبارة، الغشامية، الغويرية، الغارية، عين 

سنان، الجساسية، أم قرن، الظعاين.

وستنطلق المرحلة الثانية من البطولة بالمناطق الوسطى بالدوحة في 

مدرسة األحنف بن قيس اإلعدادية للبنين، غدا االثنين.

{ لوران 

بالن

أتمنى أن يطلع العالم على الثقافة القطرية وتمنيت العودة للمالعب لهذا السبب

{ وصول الوفد الخليجي

كتب         عوض الكباشي

اليوم انطالق الجولة الثانية 
»Ooredoo من »كأس

الدوحة -قنا- تنطلق 

اليوم »األحد« الجولة 

الــثــانــيــة مـــن كــأس 

 Ooredoo
وتـــفـــتـــتـــح الــجــولــة 

الــــثــــانــــيــــة بـــثـــالث 

حيث  ـــات،  مـــواجـــه

يـــلـــتـــقـــي فـــريـــقـــا 

الــســيــلــيــة »حــامــل 

ـــي  الـــلـــقـــب« واألهـــل

فـــــي الـــمـــواجـــهـــة 

استاد  على  األولــى 

خليفة  بــن  حــمــد 

 5:50 الـ  في  األهلي  بالنادي 

ـــى  مـــســـاء، ضــمــن الــمــجــمــوعــة األول

وأم  وقطر  واألهلي  الوكرة  تضم  التي 

لتحقيق  الفريقان  ويتطلع  صــالل. 

الفوز األول، بعد أن خسرا في الجولة 

بأربعة  السيلية  خــســر  إذ  األولــــى 

أهداف نظيفة أمام السد، فيما خسر 

أم  مــن  هــدف  مقابل  بهدفين  األهــلــي 

صالل.

استاد  على  والــوكــرة  السد  ويلتقي 

سعود بن عبدالرحمن بنادي الوكرة 

8 مــســاء فــي مــواجــهــة قوية  ــــ  ال فــي 

كعادة مواجهات الفريقين.

االنتصارات  لمواصلة  السد  ويسعى 

ــــــوصــــــول  وال

األول  فـــوزه  بعد  الــســادســة  للنقطة 

سيعمل  فيما   ،0  -  4 السيلية  على 

األول  انتصاره  تحقيق  على  الوكرة 

بعد أن خسر أمام قطر 1 - 3 بالجولة 

األولى.

وعلى استاد حمد بن خليفة بالنادي 

األهلي في التوقيت ذاته يواجه فريق 

ــــالل، ويــطــمــح  أم ص قــطــر مــنــافــســه 

االنــتــصــارات  مواصلة  فــي  الفريقان 

االنتصار  تحقيق  في  نجاحهما  بعد 

على  قطر  بــفــوز  ـــى،  األول الجولة  فــي 

األهلي  على  صالل  وأم   ،1  -  3 الوكرة 

.1 - 2

{ عبدالكريم حسن

عبدالكريم حسن:

»قلة التركيز«
سبب خسارتنا

أوضح عبد الكريم حسن العب العنابي 

أن المنتخب استقبل هدفين بكل سهولة 

وفي وقت مبكر خالل مباراة كندا، لم نكن 

مركزين خالل الدقائق العشرين األولى، 

لكننا بعد ذلك قدمنا مستوى جيدا… ال 

يمكن أن يكون قبول األهداف بسبب نوع 

من التراخي، لكن في المستوى العالي ومع 

فرق تملك الرتم السريع، ويجب ان نكون 

سريعين في التغطية الدفاعية.

وأضاف عبد الكريم عقب نهاية مواجهة كندا 

»الودية« في إطار التحضيرات، إلى ان قلة 

التركيز سببت الخسارة أمام المنتخب 

الكندي بهدفين دون رد وديا في اللقاء الذي 

جرى اليوم ضمن معسكر العنابي في 

النمسا تحضيرا لنهائيات كأس العالم 

2022 التي تستضيفها الدوحة اعتبار من 
20 نوفمبر.

وأشار إلى انه في المجمل قدم 

المنتخب مستوى جيدا 

منذ الدقيقة العشرين، 

وتابع: سيطرنا على الكرة 

وضغطنا على المنافس 

وخلقنا بعض الفرص، 

يجب ان نواصل العمل من 

أجل أن نصحح األخطاء في 

قادم المباريات.



وليس  وارد  بالدوري  العربي  »فوز  وأضاف 

ظل  في  صعب  أمر  أنه  الرغم  على  مستحيال، 

المرحلة  في  ستحدث  التي  الكبيرة  المنافسة 

على  قادر  العربي  لكن  البطولة،  من  التالية 

الفوز بالبطولة ولديه تاريخ حافل باإلنجازات، 

بدليل  المنافسة  على  قادر  فريق  اآلن  ويمتلك 

الجوالت  خالل  البطولة  تصدره 

السبع األولى عندما حدث توازن 

عكس  على  المنافسة  في 

غاب  التي  السابقة  المواسم 

السابق  ففي  التوازن،  فيها 

كانت المباريات شبه محسومة 

بدايتها  قبل  الدحيل  أو  للسد 

المستوى  في  الفارق  ألن 

 ،%  80 إلى  يصل  ربما 

متقارب  الفارق  اآلن  لكن 

فريق  باستثناء  للغاية 

تزيد  وال  اثنين،  أو 

 10 عن  الفارق  نسبة 

الذي  األمر  وهو   ،%
جيد  بشكل  انعكس 

الدوري  بطولة  على 

وجعلت  عامة  بصورة 

هناك تفاعال جماهيريا 

ومتابعة  وحضورا 

أصبح  ألنه  كبيرة، 

من  توقع  الصعب  من 

سيفوز في كل مباراة 

مما أعطى الدوري تميز 

ونال  الحالي  الموسم  في 

الجمهور«. استحسان 

الالعبين  عودة  وعن 

بعد  ألنديتهم  الدوليين 

العالم  كأس  انتهاء 

العربي  قدرة  ومدى 

في  االستمرار  على 

اكتمال  بعد  الصدارة 

السد  خاصة  الفرق،  قوة 

والدحيل  اللقب،  حامل 

»الشك  قال  الوصيف، 

وجهة  من  لكن  سيتغير،  المنافسة  شكل  أن 

أن  وأعتقد  كبيرًا،  تغيرًا  يكون  لن  نظري 

المنافسة  في  االستمرار  على  قادر  العربي 

مع  واالجتهاد  العمل  في  االستمرار  بشرط 

من  للفريق  القوة  من  المزيد  وإضافة  التطوير 

خالل المزيد من التدعيم«.

جولتان  ستقام  العالم  كأس  »بعد  وتابع 

الشتوية  االنتقاالت  فترة  ألن  تغيرات  أي  دون 

تستمر  قد  وبالتالي  بعد،  بدأت  قد  تكون  لن 

األوضاع كما هي، لكن في االنتقاالت الشتوية 

في  قوية  صفقة  العربي  يجلب  أن  يجب 

يلعب  الحالي  الوقت  ففي  الدفاع،  قلب 

كقلب  غونارسون  آرون  اإليسلندي 

الفريق  قوة  يجعل  وهذا  دفاع 

الطبيعي  لمركزه  تقدم  اذا  لكن  مكتملة،  غير 

دفاع  قلب  مع  التعاقد  وتم  الملعب،  وسط  في 

حال  في  سيكون  العربي  فإن  عالية  بقدرات 

أفضل للدفاع عن حظوظه في المنافسة«.

للخروج  يرشحه  الذي  المحترف  الالعب  وعن 

هو  مونيسا  مارك  »اإلسباني  قال  القائمة،  من 

األقرب للخروج، وأرشحه للرحيل في يناير ألنه 

لم يحقق اإلضافة ولم يظهر حتى اآلن بالشكل 

يقدم  فهو  الفريق،  قوة  يعزز  الذي  المطلوب 

للتطلعات  ال يرقى  المستوى  مستواه لكن هذا 

التي تعزز قوة العربي، ومن األفضل استبداله 

آرون الذي ستشكل عودته  بقلب دفاع لتحرير 

من  يمتلكه  بما  للفريق  إضافية  قوة  للوسط 

قدرات حاليًا«.

من  يتحول  العربي  جعل  الذي  السر  وحول 

المواسم  بعض  في  البقاء  على  يصارع  فريق 

الحالي،  الموسم  في  الترتيب  متصدر  إلى 

أن  كما  النجاح،  أسباب  أهم  من  »التكاتف  قال 

من  والهدوء  الفني  والجهاز  اإلدارة  بين  الترابط 

األربع  السنوات  واالستقرار خالل  الفريق  محبي 

الفريق  منحت  الماضية 

أجل  من  الثقة 

الظهور بهذه الصورة 

أن  كما  الجيدة، 

المدرب يونس علي 

كلمات  له  كانت 

بداية  في  قالها  مهمة 

عندما  الموسم، 

أنها  على  مباراة  كل  سيلعب  العربي  أن  أكد 

من  تركيزا  هناك  جعل  مما  ذاتها،  بحد  نهائي 

بهذه  النتيجة  خروج  في  وساهم  الالعبين، 

بالرغم  تستمر  أن  نأمل  التي  الجيدة  الصورة 

من زيادة قوة المنافسة وصعوبتها في المرحلة 

القادمة من عمر الدوري«.

على  الحفاظ  أهمية  على  السيد  أحمد  وشدد 

هذا  الدوري  بطولة  في  نشاهده  الذي  التوازن 

مكاسب  من  عزز  تحقق  ما  معتبرًا  الموسم، 

ولمتابعة  للمدرجات  الجماهير  وأعاد  البطولة 

كان  وقت  في  أكبر،  بشكل  المنافسات 

الجمهور يتجنب البطولة في بعض األوقات ألن 

بعض المباريات تكون محسومة قبل أن تبدأ، 

فمثاًل عندما كان السد يالعب أي فريق كان 

الجمهور يتمنى أن تخرج المباراة بنتيجة 

كان  مثلما  كبيرة  وليست  معقولة 

التوازن ضروري  أن هذا  يحدث، مؤكدًا 

من أجل زيادة نجاح الدوري مستقباًل، 

الالعبين  عدد  بزيادة  مقترحا  وقدم 

رفع  »أفضل  قال  حيث  المحترفين، 

إلى  فريق  كل  في  المحترفين  عدد 

من  سيزيد  األمر  فهذا   ،5 من  بداًل   7
ويقلل  التوازن  ويحقق  المنافسة  قوة 

زيادة  في  ويساهم  األندية،  بين  الفوارق 

ألن  المواطنين؛  الالعبين  بين  التنافس 

بفرصة  سيحظى  من  هو  فقط  األفضل 

للمشاركة«.

االختيار  قاعدة  على  ذلك  تأثير  وحول 

عدد  ألن  الوطني  للمنتخب  بالنسبة 

سيقل،  األساسيين  المواطنين  الالعبين 

وليس  الكيف  على  االعتماد  »سيكون  قال 

الكم، فالعدد سيقل لكن الجودة سترتفع، 

وسيكون هناك 60 العبا مواطنا يشاركون 

العدد  ذلك  أن  وأعتقد  أساسية  بصورة 

من  األفضل  الختيار  كافيًا  سيكون 

وأتمنى  الوطني،  للمنتخب  بينهم 

من  االعتبار  بعين  الفكرة  هذه  أخذ 

أجل تطبيقها مستقباًل بما يساهم 

في  المنافسة  بقوة  االرتقاء  في 

الدوري«.
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يجب التعاقد مع قلب دفاع في الميركاتو الشتوي وإعادة آرون إلى الوسط

أحمد السيد يشيد بتوازن المسابقة خالل الفترة الماضية ويؤكد:

العربي قادر على حصد الدوري

{ أحمد السيد

أكد أحمد السيد رئيس جهاز 
الكرة السابق بالنادي العربي، 

والمحلل الفني الحالي 
بقنوات الكأس، أن العربي 

قادر على الفوز ببطولة الدوري 
بالرغم من التحديات الكبيرة 

التي تنتظره خالل المرحلة 
القادمة من البطولة بعد 
انتهاء كأس العالم 2022.

وقال في تصريحات لـ $ 
الرياضي أن هناك عمال كبيرا 

يجب أن يقوم به النادي 
العربي من أجل الحفاظ على 

صدارة ترتيب الدوري في 
مستقبل المنافسة هذا 

الموسم، حيث يتصدر األحالم 
الترتيب اآلن برصيد 16 نقطة 

من 7 جوالت، بفارق نقطة 
عن الوكرة صاحب المركز 

الثاني.

   كتب        عادل النجار

رسالة يونس لالعبين من أهم عوامل تغيير النتائج وهذا سر الصدارةمونيسا لم يظهر بالصورة المطلوبة ومن األفضل تغييره

»Ooredoo« تحقق إنجازًا جديدًا في مجال األلعاب اإللكترونية

محمد   Ooredoo Thunders فريق  عضو  وكان 

بالجولة  فاز  قد   )Hellon بـ  )الملقب  شاهير 

ملتقى  ضمن  التأهيلية  التصفيات  من  األولى 

بالفوز  أتبعها  األوسط،  للشرق   Fortnite أبطال 

ليتأهل  النهائي،  نصف  في  جوالت  بثالث 

في  والمنافسة  الكبرى  النهائيات  إلى  بعدها 

اللقب  وإحراز  للملتقى،  الرئيسية  الفعاليات 

بنهاية المطاف. 

 Fortnite أبطال  ملتقى  جوائز  مجموع  ويبلغ 

فريق  حصد  دوالر،   120,000 األوسط  للشرق 

دوالر،   25,000 منها   Ooredoo Thunders
نصفها عبر Hellon، والذي ضمن بعد فوزه هذا 

سيقام  الذي  العالمي  الملتقى  في  المشاركة 

نوفمبر  في  األميركية  كاروالينا  نورث  بوالية 

أكبر  من  العالمي  الملتقى  ويعد  المقبل. 

جوائزه  قيمة  وتبلغ  المجال،  هذا  في  البطوالت 

مليون دوالر، وسيقام هذا العام للمرة األولى منذ 

جائحة كوفيد. 

الكواري،  ربيعة  صباح  قال  الصدد،  هذا  وفي 

 :Ooredoo في  العامة  العالقات  إدارة  مدير 

»سعداء جدًا بتحقيق فريق Ooredoo لأللعاب 

ونحن  اإلنجاز،  لهذا  اإللكترونية  والرياضات 

هذا  اكتسبها  التي  الكبيرة  األهمية  ندرك 

المجال في الشرق األوسط والعالم، لذا حرصنا 

على التواجد فيه بقوة بما يتماشى مع أهدافنا 

في دعم وتبني االبتكار، كما أننا نعتز بالموقع 

لالعبنا  تهانينا  إليه،  وصلنا  الذي  الريادي 

Hellon على األداء الكبير الذي قدمه، ونتمنى له 
القادمة  البطولة  خالل  مشرفة  نتيجة  تحقيق 

في الواليات المتحدة«. 

وكانت Ooredoo قد رسخت مكانتها كشركة 

رائدة في مجال األلعاب والرياضات اإللكترونية 

في الشرق األوسط بعد إطالق عالمتها التجارية 

أرض  نيشن-   Ooredoo المجال:  هذا  في 

مقرات  الشركة  افتتحت  كما  الالعبين، 

من  كل  في   Ooredoo Thunders لفريقها 

لالعبين  يمكن  حيث  وأسطنبول،  الدوحة 

متابعة التدريبات لتطوير مهاراتهم والمنافسة 

على أعلى المستويات.

أعلنت Ooredoo، الشركة الرائدة في مجال األلعاب والرياضات 
اإللكترونية بمنطقة الشرق األوسط أن أحد الالعبين في 

فريقها لأللعاب اإللكترونية Ooredoo Thunder قد فاز بلقب 
بطولة كبرى على المستوى اإلقليمي، وضمن التأهل لبطولة 

عالمية تقام منافساتها في الواليات المتحدة األميركية.

أطالب بزيادة المحترفين إلى »7« 
والمنتخب سيستفيد ولن يتأثر

الجمهور عاد لتقارب المستوى ومباريات 
السد والدحيل لم تعد محسومة !

العب الفريق يفوز ببطولة

 Fortnite اإلقليمية ويتأهل للبطولة 

العالمية في الواليات المتحدة

}

يونس علي

}

}

مونيسا

}
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مؤيد حسن العب الغرافة يؤكد في حوار خاص لـ $ :

عقدي مع الفهود »مدى الحياة«

كبيرة  أهداف  تحقيق  يريد  أنه  مؤيد  وأكد 

النظر  وجهات  ويحترم  الجاري،  الموسم  في 

لتقديم  أكثر  تحفزني  ألنها  واالنتقادات 

الموسم  بداية  صراحًة  مستوى..  أفضل 

اإلصابة  بسبب  غبت  الدوري  في  وتحديدا 

لكن الحمد لله عدت وبقوة وبشهادة الجميع.

الحالي  الموسم  عن  تحدث  الفهود  العب 

بعد انقضاء سبع جوالت مهمة وتواجد فيها 

الفريق في مركز متميز، إال أن طموح جماهير 

المقدمة  في  التواجد  في  دائما  الفريق 

الفريق  وأن  خاصة  األلقاب،  على  والمنافسة 

اكتمل عدد محترفيه، ويتوقع أن يعود إليه 

المنتخب  مع  المتواجدين  الالعبين  بقية 

العنابي.

جلسنا مع الالعب المميز مؤيد حسن نجم 

المنافسة  عن  خاص،  حديث  في  الفهود 

لما  وتوقعاته   ،2023  -  2022 الموسم  هذا 

سيكون عليه، بجانب الحديث عن عدد من 

الموضوعات األخرى.

} بعد انقضاء الجوالت الماضية كيف ترى 

الغرافة ؟

الموسم  غير  على  جيدة،  جاءت  البداية   -

ورغم  الطموح،  قدر  على  يكن  لم  المنتهي 

لتحقيق  نتطلع  أننا  إال  المربع  في  تواجدنا 

من  العديد  هناك  كانت  ولكن  األفضل 

ضمنها  من  الفريق  ضد  وقفت  الظروف 

اكتمال  وعدم  التوفيق  وعدم  اإلصابات 

المحترفين.

} يعني أنكم راضون عن أداء الفريق ؟

ليس  الحالي  المركز  الفهود  احتالل   -

الطموح، وحاليًا يجب أن نتعلم من األخطاء 

وأهمية  وتصحيحها  الماضي  صفحة  من 

الجوالت  في  تكرارها  لعدم  منها  التعلم 

الالعبين  عودة  بعد  خاصة  المقبلة، 

المتواجدين مع العنابي.

الماضي في  الموسم  الفريق تواجد  ولكن   {

نهائي أغلى البطوالت ؟

للمباراة  وصلنا  الماضي  الموسم  في  نعم   -

الدحيل،  أمام  اللقب  خسرنا  ولكن  النهائية 

لمرحلة  فقط  الوصول  نريد  نكن  لم  ونحن 

يعتبر  للنهائي  الغرافة  وصول  وأن  النهائي 

إنجازا، ألن في الغرافة طموحنا دائما حصد 

ما  وهذا  األخير  مثل  الثاني  والمركز  األلقاب 

تعلمناه في النادي منذ الصغر أثناء تواجدنا 

في الفئات السنية.

} هل يعني ان الفريق في تطور ؟

- نعم.. رغم خسارتنا إال ان وصولنا للنهائي 

خاصة  للفريق  االنتقالية  للمرحلة  تطور  هو 

أن الغرافة خالل المواسم الماضية برزت فيه 

عبدالله  مثل:  الشابة  المواهب  من  العديد 

الساعي وسيف الدين وناصر األحرق وهمام 

وغيرهم  واندريا  الجانحي  وأحمد  األمين 

بهذه  يمتاز  الغرافة  زمن  ومنذ  األسماء،  من 

تثري  مميزة  أسماء  بروز  خالل  من  النقطة 

الكرة القطرية.

في  المنافسة  على  قادر  الفريق  هل   {

الموسم الحالي ؟

له،  نسعى  الذي  هدفنا  هو  تأكيد  بكل   -

أفضل  ستكون  القادمة  الفترة  أن  متأكد 

الالعبين  اكتساب  مع  السيما  الماضية  من 

عقب  إضافية  وخبرات  نضجا  الشباب 

وكأس  الدوري  في  كبرى  مباريات  خوضهم 

ان  بجانب  اآلسيوية،  والبطولة  األمير  سمو 

كاملة  فرصتها  تأخذ  لم  الجديدة  االضافات 

خالل الجوالت الماضية.

قادر  ستراماتشوني  المدرب  أن  ترى  هل   {

على قيادة الفريق لمنصات ؟

ممتاز  مدرب  ستراماتشوني  اإليطالي   -

ونجح في تطبيق فكر وطريقة لعب جديدة 

عانينا  الموسم  بداية  في  الفريق،  داخل 

اللعب  طريقة  نعرف  حتى  الشيء  بعض 

عدة  بناء  أتم  المدرب  إن  أقول  ولذلك  جيدًا، 

الحالي  الموسم  أن  ومتأكد  إيجابية،  نقاط 

يرام  ما  على  تكون  سوف  كثيرة  أمور  هناك 

خاصة أن الالعبين تأقلموا جيدًا على طريقة 

فنيًا  مدرب  هو  ولذلك  المناسبة،  اللعب 

مميز، وأتمنى ان يوفق االيطالي مع الفهود في 

الموسم الحالي مع الالعبين المتواجدين.

عن  حدثنا  الشخصي..  الصعيد  على   {

عقدك مع الفهود ؟

الموسم  نهاية  مع  ينتهي  الفهود  مع  عقدي   -

رغبتي  ألن  للعروض  أنظر  ال  لكني  الحالي، 

االستمرار مع الفريق، ألنني من أبناء النادي 

و»أفتخر«، حيث تواجدت مع الفريق وعمري 

عامًا   30 العمر  من  أبلغ  وحاليًا  سنوات  ست 

ولذلك رغبتي االستمرار مع الفريق... وأقولها 

ولن  الحياة«،  مدى  »عقدي  شجاعة  بكل 

إال في حال تم االستغناء  الفريق  أتخلى عن 

عني ألنني مرتاح مع فريقي، وأسعى دوما من 

أجل إسعاد جماهير فريقي.

} على ذكر الجماهير.. كيف ترى الجمهور 

الجزائري؟

مميزا  كان  الجزائري  الجمهور  صراحة..   -

المباريات  في  وحضوره  بتواجده  و»أبهرني« 

ونتمنى  لنا،  داعم  خير  وكان  الماضية، 

المقبلة،  المواجهات  بقية  في  تواجدهم 

الجمهور  من  نجده  الذي  الدعم  وان  خاصة 

الجزائري يمنحنا دوما القوة.

} كيف تقيم أداء الفريق بصورة عامة ؟

- مستوانا تحسن كثيرا في الفترة األخيرة 

بعد أن استعدنا خدمات العبينا المصابين 

وانفتحت  بالمحترفين،  الفريق  واكتمل 

كالعبين  ونحن  المدرب  أمام  الخيارات 

نعمل على تحسن الفريق من مباراة ألخرى، 

فالغرافة اسم كبير ويحتاج منا إلى التركيز 

السنوات  في  لنا  المميزة  النتائج  واستعادة 

األخيرة، والقادم سيكون أجمل.

} هل ترى أن المنافسة على اللقب أصبحت 

واضحة ؟

المنافسة  الموسم  هذا  أن  أعتقد  ال..   -  

والتي  الفرق  جميع  على  مثيرة  ستكون 

منهم  والكثير  جدد،  العبين  مع  تعاقدت 

الجوالت  خالل  بمستواهم  يظهروا  لم 

الماضية.. فيما يتعلق بفريقي الغرافة فإن 

هدفنا أن نكون أحد أفضل الفرق في الدوري، 

استعدادات  لديها  الفرق  كل  وان  خاصة 

الماضية  الجوالت  نرى  عندما  خاصة  جيدة 

انطالقة  بمثابة  كانت  والتي  المنافسة  من 

إن  القول  يمكننا  وبالتالي  للموسم،  جيدة 

المنافسة  على  الرغبة  لديها  الفرق  جميع 

بقوة.

} ماذا تقول عن تواجد أربعة جزائريين في 

الفريق ؟

فريق  في  المحترف  الرباعي  أن  أؤكد   -

ياسين  الجزائرية  الكرة  نجوم  الغرافة 

بلفضيل  واسحاق  تهرات  ومهدي  براهيمي 

الكبيرة للفريق،  وفريد بوالية قدموا اإلضافة 

ووجود اربعة العبين في الفريق من الجزائر 

سيكون  التفاهم  وان  خاصة  القوة،  يمنحنا 

العبون  وجميعهم  الالعبين..  بين  حاضرا 

متميز  العب  براهيمي  وياسين  مميزون، 

وفئة  طراز  من  نجم  وهو  الفريق،  ويساعد 

الكبار.

} ما هي رسالتك لزمالئك في الفريق؟

أن  علينا  الفريق:  في  زميل  لكل  رسالتي   -

لو  حتى  الملعب  في  جهدنا  قصارى  نبذل 

نقدم  أن  وينبغي  فزنا،  أو  مباراة  خسرنا 

حتى  المباريات  جميع  في  دائمًا  األفضل 

نهاية  في  أنفسنا  عن  بالرضا  نشعر 

الصعيد  وعلى  المطلوب..  ونحقق  الموسم 

لدخول  المنافسة  على  قادر  الشخصي 

التشكيلة رغم وجود أسماء كبيرة، وال أرغب 

في التواجد على دكة البدالء.

{ مؤيد حسن يتحدث للزميل عوض الكباشي

}

 مؤيد حسن

مؤيد حسن العب فريق الكرة بالغرافة من {
الالعبين المميزين في مركزه بالفريق، 

ويمتاز بالحماس والحيوية والنشاط 
ويبذل مجهودًا كبيرًا في كل 

مباراة يشارك فيها مع الغرافة، 
وهو واحد من أهم وأبرز الخيارات 

للمدرب اإليطالي.
يعد نجم الفهود مؤيد حسن 

منذ عدة مواسم إحدى الركائز 
والثوابت األساسية بالسيلية 

الذي ال يزال يراهن على الخبرة 
الواسعة التي تكونت لديه 
باللعب في صفوف الفريق 

والمنتخب القطري، في تحقيق 
إنجازات مهمة.

حوار            عوض الكباشي

لعبت للنادي وعمري »6« سنوات.. وال أفكر في الرحيل

المنافسة شريفة للدخول في التشكيلة .. وانتظرونا بعد التوقفالجمهور الجزائري »أبهرني«... ونفخر بتشجيعهم ودعم جماهيرنا

ياسين براهيمي من فئة الكبار .. والمحترفون شكلوا اإلضافة الحقيقية

}

 ياسين 

براهيمي العب 

الغرافة

}
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»5« نجوم ستتوهج بالمونديال

الفيفا يسلط الضوء عليهم ويتوقع رفع قيمتهم التسويقية

الالعبين  فرص  على  الضوء  »فيفا«  القدم  لكرة  الدولي  االتحاد  ألقى 

المميزين في الدوريات الكبرى، وحظوظهم مع منتخبات بلدانهم في 

بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 التي ستقام في الفترة من 20 

نوفمبر إلى 18 ديسمبر المقبلين.

للمنتخبات  استعراضه  في  اإللكتروني،  موقعه  عبر  الفيفا،  وركز 

الظهور،  في  الالعبين  حظوظ  على  قطر،  بمونديال  المشاركة 

التي  المستويات  تقديم  في  الكبير  للحدث  استثمارهم  ومدى 

األحداث  أكبر  في  أسهمهم  من  وترفع  جماهيرهم،  طموحات  تلبي 

الرياضية.

االنتقاالت  سوق  في  أسهمهم  رفع  في  كبيرة  الالعبين  فرصة  وتبدو 

الشتوية الذي يعقب المونديال مباشرة، األمر الذي يزيد من إمكانية 

التنافس بين الالعبين، ويرفع من سقف الطموحات لدى كل العب.

وعلى الرغم من أن الحدث الذي يقام للمرة األولى في الوطن العربي 

32 منتخبا يمثل سوقا لالعبين  ومنطقة الشرق األوسط بمشاركة 

الباحثين عن طموحاتهم إال أنه يشكل نقطة تخوف لدى عدد كبير 

المطلوب  بالمستوى  الظهور  بعدم  أوروبا،  في  البارزة  النجوم  من 

وفقدان فرصة ثمينة في سوق هو األكبر في العالم.

وكتابة  للتألق  الجدد  الالعبين  أمام  األبواب  المونديال  سيفتح  كما 

أسمائهم بأحرف من ذهب، كما يعزز حظوظ الالعبين البارزين في 

الدوريات األوروبية الكبرى، في حال أتيحت لهم فرصة المشاركة مع 

منتخبات بلدانهم في كأس العالم FIFA قطر 2022.

وسيكون العديد من الالعبين أمام فرصة اكتشاف أجواء المونديال 

نادي  مدافع  يتقدمهم  بالدهم،  منتخبات  مع  قطر،  دولة  في  مرة  ألول 

فضالاً  دايك،  فان  فيرجيل  الهولندي  الالعب  اإلنجليزي،  ليفربول 

والبرازيلي  برشلونة،  نادي  العب  بيدري  اإلسباني  الالعب  عن 

الفرنسي  الالعب  وأيضا  مدريد  ريال  العب  جونيور  فينيسيوس 

أوريليان تشواميني وآخرين.

المقاييس،  بكل  استثنائي  مونديال  أمام  أننا  إلى  تشير  الدالئل 

نسخة  تقديم  أجل  من  قطر  بها  تقوم  التي  الجبارة  الجهود  بفضل 

تبريد  تكنولوجيا  إدخال  ظل  في  تاريخيااً  مسبوقة  غير  مثالية 

المالعب وغيرها، في وقت سيكون أداء النجوم في هذه النسخة من 

زيادة  المتوقع  من  نجوم   5 على  الضوء  نسلط  لذا  نجاحها،  عوامل 

توهجهم ورفع قيمتهم التسويقية خالل كأس العالم قطر 2022.

 فــان دايــك مــع هولنــدا

 بيلينغهام مع إنجلترا بيدري مع إسبانيا

 تشواميني مع فرنسا
أحد  دايك  فان  فيرجيل  الهولندي  سيكون 

أبرز الالعبين مع منتخب بالده، إذ أنه 

أغلى مدافع كرة قدم في العالم منذ 

لنادي  انتقل  حينما   2017 العام 

ساوثهامتون  من  ليفربول 

قد  يكن  لم  ووقتها  اإلنجليزي، 

في  بالده  منتخب  مع  أسهم 

بطولة كبرى.

نجم  فيرديناند  ريو 

االنجليزي  المنتخب 

»فان  عنه:  قال  السابق، 

قلب  العب  أفضل  هو  دايك 

األرض  كوكب  على  دفاع 

مايكل  وصفه  فيما  حاليا«، 

على  مدافع  أفضل  بأنه  أوين 

مر التاريخ.

الدفاعية  مهاراته  وبفضل 

الكرات  في  وقدراته  القيادية  وروحه 

الرأسية، يصبح فان دايك ورقة رابحة 

ساهم  كما  بالده،  لمنتخب  الملعب  في 

على  المتاحة  األلقاب  بكل  التتويج  في 

االنجليزي،  ليفربول  مع  األندية  مستوى 

إلى  بالده  لقيادة  دايك  فان  يتطلع  لذلك 

منصة التتويج، وهو إنجاز لم تتمكن 

أجيال كروية هولندية استثنائية 

من تحقيقه في الماضي.

الوصيف  مركز  دايك  فان  ونال 

فيفا  من  األفضل  جائزة  في 

إشادة  نال  كما   ،2019 للعام 

وصفه  عندما  له  تحسب 

وقتها  بالجائزة  الفائز 

ليونيل ميسي بأنه »مكتمل 

ورائع«.

سيكون  هولندا  دفاع  قائد 

في  األولى  للمرة  حاضرا 

عندما  بقطر،  العالم  كأس 

مجموعة  في  مبارياته  يلعب 

منتخب  الضيافة  صاحب  تضم 

مما  والسنغال؛  واإلكوادور  قطر 

كبيرة  ستكون  ظهوره  فرص  أن  يعني 

من  عال  مستوى  على  لمهاجمين  بمواجهته 

الطموحات.

نجم  بيدري  الموهوب  اإلسباني  يأتي 

نوفمبر   25 )مواليد  برشلونة  نادي 

المتابعين  أبهر  كالعب   ،)2002
أمم  الراقي في بطولة كأس  بأدائه 

استثناء  لعبت  التي   ،2020 أوروبا 

انتشار  بسبب   ،2021 عام  في 

بيدري  وصنع  كورونا.  فيروس 

اإلسباني  المنتخب  مع  الحدث 

الذي خسر أمام إيطاليا في نصف 

الترجيح  بركالت  البطولة  نهائي 

في  المباراة  انتهت  أن  بعد   ،)4  2-(

اإليجابي  بالتعادل  الرسمي  وقتها 

.)1-1(

 12 بيدري  لعب  سنه،  صغر  ورغم 

أول  منذ  اإلسباني  المنتخب  مع  مواجهة 

منها   )6(  ،2021 مارس   25 في  له  استدعاء 

في »اليورو« و)3( في تصفيات كأس العالم و)3( 

مباريات ودية.

بيلينغهام،  جود  اإلنجليزي  الدولي  أصبح 

دورتموند  بوروسيا  نادي  ميدان  متوسط 

العديد  قبل  من  متابعة  محل  األلماني، 

بعد  الكبيرة،  األوروبية  األندية  من 

الدوري  في  فريقه  مع  الرائع  أدائه 

أوروبا، وستكون  األلماني ودوري أبطال 

 2022 FIFA قطر  العالم  بطولة كأس 

قميته  لرفع  لبيلينغهام  مهمة  محطة 

التسويقية.

مميزة  مستويات  بيلينغهام  ويقدم 

إلى  انضمامه  منذ  األلماني،  فريقه  مع 

دورتموند العام 2020 قادما من برمنغهام 

أمام  سيتي، وتألق على وجه الخصوص 

مانشستر سيتي في مسابقة دوري أبطال 

أوروبا، عندما سجل هدفا لفريقه.

المنتخب  مع  التألق  لمواصلة  ويتطلع 

وأن  قطر  في   2022 العالم  كأس  خالل  اإلنجليزي 

يحقق نجاحات كبيرة تعزز من قيمته التسويقية 

في ظل القدرات الهائلة التي يتمتع بها.

المنتخب  أوريليان تشواميني أحد أهم العبي  الفرنسي  يأتي 

أنه يعتبر  إذ  المميز  الظهور  وافرة في  الفرنسي، بحظوظ 

احتمالية  ظل  في  بالده،  منتخب  في  المفتاح  الالعب 

غياب كل من بول بوغبا متوسط ميدان يوفنتوس 

تشيلسي  العب  كانتي  ونغولو  اإليطالي 

اإلنجليزي.

خط  لقيادة  األبرز  المرشح  تشواميني  ويعتبر 

وسط منتخب فرنسا، ويتسلح بالظهور األول له 

في المونديال مما يعني أن فرصته كبيرة ليكون 

أساسيا، ويشفع له في ذلك وجوده في تشكيلة 

ريال مدريد اإلسباني.

مع  مواجهة   )14( اآلن  حتى  تشواميني  وخاض 

ومثلها  أساسي  كالعب  منها   )7( فرنسا،  منتخب 

كاحتياطي، وسجل هدفا واحدا.

وكان قد توج منتخب فرنسا بلقب بطولة كأس العالم 

منتخب  ويلعب   ،2018 عام  روسيا  في  أقيمت  التي  األخيرة 

والتي  الرابعة،  المجموعة  ضمن   2022 قطر  في مونديال  الديوك 

تضم بجانبه منتخب أستراليا ومنتخب تونس ومنتخب الدنمارك. { تشواميني العب فرنسا{ فان دايك قائد هولندا

{ بيلينغهام العب إنجلترا{ بيدري العب إسبانيا

حول  المستديرة  الكرة  عشاق  يترقب  كما 

العالم ظهور البرازيلي فينيسيوس جونيور 

مع منتخب بالده بعد أن تألق بشكل ملحوظ 

بدوري  للتتويج  وقاده  مدريد،  ريال  ناديه  مع 

اإلسباني،  والدوري  القدم  لكرة  أوروبا  أبطال 

وسيظهر فينيسيوس مع البرازيل ألول مرة في 

التألق  في  كبيرة  فرصته  وتبدو  العالم  كأس 

مثل  المنتخب  في  كبيرة  أسماء  وجود  رغم 

فينيسيوس  ويعول  وفيرمينيو..  نيمار 

لتكون  قطر  نسخة  على  كثيرا  جونيور 

األذهان  في  الخالدة  للنجومية  طريقه 

قوية  تشكيلة  ضمن  يلعب  أنه  إذ 

بالكأس  للتتويج  ومرشحة 

السادسة في تاريخ البرازيل 

في  اإلخفاق  بعد 

سنة   20 الـ 

األخيرة.

فينسيوس مع البرازيل

}
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