
السنة )28( - األربعاء 2 من ربيع األول  1444هـ الموافق 28 سبتمبر 2022م العدد )9886(

جاسم الرميحي: البصرة جاهزة لخليجي »25«
العربي  الخليج  كأس  التحاد  العام  األمين  الرميحي  جاسم  أشاد 

ظل  في  العراقية  البصرة  مدينة  تشهده  الذي  بالتطور  القدم  لكرِة 

التحضيرات الستضافة النسخة القادمة كأس الخليج، حيث قال 

مستوى  على  العراقية  البصرة  مدينة  تشهده  كبير  تطور  »هناك 

الفنادق والمالعب والمدينة أصبحت جاهزة الستضافة خليجي 25 

بداية العام المقبل«.

مشعل برشم:

الهيدوس:

للهجن العربية األصيلة

واجهنا منتخبا قويا

ننتظر دعم الجماهير

»الشحانية« تستحوذ 
على السباق المحلي

مرمى  حارس  برشم،  مشعل  أكد 

مباراة  خاضوا  أنهم  الوطني  منتخبنا 

صعبة أمام المنتخب التشيلي.

لقنوات  له  تصريحات  في  برشم  وقال 

أمام  لعبنا  المواجهة:  بعد  الكأس 

أفضل  من  يعتبر  قوي  منتخب 

فقد  الالتينية،  أميركا  في  المنتخبات 

سنواجه  أننا  خاصة  لنا  مفيدة  كانت 

أميركا  من  منافسا  العالم  كأس  في 

الجنوبية وهو اإلكوادور.

األول  الشوط  في  هدفا  تلقينا  وأضاف: 

لله  والحمد  ارتكبناه،  خطأ  خالل  من 

الثاني  عودتنا كانت قوية في الشوط 

التعادل  هدف  تسجيل  خالل  من 

وهدف الفوز بعده.

أخطائنا  تصحيح  سنحاول  وتابع: 

استعداداتنا  خالل  فيها  وقعنا  التي 

المقبلة.

الوطني  منتخبنا  العب  ووجه 

حيث  لمؤازرتهم  لجماهيرنا  رسالة 

الدوحة  في  تدريبات  سيخوضون 

األحد المقبل.

وقائده  الوطني  المنتخب  نجم  دعا 

الجماهير  الهيدوس،  حسن 

العنابي  مساندة  أجل  من  للحضور 

األحد  يوم  سيقام  الذي  التدريب  في 

على  أكتوبر،  شهر  من  الثاني  المقبل 

السد،  بنادي  حمد  بن  جاسم  استاد 

الرابعة  في  البوابات  ستفتح  حيث 

الدعم  سلسلة  ضمن  وذلك  عصرًا، 

خالل  الوطني  للمنتخب  الجماهيري 

يحفزهم  وهذا   ،2022 العالم  كأس 

األفضل. لتقديم 

أمام  التعادل  بعد  الهيدوس  وقال 

تشيلي أمس: ظهرنا بمستوى أفضل 

مستوى  على  الماضية  المباراة  من 

في  هدف  لدينا  وكان  الشوطين، 

وكانت  هدف،  أي  تلقي  عدم  هو  اللقاء 

خطوة  وهذه  كثيرة،  فرص  لدينا 

جيدة لنا في استعداداتنا للمونديال.

نفرض  أن  منا  طلب  المدرب  وأضاف: 

منطقنا في المباراة بالتقدم هجوميا، 

واللعب في منطقة المنافس، وهذا ما 

الثاني. ساعدنا في الشوط 

اللقايا  سن  منافسات  أمس  اختتمت 

الثاني  المحلي  السباق  ضمن منافسات 

للهجن العربية األصيلة للموسم الجديد 

الذي تنظمه لجنة سباق   ،2023  -  2022
الهجن بالشحانية.

الختامية  األشواط  إقامة  وشهدت 

مسافة  من  مفتوحة(  )أشواط  للقايا 

شوطا،   22 وتضمنت  كيلومترات،   4
خصصت 14 منها للبكار و8 للقعدان.

واستحوذت هجن الشحانية على لقبي 

المخصصين  الرئيسيين  الشوطين 

»كرارة«  حققت  حيث  والقعدان،  للبكار 

ملك هجن الشيحانية لقب الشوط األول 

الرئيسي للقايا بكار مفتوح، في المقابل، 

بلقب  الشحانية  هجن  ملك  »مهلي«  توج 

قعدان  للقايا  الرئيسي  األول  الشوط 

منافسات  اليوم  وتتواصل  مفتوح.. 

أشواط  بإقامة  أيامه  خامس  في  السباق 

 4 لمسافة  عامة(  )أشواط  الجذاع 

كيلومترات على مدى يومين.

العنابي تعادل مع تشيلي في ختام معسكر النمسا

نهاية قوية للمرحلة األوروبية

لكرة  الوطني  منتخبنا  تعادل 

بهدفين  تشيلي  منتخب  مع  القدم 

التي  المباراة  خالل  منهما،  لكل 

فيوال  ملعب  على  أمس  أقيمت 

فيينا،  النمساوية  بالعاصمة  بارك 

لخوض  العنابي  استعدادات  ضمن 

نهائيات كأس العالم 2022.

الوطني  منتخبنا  هدفي  سجل 

 59 الدقيقة  في  عفيف  أكرم  من  كل 

 ،67 الدقيقة  في  الهيدوس  وحسن 

التشيلي كل من  فيما سجل هدفي 

أولمبيك  العب  سانشيز  أليكسيس 

وارتورو   ،37 الدقيقة  في  مارسيليا 

فيدال في الدقيقة 78.

خالل  جيد  بمستوى  العنابي  وظهر 

هذه المواجهة، التي كان فيها األفضل 

حيث  الثاني،  الشوط  في  خاصة 

مباراته  عكس  الالعبين  أداء  تحسن 

أمام كندا في الودية الماضية، حيث 

الذي  المستوى  منتخبنا  استعاد 

عودنا عليه.

سريعة  كانت  المباراة  بداية 

في  منهما  كل  لرغبة  للمنتخبين، 

المواجهة  هذه  في  الفوز  تحقيق 

تلقاها  التي  الهزيمة  بعد  الودية، 

المباراة  في  الوطني  منتخبنا 

 ،0 /2 بنتيجة  كندا  أمام  الماضية 

المنتخب  انهزم  النتيجة  وبنفس 

مباراته  في  المغرب  أمام  التشيلي 

الودية.

أول  خالل  التشيلي  المنتخب  وحاول 

الكرة  على  االستحواذ  دقائق  عشر 

كان  فيما  منها،  العنابي  وحرمان 

التشيلي  هجوم  أمام  حذرا  منتخبنا 

القوي بقيادة أليكسيس سانشيز.

السانحة للتسجيل  الفرص  وغابت 

عشرين  أول  خالل  الجانبين  عن 

دقيقة.

في  خطيرة  فرصة  أول  وجاءت 

الدقيقة  في  العنابي  لصالح  اللقاء 

محمد،  اسماعيل  بواسطة   25
حسن  من  رائعة  كرة  تلقى  الذي 

منطقة  في  توغله  بعد  الهيدوس 

عمليات المنتخب التشيلي، أضاعها 

إسماعيل بعد أن ارتطمت تسديدته 

بمدافع المنافس.

فيها  تمكن  التي   37 الدقيقة  لتأتي 

باب  افتتاح  من  التشيلي  المنتخب 

اليكسيس  بواسطة  التسجيل 

أن  بعد  مارسيليا،  العب  سانشيز 

سوازو،  جابريال  من  تمريرة  تلقى 

دفاع  من  المراقبة  في  خطأ  بعد 

منتخبنا الوطني.

من  بقي  فيما  النتيجة  تتغير  ولم 

عمر الشوط األول، الذي انتهى بتقدم 

سجله  نظيف  بهدف  التشيلي 

أليكسيس سانشيز.

الثاني  الشوط  في  منتخبنا  وضغط 

حيث  التعادل،  هدف  عن  بحثا 

الشوط،  هذا  خالل  األفضل  كان 

العنابي  فرضه  الذي  الضغط  وتكلل 

بواسطة  التعادل  هدف  بتسجيل 

أكرم عفيف في الدقيقة 59.

اللقاء  في  منطقه  العنابي  وفرض 

رائع  أداء  خالل  من  الشوط  هذا  خالل 

قدمه في هذا اللقاء، وهذا ما مكنه من 

 67 الدقيقة  في  الثاني  الهدف  إضافة 

الهيدوس بتسديدة  بواسطة حسن 

رائعة لم يتمكن فيها جابريال ارياس 

صدها  من  التشيلي  مرمى  حارس 

بعد أن سكنت الزاوية التسعين.

إدراك  التشيلي من  المنتخب  وتمكن 

هدف التعادل في الدقيقة 78 بواسطة 

ارتورو فيدال العب فالمينجو.

جزاء  ركلة  المباراة  حكم  واحتسب 

 85 الدقيقة  في  التشيلي  للمنتخب 

نفذها اليكسيس سانشبز، تصدى 

لينتهي  بنجاح  برشم  مشعل  لها 

في   2 /2 اإليجابي  بالتعادل  اللقاء 

في  أقيمت  التي  اإلعداد  فترة  ختام 

النمسا.

{ من لقاء العنابي وتشيلي

  كتب        وحيد بوسيوف

»االنضباط« 
تعاقب مارتينيز

عاقبت لجنة االنضباط باالتحاد 

القطري لكرة القدم اإلسباني 

خافيير مارتينيز العب نادي 

قطر، بسبب سلوك مشين تجاه 

المنافس، وذلك عقب نهاية 

الجولة الثانية لبطولة كأس 

ooredoo لكرة القدم للموسم 
.2023 2022-

وقررت اللجنة إيقاف الالعب 

لمباراتين استنادا للمادة 

رقم )4/  1/  47( من الئحة 

االنضباط، وتغريمه 10000 

ريال بسبب السلوك المشين 

تجاه المنافس، والذي تسبب 

بحصوله على البطاقة الحمراء 

خالل مباراة فريقه أمام أم صالل 

لحساب منافسات المجموعة 

األولى والتي انتهت لصالح األخير 

بثالثة أهداف مقابل هدف، حيث 

أكمل نادي قطر المباراة بعشرة 

العبين بعد طرد مدافعه خافيير 

مارتينيز عند الدقيقة )45(.

{ مارتينيز

وضعتها قطر للمشجعين من ذوي اإلعاقة

معاييــر موندياليــة جــديــدة
السويدي،  محمد  خالد  السيد  أكد 

باللجنة  الشركاء  عالقات  أول  مدير 

أن  واإلرث،  للمشاريع  العليا 

قطر   FIFA العالم  كأس  بطولة 

مالءمة  األكثر  النسخة  هي   2022
في  اإلعاقة  ذوي  من  للمشجعين 

أن  إلى  مشيرًا  المونديال،  تاريخ 

بالمعايير  االرتقاء  في  نجحت  قطر 

والحركة  الوصول  إلتاحة  العالمية 

األحداث  الستضافة  اإلعداد  خالل 

خالل  من  الكبرى،  الرياضية 

المشجعين  متطلبات  تضمين 

جوانب  كافة  في  اإلعاقة  ذوي  من 

التشغيلية  والعمليات  التخطيط 

للبطولة.

الهائلة  الجهود  إن  السويدي  وقال 

النسخة  لتنظيم  قطر  بذلتها  التي 

األكثر إتاحة في تاريخ كأس العالم 

تنظيم  على  القائمين  ستضع 

أمام  المونديال  من  التالية  النسخ 

هذا  إلى  للوصول  كبير،  تحدٍّ 

المستوى من إتاحة مرافق وخدمات 

ذوي  من  للمشجعين  البطولة 

قطر  أصبحت  إنجاز  وهو  اإلعاقة، 

على بعد خطوة واحدة من تحقيقه 

تنطلق  الذي  المرتقب  الحدث  خالل 

أقل من شهرين. منافساته بعد 

استضافة  أن  السويدي  وأضاف 

هامًا  دورًا  لعبت  العالم  لكأس  قطر 

الوصول  بسهولة  قطر  تميز  في 

جميع  في  اإلعاقة  لذوي  والحركة 

التزام  إلى  مشيرًا  البالد،  أنحاء 

الدولة منذ البداية بتنظيم النسخة 

األكثر شمواًل وإتاحة في تاريخ كأس 

مجتمع  إشراك  خالل  من  العالم، 

استادات  تصميم  في  اإلعاقة  ذوي 

أفضل  توظيف  مع  البطولة،  ومرافق 

أهمية  على  تؤكد  التي  الممارسات 

التصاميم  وضع  في  إسهاماتهم 

المخصصة  والمساحات  للخدمات 

للمشجعين من ذوي اإلعاقة.

النسخة  تنظيم  إلى  نهدف  وتابع: 

المونديال،  تاريخ  في  إتاحة  األكثر 

المعنيين  كافة  مع  نعمل  لذلك؛ 

رحلة  على  الجميع  حصول  لضمان 

من  وخالية  الوصول،  بسهولة  تمتاز 

العوائق في جميع محطاتها.

جميع  إشراك  على  نحرص  فنحن   

فعالياتنا،  كل  في  المجتمع  أطياف 

نريد أن يشارك ويتفاعل الجميع في 

األولى  العالم  كأس  بطولة  مع  قطر 

في المنطقة.
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للموقع  الخاصة  تصريحاته  في  ساينسبري  وقال 

من  تبدأ  االعتبارات  هذه  الوكرة:  بنادي  الرسمي 

أمنياتي بأن يتمكن منتخب بالدي من تحقيق أفضل 

البطولة  في  ممكنة  نقطة  أبعد  إلى  والوصول  النتائج 

وإسعاد جماهيرنا التي تحملنا مسؤوليات كبيرة في 

هذا التحدي الصعب.

وأضاف: أمنيتي الخاصة بالطبع تتركز حول رغبتي 

فعاالاً  أكون  وأن  المطلوبة  المستويات  أقدم  أن  في 

االنتصارات  تحقيق  زمالئي  مع  وأساهم  الفريق  مع 

إظهار  من  نتمكن  حتى  الشباك  نظافة  على  والحفاظ 

ونثبت   - الكرويين   – لـ»سوكروز«  الحقيقية  القدرات 

نملك  وأننا  فراغ  من  يأت  لم  اللقب  هذا  أن  للجميع 

التحديات  هذه  مثل  في  ا  عالياً التحليق  على  القدرة 

الكروية الكبرى.

قدرة  في  لها  حدود  ال  ثقتي   : قائالاً حديثه  وواصل 

هذه  خالل  استثنائية  نجاحات  تحقيق  على  قطر 

العديد  قرب  عن  تابعت  ألنني  المونديالية  النسخة 

والحقيقة  الحدث  هذا  الستضافة  التحضيرات  من 

أنني حرصت على نقل هذه الصورة النموذجية لكل 

أصدقائي وأسرتي في أستراليا وزمالئي في المنتخب 

لتنظيم  قطر  جاهزية  مدى  عن  سألوني  الذي 

المونديال ونجحت في نقل حماسي الشديد لجميع 

زمالئي والذين باتوا متحمسين بدورهم لخوض هذه 

التجربة االستثنائية.

وتابع: كل شيء في قطر يدعو لإلعجاب واالنبهار بداية 

باالحترافية  ا  ومروراً النموذجية  التحتية  البنى  من 

ووصوالاً  التنظيمية  الجوانب  كافة  في  الشديدة 

مباريات  ستستضيف  التي  الرائعة  المالعب  إلى 

كأس العالم، لذلك فإنني أثق تمام الثقة في أن قطر 

بطوالت  كل  في  ممكنة  نجاح  نسبة  أكبر  ستحقق 

بدوره  سيشكل  المالعب  قرب  أن  كما  العالم،  كأس 

وحتى  والجماهير  المنظمين  أمام  استثنائية  تجربة 

السفر  عناء  تتكبد  لن  والتي  المشاركة  المنتخبات 

من مكان آلخر خالل منافسات البطولة.

استعداداتي  خالل  استثنائية  بميزة  أشعر  وأضاف: 

بأنني  الخاصة  وهي  الحدث  هذا  في  للمشاركة 

أخوض  التي  البلد  نفس  في  التحدي  هذا  سأخوض 

الوكرة،  نادي  مع  الحالية  االحترافية  تجربتي  فيها 

وليس ذلك فقط بل أن مباريات منتخب بالدي الثالث 

نفس  ملعب  على  سأخوضها  المجموعات  مرحلة  في 

المدينة التي أمثل فريقها في دوري النجوم وهو ملعب 

الجنوب، الذي يتواجد في قلب مدينة الوكرة، وبالتالي 

ا لخوض هذه المباريات. فإنني متحمس جداً

أنه  إلى  فباإلضافة  ا  جيداً الجنوب  ملعب  أعرف  وتابع: 

من  ا  جداً قريب 

فقد  الوكرة،  نادي 

عليه  خمسة لعبت  منذ  وبالتحديد  قبل  من 

قطر  نادي  أمام  الوكرة  فريق  لعب  عندما  أسابيع 

أهداف  بثالثة  الفوز  في  المباراة  هذه  خالل  ونجحنا 

نظيفة ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري نجوم 

ا بهذا الملعب،  QNB، وبالتالي أصبحت أتفاءل كثيراً
مالعب  نصف  في  اللعب  بشرف  حظيت  أنني  كما 

التعليمية  المدينة  ملعب  في  وبالتحديد  المونديال 

الجنوب.. إلى  باإلضافة  والثمامة،  علي  بن  وأحمد 

: أدرك مدى صعوبة المنافسة في  وواصل حديثه قائالاً

المنتخب  جانب  إلى  تضم  التي  الرابعة  المجموعة 

وتونس،  والدانمارك  فرنسا  منتخبات  األسترالي 

التأهل  في  ا  جميعاً رغبتنا  على  ا  كثيراً أعول  ولكني 

ا على  ا أيضاً عن هذه المجموعة، كما أنني أعول كثيراً

والجمهور  القطري بشكل عام  الجمهور  دعم ومساندة 

سنخوض  أننا  وبما  خاص،  بشكل  الوكراوي 

مبارياتنا بالمجموعة الرابعة في ملعب مدينة الوكرة 

الرائعة  المدينة  هذه  جمهور  من  الكثير  أنتظر  فإنني 

في دعمي بشكل خاص ودعم منتخب بالدي بشكل 

مباراتنا   : قائالاً حديثه  ساينسبري  .واختتم  عام. 

العالم  بكأس  الرابعة  المجموعة  في  االفتتاحية 

الجنوب  استاد  على  تقام  والتي  فرنسا  منتخب  أمام 

ا بالنسبة لنا، وسنسعى جاهدين للخروج  مهمة جداً

على  تساعدنا  إيجابية  بنتيجة  المواجهة  هذه  من 

إكمال المشوار بالصورة المطلوبة، وأؤكد للجميع أن 

اللقب  أمام حامل  ا سهالاً  منتخب بالدي لن يكون صيداً

في هذه المواجهة.

األسترالي ترنت ساينسبري العب الوكرة:

كأس العالم في قطر سيكون مبهرًا

عبد الله المولوي مدير االتصال والعالقات العامة في »الريل«:

أسطول القطارات جاهز للمونديال

االتصال  إدارة  مدير  المولوي  عبدالله  أعرب 

الحديد  سكك  شركة  في  العامة  والعالقات 

الدوحة  مترو  جاهزية  تمام  عن  )الريل(  القطرية 

لنقل  المتميزة  الخدمات  كافة  وتقديم  الستقبال 

ضيوف دولة قطر من الجماهير الوافدة طوال فترة 

استضافة كأس العالم 2022.

 وقال المولوي في تصريحات خاصة لموقع قنوات 

الستقبال  )الريل(  شركة  »استعدادات  الكاس: 

بدأت  المونديال  خالل  قطر  وضيوف  الجماهير 

منذ سنوات عديدة وتحديدا منذ البدء في اختيار 

التي  المالعب  معظم  من  وقربها  المحطات  موقع 

 8 »لدينا  وأوضح:  المنافسات«..  عليها  ستقام 

تصل  سوف  مالعب   5 منها  البطولة،  في  مالعب 

المحطات  من  األقدام  على  سيرا  الجماهير  إليها 

مباشرة، في حين أن هناك 3 محطات أخرى سيتم 

فيها استخدام وسائل نقل مختلفة هي )الباصات( 

لنقل الجماهير من محطات المترو إلى المالعب«.

متكاملة  خطة  هناك  »بالتأكيد  المولوي:  وأضاف 

على  للتيسير  العالمي  الكروي  العرس  لهذا 

أسطول  استخدام  سيتم  حيث  الجماهير 

وسيكون  قطارات،   110 وعدده  بالكامل  القطارات 

مكونا  للمترو  األحمر  الخط  قطارات  عربات  عدد 

6 عربات الستيعاب أقصى سعة بما يتجاوز  من 

فئات   3 قطار  كل  يضم  أن  على  شخص،   1100
سرعة  وتتراوح  والعادية،  والعائلية  الذهبية  هي 

وبدون  الساعة  في  كم   100 إلى   80 من  القطار 

بين  الفاصلة  الزمنية  الفترة  تقدر  بينما  سائق، 

وسيكون  ونصف،  بدقيقتين  له  والتالي  القطار 

التنقل كله مجانا لحاملي بطاقة )هيا(« 

العامة  والعالقات  االتصال  إدارة  مدير  وكشف   

العليا  اللجنة  مع  بالتعاون  )الريل(  شركة  أن  عن 

 37 الـ  المحطات  جميع  جهزت  واإلرث  للمشاريع 

بملصقات كأس العالم قطر 2022 الترويجية، من 

أجل إضفاء جو من البهجة، وبث روح الحماس لدى 

الجماهير خالل تواجدهم في هذه البطولة، منوها 

إلى أن تصميم المحطات نفسه يحمل قدرا كبيرا 

الفضاء  مفهوم  على  باالعتماد  والجمال  اإلبداع  من 

اإلسالمي  المعماري  الفن  يدمج  والذي  المقوس 

التقليدي والتراث المحلي في نفس الوقت.

في  فاي  الواي  خدمة  توفير  »تم  قائال:  واستطرد 

بإمكان  وسيكون  والمحطات،  القطارات  داخل 

واالستمتاع  المحطات  من  أي  زيارة  الجماهير 

أكثر  فهناك  التجارية  المحالت  داخل  بالتسوق 

والكافيهات  المطاعم  تشمل  محل   200 من 

والصيدليات البنوك وشركات االتصاالت ومحالت 

بيع الهدايا«.

القلبية  بتمنياته  تصريحاته  المولوي  واختتم 

متميزة  نقل  بتجربة  االستمتاع  قطر  لضيوف 

إقامتهم  فترة  طوال  الدوحة  بمترو  واستثنائية 

في قطر، وأن تكون هذه التجربة جزءا من متعة 

المونديال. منافسات  ومشاهدة  حضور 

{ عبد الله المولوي

»37« محطـــــة تزينــــت بملصقـــات كــــأس العالـــم ووفرنـــا خدمــة »الــــواي فـــــاي«

ثقتي ال حدود لها
في خروج البطولة
بشكل استثنائي 

أكد ترنت ساينسبري العب الفريق األول لكرة القدم بنادي الوكرة 
وقائد خط دفاع المنتخب األسترالي الذي يستعد للمشاركة في 

مونديال قطر 2022، أنه متشوق النطالقة هذا الحدث الكروي األضخم 
واألشهر على مستوى العالم للعديد من االعتبارات التي تجعله موندياالاً 

ا بكل المقاييس. استثنائياً

}

ترنت 

ساينسبري

}
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سعادة عيسى المهندي رئيس مجلس إدارة نادي السباق والفروسية:

جماهير كأس العالم ستحضر السباقات

أكد سعادة عيسى بن محمد المهندي 

السباق  نادي  إدارة  مجلس  رئيس 

إلقامة  النادي  جاهزية  والفروسية 

الفعاليات التي تهم شريحة كبيرة من 

الدوحة  إلى  ستحضر  التي  الجماهير 

خالل  بالدهم  منتخبات  لتشجيع 

مونديال قطر 2022، مشيرا إلى طبيعة 

سباقات الخيل والتي تهم قطاعا كبيرا 

منها،  األوروبية  السيما  الجماهير،  من 

على  تعمل  النادي  إدارة  أن  ومؤكدًا 

تكفل  التي  السبل  أفضل  إلى  الوصول 

أهمية  مع  تتناسب  فعاليات  تقديم 

الحدث المونديالي الكبير.

»موقع  لـ  تصريحات  في  المهندي  وقال 

من  أقل  بعد  على  نحن  الكاس«:  قناة 

قطر  العالم  كأس  انطالق  من  شهرين 

كبيرة  بسعادة  نشعر  فإننا   2022
المباراة  التي تنطلق فيه  ونحلم باليوم 

منتخبي  بين  للبطولة  االفتتاحية 

إلى  رسالة  وإيصال  واإلكوادور  قطر 

وإدارة  وفعل(،  )قول  قطر  بأن  العالم 

حجم  تدرك  والفروسية  السباق  نادي 

مع  فإننا  ولهذا  المونديال،  وطبيعة 

السفارات  بعض  من  طلبات  تلقي  بدء 

بالدهم  منتخبات  جماهير  لحضور 

التعامل  في  بدأنا  السباقات  من  عددا 

دراسة  خالل  ذلك  ومراعاة  األمر،  مع 

لسباقات  الجديد  الموسم  برنامج 

الخيل والذي سيصدر قريبا بما يتالءم 

وأضاف  المونديال.  توقيت  طبيعة  مع 

لدينا  تصور  من  أكثر  هناك  المهندي: 

المثالي  الشكل  على  االستقرار  وسيتم 

تتاح  أن  الحال  بطبيعة  ويهمنا  قريبا، 

في  للخيل  سباقات  إلقامة  الظروف  لنا 

كأس  في  مباريات  تشهد  ال  التي  األيام 

بالجهود  كبيرة  دراية  على  ألننا  العالم 

الدولة، من  المبذولة من كافة قطاعات 

وهناك  البطولة،  تنظيم  إنجاح  أجل 

للمشاريع  العليا  اللجنة  مع  تنسيق 

االجتماعات  من  عدد  خالل  من  واإلرث 

األمثل  االختيار  لضمان  المشتركة 

في  أسبوعيًا  السباقات  إقامة  ظل  في 

ومن  والخميس،  األربعاء  يومي  النادي 

ثم يحتاج األمر إلى االتفاق على الشكل 

فترة  خالل  السباقات  لبرنامج  النهائي 

حرصنا  نتيجة  وهذا  المونديال  إقامة 

على االستفادة من التاريخ الكبير لقطر 

في عالم سباقات الخيل التي تقام على 

مضمار الريان بالنادي، إلى جانب ريادة 

العربية  الخيل  جمال  عالم  في  قطر 

األصيلة، وكذلك رعاية أكثر من سباق 

قوس  قطر  جائزة  سباق  ومنها  خارجي 

النصر الذي سينطلق خالل أيام قليلة، 

المناسبة  هذه  الستغالل  الترتيب  وتم 

قليل  قبل  تقام  وأنها  خاصة  العام  هذا 

وسيتم  قطر،  مونديال  انطالق  من 

كأس  عن  الكتيبات  من  عدد  توزيع 

استفسار  أي  على  للرد  القادمة  العالم 

بخصوص المونديال السيما وان سباق 

جائزة قطر قوس النصر من أكبر وأغلى 

السباقات حول العالم ويحضره سنويًا 

سباقات  عشاق  من  اآلالف  عشرات 

أبواب  قائال:  المهندي  واختتم  الخيل. 

ستكون  والفروسية  السباق  نادي 

أمام  المونديال  فترة  خالل  مفتوحة 

الجماهير من مختلف الجنسيات خالل 

مونديال قطر، سواء لحضور السباقات 

مباريات  فيها  تقام  ال  التي  األيام  في 

تكون  أخرى  فعاليات  أي  إلقامة  وكذلك 

خطة  وضمن  الجماهير  لهذه  مناسبة 

الفعاليات المقامة خالل البطولة، وكل 

النادي  إلى  ستحضر  التي  الجماهير 

الخيل  سباقات  وأصالة  عراقة  سترى 

في قطر واالهتمام الكبير برياضة اآلباء 

واألجداد والجذور الثقافية لهذه الرياضة 

والتي تمثل موروثا كبيرا بالنسبة لنا.

{ سعادة عيسى بن محمد المهندي

إقامة العديد 
من الفعاليات 

خالل المونديال 
وبدأنا تلقي 

طلبات 
السفارات 

اليوم في بطولة »دوحة أفنيو« لكرة السلة

السد يواجه الحكمة اللبناني

يخوض نادي السد اليوم مواجهة 

اللبناني  الحكمة  أمام  قوية 

لكرة  أفنيو«  »دوحة  بطولة  في 

اللجنة  كانت  حيث  السد، 

المنظمة قد أعلنت عن تفاصيل 

البطولة التي تبدأ اليوم وتستمر 

الجاري،  الشهر  نهاية  حتى 

نوعها،  من  األولى  البطولة  وهي 

السلة  كرة  قطبي  تجمع  التي 

الحكمة،  و/   الرياضي  اللبنانية 

نادي  قطر  بطل  إلى  باإلضافة 

السد، ونادي البشائر، أحد أعرق 

وأوضحت  العمانية.  األندية 

مباريات  أن  المنظمة  اللجنة 

االتحاد  ينظمها  التي  البطولة، 

القطري لكرة السلة، ستلعب في 

سيواجه  حيث  الغرافة،  صالة 

نظيره  اللبناني  الرياضي  فريق 

االفتتاحية  المباراة  في  البشائر 

عصر اليوم ثم يلعب الحكمة مع 

المباريات  غدا  وتستكمل  السد، 

ضد  الحكمة  يلعب  حيث 

البشائر، والرياضي ضد السد.

بعد  عصر  البطولة  وتختتم 

البطولة،  مباريات  الجمعة  غد 

البشائر،  مع  السد  يلتقي  حيث 

والرياضي مع الحكمة، في مباراة 

الجالية  لها  وتحشد  مرتقبة، 

عدة  منذ  قطر  في  اللبنانية 

أسابيع.

أول قطري وخليجي يدخل قائمة الـ »30« على العالم

التميمي يكتب التاريخ

مميزا  مستوى  قدم  قد  التميمي  وكان 

كالسيك،  قطر  بطولة  في  للغاية 

ألول  النهائي  ربع  للدور  تأهل  حيث 

مرة، وهذا أمر جيد نعتز به كرياضي 

قطري يحقق هذا التقدم في منافسات 

فيها  حضر  نسخة  خالل  االسكواش 

وهو  العالم،  على  األوائل  المصنفون 

الذي  التطور  مدى  يؤكد  الذي  األمر 

ظل  في  القطري  االسكواش  وصله 

والتخطيط  المبذول  والجهد  العمل 

وسط  للتطور  والسعي  المستمر 

ولكافة  للتميمي  التقدم  من  تطلعات 

ظل  في  القطريين  االسكواش  العبي 

من  تقديمه  يتم  الذي  الكبير  الدعم 

واالسكواش  للتنس  القطري  االتحاد 

والريشة الطائرة.

وتأتي استعادة التميمي ألفضل مركز 

العام  في  احترافه  بداية  منذ  حققه 

الموسم  انطالق  مع  بالتزامن   ،2011

الجديد لجوالت رابطة اإلسكواش.

 44 الـ  المركز  يحتل  التميمي  وكان 

وارتفع  العالمي،  التصنيف  سلم  على 

نادي  إلى  ليدخل  الشهر  هذا  تصنيفه 

أن قدم  العالم بعد  30 العبا في  أفضل 

مستويات جيدة خالل العام 2022.

االسكواش  العب  قال  جانبه  من 

العالمي عبدالله التميمي في تصريح 

بسعادة  يشعر  إنه  اإلعالم  لوسائل 

الثالثين  المركز  إلى  لوصوله  كبيرة 

لمحترفي  العالمي  الترتيب  في 

كبيرة  »سعادتي  وأضاف  اإلسكواش. 

لبدء  طريقة  أفضل  وتعتبر  بالتأكيد 

استعادة  مع  الجديد  الموسم  هذا 

مسيرتي  في  حققته  ترتيب  أعلى 

تحقيق  إلى  أتطلع  وأنا  االحترافية 

هذا  بقية  خالل  اإلنجازات  من  المزيد 

الموسم«.

التي  المقبلة  االستحقاقات  وحول 

يخوضها، لفت التميمي إلى أن تركيزه 

األمثل  التحضير  حول  اآلن  منصب 

لبطولة سان فرانسيسكو لإلسكواش 

ستقام  التي  المفتوحة  للمحترفين 

نهاية شهر سبتمبر الجاري.

بالنسبة  الماضي  الموسم  وكان   

للتميمي حافال باالنجازات حيث أحرز 

في  للمحترفين  أتالنتا  بطولة  لقب 

قطر  وبطولة   2022 »تشالنجر«  فئة 

للمحترفين لفئة »تشالنجر« 2022.

بطولة  فردي  بلقب  التميمي  وتوج 

التي   2022 لإلسكواش  آسيا  غرب 

استضافتها إيران.

اإلسكواش  أدعم  العب  تمكن  كما 

لبطولة  النهائي  الربع  الدور  بلوغ  من 

لإلسكواش  كالسيك  قطر  كيوترمنلز 

»سوبر  فئة  ضمن  المصنفة   2022
في  األولى  للمرة  وذلك  بالتينية« 

مسيرته. 

وتخرج التميمي في أكاديمية أسباير 

2012 والتي تعنى باكتشاف المواهب 
لصنع  وصقلها  الواعدة  الرياضية 

في  االستثنائيين  األبطال  من  أجيال 

مختلف  تمثيل  على  قادرين  الرياضة 

في  القطرية  الوطنية  المنتخبات 

مختلف الرياضات.

وكان عدد من نجوم العالم والمصنفين 

في  الكبير  بالتطور  أشادوا  قد  األوائل 

قال  حيث  التميمي،  عبدالله  مستوى 

المتوج  الشوربجي  محمد  البريطاني 

نسختها  في  كالسيك  قطر  بلقب 

ألننا  جيدا  التميمي  »أعرف  األخيرة 

وعليه  متطور  العب  وهو  سويًا  نتدرب 

االستمرار على نفس المستوى الرائع 

الذي ظهر به لمزيد من التقدم لألمام«، 

في إشارة إلى أن المزيد من النجاحات 

مواصلته  ظل  في  التميمي  انتظار  في 

العمل للتقدم لألمام عالميًا.

{ التميمي تألق في قطر كالسيك

العب منتخبنا 
الوطني 

لالسكواش 
يعتبر التصنيف 

الجديد حافزا 
للمزيد من النجاح 

نجاح جديد يحققه بطل االسكواش القطري عبدالله التميمي، 
فبعد أن حقق الفوز على النيوزيلندي بول كول المصنف الثاني 

عالميًا في بطولة قطر كالسيك لالسكواش في نسختها 
التي أقيمت في الدوحة مطلع الشهر الجاري، نجح التميمي 

في التقدم لألمام في التصنف العالمي للعبة، حيث ارتقى إلى 
المركز الثالثين في التصنيف الدولي األخير الصادر عن رابطة 

الالعبين المحترفين لإلسكواش ليكون بذلك أول العب 
قطري وخليجي يحقق هذا اإلنجاز.

عادل النجار كتب
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مهمة فرنسا صعبة لالحتفاظ بكأس العالم 

ديشامب واإلصابات يهددان الديوك

يعيش منتخب فرنسا ومديره الفني، ديدييه ديشامب، فوق 

صفيح ساخن قبل 55 يوما من انطالق منافسات كأس العالم 

قطر 2022.

يبدأ أبطال العالم حملة الدفاع عن اللقب في المجموعة الرابعة 

التي تضم أيضا منتخبات الدنمارك وأستراليا وتونس.

وفي تقرير نشره موقع كووورة حول األسباب التي تنذر بتجريد 

عن  للحديث  فيه  تطرقت   ،2018 مونديال  لقب  من  »الديوك« 

وتحميل  األوروبية  األمم  دوري  في  الفرنسي  المنتخب  سقوط 

باإلضافة  للديوك،  تراجع  من  يحدث  ما  مسؤولية  ديشامب 

ألزمة بول بوجبا مع شقيقه ماتياس، وكذلك شبح اإلصابات 

ريال  نجم  بنزيما  كريم  من  المنتخب  نجوم  يطارد  الذي 

الفرنسي  المنتخب  ميدان  وسط  كانتي  نجولو  إلى  مدريد، 

وصواًل إلى حارس مرمى توتنهام هوجو لوريس.

مشوار  بانتهاء  الديوك  مدرب  ديشامب  ديدييه  تعاقد  ينتهي 

الفريق في منافسات كأس العالم.

يطمع ديشامب في تجديد عقده، حيث يبقى ذهنه مشغوال 

بما يتردد في وسائل اإلعالم بشأن زميله السابق، زين الدين 

زيدان، وتفضيل الكثيرين له ليكون المدرب الجديد.

بينما  اإلعالم،  وسائل  كل  في  صراحة  رغبته  عن  زيدان  عبر 

الباب  الفرنسي  الكرة  اتحاد  رئيس  جريه،  لو  نويل  أبقى 

أمام كل االحتماالت بشأن تجديد عقد ديشامب من  مفتوحا 

عدمه.

سحر بوجبا

في  مدوية  قنبلة  اإليطالي،  يوفنتوس  نجم  بوجبا،  بول  فجر 

معسكر منتخب فرنسا خالل األسابيع القليلة الماضية.

تم  الذي  ماتياس،  شقيقه  من  خطيرة  اتهامات  بوجبا  يواجه 

للسحر  لجوئه  بداعي  الديوك  نجم  ابتزاز  قضية  في  سجنه 

ضد بعض زمالئه، ومنهم كيليان مبابي.

أكد  حيث  األزمة،  هذه  تجاه  فرنسا  نجوم  لهجة  تباينت 

فاران  أضاف  بينما  بوجبا،  في  يثق  أنه  البداية  في  مبابي 

»نشعر بالقلق مثل أي شخص آخر، ولكن كامل تركيزنا في 

الملعب«.

ذهن شارد

لم يكن ديشامب حاسما في إدارة أمور عديدة، مما جعل ذهن 

في  جيرو  مصير  تعليق  آخرها  مشاكل،  في  شاردا  الالعبين 

استدعائه لقائمة كأس العالم.

انعكست المشاكل الذهنية على مسيرة المنتخب الفرنسي 

طوال السنوات األربع الماضية، بعد تحقيقه لقب المونديال، 

صدم الجميع بخروجه المبكر من يورو 2020.

استعاد الديوك الكبرياء بالتتويج بالنسخة الثانية من دوري 

انهار  قليلة،  أشهر  بعد  ولكن  الماضي،  نوفمبر  في  أوروبا  أمم 

المنتخب الفرنسي فجأة وفشل في التأهل لألدوار النهائية.

مكتفيا  الثاني  للمستوى  الهبوط  من  فرنسا  منتخب  نجا  بل 

بفوز واحد وتعادلين و3 هزائم في 6 جوالت.

شبح اإلصابات

كثرة  نتيجة  حاد  عددي  نقص  من  فرنسا  منتخب  عانى 

اإلصابات في صفوفه على مدار معسكرات الجاري.

 13 من  يقرب  ما  ديشامب  فقد  الجاري،  الشهر  معسكر  في 

أكثر  قائمته  العبا بسبب إصابات مختلفة، واضطر لتعديل 

من مرة، ليخوض آخر جولتين من دوري األمم بالصف الثاني 

والثالث.. لم يسلم نجوم فرنسا كريم بنزيما وبوجبا وكانتي 

شبح  من  هيرنانديز  ولوكاس  لوريس  وهوجو  رابيو  وأدريان 

حالة  أفضل  في  ليكونوا  حاليا  الزمن  ويسابقون  اإلصابات، 

بدنية قبل مونديال قطر.

{ ديشامب{ منتخب فرنسا

مع يوفنتوس قبل المونديال

دي ماريا يكذب إشاعات عدم اللعب
رفض  أنباء  يوفنتوس،  نجم  ماريا،  دي  أنخيل  األرجنتيني  كذب 

مشاركته مع السيدة العجوز في المباريات قبل انطالق كأس العالم 

قطر 2022.

ماريا  )دي  العبيه  من  طلب  األرجنتيني  االتحاد  أن  تقارير  وزعمت 

األخيرة  المباريات  في  المشاركة  عدم  باريديس(  ولياندرو 

ليوفنتوس بالدوري اإليطالي قبل كأس العالم.

وزميله  أنه  »إنستجرام«، نبأ  ونشر دي ماريا، على حسابه بشبكة 

لذا   ،2022 قطر  مونديال  قبل  اإلصابات  تجنب  يريدان  باريديس 

سيطلبان من يوفنتوس عدم اللعب ضد التسيو في 13 نوفمبر.

وكتب دي ماريا على المنشور: »أخبار كاذبة«.

ويحتل يوفنتوس المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري اإليطالي بـ 10 

نقاط بعد أول 7 جوالت، بينما خسر الفريق أول جولتين في دور المجموعات 

بدوري أبطال أوروبا.
{ دي ماريا

بخصوص
 بروزوفيتش

كرواتيا 
تصدم إنتر ميالن

كرواتيا  منتخب  أصدر 

مارسيلو  إصابة  حول  بيانا،، 

إنتر  وسط  العب  بروزوفيتش، 

ميالن.

مباراة  غادر  قد  بروزوفيتش  وكان 

كرواتيا والنمسا، األحد، بعد 18 دقيقة 

فقط من انطالقها، ضمن منافسات دوري 

األمم األوروبية.

وذلك بعدما سقط على أرض الملعب عقب 

مكان  على  يده  وضع  ثم  التمريرات،  إحدى 

اإلصابة بفخذه األيسر.

كرواتيا،  منتخب  قال  الصدد  هذا  وفي 

»تويتر«:  على  الرسمي  حسابه  عبر 

لفحص  بروزوفيتش  مارسيلو  »خضع 

مستشفى  في  المغناطيسي،  بالرنين 

والذي  الخاص،  بطرسبرج  سانت 

في  جزئي  تمزق  من  معاناته  أظهر 

تقارير  وذكرت  الخلفية«..  العضلة 

صحفية، أن مدة غياب بروزوفيتش 

عن المباريات ستكون شهرا، حيث 

في  الكرواتي  الالعب  يتعجل  لن 

العودة إلى المالعب، لتجنب خسارة 

المشاركة في كأس العالم قطر 2022.

الركراكي:

النصيري سيذهب معنا لقطر

{ النصيري

دافع وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب، 

ونادي  األسود  مهاجم  النصيري  يوسف  عن 

تطاله  التي  االنتقادات  حملة  أمام  إشبيلية، 

هذه  في  معه  سيقف  أنه  مؤكدا  مؤخرا، 

الفترة.

تليفزيوني  تصريح  في  الركراكي  وقال 

لقناة الرياضية: »النصيري ابننا وهو ولد 

صحيح  لمساعدته،  هنا  ونحن  المغرب 

مستوى  على  صعبة  انتقالية  بفترة  يمر 

العالم،  لكأس  معنا  سيذهب  لكنه  األداء 

يتخطى  كي  مساعدته  أجل  من  هنا  وأنا 

الوضع الصعب الذي يمر به«.

في  سببا  يكون  ربما  »النصيري  وتابع: 

المقبلة،  أفريقيا  بأمم  تتويجنا 

فمن يدري؟.

على  أوروجواي،  منتخب  نجم  سواريز،  لويس  حرص 

لجراحة  الخضوع  قرار  بعد  أراوخو  رونالد  زميله  دعم 

عالج  إلى  اللجوء  فكرة  واستبعاد  إصابته،  من  للتعافي 

محافظ.

وكان أراوخو أصيب بتمزق في وتر عضلة المقرب 

أوروجواي  مباراة  خالل  اليمنى،  ساقه  في 

وإيران.

الخضوع  أن  التقارير  من  العديد  وزعمت 

أوروجواي  منتخب  بحرمان  يهدد  لجراحة 

وأن  المونديال،  في  أراوخو  خدمات  من 

الالعب فضل ناديه على منتخب بالده.

بـ»تويتر«  أراوخو  بيان  على  سواريز  وعلق 

خضوعه  أسباب  بشرح  الخاص 

رونالد.  يا  رائع  »أنت  قائاًل:  للجراحة، 

تتعافى  أن  شيء  أهم  لك.  دعمنا  كل 

جيًدا وتعود أقوى«.

»أريد  بيانه:  في  كتب  أراوخو  وكان 

دفعتني  التي  األسباب  أوضح  أن 

لتجنب  قراري  اتخاذ  إلى 

التكهنات.. أنا أحب بلدي وأحب 

اختياري لتمثيل المنتخب«.

مع  التشاور  »بعد  وأضاف: 

المتخصصين،  من  العديد 

الجراحي  التدخل  أن  قررنا 

األمر  حل.  أفضل  سيكون 

باختيار  هنا  يتعلق  ال 

فريق على حساب اآلخر، 

بالصحة  يتعلق  إنه 

 %  100 إلى  والعودة 

من حالتي في أسرع 

وقت ممكن«.

فسر األوروجواياني رونالد أراوخو، مدافع برشلونة، 

للتعافي  لجراحة  بالخضوع  قراره  أسباب 

اللجوء  فكرة  واستبعاد  إصابته،  من 

إلى العالج.

وأصيب أراوخو بتمزق في وتر 

ساقه  في  المقرب  عضلة 

مباراة  خالل  اليمنى، 

أوروجواي وإيران.

العديد  وزعمت 

أن  التقارير  من 

لجراحة  الخضوع 

منتخب  بحرمان  يهدد 

أوروجواي من خدمات أراوخو في المونديال.

الرسمي  حسابه  على  أراوخو  وكتب 

بموقع التواصل االجتماعي »تويتر«: 

التي  األسباب  أوضح  أن  »أريد 

اتخاذ  إلى  دفعتني 

لتجنب  قراري 

 . . ت لتكهنا ا

أحب  أنا 

وأحب  بلدي 

ي  ر ختيا ا

لتمثيل 

المنتخب«.

سواريز يساند 
زميله في المنتخب

أراوخو يفسر قرار خضوعه لجراحة

{ أرواخو

{ راموس

راموس خارج المونديال
أن  الثالثاء،  أمس  إسباني،  صحفي  تقرير  أكد 

سيرجيو راموس، مدافع باريس سان جيرمان، لن 

يتواجد في كأس العالم 2022.

ووفًقا لبرنامج »الشيرنجيتو« اإلسباني، فإن راموس 

منتخب  قائمة  إلى  لالنضمام  فرصة  أي  لديه  ليس 

المدرب  قيادة  تحت  العالم،  كأس  في  إسبانيا 

خاضها  دولية  مباراة  آخر  إنريكي.وتعود  لويس 

 2021 مارس   31 إلى  إسبانيا  منتخب  مع  راموس 

المؤهلة  أوروبا  تصفيات  في  كوسوفو،  ضد 

إلى كأس العالم.

من  للعديد  تعرض  قد  راموس  وكان 

الماضي،  الموسم  في  اإلصابات 

في  بانتظام  التواجد  من  حرمه  ما 

جيرمان  سان  باريس  مباريات 

يقدم  راموس  إسبانيا.لكن  ومنتخب 

األشهر  خالل  باريس  مع  جيًدا  موسما 

األخيرة، حيث شارك في 11 مباراة بمختلف 

البطوالت حتى اآلن، وأحرز هدًفا واحًدا.

 }

سواريز

}


