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»A« ختام الدورة التدريبية للمستوى
 ،A للمستوى  القدم  كرة  لمدربي  التدريبية  الدورة  ختام  المرخية  نادي  شهد 

والتي نظمتها إدارة التطوير في االتحاد القطري لكرة القدم بالتعاون مع االتحاد 

اآلسيوي لكرة القدم خالل الفترة ما بين 8 أكتوبر الماضي حتى 2 نوفمبر الجاري 

24 دارسا من العبين قدامى قطريين وآخرين من السعودية ولبنان  بمشاركة 

وفلسطين واليمن..وشهدت الدورة مشاركة عدد من النجوم أمثال عبد العزيز 

فضل  سوريا،  سيبستيان  ديانيه،  أمارا  اليزيدي،  حمود  محمد،  ماجد  كريم، 

عمر، حمود اليزيدي، موسى هارون، رشيد تبيركنيين، هذا باإلضافة إلى عبد 

من  الله  ذكر  أحمد  لبنان،  من  فخر  أبو  وربيع  فلسطين،  من  رسمي  الرحمن 

السعودية، أنور عاشور من اليمن.

»ذي قار«
يفوز بكأس لبشيرية

ملك  قار«  »ذي  الحصان  حصد 

لبشيرية  كأس  لقب  الزعيم  مربط 

المبتدئة  األصيلة  العربية  للخيل 

األول  بالمركز  فوزه  بعد  المتميزة، 

»الرئيسي«  السابع  الشوط  في 

 -  2022 لموسم  السابع  للسباق 

السباق  نادي  نظمه  الذي   2023
مضمار  على  أمس  والفروسية 

الريان الرملي.

حقق  أن  بعد  الفوز  قار«  »ذي  وحقق   

مسافة  في  دقيقة   02:17.10 زمنا 

1900 متر بعد تفوق واضح بإشراف 
البلوشي  سعيد  عبدالله  المدرب 

وبقيادة الخيال راشد علي الصعاق. 

في  المتبقية  األشواط  وضمن   

فوز  األول  الشوط  شهد  السباق 

علي  ملك  واي«  »ستريت  الحصان 

النعيمي  الجفالي  سعيد  بن 

بالمركز األول في الشوط األول

رائعًا  أداًء  الثاني  الشوط   كما شهد 

سالم  حمد  ملك  »العديد«  للجواد 

المركز  حقق  الذي  المري،  على 

طواًل   13 بلغ  مذهل  بفارق  األول 

المري  سالم  صالح  الخيال  بقيادة 

وبإشراف المدرب علي الصعاق.

»زازوم«  الجواد  أحرز  ناحيته  ومن   

رائعًا  فوزًا  ريسنج  هاي  سكاي  ملك 

المدرب  الثالث بإشراف  في الشوط 

أرنو  الخيال  وبقيادة  الجهني  حمد 

دو لوبين.

»ثري  الحصان  فاز  جانبه  ومن   

المالكي  حسن  أحمد  ملك  دايمندز« 

الشوط  في  األول  بالمركز  الجهني 

علي  راشد  الخيال  بقيادة  الرابع 

الصعاق مهديًا المدرب حمد الجهني 

فوزه الثاني على التوالي في السباق.

 وفاز الحصان »مدارس« ملك غزوان 

الشوط  في  األول  بالمركز  ريسنج 

هادي  المدرب  بإشراف  الخامس 

براكاش  الخيال  وبقيادة  الرمزاني 

أكادي.

ملك  العارض«  إس  جي  »إيه  وفاز   

في  األول  بالمركز  الغزالي  مربط 

المدرب  بإشراف  السادس  الشوط 

الخيال  وبقيادة  الغزالي  جاسم 

ماركو كازامنتو.

في سباق نادي الفروسية أمس »70« ألف ليلة فندقية إضافية لضيوف مونديال قطر »2022«

»البداية      الجيـــدة« تحفزنــــا فــــــي المونديــــال
المعز علي هداف منتخبنا الوطني يؤكد:

للمشاريع  العليا  اللجنة  أعلنت 

ألف   70 من  أكثر  توفر  عن  واإلرث 

لضيوف  إضافية  فندقية  ليلة 

العالم  كأس  بطولة  خالل  قطر 

تنطلق  التي   ،™2022 قطر   FIFA
الشهر  من   20 في  منافساتها 

الجاري.

موقعها  عبر  بيان  في  اللجنة  وبقال 

المشجعين  إمكان  أنه  الرسمي 

أسعارها  تبدأ  التي  الغرف،  حجز 

الليلة  في  أميركي  دوالر   120 من 

مزدوجة،  غرفة  في  للفرد  الواحدة 

ألماكن  قطر  وكالة  بوابة  خالل  من 

الفنادق  فئات  وتتنوع  اإلقامة. 

البطولة  زوار  لخدمة  المخصصة 

خمس  إلى  واحدة  نجمة  من 

فنادق  سالسل  وتشمل  نجوم، 

محلية. وأخرى  عالمية 

المشجعين  العليا  اللجنة  ودعت 

ألماكن  قطر  وكالة  منصة  لمتابعة 

حيث  منتظم،  بشكل  اإلقامة 

سيجري إتاحة مزيد من الفنادق وآالف 

الغرف اإلضافية قبل انطالق فعاليات 

في  المونديال  من  األولى  النسخة 

العالم العربي والشرق األوسط.

يشار إلى أن باقة متنوعة من خيارات 

البوابة  على  اآلن  متوفرة  اإلقامة 

اإلقامة،  أماكن  لحجز  الرسمية 

الفندقية،  الغرف  إلى جانب  تشمل 

الشقق والفلل وقرى المشجعين.

لن  المهمة  أن  علي  المعز  أكد 

أولى  مجموعة  في  سهلة  تكون 

مباراة  تكون  ربما  لكن  صعبة، 

)مفتاح(  اإلكوادور  أمام  االفتتاح 

النجاح  حال  في  وُتعزز  التأهل، 

بلوغ  في  الحظوظ  فيها،  بالفوز 

أن  إلى  مشيرا  الثاني،  الدور 

سيشكل  الجيد  االستهالل 

المواجهتين  قبل  حافزًا 

منتخبين  أمام  المواليتين 

السنغال  هما  جدًا  قويين 

صاحب  وهولندا  إفريقيا  بطل 

العريق. التاريخ 

في  وهداف  العب  أفضل  وأضاف 

سقف  كان  لطالما  آسيا:  كأس 

كأس  ولقب  عاليًا،  طموحي 

جل  رفقة  عامًا   19 تحت  آسيا 

دفعة  شكل  الحالية،  المجموعة 

المستقبل،  نحو  كبيرة  معنوية 

ثقة  بث  في  جوهرية  نقطة  ومّثل 

على  البناء  أجل  من  المسؤولين 

مع  الحالية  التوليفة  مستقبل 

المهمة. التدعيمات  بعض 

وكالة  مع  حوار  في  المعز  وقال 

سيصبح  الحلم  إن  برس  فرانس 

كأس  في  سنشارك  حقيقة، 

طموحنا  قمة  يمثل  ما  وهو  العالم 

المسؤولية  أن  بيد  كالعبين، 

أمام  تجعلنا  عاتقنا  على  الملقاة 

تحد كبير من أجل ظهور مشرف.

الكبير  الدور  المعز  ينس  ولم 

الثنائية  بعد  عفيف  لزميله 

سويًا  شكالها«نحن  التي  الكبيرة 

أكثر من تسع سنوات، نفهم  منذ 

)الطاير(  على  البعض  بعضنا 

بيننا. كبير  والتواصل  { المعز علي

عوض الكباشي كتب

:»Sun«اإلعالمي البريطاني الشهير بيرس مورجان يفتح النار في تصريحات جريئة عبر صحيفة الـ

من ال تعجبه »قطر« فال يذهب لكأس العالم

فتح اإلعالمي البريطاني المعروف بيرس مورجان 

 Good« الشهير  الحواري  البرنامج  صاحب 

والذي كان يقدمه سابقا على   »Morning Britain
أصحاب  على  قوة  بكل  النار   »CNN« الـ  شبكة 

مونديال  لمقاطعة  والداعين  الشرسة  الحمالت 

قطر.

المنتشرة  السلبية  الضوضاء  مورجان  ووصف 

اآلذان.  تصم  بأنها   2022 مونديال  ضد  األيام  هذه 

في  مطوال  مقاال  البريطاني  الصحفي  ونشر 

صحيفة الصن البريطانية تحدث خالله في كل 

العالم  كأس  انطالق  موعد  اقتراب  مع  االتجاهات 

حول  السلبية  الضوضاء  جدار  أن  مؤكدا   ،2022
»بالصمم«  اآلذان  يصبح  أصبح  العام  هذا  بطولة 

وبشكل متزايد.

إبعاد  يتم  أن  مورجان  تمنى  حديثه  بداية  وفي 

يتمكن  حتى  الفضيلة  يدعون  ومن  السياسة.. 

الجميع من االستمتاع بكرة القدم.. مستغربا من 

إثارة النقاش في الوقت الحالي حول ما إذا كانت 

قطر تستحق استضافة بطولة كأس العالم أم ال.

قبل  كان  االستضافة  شرف  منح  أن  إلى  مشيرا 

الوقت  هذا  وكان   ،2010 في  وبالتحديد  سنة   12
قطر  استضافة  على  اعتراض  ألي  المناسب  هو 

ضربة  من  فقط  أسابيع   3 قبل  وليس  للبطولة 

البداية للحدث العالمي يوم 20 نوفمبر الجاري.

كانت  إذا  حديثه:  مواصال  أيضا  مورجان  وقال 

البعض بأن قطر لديها سجل سيئ  الحجة لدى 

في حقوق اإلنسان، فماذا عن البلدان الـ 31 األخرى 

المشاركة في البطولة؟!

يعتبرها  التي  بالمثلية  يتعلق  األمر  كان  إذا  أما 

كأس  بطولة  في  المشاركة  أمام  عائقا  البعض 

من  بالغضب  أحد  يشعر  أال  فيجب  العالم، 

غير  من  أنه  تعتبر  التي  الدول  بعض  مشاركة 

يمرر  وأخرى  مثلًيا..  تكون  أن  أيًضا  القانوني 

أي  بسجن  يطالب  جديد  قانون  مشروع  برلمانها 

مع  »تعاطفه«  أو  دعمه  عن  يعبر  حتى  شخص 

المثليين.

مشيرا إلى أن إلقاء نظرة فاحصة على دول كأس 

العالم األخرى سيكشف المزيد من قضايا حقوق 

اإلنسان بشكل واضح.

مؤكدا أن العديد من الدول تشن حروًبا مستمرة 

المواطنين  وتسجن  التعبير،  حرية  على 

ينتقدون  الذين  المعارضين  والصحفيين 

إلساءة  مروعة  سجالت  أيًضا  ولديهم  الحكومة 

معاملة العمال المهاجرين.

معتبرا أن ترك الحديث عن كل هذا وعن أميركا 

غير  والحرب  العراق  غزو  في  ودورهما  وإنجلترا 

 ..2003 التي بدأت منذ عام  العالم  الشرعية على 

»نفاق«  هو  فيها  العمال  وحقوق  قطر  عن  للحديث 

بال شك.

حًقا  هي  الحديثة  األخالقية  اإلخفاقات  كانت  وإذا 

بصراحة،  قائال:  العالم  لكأس  الجديد  تأهلنا 

الخداع  هذا  كل  سئمت  لقد  للرياضة،  كمشجع 

أال  فعليهم  تعجبهم،  ال  القدم  كرة  العبو  كان  إذا 

االنغماس  ألن  العالم  كأس  في  ويلعبوا  يذهبوا 

في شعارات ال طائل من ورائها لن يكون له أي تأثير 

على إحداث أي تغيير في العالم.

الذين  الرياضيين  الصحفيين  بعض  أن  مؤكدا 

ال  إنه  وقالوا  لقطر  مناهضة  عربة  في  فجأة  قفزوا 

ينبغي أن يحدث كأس العالم هناك، هم أنفسهم 

لتغطية  الدوحة  إلى  الطائرة  سيستقلون  من 

الحدث الذي يريدون إلغاءه.

هناك  سأكون  شخصيا  لي  بالنسبة  وأضاف: 

أيًضا، كمحلل لفريق Fox sports في أميركا خالل 

في  إنجلترا  وضعت  التي  المجموعات  دور  مرحلة 

مواجهة الواليات المتحدة.. وال أشعر بأي معضلة 

من  العديد  أن  أفهم  ألنني  الذهاب  بشأن  أخالقية 

قطر  ترى  العالم  كأس  في  تشارك  التي  البلدان 

بصورة جميلة فيما يتعلق بحقوق اإلنسان وحتى 

تعمل  فهي  المشكالت  بعض  هناك  كانت  إن 

على  والعمل  الصحيح  المنظور  في  وضعها  على 

إصالحها.

معتبرا أن محاولة البعض تدمير الحفلة بدال من 

في  العالم  كأس  بطولة  أول  كونها  بها  االستمتاع 

القدم  كرة  تحظى  التي  األوسط  الشرق  منطقة 

فيها بشعبية كبيرة يبدو أمرا »جنونيا«.. ولذلك 

نشاهد  دعونا  لهم  وأقول  للمتذمرين  الدعوة  أوجه 

كأس العالم واتركوا شعاراتكم بعيدا.

وقت النقاش عن »حق االستضافة« كان قبل »12« عاما وليس اآلن اتركوا السياسة والفضيلة بعيدا عن البطولة حتى نستمتع بها

»31« األخرى المشاركة إذا كانت الحجة »حقوق اإلنسان«.. فماذا عن البلدان الـ
محمد الجزار كتب
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إنجاز هام دون وقوع إصابات خالل »العمل«

»23« مليون ساعة آمنة في استاد أحمد بن علي

أحد  علي،  بن  أحمد  استاد  سّجل 

كأس  لبطولة  الثمانية  االستادات 

العالم FIFA قطر 2022™، إنجازًا هامًا 

 23 إتمام  بعد  والسالمة،  األمن  في 

مليون ساعة عمل دون وقوع إصابات 

اإلنشاءات  أعمال  لسير  معيقة 

خالل  وذلك  التشغيلية،  والعمليات 

أكتوبر  حتى   2019 مايو  من  الفترة 

الماضي.

عنه  أعلنت  الذي  اإلنجاز،  ويأتي 

في  واإلرث  للمشاريع  العليا  اللجنة 

األسبوع  بالدوحة  خاصة  فعالية 

الكامل  االلتزام  بفضل  الجاري، 

والسالمة  الصحة  معايير  بتنفيذ 

العليا،  اللجنة  وضعتها  التي 

المقاول  تحالف  مع  بالتعاون 

الرئيسي للمشروع الذي ضم شركة 

وشركة  والمقاوالت،  للتجارة  البالغ 

الرسن آند توبرو، إضافة إلى شركة 

ايكوم، التي تولت إدارة المشروع. 

البشري،  عبدالله  المهندس  وأعرب 

والسالمة  واألمن  الصحة  إدارة  مدير 

واإلرث،  للمشاريع  العليا  باللجنة 

وقال:  اإلنجاز،  بهذا  سعادته  عن 

على  الرائع  اإلنجاز  بهذا  »نفخر 

أنجز  فقد  والسالمة،  األمن  صعيد 

األعمال  من  عددًا  الرئيسي  المقاول 

األساسية خالل هذه المرحلة، حيث 

تواصل العمل في العديد من جوانب 

المشروع، بمشاركة أكثر من 6 آالف 

جوانب  خاللها  استكملوا  شخص، 

متعددة من المشروع، شملت أعمال 

من  وغيرها  واإلنشاءات،  التركيب 

ضمن  استكملت  التي  البناء  مراحل 

دون  وذلك  المقرر،  الزمني  الجدول 

وقوع إصابات تعيق سير العمل«.

االلتزام  »يأتي  البشري:  وأضاف 

على  والسالمة  الصحة  بمتطلبات 

على  ونحرص  أولوياتنا،  رأس 

تقييم  إجراء  خالل  من  تطبيقها 

وتنظيم  المستوى  عالية  المخاطر 

التدريبية بشكل  واألنشطة  الدورات 

هذا  تحقيق  ويشكل  متواصل. 

العمل  على  واضحًا  دلياًل  اإلنجاز 

مقاولي  جانب  من  والتفاني  الجاد 

اللجنة العليا«.

استاد  تشييد  خالل  »واجهنا  وتابع: 

تمثل  إضافيًا  تحديًا  علي  بن  أحمد 

التي   ،19  - كوفيد  جائحة  في 

الجهود  من  مزيد  بذل  عليها  ترتب 

اإلجراءات  من  العديد  واتخاذ 

صحة  على  للمحافظة  الوقائية، 

التباعد  فيها  بما  الجميع،  وسالمة 

التعقيم  إلى  والحاجة  االجتماعي، 

التوعية.  حمالت  وتنظيم  المستمر 

العمال  جميع  إلى  بالشكر  ونتقدم 

في  إخالص  بكل  شاركوا  الذين 

إنجاز هذا المشروع الضخم«.

التي  والعمليات  األنشطة  وشملت 

خالل  االستاد  في  تنفيذها  جرى 

وصيانة  تشغيل  األخيرة،  األشهر 

صيانة  جانب  إلى  الطاقة،  منظومة 

الخارجية،  والواجهة  السقف، 

ومكبرات الصوت، وقد تم تنفيذ هذه 

الصيانة  وحدات  خالل  من  األعمال 

التي تعتمد على الحبال في الوصول 

وإنجاز العمل، وباستخدام تجهيزات 

أمن  لضمان  الالزمة  الوقاية  ومعدات 

وسالمة العمال. 

أحمد  المهندس  قال  جانبه،  من 

بن  أحمد  استاد  مدير  القطامي، 

استاد  تشييد  من  تمكّنا  علي: 

رائع الستضافة منافسات  مونديالي 

جهود  بفضل   ،2022 العالم  كأس 

فرق العمل التي ضمت أعدادًا كبيرة 

ونتطلع  والموظفين.  العمال  من 

على  مباريات  سبع  استضافة  إلى 

الرائع،  الرياضي  الصرح  هذا  أرضية 

والترحيب بالمشجعين الشغوفين 

بكرة القدم من أنحاء العالم.

مونديال قطر فرصة للعالم 
للتعرف على منطقتنا

أعرب نواف التمياط، نجم الكرة السعودية 

 ،2022 قطر  العالم  كأس  وسفير  السابق، 

البطولة  منافسات  النطالق  تطلعه  عن 

المونديال  أن  إلى  مشيرًا  الجاري،  الشهر 

يمثل فرصة لتعريف العالم على منطقتنا 

عن  الخاطئة  التصورات  وتبديد  قرب،  عن 

قطر والعالم العربي.

للبطولة  قطر  استضافة  إن  التمياط  وقال 

تجربة فريدة يقدمها العالم العربي بكوادره 

العربي  للشباب  الفرصة  وأتاحت  وعقوله، 

على  تحقيقه  يمكنهم  وما  إمكاناتهم  إلظهار 

أرض الواقع، من خالل تنظيم أضخم حدث 

رياضي في العالم.

في  هدفًا   11 سجل  الذي  التمياط،  وقال 

في  السعودي  المنتخب  مع  مباراة   63
تصريحات لموقع اللجنة العليا للمشاريع 

متشوقون  المنطقة  في  »الجميع  واإلرث: 

جميع  من  المشجعين  ماليين  الستقبال 

ثقافتنا  على  ليتعرفوا  العالم،  أنحاء 

أي  دون  العريق،  وتاريخنا  وتقاليدنا 

تصورات أو أحكام مسبقة«.

العالم ليس مجرد  أن كأس  التمياط  وأكد 

منافساتها  تتواصل  القدم  كرة  في  بطولة 

عالمي  كرنفال  هو  بل  يومًا؛   29 مدى  على 

الخلفيات  كافة  من  الشعوب  فيه  تلتقي 

نموذجًا  يقدم  ما  والثقافية،  االجتماعية 

الشعوب،  بين  والتقارب  للتعايش  مثاليًا 

ثقافات  من  مختلفة  جوانب  على  والتعرف 

مونديال  سفير  متنوعة..وشارك  بلدان 

قطر 2022 في ثالث نسخ من كأس العالم، 

التلفاز  شاشة  على  اثنتين  في  ظهر  كما 

نسخة  إلى  إضافة  للمباريات،  كمحلل 

لكرة  السعودي  لالتحاد  كرئيس  واحدة 

القدم. وعاش في كل نسخة منها ذكريات 

منتخب  مع  مشاركاته  ورغم  تنسى.  ال 

الصقور الخضر في نسخ مونديالية بقارات 

مختلفة؛ إال أنه يتطلع بشغف لهذه النسخة 

من البطولة، التي تقام للمرة األولى في العالم 

ستشهد  حيث  األوسط،  والشرق  العربي 

المنطقة أهم حدث رياضي في العالم.

نواف التمياط:

»GWC 2022« نجاح مبهر لمنتدى

»تستخدم جي دبليو سي وشركاؤها األصول 

بطولة  استضافة  من  المكتسبة  والخبرات 

اقتصادي  إرث  لتحقيق   FIFA العالم  كأس 

2030. تكمن  يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 

في  قطر  دولة  لدى  القوة  نقاط  أبرز  إحدى 

كأس  بطولة  من  االستفادة  على  تصميمها 

التاريخ.  لها مثيل في  التي لم يحدث  العالم 

نحن سعداء لرؤية أن هذا اإلرث يتم تحقيقه 

المباراة  انطالق  موعد  انطالق  قبل  حتى 

األولى«.

»التأثير  عنوان  األولى  النقاش  حلقة  حملت 

المباشر وغير المباشر لبطولة كأس العالم 

الصغر  متناهية  الشركات  على   2022 قطر 

والصغيرة والمتوسطة«، وتضمنت مداخالت 

لوجستيات  رئيس  دوما،  خوسيه  من 

FIFA، وفاطمة النعيمي،  الفعاليات والنقل، 

واإلعالم  لالتصاالت  التنفيذي  المدير 

واإلرث،  للمشاريع  العليا  اللجنة  لدى 

لشركة  العام  المدير  بيربيروغلو،  ونازلي 

كوكاكوال، وسيد معاذ، رئيس قسم تطوير 

األعمال لدى جي دبليو سي.

بطولة  استضافة  إن  دوما  خوسيه  وقال 

FIFA رفعت مستوى المعايير  كأس العالم 

المطبقة من قبل العديد من الشركات.

من  العديد  »أصبحت  بالقول:  وعّلق 

بالمتطلبات  أفضل  دراية  على  الشركات 

نتيجة  وذلك  العالم،  كأس  نتيجة  الدولية 

على  يساعدها  مما  اكتسبتها،  التي  الخبرة 

النمو والتطّور. فعندما تعمل هذه الشركات 

على أعمال مرتبطة بالفيفا، فهي تكون تعمل 

سيحقق  الذي  األمر  وهو  عالمية،  بمعايير 

سواء  المستقبل،  في  قطر  لدولة  المنفعة 

المؤتمرات  أو  الرياضية  الفعاليات  مجال  في 

بالنسبة  األمر  وكذلك  األمور.  من  غيرها  أو 

اللجنة  في  المنخرطين  لألشخاص 

التنظيمية، فهم سيفكرون في كيفية إنشاء 

مختلف  في  خدماتهم  وتوسيع  شركات 

العالم  كأس  على  العمل  إن  العالم.  أنحاء 

يمنح الناس الثقة«.

العليا  اللجنة  بأن  النعيمي  وصّرحت 

مع  كثب  عن  عملت  واإلرث  للمشاريع 

والصغيرة  الصغر  متناهية  الشركات 

والمتوسطة في قطر والمنطقة، على مشاريع 

ضخمة للبنى التحتية، بما في ذلك تطوير 

المالعب.

متناهية  الشركات  بإشراك  قمنا  »لقد 

البداية،  والمتوسطة منذ  الصغر والصغيرة 

مواقع  أو  المالعب  لبناء  ذلك  كان  سواء 

الشركات  من  عدد  سيشارك  التدريب. 

المشجعين  وتجربة  الترفيه  أنشطة  في 

شركات  ذلك  في  بما  العالم،  كأس  خالل 

والمشروبات.  األطعمة  وشركات  الفعاليات 

كلما سنحت لنا الفرصة، نتأكد من إشراك 

والصغيرة  الصغر  متناهية  الشركات 

نشوء  قطر  شهدت  فقد   - والمتوسطة 

بحق  حظيت  أن  منذ  الشركات  من  العديد 

استضافة كأس العالم«.

عنوان:  فحملت  الثانية  النقاش  حلقة  أما 

في  نظرت  حيث  األمام«،  إلى  »الطريق 

تواجهها  التي  والتحديات  االتجاهات 

والصغيرة  الصغر  متناهية  الشركات 

المشاركين  بين  من  كان  والمتوسطة. 

اإلقليمي  العام  المدير  السيد شارل نّحاس، 

الزيدان،  منال  والدكتورة  بمايكروسوفت، 

الرعاية  مؤسسة  في  الصيدلة  إدارة  مدير 

كريستوس  والدكتور  األولية،  الصحية 

في  مساعد  أستاذ  أناغنوستوبولوس، 

كاميال  والدكتورة  خليفة،  بن  حمد  جامعة 

سوارت، أستاذ مساعد في جامعة حمد بن 

كأس  تأثير  المشاركون  ناقش  خليفة. 

المختلفة  قطاعاتهم  على   FIFA العالم 

وحددوا االتجاهات التي يتوقعون رؤيتها بعد 

البطولة.

قدم حمد العبدان، مدير إدارة تطوير األعمال 

وترويج االستثمار بوزارة التجارة والصناعة، 

فرصة،   1000 مبادرة  حول  تقديمًيا  عرًضا 

يدعو من خاللها الشركات العاملة في القطاع 

الخاص إلى الشراكة مع العالمات التجارية 

العالمية. كما ناقش النظام البيئي لألعمال 

 FIFA العالم  كأس  بطولة  واصًفا  قطر،  في 

بأنها فرصة ذهبية الزدهار اقتصاد الدولة في 

المستقبل.

مديرة  الرميحي،  خليفة  عائشة  قدمت 

قطر  بنك   – الحاضنة   – الخاصة  البرامج 

 ،»7 »سكيل  حول  تقديمًيا  عرًضا  للتنمية، 

أول حاضنة أزياء وأعمال التصميم في البالد، 

تم إنشاؤها لدعم رواد األعمال المبدعين.

عادل  الدكتور  الختامية  العمل  ورشة  بدأ 

حمد  بجامعة  المساعد  األستاذ  العمري، 

كرباش،  الحسين  والدكتور  خليفة،  بن 

خليفة،  بن  حمد  بجامعة  الدكتور  األستاذة 

إجراؤه  تم  الذي  البحث  على  ركزت  حيث 

 FIFA العالم  كأس  بطولة  تأثير  لتتبع 

مع  العمل  التعليم  لقطاع  يمكن  وكيف  قطر 

القطاع لتحقيق الدعم للطالب والخريجين.

منون،  رنجيف  صّرح  المنتدى،  وعقب 

دبليو  جي  لمجموعة  التنفيذي  الرئيس 

في  تكون  بأن  الشركة  »تفخر  قائاًل:  سي 

تطوير  في  تساهم  التي  الشركات  طليعة 

والصغيرة  الصغر  متناهية  الشركات  قطاع 

الحالي  الجيل  مساعدة  عبر  والمتوسطة، 

تهدف  حيث  قطر،  في  الشركات  من  والقادم 

الدولة إلى تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 

.»2030

تحت شعار »مستعدون للمونديال«

مع قرابة أسبوعين لبدء أكبر حدث على وجه األرض، أطلق 
منتدى GWC2022 روح كأس العالم FIFA قطر 2022 التي 

ستنظم قريًبا. حيث سّلط المنتدى السنوي الثاني والذي 
حمل عنوان »مستعدون للمونديال« الضوء على كيفية 

استمرار ازدهار االقتصاد القطري ما بعد اختتام كأس العالم.
انطلقت فعاليات المنتدى بكلمة افتتاحية قامت بإلقائها 

السيدة فاطمة سمورة، أمين عام االتحاد الدولي لكرة القدم 
الفيفا من خالل رسالة مصّورة قالت فيها: »تمثل الشركات 

متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة العمود الفقري 
لالقتصادات الناجحة والمتنوعة، فهي من شأنها أن تخلق 
الفرص وتعزز االبتكار. ولطالما كانت قطر منبع االبتكارات 

في السنوات األخيرة، حيث عملت على تطوير تقنيات التبريد 
للمالعب، وإنشاء البنى التحتية الحديثة للنقل العام، بما في 

ذلك مترو الدوحة وأنظمة الترام«.



ترى  كيف  البداية  في   -
الستضافة  قطر  تحضيرات 

مونديال »2022«..؟ 

قوية  بروفة  كانت  العرب  كأس 

هذا  ومنذ  العالم،  كأس  لبطولة 

جاهزية  الجميع  تأكد  الوقت 

للمونديال  قطر  في  التحتية  البنية 

وكل  للمالعب  العالي  والمستوى 

حتى  سنة  ومنذ  لوجستي..  هو  ما 

كل  في  والتطور  التقدم  نالحظ  اآلن، 

ما يتعلق بتنظيم بطولة كأس عالم 

على مستوى عاٍل جدا. 

العربي  الدعم  في  ومارأيك   -
الماضية  الفترة  خالل  الكبير 

لقطر..؟ 

شركاء  أنفسنا  نعتبر  كعرب  نحن 

في إنجاح هذا الحدث العالمي الكبير 

شاء  وإن  صورة،  بأفضل  وإخراجه 

والعربي  القطري  النجاح  يكون  الله 

في  العربية  االستضافات  من  لمزيد 

السنوات القادمة. 

حمالت  ترى  وكيف   -
ضد  المستمرة  التشكيك 

قطر والمونديال..؟ 

دائما  شيء  وأي  متوقع،  أمر  هذا 

به  يحاط  عربية  دولة  تنظمه 

الحقد  ويظهر  التشكيك  من  الكثير 

العربي..  النجاح  من  البعض  لدى 

كرة  مجرد  ليست  العالم  وكأس 

قدم فقط، بل لها أبعاد أخرى كثيرة 

جدا. 

 والعالم العربي يؤكد يوما بعد اآلخر 

األحداث  أكبر  تنظيم  على  قادر  أنه 

العالمية..  والبطوالت  الرياضية 

لي  قال  الفيفا  رئيس  وإنفانتينو 

جمع  الذي  العرب  كأس  نهائي  في 

التجربة  هذه  إن  والجزائر  تونس 

المستقبل  في  تتكرر  أن  يجب 

الكبير  الزخم  بعد  العربية،  بالدول 

واضح  بشكل  والحظه  شاهده  الذي 

لكرة  الكبير  وعشقها  الجماهير  من 

القدم. 

المنتخب  من  ينتظر  ماذا   -
العالم  »كأس  في  التونسي 

2022«...؟ 

شاركت تونس قبل »مونديال 2022« 

في 5 بطوالت كأس عالم، المشاركة 

في  كانت  لنا  بالنسبة  األفضل 

الثانية  النسخة  وفي   ،1978 نسخة 

 2018 نسخة  وفي  نقاط   8 حصدنا 

نتطلع  لذلك  نقاط.   3 على  حصلنا 

نتائج  ونحقق  أفضل  لمستوى 

في  السابق  من  أفضل  إيجابية 

نسخة مونديال قطر. 

كل  آمال  نحقق  الله  شاء  وإن 

العرب  من  أيضا  والكثير  التوانسة 

كبيرة  آماال  يضعون  الذي  واألفارقة 

على المنتخب للظهور بأفضل صورة 

في هذه البطولة. 

يتأهل  أن  تتوقع  وهل   -
المنتخب إلى الدور الثاني..؟ 

واألمل  األحالم  باب  نفتح  أن  نريد  ال 

سنسعى  أننا  أؤكد  لكن  للجماهير، 

نسعد  حتى  جهد  من  أوتينا  ما  بكل 

وليس  التونسي  الشعب  كل 

فالكل  فقط،  القدم  كرة  جماهير 

جميع  من  المنتخب  حول  يلتف 

الرياضي  وليس  المجتمع  شرائح 

فقط خصوصا وقت أي حدث رياضي 

كبير، ألن هذا منتخب تونس وليس 

منتخب »الجامعة التونسية«. 

التحضيرات  سارت  وكيف   -
للبطولة..؟ 

ولعبنا  اليابان،  في  ودية  دورة  خضنا 

إيران  وسنواجه  البرازيل،  ضد  وديا 

الفني  الجهاز  يقوم  كما   ..16 يوم 

عما  بعيدا  كبير  بدور  والطبي 

المباريات  خالل  الجميع  يشاهده 

ذهنيا  الالعبين  وتجهيز  لتأهيل 

ونفسيا وبدنيا بأفضل صورة ممكنة 

لتحدي كأس العالم. 

هل  البرازيل..  أمام  الخسارة   -
معنويات  على  بالسلب  أثرت 

الفريق..؟ 

بدون شك كنا نأمل بتحقيق نتيجة 

هو  مما  االستفادة  يجب  لكن  أفضل، 

اإليجابيات،  على  ونركز  سلبي.. 

مرشح  فريق  خوض  عن  بحثنا  فقد 

نفكر  لم  ونحن  العالم  بكأس  للفوز 

وإنما كانت  أو االستعراض  الشو  في 

فرصة للجهاز الفني للوقوف على كل 

األخطاء ويعالجها ويتعرف أيضا على 

نهائيات  قبل  لتصحيحها  النقائص 

المونديال. 

- البعض يرى أن األجواء غير 
التونسية  الكرة  في  صحية 
وهذا  الحالي..  الوقت  خالل 

يؤثر على المنتخب؟ 

أشعة  بتحويل  قاموا  الفيزيائيون 

إلى أشعة مضيئة  الشمس الحارقة 

وإلى طاقة إيجابية.. ونحن سنعمل 

السلبيات  كل  نحول  أن  على  أيضا 

في  يدور  وما  إيجابية،  لطاقة 

الكواليس علينا أن نبتعد عنه ونركز 

وتجهيز  التحضيرات  على  فقط 

الفريق بأفضل صورة وإعداده بشكل 

ذهني جيد فهذه هي تونس وإن شاء 

الله ستشرف كل العرب. 

على  إصرارك  انتقد  البعض   -
واالعتماد  الوطني  المدرب 
فما  القادري..  جالل  على 

السبب؟ 

مع  مميزة  سابقة  تجربة  لدينا 

فأفضل  الوطنيين،  المدربين 

كانت  العالم  بكأس  مشاركاتنا 

ونبيل  الشتالي  المجيد  عبد  مع 

القادري  يسير  الله  شاء  وإن  معلول.. 

فيه  كبيرة  وثقتنا  النهج،  نفس  على 

فاآلن  الوطنيين،  المدربين  كل  وفي 

عادل السليمي وماهر الكنزاري نجحا 

واألولمبي  الشباب  منتخبات  مع 

ويجب أن ندعمهما باستمرار. 

جدد  العبين  على  االعتماد   -
هل قد يكون قرارا سلبيا..؟ 

أي شخص لديه الجينات التونسية، 

سواء  المنتخب  يمثل  أن  حقه  من 

خارجها..  أو  تونس  في  يعيش 

وعموما القائمة تضم 26 العبا والكثير 

بالخارج  احترفوا  الذين  الالعبين  من 

التونسية  المدرسة  خريجو  هم 

الالعبين  وكل  المحلي  والدوري 

أن  على  القدرة  لديه  ومن  سواسية 

مرحب  فهو  للمنتخب  اإلضافة  يقدم 

به. 

- ماذا عن عدد حراس المرمى 
سنشاهد  المنتخب..هل  في 

حارسا رابعا في القائمة؟ 

األخيرة  المقابلة  لعبنا   2018 في 

بعد  فقط  واحد  بحارس  بنما  ضد 

المباراة  في  حسن  المعز  إصابة 

مصطفى  بن  فاروق  أصيب  ثم  األولى 

كان  والبلبولي  الثانية..  المباراة  في 

تجربة  وهذه  الموجود،  الوحيد  هو 

كأس  وفي  منها..  نستفيد  أن  يجب 

تكرر  كورونا  وبسبب  اإلفريقية  األمم 

يعرف  والمدرب  السيناريو  نفس 

الحرية  مطلق  له  وهو  التجربة  هذه 

والمنطق   ..4 أو  حراس   3 اختيار  في 

ربما يكون أال يتم أخذ مخاطرة والقرار 

النهائي بيد المدرب اليوم الخميس. 

- كلمة أخيرة..؟ 

باإلجماع  العربية  الجماهير  أدعو 

لمساندة  اإلفريقية  الجماهير  وأيضا 

أيضا  ونتمنى  التونسي..  المنتخب 

رائدة  التونسية  جماهيرنا  تكون  أن 

الملعب  داخل  به  يحتذى  ومثال 

المونديال  نجاح  ألن  الملعب،  وخارج 

على تراب عربي هو نجاح لنا جميعا 

وجماهيريا..  وتنظيميا  رياضيا 

خالل  من  وهذا  كذلك،  وأخالقيا 

وااللتزام  الملعب  خارج  التصرف 

باللعب النظيف.
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وديع الجريء رئيس االتحاد التونسي يؤكد في حوار صريح جدا:

»الحقد« سبب الحملة الشرسة على مونديال »2022«

{ المدرب جالل القادري

{ الجمهور التونسي حاضر في كل المواعيد

{ القادري خالل زيارة لمقر البعثة التونسية في قطر

{ وديع الجريء

تشارك تونس في كأس العالم للمرة السادسة في تاريخها 
ببطوالت كأس العالم، وللمرة الثانية تأهلت في عهد 

رئيس االتحاد الحالي الدكتور وديع الجريء الذي يعد 
واحدا من أبرز الكفاءات اإلدارية الرياضية في الوطن 

العربي. 
وتأتي مشاركة نسور قرطاج في هذه النسخة، 

وسط الكثير من الشكوك بعد األزمة التي أثيرت 
مؤخرا في بطولة الدوري ووصلت إلى )الفيفا( 

الذي خاطب الجامعة التونسية لالستفسار عن 
الموقف بعدما وصلت إليه أنباء حول إمكانية 
وجود تدخل حكومي في عمل االتحاد وهو ما 

نفته الجامعة التونسية. 
لكن ورغم كل األزمات يثق الجريء في قدرة 

المنتخب التونسي بقيادة مدربه الوطني جالل 
قادري على تشريف الكرة التونسية والعربية، 

مؤكدا أن كل التركيز حاليا على تجهيز الفريق 
بأفضل صورة من الناحية الفنية والبدنية 

والذهنية قبل الوصول للدوحة. 
وحل الجريء في حوار مطول مع هيكل الشعري على 

برنامج )حوار المونديال( على شاشة قناة الكأس، ورد 
خالله رئيس االتحاد التونسي على الكثير من الشائعات 

واالستفسارات، كما تحدث عن تحضيرات قطر الستضافة 
المونديال وكانت هذه هي تفاصيل اللقاء: 

محمد الجزار       المنتخب »لكل التوانسة«.. متابعة
وليس فريق »الجامعة« فقط 

    كل »العرب« 
شركاء في إنجاح استضافة 

قطر لكأس العالم 

لن نبيع »أحالم« 
و»أوهام« للجماهير.. 

وسنبذل قصارى جهدنا 
في كأس العالم

»إنفانتينو« 
انبهر باألجواء 

في مباراة 
تونس والجزائر 

وطالب بتكرار 
التجربة 
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قريبة من أماكن تواجد جماهير كأس العالم

»الميـــــرة« تدشـــــن منافــــذ بيـــع مؤقتــــة
وزارة  مع  بالتعاون  والصناعة  التجارة  وزارة  أعلنت 

وشركة  واإلرث  للمشاريع  العليا  واللجنة  البلدية 

بيع  منافذ  افتتاح  عن  االستهالكية  للمواد  الميرة 

بطولة  جماهير  تواجد  أماكن  من  وقريبة  مؤقتة 

كأس العالم FIFA قطر 2022™.

المبادرة تهدف إلى تيسير  الوزارة أن هذه  وأوضحت 

تنظيم  فترة  خالل  الدولة  زوار  إلى  المنتجات  وصول 

الفرصة  وتوفير  السلع  وتنوع  وفرة  وضمان  البطولة 

للتسوق على مدار الساعة وكامل أيام األسبوع فضال 

عن تفادي االزدحام في منافذ البيع الدائمة. 

للمواد  الميرة  شركة  قامت  التوجه،  هذا  إطار  وفي 

في  مؤقتة  بيع  منافذ   )10( بافتتاح  االستهالكية 

مختلف مناطق الدولة، ثمانية منها تم افتتاحها في 2 

نوفمبر، واثنان سيتم افتتاحهما في 5 نوفمبر، وهي: 

الخليج الغربي - عنيزة 63 إزدان، الخليج الغربي - 

الدفنة 61، مجمع أبو سدرة، محطة مترو أم غويلينة، 

في  المشجعين  قرية  المسيلة،  حافالت  محطة 

مدينة  فنطاس،  أبو  في  المشجعين  قرية  لوسيل، 

الكرفانات في المسيلة، مجّمع بروة براحة الجنوب، 

وبروة مدينُتنا.

البيع  منافذ  إلى  باإلضافة  للشركة  وينتشر  هذا 

من  فرعًا   )64( العالم  كأس  ضيوف  لخدمة  المؤقتة 

مناطق  مختلف  في  المتواجدة  الميرة  شركة  أفرع 

الدولة.

ختام بطولة االتحاد القطري للتنس

النسخة  منافسات  أمس  اختتمت 

القطري  االتحاد  لبطولة  السابعة 

للتنس ومجموعة الماجد المفتوحة 

للبنين والبنات 

الجوائز  توزيع  حفل  على  وأشرف 

على الفائزين السيد سعد المهندي 

القطري  لالتحاد  التنفيذي  المدير 

والريشة  واالسكواش  للتنس 

المدير  الماجد  ونصر  الطائرة 

الماجد  لمجموعة  التنفيذي 

مدير  خلفان  وسلطان  القابضة 

لعبة  عشاق  من  وجمع  البطولة 

التنس.

على  بورتنيشاك  نيكيتا  وسيطر   

لقب فئة الرجال 

من جانبها، أحرزت نوال يوسف على 

لقب السيدات 

وفي فئة زوجي الرجال حقق الثنائي 

على  روبيلير  وراوول  أكاسو  كليف 

فئة  المسابقة..وفي  هذه  لقب 

أحرزت  سنة،   18 لتحت  البنات 

الالعبة ماجدالينا كريستو لقب هذه 

لتحت  األوالد  فئة  المسابقة..وفي 

18 سنة، أحرز الالعب القطري عادل 
غانم على المركز األول. 

 14 لتحت  البنات  مسابقة  وفي 

سنة، فازت الالعبة القطرية خديجة 

قسامة بلقب هذه الفئة

وفي فئة األوالد لتحت 14 سنة، حقق 

الالعب تارا ديلونغا المركز األول.

من جانبها، تمكنت الالعبة القطرية 

على  السيطرة  من  ثاني  آل  درصاف 

لقب البنات لتحت 12 سنة.

سنوات   10 لتحت  البنات  فئة  وفي 

الالعبة  حصلت  خضراء«  »كرة  فئة 

زينب المطوع على المركز األول 

برعاية مجموعة الماجد المفتوحة
منتخب السيدات لـ »3x3« يتصدر عالميا.. ومنتخب الرجال يتصدر آسيويا

قفزة عالمية لـ »السلة القطرية«
أعلن االتحاد الدولي لكرة السلة عن 

للسيدات  الوطني  منتخبنا  تصدر 

 3×3 منافسات  في  سنة   18 تحت 

في  األول  المركز  على  وحصل 

للمنتخبات  العالمي  التصنيف 

وحل  نقطة،   129.617 برصيد 

المركز  في  األلماني  المنتخب 

الشباب  منتخب  وتصدر  الثاني، 

الرجال ترتيب المنتخبات اآلسيوية 

وحل في المركز الثالث عالميا خلف 

كبير  إنجاز  في  واستونيا  ألمانيا 

يحسب للرياضة القطرية.

وكشف االتحاد القطري لكرة السلة 

عن تأهل منتخبنا الوطني تحت 23 

سنة رجال و23 سنة نساء إلى كأس 

سنة   23 تحت  السلة  لكرة  العالم 

سبتمبر  بشهر  بولندا  في  المقامة 

منتخبات  كذلك  وتأهلت   ،2023
المقامة  العالم  بطولة  إلى   18 تحت 

 ..2023 أغسطس  في  هنغاريا  في 

الصادر  التصنيف  على  عطفا  وذلك 

واحتل  للعبة..  الدولي  االتحاد  من 

للرجال  األول  الوطني  منتخبنا 

يعتبر  ما  وهو  آسيويا   14 المركز 

ضمن  تواجده  ظل  في  جيدا  مركزا 

العشرين األوائل.

رئيس  المغيصيب  محمد  أشاد 

االتحاد القطري لكرة السلة باإلنجاز 

منتخبنا  حققه  الذي  الكبير 

 18 تحت  وناشئين  شباب  الوطني 

وتصدرهم  سنة   23 وتحت  سنة 

للتصنيف العالمي واآلسيوي.

التي  اإلنجازات  المغيصيب  وأهدى 

جوعان  الشيخ  سعادة  إلى  تحققت 

اللجنة  رئيس  ثاني  آل  حمد  بن 

القائمين  وكل  القطرية  األولمبية 

يقدمونه  ما  على  الرياضة  أمر  على 

من دعم واهتمام كبير بالمنتخبات 

الوطنية.

السر  أمين  الكواري  سعدون  أعرب 

السلة  لكرة  القطري  لالتحاد  العام 

الذي  باإلنجاز  الكبيرة  سعادته  عن 

وتصدرهم  العنابي  أبطال  حققه 

وقال: سعداء جدا  العالمي  الترتيب 

الذي  الكبير  العالمي  اإلنجاز  بهذا 

وسيدات،  رجال  منتخباتنا  حققته 

السلة  كرة  قوة  على  يؤكد  ما  وهو 

 3×3 منافسات  في  وتفوقها  القطرية 

العرش  على  التربع  واستحقاقها 

للسيدات  بالنسبة  العالمي 

والمركز الثالث بالنسبة للشباب.

حققه  ما  الكواري:  سعدون  وأضاف 

العنابي في التصنيف العالمي أكد 

أن فوز العنابي بلقب بطولة آسيا في 

الدوحة كان بجدارة وليس بضربة 

حظ حيث إن مباريات بطولة العالم 

كانت قوية جدا. 

عوض الكباشي كتب

{ من تتويج الفائزين بالمراكز األولى

معتز برشم 
سفيرًا 

للماراثون.. 
ويعلن عن 

مشاركته
في السباق

فئة األدعم 
للمواطنين 
متاحة في 

النسخة
القادمة

أيضًا

محمد الفضالة: 
كل الدعم 

للماراثون من 
اتحاد ألعاب 

القوى واللجنة 
األولمبية

الشـــيخ ناصــر بن حمـد: نتطلــــع ألكبــــر وأفضـــــل نســخة علـــى اإلطــالق

ينطلق في »20« يناير »2023« بمسار جديد على الكورنيش:

ماراثون Ooredoo الدوحة.. ضمن األجندة الدولية

يوم  خاصًا  صحفيًا  مؤتمرًا   Ooredoo نظمت 

األربعاء 2 نوفمبر 2022 في مقرها بالخليج الغربي 

لماراثون  القادمة  النسخة  تفاصيل  عن  لإلعالن 

Ooredoo الدوحة، الذي يعد واحدًا من الفعاليات 
محليًا  الرسمية  الرياضية  األجندة  على  البارزة 

ودوليًا. 

ماراثونها  من  الـ11  النسخة   Ooredoo وتنظم 

الرياضية  الفعاليات  من  يعد  الذي  السنوي، 

المرتقبة في قطر، بالشراكة مع االتحاد القطري 

 20 الجمعة  إقامته يوم  المقرر  القوى، ومن  أللعاب 

يناير 2023. 

وحضر المؤتمر عدد من المسؤولين في الشركة 

إلى  باإلضافة  القوى،  أللعاب  القطري  واالتحاد 

البطل العالمي معتز برشم الذي سيكون السفير 

الرسمي للماراثون. 

المقبلة آالف  النسخة  أن تستقطب  المتوقع  ومن 

دولة.   80 من  أكثر  يمثلون  الذين  المشاركين، 

والعداءات  العدائين  أفضل  من  عدد  أكد  كما 

المغربي  مثل  اآلن  لغاية  مشاركتهم  العالميين 

يوهاناس  إثيوبيا  وأبطال  أوطلحة،  محسن 

عن  أما  أبينيت.  وأبيوتي  شانو  وهيريبو  ميكاشا 

البحرينية  البطلة  فستتواجد  السيدات،  فئة 

إبسايت  واإلثيوبية  موكونين  جيسا  ديسي 

األبطال  هؤالء  جانب  إلى  وسيشارك  تيالهون. 

الفئات من داخل  والبطالت متسابقون في جميع 

قطر لالستمتاع بهذا التحدي.

 2023 الدوحة   Ooredoo ماراثون  وسيشمل 

جميع  لمراعاة  المسافة  على  بناء  متنوعة  فئات 

كم   1 من  السباقات  ستبدأ  إذ  المستويات؛ 

بمسافة  الكامل  الماراثون  إلى  وصواًل  لألطفال، 

42 كم تقريبًا. كما ستعود في النسخة القادمة 
سيتم  والتي  القطريين،  للمشاركين  األدعم  فئة 

مجموع  بأن  علمًا  بها،  خاصة  جوائز  تخصيص 

مليون  نصف  سيتجاوز  الفئات  لكافة  الجوائز 

ريال. 

وتقام نسخة 2023 من الماراثون على مسار جديد 

بمشاهدة  المشاركون  سيستمتع  إذ  ومطور، 

الوقت  في  الدوحة،  في  البارزة  المعالم  من  عدد 

عديدة.  لمرات  االلتفاف  فيه  سيتجنبون  الذي 

لغاية فئة نصف  السباقات،  كما ستكون جميع 

جريًا  سواء  اإلعاقة،  لذوي  متاحة  وأقل،  الماراثون 

إغالق  وسيتم  المتحركة.  الكراسي  باستخدام  أو 

الطرق لست ساعات حفاظًا على سالمة الجميع، 

أتم  على   Ooredoo ماراثون  قرية  ستكون  فيما 

حديقة  في  المشاركين  الستقبال  استعداد 

األنشطة  من  العديد  هناك  سيقام  حيث  البدع، 

الممتعة لجميع أفراد العائلة. 

مطورة  تجربة  تقديم  ستضمن  التي  األمور  ومن 

للمشاركين هذا العام دمج برنامج نجوم لمكافأة 

أعضاء  سيتمكن  إذ  التجربة،  بهذه  العمالء  والء 

نجوم  نقاط  باستخدام  الدفع  من  البرنامج 

كما  بالماراثون،  للمشاركة  التسجيل  عند 

العروض  من  والعديد  النقاط  على  سيحصلون 

الرياضي  الحدث  بهذا  المتعلقة  والخصومات 

العالمي.

أيضًا،  النسخة  هذه  في  الجديدة  اإلضافات  ومن 

الهدايا  في  التدوير  معادة  مواد  استخدام  سيتم 

التي سيتم تقديمها خالل الحدث، مثل المالبس 

والحقائب، وذلك تماشيًا مع أهداف األمم المتحدة 

للتنمية المستدامة. 

بن  حمد  بن  ناصر  الشيخ  قال  الصدد،  وبهذا 

في  التجارية  الشؤون  رئيس  ثاني،  آل  ناصر 

ماراثون  تنظيم  خالل  من  »نسعى   :Ooredoo
على  األفراد  تشجيع  إلى   2023 الدوحة   Ooredoo
حياتهم  في  صحي  نمط  واتباع  الرياضة  ممارسة 

الرياضية  الساحة  على  قطر  حضور  وتعزيز 

بهذا  جدًا  نعتز   Ooredoo في  ونحن  العالمية. 

بعد  عامًا  متزايدة  شعبية  يشهد  كونه  السباق 

باإلضافة  والدولية،  المحلية  الساحتين  على  عام 

الجمعيات  عليها  تحصل  التي  المساهمات  إلى 

من  بجزء  التبرع  سيتم  إذ  خالله،  من  الخيرية 

عائدات الماراثون للجمعيات الخيرية المحلية. 

رئيس  الفضالة،  عيسى  محمد  عّبر  جهته،  ومن 

لـ شكره  عن  القوى  أللعاب  القطري  االتحاد 

المبذول  والجهد  الماراثون  لتنظيم   Ooredoo
الماضية  السنوات  مدار  على  بالفعالية  لالرتقاء 

تدعم  األولمبية  اللجنة  بأن  وأضاف  اآلن.  وحتى 

لما  نظرًا  أيضًا،  الدوحة   Ooredoo ماراثون  بقوة 

رياضية  كفعالية  كبيرة  أهمية  من  يكتسبه 

الجديد  المسار  أن  واعتبر  أيضًا.  ومجتمعية 

للماراثون مدروس بعناية كبيرة بما يتناسب مع 

أهمية السباق والمشاركة الكبيرة. 

المشاركين،  من  عدد  أكبر  أمام  المجال  وإلتاحة 

سباقًا  أيضًا  العام  هذا   Ooredoo ستنظم 

الركض  فيه  للمشاركين  يمكن  افتراضيًا 

النتائج  وتسجيل  مناسب  مكان  أي  في  بمفردهم 
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