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غموض كوري حول مشاركة سون
قطر  العالم  بكأس  اللحاق  على   ، هيونج  سون  قدرة  حول  الشكوك  تحوم 

2022، وفقا لبيان أصدره االتحاد الكوري الجنوبي.
واعترف االتحاد الكوري الجنوبي، بأنه قد ال يكون قادرا على استدعاء قائده 

ونجم توتنهام، بسبب خضوع األخير لعملية جراحية.

بمرحلة   )1  -  2( الدراماتيكي  توتنهام  فوز  في  الملعب  من  سون  وخرج 

المجموعات لدوري أبطال أوروبا على مارسيليا.

وتعرض سون إلصابة في رأسه، إثر اصطدامه بالعب مارسيليا تشانسيل 

مبيمبا خالل كرة مشتركة، وأكد توتنهام أن سون سيخضع لجراحة، من 

أجل إصالح كسر تحت عينه اليسرى.

الشقب ينظم جوالت 
متنوعة لجماهير المونديال

»إيه جيه إس جمران«
يفوز بكأس الغرافة

خطف المهر »إيه جيه إس جمران« ملك مربط 
الجريان الفوز بالمركز األول في الشوط التاسع 

 2023 - 2022 الرئيسي في السباق الثامن لموسم 
الذي نظمه نادي السباق والفروسية مساء أمس 

على المضمار العشبي بالريان وإشتمل على 9 أشواط 
العربية األصيلة  الغرافة للخيل  خصص األخير لكأس 

1500 متر، وباشراف  3 سنوات فقط( لمسافة  )عمر 
الخيال  العطية،وبقيادة  المدرب محمد حمد خليفه 

ألبرتو سنا الذي حققق فوزه الرابع. 

»تركيا«  المهرة  بفوز  السباق  بدأ   

األول  بالمركز  ريسنغ  وذنان  ملك 

ميول  دو  ألبان  المدرب  باشراف 

وبقيادة الخيال رونن توماس 

وذنان  حقق  الثاني  الشوط  وفي   

ميول  دو  ألبان  والمدرب  ريسنغ 

»عزيزة«  المهرة  خالل  من  الفوز 

من  التوقيت  متميزة  بقيادة 

الخيال كارلوس هنريك.

ستيبل«  »مستر  المهر  وأحرز   

الفوز الشوط  آل هجاج  ملك مربط 

بإشراف  أطوال   5 بفارق  الثالث 

وبقيادة  الجهني  حمد  المدرب 

الخيال أوغو بنييه 

ملك  ستار«  »نيو  الحصان  وفاز 

الهاجري  سعد  الهادي  عبد  محمد 

الرابع  الشوط  في  األول  بالمركز 

الجهني،  حمد  المدرب  بإشراف 

وبقيادة الخيال كارلوس 

النايف«  »ناهب  المهر  وأحرز   

الفوز  ريسنغ  النايف  وإنتاج  ملك 

بالمركز األول في الشوط الخامس 

العربية  للخيل  المخصص 

المبتدئة  محلي  إنتاج  األصيلة 

سنوات،   4 عمر  بسباق  والفائزة 

وارد  جورجينا  المدربة  باشراف 

والخيال ألبرتو سنا

فوز  السادس  الشوط  وشهد   

سمو  ملك  المهرة»كوإفيشنت« 

الشيخ محمد بن خليفة بن حمد 

بإشراف  األول  بالمركز  ثاني  آل 

وبقيادة  نيربون  رودي  المدرب 

الخيال ألبرتو سنا الذي أحرز فوزه 

الثاني على التوالي.

»ضمير«ملك  الحصان  وفاز   

الكعبي  عيسى  خميس  محمد 

السابع  الشوط  في  األول  بالمركز 

لوكاسك،  توماس  الخيال  بقيادة 

سعيد  إبراهيم  المدرب  وبإشراف 

»شقردي«  المهر  وحقق  المالكي.. 

شريدة  بن  ناصر  بن  شريدة  ملك 

الشوط  في  األول  بالمركز  الكعبي 

سنا  ألبرتو  الخيال  بقيادة  الثامن 

رائعة،  ثالثية  بذلك  أكمل  الذي 

خالد  محمد  المدرب  وبإشراف 

األحمد.

مؤسسة  )عضو  الشقب  ينظم 

المتنوعة  الجوالت  من  عددًا  قطر( 

بمقره  نوفمبر   15 من  ابتداء  لزواره 

الدوحة  التعليمية،  المدينة  في 

في  الراغبين  بالسياح  للترحيب 

لقطر  الثقافي  اإلرث  اكتشاف 

المتعلق بالخيل العربية. 

لهذا  جاهزيته  عن  الشقب  واعلن   

أنشطة  ضمن  الضخم  الحدث 

ثالث  تقديم  وأعلن  العالم  كأس 

لجميع  اليوم  في  متنوعة  جوالت 

الشقب  .ويحرص  الزوار.  أنواع 

عالمية  مؤسسات  مع  التعاون  على 

وتثقيف  الجوالت  لتنظيم  رائدة 

الزوار عن تاريخ قطر وثقافتها وتراثها 

الفروسية  إرث  حفظ  جانب  إلى 

الخيل  وألن  إنجازاته.  واستعراض 

الشقب  في  نركز  مميزة،  العربية 

على إنتاج وتطوير أبطال الخيل مما 

يعكس من جودة الساللة باعتبارها 

كما  القطري.  لإلرث  أساسيًا  محورًا 

يحرص الشقب على نقل هذا اإلرث 

الفروسية  تعليم  برنامج  خالل  من 

فرسان  وتدريب  مستوياته  بكافة 

ناجحين على مرور التاريخ.

وابتداء من 15 من نوفمبر سيتسنى 

جوالت  في  المشاركة  فرصة  للزوار 

 15 حتى  أجلهم  من  خصيصًا  معدة 

إلكترونيًا  الحجز  ويمكنهم  ديسمبر 

ومن   .Q-Tickets.com موقع  عبر 

الشقب  التي يقدمها  الجوالت  ضمن 

وجوالت  الشخصيات  كبار  جوالت 

المجموعات وجوالت ركوب الخيل. 

الجوالت  خالل  من  الزوار  وسيتعرف 

الشقب  في  رئيسية  أماكن  على 

ومركز  لونجين  ميدان  تشمل 

وجمال  واإلنتاج  الفروسية  تدريب 

الخيل واسطبالت المؤسس، حيث 

يتعلم المشاركون في الجولة أكثر 

عن تراث الفروسية لدى الشقب.

اعتبارا من »15« نوفمبر الحالي

في سباق نادي الفروسية أمس

العداء القطري السابق ومحلل قنوات الكأس وحيد خميس لـ $:

قطر دولة أفعال وليست أقوال

ومحلل  السابق  القطري  العداء  فتح 

النار  خميس  وحيد  الكأس  قنوات 

على كل من يشكك في قدرات دورلة 

مميزة  استضافة  على  وقدرتها  قطر، 

مرة  ألول  يقام  الذي   2022 لمونديال 

في الشرق األوسط والوطن العربي. 

تصريحات  في  بوخميس  وقال 

أقول  الرياضي«:  »الوطن  لـ  خاصة 

بالسوء،  عنا  يتحدثون  الذين  لهؤالء 

أنتم ال تعرفونا جيدا ولم ولن نسمح 

دولتنا..  حق  في  إساءة  بأي  لكم 

بالشيء  إال  نرضى  وال  شرفاء  فنحن 

استضافة  بشرف  وفوزنا  النظيف 

كان   2010 عام  في   2022 مونديال 

نزاهة  وبكل  واستحقاق  جدارة  عن 

قوي  ملف  عبر  الجميع  وبشهادة 

كل  باحترام  وحظي  اإلعجاب  نال 

التنفيذي.  المكتب  أعضاء 

أن  على  خميس  وحيد  وشدد 

ومضياف  كريم  القطري  الشعب 

كافة  من  الضيوف  بكل  ويرحب 

سننظم  الله  شاء  وإن  العالم  أنحاء 

الفنية  الناحية  من  تاريخية  نسخة 

الحمالت  وردنا على كل  والتنظيمية 

بالعمل  فقط  سيكون  المسعورة 

التي  وليس بالكالم و»السفسطسة« 

واضح  سبب  بدون  البعض  بها  يقوم 

من  يعملون  أجندات  بداعي  وإنما 

خاللها وهذا واضح للعيان. 

األمير  سمو  تأكيد  أن  إلى  مشيرا 

هو  المونديال  هذا  أن  المفدى 

واضحة  رسالة  العرب  مونديال 

تنظيم  من  أهدافنا  على  للجميع 

هذه النسخة من كأس العالم، فهي 

وتجميعها  الشعوب  لتوحيد  فرصة 

رسالة  وهي  القدم  كرة  خالل  من 

والتقدير.  االحترام  تستحق  سامية 

قليلة  أيام  سوى  يتبق  لم  وأضاف: 

وانطالق  البداية  ضربة  على  فقط 

العالم،  كأس  بطولة  منافسات 

وبدال من الحديث عن األمور الخاصة 

المشاركة  والمنتخبات  بالبطولة 

أن  بالحقد  يشعر  البعض  اليزال 

قطر حققت الحلم وستنظم البطولة 

منذ  قدراتها  في  يشككون  ظلوا  التي 

للفوز باالستضافة.  األول  اليوم 

لقطر  يأت  من  خميس:  وحيد  وتابع 

حجم  الواقع  أرض  على  يشاهد 

المالعب  في  والتطور  الكبير  العمل 

التامة  والجاهزية  التحتية،  والبنية 

دولة  في  بطولة  أول  الستضافة 

يحدث  لم  وهذا  وإسالمية  عربية 

لكأس  األولى  النسخة  بدأت  أن  منذ 

 .1930 العالم عام 

بالحب  تحظي  قطر  أن  مضيفا 

كل  لدى  واالحترام  والتقدير 

الشعوب  وليس  العالم  الشعوب 

األطياف،  كل  ومن  فقط  العربية 

سمعناها  التي  األقاويل  كل  لذلك 

عزمنا  من  توهن  لن  نسمعها  والنزال 

التاريخ  كتابة  نواصل  ألن  وسعينا 

بطولة  في  الشعوب  كل  ونجمع 

مميزة ونسخة ال تنسى. 

التي  المفاجآت  أن  بوخميس  وتوقع 

حفل  من  بداية  العالم  سيشاهدها 

البطولة  تنظيم  وخالل  االفتتاح 

قطر  أن  وستؤكد  الجميع،  ستبهر 

بسواعد  أقوال  وليس  أفعال  دولة 

المواطنين  وكل  المخلصين  أبنائها 

أرضها  على  يعيش  ومن  والمقيمين 

الطيبة. 

وحيد  وجه  حديثه  نهاية  وفي 

الشكر لكل من يساند قطر  خميس 

العالم  لكأس  استضافتها  ويدعم 

وخاصة من أطلقوا هاشتاج أنا عربي 

وأدعم قطر، مؤكدا أن هذه الروح هي 

أجمل ما في كأس العالم.

الدوحة- قنا- عقد االتحادان 
اآلسيوي والقطري 

لكرة القدم، اجتماعات 
تنسيقية، وذلك لمناقشة 

جميع األمور المتعلقة 
باستضافة قطر لكأس 

آسيا 2023.
ترأس الجانب القطري، 
السيد منصور األنصاري 

األمين العام لالتحاد 
القطري لكرة القدم.

لكرة  اآلسيوي  االتحاد  وفد  وترأس 

بيرديكولوف  أفازبيك  السيد  القدم 

المسابقات  دائرة  مدير  نائب 

وفعاليات كرة القدم، بحضور مديري 

المختلفة  األقسام  ورؤساء  اإلدارات 

باالتحاد القطري لكرة القدم.

عقدت  التي  االجتماعات،  وتناولت 

الخطوات  أهم  يومين،  مدى  على 

التي يجب اتخاذها، من أجل تنظيم 

للمنتخبات  القارية  البطوالت  أهم 

الوطنية، والتباحث في جميع األمور 

من  البطولة،  باستضافة  المتعلقة 

التسويقية  واألمور  وفنادق،  مالعب 

التي  األخرى  والمسائل  واإلعالمية، 

اللوجستية،  النواحي  تخص 

وجميع عمليات البطولة.

لكرة  اآلسيوي  االتحاد  وفد  وأعرب 

القطري  لالتحاد  تمنياته  عن  القدم 

لكرة القدم ودولة قطر، بالنجاح في 

 FIFA تنظيم نهائيات كأس العالم

 20 يوم  تنطلق  والتي   ،2022 قطر 

نوفمبر الجاري، حيث ستكون هذه 

المرة الثانية التي تقام فيها البطولة 

بقارة آسيا.

التزامهما  على  الطرفان  وشدد 

بالعمل عن قرب بروح الشراكة من 

أجل تنظيم بطولة ناجحة، بشكل 

القارة  جماهير  حماس  يستقطب 

منصة  أفضل  ويوفر  اآلسيوية، 

لنجوم اللعبة من أجل التألق.

وأكد االتحاد القطري التزامه بتلبية 

االستضافة،  متطلبات  جميع 

المعتمد  الزمني  الجدول  وبحسب 

وبما  اآلسيوي،  االتحاد  قبل  من 

التنظيم  شروط  مع  يتوافق 

ومعاييره.

محمد الجزار كتب

بين االتحادين القطري واآلسيوي

اجتماع تنظيمي لكأس آسيا »2023«

تيمو  إصابة  اليبزيج،  نادي  أعلن 

فيرنر، وغيابه عن المالعب حتى نهاية 

عن  سيغيب  وبالتالي  الحالي،  العام 

األلماني  المنتخب  رفقة  المشاركة 

في مونديال قطر.

موقع  على  حسابه  عبر  اليبزيج  وقال 

التواصل تويتر »رسالة مريرة.. تيمو 

فيرنر أصيب في الكاحل األيسر خالل 

مباراة شاختار دونيتسك«.

أظهرت  الحظ،  »لسوء  وأضاف 

وجود  اليبزيج،  في  اليوم  فحوصات 

سيغيب  وبالتالي  األربطة،  في  تمزق 

عن المالعب حتى نهاية العام«.

أبدى الفرنسي هيرفي رينارد، مدرب المنتخب 

لنتائج  األخضر  تحقيق  في  ثقته  السعودي، 

بطولة  في  المنتظرة  مشاركته  خالل  إيجابية 

كأس العالم 2022.

وقال رينارد، في تصريحات نقلتها صحيفة »لو 

فيجارو« الفرنسية،: »خضت تجربة طويلة مع 

نوًعا  مختلف  هنا  الوضع  لكن  اإلفريقية،  الكرة 

لي  بالنسبة  العمل  يبقى  كمدرب  لكنني  ما، 

متشابًها إلى حد كبير«.

من  العديد  يملك  السعودي  »المنتخب  وتابع: 

الالعبين المميزين، والمنافسة قوية، لقد حقق 

للنسخة  العام  آسيا  أبطال  دوري  لقب  الهالل 

األخيرة، وأغلب الالعبين اعتادوا على الضغط.
 { رينارد{ تيمو فيرنر

رينارد: نمتلك شبيه تياجو موتارسميا.. فيرنر خارج كأس العالم

سننظم نسخة تاريخية..
والرد سيكون بالعمل
وليس بـ »السفسطة«

{ وحيد خميس
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اإلعالن عن دخول غير حاملي التذاكر بعد دور المجموعات

مونديال »2022«.. لكل جماهير العالم
قطر  العالم  كأس  لبطولة  المنظمة  اللجنة  عقدت 

الرئيسي  اإلعالمي  المركز  في  صحفيا  مؤتمرا 

النطالق  التجهيزات  آخر  عن  للكشف  بمشيرب، 

منافسات مونديال 2022 الذي يقام ألول مرة في الوطن 

العربي ومنطقة الشرق األوسط، وتستمر منافساته 

ديسمبر   18 وحتى  نوفمبر   20 من  الفترة  خالل 

العديد  عن  المؤتمر  خالل  الكشف  وتم  المقبل.  

العربية  للجماهير  قطر  هدية  أهمها  المفاجآت  من 

لهم  بالسماح  العالم  حول  القدم  كرة  جماهير  وكل 

بعد  ديسمبر   2 يوم  من  بداية  الدولة  إلى  بالدخول 

نهاية دور المجموعات، دون الحاجة إلى وجود تذكرة 

للمباريات.  وسيشترط فقط التقديم للحصول على 

للبالد  دخول  تأشيرة  بمثابة  تعد  التي  هّيا  بطاقة 

وجاء  قطر.   في  المونديالية  باألجواء  لالستمتاع 

لوزارة  الرسمي  المتحدث  عنه  أعلن  الذي  القرار  هذا 

الداخلية، في إطار منح الفرصة لكل محبي وعشاق 

ومعايشة  المونديال  بلد  في  بالتواجد  القدم  كرة 

أجواء كأس العالم والفاعليات الترفيهية الكثيرة التي 

ستكون موجودة.  المؤتمر الصحفي الذي حضره كل 

من الدكتور جبر حمود النعيمي المتحدث الرسمي 

يوسف  والدكتور  البطولة  أمن  وقوة  الداخلية  لوزارة 

الرعاية  قطاع  باسم  الرسمي  المتحدث  المسلماني 

الصحية للبطولة، وخالد المولوي نائب المدير العام 

والمهندس  البطولة،  وتجربة  واالتصال  للتسويق 

البطولة،  لعمليات  العام  المدير  نائب  العلي  علي 

الستضافة  قطر  جاهزية  عن  الكشف  خالله  تم 

اللوجستية  الناحية  من  الكبير  المونديالي  الحدث 

كل  من  االنتهاء  على  التأكيد  وتم  والتنظيمية، 

الترتيبات الخاصة باستقبال الجماهير واالستعداد 

نوفمبر   20 يوم  البداية  وضربة  االفتتاح  لحفل  التام 

المقبل.

محمد الجزار كتب التقديم عبر منصة هّيا 
لالستمتاع باألجواء المونديالية 

والفعاليات الترفيهية

ال يشترط وجود تذكرة 
مباراة لدخول الدولة بداية 

من »2« ديسمبر 

اللجنة المنظمة 
كشفت آخر التحضيرات 

النطالق المنافسات 

قطر جاهزة بقوة لضربة 
البداية.. ومفاجآت بالجملة 

لعشاق كرة القدم 

الدكتور جبر النعيمي
 المتحدث الرسمي للداخلية:

نتطلع للنسخة األكثر 
»أمنــــا« فـي التـاريـــخ

{  جبر النعيمي 

رحب الدكتور جبر حمود النعيمي المتحدث الرسمي لوزارة 

الداخلية وقوة أمن بطولة كأس العالم بكافة الجماهير وضيوف 

الدولة الذين بدؤوا في التوافد بالفعل منذ 1 نوفمبر. 

وقال النعيمي خالل حديثه في المؤتمر الصحفي: نتطلع لتعاون 

الجميع من أجل انجاح البطولة التي نطمح ان تكون النسخة 

األكثر أمنا من بين البطوالت األخرى. 

وأضاف النعيمي: نعلن رسميا اكتمال الجاهزية األمنية 

الستضافة البطولة بعد ان عملت كل الجهات األمنية ممثلة في 

قوة امن البطولة ووزارة الداخلية على تنفيذ كافة البرامج والخطط 

لتتميز هذه النسخة أمنيا.  مشيرا إلى ان قطر تتصدر قائمة دول 

الشرق األوسط وشمال إفريقيا من حيث األمن واألمان مما يجعلها 

مستضيفا آمنا لمختلف األحداث الرياضية بفضل خطط متطورة 

ومرنة للغاية، وخطط للتعامل مع المخاطر واألزمات وبناء قدرة 

أمنية متكاملة للبطولة.  مؤكدا أنه بعد توافد الجمهور على قطر 

منذ 1 نوفمبر من خالل استخدام بطاقة هّيا واإلجراءات التي تم 

اإلعالن عنها سابقا، تم انتشار قوة أمن البطولة في مواقع التدريب 

والمواقع السكنية وكذلك مواقف االنشاءات استعدادا للبطولة 

التي يترقب العالم أجمع انطالقها. 

مشددا أيضا على أن وزارة الداخلية تبذل مجهودات كبيرة للتعامل 

مع الجماهير وكافة األمور خارج الملعب للحفاظ على سالمة 

الجميع وفقا للمعايير التي تتطلبها األولية. 

وأوضح قائال: تم توحيد كل الجهود األمنية لمتابعة كافة األعمال 

خالل البطولة، وهناك الكثير من الخبراء المتخصصين يشاركون 

معنا بهدف تكامل األدوار لتحقيق األهداف والنتائج المرجوة.

الدكتور يوسف المسلماني.. 
المتحدث الرسمي باسم »الصحة«:

أكثر من »100« عيادة 
طبية داخل المالعب

{  يوسف المسلماني 

أكد الدكتور يوسف المسلماني، المتحدث باسم قطاع الرعاية 

الصحية لبطولة كأس العالم قطر 2022 أن سياسة السفر 

والعودة إلى دولة قطر ساهمت بشكل كبير في منع انتشار 

فيروس كورونا وأدت إلى نجاح قطر في الحصول على أقل نسبة 

وفيات عالميا. 

وقال في المؤتمر الصحفي: مؤخرا قلت عدد الحاالت وبالتالي تم 

اإلعالن عن تحديثات جديدة لسياسة السفر والعودة بداية من 

شهر نوفمبر حيث لن يشترط فحص كوفيد 19 قبل السفر إلى 

دولة قطر وال يتطلب الوصول إلى دولة قطر العزل الصحي للزوار 

القادمين. 

وأضاف: سيخضع أي شخص تظهر نتيجته إيجابية خالل 

تواجده في قطر القيام بالحجر الصحي وفقا إلرشادات وزارة 

الصحة، وال تلزم دولة قطر المغادرين من قطر بالقيام بأي نوع من 

الفحوصات ولكن ننصحهم بالبحث عن المعلومات حول الدول 

المسافرين إليها، كما يجب على الزائرين وغيرهم إبراز الحالة 

الصحية على تطبيق احتراز عند دخول مرافق الرعاية الصحية، 

ونشدد على ضرورة الحصول على تطعيم كورونا بشكل كامل 

وأيضا التطعيم ضد األنفلونزا الموسمية قبل القدوم إلى قطر. 

وأكد أن الوصول السهل إلى خدمات الرعاية الصحية هو جزء 

أساسي من استراتيجيتنا وإذا كان هناك شخص يعاني من 

اإلصابة أو حالة صحية طارئة تهدد حياته يجب االتصال على رقم 

)999( لطلب اإلسعاف. 

وأضاف: تم إنشاء أكثر من 100 عيادة طبية موزعه داخل مالعب 

كرة القدم وفي مناطق المشجعين ومواقع اإلقامة الرئيسية، 

لضمان توفير دعم طبي في المناطق التي يزورها المشجعون 

وهو ما يسهل وصول المشجعين إلى الخدمات، كما تخصيص 

4 مستشفيات التابعة لمؤسسة حمد الطبية الستقبال الحاالت 
العاجلة والطارئة. 

وأشار المسلماني إلى أن الخدمات الصحية الطارئة والعاجلة 

تقدم مجانا بالمستشفيات لحاملي بطاقة هيا.

أفضل األجهزة والتقنيات األمنية
شدد العقيد الدكتور جبر النعيمي على أنه تمت االستعانة 

بأفضل األجهزة والتقنيات لتعزيز منظومة القيادة والسيطرة، 

كما تم أيضا تدشين دوريات أمن البطولة وتزويدها بالتقنيات 

الالزمة.  وفي مجال السالمة العامة حصلت كل المنشآت 

الخاصة بالبطولة على التراخيص الالزمة بسالمة المنشأت بعد 

اختبارات وتجارب للوقوف على إجراءات السالمة. 

مشيرا إلى أن قوة أمن البطولة تعمل على تعزيز منظومة األمن 

والسيطرة للربط بين غرف العمليات في المنشآت الرياضية 

المختلفة بالتعاون مع مختلف الشركاء، كما تم تدشين إدارة 

الدوريات لتأمين جماهير البطولة بالتنسيق مع الجهات األمنية 

المختلفة.

واجب عزاء
حرص سعادة الدكتور جبر النعيمي على تقديم واجب العزاء 

ألسر وذوي 3 أفراد أمن خالل أداء تدريبات اعتيادية في أحد مراكز 

تدريب الدفاع المدني.. موضحا أن الوفيات لم يكن لها عالقة 

بمجريات التجهيز الستضافة البطولة. 

وقال النعيمي: كافة القوانين المنظمة تكفل التعويضات الالزمة 

لمن يتعرض ألي عرض اثناء أداء الواجب.

موقع إلكتروني صحي للمشجعين
تم اطالق موقع الكتروني صحي للمشجعين يحتوي على معلومات 

حول خدمات الطوارئ والرعاية العاجلة وسياسات السفر والعودة 

ومعلومات طبية اخرى.  وقال الدكتور المسلماني: سو نضيف 

خالل االيام المقبلة معلومات عن المستشفيات والعيادات على 

ا كما تتوافر معلومات الرعاية الصحيفة في 
َّ

تطبيق بطاقة هي

دليل المشجعين المطبوع الخاص بالجماهير.

»الصحة« أوصت به لالستفادة من الخدمات

»تـأمـيــن السـفـــر«.. غـيـر إلـــزامــي
سؤال  على  المسلماني  يوسف  الدكتور  رد 

غير  أنه  وأكد  السفر،  تأمين  حول  للوطن 

إلزامي للمشجعين القادمين من خارج قطر.. 

الزائرين  الصحة توصي  وزارة  أن  إلى  مشيرا 

ألنه  كخيار  السفر  تأمين  على  بالحصول 

يشمل تغطية صحية طوال مدة إقامتهم في 

من  أوسع  مجموعة  إلى  للوصول  وذلك  قطر، 

الخدمات الطبية. 

وقال: سيقوم القطاع الخاص بدور مهم لتقديم 

والمشجعين  للزائرين  الطبية  الخدمات 

الرعاية  يقدمون  حيث  البطولة  فترة  طوال 

الطبية الطارئة للزوار على مدار 24 ساعة.

خالد المولوي.. نائب المدير العام للتسويق واالتصال:

أكثر من »90« فعالية خالل البطولة
تحدث خالد علي المولوي نائب المدير 

وتجربة  واالتصال  للتسويق  العام 

بعد  على  أصبحنا  قائال:  البطولة 

البطولة  انطالق  من  بسيطة  مسافة 

أصبح  بأن  واالعتزاز  بالفخر  ونشعر 

بجميع  ونفتخر  حقيقة،  الحلم 

الجهات واألفراد الذين شاركوا في هذه 

12 عاما كانت مليئة  الرحلة على مدار 

بالتحديات. 

سيتم  القادمة  الفترة  أن  إلى  مشيرا 

ثرية  تجربة  وجود  على  فيها  التركيز 

أنحاء  كافة  من  المشجعين  لكل 

المتقاربة  الطبيعة  أن  مؤكدا  العالم، 

غير  رائعة  ميزة  تعطي  للبطولة 

وربما  الماضية  البطوالت  في  موجودة 

لن تكون موجود في البطوالت المقبلة. 

كبيرا  مهرجانا  ستكون  قطر  وأضاف: 

وحدث  فعالية   90 من  أكثر  بوجود 

في  والبداية  القدم  كرة  بمهرجان 

البدع  بحديقة  المشجعين  منطقة 

وفيها  مشجع  ألف   40 تستوعت  التي 

مباشرة  الهواء  على  المباريات  عرض 

كرة  وأساطير  لنجوم  ملتقى  وستكون 

هذا  في  المشاركة  والشركات  القدم 

الحدث. 

في  فستكون  الرئيسية  الفاعلية  أما 

كورنيش الدوحة ستمتد على مسافة 

6 كيلو مترات من حديقة الفن اإلسالمي 
على  وستشتمل  الشيراتون  فندق  إلى 

 150 وهناك  الشارع  عروض  من  الكثير 

منفذا لبيع الطعام، ونتوقع مليون زائر 

خالل هذه الفعاليات. 

العروض  من  الكثير  هناك  وستكون 

والمالعب  االستادات  محيط  في  الفنية 

داخل  الفعاليات  تكون  لن  حيث 

الفرصة  ستتاح  حيث  فقط،  الملعب 

الشارع  للجماهير لالستمتاع بعروض 

والعروض الفنية في حرم المالعب. 

فنية  فعاليات  هناك  ستكون  كما 

في  وستكون  مباراة   64 لـ  مصاحبة 

المناطق المحيطة للمالعب.

{  خالد المولوي

دعم كبير من 
الدول الصديقة

شدد الدكتور النعيمي على 

التعاون الكبير بين قطر مع 

العديد من الدول الصديقة 

والشقيقة، مؤكدا أننا في كافة 

الجهات األمنية حريصون على 

تبادل الخبرات. 

وتابع قائال: قوة أمن البطولة 

شاركت في الكثير من 

البطوالت داخليا وخارجيا 

الكتساب الخبرات، وتم 

التعاون بين الجهات األمنية مع 

الشركاء اإلقليميين والدوليين 

لتبادل المعلومات والخبرات، 

حيث تم توقيع مذكرات 

تفاهم وتعاون مع منظمات 

ودول مختلفة، وستشارك 

دول صديقة ضمن قوة أمن 

البطولة في مراحل تنفيذ 

الخطط وستعمل تحت قيادة 

قطرية موحدة برئاسة معالي 

رئيس الوزراء ووزير الداخلية، 

رئيس اللجنة األمنية وبإشراف 

رئيس قوة أمن البطولة لضمان 

االنسيابية التامة في العمل.

الخط الساخن 
»16000«
سيتم تخصيص الخط 

الساخن على الرقم )16000( 

الستفسارات المشجعين 

حول الرعاية الصحية خالل 

المونديال، ويتعاون مع خط 

االستجابة الخاص بخدمة 

ا.  وقال المسلماني: 
َّ

هي

سنواصل نشر التوصيات 

والنصائح عبر جميع مواقع 

مؤسسات الرعاية الصحية 

ووسائل التواصل االجتماعي 

ووسائل االعالم، وستكون 

المعلومات متاحة باللغات 

العربية واالنجليزية واالسبانية 

والفرنسية والبرتغالية.

ا« فوائد كثيرة لبطاقة »هيَّ

ا ليست وسيلة عبور للدولة، 
َّ

شدد المولوي على أن بطاقة هي

تؤهل  للمشجعين  الفوائد  من  الكثير  فيها  هي  أيضًا  ولكن 

بالمجان،  العامة  المواصالت  وسائل  الستخدام  حاملها 

والتخطيط لرحلته داخل دولة قطر ومناطق المشجعين. 

وقال إن جميع المناطق للمشجعين محددة بسعة معينة، 

نوجه  لذلك  اغالقها  سيتم  األقصى  بالعدد  امتالئها  وعند 

على  والتعرف  المنصة  متابعة  بضرورة  الجماهير  عناية 

المستجدات أوال بأول.

رحــلــة متـــرو كـــل 
»165 ثــانــيــة«

أكد المهندس علي العلي نائب المدير العام لعمليات 

البطولة أن خط المترو سيتوفر بطريقة أسهل وأسرع 

من الوضع اليومي، وستكون هناك رحلة كل 165 ثانية 

بمعدل دقيقتين و70 ثانية لكل رحلة، مع وجود ساعات 

عمل 21 ساعة عمل يوميا طوال فترة البطولة ماعدا 

يوم الجمعة الذي سيتم فيه تقليص ساعات العمل 

للصيانة وستكون البداية من التاسعة صباحا بدال من 

السادسة صباحا. 

وقال العلي أن الهدف األساسي للمواصالت هو توفير 

خدمة نقل امنة وسهلة وسلسة للجميع إلى جدميع 

المنشأت والفاعليات في الدولة، باالضافة إلى تعدد 

الخيارات للمشجعين خالل بطولة كأس العالم، 

وبالتالي خدمة المترو ستكون متوفره بطريقة اسرع 

واسهل من المعتاد، 

وبالنسبة للحافالت سيكون هناك 3600 حافلة متوفرة 

لخدمة المشجعين، وسوف يكون هناك 18 ألف سيارة 

تاكسي وشركات خاصة، ولدينا أكثر من 20 موقعا 

بالنسبة للميل األخيرة من مواقف خاصة باالستادات 

والمطارات ومناطق المشجعين، ونحن ننصح 

الجماهير بالتخطيط المسبق للرحلة، ومراجعة 

المصادر باستمرار وتخصيص وقت كاف للتنقل.

كشف المهندس علي العلي أن 

هناك 75 ألف موقف للسيارات 

الخاصة حول االستادات، كما 

أن هناك 2300 حافلة تقدم 6 

أنواع خدمات مختلفة، لتوفير 

عملية نقل سلسلة للجماهير. 

وأضاف: ننصح قبل الخروج 

ألي فعالية التخطيط المسبق 

للرحالت بوقت كاٍف لتفادي أي 

ازدحام مروري بين الجماهير 

في اللحظات األخيرة، مع عدم 

االلتفات ألي مصدر آخر في 

الحصول على األخبار.

»75« ألف موقف 

للسيارات الخاصة

رعاية متكاملة في »64« مباراة
أشار الدكتور المسلماني إلى أنه سيتم تقديم رعاية طبية متكاملة في مالعب 

البطولة وخالل المباريات، حيث ستشهد كل مباراة من المباريات الـ 64 في بطولة 

كأس العالم تقديم مجموعة من الخدمات من رعاية تشمل عيادة وفرقا طبية 

وسيارات اسعاف مخصصة لالعبين، خدمات طوارئ تصل إلى 31 فريقا طبيا متنقال 

و8 سيارات إسعاف داخل الملعب أو خارج الملعب باالضافة إلى 13 عيادة طبية 

منتشرة حول المالعب وستكون الخدمة في جميع مالعب البطولة، كما ستتواجد 

فرق الرعاية الصحية في مناطق الفعاليات والجماهير لتقديم الرعاية الطبية.

االفتتاح »5« مساء قبل ساعتين من المواجهة

فتح أبواب استاد البيت »3« عصرا

سيكون موعد حفل افتتاح بطولة كأس العالم قطر 2022 عند 

الساعة الخامسة مساء بتوقيت الدوحة.. وسيتم فتح أبواب 

استاد البيت للجماهير بداية من الثالثة عصرا. 

وتنطلق مباراة قطر واإلكوادور يوم 20 نوفمبر الساعة 7 مساء.

علي العلي نائب المدير 

العام للعمليات:
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في افتتاح مباريات غرب آسيا بالسعودية

العنابي األولمبي يتعادل مع لبنان

نظيره  أمام  االولمبي  الوطني  منتخبنا  تعادل 

مبارياته  استهاللية  في  أهداف  بدون  اللبناني 

سنة   23 تحت  الثالثة  آسيا  غرب  اتحاد  ببطولة 

القدم  لكرة  السعودي  االتحاد  يستضيفها  والتي 

النسخة  أقيمت  أن  بعد  التوالي  على  الثانية  للمرة 

الدمام  مدينة  واستضافت  المملكة  في  الماضية 

أحداث البطولة في أكتوبر من العام الماضي 2021.

في  المرة  وهذه  لالنطالق  مجددا  البطولة  وعادت 

الساحل الغربي للمملكة عندما تستضيف مدينة 

جدة لقاءات البطولة الثالثة بمدينة الملك عبدالله 

هو  العدد  وهذا  منتخبات،   6 بمشاركة  الرياضية 

األقل مقارنة بالنسخة الماضية.

وتعتبر نسخة هذا العام هي الثالثة 

شهد  أن  بعد  البطولة  تاريخ  في 

بطولة  مسمى  تحت  والدتها   2015
بدولة   23 تحت  آسيا  غرب  اتحاد 

إيران  منتخب  حينها  واستطاع  قطر، 

في  فوزه  بعد  البطولة  لقب  تحقيق 

سوريا  منتخب  أمام  النهائية  المباراة 

بهدفين دون مقابل.

النسخة  السعودية  ذلك استضافت  بعد 

لقبها  ليحقق   2021 عام  البطولة  من  الثانية 

أصحاب  أمام  بفوزه  األردني  المنتخب 

السعودي  المنتخب  والجمهور  األرض 

بنتيجة 3 - 1.

عوض الكباشي كتب

النجم اإليفواري السابق يايا توريه:

المونديال سيحقق
نجاحا منقطع النظير

أكد يايا توريه نجم منتخب كوت ديفوار السابق أن كأس 

مشيدا  النظير،  منقطع  نجاحا  ستحقق   2022 قطر  العالم 

بالمميزات التاريخية التي يحظى بها المونديال، ومن أهمها 

تقارب المسافات.

اللجنة العليا  الفيديو مع  وقال توريه، في مقابلة عبر تقنية 

سيتيح  المالعب  بين  المسافة  قرب  إن  واإلرث،  للمشاريع 

اليوم  في  مباراة  من  أكثر  لمشاهدة  للجماهير  الفرصة 

المونديال..  تاريخ  مدار  على  يحدث  لم  أمر  وهو  الواحد، 

أن  كما  واألمان،  الضيافة  بحسن  تتميز  قطر  أن  موضحا 

الذي  األمر  العالم،  كأس  فترة  خالل  مالئما  سيكون  الطقس 

سيزيد من نجاح البطولة.

وأضاف أن التوقعات عالية للغاية في ضوء الموقع الجغرافي 

لدولة قطر التي ستستضيف مئات اآلالف من المشجعين 

من ثقافات مختلفة وبلدان مختلفة.

اإلسباني  لبرشلونة  السابق  النجم  وتابع 

في  »شاركت  اإلنجليزي:  سيتي  ومانشستر 

وأعتقد  العالم،  كأس  من  سابقة  نسخ  ثالث 

من  متميزا  سيكون  قطر  في  التنظيم  أن 

حيث انتقال المشجعين والالعبين، كما أن 

المسافات المتقاربة بين المالعب تسهل من 

مهمة الالعبين وأيضا الجماهير«.

وأشار توريه إلى أن منتخب قطر بمقدوره 

تحقيق نتائج جيدة في البطولة نظرا ألنه 

وذلك  والجمهور،  األرض  بأفضلية  يحظى 

األولى  المجموعة  في  مهمته  صعوبة  رغم 

التي تضم اإلكوادور وهولندا والسنغال.

ورفض ترشيح منتخب بعينه للفوز بكأس العالم 

FIFA قطر 2022، متمنيا أن يتابع العالم مباريات 
على  فريق  تفضيل  دون  الفرق  لكل  جيدة 

الذين  األفارقة  بالالعبين  ومشيدا  آخر، 

يمتلكون قدرا كبيرا من الشغف.

رسالة

صحفي رياضي سعودي

عيسى المسمار

منذ أن فازت قطر في استضافة 

المونديال وهي تعمل جاهدة بكافة 

قدراتها وإمكاناتها للظهور بمونديال 

مميز واستثنائي حتى وصلنا إلى 

هذه األيام األخيرة قبيل المونديال، 

والتي ظهرت فيها أصوات )نشاز( 

ى سوى أنها أصوات  عديدة اَل ُتَسمَّ

)حاقدة( تحاول التقليل من قدرة قطر 

على استضافة هذا الكرنفال العالمي 

الكبير والتأثير عليها بحجج واهية 

وكاذبة، ال أساس لها من الصحة 

ولكن قطر دائما ما يكون ردها في 

الميدان هذه الحمالت المغرضة 

والتي تحاول تشويه قطر لم تتعرض 

له الدول السابقة، والتي استضافت 

الموندياالت السابقة ولكن ألنها قطر 

هذه الدول الخليجية العربية والتي 

من طبعها إكرام الضيوف والحرص 

على راحتهم وتقديم كافة الخدمات، 

فخشي ذلك العنصريون في بعض 

الدول من أن تفوز قطر بمونديال 

استثنائي في كافة المجاالت 

يحرجهم أمام الشعوب، قطر تمتلك 

خبرة تنظيمية مميزة في تنظم 

األحداث الرياضية وتمتلك بنية 

تحتية جاهزة

وتوفر كافة الخدمات لراحة 

المشجعين والضيوف ولديها مالعب 

مونديالية ال أعتقد أنها توجد في أي 

دولة

غير قطر لهذا الهجوم على استضافة 

المونديال ليس له أي مبرر وال دوافع 

فقط )ألنها قطر(.

ألنها قطر

عبر تنظيم فعاليات متنوعة

سفارات قطر تواصل الترويج للمونديال

الدوحة -قنا- واصلت عدد من البعثات 

الخارج  في  قطر  لدولة  الدبلوماسية 

للترويج  متنوعة  فعاليات  تنظيم 

لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022.

في  قطر  دولة  سفارة  أقامت  أوتاوا،  ففي 

كندا حفال ترويجيا لبطولة كأس العالم 

في  مسؤولون  حضره   2022 قطر   FIFA
الحكومة الكندية ونواب البرلمان الكندي 

الكندية  الرياضية  الهيئات  وممثلون عن 

إضافة  وأكاديميون،  المدني  والمجتمع 

إلى عدد من أعضاء السلك الدبلوماسي 

المعتمدين لدى كندا.

حسين  أحمد  السيد  سعادة  وأشار 

وزير اإلسكان والتنّوع والشمول الكندي، 

الكروي  الحدث  أهمية  إلى  له،  في كلمة 

قطر،  دولة  ستحتضنه  الذي  العالمي 

ومحب  كمشجع  سعادته  عن  معربا 

الكندي،  المنتخب  بتأهل  الكرة  لكرة 

المشاركة  المنتخبات  لجميع  وتمنى 

ولمتابعي  مبارياتها،  في  أوفر  حظا 

من  مزيدا  والمشجعين  البطولة 

المتعة.

راشد  بن  خالد  الدكتور  سعادة  وقّدم 

لدى  قطر  دولة  سفير  المنصوري 

عن  موجزة  لمحة  له،  كلمة  في  كندا، 

دولة  فيها  شرعت  التي  التحضيرات 

استضافة  بشرف  فوزها  منذ  قطر 

مرة  ألول  تنظم  التي  العالمية  البطولة 

قطر  دولة  أن  مضيفا  عربي،  بلد  في 

أفضل  توفير  أجل  من  جهدا  تدخر  لم 

الظروف والوسائل إلنجاح البطولة.

المونديال  وحث على استغالل مناسبة 

اللذين  والقلق  الركود  حالة  من  للخروج 

العامين  خالل  العالم  على  طغيا 

األخيرين الفتًا إلى أن الوقت حان إلدخال 

نفوس  في  والفرح  االبتهاج  من  شيء 

الناس.

تجدر اإلشارة إلى أن السفارة خصصت 

جانبا من الجناح المخصص الحتضان 

لنهائيات  المتأهلة  للدول  الحفل، 

الراغبة في تعريف   2022 مونديال قطر 

الحضور بجوانب من تاريخها الرياضي 

هذه  لقيت  حيث  الشعبي،  وتراثها 

العروض استحسانا من قبل الحضور.

كما تضّمن الحفل معرضا لمجّسمات 

مباريات  عليها  ستجري  التي  المالعب 

تعريفية  فيديو  ومقاطع  العالم  كأس 

بها تم عرضها على شاشات مخصصة.

دولة  سفارة  افتتحت  أثينا،  وفي 

المنتدى  فعاليات  هامش  على  قطر 

الحادي  العربي   - اليوناني  االقتصادي 

العربية   الغرفة  نظمته  الذي  عشر، 

الذي  والتنمية،  للتجارة  اليونانية 

خاص  ترويجيا  جناحا  أثينا،  في  عقد 

قطر   FIFA العالم  كأس  ببطولة 

وليد  السيد  سعادة  بحضور   ،2022
لدى  قطر  دولة  سفير  العمادي  محمد 

اليونانية. الجمهورية 

القنصلية  أقامت  قوانغتشو،  وفي 

قوانغتشو  في  قطر  لدولة  العامة 

بالتعاون  الشعبية،  الصين  بجمهورية 

السياحة  لهيئة  التمثيلي  المكتب  مع 

استعرض  تعريفيًا  حفاًل  القطري، 

محمد  بن  غانم  السيد  سعادة  خالله 

قطر  لدولة  العام  القنصل  المعاضيد 

االستعدادات،  آخر  قوانغتشو،  في 

واإلنجازات التي قامت بها الدولة إلنجاح 

بشكل  العالمي  الرياضي  الحدث  هذا 

خالل  من   2030 قطر  رؤية  مع  يتوافق 

ومنشآت  التحتية  للبنية  االستدامة 

كأس العالم.

تجارة  غرفة  رئيس  الحفل،  حضر 

كبرى  من  عدد  وممثلو  يوشيو،  منطقة 

وإدارة  والعالمية،  المحلية  الشركات 

خريجي  ورابطة  كونغ،  هونغ  مطار 

جامعة جينان.

مدير عالقات الشركاء باللجنة العليا.. خالد السويدي:

استضافة كأس العالم درس لألجيال
واإلرث  للمشاريع  العليا  اللجنة  تواصل 

الكفاءات  من  عدد  على  الضوء  إلقاء 

الوطنية  الكوادر  القطرية، من بين مئات 

في  أساسيًا  دورًا  تلعب  التي  الواعدة، 

 ،™2022 قطر   FIFA العالم  لكأس  اإلعداد 

استثنائية  نسخة  تنظيم  في  وتسهم 

المونديال،  أرض  قطر  في  البطولة  من 

التي تتزين الستقبال ضيوفها من أنحاء 

العالم بعد أيام قليلة، خالل فعاليات أول 

مونديال لكرة القدم في العالم العربي.

التاريخ«؛  »صناعة  سلسلة  وضمن 

مع  حوارًا   )Qatar2022.qa( موقع  أجرى 

مدير  السويدي،  محمد  خالد  السيد 

العليا  اللجنة  في  الشركاء  عالقات  إدارة 

طفولته  أمضى  الذي  واإلرث،  للمشاريع 

بمدينة خليفة بالدوحة، ودرس هندسة 

إم«  آند  »إي  تكساس  جامعة  في  البترول 

في قطر، وحصل على شهادة الماجستير 

من  االستراتيجي  العمل  وحدة  إدارة  في 

األعمال إلدارة  العليا  الدراسات  جامعة 

.HEC Paris

ويرى السويدي أن المشاركة في اإلعداد 

تاريخ  من  جزءًا  تكون  أن  يعني  للبطولة 

وأضاف:  وطنيًا،  واجبًا  يمثل  وهو  البالد، 

سهاًل  قرارًا  العليا  للجنة  االنضمام  »كان 

بالنسبة لي«.

بهذا  مشروع  في  العمل  أتوقع  »لم  وتابع: 

على  منصبًا  تركيزي  كان  وقد  الحجم، 

تغيرت  قد  اهتماماتي  أن  إال  الهندسة، 

مساري  تغيير  فقررت  فترة،  بعد 

وال  أردت.  كما  األمور  وسارت  المهني، 

شك أن هذا أهم حدث رياضي في العالم 

إنجاحه،  في  المشاركة  جميعًا  وعلينا 

الجميع  البطولة  هذه  وستجعل 

األجيال  ذلك  في  بما  بالفخر،  يشعرون 

القادمة«.

وتابع: »يعد افتتاح ملعب أحمد بن علي 

إلى  اإلنجازات  أقرب   2020 ديسمبر  في 

قلبي، فقد كان أول محطة رئيسية بعد 

التحديات التي فرضتها الجائحة، وكان 

إلى  الرائع رؤية المشجعين يعودون  من 

المشروع  أيضًا  كان  وقد  المدرجات، 

إلى  الذي أعمل عليه بعد االنضمام  األول 

خاص  حدث  فهو  لذلك  العليا،  اللجنة 

بالنسبة لي«.

الشركاء  عالقات  إدارة  مدير  وأعرب 

وفخره  سعادته  عن  العليا  باللجنة 

في  معًا  »نعمل  وقال:  العمل،  بفريق 

وأنا  واحدة،  كأسرة  العليا  اللجنة 

الفريق  هذا  مع  بعملي  جدًا  محظوظ 

من  أجواء  ضمن  نتعاون  حيث  الرائع، 

والمحبة،  واإليجابية  والنشاط  الحيوية 

يخلو  ال  التي  والتحديات  الضغوط  رغم 

على  الفريق  أن  إال  مشروع،  أي  منها 

استعداد دائم لتقديم أفضل ما لديه«. 

عمله  خالل  ذكرياته  أجمل  وحول 

»أجمل  خالد:  قال  العليا  اللجنة  في 

الماضي  أكتوبر  في  كانت  ذكرياتي 

أثناء اإلعالن عن جاهزية استاد الثمامة، 

الذي بذل  والجهد  العمل  فقد كان حجم 

مناسبة  أي  من  أكثر  المناسبة  هذه  في 

النهاية،  صافرة  إطالق  وعند  أخرى. 

والفخر  بالسعادة  جميعًا  شعرنا 

لرؤية  الرضا  مشاعر  غمرتنا  واإلنجاز، 

رائعة  لحظة  كانت  ثماره.  يؤتي  عملنا 

يصعب ألي كلمات أن تصفها«.

{ خالد محمد السويدي

{ يايا توريه




