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اليوم سباق الخيل على كأس بروق
ينظم نادي السباق والفروسية اليوم السباق التاسع على المضمار الرملي 

للخيل  بروق  لكأس  األخير  ويخصص  أشواط   7 على  ويشتمل  بالريان 

األشواط  أما  متر.    1900 لمسافة   )2 )الدرجة  تكافؤ   - األصيلة  المهّجنة 

المتبقية من السباق، سيخصص الشوط األول للخيل المهّجنة األصيلة 

متر،   1200 لمسافة  األصيلة  العربية  للخيل  والثاني  متر،   1200 لمسافة 

فقط(  )لإلناث  بسباق  والفائزة  المبتدئة  األصيلة  العربية  للخيل  والثالث 

لمسافة 1700 متر، والرابع للخيل المهجنة األصيلة - لمسافة 1900 متر، 

والخامس لمسافة 1700 متر، والسادس لللمسافة 1700 متر.

رفض فكرة مقاطعة بالده للمونديال.. السفير الفرنسي بالدوحة:

»10« آالف فرنسي قادمون إلى قطر
أعلن سعادة السفير 

الفرنسي في قطر جان 
باتيست فيفر أن 10 

آالف مشّجع فرنسي 
على األقل سيحضرون 

المونديال، و300 عسكري 
وشرطي فرنسي 

سيشاركون في تأمينه، 
رافًضا فكرة »مقاطعة« 

بالده للعرس الكروي.

وبلغة عربية  تكلم فيفر باستفاضة 

الدعوات  من  بالده  موقف  عن  متقنة 

المونديال،  لمقاطعة  أُطلقت  التي 

 20 في  األولى  مباراته  تنطلق  الذي 

الشهر الجاري، نافًيا أن تكون باريس 

فّكرت بمقاطعة المونديال.

لبرنامج  تصريحات  في  وقال 

المجلس في قنوات الكأس إن »هناك 

هل  فرنسا،  موقف  عن  يسأل  من 

فرنسا؟  جانب  من  مقاطعة  هناك 

لن  ففرنسا  كال،  طبًعا  هو  الجواب 

تقاطع كأس العالم«.

ال نعطي دروسا ألحد
للرأي  استطالًعا  أن  إلى  فيفر  ولفت 

أن  وأظهر  مؤخًرا،  بالده  في  ُأجري 

سيتابعون  الفرنسيين  من   %  60
عن   %  10 بزيادة  أي  العالم،  كأس 

تابعوا  الذين  الفرنسيين  نسبة 

مونديال روسيا.

المعلومات  آلخر  »وفًقا  وأضاف: 

المتوافرة لدّي، هناك حوالي 10 آالف 

)هّيا(،  بطاقة  على  حصلوا  فرنسي 

-على  العدد  هذا  أن  يعني  وهذا 

لحضور  قطر  إلى  سيأتي  األقل- 

كأس العالم، وهذا دليل واضح على 

فرنسا  في  لدينا  التي  الصورة  أن 

إيجابية أيًضا«.

الفرنسي  السفير  كشف  كما 

إلى  سترسل  بالده  أن  الدوحة  في 

الدفاع  وزارتي  من  عنصر   300 قطر 

ضمان  في  للمشاركة  والداخلية 

»هذه  موضًحا  المونديال،  أمن 

العالم،  كأس  ألمن  مساهمتنا 

دولة  وألمن  المشجعين،  وألمن 

قطر«.

الرسمي  »الموقف  فيفر:  وقال 

موقف  هو  أظن-  -كما  الفرنسي 

يسعى ألن يكون عاداًل وبّناء، نحن ال 

دروًسا  يعطي  من  ألن  دروًسا  نعطي 

مثالًيا  يكون  أن  -برأيي-  يجب 

ومثالي،  كامل  بلد  من  وما  وكاماًل، 

وكل دولة تمّر بمراحل تطور وتقدم، 

ونحن مقتنعون بأن دولة قطر تريد 

المضي قدًما إلى األمام«.

في  ظهوره  أن  على  فيفر  وشّدد 

توضيح  إلى  يهدف  الكأس  قنوات 

الموقف  حول  الدائر  اللغط 

أول مونديال  الرسمي الفرنسي من 

في  وذلك  عربية،  دولة  تستضيفه 

سابقين،  العبين  دعوة  إلى  إشارة 

وبلديات  سياسيين،  وزعماء 

إلى  األخيرة  األشهر  في  فرنسية 

مقاطعة مونديال قطر.

 - عدة  فرنسية  بلديات  قرار  وعن 

نصب  عدم  باريس-  مقدمتها  وفي 

الساحات  في  عمالقة  شاشات 

نسخ  في  تفعل  كانت  كما  العامة 

فيفر  أكد  المونديال،  من  سابقة 

في  أيًضا  يندرج  القرار  »هذا  أن 

ظروف معينة، فنحن اآلن في فصل 

الجو في  الشتاء، وفي فرنسا يكون 

هذا الفصل بارًدا، والناس يفّضلون 

في  الداخل،  في  المباريات  متابعة 

المقاهي والمطاعم والبيوت«.

العالقات  الفرنسي  السفير  وثّمن 

الوثيقة التي تربط بالده بقطر على 

والسياسية  االقتصادية  األصعدة 

عن  معرًبا  والثقافية،  والعسكرية 

امتنانه اللتزام قطر بمساعدة أوروبا 

صعبة  ظروف  في  الطاقة  مجال  في 

جًدا بالنسبة للقارة األوروبية، قائاًل 

في  قطر  مع  يومًيا  نتعاون  »نحن 

إدارة األزمات اإلقليمية التي تعّد أمًرا 

فرنسا  ألمن  بالنسبة  األهمية  بالغ 

وإيران  ولبنان  ليبيا  في  وأوروبا، 

والساحل على سبيل المثال«.

{ سعادة السفير جان باتيست فيفر

كتب          عوض الكباشي

انطالق كأس حكام المونديال غدا
غدا  تنطلق  قنا-   - الدوحة 

حكام  كأس  بطولة  الخميس 

الفيفا التي ينظمها االتحاد الدولي 

مع  بالتنسيق   FIFA القدم  لكرة 

 ،»QSL« مؤسسة دوري نجوم قطر

الحكام  وذلك على هامش معسكر 

كأس  بطولة  في  المشاركين 

2022، وفي إطار  FIFA قطر  العالم 

الخاصة  والترتيبات  االستعدادات 

بالحكام.

تم  فريًقا   12 البطولة  في  يشارك 

مجموعات،  ثالث  على  توزيعها 

المالعب  على  منافساتها  وتقام 

وتستمر  قطر،  لنادي  الفرعية 

حتى 26 نوفمبر الجاري.

والخور  الغرافة  فريقا  ويقص 

شريط المنافسات عندما يلتقيان 

والنصف  الرابعة  الساعة  في 

ضمن المجموعة األولى التي تضم 

والدحيل،  صالل  أم  فريقي  أيًضا 

حيث يلتقيان في الساعة السابعة 

والنصف مساء اليوم ذاته.

»الجمعة«  المنافسات  وتتواصل 

المجموعة  ضمن  بمواجهتين 

مع  المرخية  يلتقي  حيث  الثانية 

الشمال الساعة الرابعة والنصف، 

وقطر  العربي  فريقا  يتواجه  فيما 

والنصف،  السابعة  الساعة 

األولى  الجولة  تختتم  أن  على 

األولى  المواجهة  تقام  بمواجهتين، 

المجموعة  ضمن  »السبت«  يوم 

الثالثة.

بحضور وزير الرياضة والشباب

افتتاح مبنى االحتفاالت 
بنادي السباق والفروسية

غانم  بن  صالح  سعادة  رعاية  تحت 

أقيم  والشباب،  الرياضة  وزير  العلي، 

أمس حفل افتتاح مبنى االحتفاالت في 

نادي السباق والفروسية في الريان.

وأعلنت إليغانسيا للخدمات - التابعة 

ضمن  القابضة  استثمار  لشركة 

انتهاء األعمال وتدشين مبنى  الحفل - 

االحتفاالت.

تخلل الحفل الذي حضره سعادة وزير 

الرياضة والشباب، وسعادة عيسى بن 

إدارة  مجلس  رئيس  المهندي،  محمد 

السيد  برفقة  والفروسية  السباق  نادي 

إدارة  مجلس  رئيس  الخياط،  معتز 

استثمار القابضة والسيد رامز الخياط 

استثمار  إدراة  مجلس  رئيس  »نائب 

للمبنى  تفصيلي  عرض  القابضة، 

حيث  لزواره  سيوفرها  الذي  والخدمات 

»الثريا«  رئيسيتين  قاعتين  يتضمن 

أنواع  جميع  الستقبال  »أرابيسك«  و 

المناسبات، سواء على الصعيد الفردي 

وإطالق  ومؤتمرات  أفراح  من  األعمال  أو 

الترفيهي  إلى الجانب  منتجات، إضافة 

أزياء  وعروض  موسيقية  حفالت  من 

ومعارض فنية كما يحتوي على أربعة 

بمطبخ  مزود  وهو  للضيوف  أجنحة 

وتجدر  المأكوالت.  أشهى  لتقديم 

اإلشارة إلى أنه تم اعتماد تصاميم فريدة 

ليعكس  الماضي  عراقة  من  اسُتقيت 

اليوم،  هي  كما  المضيافة  قطر  صورة 

من  متناغم  بمزيج  الثريا  قاعة  فتتميز 

الزخارف النباتية والهندسية؛ تنعكس 

الصالة  وأسقف  وأرضية  جدران  على 

تستحضر  مستديرة  لوحة  لتشكل 

العصور  في  للقصور  المعماري  الطراز 

فاعتمدت  أرابيسك  قاعة  أما  الوسطى، 

على تصميم معماري يعنى بتجسيد 

كامل لحضارات الشرق، حيث يشكل 

عناصر  على  تحتوي  لوحة  التصميم 

من  آسيوية  وعناصر  وعثمانية  قطرية 

المتألق  العنصر  أما  األقصى،  الشرق 

فكان من نصيب فنون األرابيسك.

الدوحة           $

مشجعين  سفر  منع  األرجنتين  أعلنت 

من  قانونية  غير  جمعيات  في  متورطين 

العالم  كأس  مباريات  منافسات  حضور 

بوينس  مدينة  حكومة  وقالت  قطر...  في 

بعض  إن  رويترز،  بحسب  أيرس، 

آالف  ستة  إلى  عددهم  ويصل  المشجعين 

بالسفر  لهم  ُيسمح  لن  أرجنتيني  مشجع 

إلى قطر لحضور المونديال، وذلك للحفاظ 

كرة  مالعب  خارج  العنف  يكون  أن  على 

القدم. 

المدينة  في  واألمن  العدل  وزير  وأبلغ 

إذاعية  محطة  أليساندرو  دي  مارسيلو 

»تم  قائال  القرار،  بهذا  أرجنتينية  محلية 

إدراج المشجعين الممنوعين من السفر 

النتمائهم للجماهير العنيفة ومشاركتهم 

في أعمال عنف وجمعيات غير مشروعة 

في  محظورة  تجارية  »أعمال  مثل 

الشوارع«.

القرار  هذا  أن  على  العدل  وزير  وشدد 

يأتي لتنفيذ الضوابط في قطر، مضيفا 

»كما هو الحال دائما في كأس العالم، 

األجهزة  مختلف  من  وفود  إرسال  سيتم 

مع  جنب  إلى  جنبا  للعمل  الشرطية 

السلطات األمنية القطرية«.

أّكد  محلية،  إلذاعٍة  حديٍث  وخالل 

المدينة،  في  واألمن  العدل  وزير 

هؤالء  إدراج  أليساندرو،  دي  مارسيلو 

لجماهير  »النتمائهم  القائمة  ضمن 

عنف  أعمال  في  ومشاركتهم  عنيفة 

أعمال  مثل  مشروعة  غير  وجمعيات 

الشوارع  في  محظورة  تجارية 

الوالدين  من  مستحقة  نفقة  ودفع 

إعادة  »نريد  وقال  المطلقين«... 

يكون  وأن  القدم  كرة  إلى  السالم 

العنف خارج المالعب«.

لحضور مونديال قطر 

األرجنتين تحظر سفر
اللجنة األولمبية تكشف حملتها لدعم منتخبنا»6« آالف »مشاغب« ..!

أعلنت اللجنة األولمبية القطرية عن إطالق حملة إعالمية لدعم منتخبنا 

الوطني في كأس العالم FIFA قطر 2022 التي ستقام خالل الفترة من 20 

االتحاد  مع  بالتعاون  وذلك  المقبل،  ديسمبر   18 ولغاية  الحالي  نوفمبر 

القطري لكرة القدم.

مع  للوقوف  فئاتها  بمختلف  الجماهير  تحفيز  إلى  الحملة  وتهدف 

أفضل  لتقديم  الالعبين  ودعم  العالمية  البطولة  هذه  في  المنتخب 

المستويات في مشاركتهم األولى بالمونديال، حيث سيتم من خالل 

االجتماعي  التواصل  منصات  على  فيديو  مقاطع  بث  الحملة  هذه 

في  األدعم  أبطال  من  نخبة  بمشاركة  القطرية  األولمبية  للجنة 

مختلف اللعبات وفي مقدمتهم البطل األولمبي في رفع األثقال فارس 

البوعينين  مريم  والفارسة  حسن،  عبدالرحمن  والعداء  ابراهيم، 

والرامي  علي  حياة  السلة  كرة  والعبة  دياب  هيا  المبارزة  والعبة 

المنتخب  مساندة  على  الجماهير  لتحفيز  وذلك  العذبة،  صالح 

وتشجيعه، باإلضافة إلى بث فقرات متنوعة عن العبي المنتخب 

كأس  لنهائيات  المستضيفة  الثمانية  والمالعب  الفني  والجهاز 

العالم 2022.

وتتضمن الحملة أيضا فيديو لطالب أكاديمية التفوق الرياضي 

في  مشاركته  غمار  سيدخل  الذي  لألدعم  األول  الرافد  اسباير 

كأس العالم للمرة األولى في تاريخه.

القطرية  األولمبية  للجنة  اإلعالمية  الحملة  تشمل  كما 

تغطية مباريات المنتخب في كأس العالم FIFA قطر 2022، 

جانب  إلى  المالعب،  في  الجماهيري  الحماس  مع  والتفاعل 

ضمن  القدم  لكرة  القطري  االتحاد  فعاليات  أهم  تغطية 

ومؤازرة  لدعم  جانبه  من  بها  يقوم  التي  الترويجية  الحملة 

األدعم في المونديال.

وتأتي هذه الحملة اإلعالمية في إطار حرص اللجنة األولمبية 

استحقاقاتها  في  القطرية  المنتخبات  دعم  على  القطرية 

القطاعات  الجهود مع كافة  على مختلف األصعدة وتضافر 

مشاركته  في  القدم  لكرة  الوطني  منتخبنا  مع  للوقوف 

من   2022 قطر   FIFA العالم  بكأس  والمرتقبة  التاريخية 

وتحقيق  مشرفة  بصورة  المنتخب  ظهور  ضمان  أجل 

أفضل النتائج الممكنة.

ويلعب منتخبنا الوطني في المونديال ضمن المجموعة 

األولى التي تضم منتخبات اإلكوادور والسنغال وهولندا.

في كأس العالم »2022«
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على  مهمة  اليوم  مواجهة  وتعتبر 

والفنية  المعنوية  الناحية  من  االقل 

عليه  يجب  الذي  الوطني  لمنتخبنا 

الفوز  وتحقيق  جيد،  أداء  تقديم 

االنتصارات..  سلسلة  على  للحفاظ 

من  كل  على  فاز  العنابي  وان  خاصة 

والهندوراس  وغواتيماال  نيكارغوا، 

الفني  الجهاز  ويسعى  بنما،  وأخيرا 

االستفادة  مع  االنتصارات،  لمواصلة 

الخطط  وتنفيذ  كذلك  الفنية 

المطلوبة.

سلسلة  ضمن  ألبانيا  مواجهة  وتأتي 

الُمباريات الودية التي خاَضها العنابي 

الُمنتخبات،  من  العديد  أمام  مؤخًرا 

الُمباريات  عشرات  خاَض  فالُمنتخب 

ضمن  الُمدرجة  الرسمية  الودية 

ُمدرجة،  غير  وأخرى   ،FIFA أجندة 

ومواصلة  الخبرات،  كسب  الستمرار 

المونديالي  للتحدي  االستعدادات 

الكبير.

ُمدرب  سانشيز  يصل  أن  ويتوقع 

الذي  التشكيل  إلى  ُمنتخبنا 

مران  خالل  ألبانيا  ودية  به  سيخوض 

األمس، بعد عالج األخطاء التي ظهرت 

خاللها  حقق  والتي  بنما  ودية  في 

منتخبنا الوطني الفوز بهدفين مقابل 

هدف.

اإلسباني  ُمعسكَره  العنابي  وسينهي 

إلى  وسيعود  ألبانيا،  ودية  عقب 

داخلي  ُمعسكر  في  للدخول  الدوحة 

بأكاديمية أسباير حتى موعد انطالق 

الُمباريات.

ويسعى منتخب قطر إلثبات حضوره 

في المونديال على غرار اإلنجاز الكبير 

تأهل  عندما  عاًما   22 منذ  تحقق  الذي 

بطولة  نهائي  إلى  الوطني  منتخبنا 

20 عام  كأس العالم لكرة القدم تحت 

تغّلبه  بعد   ،1981 عام  أستراليا  في 

وإنجلترا   )2-3( البرازيل  من  كل  على 

)2-1(، ليحقق الوصافة بعد خسارته 

المباراة  في  الغربية  ألمانيا  أمام   4-0
في  منتخبنا  تمكن  كما  النهائية، 

التأهل إلى دورة األلعاب األولمبية ألول 

مرة عام 1984.

أجواء مثالية 
عمل سانشيز مع جهازه الفني والجهاز 

اجواء  توفير  على  للعنابي  االداري 

الطويل،  المعسكر  خالل  مثالية، 

عن  تماًما  العبيه  إبعاد  إلى  وعمل 

جريئة  خطوة  في  والجمهور،  اإلعالم 

المعسكر  سانشيز،  م  وقسَّ للغاية، 

محطات  ثالث  إلى  األخير  الصيفي 

رئيسية، بدأها في يونيو الماضي في 

شهر،  لمدة  اإلسبانية  ماربيا  مدينة 

ل إلى النمسا في معسكر 
َّ

قبل أن يتحو

معسكر  بعدها  ومن  طويل،  مغلق 

حالًيا  يخوضه  آخر 

اإلسبانية،  ماربيا  في 

العنابي  يسعى  حيث 

لكتابة التاريخ من خالل 

الظهور بصورة مشرفة، 

بالمنتخب  تليق 

وكذلك  المستضيف، 

آسيا،  قارة  ببطل 

العنابي  توج  حيث 

 2019 آسيا  بكأس 

في  األولى  للمرة 

ويخوض  تاريخه، 

محماًل  العالم  كأس 

القاري  باللقب 

يزيد  ما  الكبير، 

منتخبنا  نجوم  على  المسؤولية 

للكرة  طيبة  صورة  لتقديم  الوطني 

واآلسيوية على حدٍّ سواء مع  القطرية 

العرس المونديالي التاريخي.

متابعة للمنتخبات األخرى
للمنتخب   

ُّ
الفني الجهاُز  يحرُص 

فيليكس  اإلسباني  بقيادة 

المواجهات  متابعة  على  سانشيز 

لجميع  األخيرة  والرسمية  الودية 

التي  األولى،  المجموعة  منتخبات 

ي بالمونديال،  التحدِّ سيخوُض معها 

اإلكوادوري  المنتخب  تعادل  حيث 

ثم  السعودية،  مع  أهداف  بدون 

اليابان، فيما تعادل منتخب السنغال 

على  وفاز  لمثله،  بهدف  إيران  مع 

وخاض  نظيَفين،  بهدَفين  بوليفيا 

بعد  المباريات،  من  عددا  الهولندي 

نهائيات  إلى  هولندا  منتخب  تأهل  أن 

كأس العالم قطر 2022، عقب تصدره 

في  السابعة،  المجموعة  ترتيب 

حينها  وجمع  األوروبية..  التصفيات 

وبفارق  مباريات،   10 في  نقطة   23
التركي.. يتولى  نقطتين عن نظيره 

تدريب  غال  فان  لويس  المخضرم 

من  الرابع  منذ  هولندا،  منتخب 

الثالثة  المرة  وهي   ،2021 أغسطس 

المنصب..  نفس  فيها  يتولى  التي 

منتخب  عامًا«   71« غال  فان  وقاد 

كأس  منافسات  إلى  للعودة  هولندا، 

»الطواحين«  غياب  بعد   ،2022 العالم 

عن نسخة روسيا 2018.

كامل الجاهزية 
في  وهو  التحضيرات  العنابي  يوالي 

المدرَب   
َّ

أن يذكُر  الجاهزية،  كامل 

قد  سانشيز  فيليكس  اإلسباني 

من  واألخيرة  الثالثة  للمرحلة  دعا 

مشعل  هم:  العًبا،   27 االستعدادات 

برشم، سعد الشيب، بيدرو ميجيل، 

حسن،  عبدالكريم  سلمان،  طارق 

محمد  عفيف،  أكرم  خوخي،  بوعالم 

وعد، مصعب خضر، علي أسد، سالم 

مصطفى  الهيدوس،  حسن  الهاجري، 

الراوي، عاصم  »السد«، بسام  مشعل 

بوضياف،  كريم  علي،  معز  مادبو، 

مونتاري،  محمد  محمد،  إسماعيل 

»الدحيل«،  فهمي  عبدالرحمن 

همام  عالء،  أحمد  حسن،  يوسف 

عبدالعزيز  »الغرافة«،  األمين 

»الريان«،  الحضرمي  نايف  حاتم، 

منير  خالد  »العربي«،  جابر  جاسم 

من  العنابي  قائمة  وتخلو  »الوكرة«، 

أن  يعني  ما  وهو  والغيابات،  اإلصابات 

المنتخب سيخوض 

بصفوٍف  المونديال 

مكتملة.

تقييم 
شامل 
ونهائي

الفترة  هذه  تعتبر 

شامل  تقييم  بمثابة 

كل  وعلى  ونهائي 

ما  أفضل  تقديم  العب 

الوصول  أجل  من  لديه 

صورة  وتقديم  ممكن  مستوى  ألقصى 

تليق بالعنابي، من أجل ضمان مكانة 

في التشكيلة األساسية التي سيلعب 

خاصة  المونديال،  في  منتخبنا  بها 

تعتبر  األولى  العنابي  مجموعة  وأن 

عريقة  منتخبات  ثالثة  بوجود  قوية 

واإلكوادور،  والسنغال  هولندا  هي 

البطولة  العنابي مبارياته في  ويفتتح 

بمواجهة اإلكوادور.

إسبانيا  في  العنابي  معسكر  ويعد 

القائمة  على  االستقرار  قبل  األخير، 

المونديال،  ستخوض  التي  النهائية 

الدولي  لالتحاد  رفعها  سيتم  والتي 

القدم قبل نحو أسبوع من موعد  لكرة 

نوفمبر   20 في  المونديال  انطالقة 

المرحلة  هذه  تعتبر  كما  الجاري، 

التحضيرات  من  والمهمة  األخيرة  هي 

بالنسبة لبطل آسيا قبل خوض غمار 

منافسات كأس العالم، وذلك لضمان 

خاصة  لالعبين،  ألكثر  التنافسية 

من  تفريغهم  تم  العنابي  العبي  وأن 

الماضي  الموسم  نهاية  منذ  أنديتهم 

وذلك لضمان أفضل تحضير لبطولة 

كأس العالم، ويتطلع العنابي وجهازه 

ممكنة  صورة  بأفضل  للظهور  الفني 

ينتظر  الذي  الكبير  التحدي  بهذا 

مشاركة  أول  في  العنابية  الكتيبة 

مونديالية.

فوائد بالجملة 
إلى  لمنتخبنا  الفني  الجهاز  يسعى 

بالشكل  الخارجي  المعسكر  إنهاء 

الجانب  على  ركز  بعدما  المطلوب 

األولى  المرحلة  خالل  لالعبين  البدني 

اللياقة  لتحسين  المعسكر  من 

البدنية لالعبين، اما المرحلة االخيرة 

بالدرجة  فيها  التركيز  تم  الحالية 

والتكتيكي  الفني  الجانب  على  األولى 

العديد  خاض  آسيا  بطل  ان  خاصة 

من المواجهات الودية بالنمسا للوقوف 

وخاصة  الالعبين  جاهزية  مدى  على 

واستعدادا  تحضيرا  منهم  الشباب 

لبطولة كأس العالم 2022.

جيل  على  قطر  منتخب  ويعتمد 

صعود  مع  الواعدين،  الالعبين  من 

للعب  الشباب  الالعبين  من  مجموعة 

خريجي  من  األول  المنتخب  مع 

أكاديمية اسباير، بعد التتويج بلقب 

القدم  لكرة  آسيا  أمم  كأس  بطولة 

ولعل   ،2014 عام  في  عاما   19 تحت 

آسيا  كأس  )هداف  علي  معز  أبرزهم 

2019(، وأكرم عفيف )أفضل العب في 
حسن  وعبدالكريم   )2019 عام  آسيا 

 ،)2018 عام  آسيا  في  العب  )أفضل 

أصحاب  والالعبين  الراوي  وبسام 

الهيدوس  حسن  القائد  الخبرة 

بوضياف  وكريم  بوعالم  وخوخي 

محمد  وإسماعيل  حاتم  وعبدالعزيز 

العالم  وسيشهد  مونتاري،  ومحمد 

يخوض  األولى  للمرة  قطر  منتخب 

المباراة االفتتاحية للمونديال.

ألبانيا.. التجربة األخيرة للعنابي

يلتقيان مساء اليوم بإسبانيا

ة أخيرة أمام منتخب ألبانيا للمحليين  يخوُض منتخبنا الوطني مباراة وديَّ
في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت الدوحة، من مساء اليوم خالل 

معسكر الفريق اإلسباني الذي يخوضه حالًيا في آخر مراحل اإلعداد لكأس 
العالم قطر 2022، ضمن سلسلة الوديات التي يخوُضها منتخبنا استعداًدا 
للمونديال، والذي يسعى خاللها المنتخب لتحقيق أكبر استفادة ممكنة 

لكي يكون الفريق في أتمِّ جاهزية لخوض التحدي الكبير بالمشاركة في 
ة األولى في تاريِخه. كأس العالم للمرَّ

عوض الكباشي كتب



قطر تستحق 

تغطية إعالمية 

وإخبارية عادلة 

ومتوازنة

د. أحمد بن سالم باتميرا 

أوراق الخريف

قطر والحدث الرياضي الكبير

 batamira@hotmail.com

أيام قالئل، وينطلق العرس الكروي العالمي، كأس 

العالم لكرة القدم فيفا قطرـ  2022، في دوحة الخير، 

في استضافة ألول دولة عربية لهذا المحفل العالمي، 

فرغم صغر مساحتها، إال أنها كبيرة بأفعالها، فهي منارة 

للرياضة العالمية لكل البطوالت والمستويات، وفي 

العشرين من الشهر الجاري تنطلق مباريات كأس 

العالم في أفضل المالعب التي خصصت لهذه الدورة، 

التي جهزت لها كل معايير النجاح قبل إعالن الصافرة.

وبكل صراحة أتعجب من الهجمات الشرسة على دولة 

قطر الشقيقة، من المنظمات المحسوبة والمأجورة، 

ومن بعض الصحف األوروبية والدول الغربية، مع 

اقتراب المونديال، فاليوم ال تنظر قطر للخلف بل 

في كيفية إبهار العالم بأنها قادرة على استضافة 

المونديال واأللعاب األولمبية الدولية، وعلى إنجاح أي 

فعالية، ودوحة الخير ستكون البداية واالنطالقة وبداية 

اإلبهار بأن كأس العالم الحالية ستكون األفضل من 

كل النواحي دون استثناء. 

قطر، ليست إمارة صغيرة، كما يرى البعض، قطر 

دولة محبة للسالم، ومتسامحة مع اآلخرين، وشعبها 

مضياف، وهي جاهزة ومستعدة الستقبال ضيوفها، 

بكل حب وود رغم حمالت ودعوات حقوق اإلنسان 

والمثليين والعمال والمناخ، ألنها تعلم يقينا بأنها 

األفضل واألكثر حرصا على نجاح المونديال، لتقدم 

للعالم أجمع أن كأس العالم ستكون األفضل عبر 

التاريخ. 

هي أيام معدودة، وينطلق الحدث الرياضي العالمي 

بمشاركة 32 منتخبا عالميا منها أربعة منتخبات 

عربية، نأمل لها التوفيق في هذه البطولة، وليعلم 

أعداء النجاح أن نسخة قطر 2022 ستكون األكثر 

تميزا بكل المقاييس، ألن الدوحة حشدت لها كل 

أسباب النجاح، لتكون عالقة في األذهان مدى الحياة. 

قطر أتعبت من سيأتي بعدها في اإلنشاءات 

والتحضيرات، وأرسلت رسالة عنوانها انها وكافة 

دول المنطقة، ليست بتروال وغازا، بل دول متقدمة 

وحضارية وآمنة ومبدعة فنيا وتصميما، وقادرة على 

استضافة كبرى الفعاليات الرياضية والسياسية 

واالقتصادية، بل الدوحة هي من ستكرس في 

القاموس الدولي أن العرب قادرون على تنظيم كأس 

العالم وغيرها. 

كل العرب، داعمون ومساندون لدولة قطر الشقيقة 

الحتضان نهائيات كأس العالم، والكل يستنكرون 

الحمالت المشوهة والتشكيك والهجمات عليها من أي 

كائن كان منظمة أو صحافة، وكل العرب جاهزون 

للمشاركة في تحقيق النجاح واألمان لضيوف البطولة 

والمشاركين فيها، وكلنا من الخليج إلى المحيط قلب 

واحد ضد ما تتعرض له الدولة الشقيقة من حمالت 

مغرضة تطالها. 

هذه رسالة نوجهها تضامنا مع قطر، في مواجهة 

الحملة المشبوهة من بعض الدوائر واألوساط، 

التي ال ترغب للعرب أن ينجحوا، ولكن األيام تمضي 

والساعات، وستنطلق صافرة البداية في ملعب استاد 

البيت عندما يلتقي المنتخب القطري مع نظيره 

اإلكوادورى في أولى مباريات المونديال، لتغلق األفواه 

وتختفي أصوات الحاقدين والمأجورين، ونستمتع 

بالمباريات ونجومها على أرض كعبة المضيوم. 

ملحمة قطرية، حولت البلد الخليجي العربي، إلى 

تحفة فنية خالل 12 عاما من االستعداد لهذه البطولة 

الكبرى، وإلى دولة عصرية حديثة بكل المقاييس 

على كافة المستويات، لتصبح بلدا يشار له بالبنان 

ومالعبها تحفة في التصميم واألجمل عالميا، فما 

حدث هو المعجزة الحقيقية في البناء والتعمير 

والتخطيط، فكيف كانت قطر وكيف أصبحت اآلن..! 

ال مقاطعة، وال تحذيرات، وال تنفع كل الصيحات، 

فيفا قطرـ 2022، بطولة استثنائية بكل المقاييس، 

وستدخل التاريخ العالمي بأنها األفضل على اإلطالق 

واألجمل على مستوى العالم كما اعلن رئيس الفيفا، 

فقد دقت ساعة الصفر، فاستمتعوا بالمونديال، 

وبالفعاليات المصاحبة، وكما قال صاحب السمو 

أمير قطر: »مناسبة نظهر فيها )من نحن( ليس فقط 

لناحية قوة اقتصادنا ومؤسساتنا، بل أيضًا على 

مستوى هويتنا الحضارية«. فالمسؤوليات مضاعفة 

حينما تبدأ البطولة، وستخرج قطر مشّرفة لكل أمتنا 

على امتداد الوطن العربي الكبير من المحيط إلى 

الخليج، فالقلب النابض بالحب والرياضة ستستمر 

في نهجها الحكيم، فأبعدو السياسة والتصريحات 

األيديولوجية عن الرياضة.. وهال بكل العالم في دوحة 

الخير.. والله من وراء القصد. 

} كاتب وصحفي عماني

في مقاله بصحيفة السياسة الدولية األميركية

مؤسس »الشفافية الدولية« يهاجم المنتقدين للمونديال 

مجلس  عضو  هيرشمان،  مايكل  هاجم 

الرياضي  لألمن  الدولي  المركز  إدارة 

الدولية  الشفافية  منظمة  ومؤسس 

قطر  الستضافة  المناوئ  الدولي  اإلعالم 

قطر  عنوان:  تحت  مقالة  في  مؤكدا   2022
ومتوازنة،  عادلة  إخبارية  تغطية  تستحق 

السمو  صاحب  كلمات  مقالته  في  مبرزا 

البالد  أمير  آل ثاني،  الشيخ تميم بن حمد 

المفدى، التي قال فيها سموه إن قطر، التي 

تستضيف بطولة كأس العالم لكرة القدم 

أن  يسبق  لم  حملة  إلى  تتعرض   ،2022
تعرض لها بلد مضيف لكأس العالم. 

مقال مايكل هيرشمان 

الشخصيات  أحد  وهو  هيرشمان  كتب 

والنزاهة  الشفافية  مجال  في  المؤثرة 

العالم:  مستوى  على  الرياضة  في 

العالم  كأس  نهائيات  قطر  ستستضيف 

18 ديسمبر.  20 نوفمبر إلى  في الفترة من 

الدولة  هذه  فيها  فازت  التي  اللحظة  منذ 

عدد  يبلغ  التي  الصغيرة،  الخليجية 

المواطنون  )يمثل  ماليين   3 سكانها 

عدد  إجمالي  من  فقط   ٪  15 القطريون 

استضافة  بحق   2010 عام  في  السكان(، 

العالم  الرياضي األكثر متابعة في  الحدث 

وهو كأس العالم، فقد تعرضت على الدوام 

لالنتقادات من كل صوب بدءًا من الحديث 

المزعوم عن الرشى للفوز بهذه االستضافة 

اضطهاد  إلى  وصواًل  العمال  حقوق  وإساءة 

مجتمع المثليين. 

نشرته  الذي  المقال  المثال،  سبيل  على 

تحت   2021 عام  في  الغارديان  صحيفة 

6500 عامل مهاجر  عنوان »كشف: مصرع 

كأس  استضافة  حقوق  منح  منذ  قطر  في 

وفيات  جميع  إلى  الرقم  يشير  العالم«. 

عن  النظر  بغض  المهاجرين  العمال 

الواضح  المعنى  فإن  ذلك  ومع  السبب، 

هو أنها مرتبطة بكأس العالم. في الواقع، 

عدد  يبلغ  الدولية،  العمل  لمنظمة  وفًقا 

بكأس  المتعلقة  األنشطة  من  الضحايا 

عدد  وهو  جريح،  و500  متوفيا   50 العالم 

ستة  أن  إلى  بالنظر  نسبًيا  صغير 

على  عالوة  الصفر.  من  بناؤها  تم  مالعب 

في  الضحايا  معدالت  تتماشى  ذلك، 

األوسع  السكانية  التركيبة  مع  قطر 

العالم.  مستوى  على 

اإليكولوجي  النظام  ظل  وفي  ذلك،  ومع 

الترابط  شديد  اليوم  للمعلومات 

الرئيسية،  بالعناوين  والمهتم 

حقيقة  الغارديان  مقال  اكتسب 

األكثر  المقال  أصبح  به.  خاصة 

اإلنجليزية  باللغة  تغريًدا  إعادة 

قطر.  في  العالم  كأس  حول 

سوداء  قمصانًا  الدنمارك  العبو  سيرتدي 

آالف  كلفت  التي  »البطولة  على  احتجاجًا 

أساس  ال  ادعاء  وهو  حياتهم،  األشخاص 

التهم  أن  اإلطالق. كما  الصحة على  له من 

وظروف  العمال  معاملة  بإساءة  المتعلقة 

العمل في قطر مبالغ فيها بشكل كبير. 

الخاطر،  ناصر  أكد  المقال:  وتابع 

العالم،  كأس  عن  القطري  المسؤول 

السنوات  مدى  على  أنه  مصداقية  بكل 

بالمزيد  بلد  أي  يقم  لم  الماضية،  العشر 

إدماج  تم  حيث  العمل،  معايير  لتحسين 

في  الدولية  العمل  منظمة  مسؤولي 

سّنت  كما  الحكومية.  الدولة  مؤسسات 

لألجور،  األدنى  الحد  تشريعات  قطر 

ووضعت لوائح الصحة والسالمة للعمال، 

قانونًا  وسّنت  الكفالة،  نظام  وألغت 

بين  بالتنقل  األجانب  للعمال  يسمح 

أحد  تعبير  حد  وعلى  العمل.  أصحاب 

»انتقلت  الدولية،  العمل  منظمة  خبراء 

بالوافدين  الخاص  العمل  نظام  من  قطر 

النظام  إلى  المنطقة  في  تقييًدا  األكثر 

تقييًدا«.  األقل 

تزال  ال  العمالية  االنتهاكات  أن  حين  في 

كل  في  الحال  هو  كما  شك،  بال  قائمة 

حكومة  على  المسؤولية  إلقاء  فإن  مكان، 

باللوم  يلقي  االنتهاكات  هذه  عن  قطر 

التفتيش  هيئات  تعمل  محله.  غير  في 

لرصد  لها  التابعة  القانون  وتنفيذ 

الذين  األجانب  المتعاقدين  ومعاقبة 

من  يأتون  منهم  وكثير  القانون،  ينتهكون 

التعسف.  التي تشجب  البلدان  نفس 

النهج،  في  االختالف  هذا  من  الرغم  على 

لقطر  السلبية  الصحفية  التغطية  فإن 

العالم  كأس  سبقت  التي  الفترة  في 

بالمقارنة  كبير  حد  إلى  متناسبة  غير 

فوز  بين  عاًما  عشر  االثني  في  روسيا.  مع 

 2010 عام  في  االستضافة  بحقوق  قطر 

كانت   ،2022 عام  في  البطولة  واستضافة 

الرئيسية  العناوين  من  المائة  في   40
البريطانية  الصحافة  في  بقطر  المتعلقة 

األربعين  تلك  من  العالم.  بكأس  تتعلق 

ثالثة  كل  من  اثنتان  كانت  المائة،  في 

بحقوق  يتعلق  ومعظمها  انتقادية،  مقاالت 

ركزت  ذلك،  من  النقيض  على  اإلنسان. 

حول  المقاالت  من  فقط  المائة  في  ثالثة 

روسيا  فوز  بين  ما  الفترة  في  روسيا 

في  العالم  وكأس  االستضافة  بحقوق 

البطولة.  على   2018
لمعايير  تخضع  قطر  أن  إلى  األدلة  تشير 

أي  منتقديها  يرضي  ولن  واقعية  غير 

قطر  مثل  دول  االستجابة.  من  مستوى 

بها  واالرتقاء  مكانتها  رفع  إلى  تطمح  التي 

بالتأكيد  تستحق  الدولي  المجتمع  في 

في  لكن  أكبر.  وحيادية  وموضوعية  دقة 

الكثير  يتسم   ،2022 العالم  كأس  حالة 

الواضحة.  االنحيازية  من  التغطية  من 

مكان  هو  األوسط  »الشرق  فكرة  أن  يبدو 

إلى  بالمنتقدين  دفعت  قد  تحضًرا«  أقل 

تؤكد  التي  للمعطيات  أكبر  وزن  إعطاء 

التي  األدلة  قيمة  من  والتقليل  معتقداتهم 

أن تدحضها.  يمكن 

لقد  األفضل..  تستحق  والمنطقة  قطر 

بسرعة  تاريخية  أبعاد  ذا  إنجاًزا  حققوا 

وكفاءة أكبر مما كان يعتقد الكثيرون أنه 

ممكن. على الرغم من االنتقادات المفرطة 

قطر  دولة  تنظيم  فإن  ضدها،  الموجهة 

هذه  أن  سيثبت   2022 العالم  لكأس 

االحترام  من  مكاًنا  بحق  تستحق  الدولة 

العالمي. المستوى  على  واإلعجاب 

قبل أيام من انطالق كأس العالم »2022«

»اآلسيوي« يبرز األفضل في المونديال

االتحاد  في  اإللكتروني  الموقع  سلط 

عدد  على  الضوء  القدم  لكرة  اآلسيوي 

آسيا  قارة  قدمتهم  الذين  النجوم  أبرز 

آسيا  قارة  قدمت  البطولة...  تاريخ  في 

النجوم  من  العديد  السنين  مر  على 

نهائيات  خالل  تألقهم  فرضوا  الذين 

ذكريات  تركوا  والذين  العالم،  كأس 

ستبقى طوياًل.. وقال »اآلسيوي«: يعتبر 

في  الالعبين  أبرز  من  سونغ  جي-  بارك 

تاريخ كوريا الجنوبية، وقد كان الظهور 

العالم  كأس  خالل  له  بالنسبة  األول 

الجنوبية  كوريا  في  أقيمت  التي   2002
واليابان.

من  واحدًا  الجابر  سامي  يعتبر 

القدم  كرة  تاريخ  في  الالعبين  أبرز 

في  مرات   4 شارك  وقد  السعودية، 

 1994 عامي  بين  العالم  كأس  نهائيات 

و2006.

الجابر  سجل   1994 العالم  كأس  خالل 

ليقود  جزاء  ضربة  من  للسعودية  هدفًا 

المغرب،  على  الفوز  تحقيق  إلى  الفريق 

قبل أن يحقق المنتخب السعودي الفوز 

إلى  التأهل  بطاقة  ليحجز  بلجيكا  على 

دور الـ 16.

نجح   2006 العالم  كأس  نهائيات  في 

المباراة  خالل  التسجيل  في  الجابر 

تونس  مع  السعودية  فيها  تعادلت  التي 

تاريخ  في  أهداف  ثالث  هذا  ليكون   2-2
هداف  أفضل  يعتبر  حيث  البطولة، 

العالم. للسعودية في كأس 

في   2014 العالم  كأس  نهائيات  خالل 

كاهيل  تيم  األسترالي  سجل  البرازيل، 

أمام  المباراة  خالل  البطولة  أجمل  أحد 

ريان  تمريرة  تابع  بعدما  تشيلي، 

في  الطاير  على  الكرة  ليسدد  ماكغوان 

المرمى. سقف 

أول  كان  ناكاتا  هيديتوشي  أن  صحيح   

المستوى  على  يظهر  اليابان  من  نجم 

كان  هوندا  كيسوكي  أن  إال  العالمي، 

كأس  تاريخ  في  الفريق  نجوم  أفضل 

في  األولى  مشاركته  منذ  العالم، 

.2010 البطولة عام 

أمام   0-1 الفوز  هدف  هوندا  سجل 

الكاميرون، ثم أضاف هدفًا عبر تسديدة 

مباشرة  حرة  ركلة  من  المدى  بعيدة 

3-1، ليساهم  خالل الفوز على الدنمارك 

.16 في تأهل منتخب بالده إلى دور الـ

منتخب  خرج   2014 عام  نسخة  في 

اليابان من الدور األول، لكن هوندا سجل 

المباراة  خالل  النهائيات  تلك  في  هدفًا 

أمام ساحل العاج عبر تسديدة قوية.

االيراني  الفريق  صفوف  في  وبرز 

وقد  بيرانفاند،  رضا  علي  الحارس 

التي  األولى  المباراة  خالل  الحارس  تألق 

ثم   ،0-1 المغرب  على  الفريق  فيها  فاز 

الخسارة  رغم  آخر  مميزًا  عرضًا  قدم 

.1-0 أمام إسبانيا  بصعوبة 

{ أبرز نجوم آسيا

الجابر وسونغ وكاهيل وهوندا   كتب        عوض الكباشي
ورضا صنعوا تاريخا كبيرا
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تطارد إنجازها األول منذ »1994«

السعودية.. تتحدى توقعات »الثالثة«

على  السعودي  المنتخب  سيكون 

في  السادسة  المشاركة  مع  الوعد 

تاريخه، حيث تعود المشاركة األولى 

بعدها  وأصبح   ،1994 مونديال  إلى 

كأس  بطوالت  على  دائم  شبه  ضيفا 

في  غاب  حيث  القدم،  لكرة  العالم 

نسختين من أصل 8 نسخ.

عن  السعودي  األخضر  ويبحث 

قطر،  مونديال  في  مميز  حضور 

من  كبير  بدعم  فيها  سيحظى  حيث 

جماهيره التي ستحضر بقوة، خاصة 

األكثر  الدول  تتصدر  السعودية  أن 

العالم  كأس  تذاكر  على  حصوال 

والواليات  قطر،  مع  المشجعين  مع 

والسعودية،  وإنجلترا،  المتحدة، 

وفرنسا،  واإلمارات،  والمكسيك، 

ويتحدى  والبرازيل،  واألرجنتين، 

التي  الثالثة  المجموعات  تكهنات  كل 

تضم البرازيل وصربيا وسويسرا.

ويحتفظ المنتخب السعودي بأفضل 

خالل   1994 كانت  التي  له  مشاركة 

الواليات  في  أقيمت  التي  النسخة 

مشاركة  اول  في  األميركية  المتحدة 

له، عندما تجاوز مرحلة المجموعات، 

بهدفي   1-2 المغرب  على  فوزه  بعد 

وفؤاد  جزاء(  ركلة  )من  الجابر  سامي 

أنور، ثم تخطى بلجيكا بهدف تاريخي 

الخسارة  قبل  العويران،  سعيد  بقدم 

هدفه  وسجل   2-1 هولندا  أمام 

الوحيد فيها فؤاد أنور. وانتهت مغامرة 

المنتخب السعودي عند ثمن النهائي 

السويدي  نظيره  أمام  بخسارته 

الوحيد  هدفه  وسجل   ،3-1 بنتيجة 

في تلك المباراة الالعب فهد الغشيان. 

دور  السعودي  المنتخب  يتجاوز  ولم 

األربع  بالمشاركات  المجموعات 

مع  وحيد  بتعادل  اكتفى  إذ  التالية، 

فرنسا  مونديال  في  أفريقيا  جنوب 

1998، بنتيجة 2-2، مقابل هزيمتين 
أمام الدانمارك 0-1، وفرنسا 4-0.

أقيم  الذي   2002 العالم  كأس  وفي 

خسر  واليابان  الجنوبية  كوريا  في 

أن  دون  الثالث  مبارياته  »األخضر« 

األولى  وكانت  هدف،  أي  يسجل 

قاسية جدًا بعدما سقط بنتيجة 8-0 

الكاميرون  من  خسر  ثم  ألمانيا،  أمام 

0-1 وأخيرًا أمام إيرلندا 3-0.
ألمانيا،  في   2006 عام  نسخة  وخالل 

استهل المنتخب السعودي مشاركته 

بالتعادل مع نظيره التونسي 2-2، إذ 

وسامي  القحطاني  ياسر  له  سجل 

 ،4-0 أوكرانيا  أمام  خسر  ثم  الجابر، 

قبل السقوط أمام إسبانيا بهدف.

أما بمونديال 2018 الذي أقيم في 

روسيا، فخسر المنتخب 

مباراة  السعودي 

أمام  االفتتاح 

ب  صحا أ

 ،1-0 أوروغواي  أمام  ثم   4-0 األرض 

 ،1-2 المصري  نظيره  على  الفوز  قبل 

ركلة  )من  الفرج  سلمان  له  وسجل 

والالفت  الدوسري.  وسالم  جزاء( 

وخالل  السعودي  المنتخب  أن 

كان  العالم  كأس  في  مشاركاته 

التي جمعت  الثالث  طرفا بالمواجهات 

بعضها  ضد  العربية  المنتخبات 

المغرب  اثنتين على  البعض، فاز في 

ومصر، وتعادل في الثالثة مع تونس.

{  منتخب السعودية

وحيد بوسيوف كتب

يعد ماجد عبدالله واحدا من افضل 

الالعبين الذين أنجبتهم الكرة السعودية، 

حيث حقق مع األخضر العديد من 

اإلنجازات على مدار مسيرة طويلة امتدت 

إلى 117 لقاء دوليا، سجل فيها 72 هدفًا 

وهو الهداف التاريخي، متفوقا على سامي 

الجابر صاحب 47 هدفا، وياسر القحطاني 

الذي سجل 42 هدفا.

وتوج ماجد عبدالله مع المنتخب السعودي 

بأول لقبين لكأس أمم آسيا في تاريخ 

»األخضر« عامي 1984 و1988.

وقبل إطالق جائزة أفضل العب في قارة 

آسيا من قبل االتحاد اآلسيوي لكرة القدم 

عام 1994، كانت مجلة آسيا وأوقيانوسيا 

تنظم جائزة سنوية من 1984 إلى 1993 

ألفضل العبي القارة، وفاز بها عبدالله في 

أول 3 نسخ، كما اختير ثالث أفضل العبي 

قارة آسيا في القرن العشرين من قبل 

االتحاد الدولي للتأريخ واإلحصاء.

{  ماجد عبدالله

ماجد عبدالله.. الهداف التاريخي

السعودي  األخضر  جمهور  يحتفظ 

مونديال  في  جميلة  بذكريات 

السعودية  تأهلت  عندما   ،1994
للدور الثاني عن جدارة واستحقاق، 

في بطولة كان فيها سعيد العويران 

الرائعة  المستويات  بعد  النجم، 

التي قدمها في تلك النسخة.

خالل  السعودي  األخضر  وفاز 

بهدفي   1-2 المغرب  على  البطولة 

جزاء(  ركلة  )من  الجابر  سامي 

وفؤاد أنور، ثم تخطى بلجيكا بهدف 

تاريخي بقدم سعيد العويران، قبل 

وسجل   2-1 هولندا  أمام  الخسارة 

هدفه الوحيد فيها فؤاد أنور.

ويبقى العويران أمام بلجيكا بمثابة 

تلك  في  السعودية  للكرة  الملحمة 

نجم  ركض  ان  بعد  النسخة، 

عندما  ياردة،   80 لمسافة  األخضر 

حصل على الكرة في عمق منتصف 

سرعة  وأظهر  لألمام  واندفع  ملعبه 

فائقة وتوجه لتسديد كرة مرتفعة 

متخطية ميشيل بريودوم.
{  سعيد العويران

العويران.. وملحمة بلجيكا

سامي الجابر.. والرقم القياسي

يبقى سامي الجابر أكثر العب عربي 

سجل أهدافا في تاريخ كأس العالم، 

المنتخب  اسطورة  رصيد  وفي 

المونديال.   في  أهداف   3 السعودي 

السابق  السعودي  النجم  وسجل 

أمام  جزاء  ركلة  من  األول  هدفه 

والذي   1994 مونديال  في  المغرب 

ُأقيم في أميركا.

في  فكان  للجابر،  الثاني  الهدف  أما 

مونديال  خالل  افريقيا  جنوب  مرمى 

جزاء  ركلة  من  وجاء   ،1998 فرنسا 

أيضا، في حين الهدف الثالث له كان 

التونسي خالل  المنتخب  في مرمى 

مونديال 2006 الذي ُأقيم في ألمانيا.

{  سامي الجابر

رينارد الثعلب.. يرفع 
سقف الطموحات

في  سيلعب  السعودي  المنتخب  أن  الشك 

لنيل  المرشحين  أحد  تضم  قوية  مجموعة 

بقيادة  لبولندا  باإلضافة  )األرجنتين(،  اللقب 

برشلونة،  مهاجم  ليفاندوفسكي  نجمها 

رائع  ظهور  عن  الباحث  المكسيكي  والمنتخب 

المونديال  من  المقبلة  للنسخة  استضافتها  قبل 

هذه  ورغم  وكندا..  أميركا  بمشاركة  أرضها  على 

طموحات  سقف  رفع  رينارد  أن  إال  الصعوبات 

وهذا  العرب،  مونديال  في  السعودي  األخضر 

األندية  مختلف  في  الثعلب  من  عليه  تعودنا  ما 

والمنتخبات التي دربها، كيف ال وهو المتوج بلقب 

كأس أمم إفريقيا مع زامبيا في نسخة 2012.

الفرنسي  المدرب  السعودي  المنتخب  ويقود 

المهمة  تولى  إذ   ،2019 مايو   29 منذ  رينارد،  هيرفي 

خلفًا لألرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي الذي انتهى 

 2019 آسيا  كأس  من  »األخضر«  خروج  مع  تعاقده 

التي أقيمت باإلمارات التي توج بها العنابي باللقب.

سالم الدوسري.. 
مصدر الخطر

الصحف  اعتبرت 

سالم  أن  المكسيكية 

نادي  العب  الدوسري 

في  الالعبين  أخطر  من  الهالل 

من  السعودي،  المنتخب  صفوف 

وقوة  بها  يتميز  التي  السرعة  خالل 

الدوسري  سالم  ويتطلع  تسديداته. 

األقل في نهائيات  للتسجيل مرتين على 

الالعب  رقم  وتجاوز  لمعادلة  العالم  كأس 

السعودي السابق سامي الجابر، الذي سجل 

بطوالت  في  جاءت  البطولة،  في  أهداف  ثالثة 

1994، و1998، و2006.
بالده  منتخب  مع  يشارك  الذي  الدوسري  ويسعى 

روسيا  مونديال  في  األول  ظهوره  بعد  الثانية  للمرة 

في  المنتخب  مباريات  ثالث  في  ونجاحه   ،2018
في  مصر  منتخب  ضد  وتحديدًا  المجموعات،  مرحلة 

تسجيل هدف الفوز لمنتخب بالده، لينضم إلى قائمة 

هدافي المنتخب في تاريخ كأس العالم.
{  سالم الدوسري

سلمان الفرج.. عازف خط الوسط
يعد سلمان الفرج نجم الهالل واحدا من 

أفضل الالعبين في صفوف المنتخب 

السعودي، فالمركز الذي يشغله داخل 

أرضية الملعب يجعله من مفاتيح 

اللعب في صفوف األخضر السعودي، 

خاصة أنه يتميز بإجادته اللعب في أي 

مركز في وسط الملعب سواء في الدور 

الدفاعي أو الهجومي.

وكان الالعب قد تعرض خالل هذا 

األسبوع إلصابة في مفصل الكتف 

خالل المباراة الودية لألخضر السعودي 

أمام ايسلندا، وخضع ألشعة الرنين 

المغناطيسي في أحد المستشفيات 

الخاصة في أبوظبي، وأكدت إصابته 

في مفصل الكتف، على أن يواصل 

عالجه برفقة الجهاز الطبي للمنتخب 

السعودي.
{  سلمان الفرج




