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ليفاندوفسكي يتقدم القائمة النهائية لمنتخب بولندا
أعلن »شيسالف ميخنييفتش« مدرب المنتخب البولندي، القائمة 

النهائية المشاركة في كأس العالم قطر 2022.

برشلونة،  مهاجم  يتقدمهم  العًبا   25 تواجد  بولندا  قائمة  وشهدت 

أركايدوش  يوفنتوس،  لثنائي  باإلضافة  ليفاندوفسكي،  روبرت 

ميليك وفوتشيك تشيزني.

ويخوض المنتخب البولندي النهائيات المونديالية في المجموعة 

الثالثة مع منتخبات األرجنتين والسعودية والمكسيك.

اكتمال بعثة المنتخب الياباني.. ووصول األميركي أمس

 بكم في دوحة المونديال
ً
أهال

للدوحة،  البعثات  وصول  تواصل  المقابل  وفي 

بجانب توافد أعداد كبيرة من الجمهور الرياضي 

من  والمنظمين  هّيا،  بطاقة  على  الحاصل 

األبرز  الرسالة  وهي  القدم  لكرة  الدولي  االتحاد 

واالفضل للرد على كل تلك الحمالت المغرضة.. 

من  قليلة  ايام  بعد  على  قطر  ان  إلى  اشارة  في 

االنطالقة التاريخية.

قوبلت  قطر،  الستضافة  واالنتقادات  الهجوم 

وشخصيات  جهات  من  ودعم  تأييد  بحملة 

»ماريان«  مجلة  ونشرت  عديدة..  وعربية  دولية 

الشيوخ  مجلس  لعضو  مقااًل  الفرنسية 

الفرنسي، السيناتور فيليب فوليو تحت عنوان 

العالم  كأس  مقاطعة  للفرنسيين  ينبغي  »ال 

المونديال  ضد  الحمالت  فوليو  ووصف  بقطر«.. 

بأنها أشبه بـ »اإلمالءات التي ال تلقى صدى« لدى 

في  جامحة  رغبة  لديه  والذي  العادي،  الجمهور 

كلف  مهما  الحدث  بهذا  التمتع  في  قدًما  المضي 

الثمن.

ومن المواقف التي القت تفاعاًل كبيًرا قبل انطالق 

في  القدم  كرة  محلل  قاله  ما  المونديال،  صافرة 

قنوات »Bein sports«، النجم المصري محمد أبو 

تريكة، إن »الحمالت الغربية لن تخيفنا وكل ذي 

نعمة محسود«.

الواليات  منتخب  الدوحة  وصل  وباألمس.. 

المتحدة األميركية تأهبًا لخوض غمار نهائيات 

وسيخوض   ..™2022 قطر   FIFA العالم  كأس 

نهائيات  األميركية  المتحدة  الواليات  منتخب 

قطر 2022™ في المجموعة الثانية رفقة منتخبات 

المنتخب  ويستهل  وإنجلترا..  وويلز  إيران 

قطر   FIFA العالم  كأس  في  مبارياته  األميركي 

2022™ بمواجهة ويلز يوم 21 نوفمبر. 
الياباني  المنتخب  بعثة  أمس  اكتملت  كما 

بوصول بقية افراد البعثة.

مالذ  مرسى  فندَق  األميركي  الُمنتخب  واختار 

كمبينسكي – اللؤلؤة، ويتدرب في نادي الغرافة.

قد   »FIFA« القدم  لكرة  الدولّي  االتحاُد  وكان 

في  الُمشاركة  الُمنتخبات  وصول  مواعيد  أعلن 

األحد  المغربي  الُمنتخب  يصُل  حيث  البطولة، 

إلى  وصواًل  العربية  الُمنتخبات  كأول  الُمقبل 

ِضمن  المغربي  الُمنتخب  يلعُب  حيث  الدوحة، 

بلجيكا  ُمنتخبات  برفقة  السادسة  المجموعة 

وكندا وكرواتيا.

وكوريا  تونس  وهي  ُمنتخبات   4 تصُل  فيما 

 14 الدوحة  إلى  وسويسرا  وإيران  الجنوبية 

إلى  وصواًل  الُمنتخبات  أفواج  وتستمر  نوفمبر، 

أخرى،  ُمنتخبات  أربعة  تصل  حيُث  الدوحة، 

واإلكوادور،  وإنجلترا  وهولندا  الدنمارك  وهي 

 16 يوم  تصَل  أن  على  الجاري،  الشهر  ُمنتصف 

اللقب  حامل  وفرنسا  ويلز  ُمنتخبات  نوفمبر 

بعد  اإلمارات  من  قادًما  واألرجنتين  والسنغال 

مباراة ودّية أمام ُمنتخب اإلمارات، ويوم 17 تصل 

ُمنتخبات السعودية وألمانيا وبولندا والمكسيك 

 من بلجيكا وإسبانيا 
ٌّ

18 يصل كل ويوم  وكندا، 

واليابان الذي كان من الُمفترض أن يصَل بتاريخ 

ويصل  وصوله،  بتأجيل  قام  ه  أنَّ إال  نوفمبر   7
النسخة  وصيف  الكرواتي  الُمنتخب  أيًضا 

فيما   ،2018 روسيا  العالم  لكأس  الماضية 

وصربيا  والبرتغال  الكاميرون  ُمنتخبات  ستكون 

يوٍم  قبل  الواصلين،  آخر  والبرازيل  واألوروجواي 

من انطالق البطولة.

{ من وصول المنتخب الياباني { من وصول المنتخب االميركي

على الرغم من مواصلة مسلسل 
انتقاد استضافة قطر لكأس العالم 

2022، قبل انطالق صافرة بدايته، 
في 20 من الشهر الحالي، والذي 
وصل إلى حد الهجوم والتنديد 

بإقامته فيها، رغم مرور 12 عاًما على 
منحها االستضافة.. في حملة »غير 

مسبوقة«، تعرضت لها قطرمنذ 
أن نالت شرف استضافة كأس 

العالم.
وقوبل الهجوم على استضافة 

قطر أكبر حدث رياضي لكرة القدم 
ينتظره الماليين في العالم، 

بحمالت تأييد دولية وعربية ومن 
شخصيات رياضية.

عوض الكباشي كتب

في السباق الرئيسي بنادي الفروسية أمس

»إن ذا نايت« يفوز بكأس الغشامية
مساء  والفروسية  السباق  نادي  نظم 

بالريان  العشبي  المضمار  على  أمس 

الحالي  الموسم  في  العاشر  السباق 

تسعة  على  وإشتمل   ،-2023  2022
لكأس  منها  األخير  خصص  أشواط 

األصيلة-  المهجنة  للخيل  الغشامية 

شوط مشروط لمسافة 2000 متر.

 وفاز الحصان »إن ذا نايت« ملك ابراهيم 

المالكي،بالمركز  ابراهيم  سعيد 

/الرئيسي/  التاسع  الشوط  في  األول 

باشراف ابراهيم سعيد المالكي وبقادة 

الخيال توماس لوكاسك، 

 وضمن األشواط المتبقية من السباق، 

محمد  ملك  »بروق«  المهرة  أحرزت 

األول  بالمركز  الفوز  العطيه  فهد  بن 

المدرب  بإشراف  األول،و  الشوط  في 

ماركو  الخيال  وبقيادة  الغزالي  محمد 

كازامنتو.

وإنتاج  »شيجن«ملك  المهرة  وفازت   

جاسم  بن  حمد  بن  فيصل  الشيخ 

الشوط  في  األول  بالمركز  آل  ثاني  بن 

خالد  محمد  المدرب  الثاني،وبإشراف 

األحمد وبقيادة الخيال ألبرتو سنا.

خالد  ملك  »ُمجنِدل«  الحصان  وحقق   

الجهني،الفوز  المالكي  علي  يوسف 

الشوط  في  األول  بالمركز 

الثالث،وباشراف المدرب حمد الجهني، 

وبقيادة الخيال أرنو دو لوبين.

األول  بالمركز  فاز  الرابع  الشوط  وفي   

صوفيا  ليلى  ملك  »إيلوسيو«  المهر 

وسيم  المدرب  بإشراف  كلش، 

الصحن وبقيادة الخيال رونن توماس.

مربط  ملك  »مزون«  الفرس  ونجحت   

في  األول  بالمركز  الفوز  في  السكب 

المدرب  وبإشراف  الخامس  الشوط 

وبقيادة  المالكي،  سعيد  ابراهيم 

الخيال رونن توماس. 

ملك  »كونشيوس«  الحصان  وفاز   

الخيارين،  الكميت  سعيد  علي  سعيد 

الشوط  في  األول  بالمركز  الفوز 

حمد  المدرب  وباشراف  السادس، 

الجهني وبقيادة الخيال أرنو دو لوبين.

 وأحرز الحصان »رّماح« ملك حمد ناصر 

بالمركز  الفوز  النعيمي  الجفالي  حمد 

وباشراف  السابع،  الشوط  في  األول 

الخيال  وبقيادة  قبيسي  أحمد  المدرب 

برانيل ارفيند.

ملك  الزمان«  »صافي  الحصان  وحقق   

في  األول  بالمركز  الفوز  زاخر  مربط 

الشوط الثامن، وبإشراف المدرب زهير 

شتيبان  الخيال  وبقيادة  محسن، 

مازور.

ختام فعاليات ورشة عمل 
»المدراء الفنيين للفيفا«

عمل  ورشة  فعاليات  اختتمت 

والمنعقدة  للفيفا«  الفنيين  »المدراء 

خالل  مانيال  الفلبينية  العاصمة  في 

 ،2022 نوفمبر   9 7حتى  من  الفترة 

لالتحادات  الفنيين  المدراء  بحضور 

اآلسيوية.

ثاني  فهد  السيد  الورشة  في  وشارك 

باالتحاد  التطوير  إدارة  مدير  الزراع 

اللجنة  وعضو  القدم  لكرة  القطري 

لكرة  اآلسيوي  باالتحاد  الفنية 

التدريبية  القدم،كما شارك بالورشة 

حضور رفيع المستوى من المعنيين 

باالتحادات المختلفة.

ورشة  خالل  المناقشات  واهتمت 

أحدث  ومناقشة  بطرح  العمل 

كرة  للعبة  التطوير  استراتيجيات 

الفني  للمدير  الفعال  والدور  القدم 

التحديات  مع  التعامل  بكيفية 

المستقبلية.

ورشة  للفيفا  الفنية  اإلدارة  أدارت 

العمل التي جرت على مدار ثالثة أيام، 

اللعبة  تطوير  خبراء  ضمت  والتي 

بأحاديث  المناقشات  أثروا  الذين 

فعالة.

»الكاس الرياضية« تحصل 
على حقوق نقل المونديال

الدوحة- قنا- أعلنت أمس، قنوات 

»الكاس« الرياضية الحصول على 

 FIFA حقوق نقل نهائيات كأس العالم

قطر 2022.

وفي تصريح له قال السيد عيسى 

بن عبدالله الهتمي مدير عام قنوات 

»الكاس« الرياضية: »إنه تم الحصول 

على حقوق نقل نهائيات كأس العالم 

لكرة القدم FIFA قطر 2022 عبر 

مجموعة beIN اإلعالمية المخصصة 

لنقل النهائيات«.

وأضاف أن القنوات التي تم تخصيصها 

 Extra one-« :لنقل المونديال هي

»Extra two- Extra three- Extra foure
وستكون أرقام هذه القنوات على باقة 

بي إن سبورت هي 711 »712«713« وقناة 

رقم 714.

قبل أيام من انطالق كأس العالم

السنغال تمدد عقد أليو سيسيه
داكار -قنا- أعلن االتحاد السنغالي لكرة القدم، قبل أيام من انطالق كأس 

سيسيه  أليو  األول  المنتخب  مدرب  عقد  تمديد   2022 قطر   FIFA العالم 

حتى عام 2024.

القدم  لكرة  السنغالي  االتحاد  »يرحب  اليوم:  له  بيان  في  االتحاد  وقال 

المدرب، بطل  أليو سيسيه.. وسيتولى  الوطني  المدرب  بتمديد عقد 

إفريقيا 2022، مسؤولية الفريق األول حتى عام 2024«.

منتخب  تدريب   2015 مارس  في  تولى  سيسيه  أليو  وكان 

السنغال خلًفا للفرنسي آالن جيراس.

مركز  العًبا،  كان  حين  بالده،  منتخب  مع  سيسيه  وأحرز 

مع  لعب  ثم   ،2002 اإلفريقية  األمم  كأس  في  الوصيف 

منتخب السنغال في مشاركته األولى في كأس العالم 

.2002
 FIFA العالم  وقاد منتخب بالده مدرًبا للتأهل لكأس 

التي  التوالي  على  الثانية  المرة  وهي   ،2022 قطر 

يتأهل فيها مع السنغال إلى كأس العالم بعد بطولة 

روسيا 2018.

ضمن  المونديال  في  السنغالي  المنتخب  ويلعب 

المجموعة األولى التي تضم منتخبات قطر واإلكوادور 

وهولندا.

بمواجهة  المونديال  في  مشوارها  السنغال  وتستهل 

هولندا يوم21 نوفمبر الجاري، ثم تالقي منتخب قطر يوم 

 29 25، على أن تختتم دور المجموعات بمواجهة اإلكوادور يوم 
من الشهر ذاته.

}

اليو

}
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يصل اإلثنين لوضع اللمسات األخيرة قبل انطالق المونديال

العنابي يدخل مرحلة اإلعداد األخيرة

معسكره  القدم  لكرة  األول  الوطني  منتخبنا  أنهى 

انطلق  والذي  بإسبانيا،  أقامه  الذي  التحضيري 

من  العديد  المعسكر  وشهد  الماضية،  الفترة  في 

وذلك  المعلنة،  وغير  المعلنة  الودية  المباريات 

بهدف الوصول إلى اعلى نقطة من الجاهزية قبل 

انطالق مباريات المونديال يوم 20 نوفمبر بمواجهة 

فجر  الدوحة  منتخبنا  بعثة  وتصل  اإلكوادور.. 

يوم 14 الجاري.

فيليكس  االسباني  يواصل  ان  المنتظر  من 

سانشيز مدرب الفريق غلق التدريبات أمام اإلعالم 

اإلعالمية  الخطة  به  تسمح  ما  إال  والجماهير، 

الوطنية،  المنتخبات  إدارة  قبل  من  الموضوعة 

والتي تهدف في المقام األول إلى إبعاد الالعبين عن 

التركيز  إلى زيادة  والتوتر، وتهدف أيضا  الضغط 

ان  للعنابي  يسبق  لم  التي  الجديدة  المهمة  في 

بلدنا  تشريف  على  قادرا  يكون  حتى  خاضها، 

األوسط  الشرق  في  دولة  وأول  عربية  دولة  اول 

القدم،  لكرة  العالم  كأس  بطولة  تستضيف 

وتشريف أيضا الكرة اآلسيوية كونها بطل القارة 

الصفراء حتى اآلن.

مباراة   15 أداء  للعنابي  األخير  المعسكر  وتخلل 

أوروبية  فرق  مع  جيدة  وتجارب  دولية  ودية 

كندا  منتخبي  أمام  أبرزها  كان  ومنتخبات، 

وتشيلي.. وخاض العنابي مرانا وحيدا بالدوحة 

اسبانيا  إلى  عودته  قبل  الماضي  أكتوبر  مطلع 

جماهيري  حضور  وسط  مفتوحا  مرانا  وكان 

على  وأكد  والدعم،  الثقة  الالعبين  منح  كبير، 

في  بالدهم  منتخب  خلف  الجماهير  كل  وقوف 

هذه المهمة الكبرى.

)العنابي(  القطري  القدم  كرة  منتخب  يسعى 

وتحقيق  والجمهور  األرض  عاملي  من  لالستفادة 

تاريخ  في  األولى  مشاركته  خالل  الفتة  نتائج 

رقم  النسخة  في  وذلك  العالم،  كأس  بطوالت 

2022..وُيدّشن  نوفمبر   20 في  تنطلق  والتي   22
المباراة  بخوض  العالم  كأس  »العنابي« 

اإلكوادور،  أمام  »البيت«  ملعب  على  االفتتاحية 

تضم  التي  األولى  المجموعة  منافسات  ضمن 

أيضا منتخبي هولندا والسنغال.

باستضافة  القطري  الملف  فوز  إعالن  ومنذ 

األول  المنتخب  خطة تجهيز  العالم، بدأت  كأس 

مع  بالتوازي  التاريخي،  الحدث  في  للمشاركة 

الرياضية  للمنافسة  اللوجستية  التحضيرات 

العالم... وحصل على عضوية  أهمية في  األكثر 

12 عاما، وانضم  االتحاد الدولي )فيفا( بعد ذلك بـ 

إلى االتحاد اآلسيوي عام 1974.

{ منتخب قطر

عوض الكباشي كتب

ضمن رحلة اإلعداد للحدث التاريخي

تبريد المالعب.. من قصص النجاح
قطر  العالم  كأس  استادات  تبريد  تقنية  تمثل 

اإلعداد  رحلة  نجاح  قصص  أبرز  إحدى   2022
التي  المكانة  من  انطالقًا  البطولة،  الستضافة 

في  واالستدامة،  االبتكار  من  كل  بها  حظي 

صميم التحضيرات لتنظيم النسخة األولى من 

المونديال في العالم العربي.

كرة  لمجتمع  به  تعهدت  بما  قطر  والتزمت 

الستضافة  ملفها  تقديم  خالل  العالم  في  القدم 

البطولة، بتطوير تقنية مبتكرة لتبريد استادات 

البطولة، للتغلب على حرارة الصيف خالل فترة 

شهري  في  عادة  تقام  كانت  التي  المنافسات، 

يونيو ويوليو، خالل النسخ السابقة من البطولة.

نوفمبر  في  المونديال  منافسات  إقامة  ورغم 

قطر  في  الحرارة  درجة  تتراوح  حيث  وديسمبر، 

مثالية  أجواء  وهي  مئوية،  درجة   24-18 بين 

وعدت  بما  قطر  أوفت  والمشجعين،  لالعبين 

مبّردة،  مونديالية  صروحًا  للعالم  وقّدمت  به، 

باستخدام تقنية تبريد مبتكرة حرصت على أال 

االستفادة  فرصة  إلتاحة  اختراع  براءة  لها  ُتصدر 

منها في جميع أنحاء العالم.

االستادات  أول  الدولي  خليفة  استاد  وكان 

التبريد  التي شهدت تشغيل نظام  المونديالية 

جرى  ثم   ،2017 مايو  في  افتتاحه  خالل  الجديد 

تضمين التقنية المبتكرة في بناء ستة استادات 

في  استخدامها  جانب  إلى  أخرى،  مونديالية 

تبريد مجموعة من المرافق في أنحاء البالد.

ثمرة  للطاقة  الموفرة  المتطورة  التقنية  وتأتي 

لعالقة وثيقة بين اللجنة العليا للمشاريع واإلرث 

وجامعة قطر.

تقنية  مهندس  عبدالغني  سعود  الدكتور  وأكد 

 ،2022 قطر   FIFA العالم  كأس  استادات  تبريد 

أن دراسته لنيل درجة الدكتوراه تناولت تكييف 

مشروعه  في  انطلق  ومنها  السيارة،  في  الهواء 

أوسع  نطاق  على  يعمل  تبريد  نظام  البتكار 

مصمم خصيصًا الستادات المونديال.

جرى  المونديال  استادات  جميع  أن  وأوضح 

وحيد  باستثناء  المتطورة  بالتقنية  تزويدها 

الذي يمكن تفكيكه بالكامل، ويمتاز   974 الستاد 

بتهوية طبيعية نظرًا إلطاللته على مياه الخليج 

في  التبريد  تقنية  عمل  آلية  وتختلف  العربي، 

وفقًا  البعض  بعضها  عن  السبعة  االستادات 

لتصميم كل استاد.

فوز في آخر المواجهات
تغلب المنتخب القطري على نظيره األلباني 

ودية،  دولية  مباراة  في   ،)0  -  1( بنتيجة 

العالم لكرة  استعدادا لنهائيات بطولة كأس 

القدم، التي تنطلق في قطر يوم 20 من نوفمبر 

ديسمبر...   18 حتى  وتستمر  الجاري، 

الوحيد  المباراة  هدف  علي  المعز  وسجل 

للمنتخب القطري في الدقيقة 38.

إلى  القطري  المنتخب  يعود  أن  المنتظر  ومن 

استكمال  أجل  من  الدوحة،  القطرية  العاصمة 

التي  للمنافسات  االستعدادي  برنامجه 

ويستهل  المقبل..  ديسمبر   18 حتى  تتواصل 

بمواجهة  البطولة  في  مشواره  قطر  منتخب 

الشهر  من   20 يوم  االفتتاح،  مباراة  في  اإلكوادور 

يوم  السنغالي  نظيره  يواجه  أن  قبل  الجاري، 

المجموعات  دور  ويختتم  ذاته،  الشهر  من   25
منتخب  ويشارك   ...29 يوم  هولندا  بمواجهة 

المجموعة  ضمن   2022 مونديال  في  العنابي 

األولى، بصفته مستضيفا لفعاليات البطولة.

قرية العنابي تستقبل المشجعين

يوميا  العنابي  قرية  ستستقبل 

الرابعة  الساعة  من  المشجعين 

على  ليال،  عشرة  الحادية  حتى  عصرا 

المقبل  ديسمبر   18 حتى  تستمر  أن 

الذي  العالم،  كأس  نهائي  موعد 

قطر،  لدولة  الوطني  اليوم  مع  يتزامن 

الفتا إلى أن التعاون مع االتحاد القطري 

حيث  العنابي،  قرية  عند  يقف  لن 

أخرى  فعاليات  هناك  سيكون 

خالل األيام القليلة المقبلة 

دعم  إلى  تهدف  والتي 

إلى  المنتخب 

التعريف  جانب 

ث  و ر لمو با

في  لثقا ا

ضي  يا لر ا و

قطر  دولة  في 

على  والتركيز 

ت  ا لمنجز ا

تحققت  التي 

السنوات  خالل 

وتعد  الماضية،.. 

مهما  قطريا  منجزا 

بالحضارة  التاريخي  التراث  يدمج 

لدولة،  تعيشها  التي  المعاصرة 

تحقق  ذكية  مدينة  باعتبارها 

االستدامة التي تعد أهم المرتكزات في 

 FIFA استضافة نهائيات كأس العالم

قطر 2022.

ستحتضنها  الفعاليات  وتشمل   

الشركة/   / بيت  في  العنابي  قرية 

القدم  كرة  رواد  مشيرب،  بمتاحف 

التي  النوعية  والنقلة  القطرية 

وصوال  اللعبة  ممارسة  في  حصلت 

FIFA قطر  العالم  إلى تنظيم كأس 

2022 بهدف خلق منصة تشجيعية 
القطري  المنتخب  ومحبي  للجمهور 

المدارس  وطلبة  الشباب  قبل  من 

تاريخ  على  سيتعرفون  الذين 

المنتخب من حيث تاريخه والعبيه 

المعرض  أن  بجانب  وإنجازاته، 

ينمي  مما  الرواد  بإنجازات  يحتفي 

في  ورفعته  للوطن  االنتماء  روح 

الرياضية  سواء  المجاالت  كل 

أو  االجتماعية  أو  االقتصادية  أو 

الثقافية.

{ قرية العنابي تم افتتاحها قبل أيام

مشعل برشم حامي العرين
وجاء  القطري،  العنابي  لنجوم  ومشروع  مرتفع  طموح 

حديث أغلب العبي الفريق أن طموحهم هو التواجد في 

المقدمة وتحقيق االنتصارات، مشعل الحارس الشاب 

أشار إلى أنه كان دائما يسعى ان يكون الحارس األول 

جاء  هذا  ان  إلى  مشيرا  الوطني،  لمنتخبنا  واألساسي 

هذا  أجل  من  التدريبات  خالل  كبير  بجهد 

ووجه  المنتخب.  عرين  لحراسة  الحلم 

للجماهير:  رسالته  العنابي  حارس 

لبطولة  بقوة  حضوركم  أتمنى 

ودعمنا  لمساندتنا  العالم  كأس 

بقوة.

كأس  بطولة  عن  برشم  وقال 

يطمح  العب  كل   2022 العالم 

البطولة  هذه  في  للمشاركة 

ونحن  الكبيرة،  العالمية 

كالعبين نحاول تقديم األفضل 

البدنية  اللياقة  على  والمحافظة 

من أجل ضمان مكانة أساسية في 

أتذكره  تصٍد  وأقوى  المونديال،.. 

الكأس  ببطولة  بنما  مواجهة  في  كان 

الذهبية.
{ مشعل برشم



17متابعات السنة )28( - الجمعة 17 من ربيع اآلخر  1444هـ الموافق 11 نوفمبر 2022م العدد )9930(

تجربة من ابتكار نادي العاصمة الفرنسية للواقع االفتراضي

جناح لـ »PSG« في متحف قطر األولمبي
الفرنسية  العاصمة  نادي  أعلن 

باريس سان جيرمان عن تخصيص 

االفتراضي  للواقع  به  خاص  جناح 

والرياضي  األولمبي  قطر  متحف  في 

3-2-1.. للترويج للنادي الذي يحظى 
أيام  قبل  قطر  في  كبيرة  بشعبية 

النطالق  البداية  ضربة  من  قليلة 

والتي   2022 العالم  كأس  منافسات 

تقام ألول مرة في الشرق األوسط.

إنه  صحفي  بيان  في  النادي  وقال 

تجربة  الكثيرين  زواره  مع  سيتقاسم 

جيرمان،  سان  باريس  ابتكار  من 

مترا   55 تخصيص  سيتم  حيث 

حول  أللعاب  المعرض  في  مربعا 

افتراضيا  جيرمان  سان  باريس 

وواقعيا.

كبيرة  خبرة  يملك  أنه  النادي  وأكد 

المجال  في  الكبيرة  تدربته  بفضل 

فإنه  برنس،  دي  بارك  في  نفسه 

بهذه  خصيصا  المبادرة  إثراء  تم 

االبتكارات  وآخر  بأعلى  المناسبة 

 HP التكنولوجية. فالسماعات الرأس

والكبار  بالصغار  سيسافرون   Reverb
في عالم باريس سان جيرمان.

الطيران  محاكاة  آلة  وستتيح 

المعرض  في  المتوافرة  »بيردلي« 

افتراضية فوق  االقالع عبر رحلة  للزوار 

مثل  الفرنسية،  العاصمة  معالم  أهم 

وبارك  دام  نوتر  كاتدرائية  إيفل،  برج 

دي برنس. 

تقترح  أخرى  لعبة  إلى  باإلضافة 

وهي  القوية  العضالت  أصحاب  على 

مسابقة تجديف عبر نهر السين ضد 

نجوم باريس سان جيرمان. 

وصرح فابيان ديليم، مدير عام مكتب 

إفريقيا  وشمال  األوسط  الشرق 

»إنه  جيرمان:  سان  لباريس  والهند 

سان  باريس  بإدخال  لنا  كبير  فخر 

مخصص  متحف  إلى  جيرمان 

للرياضة. النادي يحاول دائما االبتكار 

ليقترح على األجيال الجديدة خبرات 

وتجارب مبتكرة. 

المال،  يوسف  الله  عبد  صرح  فيما 

مدير متحف قطر األولمبي والرياضي 

3-2-1 قائال »الرياضة فن، لذلك فمن 
الطبيعي أن يكون لها متحفها الخاص، 

نحن سعداء باستقبال باريس سان 

جيرمان بين معروضاتنا..

شعار جديد واستوديوهات مزودة بأحدث التقنيات لـ »البنفسجية«

اليوم.. انطالقة beIN »المونديالية«

ألهم  البداية  لضربة  التنازلي  العد  بدء  مع 

2022، والذي  حدث كروي في العالم مونديال 

العربي  الوطن  في  مرة  ألول  قطر  تستضيفه 

قنوات  مجموعة  حرصت  األوسط،  والشرق 

العالمي  الحدث  beINSPORTS على مواكبة 
على  عاما   11 مرور  بعد  جديدة  بإنطالقة 

انطالقها في عام 2011. 

إطالق  عن  اإلعالمية   beIN مجموعة  وأعلنت 

الجديدة  بحلتها  الرياضية  اإلخبارية  قناتها 

)11/11(، معلنة عن بداية  في منتصف اليوم 

بشكل  العالم  كأس  لتعطية  االنطالقة 

العربي  المشاهد  يضع  ومميز  استثنائي 

الحدث  قلب  في  البنفسجية  متابعي  وكل 

لحظة بلحظة. 

الشرق  منطقة  في  الرائدة  القناة  بث  وسيتّم 

األوسط وشمال إفريقيا لألخبار الرياضية من 

استوديو جديد وحديث، في قلب الدوحة. 

جولة  أمس  مساء   bein مجموعة  ونظمت 

إعالمية في مقر القناة قبل انطالقها الرسمي، 

الرئيس  السبيعي،  محمد  رّحب  حيث 

beIN في الشرق األوسط وشمال  لـ  التنفيذي 

الجديد  االستوديو  في  باإلعالميين  إفريقيا 

والمزود بأحدث التقنيات. 

ومدير  عمور  محمد  األخبار  مدير  واستعرض 

رؤية  المسلماني،  علي   beIN أخبار  غرفة 

قدما  ثم  الجديد،  شكلها  في  القناة  ورسالة 

لمحًة مفصلة عما يمكن توقعه مستقباًل. 

العربية  باللغة  الناطقة  القناة  وستشهد 

انطالقًة جديدة من حيث الشكل والمضمون، 

يعكس  الذي  الجديد  الشعار  من  بدايًة 

نهجها في التغطية اإلخبارية – »أول مصدر.. 

الحصرية  البرامج  مجموعة  إلى  خبر«،  آلخر 

الجديدة المنتجة خصيصًا للقناة.

للقنوات  تحديثًا  التجديد،  هذا  وسيشمل 

الرقمية، لتصبح أسهل في التصفح للماليين 

من المتابعين. 

 وكجزء من هدفها في تمكين وتوسيع نطاق 

سيتّم  للجميع،  والشمولية  الوصول  حق 

إصدار نشرتها المسائية عند الساعة 20:00 

مساًء بلغة اإلشارة. 

ديسمبر،   18 في  الحدث  نهاية  بعد  أما 

ليشمل  تنوعًا  أكثر  المحتوى  فسيصبح 

للمشاهدين  يتيح  ما  بأكمله،  الرياضة  عالم 

على  ُتبث  التي  اإلخبارية  النشرات  متابعة 

التحليالت  وكذلك  كالمعتاد،  الساعة  مدار 

الرياضية وغيرها من محتوى القناة المشوق.

»اإلخبارية« تواكب كأس العالم بـ »18« ساعة »مباشر« من الصباح محمد الجزار كتب

أّول مصدر.. آلخر خبر

نيرفانا.. أول مصرية في »البنفسجية«

للقناة  الجديد  الشعار  يشير 

األخبار  تقديم  على  تركيزها  إلى 

فورية  تغطية  مع  حدوثها،  فور 

عالم  في  العاجلة  للقصص 

الرياضة. 

ستقوم  نفسه،  الوقت  وفي 

مجموعة من المراسلين بتغطية 

البطوالت واألحداث واسعة النطاق 

تحت شعار »أول من يصل.. آخر 

االلتزام  على  كدليل  يغادر«،  من 

وردود  األخبار  جميع  بتغطية 

األفعال.

نيرفانا  المصرية  أصبحت 

العبد أول مذيعة مصرية تنضم 

منذ   beinsports قنوات  لشبكة 

 .2011 تأسيسها عام 

قنوات  في  نيرفانا  وعملت 

التحقت  ثم  المصرية،   ontime
وتخوض  الزمالك،  بقناة 

في  مصر  خارج  تجربة  أول 

البنفسجية. 

سعادتها  عن  العبد  وعبرت 

والتواجد  التجربة  بهذه  الكبيرة 

القناة  عمل  كتيبة  ضمن 

العالمي  الحدث  خالل  اإلخبارية 

العالم  كأس  بطولة  الكبير 

اإلضافة  تقدم  أن  متمنية   ،2022
إخراج  في  وتساهم  المطلوبة 

للقناة  االستثنائية  التغطية 

ممكنة. صورة  بأفضل 

{ نيرفانا العبد

كتيبة من 
أصحاب الخبرات 

والوجوه الجديدة
قناة  في  العمل  فريق  ضمن  سيتواجد 

بطولة  خالل  اإلخبارية   beIN SPORTS
من  مميزة  مجموعة   2022 العالم  كأس 

والوجوه  الخبرات  أصحاب  المذيعين 

سيطلون  الذين  الجديدة 

عبر  المشاهدين  على 

الشاشة يوميا. 

القناة  وستشهد 

بعض  الجديدة 

الجديدة  الوجوه 

التي انضمت مؤخرًا 

مقدمي  قائمة  إلى 

باإلضافة  البرامج 

بعض  إلى 

المألوفة  الوجوه 

حيث  والمحبوبة، 

ينضم كل من عبد 

عجور،  الرحمن 

نصر  ونابغ 

ومهند  الدين، 

وخلود  الراميني، 

وستيفاني  نوي، 

ونيرفانا  سعد، 

وحسام  العبد، 

كوكبة  إلى  حداد، 

مهيب  المعروفين،   beIN نجوم 

آيت  ويوسف  شويخة،  بن 

وفراس  السبتي،  وأمين  الحاج، 

وجمال  كيدان،  ومحمد  الجمل، 

رنتيسي،  وناتالي  الحسني، 

عبدالله،  وآسيا  سليم،  وأريج 

جاسم،  وحمد  يوسف،  وجهاد 

وهاشم  البرقاوي،  وإسالم 

السادة.

{ نتالي رنتيسي

:beIN محمد البدر.. مدير شبكة قنوات

سنكون مصدرا إخباريا على مدار الساعة
مدير  البدر،  محمد  أكد 

 beIN قنوات  شبكة 

األوسط  الشرق  في 

إفريقيا  وشمال 

ته  د سعا

ة  لكبير ا

باالنطالقة 

ة  يد لجد ا

للبنفسجية 

تواكب  والتي 

كأس  بطولة  تغطية 

العالم 2022 التي تقام 

الوطن  في  مرة  ألول 

ومنطقة  العربي 

الشرق األوسط. 

في  البدر  وقال 

ت  يحا تصر

»يمّثل  صحفية: 

قناة  إطالق  إعادة 

 beIN SPORTS
في  اإلخبارية 

الجديدة  حلتها 

وهامًا  جديدًا  فصاًل 

في  لنا  بالنسبة 

 .»beIN
حثيثة  جهودًا  نبذل  وأضاف: 

مشاهدة  بتجربة  جمهورنا  لتزويد 

نقترب  ونحن  خاصًة  لها،  مثيل  ال 

رياضي  حدث  أضخم  انطالق  من 

في العالم. 

{ محمد البدر

تغطية خاصة
في »السوشيال ميديا«

البنفسجية  ستقوم 

مستمرة  تغطية  بتقديم 

على مواقع التواصل االجتماعي 

الخاصة  الصفحات  عبر 

لُتبقي  متواصل  بشكل  بها 

دائم  اطالع  على  المتابعين 

نظام  مع  التطورات،  بآخر 

يسمح  جديد  ألوان  ترميز 

على  األخبار  تصفح  بسهولة 

النحو التالي: 

نتائج  ستظهر  األخضر:   

عنوان  تحت  المباراة  نهاية 

األصفر:   . المباراة«.  »نهاية 

المباشرة  القصص  ستظهر 

تحت عنوان »يحدث اآلن«. 

القصص  ستظهر  األحمر:   

من  الحصرية  غير  اإلخبارية 

»آخر  عنوان  تحت  مراسلينا 

ستظهر  األرجواني:   . خبر«. 

الحصرية  اإلخبارية  القصص 

من مراسلينا تحت عنوان »أول 

مصدر«.
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التكهنات تشير إلى أنها ستكون مفاجأة مونديال قطر

صربيا تستهدف »أبعد نقطة« !

سيكون المنتخب الصربي على موعد مع مشاركته الرابعة 

تحت  شارك  ان  سبق  انه  رغم  العالم،  بكأس  تاريخه  في 

بكأس  وحيدة  نسخة  خالل  ومونتينغرو،  صربيا  مسمى 

في  به  ليظهر  يوغسالفيا،  جمهورية  بمسمى  ثم  العالم، 

باسم  وواحدة  االشتراكية  يوغسالفيا  باسم   7( نسخ   8
مسماه  إلى  المنتخب  وصول  ومع  يوغسالفيا(،  جمهورية 

على  ُتذكر  إنجازات  أي  الفريق  يملك  فال  )صربيا(،  الحالي 

صعيد األلقاب القارية والعالمية.

شرف  نيل  الحالي(  )بمسماه  الصربي  للمنتخب  يسبق  لم 

الظهور في »اليورو«، حتى إن نتائجه في التصفيات لم تكن 

تشير إلى إمكانية حدوث ذلك.

إلى  المؤهلة  التصفيات  في  مرة  أول  صربيا  منتخب  شارك 

التاسعة  المجموعة  في  الثالث  المركز  واحتل   ،2004 يورو 

خلف إيطاليا وويلز.

وتكرر األمر ذاته في تصفيات يورو 2008، ولكن هذه المرة خلف 

منتخب  ليضرب  األولى،  المجموعة  في  والبرتغال  بولندا 

فيه  باستقراره  الثالث،  المركز  مع  ودية  غير  عالقة  صربيا 

بتصفيات يورو 2012، وراء إيطاليا وإستونيا.

تراجع منتخب صربيا خطوة أخرى إلى الخلف في تصفيات 

يورو 2016، وحّل رابعا بعد البرتغال وألبانيا والدانمارك، ثم 

أوكرانيا  بعد   2020 يورو  تصفيات  في  الثالث  للمركز  عاد 

والبرتغال على التوالي.

في  مسيرته  صربيا  منتخب  بدأ  األوروبية،  األمم  دوري  في 

الموسم  في  ونجح  الثالث،  المستوى  من  الجديدة  البطولة 

األول 2018-2019 في تصّدر مجموعته ليتأهل إلى المستوى 

الثاني.

2019-2020 حّل في المركز الثالث، ليبقى على  وفي موسم 

حاله، ثم تصدر مجموعته في نسخة 2022-2023، ليشارك 

في النسخة الرابعة مع منتخبات المستوى األول.

لمنتخب  كان  اليورو،  في  المحبط  مشواره  عكس  وعلى 

صربيا حضور مميز في نهائيات كأس العالم، مقارنة بعمره 

الزمني..تأهل المنتخب الصربي إلى نهائيات كأس العالم 

وجنوب   ،2006 ألمانيا  مونديال  هي:  سابقة،  مرات   3 في 

إفريقيا 2010، وروسيا 2018.

وفي المشاركات الثالث غادر منتخب صربيا منذ الدور األول، 

مرة،  الرابع  المركز  وفي  مرتين،  الثالث  المركز  في  بحلوله 

خالل دور المجموعات.

الصربي  المنتخب  أن  إلى  التكهنات  من  الكثير  وتشير 

تلعب  التي  لألسماء  بالنظر  قطر،  مونديال  مفاجأة  سيكون 

في صفوفه وكذلك مشواره الرائع في التصفيات التي تأهل 

فيها على حساب البرتغال التي تأهلت عبر الملحق.

{ منتخب صربيا

2020(، ترك  بعد فشل صربيا في التأهل إلى كأس األمم األوروبية )يورو 

االتحاد  ليختار  الفريق،  تدريب  في  منصبه  تومباكوفيتش  ليوبيسا 

الصربي دراجان ستويكوفيتش.

ستويكوفيتش الذي ُيعّد واحدا من أفضل العبي كرة القدم في تاريخ 

صربيا تسّلم وظيفته الجديدة يوم الثالث من مارس 2021.

وقاد ستويكوفيتش منتخب بالده للتأهل إلى نهائيات كأس 

العالم، متفوقا على البرتغال )بطل يورو 2016(، كما ارتقى 

مع الفريق إلى المستوى األول في دوري األمم، وسيكون 

بقطر في رحلة البحث عن ترك بصمة جديدة..وفي 

ستويكوفيتش  قاد  المنتخب،  مع  الـ20  مبارياته 

بينما  مواجهة،   13 في  الفوز  إلى  صربيا  منتخب 

تعادل 4 مرات، وخسر في 3 مباريات فقط، 2 منها 

في اللقاءات الودية )اليابان والدانمارك(، وواحدة 

في دوري األمم )النرويج(.

دوسان  النجم  غياب  من  صربيا  مدرب  جانب  من  وقلق  تخوف 

فالهوفيتش عن كأس العالم، بعد تعرضه لإلصابة بالفخذ خالل 

فالهوفيتش  ويعتبر  اإليطالي.  بالدوري  يوفنتوس  فريقه  مباراة 

من مواهب كرة القدم الصربية، وبرز بشكل كبير منذ انضمامه 

وقّدم عروض مميزة، وهذا   ،2018 عام  لصفوف فيورنتينا خالل 

ماجعل يوفنتوس يخطفه خالل الميركاتو الشتوي الماضي. 

اإليطالي  بالدوري  أهداف   6 الموسم  هذا  فالهوفيتش  وسجل 

خالل 10 مباريات شارك فيها، فيما سجل هدفين خالل مسابقة 

اليوفي  فيها  اكتفى  فيها،  شارك  مباريات   5 في  ابطال  دوري 

فترة  أسوء  في  األوروبي،  الدوري  بطولة  في  للمشاركة  بالتأهل 

يمر بها البيانكونيري بقيادة مدربه أليجري.

جاهزيته  بخصوص  غامضا  فالهوفيتش  موقف  واليزال 

للمشاركة في مونديال العرب.

ستويكوفيتش..
يبحث عن بصمة جديدة

قلق بخصوص غياب 
فالهوفيتش

{ ستويكوفيتش

ميترفيتش.. قناص فولهام

الدفاع الحلقة األضعف

ميتروفيتش  ألكسندر  يعد 

صفوف  في  الالعبين  أخطر  من 

كتب  حيث  الصربي،  المنتخب 

اسمه باحرف من ذهب بتسجيله 

75 مباراة، وهو الهداف  50 هدفا في 
التاريخي للمنتخب.

من  البالغ  الالعب  وينشط 

فولهام  صفوف  في  عاما   28 العمر 

منذ  معه  تألق  الذي  اإلنجليزي، 

صيف  خالل  بصفوفه  التحاقه 

سجل  الموسم  وخالل   ،2018
 12 خالل  أهداف   9 ميتروفيتش 

يتواجد  حيث  فيها  شارك  مباراة 

الثالث بجدول ترتيب  المركز  في 

الدوري اإلنجليزي.

باهدافه  ميتروفيتش  وساهم 

للمونديال،  صربيا  بوصول 

النسخة  في  تألق  وكما 

دوري  لبطولة  الحالية 

بتسجيه  األوروبية  االمم 

صربيا  فيه  قاد  أهداف،   6
النهائية  للمرحلة  للتأهل 

حساب  على  البطولة  من 

النرويج والسويد وفنلندا.

تاديتش.. مايسترو أياكس أمستردام

اللعب  مفاتيخ  من  تاديتش  دوشان  يعتبر 

خالل  وصنع  الصربي،  المنتخب  صفوف  في 

األمم  دوري  بطولة  من  الحالية  النسخة 

التي  البطولة  خالل  كاملة،  أهداف   4 األوروبية 

متفوقة  النهائية  للمرحلة  صربيا  فيها  تأهلت 

على النرويج بفارق 3 نقاط.

إياكس  نادي  صفوف  في  تاديتش  وينشط 

هذا  سجل  حيث  الهولندي،  أمستردام 

تمريرات   7 وقّدم  أهداف   3 الموسم 

المركز  فريق  ويحتل  حاسمة، 

الدوري  ترتيب  جدول  في  الثاني 

واحدة  نقطة  بفارق  نقاط  بـ29 

في  سي  أي  بي  المتصدر  عن 

الهولندي.

الالعب  اسم  ارتبط  وقد 

آخر  على  كثيرا 

بفريق  موسمين 

تشيلسي 

نادي  وكذلك 

ميالن اإليطالي 

كان  الذي 

ضمه  يريد 

نهاية  خالل 

قبل  ما  موسم 

الماضي.
{ تاديتش

في  ضعف  يقابله  الهجومي  المستوى  على  الصربي  المنتخب  تميز 

الدفاع، الذي يمكن القول إنه الحلقة األضعف في صفوف المنتخب، 

فيها  استقبلت  التي  المونديال  تصفيات  خالل  ذلك  وظهر 

األولى،  لمجموعته  متصدر  وهو  أهداف   9 فيما صربيا 

الغائبة  وأيرلندا  أهداف،   6 البرتغال  تلقت 

عن المونديال تلقت أقل منها 8 أهداف.

لمدافعين  صربيا  امتالك  ورغم 

الخمس  الدوريات  في  ينشطون 

بطولة  في  أيضا  عانت  أنها  إال  الكبرى، 

دوري األمم األوروبية على مستوى الدفاع.

ويقود دفاع صربيا ميلوس فيلكوفيتش العب 

فيردر بريمن، وبالفلوفيتش الذي يلعب في صفوف سالسبورج 

النمساوي، باإلضافة لمدافع خيتافي ستيفان ميتروفيتش.

وحيد بوسيوف كتب


