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اإلعالن عن قائمة منتخبنا الوطني لكأس العالم »2022«

تشــكيـلــة مـــونــديــالـيـــة

القائمة  عن  القدم  لكرة  القطري  االتحاد  أعلن 

العالم  كأس  في  قطر  ستمثل  التي  النهائية 

بقيادة المدير الفني فيلكس سانشيز.

وجاء اإلعالن تحت شعار كلنا العنابي وبطريقة 

التي  الطريقة  بذات  فيديو  طريق  عن  جميلة 

تستخدمها كبرى المنتخبات.

تم  التي  للمنتخب  النهائية  القائمة  وضمت 

المرمى:  27 العبا هم: حراسة  لـ »فيفا«  تقديمها 

يوسف  )السد(،  الشيب  وسعد  برشم  مشعل 

وبيدرو  سلمان  طارق  الدفاع:  )الغرافة(.  حسن 

حسن  وعبدالكريم  خوخي  وبوعالم  ميجيل 

ومصعب خضر )السد(، بسام الراوي )الدحيل(، 

همام أحمد األمين )الغرافة(.

الوسط: كريم بوضياف وعاصم مادبو )الدحيل(، 

جاسم جابر )العربي(، عبد العزيز حاتم )الريان(، 

محمد وعد وعلي أسد وسالم الهاجري ومصطفى 

مشعل )السد(. 

)السد(،  الهيدوس  الهجوم: أكرم عفيف وحسن 

محمد  وإسماعيل  مونتاري  ومحمد  علي  المعز 

)الدحيل(، خالد منير )الوكرة(، نايف الحضرمي 

)الريان(، أحمد عالء )الغرافة(.

لكرة  القطري  لالتحاد  الرسمي  الحساب  ونشر 

العنابي  قائمة  عن  للكشف  فيديو  مقطع  القدم 

المدرب  اختارها  والتي   ،2022 قطر  مونديال  في 

اإلسباني فيليكس سانشيز.

تحسين المركز
 50 المركز  حاليا  القطري  المنتخب  ويحتل 

عالميا، فيما كان أفضل مركز حققه في تاريخه 

خالل تصنيف شهر أغسطس 2021 بوصوله إلى 

المركز الـ 42 عالميا بفضل نتائجه وانتصاراته 

الذهبية  الكأس  ببطولة  األولى  مشاركته  في 

التي استضافتها الواليات المتحدة األميركية في 

يونيو ويوليو 2021 ووصوله فيها إلى الدور نصف 

بمواجهة  البطولة  في  مشواره  وسيبدأ  النهائي. 

منتخب اإلكوادور في المباراة االفتتاحية يوم 20 

السنغال  منتخب  يلتقي  ثم  الجاري،  نوفمبر 

من   29 في  هولندا  منتخب  وأخيرا  منه،   25 يوم 

مع  تزامنت  التي  الفترة  وشهدت  نفسه.  الشهر 

تتويج “األدعم” بلقب أمم آسيا 2019 في اإلمارات، 

 93 المركز  من  بصعوده  هائلة  لقفزة  تحقيقه 

عالميا إلى المركز 55.

مهمة صعبة 
األولى  المجموعة  في  القطري  المنتخب  يلعب 

بكأس العالم FIFA قطر 2022، التي تضم، إلى 

جانبه، منتخبات اإلكوادور والسنغال وهولندا، 

منتخب  بمواجهة  البطولة  في  مشواره  وسيبدأ 

نوفمبر   20 يوم  االفتتاحية  المباراة  في  اإلكوادور 

الجاري، ثم يلتقي منتخب السنغال يوم 25 منه، 

وأخيرا منتخب هولندا في 29 من الشهر نفسه. 

لذا  صعبة،  تكون  ما  دائًما  البدايات  أن  ومعروف 

بشكٍل  حقيقًيا  تحدًيا  المواجهة  هذه  ستشكل 

مستقل، في حين سيكون على العنابي مواجهة 

ووصيف  بالنجوم،  المدجج  هولندا  منتخب 

كأس العالم ثالث مرات في تاريخها، أعوام 1974 

منتخب  مواجهة  إلى  باإلضافة  و2010،  و1978 

كذلك  والمدجج  إفريقيا،  قارة  بطل  السنغال 

بنجوم عالميين على رأسهم ساديو ماني.

نتائج إيجابية
أظهرت النتائج اإليجابية 

التي حققها المنتخُب 

في المعسكر األخير مدى 

جاهزية الالعبين فنيا 

وبدنيا، حيث حقق الفريق 

الفوز في جميع الوديات 

األخيرة، ما يدل على مدى 

تركيز الالعبين على تقديم 

أفضل المستويات حتى في 

الوديات، وهناك رغبة كبيرة 

من قبل جميع الالعبين 

لتقديم أفضل ما لديهم في 

البطولة التاريخية.

وتعتبر فترة تحضيرات 

العنابي هي األطول بين 

المنتخبات المشاركة في 

المونديال وذلك بتفريغ 

الالعبين الدوليين منذ 

شهر مايو الماضي، وخاض 

العنابي 5 مواجهات ودية 

بمعسكره اإلسباني 

األخير،وحقق الفوز فيها 

جميعا، وفاز بطل آسيا على 

كل من منتخب هندوراس 

بهدف دون رد وعلى نيكاراغوا 

بهدفين لهدف وعلى غواتيماال 

بهدفين نظيفين وعلى بنما 

بهدفين لهدف وعلى ألبانيا 

بهدف لصفر احرزه الالعب 

المعز علي.

يدخل الفريق في معسكر إعدادي 

يوم الثالثاء، حيث تصُل بعثُة 

ل لكرة القدم 
َّ

منتخِبنا الوطني األو

إلى الدوحة فجر االثنين بعد انتهاء 

سلسلة المعسكرات الخارجية 

األوروبية التي بدأت في يونيو 

الماضي، اإلسباني فيليكس 

سانشيز سيمنح الالعبين راحة 

ع  لمدة 24 ساعة فقط، قبل التجمُّ

األخير يوم الثالثاء 15 نوفمبر 

بأكاديمية أسباير، حيث مقر 

إقامة العنابي في المونديال بفندق 

العزيزية، وبجواره مالعب تدريب 

الفريق، تمهيًدا لالنطالقة المنتظرة 

في البطولة العالمية.

وامتدَّ المعسكر على مدار خمسة 

أشهر تقريًبا، وكان آخرها 

المعسكر الذي أقامه بمدينة ماربيا 

اإلسبانية لمدة 40 يوًما، وخاَض 

خالله الفريق عدة مباريات ودية 

مع العديد من المنتخبات، مثل: 

جواتيماال، وهندوراس، وبنما، 

وأخيًرا ألبانيا، والتي كانت بمثابة 

آخر وديات العنابي قبل العودة 

إلى الدوحة، وهناك انطباع إيجابي 

على المعسكر اإلسباني الذي 

كان بمثابة المرحلة األخيرة من 

مراحل اإلعداد الخارجية، والذي 

وصل خالله المنتخب ألعلى درجات 

الجاهزية قبل ضربة البداية التي 

ستنطلق يوم 20 نوفمبر بمواجهة 

منتخبنا مع اإلكوادور على استاد 

البيت في افتتاح المونديال 

التاريخي.

معسكر الثالثاء

جيمس وتشيلويل محبطان

أعرب جراهام بوتر، مدرب تشيلسي، عن اعتقاده عن تفهمه لحالة 

اإلحباط التي يمر بها ريس جيمس وبن تشيلويل الستبعادهما من 

قائمة المنتخب اإلنجليزي المشاركة في كأس العالم »قطر 2022«.

وتعرض جيمس إلصابة في الركبة أمام ميالن في دوري أبطال أوروبا 

الشهر الماضي، كما يغيب تشيلويل بعدما تعرض إلصابة في أوتار 

الركبة.

وقال بوتر إنه متفهم حالة اإلحباط التي يمر بها الثنائي، إال أنه واثق 

من عودتهما بقوة.

ميسي وديباال على رأس قائمة األرجنتين
أعلن ليونيل سكالوني، مدرب األرجنتين، قائمة 

المنتخب المشاركة بمنافسات كأس العالم 2022، 

المقرر انطالقها في 20 نوفمبرالجاري. 

وضمت قائمة التانجو باولو ديباال، نجم روما، الذي ثارت 

شكوك حول تواجده بالبطولة، بعدما تعرض لإلصابة 

وغاب عن مباريات فريقه األخيرة، كما تواجد األسطورة 

ليونيل ميسي، على رأس القائمة.

وفيما يلي قائمة المنتخب األرجنتيني: 

حراسة المرمى: مارتينيز، رولي، أرماني. 

الدفاع: مولينا، مونتيل، كريستيان روميرو، جيرمان 

بيزيال، أوتاميندي، ليساندرو مارتينيز، ماركوس 

أكونيا، نيكوالس تاليافيكو، خوان فويث. 

الوسط: رودريجو دي باول، لياندرو باريديس، 

أليكسيس ماك اليستير، جويدو رودريجيز، أليخاندرو 

جوميز، إنزو فيرنانديز، باالسيوس. 

الهجوم: أنخيل دي ماريا، الوتارو مارتينيو، جوليان 

ألفاريز، نيكوالس جونزاليس، خواكين كوريا، باولو 

ديباال، ليونيل ميسي.

{  ميسي

في أول تجمع لرابطة »تونسيون في قطر« استعدادا للمونديال

الجماهير التونسية تشعل األجواء في »سوق واقف«
محمد الجزار كتب

خطفت الجماهير التونسية األضواء يوم أمس الجمعة بحضورها 

الرائع في أرجاء سوق واقف، احتفاال باقتراب موعد وصول المنتخب 

التونسي إلى الدوحة لخوض غمار نهائيات كأس العالم 2022، وهي 

المشاركة السادسة لنسور قرطاج في كأس العالم لكرة القدم.ومع 

تواصل األجواء االحتفالية الكبيرة لمشجعي المنتخبات المشاركة 

في مونديال العرب، حيث تواجد أمس كذلك جمهور السنغال، 

فيما تواجد جمهور البرازيل واألرجنتين على كورنيش الدوحة 

وأمام ساعة العد التنازلي، فيما تواجد بعض جمهور غانا ومنتخب 

أسبانيا في درب لوسيل كان التجمع الرائع لرابطة تونسيون في 

قطر بسوق واقف وسط حضور كبير من أبناء الجالية التونسية في 

قطر، فيما تواجدت العديد من القنوات الفضائية التي حرصت على 

تصوير تشجيع جمهور نسور قرطاج وأجرت العديد من اللقاءات مع 

المشجعين .

عوض الكباشي كتب
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سعادة الدكتور محمد الحبيب سفير السنغال في قطر:

ما قامت به قطر يفوق كل التوقعات

محمد  الدكتور  سعادة  حرص 

دولة  في  السنغال  سفير  الحبيب 

أمس  واقف  سوق  زيارة  على  قطر 

الجماهير  تحضيرات  لمواكبة 

الستقبال  الجالية  وأبناء  الجزائرية 

خالل  يصل  الذي  السنغالي  الفريق 

الدوحة  العاصمة  إلى  القادمة  األيام 

كأس  بطولة  نهائيات  في  للمشاركة 

العالم قطر 2022. 

ضمن  السنغالي  المنتخب  ويلعب 

أيضا  تضم  التي  األولى  المجموعة 

المنتخب الهولندي ومنتخبنا العنابي 

اإلكوادوري،  للمنتخب  أيضا  باإلضافة 

هولندا  مواجهة  في  مشواره  وسيبدأ 

يوم 21 نوفمبر الجاري. 

مع  السنغالي  السفير  وتفاعل 

إلى  زحفت  التي  الغفيرة  الجماهير 

مرتدية  كبيرة  بأعداد  واقف  سوق 

وقمصان  التيرانجها  أسواد  شعارات 

الصفراء  بألوانه  السنغالي  المنتخب 

اإلفريقية  بالطبول  واحتفلت  الزاهية، 

الخاصة  طريقتها  وعلى  الشهيرة 

باقتراب الموعد المونديالي على أرض 

قطر. 

السنغالي  المنتخب  مدرب  وأعلن 

المنتخب  قائمة  أليوسيسيه  الوطني 

كأس  نهائيات  في  ستشارك  التي 

ساديو  النجم  ويتقدمها   2022 العالم 

اإلشاعات  بعض  تناثرت  الذي  ماني 

عن غيابه عن المشاركة في المونديال 

بعد إصابته مع فريقه بايرن ميونيخ. 

سعادته  عن  السنغالي  السفير  وعبر 

للمشجعين،  الرائع  بالتجمع  الكبيرة 

والتي  الدوحة  في  المميزة  واألجواء 

الجالية احتفاال بوصول  أبناء  يعيشها 

أول  في  ومشاركته  قطر  إلى  الفريق 

والشرق  العربية  بالمنطقة  مونديال 

األوسط. 

بالجهود  السنغالي  السفير  وأشاد 

المنظمة  اللجنة  تبذلها  التي  الكبيرة 

وكل   ،2022 العالم  كأس  لبطولة 

أعلى  من  بداية  الدولة  مسؤولي 

الدولة  أجهزة  جميع  وحتى  القيادات 

بالنهار  الليل  وواصلت  سهرت  التي 

12 سنة كاملة منذ فوز قطر  على مدار 

في  العالم  كأس  استضافة  بشرف 

عام 2022. 

كل  فاق  بعمل  قامت  قطر  أن  مؤكدا 

والبنية  المنشآت  حيث  من  التوقعات 

التحتية كذلك، باإلضافة إلى الجوانب 

أصبحت  حيث  واألمنية  اللوجيستية 

الستضافة  جاهزة  طويلة  فترة  منذ 

بنية  بفضل  العالم  كأس  نهائيات 

ومالعب  مستوى  أعلى  على  تحتية 

تضاهي نظيراتها العالمية أيضا. 

جميع  تسهيل  على  العمل  أن  مشددا 

والحشود  المشجعين  كل  إجراءات 

قبل  من  لقطر  سيصلوت  الذين 

يستحق  أمر  المنظمة  واللجنة  الدولة 

أيضا،  والتقدير  والتحية  اإلعجاب 

تقوم  الذي  الكبير  العمل  على  ويؤكد 

به قطر من الناحية التنظيمية إلخراج 

البطولة بأفضل صورة ممكنة. 

مضيفا - في رسالة وجهها لكل القادمين 

ويجدون  اإلبهار  سيرون  أنهم  قطر-  إلى 

كل سبل الراحة واالطمئنان في قطر، 

رائعة  كروية  بمسابقة  ويستمتعون 

من كافة النواحي. 

جاهزية  اآلخر  الجانب  على  مؤكدا 

التحدي  لخوض  السنغالي  الفريق 

الكبير في قطر والمنافسة بالمجموعة 

األول  الفريق  نجم  أن  مؤكدا  األولى، 

ومعشوق الجماهير السنغالية ساديو 

في  الفريق  مع  متواجدا  سيكون  ماني 

الجميع  أسعد  سار  خبر  وهو  البطولة 

بمثابة  إصابته  خبر  كان  بعدما 

الصدمة التي جعلت كل السنغاليين 

ساديو  ألهمية  نظرا  بالقلق  يشعرون 

اإليجابي  وتأثيره  للفريق  الكبير  ماني 

على الالعبين. 

التوفيق  الحبيب  الدكتور  وتمنى 

مميزة  استضافة  أجل  من  لقطر 

وتاريخية لبطولة كأس العالم مؤكدا 

نسخة  ستكون  بأنها  الكبيرة  ثقته 

استثنائية بكل المقاييس.

لحضور كأس العالم في قطر

»4« رحالة من األرجنتين يقطعون »10« آالف كلم
من  مشجعين  أربعة  أعرب 

الدوحة،  إلى  وصلوا  األرجنتين، 

من  قادمين  الهوائية،  بالدراجات 

منتخب  لتشجيع  أفريقيا،  جنوب 

قطر   FIFA العالم  كأس  في  بالدهم 

2022™، عن سعادتهم بالوصول أخيرًا 
إلى أرض المونديال، وتطلعهم إلى أن 

على  استمرت  التي  رحلتهم،  تسهم 

التصورات  تغيير  في  يومًا،   177 مدى 

العربي  العالم  عن  المغلوطة  واألفكار 

والمنطقة. 

لوكاس  األربعة،  األصدقاء  وقطع 

وسيلفيو  بيجي،  ولياندرو  ليديزما، 

فيرسيسي،  وماتياس  جاتي، 

جنوب  من  كلم،  آالف   10 من  أكثر 

أفريقيا  بجنوب  تاون  كيب  مدينة 

قارتي  في  دولة   15 بـ  مرورًا  قطر  إلى 

استقبالهم  في  وكان  وآسيا،  أفريقيا 

من  حشود  الدوحة  كورنيش  على 

ساعة  عند  األرجنتين،  مشجعي 

تنطلق  التي  للبطولة،  التنازلي  العد 

منافساتها بعد أيام قليلة.

لوكاس  الدّراجين،  فريق  قائد  وقال 

الرحلة  هذه  في  يوم  كل  إن  ليديزما، 

الطويلة شكل مغامرة رائعة على مدى 

األشهر القليلة الماضية، منذ انطالقهم 

من جنوب أفريقيا في مايو الماضي. 

وأضاف: »شهدنا الكثير من المفاجآت 

طوال  الممتعة  والتجارب  السارة 

وصادفنا  الماضية،  الستة  األشهر 

الذين  األشخاص  من  الكثير 

جميع  في  بيوتهم  في  استقبلونا 

األوسط،  والشرق  أفريقيا  أنحاء 

ثقافاتهم  على  التعرف  في  وساعدونا 

الطعام،  لنا  وقدموا  وتقاليدهم، 

في  لإلقامة  الدعوات  لنا  وجهوا  كما 

حار  بترحيب  حظينا  لقد  منازلهم. 

انتهاًء  الطريق  طول  على  الجميع  من 

الدوحة، حيث  األخيرة في  بمحطتنا 

الجمهور  من  حشود  بانتظارنا  كان 

استقبلونا  والذين  المتحمس، 

بالهتاف واألهازيج«. 

بيجي  لياندرو  أعرب  جانبه  من 

العربي  العالم  بزيارة  سعادته  عن 

والمنطقة، واإلسهام في تغيير الصور 

النمطية واألفكار المغلوطة عن العالم 

مشيرًا  األوسط،  والشرق  العربي 

ويتيح  اآلفاق  يوسع  السفر  أن  إلى 

التعرف على عادات وتقاليد الشعوب 

بين  والتقريب  العالم  أنحاء،  من 

الثقافات. 

مؤخرًا  نشر  الذي  بيجي،  وأضاف 

األقدام  على  مشيًا  رحلته  عن  كتابًا 

ما  »عادة  أالسكا:  إلى  األرجنتين  من 

في  الشعوب  اإلعالم  وسائل  تقدم 

نمطية  صورة  خالل  من  المنطقة 

مختلفون  الواقع  في  ولكنهم  معينة، 

الشاشات،  على  نشاهده  عّما  كليًا 

فقد استقبلنا الناس بكل ود وترحاب، 

البذل  وحب  بالكرم  ويتميزون 

إمكاناتهم  عن  النظر  بغض  والعطاء، 

تقديم  على  جميعًا  وأصروا  وظروفهم، 

االطالع  ويسرني  لنا.  والماء  الطعام 

على هذا الجزء من العالم، واالختالط 

بشعوب المنطقة والتعرف عليهم عن 

قرب«. 

فيرسيسي:  ماتياس  زميلهما  وقال 

وتحفيزهم،  الناس  إللهام  هنا  »نحن 

فعل  بإمكانكم  أن  للجميع  لنقول 

هذه  بإنجاز  ونفخر  المستحيل، 

األرجنتين  نرى  أن  ونأمل  الرحلة 

في  الثالثة  للمرة  العالم  كأس  ترفع 

مونديال قطر 2022«.

أعرب  فقد  جاتي،  سيلفيو  أما 

أرض  إلى  بالوصول  سعادته  عن 

مشاعر  »تغمرني  وقال:  المونديال، 

قطر،  إلى  وصولنا  منذ  الحماس 

لها  مثيل  ال  أوقاتًا  سنمضي  حيث 

الذي  العالمي،  الكروي  المهرجان  مع 

جماهير  ويجمع  أيام،  بعد  سينطلق 

كرة القدم من كل مكان«.

كانت  الرحلة  أن  شك  »ال  وأضاف: 

نشعر  نعد  لم  لكننا  ومرهقة،  طويلة 

الحافل  االستقبال  هذا  بعد  بالتعب 

منحنا  ما  البالد،  إلى  وصولنا  عند 

أهمية  على  وأكد  الطاقة،  من  الكثير 

آالف  خاللها  قطعنا  التي  الرحلة 

الهوائية،  الدراجات  على  الكيلومترات 

قطر  العالم  كأس  في  للمشاركة 

.»2022

ألول مرة في تاريخ المونديال

الكاميروني بوريس عدي:

»3« سيدات يشاركن 
في تحكيم المباريات

سنصنع أجواء إفريقية 
مميزة بالمونديال

 FIFA العالم  كأس  بطولة  تشهد 

قطر 2022، التي تنطلق منافساتها 

مشاركة  الجاري،  نوفمبر   20 يوم 

المباريات،  إدارة  في  سيدات  ثالث 

ألول مرة في تاريخ البطولة.

ستيفاني  الفرنسية  واختيرت 

يوشيمي  واليابانية  فرابار 

سليمة  والرواندية  ياماشيتا 

 36 قائمة  ضمن  موكانسانغا، 

االتحاد  عنها  أعلن  التي  حكًما 

لتحكيم  /فيفا/  القدم  لكرة  الدولي 

قطر   FIFA العالم  كأس  مباريات 

ثالث  ستشارك  حين  في   ،2022
حكمات  لتكن  أخريات  سيدات 

البرازيلية  وهن:  مساعدات، 

كارين  والمكسيكية  باك،  نويزا 

كاثرين  واألمريكية  ميدينا،  دياس 

نيسبيت، بعد أن أثبتن جدارتهن 

قبل  من  كان  الذي  التحكيم،  في 

حكًرا على الرجال.

وقال رئيس لجنة الحكام في /فيفا/ 

في  كولينا،  بييرلويجي  اإليطالي 

»نؤكد  الموضوع:  حول  له  حديث 

تهمنا  التي  هي  الجودة  أن  بوضوح 

وليس الجنس«.
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كأس  في  مباريات  لتحكيم  عاًما( 

السريع  الصعود  بعد  العالم، 

أعلى  على  التحكيم  مجال  في  لها 

أول  كانت  إذ  أوروبا،  في  مستوى 

الدرجة  دوري  في  مباراة  تدير  امرأة 

وتوّلت   ،2019 عام  الفرنسي  األولى 

كأس  نهائي  إدارة  نفسه  العام  في 

كما  فرنسا،  في  للسيدات  العالم 

السوبر  كأس  نهائي  أيًضا  أدارت 

ليفربول  بين   2019 األوروبية 

أن  قبل  اإلنجليزيين،  وتشلسي 

تقود مباريات في دوري أبطال أوروبا 

فرنسا  كأس  نهائي  ثم   2020 عام 

الموسم الماضي.

عاًما(،   36( ياماشيتا  اليابانية  أما 

برزت  أن  بعد  اختيارها،  تم  فقد 

بشكل الفت في اليابان، وباتت أول 

أبطال  دوري  في  مباراة  تدير  امرأة 

وانتقلت   ،2019 عام  للرجال  آسيا 

سابق  وقت  في  االحتراف  عالم  إلى 

عن  تخّلت  أن  بعد  العام،  هذا  من 

عملها مدربة للياقة البدنية.

الرواندية  اختيرت  بدورها 

للمشاركة  عاًما(   34( موكانسانغا 

أصبحت  أن  بعد  العالم  كأس  في 

أول امرأة تتولى اإلشراف على مباراة 

للرجال  اإلفريقية  األمم  كأس  في 

في يناير الماضي.

بوريس  الكاميروني  المشجع  قال 

منذ  الدوحة  في  يقيم  الذي  عدي، 

أكثر من خمسة أعوام، إنه يترقب 

الكاميرون  جماهير  وصول  بشغف 

منتخب  لتشجيع  قطر،  إلى 

في  مشاركته  خالل  بالدهم، 

FIFA قطر  العالم  منافسات كأس 

2022™، للمرة الثامنة في تاريخه.
 29 العمر  من  البالغ  عدي،  وأكد 

Qatar2022.( عامًا، في حوار لموقع

انطالق  من  قليلة  أيام  قبل   ،)qa
رفاقه  أن  المونديال،  صافرة 

األفريقية  األجواء  معهم  سيجلبون 

المميزة  بألوانهم  المميزة، 

وستتحول  المختلفة،  وأهازيجهم 

إلى  واستاداتها  قطر  شوارع  معهم 

كرة  ومتعة  بالمرح  مليء  كرنفال 

القدم. 

مشجعي  إلى  رسالة  عدي  ووجه 

حالة  فيها  لهم  أكد  بالده  منتخب 

قطر،  بها  تنعم  التي  واألمان  األمن 

وقال: »السرقات هنا منعدمة، سواء 

كان بحوزتك نقود كثيرة أو ترتدي 

منك  يقترب  فلن  ثمينة،  ساعة 

ويضم  للغاية،  متنوع  البلد  أحد. 

الجنسيات،  جميع  من  وافدين 

وكل منشغل بعمله«.

األماكن  من  العديد  عدّي  ورّشح 

الكاميروني  المنتخب  لمشجعي 

قطر،  إلى  الوصول  عند  لزيارتها 

الوطني  قطر  متحف  مقدمتها  وفي 

نوعه،  من  بالفريد  وصفه  الذي 

الثقافة  على  للتعرف  واقف،  وسوق 

كما  الصقور،  ومشاهدة  القطرية 

الصحراء،  إلى  للتوّجه  دعاهم 

الرائعة،  الرملية  الكثبان  حيث 

وسط  رائعة  بتجربة  واالستمتاع 

صحراء قطر. 

على  إن  الكاميروني  المشّجع  وقال 

خالل  الدوحة  إلى  القادم  الجمهور 

أكثر  للتعرف  البحث  المونديال 

وعاداتها  ثقافتها  وفهم  قطر  على 

دائمًا  أنه  وأوضح  إليها،  السفر  قبل 

يسألونه  عندما  أقرانه  ُيجيب  ما 

وتترك  مضياف  بلد  بأنها  قطر  عن 

مؤكدًا  طيبًا،  انطباعًا  زائريها  لدى 

عند  الشعور  هذا  سيلمسون  أنهم 

زيارتهم لها.

الجمهور  أن  إلى  عدي  وأشار   

الروح  بين  يجمع  الكاميروني 

موضحًا  والترفيه،  والمرح  الطيبة 

للرقص  عاشق  جمهور  أنه 

والموسيقى وكافة أشكال الترفيه، 

ستشاهدون  تأكيد  »بكل  وقال: 

الجماهير الكاميرونية وهم يعزفون 

رقصات  ويرقصون  الموسيقى، 

مالبسهم  ويرتدون  إفريقية، 

باأللوان،  المليئة  التقليدية 

في  مختلفة  تجربة  سنصنع 

البطولة المرتقبة«.

المنشآت 
والبنية 

التحتية على 
أعلى مستوى 

في وطن 
المونديال

رسالتي لكل 
جماهير 

كأس العالم: 
ستنبهرون 

بما تشاهدونه 
هنا 

كل األمور ميسرة أمام الوفود.. والدولة عززت الجانب األمني واللوجيستي

  كتب         محمد الجزار

الرحلة انطلقت من جنوب إفريقيا 
إلى الدوحة بالدراجات الهوائية



15متابعات السنة )28( - السبت 18 من ربيع اآلخر 1444هـ الموافق 12 نوفمبر 2022م العدد )9931(

توفير الوصف الصوتي للمكفوفين

منطقة مشجعين
رسمية في السعودية

الترجمة  برنامج  من  فريق  يعتزم 

بن  حمد  بجامعة  والبصرية  السمعية 

تقّديم  قطر،  مؤسسة  عضو  خليفة، 

للمكفوفين  الصوتي  الوصف  خدمات 

وضعاف البصر خالل الحفلين االفتتاحي 

 FIFA العالم  كأس  لبطولة  والختامي 

قطر 2022™.

المراسم  شّكلت  السنوات،  مدار  فعلى 

للفعاليات  والختامية  االفتتاحية 

كأس  بطولة  ومنها  الكبرى  الرياضية 

العالم لكرة القدم حدًثا تنتظره الجماهير 

حضوره  على  وتتهافت  الصبر،  بفارغ 

بالحماس  مليئة  أجواء  من  يقّدمه  لما 

واستعراضّية  فنّية  وعروٍض  والصخب، 

مبهرة، وحضور ألمع األسماء من مشاهير 

من  وغيرها  والترفيه،  الرياضة  عالم 

في  ُيخّلد  انطباًعا  تترك  التي  المفاجآت 

ذاكرة الجماهير وُيلهم حماسهم، وهذا هو 

العالمية  الجماهير  تترقبه  ما  بالتأكيد 

في بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022.

الرامية  قطر  مساعي  مع  وانسجاًما 

المّيسر  الوصول  إمكانية  لتسهيل 

تعمل  البطولة،  هذه  خالل  اإلعاقة  لذوي 

وصول  تجربة  توفير  على  قطر  مؤسسة 

مّيسرة تمّكن المكفوفين وضعاف البصر 

التجربة،  بالكامل في هذه  االنخراط  من 

وذلك من خالل مشاركة فريق من خبراء 

الترجمة  في  اآلداب  ماجستير  برنامج 

العلوم  بكلية  والبصرية  السمعية 

خليفة،  بن  حمد  جامعة  في  اإلنسانية 

خدمات  تقديم  في  قطر  مؤسسة  عضو 

الوصف الصوتي المباشرة.

في  الفريق  شارك  الماضي،  العام  وفي 

افتتاح  لحفل  الصوتي  الوصف  تقديم 

 ،™2021 قطر   FIFA العرب  كأس  بطولة 

وسيعمل اآلن لتوظيف خبراته باللغتين 

الحفلين  في  واإلنجليزية  العربية 

كأس  لبطولة  والختامي  االفتتاحي 

ومن  الُمقبلة،   ™2022 قطر   FIFA العالم 

األسودي،  نهوان  الفريق  أعضاء  ضمن 

إحدى خريجات برنامج ماجستير اآلداب 

في الترجمة السمعية والبصرية.

تتحّدث نهوان عّما ينطوي عليه الوصف 

وتقول:  المباشرة،  للفعاليات  الصوتي 

استعراضًيا  حدًثا  نصف  »عندما 

بوصف  نهتم  فإننا  ومباشًرا،  ضخًما 

وألوان  صور  من  بدقة،  التفاصيل  كّل 

ذهنية  صورة  نرسم  بحيث  وحركات، 

متكاملة ُتمّكن المكفوفين وضعاف البصر 

عكس  على  بالكامل،  المشهد  تخّيل  من 

التعليق الوصفي السمعي على مباريات 

كرة القدم الذي ُيرّكز على اتجاهات الكرة 

في الملعب، وحركة الالعبين، واألخطاء، 

واألهداف وما إلى ذلك«.

القدم  لكرة  الدولي  االتحاد  كشف 

رسمية  مشجعين  منطقة  إقامة  عن 

لبطولة كأس العالم 2022 في العاصمة 

السعودية الرياض.

الكأس  أن  إلى  الدولي،  االتحاد  ولفت 

الكرات  من  كبير  وعدد  للبطولة  األصلية 

أخرى  وأشياء  السابقة  للنسخ  الرسمية 

أمس  والرياض  جدة  إلى  وصلت  كثيرة 

الجمعة واليوم السبت.

المشجعين  منطقة  أن  إلى  ونوه 

فهد  األمير فيصل بن  مجمع  في  ستكون 

وستكون  الخضراء،  للقاعات  األولمبي 

لمشجعي  رسمي  دولي  مهرجان  بمثابة 

أعلنت  قطر  وكانت  المونديال.. 

لمشجعي  الدوحة  في  قرية  تخصيص 

المونديال.

أن  الرسمي  موقعه  عبر  »الفيفا«  وذكر 

سيقام  العالم  كأس  مشجعي  مهرجان 

األمير  لمجمع  الخارجية  المنطقة  في 

لـ  وتتسع  األولمبي،  فهد  بن  فيصل 

المباشر  البث  لمشاهدة  مشجع   5000
لمباريات كأس العالم.. وستستضيف 

من  رائعة  مجموعة  المشجعين  منطقة 

من  العالم  لكأس  الرسمية  القدم  كرات 

كجزء  ُتعرض  والتي  البطوالت،  بعض 

من عرض كرة adidas التاريخي الفريد.

حديثة  عرض  شاشة  تجهيز  وتم 

خصيًصا  مصممة  مقاعد  مع  وضخمة 

لهذا الغرض، وباإلضافة إلى ذلك، سيكون 

المأكوالت  أبرز  من  مجموعة  هناك 

األنشطة  من  والعديد  والمشروبات 

التي  العروض  ذلك  في  بما  الترفيهية، 

يقدمها الموسيقيون المحليون.

خالل الحفلين االفتتاحي والختامي للمونديال

االتحاد الدولي كشف التفاصيل

إنفانتينو رئيس االتحاد الدولي:

في لفتة رائعة أعطت أجواء مميزة

دور الحكام كبير في إنجاح المونديال

»لعيب« المونديال يزين ختام بطولة قطر للشطرنج

الدوحة- قنا- أكد 
جياني إنفانتينو رئيس 

االتحاد الدولي لكرة 
القدم »فيفا« على الدور 

الرئيسي للحكام )129 
حكًما وحكًما مساعًدا 

وأعضاء فريق التحكيم 
بتقنية الفيديو( الذين 

سُيشرفون على مباريات 
كأس العالم FIFA قطر 

2022، لإلسهام في 
إنجاح أفضل نسخة على 

اإلطالق للمونديال.

استقباله  خالل  إنفانتينو،  وقال 

التدريبي  بالمعسكر  للحكام 

»أنتم  بهم:  الخاص  الرسمي 

فريق »فيفا«، أنتم فريقنا، وأنتم 

الواقع أهم فريق في البطولة  في 

ألنه بدونكم لن تكون هناك كرة 

»فيفا«.  العالم  كأس  وال  قدم، 

األول  الفريق  يدخل  ألن  نحتاج 

بحاجة  نحن  أواًل.  الملعب  إلى 

األول  الفريق  يعطي  أن  إلى 

 20 في  األولى  المباراة  انطالقة 

الفريق  إلى  ونحتاج  نوفمبر، 

األول إلطالق صافرة نهاية المباراة 

ألبطال  اللقب  ومنح  األخيرة 

العالم«.

إلى  »فيفا«،  الـ  رئيس  وأشار 

كأس  تاريخ  في  مرة  وألول  أنه 

حكام  هناك  القدم،  لكرة  العالم 

و29  حكما   36 بين  من  سيدات 

في  عضًوا  و24  مساعًدا  حكًما 

الفيديو  بتقنية  التحكيم  فريق 

إلدارة  اختيارهم  تم  الذين 

المباريات في البطولة.. مشدًدا 

ومشجًعا  الوحدة،  أهمية  على 

االستمتاع  على  المشاركين 

باللحظة واإليمان بأنفسهم.

ست  هناك  مرة،  »ألول  وأضاف: 

نساء حاضرات أيًضا، ولكن سواء 

أكانوا رجااًل أو نساًء، فهم حكام.. 

بالنسبة لنا، وبالنسبة لي، نحن 

جميًعا جزء من نفس الفريق«.

الكثير  »ستخالجكم  وتابع: 

كأس  خالل  المشاعر  من 

جزًءا  بكونكم  الشعور  العالم، 

والشعور  المغامرة،  هذه  من 

مليارات  خمسة  أو  أربعة  بوجود 

شخص في جميع أنحاء العالم 

هنا..  يحدث  ما  يتابعون 

والمطلوب منكم أن تكونوا هناك، 

أحوالكم،  أفضل  في  تكونوا  وأن 

وأن  جاهزين،  تكونوا  وأن 

تتحّملوا  وأن  القرارات،  تتخذوا 

أنتم  المسؤولية في وقت وجيز. 

أنتم  ولهذا  العالم..  في  األفضل 

هنا«.

انطالقة  إنفانتينو  وأعطى 

الرسمي  التدريبي  المعسكر 

التي  )الحكام(  للمجموعة 

األول«  »الفريق  لقب  عليها  أطلق 

الدور  على  التأكيد  خالل  من 

األساسي الذي يجب أن تضطلع 

في  لإلسهام  المجموعة  هذه  به 

كأس  نسخة  أفضل  إنجاح 

العالم على اإلطالق.

ناصر  أيًضا  اللقاء  هذا  وحضر 

التنفيذي  الرئيس  الخاطر، 

 ،2022 قطر   FIFA العالم  لكأس 

نائب  جرافستروم،  وماتياس 

وكولين  »فيفا«،  لـ  العام  األمين 

في  العمليات  مدير  سميث، 

كأس العالم »فيفا«.

مونديال  تعويذة  »لعيب«  زين 

قطر 2022 منافسات بطولة مركز 

 10 قطر لتدريب الشطرنج تحت 

منافسات  اقتراب  ظل  في  أعوام، 

للمرة  تقام  التي  الكبرى  البطولة 

العربية  المنطقة  في  األولى 

انطالقها  والمقرر  األوسط  والشرق 

منتخبنا  بين  نوفمبر   20 يوم 

ستاد  على  واإلكوادور  الوطني 

البيت المونديالي.

القطري  االتحاد  حرص  حيث 

محمد  برئاسة  للشطرنج 

»لعيب«  توزيع  على  المضاحكة 

في  المشاركين  جميع  على 

البهجة  من  حالة  وسط  البطولة 

مونديالية  اجواء  أعطت  والسرور 

رائعة، وأقيمت البطولة بمشاركة 

وفق  جوالت   5 من  والعبة  العبًا   40
بحضور  السويسري،  النظام 

محمد المضاحكة رئيس االتحاد 

ويوسف محمد المطوع أمين السر 

العام في االتحاد.

البطولة  منافسات  عن  وللحديث 

القطرية  الالعبة  حققت  فقد 

األول،  المركز  الحسيني  هيا 

األردني  جاء  الثاني  المركز  وفي 

ثالثًا  وحل  علي،  عبدالرحمن 

القطري ثاني آل ثاني، وفي جوائز 

فقد  القطريين  الالعبين  أفضل 

آل  حمد  األول  المركز  في  جاء 

ثاني، وفي المرتبة الثانية جاسم 

الثالث  المركز  وحقق  الصراف، 

العبة  أفضل  أما  الحمادي،  عامر 

الحمادي  أسماء  فكانت  قطرية 

والمركز  األول،  المركز  في  وحلت 

الخليفي،  أسماء  حققته  الثاني 

لجين  الثالث  المركز  وفي 

ساريه  كريم  واستطاع  إبراهيم، 

الحصول على أفضل العب تحت 

عمراني  داني  ونجح  سنوات،   8
العب  أفضل  على  الحصول  في 

تحت 6 سنوات.

محمد  توج  البطولة  ختام  وعقب 

االتحاد  رئيس  المضاحكة 

الفائزين،  للشطرنج  القطري 

المستويات  على  أكد  حيث 

البطولة  في  قدمت  التي  المميزة 

الالعبين  من  العديد  وظهور 

التهنئة  مقدمًا  رائع،  بمستوى 

لجميع الفائزين«.

تقديم  على  »حرصنا  وقال: 

»لعيب«  المونديال  تعويذة 

للمشاركين لعيش أجواء اقتراب 

 2022 قطر  العالم  كأس  بطولة 

استثنائية  نسخة  ستكون  التي 

كل  قدموا  المسؤولين  أن  خاصة 

سبل النجاح من تجهيز المالعب 

والمرافق والبنية التحتية لتقديم 

سيظل  وتاريخي  مميز  حدث 

عالقًا في األذهان«.

{ إنفانتينو

استعراض مجموعة من الصور

»اآلسيوي« يرفع وتيرة الحماس لكأس العالم
بقاء  مع  بالمونديال..  اهتمامه  اآلسيوي  لالتحاد  الرسمي  الموقع  واصل 

قطر،  في   2022 العالم  كأس  نهائيات  انطالق  على  أيام  عشرة  من  أقل 

للحدث  الحماس  وتيرة  رفع  والجماهير  المشاركة  المنتخبات  تواصل 

الرياضي العالمي األهم.

وتستعد قطر للترحيب بعشاق الساحرة المستديرة في أول نسخة من 

أمام  الفرصة  لتتاح  األوسط،  والشرق  العربي  العالم  في  تقام  المونديال 

والثقافة  والمنطقة  للتعرف على قطر  العالم  أنحاء  المشجعين من كافة 

قطر  تاريخ  في  تحول  نقطة  البطولة  هذه  وستمثل  األصيلة.  العربية 

والمنطقة، حيث ستترك إرثًا سيضع معايير جديدة على صعيد تنظيم 

األحداث الرياضية الكبرى في المستقبل.

االفتتاح  بمباراة  نوفمبر   20 في  ينطلق   2022 قطر  مونديال  أن  إلى  يشار 

64 مباراة  بين منتخبي قطر واإلكوادور في استاد البيت، وتشهد البطولة 

في  ديسمبر   18 يوم  المنافسات  على  الستار  ويسدل  يومًا،   29 مدى  على 

استاد لوسيل، الذي يتسع لـ 80 ألف مشجع.

باستعراض  القدم  لكرة  اآلسيوي  االتحاد  في  االلكتروني  الموقع  وقام 

المباراة  قبل  قطر،  في  الفعاليات  أهم  تعرض  التي  الصور  من  مجموعة 

20 نوفمبر على  االفتتاحية التي تجمع بين قطر المضيفة واإلكوادور يوم 

استاد البيت.

ال  نسخة   2022 قطر   FIFA العالم  كأس  بطولة  تكون  أن  المنتظر  من 

مثيل لها عبر التاريخ. حيث ستكون المرافق والفعاليات مترابطة بشكل 

خاللها  مشجع  كل  تجربة  وستكون  البيئة،  على  المحافظة  يضمن 

مخططا لها وفق رغباته وما يستهويه. 

عوض الكباشي كتب
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سويسرا.. بين صعوبة المهمة والطموح
تعول على أدائها الرائع في تصفيات المونديال

بدور  يكتفي  لن  آخر  منتخب 

المجموعة  في  المشاهد 

البرازيل  تضم  التي  السابعة 

وهو  والكاميرون،  وصربيا 

الذي  السويسري  المنتخب 

قطر  مونديال  في  يطمح 

وتحقيق  بعيدا،  للذهاب 

النسخ  من  أفضل  نتائج 

المنتخب  وكان  السابقة، 

عن  غاب  قد  السويسري 

أقيمت  التي  الماضية  النسخة 

في روسيا 2018.

الســـويسري  المنتـــــخب  وحقـــــق 

مشاركاته  في  متباينة  نتائج 

أفضل  وكانت  المونديال،  في  السابقة 

في  النهائي  ربع  إلى  الوصول  نتيجة 

في  مشاركة   11 بين  من  مناسبات   3
المسابقة.

بالنسبة  مشاركة  أول  وكانت 

خــــــــــالل  للســويســرييـــن 

 ،1934 الثانية  النسخة 

فــــي  بعــــدها  وظهــــــر 

الثـــالثـــــة  النسخــة 

مـــــونــــديال  خـــــالل 

 ،1938 فـــــرنســـا 

المجـــمـــل  وفـــــي 

منــــتخب  لعـــب 

فــــي  سويســـرا 

 11 العالم  كأس 

وسيــــكون  مرة، 

فـــــــــــي  ظهـــــوره 

قـــطــر  مونديــــال 

فــــــي  الـ12  هو 

تاريخه.

أفضــــل  وكـــان 

ز  نـــجـــــــــــــــــــا إ

للسويسريين، 

الـــــدور  بلوغهـــم 

في  النهائي  ربع 

 1934 وهي  نسخ   3
و1938 و1954، كما ودعوا 

 1994 في  النهائي  ثمن  من  البطولة 

اقتصرت  بينما  و2018،  و2014  و2006 

باقي المشاركات على الخروج من الدور 

األول 1950 و1962 و1966 و2010.

بلغ  فقد  أوروبا  أمم  كأس  في  اما 

ألول  النهائيات  السويسري  المنتخب 

عاد  ثم  إنجلترا،  في   1996 يورو  في  مرة 

المشاركات  2004 و2008، وفي هذه  في 

الثالث ُأقصي من الدور األول.

مرحلة  سويسرا  منتخب  وتجاوز 

 ،2016 يورو  في  مرة  ألول  المجموعات 

ركالت  في  بولندا  أمام  البطولة  وّدع  ثم 

الترجيح من ثمن النهائي.

في  ذلك  من  أبعد  السويسريون  وذهب 

الثمانية،  دور  بلغوا  حين   ،2020 يورو 

طريقهم  من  الفرنسيين  أزاحوا  بعدما 

في دور الـ16، قبل أن يغادروا المنافسات 

أمام إسبانيا، من عالمة الجزاء.

ومنذ إطالق بطولة دوري األمم األوروبية، 

بين  مكان  سويسرا  لمنتخب  كان 

مع  لعب  حيث  أوروبا،  في  الصفوة  فرق 

نظرائه في المستوى األول.

-2018 موسم  األولى  النسخة  ففي 

نصف  سويسرا  منتخب  بلغ   ،2019
البرتغال  من  خسارته  قبل  النهائي، 

بهزيمته  رابعا  يحل  أن  قبل  لـ3،  بهدف 

من إنجلترا بركالت الترجيح.

اكتفى  التاليتين،  النسختين  وفي 

المركز  في  بحلوله  سويسرا  منتخب 

وألمانيا  إسبانيا  خــــلف  الثالــــــث، 

وإسبانيا   ،2020-2019 موســــــــم  في 

وضمن   ،2023-2022 في  والبرتغال 

بقاءه مع منتخبات المستوى األول.

ترتيب  فراي  ألكــــــــسندر  ويتصــــدر 

للمنـــــــتخب  التاريخــــيين  الهدافــــــين 

سجلها  هدفا،   42 برصيد  السويسري 

أزاح  84 مباراة دولية، وكان فراي قد  في 

توركيلماز،  كوبيالي  السابق  الهداف 

بأهدافه  الثاني،  للمركز  تراجع  الذي 

الـ34، أحرزها في 62 مباراة.

العبي  أكثر  فكان  هرمان،  هاينز  أما 

القميص،  ألوان  عن  دفاعا  سويسرا 

آالن  يليه  دولية،  مباراة   118 في  وذلك 

غيغر برصيد 112 مباراة.

وحيد بوسيوف كتب

{  منتخب سويسرا

ياكين.. يحقق نتائج في صمت
عقد  ياكـــين  مــــــراد  وّقع 

منتــــخـــــب  تـــدريـــب 

ســـــويسرا  بـــــالده 

من  التـــاسع  في 

أغسطس 2021، 

لفالديمير  خلفا 

 ، فيتش بيتكو

تـــــــــرك  الــــــــذي 

بـــعـــد  منصـــبه 

المنتخب  إقصاء 

من ربع نهائي يورو 

المؤتمر  وفي   .2020
تم  الذي  الصحفي 

تقديمه فيه مدربا لسويسرا، 

قال ياكين »إنه شرف كبير لي ومصدر 

سعادة أن أكون مدربا لمنتخب بالدي، 

العالم  كأس  إلى  تأهلنا  من  متأكد  أنا 

ياكين  وأوفى  العظيم«.  الفريق  بهذا 

سويسرا  مع  وتأهل  بوعده،  عاما(   48(

بعدما  العالم،  كأس  إلى 

مباريات   5 في  فاز 

 ، ت لتصفيا با

مقابل 3 تعادالت، 

صـــدارة  منحــته 

عــــــــة  لمجـــمو ا

على  الثالثـــة 

حساب إيطاليا.

لياكين  وسبق 

منتخب  تمثيل 

كالعب  سويسرا 

الدفاع،  مركز  من 

 49 في  لعب  حيث 

خاللها  سّجل  دولية،  مباراة 

ياكين  قاد  المجمل،  وفي  أهداف.   4
 15 في  كمدرب  سويسرا  منتخب 

 4 في  وتعادل  منها،   7 في  فاز  مباراة، 

حققها  النتائج  هذه  كل  مثلها،  وخسر 

في صمت.

فراي.. الهداف التاريخي
يعد ألكسندر فراي هو الهداف 

التاريخي للمنتخب السويسري 

برصيد 42 هدفا، سجلها في 84 مباراة 

دولية، وكان فراي قد أزاح الهداف 

السابق كوبيالي توركيلماز، الذي 

تراجع للمركز الثاني، بأهدافه الـ34، 

أحرزها في 62 مباراة.

ولعب فراي في صفوف العديد من 

األندية السويسرية من بازل وثون 

ولوزيرن، وكما خاض تجربتين خارج 

الدوري المحلي مع فريق رين الفرنسي 

خالل الفترة ما بين 2003 و2006 وسجل 

معه 47 هدفا وبوروسيا دورتموند 

األلماني خالل الفترة ما بين 2006 

و2009 وسجل معه 34 هدفا من 74 

مباراة خاضها مع الفريق األلماني.

سارة  مفاجأة  سويسرا  منتخب  فّجر 

إنهاء  في  نجح  بعدما  لمواطنيه،  بالنسبة 

التصفيات األوروبية المؤهلة لمونديال قطر، 

الثالثة.  المجموعة  عن  الصدارة  موقع  من 

بعدما  المفاجأة  هذه  المنتخب  وحقق 

حصد 18 نقطة، بفارق نقطتين عن إيطاليا 

صاحبة المركز الثاني، التي أخفق منتخبها 

وتعادلت  األوروبي.  الملحق  من  الترشح  في 

سويسرا في مباراة اإلياب التي اقيمت ايطاليا 

1/ 1 سجل فيها سيلفان فيدمر هدف  بنتيجة 

فيما  لورينزو،  دي  عبر  إيطاليا  وعدلت  التقدم، 

سويسرا  في  أقيمت  التي  الذهاب  المباراة  انتهت 

منتخب  واستفاد  الفريقين  بين  السلبي  بالتعادل 

على  األخيرة  الجولة  في  العريض  فوزه  من  سويسرا 

في  »األزوري«  فيه  سقط  وقت  في   ،0-4 بنتيجة  بلغاريا 

فخ التعادل السلبي أمام أيرلندا الشمالية.

التأهل على حساب 
بـطــــل الــيــــــــورو

{  من مباراة سويسرا أمام إيطاليا

خبرة شاكيري وتشاكا.. 
ونجـــومـيــــة زكـــريـــــــا

{  شاكيري

يمتلك مراد ياكين تشكيلة تجمع بين أصحاب الخبرة الذين يقودهم 

الثالثي جرانيت تشاكا نجم أرسنال، وشاكيري العب شيكاجو فاير األميركي 

ويان زومير حارس مرمى بوروسيا مونشنجالدباخ، والعبين نجوم برزوا خالل 

آخر موسمين في صورة الالعب دينيس زكريا العب 

تشيلسي. ويحاول ياكين استغالل خبرة 

شاكيري في قيادة فريقه لتحقيق نتائج رائعة 

في المونديال، بعد تجربته الرائعة مع نواد 

كبيرة من بايرن ميونخ وليفربول وصوال 

لفريق إنتر ميالن، وهذا ينطبق على 

صاحب المستوى الثابت الحارس 

المتألق يان زمير. أما دينيس زكريا 

الذي عانى كثيرا هذا الموسم مع 

فريق تشيلسي حيث لم يعتمد 

عليه المدرب السابق توخيل أو 

المدرب الحالي جراهام بوتر.

إيمبولو..
هداف موناكو

موناكو  مهاجم  إيمبولو  بريل  السويسري  المنتخب  هجوم  يقود 

وتقديمه  أهداف   7 تسجيله  بعد  الموسم  هذا  المتألق  الفرنسي، 

تمريرتين.

نادي  من  قادما  موناكو  بصفوف  إيمبولو  والتحق 

مليون   12 بقيمة  مونشنجالدباخ  بوروسيا 

يورو خالل الميركاتو الصيفي الماضي.

المنتخب  هجوم  يقود  أن  المنتظر  ومن 

رغم  المونديال،  خالل  السويسري 

جافرانوفيتش  الكبيرة  المنافسة 

مهاجم أوجسبروج األلماني الذي ال 

المستوى،  في  إيمبولو  عن  يقل 

كثيرا  ياكين  عليهما  ويعول 

في  جيدة  نتائج  لتحقيق 

السابعة  المجموعة 

الصعبة.

{  إيمبولو

أوكافور..
على رادار أندية كبيرة

يعد نوح أوكافور من المواهب الرائعة التي يمتلكها المنتخب السويسري والتي 

يعول عليها ياكين لتحقيق أهداف في مونديال قطر. وتألق أوكافور هذا الموسم 

بشكل كبير مع فريق سالسبورج الذي سجل معه 7 أهداف بالدوري النمساوي 

وقّدم تمريرة واحدة، باإلضافة لتسجيله 3 أهداف في دوري أبطال أوروبا. ويتواجد 

من  العديد  رادار  على  السويسري  الشاب  النجم 

ميالن  نادي  يتقدمها  الكبيرة،  األوروبية  األندية 

الذي يراقب الالعب منذ الموسم الماضي، 

باإلضافة لنادي أرسنال اإلنجليزي الذي 

بعث أحد كشافيه لجمع المعلومات 

باإلضافة  سالسبورج،  موهبة  عن 

لربط اسمه بنادي بايرن ميونخ. 

في  اللعب  أوكافور  ويجيد 

الهجومية  المراكز  جميع 

من رأس حربة إلى جناح 

أيمن وأيسر.

{  أوكافور


