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نجاحاتنا أصابتهم بالمرض النفسي والرد عليهم بمونديال مبهر

نعسان: حضارتنا متجذرة.. 
وقطر سبقت العالم 

حقائق رقمية لنسخة 
قطر المونديالية

أشرس مواجهة 
في تاريخ كأس العالم

المعلم في »المجلس« الدوحة تستضيف كونغرس الجمباز »2024«
قناة  إدارة  أن  الريايض   $ علم 
نجم  االتفاق مع  إتمام  الكاس نجحت يف 
شحاتة،  حسن  السابق  املرصية  الكرة 
الذهبية،  الحقبة  يف  مرص  منتخب  مدرب 
برنامج  يف  املحللني  كتيبة  إىل  لالنضمام 
شاشة  عىل  يوميا  سيذاع  الذي  املجلس 
االستثنائية  التغطية  إطار  يف  القناة 

لبطولة كأس العالم قطر 2022.

للجمباز،  الدويل  االتحاد  أعلن   -  $  - إسطنبول 
الستضافة  الدوحة  القطرية  العاصمة  اختيار  أمس 
يف  ُيعقد  والذي  االتحاد  لكونغرس   85 الـ  االجتماع 

العام 2024. 
وجاء قرار اختيار مدينة الدوحة الستضافة االجتماع يف 
ختام أعمال الدورة الـ 84 من كونغرس االتحاد الدويل 
بعد  الرتكية  إسطنبول  مدينة  يف  عقد  والذي  للجمباز، 
للملف  صوتا   89 مقابل  صوتا   148 بـ  الدوحة  فوز 

الكرواتي. ويف عرضه التقديمي، سلط االتحاد القطري 
القطرية  التنظيمية  القدرات  عىل  الضوء  للجمباز، 
والتي تجعل من مدينة الدوحة املكان املثايل الستضافة 
باستضافة  الحافل  السجل  أبرزها  ولعل  االجتماع، 
كربيات البطوالت الرياضية واإلرث الثقايف الكبري لدولة 

قطر. 
النائب  الهتمي،  عيل  السيد  قال  املناسبة،  وبهذه 
االتحاد  ورئيس  للجمباز  الدويل  االتحاد  لرئيس  األول 

لألرسة  كبرية  فخر  لحظات  »إنها  للجمباز:  القطري 
الجمباز  وألرسة  عامة  بصفة  قطر  دولة  يف  الرياضية 
باختيار  نحظى  أن  يسعدنا  حيث  خاصة  بصفة 
األصدقاء يف االتحادات الوطنية الستضافة هذا التجمع 
الريايض الكبري.. نتطلع الستضافة أرسة االتحاد الدويل 
للجمباز ليستمتع أفرادها بتجربة استثنائية من خالل 
النوعية  لهذه  الدوحة  توفرها  التي  الكبرية  اإلمكانات 

الفعاليات«.  من 

عبداهلل بن حمد العطية يخص $ الرياضي بحوار استثنائي ويؤكد:

2 18-1920

حمالتهم ..
»كالم فاضي« !

ص
خا

كتب - محمد الجزار
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متابعات

ال أبحث عن الشهرة.. 
وكنت أريد تحقيق 
حلم الطفولة فقط 

كرة القدم تجمعنا.. 
بعدما فرقتنا »السياسة« 

إعداد – محمد الجزار

تعاطف كبير
مع »فيرمينيو«

جاء قرار اعتزال النجم الربازييل 
فريمينيو العب ليفربول اإلنجليزي، 

والذي تم استبعاده من قائمة 
السيلساو املشاركة يف مونديال 2022 
ليثري الكثري من ردود األفعال يف مواقع 

التواصل االجتماعي.  ونرش فريمينيو 
عرب حسابه الرسمي يف اإلنستغرام 
صورة له بقميص الربازيل وأعلن 

اعتزال اللعب الدويل.  وتعاطف الكثري 
من املشجعني من كافة أنحاء العالم 
مع النجم الربازييل، ووجهوا ألسنة 

النقد الالذعة للمدرب تيتي بسبب قرار 
استبعاده رغم تألقه يف الفرتة املاضية.

سكيالتشي.. من الفقر إلى المجد ليش تتكلم إنجليزي..؟

لحماد  طريف  فيديو  املاضية  األيام  خالل  ميديا  السوشيال  يف  انترش 
العبيدي مراسل قنوات الكأس.. يف سوق واقف وهو يجري لقاءات مع 

الجماهري حول انطباعاتهم عن كأس العالم وقطر.  
العبيدي التقى مشجعا مغربيا ولم يكن يعرف من الوهلة األوىل أنه عربي 
فرحب به باإلنجليزية.. ورد األخري عليه باإلنجليزية أيضا.  لكن عندما 
سأله املراسل عن جنسيته ورد األخري أنه مغربي كانت ردة فعل العبيدي 
الكثري من  الفيديو أعجب  إنجليزي«.  تتكلم  الهواء »وليش  الطريفة عىل 

املتابعني الذي تداولوا املقطع وأشادوا بخفة ظل املراسل عىل الهواء.

منتخب  مع   1990 العالم  كأس  لهداف  اليوتيوب  من  اليوم  قصة 
إيطاليا سيلفاتوري سكيالتيش »بالصدفة«.  عمل وهو طفل يف ورشة 
لتصليح إطارات السيارات من شدة الفقر.  انضم ملنتخب إيطاليا يف 
املونديال كمهاجم خامس.. وحل بديال يف االفتتاح أمام النمسا ليحرز 

هدفا ويبدأ رحلته التي أنهاها هدافا للمسباقة بـ 6 أهداف. 
سكيالتيش قال: املجنون فقط يتخيل ما حدث معي، لن أكذب وأقول 
يف  فشل  املونديال  بعد  بحلم.   أشبه  إنه  ذلك  حدوث  توقعت  إنني 

يوفنتوس وإنرت وأحرز هدفا واحدا ليغادر إىل اليابان.

قـطـر .. سـبـقـت »العـالـم«

هذه  فكرة  جاءت  كيف  البداية  يف   {
التغطية بقطر قبل املونديال..؟ 

االتحاد  دول  بمعظم  بتغطيات  قمت   -
مثل  العربية  الدول  من  والكثري  األوروبي، 
السعودية والعراق واإلمارات، ومع استضافة 
قطر ألهم فاعلية يف الكوكب فكرت يف تغطية 
كأس  ألن  للبطولة  آخر  جانب  من  خاصة 

العالم ليست مجرد كرة قدم فقط. 

الفرتة  خالل  قطر  يف  شاهدت  وماذا   {
املاضية..؟ 

قطر،  إىل  موجهة  ستكون  األنظار  كل  أوال   -
وهذا سيكون له مردود إيجابي لنثبت للعالم 
األوروبية  الدول  من  الكثري  عن  نقل  ال  أننا 
تقوم  أن  نجحت  قطر  وبرصاحة  املتقدمة.. 
بأشياء تتفوق بها عن األوروبيني أنفسهم بل 
وتسبق العالم أيضا، بعدما أنجزوا مطار هو 

توجد حتى يف  ال  العالم، وشوارع  يف  األفضل 
برلني، ومرتو عىل أعىل مستوى كذلك. 

} وما توقعاتك لكأس العالم 2022..؟ 

كل  عن  تتفوق  وتاريخية  استثنائية  أراها   -
وصديقة  ثورية  فاملالعب  السابقة،  النسخ 
من  أكثر  يشاهد  أن  للمشجع  ويمكن  للبيئة 
قطر  أن  رائع  ويشء  الواحد،  اليوم  يف  مباراة 
كأس  تستضيف  وإسالمية  عربية  دول  أول 
عنا  النمطية  الصورة  سيغري  وهذا  العالم 

ويجعل العالم يعيد النظر يف حكمه. 

عىل  تحرص  التي  الرسالة  ماهي   {
تقديمها من خالل فيديوهاتك؟ 

تجمعنا  القدم  كرة  أن  دائما  التأكيد  أحاول   -
بعدما فرقتنا السياسة، وشخصيا أسعى ليعرف 
حضارة  ولديها  مبدعة  شعوب  أننا  الجميع 
متجذرة بالتاريخ ومانشاهده يف قطر أننا النقل 

عن بقية الشعوب األخرى حول العالم. 

السوشيال  لعالم  دخولك  جاء  كيف   {
امليديا..؟ 

- أنا خريج كلية العلوم قسم الرياضيات، وكنت 
الثاني عىل الدفعة، ولدي شغف من الصغر لنقل 
صورة إيجابية ألي مكان أزوره حيث كنت أحب 
عالم  دخلت  ثم  كتاب،  تأليف  وأريد  الجغرافيا 
وكنت  ونصف  شهرين  قبل  ميديا  السوشيال 
خالل  من  شغفي  مارست  وقد  بالسفر  شغوفا 
فيديوهات قصرية لتوصيل فكرة يف أقرص مدة 
وبشكل موجز وبعدها كانت اإلنطالقة بحثا عن 

تحقيق الحلم وليس الشهرة. 

التفاصيل عىل قطر  } ملاذا ركزت بأدق 
بالذات..؟ 

يف  اليشء  نفس  وفعلت  بذلك  أقوم  دائما   -
سويرسا أيضا، وتركيزي كان من أجل إيصال 

ليصل  موجز  بشكل  املونديال  بلد  عن  فكرة 
الحقيقية  الصورة  ولتصل  بسهولة،  للناس 
لدي  أن  خاصة  الخارج  من  يأتي  ملن  عنها 

الكثري من املتابعني من أملانيا وأوروبا أيضا. 

} ماهو شعورك بعد االستقبال الرائع.. 
واإلشادة الكبري من الشارع القطري بما 

قدمته..؟ 

الكبري  والتفاعل  االستقبال  هذا  برصاحة   -
وحملني  مسؤوليتي  من  وزاد  جدا،  أسعدني 
أمانة من أجل مواصلة هذا العمل، بل وأفكر يف 
الرتكيز عىل أن يكون باإلنجليزية أيضا لتسهل 
املهمة عىل السائح األجنبي عندما يزور قطر. 

} كلمة أخرية..؟ 

العظيم  اليشء  عىل  قطر  يف  الجميع  أشكر   -
رأس  رفعتم  لقد  لهم  وأقول  يقدمونه،  الذي 

العرب وكل املسلمني.

واملقاوالت  للتجارة  التعاضد  مجموعة  مختلفة نرشت  20 جنسية  من  أكثر  بمشاركة 
فيديو رائعا لعدد من موظفيها من أكثر من 20 جنسية مختلفة رفعوا جميعا الفتات 
بعنوان كلنا ندعم قطر يف هاشتاج جديد لدعم مونديال العرب.  وكان قد انترش مؤخرا 
هاشتاك أنا عربي وأدعم قطر يف رسال حبة وسالم من جميع األشقاء ملساندة قطر ضد 

الحمالت الغربية املسعورة والرشسة.

#كلنا_ندعم_قطر
انطلق الوثائقي الجديد عن 

تاريخ كأس العالم، عىل 
منصة شاهد VIP يوم 11 
نوفمرب، قبل أيام قليلة من 
انطالق العرس املونديايل. 
وتعد »شاهد vip« منصة 

الرتفيه األكثر شهرة يف 
العالم العربي، وتمثل 

التجربة األمثل من خالل 
مشاهدة غري محدودة 
ألعمال أصلية تشمل 

مسلسالت حرصية وأفالما 
عربيــة مباشـرة بعد 

السينما.

لدينا حضارة متجذرة كعرب.. وال نقل عن بقية الشعوب األخرى 

{  سكيالتشي{ العبيدي مع المشجع المغربي

الناشط السوري أسامة نعسان الذي خطف األضواء في السوشيال ميديا:

{ الجزار مع أسامة نعسان

{ أسامة 

نعسان

األضواء  نعسان  أسامة  السوري  خطف 
في األيام الماضية بعد نشره العديد من 
الفيديوهات المميزة وتغطيته للكثير من 
الضوء  وإلقاء  قطر  في  الخاصة  الجوانب 
الستضافة  وتجهيزاتها  تحضيراتها  على 

كأس العالم 2022. 
كورنر  سبيكس  على  ضيفا  حل  نعسان 
وتحدث عن تجربته الجميلة في دوحة العرب، 
وكواليس كل ما شاهده من تطور وتقدم كبير 

قبل أيام قليلة من ضربة البداية للمونديال. 

»Shahid« وثائقي على



عامي  يف  لألوملبياد  الوصول  منها 
بفضية  والفوز  و1992،   1984
 ،1981 عام  للشباب  العالم  كأس 
وكان ينقصنا فقط خوض ولو مباراة 
واحدة يف كأس العالم للكبار، وكانت 
فعال لدينا محاوالت قوية وعىل أرضنا 
لكن هذا لم يحدث وكأن الحلم مؤجل. 
وأشار إىل أنه حتى قبل 10 ثواٍن فقط 
من إعالن فوز قطر برشف االستضافة 
لم يكن يحلم عىل اإلطالق بهذا.. إال أن 
الرجال حققوا الحلم واملستحيل حتى 
رضبة  قبل  األخرية  لألمتار  وصلنا 
الحلم  وسيستمر  للمونديال،  البداية 

حتى نهاية كأس العالم.

شائعات غير صحيحة 
البعض  بأن  سيف  يوسف  واعرتف 

اعتزاله..  عليه حول  الشائعات  يطلق 
سمعها  أو  عليها  بالرد  اهتم  لو  وهو 
لكان جالسا يف البيت بالوقت الحايل، 
صحيح  غري  الكالم  هذا  أن  مؤكدا 
القطري  املعلق  اإلطالق.  وتمنى  عىل 
مهمته  يف  للعنابي  التوفيق  الكبري 
بكأس العالم، وكل املنتخبات العربية 

أيضا تونس واملغرب والسعودية. 

جميع  بصعوبة  محمد  بو  واعرتف 
الفريق  فيها  وقعت  التي  املجموعات 
التصنيف  يف  مثال  فالعنابي  العربية، 
عدم  رغم  األوىل،  باملجموعة  الرابع 
وجود بطل العالم فيها، وإنما املنتخب 
عامليا،  الثامن  التصنيف  يف  الهولندي 
 18 التصنيف  يف  السنغايل  واملنتخب 
 44 التصنيف  يف  اإلكوادور  وحتى 

بينما اإلكوادور يف التصنيف 55. 

مباراة اإلكوادور »المفتاح« 

وقال: ال يوجد مستحيل يف كرة القدم 
عىل  والحصول  والفوز  اإلطالق،  عىل 
اإلكوادور  أمام  األوىل  الثالث  النقاط 
السنغال  مباراة  يف  نفكر  سيجعلنا 

ونحلم بالتأهل. 
كل  وفر  الكرة  اتحاد  أن  إىل  مشريا 
لتحضري  والنفيس  الغايل  وقدم  يشء 
الفريق بأفضل صورة والثقة كبرية يف 
كل الالعبني من أجل الظهور بأفضل 

صورة وترشيف الكرة القطرية. 
استضافة  عن  سيف  يوسف  وتحدث 
يف  حرض  إنه  وقال  للبطولة  قطر 
الكثري من بطوالت كأس العالم للكبار 
وبدأت القصة منذ مونديال 1982 يف 
أسبانيا وقد قام بتغطية كل البطوالت 
من وقتها وحتى اآلن، لكن يف قطر كل 

يشء »غري« واألجواء مختلفة. 

القطري يرحب باآلخرين 

تقام  التي  املرة  هي  هذه  وأضاف: 
ورشق  عربي  ببلد  البطولة  فيها 
أوسطي، والقطري ليس منطوي عىل 
نفسه بل يرحب باآلخرين ويحرتمهم 
متشوقون  ونحن  بإكرامهم،  ويقوم 
عن  يتحدثوا  وهم  ضيوفنا  لقدوم 
إنطباعاتهم بعد ذلك عندما يرونا عىل 
طبيعتنا.  وشدد يوسف سيف أن هذه 
تمثل  ال  حاليا  نعيشها  التي  األجواء 
يف  سنشاهده  مما  فقط   %  5 سوى 
القادم من مهرجانات ترفيهية  األيام 
وبرامج وأجواء مميزة لكل الجماهري 

من كافة أنحاء العالم. 

المعلق الكبير يوسف سيف يرد على كل المشككين ويؤكد:

»عالوعد«.. في »البيت«

ال يوجد »مستحيل« في كرة القدم.. ومنتخبنا »قد التحدي« 

ال نرى 
»سوالف« 

الهجوم على 
قطر من أميركا 

الجنوبية 
وإفريقيا 

حمالت التشكيك 
لن تحبط معنوياتنا

كتب - عوض الكبايش

كتب- محمد الجزار
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متابعات

{ يوسف سيف

اعتبر المعلق الرياضي 
الكبير يوسف سيف أن 

كأس العالم 2022 حلم 
كبير وتحقق على أرض 

الواقع. وقال يوسف 
سيف في لقاء عبر 

برنامج أهال بالعالم على 
شاشة تليفزيون قطر إن 

قطر حققت الكثير من 
اإلنجازات الرياضية على 

مر التاريخ .

هدية »beINSPORTS« للجماهير 

مباريات »العرب«
على القناة المفتوحة

مصادر  من  الريايض   $ علم 
 beIN قنوات  مجموعة  أن  خاصة 
اإلعالمية استقرت عىل نقل مباريات 
املجموعات  دور  يف  الثالث  العنابي 
التي   2022 العالم  كأس  ببطولة 
تستضيفها قطر ألول مرة يف الرشق 
20 نوفمرب  األوسط خالل الفرتة من 
القناة  عىل  ديسمرب   18 وحتى 

املفتوحة بدون تشفري. 
إتاحة  أجل  من  القرار  هذا  ويأتي 
القطرية  للجماهري  الفرصة 
ملتابعة  كذلك  والعربية،  والخليجية 
مشاركته  يف  الوطني  منتخبنا 

التاريخية األوىل باملونديال. 
بمواجهة  مشواره  العنابي  ويبدأ 
االفتتاحية  املباراة  يف  أوال  اإلكوادور 
عىل استاد البيت، ثم يواجه السنغال 

ويختتم مشواره بمواجهة هولندا. 
املفاجأة  تحقيق  يف  العنابي  ويأمل 

الدور  والتأهل من هذه املجموعة إىل 
كتابة  ليواصل  مرة  ألول  الثاني 

التاريخ يف مونديال العرب. 
النية  أن  أيضا  املصادر  وذكرت 
املنتخبات  مباريات  لبث  بقوة  تتجه 
واملغرب  السعودية  األخرى  العربية 
يف  املفتوحة  القنوات  عىل  وتونس 
التي  الكأس  وقناة   beINSPORTS
املباريات  بث  حقوق  عىل  حصلت 
حقوق  البنفسجية  وتمتلك  كاملة، 
العالم  كأس  لبطولة  الحرصي  البث 
وشمال  األوسط  الرشق  منطقة  يف 
 beINSPORTS وتجهز  أفريقيا، 
للحدث  واستثنائية  خاصة  تغطية 
من  مميزة  مجموعة  عرب  الكبري 
الربامج واالستعانة بكتيبة كبرية من 
الخاصة  واالستوديوهات  املحللني 
تقام  التي  العاملية  البطولة  ملواكبة 

عىل أرض قطر.

beinsports ستوديوهات } 

رسالة أخوية للوقوف خلف قطر

دعم جزائري لمونديال »العرب«
الالمحدود  العربي  الدعم  يتواصل 
الستضافة دولة قطر التاريخية ألول 
بطولة كأس عالم يف الوطن العربي 

والرشق األوسط مونديال 2022. 
هاشتاج  وعرب  ميديا  السوشيال  ويف 
-أنا عربي أدعم قطر- كانت البداية 
واالنطالقة، وتواصلت من املغرب إىل 
العراق فتونس ومرص والجزائر وكل 

البلدان العربية. 
ملونديال  قطر  تنظيم  وپمناسبة 
لها من خالل  الجميل  2022 وكرد 
يف  البيض  لوالية  القطرية  الهبة 
السلطات  أعىل  وكتحفيز  ملعبها 

الجمهورية  رئيس  يتقدمهم  لها 
ارتأى  تبون  املجيد  عبد  الجزائرية 
املعروف  الجزائري  العربي  املشجع 
بعص  برفقة  عكاشة  عالوة 
البيض،  مولودية  من  املشجعني 
وفاء  وعربون  شكر  رسالة  بتقديم 
واملساندة  الدعم  خالل  من  لقطر 
لها يف مونديالها متمنني لها التوفيق 

والنجاح يف هذا العرس العاملي. 
الجزائري  الفريق  أنصار  ونرش 
رسالة أخوية رائعة من والية البيض 
عىل  واضح  كتأكيد  قطر  دولة  إىل 

الدعم الكبري للمونديال العربي.

{ دعم جزائري

االتحاد البرازيلي لكرة القدم يؤيد دعوة االتحاد الدولي

كرة القدم توحدنا..!

أعلن االتحاد الربازييل لكرة القدم، أمس تأييده لدعوة 
االتحاد الدويل لكرة القدم »فيفا« إىل الرتكيز عىل كرة 
 ...2022 FIFA قطر  العالم  القدم يف نهائيات كأس 

قدم  بـ»كرة  له،  بيان  يف  الربازييل،  االتحاد  وطالب 
بها  أو مواقف سابقة، ويستمتع  أي تحيز  تخلو من 

جميع املشجعني«.
وطالب بيان اتحاد الربازيل »بكرة قدم تخلو من أي 
أو  الدين  أو  باألصل  تتعلق  سابقة  مواقف  أو  تحيز 

امليول الجنسية وأن يستمتع بها جميع املشجعني«.
وجاءت دعوة االتحاد الربازييل بالرتكيز عىل الرياضة 
اتحاد  من  مماثلة  دعوة  بعد 
»كونميبول«  الجنوبية  أمريكا 
طالب فيها بـ »تنحية الخالفات 
انطالق  عند  جانباً«  واملشاحنات 

البطولة يف 20 نوفمرب الجاري.
أن  ندرك  »نحن  وأوضح: 
بني  حوار  بناء  يف  الصعوبات 
الثقافات وكرة القدم هي القاسم 
املشرتك بيننا، ونؤكد أن كرة القدم 
نحن  تفرقنا،  مما  أكثر  توحدنا 
متفقون تماًما عىل معرفة أنه - إىل 
القدم  كرة  الدويل  االتحاد  جانب 
يتم  وغريها-  القطرية  والسلطات 
املتعلقة  غري  القضايا  مع  التعامل 
من  التأكد  خالل  من  القدم  بكرة 
قوة  تكون  أن  يمكن  القدم  كرة  أن 
يف  املجتمعات  يف  اإليجابي  للتغيري 

جميع أنحاء العالم«.

إلى أبوظبي

طائرة خاصة 
تنقل ميسي

يصل األرجنتيني ليونيل مييس، نجم 
نادي باريس سان جريمان الفرنيس، 

إىل العاصمة اإلماراتية أبوظبي 
غدا اإلثنني عىل متن طائرة خاصة، 
لالنضمام ملنتخب بالده األرجنتني. 

وينخرط مييس، فور وصوله إىل 
أبوظبي، يف تدريبات املنتخب 

األرجنتيني يف معسكره الحايل، 
استعدادا للمشاركة يف نهائيات كأس 

العالم قطر 2022 من 20 نوفمرب 
إىل 18 ديسمرب 2022. ومن املنتظر، 
مشاركة مييس مع منتخب األرجنتني 

يف املواجهة الودية املقررة أمام 
منتخب اإلمارات، األربعاء املقبل.

رينارد: إلى األمام أيها المحاربون
املنتخب  مدرب  رينارد،  هرييف  الفرنيس  حرص 
العبيه  تحفيز  عىل  القدم  لكرة  األول  السعودي 
يف  األخرض  مشاركة  خالل  عليهم  سيعتمد  الذين 

كأس العالم 2022. 
لألخرض  النهائية  القائمة  إعالن  رينارد  واستبق 
فيديو  مقطع  يف  القدم  كرة  شغف  عن  بالحديث 
عرب  السعودي  للمنتخب  الرسمي  الحساب  بثه 

»تويرت« موقع التواصل االجتماعي، الجمعة.
مواقع  عرب  بقوة  انترش  الذي  الفيديو  يف  وقال 
لعبة  بأنها  »وصفوها  االجتماعي:  التواصل 
تافهة، كرة مستديرة مليئة بالهواء، لكنها غريت 

كل القواعد، وغريت التاريخ«. 

{ ليونيل 

ميسي
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متابعات

معنويات عالية لنجوم منتخبنا الوطني.. ونتائج إيجابيـــــــــــــــــــــة في معسكـــر ماربيــا اإلسبانيــــــة

عاصم مادبو:

تحقق الحلم المنتظر
عن  الوطني  منتخبنا  نجم  مادبو  عاصم  أعرب 
يف  العنابي  مع  بالتواجد  الكبرية  سعادته 
أن شعور  إىل  العالم، مشريا  كأس  نهائيات 
ال   2022 قطر  العالم  كأس  يف  اللعب 
التي  اللحظة  ينتظر  أنه  مؤكداً  يوصف، 
يوم  ستنطلق  التي  البطولة  يف  بها  سيخوض 
20 نوفمرب القادم بني منتخبنا الوطني ونظريه اإلكوادوري يف افتتاح 

البطولة بملعب البيت.
وأضاف عاصم مادبو يف حديثه للموقع الرسمي لالتحاد القطري 
العالم املشاركة بها حلم، خاصة أنني كنت  لكرة القدم »كأس 
دائما أشاهد البطولة منذ الصغر، ولم أكن أتوقع أنني سوف 
نضجنا  الوقت  مرور  ومع  كالعب،  نفسه  الحدث  يف  أكون 

وأصبحنا متواجدين يف بطولة مهمة بقيمة املونديال«.
وأكد العب العنابي أن جيل املنتخب األوملبي الذي تواجد 
العبي  مع  االندماج  استطاع  األخرية  آسيا  كأس  قبل 
رسيعة..  بصورة  الالعبني  وبقية  القدامي  منتخبنا 
دائما  ونسعى  واحد  كفريق  نتعامل  نحن  ولكن 

لتحقيق النتائج اإليجابية التي تسعد جماهرينا.
الذي  زميله  هو  عيل  املعز  أن  مادبو  وأوضح 
إن  قال  كما  الغرفة،  يف  معه  يجلس 
يوسف حسن حارس مرمى منتخبنا 
أكثر شخص يرسم  الوطني هو 
وجهه  عىل  االبتسامة 
املعسكرات مع  خالل 

املنتخب .

{ عاصم مادبو

ظهوره  خالل  اإلكوادور  منتخب  يبحث 
املونديايل الرابع يف النهائيات عن إثبات الذات 
العالم  كأس  يف  باملشاركة  أحقيته  وتأكيد 
القضية  بعد  خاصة   ،2022 قطر   FIFA
مشاركة  بشأن  التشييل  االتحاد  أثارها  التي 
حسمها  والتي  كاستيلو،  بايرون  الالعب 
االتحاد الدويل لكرة القدم لصالح اإلكوادور. 
تصفيات  يف  اإلكوادور  مشوار  إىل  وبالنظر 
العالم  كأس  إىل  املؤهلة  الجنوبية  أمريكا 
FIFA قطر 2022، والتي احتلت فيها املركز 
مصدر  أن  يظهر  نقطة،   26 بـ  يف  الرابع 

أرضه  عىل  اللعب  يف  يتمثل  الفريق  هذا  قوة 
حيث  البحر،  سطح  عن  املرتفعة  )كيتو(  يف 
فازت اإلكوادور يف خمس مباريات وتعادلت 
مشوار  يف  واحدة  مرة  وخرست  ثالث  يف 
عن سطح  املرتفعة  أرضها  عىل  التصفيات 

فازت  بينما  مرت،   2800 بنحو  البحر 
مثلهما  وتعادلت  مرتني 

ملعبها  خارج 
خمس  مقابل 
ورغم  هزائم، 

األورغواياني  يعتقد  فو ذلك  ستا غو

ألفارو 
منتخب  مدرب 

يراه  الذي  اإلكوادور، 
املنتخبات  بني  األضعف  البعض 

أن  الجنوبية،  األربعة املشاركة من أمريكا 
يف  البالد  حظ  مجرد  من  أكرب  األمر 

موقعها الجغرايف.

»السنغالي« يصل »16« نوفمبر
كأس  يف  الثالثة  مشاركته  خالل  السنغايل  املنتخب  يسعى 
مطبوعة  زالت  ما  التي  الجميلة  الصورة  تلك  إلعادة  العالم، 
يف  العالم  أذهل  عندما  املستديرة،  الساحرة  ذاكرة عشاق  يف 
يف  بها  التي ظهر  الباهتة  الصورة  ومحو   ،2002 مونديال 

مونديال روسيا 2018، عندما خرج من الدور األول.
وتراهن السنغال، التي تلعب يف املجموعة األوىل برفقة قطر 
واإلكوادور وهولندا، كثرياً عىل عنارصها املحرتفة واملتألقة 
إنجازها  النجاح وتكرار  لتحقيق  األوروبية  الدوريات  يف 

يف أول ظهور لها بالنهائيات العاملية عام 2002.
الفائز بكأس أمم إفريقيا يف  ويضم املنتخب السنغايل، 

يف  األوىل  للمرة  املايض  واملصنف فرباير  تاريخه 

يف  ينشطون  الذين  املتميزين  الالعبني  من  تشكيلة  عاملياً،   18 الـ 
وإعادة  نجاحاتها  أفضل  لتحقيق  األوروبية، ستسعى  األندية  أكرب 
الجنوبية  كوريا  مونديال  جيل  حققه  الذي  اإلبداع  مسلسل  إنتاج 

واليابان.
يوم  هولندا  بمواجهة  البطولة  يف  مشواره  السنغال  منتخب  ويبدأ 
املنتخب  يلتقي  أن  قبل  الثمامة،  استاد  عىل  الجاري  نوفمرب   21
عىل  ذاته  الشهر  من   25 يوم  والضيافة  األرض  صاحب  القطري 
استاد الثمامة أيضاً، ثم يلتقي اإلكوادور يف املباراة الثالثة يوم 29 

نوفمرب عىل استاد خليفة الدويل.
واختار االتحاد السنغايل فندق صالة الدحيل مقراً إلقامة املنتخب 

يف املونديال عىل أن يتدرب عىل ملعب نادي الدحيل الريايض.

دعم
 جماهيري 
لمنتخبــنــــا
يرتقب وينتظر ُمنتخبَنا الوطني دعا جماهرييا كبريا للغاية يف ُمشاركتِه التاريخية 
بكأس العالم، فالكل يرتقُب رضبَة البداية 20 نوفمرب بمواجهة اإلكوادور يف املُباراة 
االفتتاحيَّة، فاملُبادرات التي انطلقت يف الفرتة األخرية تعكُس مدى االهتمام الجماهريي 
يف  الجماهريي  الحضور  عىل  كبريٍ  بشكٍل  ذلك  وسينعكس  العنابي،  بُمشاركة  الكبري 
املُدرجات، خالل املُباريات. يستهل العنابي مبارياته يف بطولة كأس العالم باملجموعة األوىل 
التي تضم كال من هولندا والسنغال واإلكوادور، حيث يلعب العنابي مع اإلكوادور يوم 20 
»الثمامة«  25 نوفمرب عىل ملعب  يوم  السنغايل يوم  املنتخب  البيت، ويقابل  استاد  نوفمرب عىل 
قبل ان ُينهي دور املجموعات بلقاء قوي ضد منتخب هولندا يوم 29 من نفس الشهر، عىل ملعب 
البيت، هذا وستعود بعثة منتخبنا الوطني للدوحة، فجر غد اإلثنني املوافق لـ 14 نوفمرب، وذلك بعد 
الخارجي بمدينة ماربيا اإلسبانية، حيث خاض منتخبنا معسكرا مغلقا ملدة  العنابي ملعسكره  ختام 
شهر كامل تقريبا وذلك ضمن االستعدادات االخرية لنهائيات كأس العالم 2022، وتعترب فرتة تحضريات 
العنابي هي األطول بني املنتخبات املشاركة يف املونديال وذلك بتفريغ الالعبني الدوليني منذ 

شهر مايو املايض.

{ جمهور األدعم

بعثة األدعم تصل غدا..                وتعسكر الثالثاء

»أسباير« آخر المحطات التحضيريـــــــــــة لـ »الكتيبة العنابيـــة«

لكرة  األول  الوطني  منتخبنا  يدخل 
بداية  مغلق  تدريبي  معسكر  يف  القدم 
الدوحة  يصل  ان  بعد  الثالثاء،  يوم  من 
مواصلة  أجل  من  وذلك  االثنني،  فجر 
املنتظر،  املونديايل  للموعد  التحضريات 
الفني  وجهازه  منتخبنا  وأن  خاصة 
للكرة  مرشفة  ملشاركة  يطمحان 
أول  يف  واآلسيوية  والعربية  القطرية 
ظهور مونديايل للعنابي، ولو أن املهمة 
أمام منتخبات قوية يف  لن تكون سهلة 
عودنا  منتخبنا  ولكن  األوىل،  املجموعة 
يف  مميز  بشكل  والظهور  التألق  عىل 

االستحقاقات والبطوالت الكبرية.
ودية  مواجهات   5 العنابي  ولعب 
بمعسكره اإلسباني األخري بمدينة ماربيا 
جميعا،  فيها  الفوز  وحقق  اإلسبانية، 
هندوراس  منتخب  من  كل  عىل  بالفوز 
بهدفني  نيكاراغوا  بهدف دون رد وعىل 
نظيفني  بهدفني  غواتيماال  وعىل  لهدف 
ألبانيا  وعىل  لهدف  بهدفني  بنما  وعىل 
ذلك  قبل  لعب  فيما  لصفر،  بهدف 
مواجهتني رسميتني خالل فرتة التوقف 
املدرجة عىل أجندة الفيفا لشهر سبتمرب 
املايض، حيث تعادل مع تشييل بهدفني 
دون  بهدفني  كندا  أمام  وخرس  ملثلهما، 

رد.
الذي  املُعسكر  آخرها  للغاية  مميزة  إعداد  مرحلة  خاض  كما 
خالله  وخاَض  يوًما،   40 ملدة  اإلسبانية  ماربيا  بمدينة  أقامه 
مثل:  املُنتخبات،  من  العديد  مع  ودية  مباريات  عدة  الفريق 
كانت  والتي  ألبانيا،  وأخريًا  وبنما،  وهندوراس،  جواتيماال، 
وهناك  الدوحة،  إىل  العودة  قبل  العنابي  وديات  آخر  بمثابة 
بمثابة  كان  الذي  اإلسباني  املُعسكر  عن  إيجابي  انطباع 
وصل  والذي  الخارجية،  اإلعداد  مراحل  من  األخرية  املرحلة 
خالله املُنتخب ألعىل درجات الجاهزية قبل رضبة البداية التي 
20 نوفمرب بمواجهة ُمنتخبنا مع اإلكوادور عىل  ستنطلق يوم 

استاد البيت يف افتتاح كأس العالم قطر 2022.
وكان املدرب قد اختار 27 العبا للدخول يف املرحلة األخرية من 
مدينة  يف  املنتخب  دخله  معسكر  خالل  للمونديال،  التحضري 
القائمة  لتشهد  املايض،  أكتوبر  مطلع  منذ  اإلسبانية  ماربيا 
العب  فهمي  الرحمن  عبد  وهو  واحد  العب  استبعاد  النهائية 
للمدرب  األساسية  الخيارات  بني  من  يكن  لم  الذي  الدحيل 

سانشيز.
و2004   1992 أعوام  مرات،   3 اللقب  “العنابي”  وحصد 
1984 و1990  4 مرات أعوام  الثاني  املركز  و2014، واحتل 
 1974 بطوالت  يف  ثالثاً  حل  مثلها  وحل  و2002،  و1996 

و1976 و2003 و2009.
يشارك منتخب قطر للمرة األوىل يف تاريخه ببطولة كأس العالم 
العاملية...لعب  املسابقة  لفعاليات  املستضيف  البلد  بصفته 
 ،1970 مارس   27 يوم  الدولية  مواجهاته  أوىل  قطر  منتخب 
بنتيجة  األخري  بفوز  وانتهت  البحريني،  نظريه  ضد  وكانت 
2-1، ويومها سجل مبارك فرج الهدف الوحيد للعنابي... كان 
عام 2019 شاهدا عىل اإلنجاز األكرب يف تاريخ الكرة القطرية، 

واملتمثل يف التتويج بلقب كأس آسيا للمرة األوىل.

إذ  آسيا،  كأس  بطوالت  يف  باملشاركة  قطر  منتخب  يكتف  لم 
الخاصة  أمريكا«  »كوبا  بطولة  يف  استثنائي  بحضور  حظي 
بقارة أمريكا الالتينية وكأس »الكونكاكاف الذهبية« التي تقام 
األوىل  البطولة  يف  الشمالية...الحضور  أمريكا  اتحاد  نطاق  يف 
كان عام 2019، حينما تلقى االتحاد القطري دعوة رسمية من 
اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم »كونميبول« وكانت فرصة 
االحتكاك  عرب  املونديال،  لخوض  االستعداد  أجل  من  مميزة 

الالتينية  باملنتخبات 
العام  يف  القوية... 
االتحاد  وافق  ذاته، 
دعوة  عىل  القطري 
اتحاد  من  مماثلة 
للظهور  الكونكاكاف 
الذهبية  الكأس  يف 
وصل   ...2021 عام 
للدور  العنابي 
بعد  النهائي،  قبل 
بنما  مع  تعادله 
وفوزه عىل غريانادا 
وهندوراس يف دور 
ثم  . . . ملجموعات. ا
السلفادور  تجاوز 
الثمانية،  بدور 
يخرس  أن  قبل 
من  بصعوبة 
املتحدة  الواليات 

باملربع الذهبي.

كتب- عوض الكبايش

آمـــال الكـــــرة القطريــــة
2022 األوىل يف تاريخ قطر،  الحالية ملونديال  املُشاركة  تأتي 
وبكل تأكيد، هؤالء الالعبون كتبوا أسماَءهم بأحرف من ذهب 
يف تاريخ الكرة القطرية كأوَّل جيل ُيشارك يف املونديال وتحمُل 
البطولة  يف  القطريَّة  الكرة  آماَل  املوندياليَّة  العنابي  قائمُة 
التاريخيَّة، حيث إنَّها، وبكل تأكيد ُتمثل مسؤوليًة كبريًة للغاية 
عىل عاتق الالعبني، ال سيما بعد فرتة اإلعداد املاراثونيَّة طويلة 
املدى، والتي امتدت لسنوات خاض خاللها العنابي العديَد من 
البطوالت القارية والعاملية، مثل: كوبا أمريكا، والكأس الذهبية، 
وتصفيات أوروبا املؤهلة لكأس العالم، وبطولة كأس العرب، 
والتي أصقلت خربات الالعبني وجعلتهم يف أتم جاهزية لرضبة 
البداية بمواجهة ُمنتخب اإلكوادور يوم 20 نوفمرب يف افتتاح 

البطولة العاملية.
اإلسباني  وأعلَن 

فيليكس سانشيز مدرب منتخبِنا قائمَة العنابي  وضمت 26 
العبًا،هم:

)السد( ويوسف  الشيب ومشعل برشم  املرمى: سعد  حراسة 
خرض  ومصعب  ميغيل  بيدرو  )الغرافة(....الدفاع:  حسن 
)السد(  حسن  الكريم  وعبد  خوخي  وبوعالم  سلمان  وطارق 
األمني  وهمام  )الدحيل(  محمد  وإسماعيل  الراوي  وبّسام 
)الغرافة( وجاسم جابر )العربي(....الوسط: مصطفى طارق 
الهيدوس  وحسن  الهاجري  وسالم  وعد  ومحمد  أسد  وعيل 
)السد( وكريم بوضياف وعاصم مادبو )الدحيل( وعبد العزيز 
)الوكرة(.... منري  وخالد  )الريان(  الحرضمي  ونايف  حاتم 
)السد(  عفيف  وأكرم  )الغرافة(  الدين  عالء  أحمد  الهجوم: 
قائمة  )الدحيل(....وشهدت  مونتاري  ومحمد  عيل  واملعز 

العنابي االستغناء عن العب واحد وهو: عبد الرحمن فهمي.

القوة البدنية والسرعة

أبرز مميزات 
»اإلكوادوري«
بالقوة  اإلكوادوري  املنتخب  يتميز 
إنهاك  عىل  ويعتمد  والرسعة،  البدنية 
عىل  عليهم  االنقضاض  قبل  املنافسني 
أمريكا  تصفيات  يف  أحدثه  ما  نحو 
األرجنتيني،  املنتخب  أمام  الجنوبية 
بشق  التعادل  األخري  أدرك  حينما 
وهو  مرمى  حارس  ويمتلك  األنفس، 
بقوته  يتميز  دومينغز  الكساندر 
 )36( املتقدمة  رغم سنه  واستبساله 
أوغستني  الهداف  إىل  باإلضافة  عاما، 

ديلغادو والجناح إينري فالنسيا.
عنارص  عىل  كثرياً  املنتخب  ويعول 

أهمهم  يفقد  أنه  رغم  والشباب  الخربة 
روخاس  خورخي  االرتكاز  العب  وهو 

املصاب بقطع يف الرباط الصليبي بحسب 
اتحاد بالده.

نقاط  أبرز  الجناحني  انطالقات  وتعترب 
القوة يف اإلكوادور يف ظل وجود اينري فالنسيا 

وخورخي  اليمني  ناحية  يونايتد  مانشسرت  العب 
كايسيدو صاحب الرسعة الفائقة.

أليو سيسيه نقل 
تجربة النجاح
مدربه  عىل  كثرياً  السنغايل  املنتخب  يعول 
أليو سيسيه الذي كان أحد نجوم نسخة 
2002 يف خط الدفاع، وقد تذوق طعم 
فهو  لذلك  النسخة،  تلك  يف  النجاح 
الحايل  للجيل  التجربة  نقل  يحاول 
وحقق  تدريبه  عىل  يرشف  الذي 
من  النجاح  معه 
بلقب  التتويج  خالل 
إفريقيا  أمم  كأس 
وبات  األوىل،  للمرة 
تاريخ  يف  مدرب  أول 
اللقب  يحقق  السنغال 
كأس  لنهائيات  والتأهل 

العالم.
يف  السنغال  ومشوار 
الجنوبية  كوريا  مونديال 
أحد  يكن  لم  واليابان، 
يتوقعه عىل اإلطالق، حيث 
األوىل  املجموعة  يف  تألقت 
لوجه  وجهاً  وضعتها  التي 
حامل  فرنسا  منتخب  أمام 
العروض  وصاحب  اللقب، 

الرائعة يف مونديال 1998.

في اكتشاف الالعبين الجدد

براعة مدرب اإلكوادور
األورغواياني غوستافو  املدرب  يعد 

يف  برباعته  املعروف  ألفارو 
يف  والتجول  العنارص  اكتشاف 
مالعب كرة القدم يف القارة األمريكية 

منتخب  قوة  عنارص  أحد  الجنوبية، 
يف  نجح  أنه  خاصة  اإلكوادور، 

الالعبني  من  مجموعة  تجميع 
تصفيات  بداية  قبل  املميزين 

قطر   FIFA العالم  كأس 
مقدمتهم  ويف   ،2022

الذي  كاستيلو  بايرون 
الشكوى  موضوع  كان 
يف  تشييل  من  املقدمة 
حصوله  صحة  عدم 
الجنسية  عىل 
اإلكوادورية، غري أن 
)فيفا( حسم األمر 
اإلكوادور  لصالح 
ق  د صا و
تأهلها  عىل 

للمونديال.

{ مدرب االكوادور

العراق يجهز 
منافسنا لـ »االفتتاح«

وديًة  مواجهة  اإلكوادور  منتخب  خاض 
إطار  يف  العراق،  منتخب  أمام  أمس 
التحضري للقاء العنابي يف االفتتاح يوم 20 
نوفمرب الجاري باستاد البيت، عىل اعتبار 
ان العراق احد فرق الخليج ويلعب بنفس 
وديًة  خاض  قد  وكان  الطريقة.. 
أيًضا أمام منتخب السعودية 
يف  بالتعادل  انتهت 
املايض،  سبتمرب  شهر 
اإلكوادوري  فاملنتخب 
للوصول  يسعى 
جاهزية  ألفضل 
العنابي  ملواجهة 
مباريات  أوىل  يف 

أيًضا  األوىل  واملجموعة  املونديال، 
منتخبي  معهما  تضم  التي 

السنغال وهولندا.

الظهور المونديالي الرابع ..!
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متابعات

شبكة متكاملة من الوسائل الحديثة الصديقة للبيئة

النقل المستدام يجسد إرث المونديال

للمشاريع  العليا  اللجنة  تعاونت  اإلطار؛  ويف هذا 
يف  العمل  وترية  لترسيع  رشكائها  مع  واإلرث 
استعدادات  ضمن  واملواصالت،  النقل  مشاريع 
البالد الستضافة املونديال، وشملت شبكة خطوط 
والحافالت  الرسيعة،  والطرق  الدوحة،  مرتو 
املتصلة  الخفيف  الرتام  وشبكة  الكهربائية، 
الوطنية  قطر  رؤية  أهداف  مع  تماشياً  باملرتو، 
الوقود  عىل  االعتماد  تقليل  إىل  الرامية   ،2030

التقليدي، واستخدام مصادر الطاقة املستدامة. 
ويف هذا السياق، أكد املهندس ثاني الزراع، مدير 
للمشاريع  العليا  باللجنة  النقل  عمليات  إدارة 
واإلرث، أن الجمهور سيبقى دائماً يف قلب الحدث 
خالل كأس العالم قطر 2022، مشرياً إىل تعاون 
تجربة  لتوفري  الرشكاء  العديد  مع  العليا  اللجنة 

مريحة وممتعة لجماهري كرة القدم. 
خطط  وضع  مرحلة  خالل  »حرصنا  وقال: 
عمليات النقل خالل البطولة عىل تسهيل االنتقال 
منافسات  تستضيف  التي  االستادات  وإىل  من 

من  وغريها  املشجعني،  إقامة  ومقار  البطولة، 
األماكن ومواقع الجذب السياحي يف البالد خالل 
الكروي، ونجحنا يف تحقيق  املهرجان  استضافة 
أهدافنا، بفضل عالقات التعاون مع الرشكاء، من 
بينهم، هيئة األشغال العامة أشغال، ورشكة سكك 

الحديد القطرية )الريل(، ووزارة املواصالت«. 
يف  املسافات  تقارب  »سينعكس  الزراع:  وأضاف 
قطر عىل تجربة املشجعني، حيث يتيح لهم البقاء 
دائماً عىل مقربة من االستادات ومناطق املشجعني 
والفعاليات واألنشطة الثقافية والرتفيهية، احتفاالً 
السبل  كل  توفري  إىل  ونهدف  العاملي.  باملهرجان 
التي تضمن رحالت تتسم بالسهولة بني مختلف 

املواقع يف البالد خالل حضورهم املونديال.« 
وسيعتمد املشجعون عىل الحافالت ومرتو الدوحة 
للتنقل  األجرة  وسيارات  الخفيف  الرتام  وشبكة 
وتشكل  املباريات.  أيام  خالل  قطر  أنحاء  يف 
النقل  ألنظمة  الرئييس  الرشيان  املرتو  خطوط 
من  خمسة  تتصل  حيث  العاملية،  البطولة  خالل 

بمحطات  مبارشة  الثمانية  املونديالية  االستادات 
االستادات  باقي  تتصل  فيما  العرصي،  املرتو 
محطات  فيها  بما  النقل،  خدمات  من  بمجموعة 

املرتو وحافالت النقل الرسيعة. 
وشهدت شبكة مرتو الدوحة منذ تدشينها يف عام 
إىل جانب  من سكان قطر،  واسعاً  إقباالً   ،2019
استضافة  خالل  ناجحة  تشغيلية  عمليات  تنفيذ 
 2019 لألندية  العالم  كأس  مثل  كربى  بطوالت 
التي استضافتها  العرب  و2020، وبطولة كأس 

قطر العام املايض. 
املرتو خيار  »تعترب شبكة خطوط  الزراع:  وتابع 
النقل األسايس للمشجعني، وستسهم بدور رئييس 
املونديالية.  االستادات  الجمهور من وإىل  نقل  يف 
بدء  منذ  كبرياً  نجاحاً  املرتو  محطات  وسجلت 
 ،2021 العرب  كأس  خالل  خاصة  تشغيلها، 
مدى  عىل  مسافر  مليون   2.5 استخدم  حيث 
البطولة،  خالل  للتنقل  املرتو  محطات  يوماً   19
استادات  من  ستة  منافساتها  استضافت  التي 

استضافة  بحق  قطر  فوز  وأسهم  املونديال«. 
عمليات  وترية  ترسيع  يف   ،2022 العالم  كأس 
يف  والرسيعة  الداخلية  الطرق  شبكة  تطوير 
أنحاء البالد، إضافة إىل تشييد وتطوير األرصفة 
سهولة  لتحسني  الهوائية،  الدراجات  ومسارات 

الحركة والوصول للمشاة وراكبي الدراجات.
الهادفة  خططها  قطر  عززت  ذلك؛  جانب  إىل 
إدخال  خالل  من  املستدام  النقل  حلول  دعم  إىل 
الكهربائية.  والسكوترات  والسيارات  الحافالت 
حافلة  آالف   4 يضم  أسطول  طرح  املقرر  ومن 
من بينها 700 حافلة كهربائية، لنقل الركاب بني 
مجمعات الحافالت واالستادات، ويتوقع أن تنقل 
الحافالت قرابة 50 ألف راكب يومياً خالل بطولة 

كأس العالم. 
العليا  باللجنة  النقل  عمليات  إدارة  مدير  وأعرب 
الطريق  التي تحققت عىل  باإلنجازات  عن فخره 
إىل املونديال، مع االعتماد عىل وسائل نقل صديقة 
للبيئة تريس معايرياً جديدة يف االستدامة، وتعود 

بالنفع عىل أفراد املجتمع، كما ترتك إرثاً مستداماً 
لألجيال املقبلة، مؤكداً أن توفري وسائل مستدامة 
املحور  يشكل  التقليدية  النقل  لخيارات  كبديل 

الذي ترتكز عليه عمليات النقل باللجنة العليا. 
استئجار  من  املشجعون  »سيتمكن  وتابع: 
سكوترات ودراجات كهربائية يف منطقة الخليج 
بما  قطر،  واللؤلؤة  لوسيل،  ومدينة  الغربي، 
تنظيم  يف  يتمثل  الذي  هدفنا  تحقيق  يف  يساعد 
النسخة األكثر استدامة يف التاريخ الحديث لكأس 
للمشجعني وسائل نقل ممتعة  العالم، كما يوفر 

الستكشاف البالد ومعاملها.«
واختتم الزراع: »سيجني سكان البالد بعد إسدال 
كبرية  فائدة  املونديال،  منافسات  عىل  الستار 
قطاع  يف  قطر  حققته  الذي  الكبري  التطور  من 
النقل، سواء كان ذلك من خالل توفري بدائل نقل 
ميسورة التكلفة ومستدامة، أو عرب التشجيع عىل 
يدعم  بما  تقليدية،  غري  نقل  خيارات  استخدام 

جهود الدولة يف الحد من انبعاثات الكربون«.

لقطاع  التحتية  البنية  شهدت 
كبيرًا  تطورًا  قطر  في  النقل 
الماضية،  السنوات  مدى  على 
النقل  خطط  كفاءة  لضمان 
استضافة  خالل  والمواصالت 
قطر   FIFA العالم  كأس 
2022™، وتوفير خيارات سريعة 
وفعالة للمشجعين، وذات إرث 
المقبلة،  لألجيال  مستدام 
وذلك من خالل تطوير شبكة 
النقل  وسائل  من  متكاملة 
للبيئة،  والصديقة  الحديثة 
جديدة  معايير  تضع  والتي 
على صعيد االستدامة، وتعود 

بالفائدة على أفراد المجتمع. 

خيارات الوصول إلى مالعب المونديال

»5« استادات يربطها »الريل«
جمهور  واإلرث  للمشاريع  العليا  اللجنة  دعت 

قبل  لتنقالتهم  الجيد  التخطيط  إىل  القدم  كرة 

قطر   FIFA العالم  كأس  فعاليات  انطالق 

اإللكرتوني  موقعها  عىل  ونرشت   ،™2022

مجموعة من املعلومات التي من شأنها تسهيل 

البطولة،  فرتة  خالل  املشجعني  تنقل  تجربة 

البطولة  استادات  إىل  التنقل  دليل  وتشمل 

والتنقالت  الدوحة،  وسط  ومنطقة  الثمانية، 

اليومية، وخدمات ومرافق النقل للمشجعني من 

التعرف  املشجعني  عىل  ويتعنينّ  اإلعاقة.  ذوي 

والتخطيط  املتنوعة،  التنقل  خيارات  عىل 

انطالق صافرة  من  كاٍف  قبل وقت  لرحالتهم 

من  السابعة  يف  االفتتاحية  للمباراة  البداية 

مساء يوم 20 نوفمرب الجاري يف استاد البيت، 

بني منتخب البلد املضيف ومنتخب اإلكوادور، 

يف  مباريات  أربع  املجموعات  دور  وسيشهد 

اليوم الواحد، من 21 نوفمرب إىل 2 ديسمرب. 

باستخدام  قطر  سكان  العليا  اللجنة  وأوصت 

استادات  إىل  لالنتقال  الخاصة  سياراتهم 

نصحت  بينما  املباريات،  لحضور  البطولة 

املشجعني القادمني من خارج البالد باستخدام 

الدوحة  مرتو  تشمل  التي  العامة،  املواصالت 

وخدمات الحافالت املختلفة، إضافة إىل خدمة 

استادات  وإىل  من  الرسيع  النقل  حافالت 
البطولة.

العالم خيارات متنوعة  وتتوفر لجمهور كأس 

الدوحة،  مرتو  تشمل  النقل،  وسائل  من 

االستادات،  إىل  الرسيع  النقل  وحافالت 

األجرة،  ومركبات  الخاصة،  والسيارات 

وسيارات التطبيقات الذكية، مثل أوبر وكريم. 

من  ساعات  أربع  قبل  النقل  خدمات  وتبدأ 

ونصف  ساعة  حتى  وتستمر  املباراة،  انطالق 

بعد صافرة النهاية.

يحتاج املشجعون إىل استخدام الحافلة 
ملدة 25 دقيقة للوصول من محطة مرتو 

لوسيل عىل الخط األحمر إىل استاد البيت، 
ثم 15 دقيقة سرياً عىل األقدام من موقف 
الحافالت إىل االستاد، وللوصول إىل استاد 
الجنوب فيمكن استخدام الحافلة ملدة 15 
دقيقة من محطة مرتو الوكرة عىل الخط 

األحمر، باإلضافة إىل 10 دقائق مشياً. 
أما استاد الثمامة، فيمكن الوصول إليه 

من محطة مرتو املنطقة الحرة عىل الخط 
األحمر، ثم استخدام الحافلة ملدة 20 
دقيقة، وبعدها امليش ملدة 25 دقيقة.

نصائح
 مهمة للجماهير

بين المحطات والمالعب

التنقل سيرًا لمسافات قريبة
ينبغي عىل املشجعني تخصيص خمس عرشة 
نقطة  من  األقدام،  عىل  سرياً  األقل  عىل  دقيقة 
اإلنزال إىل االستاد، سواء من السيارة أو املرتو 
عبوة  بحمل  املشجعون  وُينصح  الحافلة.  أو 

مياه خالل سريهم إىل االستادات.
عىل  البطولة  استادات  من  خمسة  وتقع 
محطات  من  األقدام  عىل  سرياً  قريبة  مسافة 
واملدينة  عيل،  بن  أحمد  استادات  وهي  املرتو، 
و974،  ولوسيل،  الدويل،  وخليفة  التعليمية، 
الحافالت  خدمات  تشغيل  سيجري  بينما 
البيت  وهي  املتبقية،  الثالثة  االستادات  بني 
األقرب  املرتو  ومحطات  والثمامة،  والجنوب 

لكل منها يف أيام املباريات.

 10 مسافة  عىل  عيل  بن  أحمد  استاد  ويقع 
دقائق سرياً عىل األقدام من محطة مرتو الرفاع 
مول،  قطر  من  بالقرب  األخرض،  الخط  عىل 
مسافة  عىل  التعليمية  املدينة  استاد  يقع  فيما 
املدينة  مرتو  محطة  من  مشياً  دقائق   10
التعليمية، عىل الخط األخرض، أما استاد خليفة 
األقدام من  عىل  10 دقائق سرياً  فيبعد  الدويل 
الخط  عىل  الرياضية،  املدينة  مرتو  محطة 
 15 مسافة  عىل  لوسيل  استاد  ويقع  الذهبي. 
عىل  لوسيل،  مرتو  محطة  من  مشياً  دقيقة 
الخط األحمر، ويبعد استاد 974 نفس املسافة 
الخط  عىل  عبود،  بو  راس  محطة  عن  تقريباً 

الذهبي.

دعوة الستخدام السيارات الخاصة

سياراتهم  الستخدام  قطر  سكان  العليا  اللجنة  يف  النقل  عمليات  إدارة  تدعو 
ركن  بعد  األقل  عىل  دقيقة   20 لنحو  للميش  واالستعداد  املباريات،  لحضور 
السيارة. علماً بأن خدمات اركن وتنقل تتوفر لخدمة استادات املدينة التعليمية 
من  التعليمية  املدينة  ترام  استخدام  من  الجمهور  وسيتمكن  ولوسيل،  إحدى مناطق اركن وتنقل.و974 

وتقع نقاط مناطق اإلنزال والتحميل عىل مقربة من االستادات الثمانية، لخدمة 
الذكية، ويتعنينّ عىل املشجعني االستعداد  التطبيقات  للميش ملدة 20 دقيقة عىل األقل بعد النزول من السيارة.سيارات األجرة وسيارات 
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»4« حكام من قطر.. 
وعبد الرحمن الجاسم مرشح لألدوار المتقدمة

»13« صافرة عربية 
في البطولة العالمية

أعل�ن االتح�اد الدويل لك�رة الق�دم »الفيفا« عرب 
موقعه الرسمي- قائمة الحكام النهائية للبطولة، 
وذلك قبل انطالق املونديال يف بس�تة أشهر والتي 
تض�م 36 حكما و69 حكما مس�اعدا و24 حكم 

فيديو مساعد )فار(.
منذ موندي�ال 2002 لن يحظى التحكيم العربي 
بتمثي�ل كبري من ناحية الك�م والكيف، إذ اقترص 
عدد حكام الس�احة املختارين ملونديال قطر عىل 
3 حكام عرب فق�ط، وهم: القطري عبد الرحمن 
الجاسم، والجزائري مصطفى غربال، واإلماراتي 

محمد عبد الله.
والجان�ب اإليجاب�ي للح�كام الع�رب يف البطولة 
أن الفيف�ا تخ�ىل عن سياس�ته يف بط�والت كأس 
العالم الس�ابقة باختيار أطق�م تحكيم مختلطة 
الجنس�يات، واختار األطقم م�ن بلد واحد؛ وذلك 
ملزي�د م�ن التفاه�م والتجانس، حي�ث اختار 6 
حكام مس�اعدين ع�رب، وهم القطري�ان طالب 
س�الم املري وس�عود أحمد )مس�اعدا الجاسم(، 
واإلماراتي�ان محم�د الحم�ادي وحس�ن املهري 

)مس�اعدا عب�د الل�ه(، والجزائريان عب�د الحق 
إتش�عيل وق�وراري مق�ران )مس�اعدا غرب�ال(، 
باإلضاف�ة إىل الحك�م املس�اعد امل�رصي محمود 
أبو الرجال الذي سيش�ارك ضم�ن طاقم تحكيم 
أفريقي كما ضمت قائمة حكام الفيديو املس�اعد 
القط�ري عب�د الل�ه العذب�ة امل�ري، واملغربيني 

رضوان جيد وعادل زوراق.
 ويؤك�د ذلك إعالن لجنة حكام الفيفا أن االختيار 
ت�م بناء ع�ىل ج�ودة ه�ؤالء الح�كام وأدائهم يف 

بط�والت الفيف�ا وباق�ي املنافس�ات الدولي�ة 
واملحلية يف الس�نوات املاضي�ة بعد كأس 

ولك�ن   ...2018 روس�يا  يف  العال�م 
ه�و  املتوق�ع  الس�لبي  الجان�ب 

استمرار سياس�ة كولينا بعدم 
االعتماد ع�ىل الحكام العرب 

قط�ر  يف  كب�ري  بش�كل 
كم�ا ح�دث عندم�ا توىل 
موندي�ال  يف  املس�ؤولية 

روسيا.
 ويمكن أن تسند ملحمد 
عبد الل�ه مباريات قوية 
أيضا، إذا تألق يف املباراة 

األوىل التي سيديرها، بل من املمكن يف هذه الحالة 
أن يق�ود مب�اراة الثال�ث والراب�ع أو مباري�ات 
متقدمة إذا تفوق عىل الجاسم يف البطولة، خاصة 
وأن�ه من أصحاب الخربات يف التحكيم اآلس�يوي 
أيضا...أما غربال فقد ال يدير سوى مباراة واحدة 
فقط كحكم للس�احة، نظ�را لخربات�ه املحدودة 
مقارنة بالجاس�م وعبد الله، كم�ا أنه أول ظهور 

له يف كأس العالم.

كتب- عوض الكبايش
رباعي قطري

يس�تعد طاقم التحكيم القطري ال�ذي يتكون من الرباعي عبدالرحمن الجاس�م 
وطالب س�الم املري وس�عود أحمد وعبدالله العذبة لخوض تحدي مونديال قطر 
2022 إىل جان�ب تس�عة حكام ع�رب آخرين ليكون املجم�وع ثالثة عرش حكماً 
عربياً س�يتواجدون يف الحدث العاملي الذي ينطل�ق اعتباراً من 20 نوفمرب املقبل 

بمواجهة العنابي مع اإلكوادور.
وس�تكون بطول�ة كأس العالم املحطة األه�م للتحكيم القطري والذي اس�تطاع 
فرض ش�خصيته خالل السنوات املاضية مع التطور الكبري الذي حدث يف جميع 
تفاصيل املنظومة، وس�تكون بطول�ة كأس العالم فرصة إلثب�ات التطور الكبري 
الذي حدث للتحكيم القطري خالل السنوات املاضية، وهو ما سيفتح الباب أمام 

حكام أخرين يف املستقبل.
ويسعى الحكام العرب خاصة حكام الساحة لتقديم مستوى مميز حيث يتواجد 
إىل جانب الجاس�م كل من االماراتي محمد عبدالله والجزائري مصطفى غربال 
وسيشارك معهما أربعة حكام مساعدين من البلدين كما يتواجد حكم مساعد 

مرصي ضمن طاقم أفريقي وحكمني ضمن طاقم الفيديو من املغرب.

سيكون الحكم الدويل عبدالرحمن الجاسم عىل رأس قائمة طاقم 
التحكيم القطري يف املونديال وهو يخوض تحدي املش�اركة يف كأس 

العال�م هذه املرة كحكم س�احة بعد أن تواجد يف مونديال روس�يا ضمن 
طاقم حكام الفيديو. ويتواجد إىل جانب الجاسم كحكمني مساعدين كل من: 

طالب سالم املري وس�عود أحمد كما يتواجد عبدالله العذبة ضمن طاقم حكام 
الفيدي�و. والجانب اإليجابي للحكام الع�رب يف البطولة املقبلة أن الفيفا تخىل عن 
سياسته يف بطوالت كأس العالم السابقة باختيار أطقم تحكيم مختلطة الجنسيات، 

واختار األطقم من بلد واحد؛ وذلك ملزيد من التفاهم والتجانس.
ويتوق�ع أن يدير عبد الرحمن الجاس�م عدداً من املباريات لي�س ألنه يمثل البلد 
املضيف فقط، بل ألنه أصبح من كبار حكام آس�يا، وأجاد يف املباريات الكبرية 
التي اعتمد عليه الفيفا واالتحاد اآلس�يوي فيها، وأبرزها نهائي كأس العالم 

لألندية 2019 التي ُتوج بها ليفربول اإلنجليزي، كما س�بق وش�ارك يف 
مونديال روسيا أيضا.

ويتوقع أن يدير الجاس�م مب�اراة يف األدوار املتقدمة )دور 
ال� 16 وربع النهائي(، أو مباراة الثالث والرابع يف 

مونديال قطر.

{ عبد الرحمن الجاسم

الجاسم والتحدي االكبر

مصطفى غربال 
والظهور األول

طاق�م التحكيم العربي الثالث يف املونديال س�يتكون من الجزائري 
مصطف�ى غربال إىل جانب مس�اعديه عبدالحق اتش�عيل وقوراري 

مقران. ويخوض الحكم الجزائري أول بطولة كأس عالم بالنسبة 
له بعد املس�توى املميز الذي قدمه خالل السنوات املاضية عندما 
أدار مباري�ات مهم�ة عىل صعي�د بطوالت األندي�ة األفريقية إىل 
جانب مش�اركته يف إدارة مباريات كبرية يف كأس األمم االفريقية 

والتصفي�ات املؤهل�ة إىل نهائي�ات كأس العالم وهو م�ا دفع لجنة 
الحكام بالفيفا الختياره للمش�اركة ضم�ن طواقم املونديال ألول 

مرة يف تاريخه. وقد ال يدير غربال س�وى مباراة واحدة فقط 
كحكم للساحة، نظرا لخرباته املحدودة مقارنة بالجاسم 

وعبد الله، كما أنه أول ظهور له يف كأس العالم. { الجزائري مصطفى غربال

طاقم إماراتي
يتواجد يف مونديال قط�ر 2022 طاقم تحكيم 
امارات�ي بقي�ادة محم�د عبدالله ال�ذي يعترب 
من أفضل حكام القارة اآلس�يوية وس�يخوض 
الحكم الدويل تجربته الثاني�ة يف املونديال بعد 

مشاركته السابقة يف روسيا 2018. 
ويمكن أن تس�ند ملحمد عبدالله مباريات قوية 
أيضا، إذا تألق يف املباراة األوىل التي س�يديرها، 

بل من املمك�ن يف هذه الحالة أن يقود 
مب�اراة الثال�ث والراب�ع أو مباري�ات 
متقدم�ة خاص�ة وأن�ه م�ن أصح�اب 
الخ�ربات يف التحكي�م اآلس�يوي أيضا. 
وس�يتواجد إىل جانب الحك�م االماراتي 

وحس�ن  الحم�ادي  محم�د  مس�اعديه 
املهري.

{ طاقم التحكيم االماراتي

أبو الرجال 
يشارك من مصر

من ضم�ن الطواق�م العربي�ة يف موندي�ال قطر 
2022 س�يتواجد املرصي محمود أب�و الرجال الذي 
سيش�ارك ضمن طاقم تحكيم إفريقي وجاء اختياره 

بع�د مس�تواه املمي�ز ال�ذي قدمه خ�الل بطوالت 
االتحادي�ني اإلفريق�ي وال�دويل م�ن ضمنه�ا 

مس�ابقات األندية وكأس االم�م االفريقية 
وتصفيات كأس العالم.

كم�ا ضم�ت قائم�ة الح�كام العرب يف 
املوندي�ال املغربي�ني رض�وان جي�د 

وعادل زوراق حي�ث يتواجد هذا 
الثنائ�ي ضمن ح�كام الفيديو 

املساعد.

{  المصري محمود أبو الرجال

أول مشاركة للسيدات 
بكأس العالم للرجال

س�يكون موندي�ال قطر 2022 أول نس�خة 
يف تاري�خ كأس العالم التي تدير الس�يدات 
مباريات البطول�ة للرجال، حيث تم اختيار 
3 حكمات مع 3 مس�اعدات لهن.. وال يوجد 

سيدات من العرب يف االسماء املختارة.
وق�ال كولين�ا »نحن س�عداء ج�دا بوجود 
س�تيفاني فرابارت من فرنس�ا، وس�اليما 
موكاسانغا من رواندا، ويوشيمي ياماشيتا 
الياب�ان،  م�ن 
جنب  إىل  جنب�ا 
املس�اعدات  مع 
ب�اك  نوي�زا 
الربازي�ل،  م�ن 
دي�از  وكاري�ن 

ميدينا من املكس�يك، 
وكاثرين نيس�بيت 

الوالي�ات  م�ن 
املتحدة يف كأس 

العالم«.
املؤك�د  وم�ن 
أن تس�ند له�ن 

أكث�ر  مباري�ات 
وأقوى م�ن حكام 

أفريقي�ا، وأن تك�ون 
مشاركتهن تاريخية أيضا، 

وغالبا ستدير إحداهن املباراة االفتتاحية للمونديال 
بني قط�ر املضيفة واإلك�وادور، أو مب�اراة الثالث 

والرابع إذا لم يديرها الجاسم كما توقعنا.
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سجل أهم انتصار قطري عالمي في التاريخ الرياضي الحديث

مة«
ُ
»2« ديسمبر... قصة »نجاح أ

2010 يوم تاريخيا وخالدا  العام  2 ديسمرب من  لكن سيبقي يوم 
عىل  أحد  ينىس  ولن  والعرب،  والخليجيني  القطريني  كل  أذهان  يف 
الرجال  الكبار، والشيوخ مع الشباب، وحتى  اإلطالق الصغار قبل 
والنساء هذا اليوم الذي تحدت خالله قطر كل الصعاب وتغلبت عىل 
الحدث  استضافة  بقدرتها عىل  الفيفا  أقنعت  املستحيل، عندما  كل 
املونديايل الكبري مونديال 2022 ألول مرة يف تاريخ الرشق األوسط 

واملنطقة العربية والخليجية. 
14 صوتا حصلت عليها قطر يف مرحلة التصويت األخرية، متفوقة 
ليخرج  فقط،  أصوات   8 نالت  التي  األمريكية  املتحدة  الواليات  عىل 
السويرسي جوزيف بالتر ويعلن عىل املأل أن الدولة الفائزة برشف 

استضافة مونديال 2022، هي قطر. 
نعم قطر.. هذه الدولة صغرية الحجم، كبرية القيمة واملقام بسواعد 
أبنائها الفتية، وجهود كل املحبني واملخلصني لوطن املعجزات الذي 
أعاد رسم خريطة الطريق للكرة العاملية، وحول مسار بطولة كأس 
العالم لكرة القدم لتقام يف فصل الشتاء ألول مرة يف تاريخها منذ 
1930.. ومن املتوقع أن تكون نسخة استثنائية من  انطالقها عام 
الناحية الفنية إلقامتها يف منتصف املوسم والالعبني يف قمة لياقتهم، 
وليس مثلما كان يحدث يف السابق بإقامة البطولة يف يونيو ويوليو 

قبل بداية املوسم. 
ورغم اللحظات السعيدة والفرحة الغامرة التي عاشها الجميع عىل 
مدار السنوات املاضية وتحديدا عىل مدار الـ12 سنة املاضية التي 
أعقبت الفوز باالستضافة، اال أن هذه اللحظة الزالت باقية وترفض 

أبدا أن تغيب بكل تفاصيلها مع مرور الزمن. 
االنتصارات  وتوايل  متقن  بشكل  التحتية  والبنية  املالعب  فإنجاز 
بما تحققه قطر من  الفخر  بكل  الجميع يشعر  واالنجازات يجعل 

نجاحات. 
تاريخا  صنع  ديسمرب   2 يف  العريض  القطري  االنتصار  لكن 
رياضيا عامليا جديدا لقطر.. وسيظل دائما يوما خالدا يف األذهان 
تنتهي  أن  بعد  وحتى  اآلخر  بعد  عاما  به  نحتفل  أن  يمكن  ربما 
كأس  وبطولة  املباريات  مشاهدة  بعد  ديسمرب   18 يوم  البطولة 
الرشق  يف  دول  وأول  عربية  دولة  كأول  قطر  أرض  عىل  العالم 
وجه  عىل  القدم  كرة  يف  األكرب  العاملي  الحدث  تستضيف  األوسط 
كوكب األرض، بل ومن حقنا أن نفتخر بهذا اليوم ونحكي ألوالدنا 
ولألجيال القادمة عما تحقق يف زيورخ بفضل قطر وجهود أبنائها 

الذين جعلوا املستحيل ممكنا وحولوا الحلم إىل حقيقة. 

ثنائية »الزعيم« في اآلسيوية 

 1989 سنة  لألندية  اآلسيوية  البطولة  بلقب  السد  فوز 
عىل حساب الرشيد العراقي، ثم فوزه بنسخة 2011 
الكوري  هيونداي  جيونبوك  فريق  حساب  عىل 
التاريخية  االنتصارات  وأقوى  أهم  من  الجنوبي 
انتصار  أنه  خاصة  القطرية  للرياضة  بالنسبة 
ناد قطري آخر  فريد من نوعه ولم يحققه أي 
ولم يقرتب  اآلن  االنتصار حتى  يتكرر هذا  فلم 
أي ناد قطري آخر منه باستثناء وصول نادي 
أم صالل إىل الدور قبل النهائي واحتالل املركز 
الثالث عىل مستوى القارة يف بطولة دور ابطال 
مدربه  مع   2009 عام  الجديد  بشكلها  آسيا 
هز  إنجاز  يف  جييل  جريار  الفرنيس 
القدرات  عن  وكشف  القارة 
وبالتأكيد  الهائلة  القطرية 

كبري  إنجاز  هذا 
للسد 

ومن بعده أم صالل سيظل خالدا يف الذاكرة دائما. 

فضية »أستراليا« »1981«.. البداية 

ما حققه منتخب الشباب يف اسرتاليا عام 1981 كان واليزال 
واملحطات  العالمات  وإحدى  تنىس  ال  التي  الذكريات  من 
البارزة يف تاريخ الكرة القطرية عىل مدار تاريخها الطويل. 
فالحصول عىل فضية مونديال الشباب عىل حساب منتخبات 
كبرية وعريقة كان بمثابة رضبة البداية واالنطالقة العاملية 
لم يتحقق  إنجاز تاريخي ريايض  القدم، بل وأكثر  للكرة 
مثله عىل صعيد املنتخبات فيما بعد خاصة أنه وضع قطر 

عىل الصعيد العاملي وجعلها حديث العالم. 
وخمس  ومحمد  بالل  بدر  ضم  الذي  الذهبي  الجيل  هذا 
دهام وفرج عباس ومحمد عفيفة ويونس أحمد ومبارك 
سطروا  االسماء  وهم  مبارك  الله  وعبد  زيد  وعىل  بخيت 
اسمائهم بحروف من نور، وأصبح عدد كبري منهم بعد 

ذلك سفراء مللف 2022. 
ال  التي  اللحظات  ومن  تاريخي   1981 إنجاز  وبالفعل 
وسيبقى  بالفعل  التاريخ  يمحوها  أن  يمكن  وال  تنىس، 

خالدا يف أذهان الجميع. 

قطر على الخريطة العربية والعالمية 

التي  والبطوالت  الفردية  االنتصارات  من  الكثري  هناك 
واسياد  للشباب  العالم  كأس  مثل  قطر  استضافتها 
2006 وبطوالت أخرى يف اللعبات املختلفة مثل التنس 
برشم،  معتز  الذهبي  الصقر  خاصة  القوى  وألعاب 
ستبقى  لكن  العالم،  انظار  محط  قطر  من  جعلت 
بالتر  السويرسي جوزيف  أعلن خاللها  التي  اللحظة 
هي   2022 ملونديال  املستضيف  كالبلد  قطر  اسم 
اإلنجاز االكرب واللحظة التي باتت هي األهم واألكرب يف 

تاريخ الرياضة القطرية. 
ونتمنى أن يتم تخليدها بأن يكون هذا اليوم هو عيد 
يوما كعيد  أي دولة تخصص  مثل  الرياضة يف قطر 
للرياضة فيها ليتم خاللها استعادة تاريخ هذا اليوم 
حجم  ويعرفوا  األاجيال،  ليستذكره  فيه  تحقق  وما 
اإلنجاز الريايض الذي تحقق خالله، ووضعت قطر 

الكروي  الصعيد  عىل  ليس  العالم  العرب عىل خريطة  وكل  نفسها 
فقط وانما عىل الصعيد الريايض بالكامل. 

المستحيل.. والواقع وكسر »الحواجز« 

تحويل  من  خالله  نجحت  قطر  أن  يف  يتمثل   2022 ملف  إنجاز 
ممكن  الصعاب  وجعل  الواقع  أرض  عىل  حقيقة  إيل  املستحيل 

تحقيقها باإلرصار والعزيمة واالجتهاد والعمل الجاد. 
الحروف  النقاط فوق  امللف يف وضع  فقطر نجحت من خالل هذا 
املونديايل  الحدث  هذا  الستضافة  للفيفا  الضمانات  كل  وتقديم 
الكبري، ورغم املنافسة الرشسة من اسرتاليا وأمريكا واليابان وكوريا 
لم  الذي  الحلم  لهذا  الوصول  عىل  قطر  قدرة  يف  البعض  وتشكيك 
جنوب  أمام   2010 يف  قبل  من  تحقيقه  يف  ومرص  املغرب  تتمكن 

افريقيا. 
ولكن من خالل التأكيد عىل حاجة املنطقة والرشق األوسط للمونديال 
وقدرة قطر عىل صناعة حدث تاريخي تحقق الحلم وأصبح حقيقة 
عىل أرض الواقع من حق العالم العربي واإلسالم أن 
يفتخر به اليوم عند استضافة كأس العالم بل 

ويصبح هذا اليوم عيدا يتم االحتفال به سنويا ألنه فخر للجميع. 

»البيرق« وديسمبر المختلف 

يبدو أن شهر ديسمرب بات شهرا مختلفا ومغايرا للجميع يف الدوحة 
كرة  تاريخ  يف  حدث  أهم  باستضافة  قطر  حظت  ديسمرب   2 ففي 
بعد  التتكرر  ربما  لحظات  وعاشوا  الجميع  واحتفل  العاملية  القدم 

مئات السنني.  
16 يوما  2 ديسمرب وتحديدا  ايام قليلة من كل  وزد عىل ذلك بعد 
بالتمــام والكـمـال يأتي 18 ديسـمرب.  وهـو يـوم يعني الكثري 
اليوم  ببساطه  ألنه  الدوحة  ارض  عىل  واملقيمني  القطريني  لكل 
وخالله  واعتزاز  فخر  مـصـدر  الجميـع  يعتبـره  الذي  الوطـني 
»البريق«  الجميع  ويرفع  العنابـي  باللون  قـطـر  أرض  تكتـيس 
عيديـن  العيد  ليصبـح  والبهجة  الفرح  بمسريات  الشوارع  وتمتأل 
يف شهر ديسـمبـر ويتحـول إىل واحـد من أهم الشهـور يف حياة 

القطريني. 

العنابي في »اإلمارات«.. رحلة مجد 

وكأن »العنابي« أبى أال يأتي عام 2022، إال ويكون قد عانق املجد 
وكتب العبوه أسماءهم يف سجالت التاريخ. 

فمجرد املشاركة يف كأس العالم هو يشء لم يحدث من قبل عىل مر 
التاريخ.. فهذه املشاركة هي األوىل وهو نجاح كبري بال شك للكرة 

القطرية. 
حساب  وعىل  اإلمارات  يف   2019 كأس  بطولة  بلقب  الفوز  لكن 
تاريخي واستثنائي  أهداف مقابل هدف كان حدث  بثالثة  اليابان 
سيزينه  الصحيح  االتجاه  يف  تسري  أنها  القطرية  الكرة  بها  اكدت 

إستضافة كأس العالم 2022. 
سويرسا.. يف  زيوريخ  رحلة  مثل  مثلها  اإلمارات  رحلة  كانت  لقد 
ومعانقة  بالنجاح  توجت  لكنها  باألشواك  ومليئة  البداية  يف  صعبة 

املجد.

{ اليوم 

الوطني

{ لحظة إعالن فوز قطر

{ معتز 

برشم

{ االعالنات الترويجية

{ السد بطل آسيا

{  منتخب 81

أيام قطر الجميلة والتاريخية 
كثيرة.. والنجاحات تتوالى وُتكتب 

يوميا بأحرف من ذهب في 
سجالت التاريخ في كل المجاالت 

سواء السياسية أو االقتصادية 
وأيضا الدبلوماسية. 

ملف »2022« 
حول المستحيل 

إلى حقيقة 
على أرض 
الواقــــــــــع 

يوم التصويت 
واليـــــوم 
الوطـنـي 

يغيران معالم 
شهر ديسمبر 

في الدوحة 

العالم العربي أصبح 
يفتخر باإلنجاز 
ويتغنى به 
أمام الجميع 
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استادات وصل سعة أحدها إىل 80 
ألف متفرج، بينما قبل سنوات ليس بالبعيدة 
لكرة  الوحيد  املكان  هو  الدوحة  استاد  كان 
القدم بسعة ال تزيد فقط عن 4 آالف متفرج. 
لكنها اإلرادة عزيز القارئ، إرادة دولة وعزيمة 
شعب، جعلت املستحيل ممكنا ووضعت اسم 
قطر يف مصاف الكبار بعمل وجهد استثنائي 

جعلها حديث العالم بال استثناء. 
نروي حكاية ستاد الدوحة التاريخية يف هذه 
إننا  للعالم  السطور، وسنتذكر املايض لنقول 
بأعىل  ونقولها  سبقونا  بمن  ونعتز  نفتخر 
النور  وشعاع  النرباس  كانوا  هم  أنهم  صوت 
ليصنعوا  بعدهم  جاؤوا  من  عليه  سار  الذي 

التاريخ لقطر. 
حكاية استاد يقع وسط حي سكني وشعبي 

الدوحة كان محاطا سابقا باألبنية  يف جنوب 
لكنها  الشعبية،  املتواضعة واملطاعم  السكنية 
عىل  شاهدة  بصفتها  التاريخ  بعبق  تفوح 
ستينيات  منذ  تراكمت  صغرية  أحالم  والدة 
بفعل  لتتحول  املايض،  القرن  وسبعينيات 
حدث  أبرز  استضافة  إىل  والشغف  اإللهام 
عاماً   60 بعد  العالم  مستوى  عىل  كروي 
بالعشب  املزروعة  املالعب  أوىل  تأسيس  عىل 

األخرض يف منطقة الخليج عام 1962. 
العديد  وصنع  النجوم،  من  الكثري  منه  خرج 
سجالت  يف  اسمها  كتبت  التي  املواهب  من 

التاريخ وسطرت لقطر مكانا مع الكبار. 
بمشاركة  للفخر  تدعو  جميلة  حكاية 
األسطورة بيليه يف ىاملباريات عىل هذا امللعب، 
الذي اليزال يقف صلبا حتى يوما هذا لريوي 
الراية،  تسليم  قصة  الجديدة  لألجيال 
الحياة وتظل قطر يف رحلتها  لتستمر 

نحو املجد التليد. 
شاهداً  االستاد  هذا  وسيبقى 
واملستقبل  العريق  التاريخ  عىل 
قطر  يف  القدم  لكرة  الواعد 
لرضبة  التنازيل  العد  بدء  مع 
الثمانية  املالعب  يف  البداية 
هذا  كان  لقد   . املونديالية. 
االستاد وجهة نابضة بالحياة 
قطر،  يف  القدم  كرة  ملجتمع 
القطرية،  األندية  لكافة  وملتقًى 
ملباريات  رئيسياً  مرسحاً  وشّكل 
األسبوع،  مدار  عىل  قطر  يف  األندية 

وكان بمثابة خلية نحل نشطة.

{ بيليه في قطر

الخليجاألس���ط���ورة ب��ي��ل��ي��ه ل��ع��ب م���ع س��ان��ت��وس ف���ي ع���ام »1973«  ف���ي  ال��ط��ب��ي��ع��ي  ال��ع��ش��ب  م���ن  ب��أرض��ي��ة  اس���ت���اد  أول 

الملعب كان نابضا بالحياة 
لمجتمع كرة القدم في قطر 
على مدار سنوات طويلة 

من هنا كانت البداية.. بداية حكاية أشبه بحكايات ألف 
ليلة وليلة. 

نعم سنروي بعد عشرات السنين لألجيال القادمة أن قطر 

كتبت التاريخ في 2022 باستضافة نهائيات كأس العالم 

لكرة القدم ألول مرة في الوطن العربي والشرق األوسط 

عبر مجموعة مميزة من الجواهر المتأللئة تم بنائها 

خصيصا الستضافة الحدث العالمي الكبير. 

البداية
 بألفي مشجع 
في الستينيات

ُشيّد استاد الدوحة التاريخي يف العام 
1962 بطاقة استيعابية ألفي مشجع، 

ويقع بالقرب من الواجهة البحرية 
ملدينة الدوحة. 

وبرز استاد الدوحة التاريخي، كأول 
ملعب عشبي يف الخليج وأحتضن 

مناسبات راسخة يف االذهان ضّمت 
الجوهرة بيليه وأسطورة املالكمة محمد 

عيل. 
وكان »استاد الدوحة« القديم بمثابة 

حلم جميل وفرصة نادرة لكتابة أوىل 
سطور التألق لكل نجوم الكرة القطرية. { تذكرة مباراة األهلي وسانتوس 

موقف طريف من أحد المشجعين
شهدت مباراة سانتوس الربازييل 
استضافها  التي  األهيل  والنادي 
استاد الدوحة موقفا طريفا ألحد 
إىل  بالركض  قام  الذي  املشجعني 
لكن  بيليه،  لتحية  االستاد  أرض 
رجال األمن حاولوا منعه، وعندما 
اتجه  املوقف،  هذا  بيليه  شاهد 
وهو  عناقه  إىل  وبادر  املشجع  إىل 

الحضور  كل  أعجب  الذي  األمر 
والقيم  بيليه  بتواضع  وأشادوا 

اإلنسانية النبيلة التي يمتلكها. 
عىل  األهيل وسانتوس  مباراة  ويف 
عرضاً  بيليه  قدم  الدوحة  ستاد 
بقدرته  الجماهري  وأذهل  ساحراً 
باحرتافية  بالكرة  التالعب  عىل 

غري مسبوقة.

دعوة سانتوس البرازيلي 
لمواجهة األهلي

بعد ميض ثالث سنوات عىل تتويج منتخب 
السامبا بلقب كأس العالم عام 1970، 

ُوجهت الدعوة إىل نادي سانتوس الذي كان 
يضم بني صفوفه النجم الربازييل بيليه 

وباقة من أملع الالعبني يف العالم، للمشاركة 
يف سلسلة من املباريات الودية ضمن جولة 
للنادي بمنطقة الخليج شملت مواجهة مع 

النادي األهيل القطري يف استاد الدوحة، 
لتلبية تطلعات اآلالف من مشجعي كرة 

القدم يف املنطقة، وتعزيز الشغف باللعبة 
عىل نطاق أوسع. 

ودخلت الربازيل التاريخ من أوسع أبوابه 
يف عام 1970 عندما فازت بكأس العالم 

للمرة الثالثة باملكسيك، وأصبح بيليه الالعب 
الوحيد يف تاريخ البطولة الذي فاز بكأس 

البطولة ثالث مرات، وما يزال الجوهرة 
السوداء ينفرد بهذا اإلنجاز رغم مرور أكثر 

من نصف قرن. 
وبعد عام من زيارة بيليه الستاد الدوحة، 

بدأت أعمال تشييد استاد خليفة الدويل، أحد 
االستادات الثمانية ملونديال قطر 2022.

{ من مباراة األهلي وسانتوس 

بيليه ومحمد علي كالي

»10« كلم من استاد »974«

يظل حضور نادي سانتوس بقيادة 
بيليه لخوض ودية أمام النادي األهيل 

القطري عام 1973 من األحداث 
الخالدة يف ذاكرة كل القطريني، فقد 

كانت هذه املباراة يف وقتها حديث 
الناس يف املجالس والبيوت. 

ومن األحداث املهمة والتاريخية أيضا 
عىل هذا امللعب املباراة االستعراضية 

التي خاضها نجم املالكمة العاملي 
األمريكي الراحل محمد عيل كالي قبلها 

بعامني يف حلبة ُشيدت خصيًصا يف 
امللعب. . لقد منحت هذه االستضافات 

الرياضية يف حقبة السبعينيات قطر 
سمعة رياضية عاملية، تطّورت الحًقا 

مع استضافة نجوم آخرين كالفرنيس 
ميشال بالتيني مع فريقه نانيس 

منتصف السبعينيات.

ينفرد ملعب استاد الدوحة الذي يبعد 
فقط حوايل 10 كلم عن ملعب 974 

املونديايل، بخصوصية يرويها خاصة 
جدا تحدث عنها الكثري من النجوم 
القدامى حيث كانوا يسمعون بدقة 

معظم األحاديث الجانبية يف املدرجات 
نظراً لقربها الشديد من امللعب. 
 كما كان الالعبون داخل امللعب 

ويشعرون ببعض العصبية والحماس 
الزائد بسبب مالحظات الجماهري 

وهتافاتهم املستمرة وتشجيعهم بل 
وانتقادهم أيضا لالعبني.

من »4000« 
إلى »80000«

شتان الفارق بني 
استاد الدوحة ومالعب 

كأس العالم الحالية، ما 
بني املايض يف بساطته 

وقلة إمكانياته وبني 
الحارض وحداثته 

واإلبهار فيه. 
نعم هي حقيقة الفارق 
شاسع بني ملعب يتسع 
لـ4 آالف متفرج وآخر 

يتسع لـ40 ألفاً. 
لكن اليشء الجميل أن 

الجماهري الرياضية 
يف قطر سابقا لم تكن 

إىل استاد الدوحة 
كونه ملعب كرة قدم 

فقط، بل كان يمثل 
مكاًنا ترفيهيًا لجميع 
املسابقات كاملصارعة 

الحرة واملالكمة، 
كما كان يستقبل 

مهرجانات واحتفاالت 
ذكرى االستقالل. 

أن إنجاز استضافة 
كأس العالم لم يأت 

من فراغ، بل التاريخ 
الريايض القطري هو 
الذي أوحى للحكومة 

بأن تفكر بطلب 
االستضافة لنهائيات 
كأس العالم 2022 
ألول مرة يف الرشق 

األوسط والوطن 
العربي.

عرب  جديدة،  حلة  الدوحة  استاد  ارتدى   2010 عام  يف 
بحماية  ومغلقة  مكيفة  لتكون  الرئيسة  املنصة  تطوير 
بالزجاج، وتم عرض أبرز الصور التاريخية عىل حائطها، 
لكن هذا االهتمام كان مصحوباً برضورة املحافظة عىل 

استاد الدوحة بشكله القديم. 
وال تمثل حفريات البنى التحتية املحيطة بامللعب 

يشكل  ملا  وجوده  عىل  خطورة  أي  راهناً 
من تاريخ لكرة القدم القطرية.

حلة جديدة 
في »2010«

كتب - محمد الجزار



حظيت باإلعجاب واإلشادة العالمية

جـواهــر مـونـديـالـيـة

تم  التي  المونديالية  بالمالعب  العالمية  اإلشادة  تتواصل 
أنها  دومًا  قطر  تؤكد  حيث   ،2022 العالم  لكأس  تجهيزها 
تسير في الطريق الصحيح الستضافة واحدة من أجمل نسخ 
وجهزت  المنشودة  المعدالت  قطر  تجاوزت  لقد  المونديال. 

المالعب مبكرًا وفق خطة مدروسة ومنظمة تؤكد أن قطر 
ستنظم أفضل نسخة مونديالية على مر التاريخ.

العالم  كأس  منافسات  انطالق  تنتظر  مونديالية  جواهر   8  
االفتتاحية  المباراة  ستقام  حيث  البيت،  استاد  هي  عليها، 
المباراة  سيحتضن  الذي  لوسيل  واستاد  واإلكوادور،  قطر  بين 
الثمامة،  واستاد  الريان،  في  علي  بن  أحمد  واستاد  النهائية، 

واستاد  الدولي،  خليفة  واستاد  الوكرة،  في  الجنوب  واستاد 
رأس  منطقة  في   974 واستاد  التعليمية،  المدينة  مؤسسة 
أبوعبود.  مالعب كأس العالم 2022 تتميز بالتفرد واإلبداع، كما 
أنها المالعب المونديالية األولى التي ستكون ذات تكنولوجيا 
مبارياته  أقيمت  أن  المونديال  تاريخ  في  يسبق  فلم  التبريد، 

على مالعب مكيفة تحظى بأحدث الوسائل التكنولوجية.

كتب - عادل النجار

مالعب بتصميمات فريدة وتكنولوجيا مستحدثة صديقة للبيئة
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متابعات

يستضيف مباريات دور املجموعات ودور الـ 16، ويقع استاد أحمد بن عيل يف مدينة أم األفاعي، غرب وسط مدينة 
الدوحة، وقد تمت توسعته ليستوعب حتى 40,000 متفرج باستخدام وحدات متحركة يف تشكيل الجزء العلوي 
انتهاء  20,000 مقعد بعد  2022، سيتم تخفيض عدد مقاعده إىل حوايل  العالم  قبل موعد انطالق بطولة كأس 
البطولة. يعكس تصميم االستاد واملباني املحيطة البيئة القطرية، أما واجهته الخارجية، فهي عىل شكل تموّجات 

الكثبان الرملية، بينما تصّور األشكال الهندسية املميزة جمال الصحراء والنباتات والحيوانات املحلية.

يستضيف مباريات دور املجموعات ودور الـ16 ودور ربع النهائي ومباريات نصف النهائي واملباراة النهائية. 
يقع استاد لوسيل يف مدينة لوسيل، ويعترب ملعب لوسيل الجديد أحد أهم مالعب كأس العالم يف قطر حيث 
سيستضيف حفل الختام لبطولة كأس العالم 2022. سيتحول ملعب لوسيل بعد البطولة إىل مركز مجتمعي 

يضم مدارس ومتاجر ومقاهي ومنشآت رياضية وعيادات صحية كجزء من التزام قطر بالتنمية املستدامة.

يستضيف املباراة االفتتاحية ومباريات البطولة حتى دور نصف النهائي، ويتسع استاد البيت لـ60,000 متفرج. 
ويتميز االستاد ببنائه عىل شكل خيمة هائلة تغطي االستاد بأكمله، كما يستوحي اسمه من بيت الشعر، الخيمة التي 
هام من مايض قطر  بجزٍء  االستاد  التاريخ، ويحتفي تصميم  مر  الخليج عىل  البادية يف قطر ومنطقة  أهل  سكنها 
البطولة، سيتم تقليص عدد مقاعد  للبيئة واالستدامة. وبعد  الصديقة  للتنمية  ويحاكي حارضها مع كونه نموذًجا 

االستاد إىل حوايل 32,000.

يستضيف مباريات دور املجموعات ودور الـ 16، ودور ربع النهائي، ويقع استاد املدينة التعليمية الجديد وسط عدة 
جامعات ذات املستوى العاملي يف مركز قطر العاملي للتميز، وهو املدينة التعليمية. ويتسع االستاد لـ40,000 متفرج، 
ويأخذ شكل ماسة مسننة تشّع وتتألأل بحسب حركة الشمس. بعد نهائيات كأس العالم لكرة القدم، سيحتفظ امللعب 

بحوايل نصف مقاعده الستخدامها من قبل الفرق الرياضية الجامعية.

يستضيف مباريات دور املجموعات ودور الـ 16، ويقع استاد الجنوب يف مدينة الوكرة الجنوبية، وتبلغ سعته 
االستيعابية 40,000 مقعد. استوحي التصميم املبهر لهذا االستاد من أرشعة املراكب التقليدية القطرية احتفاًء 
بتاريخ الوكرة العريق كمركز للصيد والبحث عن الآللئ. وبعد انتهاء بطولة كأس العالم، سيتم تقليص سعة 

امللعب إىل 20,000 مقعد والتربع بها ملشاريع رياضية أخرى يف مختلف أنحاء العالم.

974 مرشوعا رائدا يف عالم بناء املالعب الرياضية،  16، ويعد استاد  يستضيف مباريات دور املجموعات ودور الـ 
حيث تم بناء هذا امللعب من حاويات الشحن، وسيتم تفكيكه بالكامل وإعادة استخدام املواد التي تم استخدامها يف 
البناء. يستمد امللعب اسمه من رمز االتصال الدويل لدولة قطر )974(، ومن عدد حاويات الشحن املستخدمة يف بنائه. 
يقع االستاد عىل بعد دقائق من مطار حمد الدويل، ويطل عىل ساحل الخليج واملشهد الخالب لناطحات السحاب يف 

الخليج الغربي.

يستضيف مباريات دور املجموعات ودور الـ 16، واملباراة الرتتيبية لتحديد الفائز باملركز الثالث ويعترب امللعب، 
أكاديمية  أسباير ومجمًعا رياضيًا يضم كال من  نسبيًا، محور منطقة  أقواًسا واسعة وقوائم مغطاة  الذي يضم 
أسباير للتفوق الريايض، ومجمع حمد لأللعاب املائية، ومستشفى الطب الرياىض »أسبيتار«، والعديد من املرافق 
الرياضية األخرى.   االستاد من خالل ممر مشاة قصري بمتحف 3 2-- 1 قطر األوملبي والريايض، ليظهر مدى تعلق 

هذا املكان بماضيه واعتزازه به خالل رحلته نحو بناء مستقبل مرشق.

يستضيف مباريات دور املجموعات ودور الـ 16، ودور ربع النهائي، ويشكل استاد الثمامة أيقونة معمارية عربية 
متميزة، فهو مستوحى من شكل القحفية التقليدية )الطاقية التي ُتلبس تحت الغرتة والعقال( يف الوطن العربي. 
لقد تم اختيار هذا التصميم ألنه يعد قاسما ثقافيا مشرتكا بني العرب يف مختلف دول الوطن العربي، وبالتايل فهو 
يعرب عن العمق الحضاري واإلرث التاريخي والثقايف املتشابك للدول العربية. يحتوي استاد الثمامة عىل 40,000 

مقعد، وسيتم تقليصها بعد البطولة إىل20,000.

استاد البيت
البداية واالفتتاح

استاد أحمد بن علي
صراع المجموعات ودور الـ 16

استاد الجنوب
إثارة في أحضان الوكرة

استاد 974
اإلبداع قرب الشاطئ

استاد المدينة التعليمية
من دور المجموعات لربع النهائي

استاد لوسيل
مسك الختام

استاد الثمامة
تحت القحفية منافسة خاصة

استاد خليفة الدولي
استمرار صناعة التاريخ



اندهشت عندما شاهدت بالتر 
ينضم لحملة الهجوم رغم 
أنه هو الذي أعلن فوز قطر

يجب إعادة النظر في عالقاتنا 
مع الدول التي ساندت الحمالت 

الباطلة بعد انتهاء المونديال

11

 السنة )28( - األحد  19 من ربيع اآلخر  1444هـ الموافق 13 نوفمبر 2022م العدد )9932(

حــوار

القـافـلـة تسـير ..
عندما تخرج الترصيحات واآلراء من ش�خص 
صاح�ب تجارب حافلة، ف�إن الجميع مطالب 
ب�أن يتوقف ليتمع�ن يف هذا الحديث الش�يق 
واالس�تثنائي ال�ذي يرب�ط الح�ارض باملايض 
واملس�تقبل، ويق�دم رؤية ش�املة لواقع مهم 
نعيشه خالل هذه األيام، التي سيقف التاريخ 

أمامها طويالً.
فنح�ن اآلن نعي�ش عىل وق�ع املونديال، حيث 
بدأت كرنفاالته، وانطلقت احتفاالته، وتزينت 
الدوحة الس�تقبال جماهريه، حيث تبقت أيام 
مع�دودة قبل انطالق الح�دث الريايض األكرب 
يف تاريخ قط�ر واملنطقة الخليجي�ة والعربية 
وال�رق األوس�ط، إن�ه كأس العال�م 2022، 
حيث تحول الحلم إىل حقيقة، وتجسد الخيال 
إىل واقع نعيش�ه جميع�اً يف هذه األيام املرقة 

من تاريخ الوطن.
وألن وطنن�ا هو األغ�ىل، والدفاع عن�ه الهدف 
األسمى، فقد فتح $ الريايض كل امللفات 
يف ح�وار من نوع خاص، مع س�عادة الس�يد 
عبدالله بن حمد العطية النائب الثاني لرئيس 
مجل�س ال�وزراء ووزي�ر الطاق�ة والصناعة 
الس�ابق، ال�ذي تحدث عن قيم�ة تنظيم قطر 
ل�كأس العالم، وأهمية هذا الح�دث العاملي يف 
تطوي�ر الدولة وصناع�ة إرث كب�ري ألبنائها، 
بجان�ب حديث مطول ع�ن الحمالت املمنهجة 
التي حاولت تشويه النجاح القطري، والتقليل 
م�ن التقدم الكبري الذي وصل بقطر إىل مكانة 
مرموقة عىل مس�توى الري�ادة عاملياً يف الكثري 
م�ن املجاالت، ليس فق�ط رياضياً بعد وصف 
الدوح�ة بأنه�ا عاصمة الرياض�ة العاملية، بل 
يف مجاالت عدي�دة كالطاقة والصحة والتعليم 

واألمن وغريها.
التق�دم املذه�ل ربما أصاب بع�ض الحاقدين 

بأم�راض نفس�ية، ويف مقدمته�م ع�دد م�ن 
الدول الغربية، الذين حاولوا التقليل من شأن 
النجاح�ات القطرية، لكن الرد عليهم س�يأتي 
ع�رب تنظيم مبه�ر للبطول�ة املونديالية، التي 
س�تعزز مكانة قطر يف الواجهة العاملية، وفق 

ما رصح به سعادة عبدالله بن حمد العطية.
فقد أكد خالل اللقاء املطول أن قطر ماضية إىل 
تقدمها دون أن تلتفت لتلك الحمالت املمنهجة 
املشبوهة املمولة التي لن توقف مسرية التقدم 
والتنمية، مؤكداً أن ال�دول الغربية التي تبنت 
ه�ذه الحم�الت يف الفرتة األخ�رية لها أغراض 
سياسية أخرى، بعيداً عن ملف حقوق العمال 
الذي فتح�وه دون أدلة قانوني�ة أو معلومات 
حقيقية يف وقت كانت في�ه مختلف املنظمات 

الحقوقية العاملية تشيد بالجهود القطرية.
وق�ال إن فتح تلك امللف�ات األخرى له أغراض 
مش�بوهة وغري معروفة، لكن ما قبل املونديال 
ل�ن يك�ون مثل م�ا بع�ده، فتلك ال�دول التي 
تبن�ت الهج�وم الباطل يج�ب أن تت�م إعادة 
النظر يف العالقات معها بع�د انتهاء البطولة، 
كما يج�ب عىل تلك ال�دول أن تنظ�ر لحقوق 
العم�ال فيه�ا أوالً، قب�ل أن تته�م قطر بدون 

وجه حق، مستش�هداً بالكثري م�ن االنتهاكات 
يف أوروبا كش�بكات الخطف والدعارة واملافيا 
واملهاجري�ن والعمال الذين يعملون لس�اعات 

طويلة متواصلة.
أب�رز م�ا ت�م تناول�ه يف اللق�اء ه�و حدي�ث 
الذكري�ات ع�ن فك�رة تنظي�م كأس العال�م، 
وكيف ولد ذلك الحلم عرب رؤية مس�تقبلية من 
س�مو األمري الوالد الش�يخ حمد بن خليفة آل 
ثاني -حفظه الل�ه-، وكيف تحول ذلك الحلم 
إىل حقيقة وواقع نعيشه يف الوقت الحايل، كما 
تطرق للحديث عن املكانة الرائدة لقطر عامليا 
يف الوقت الحايل، كدولة محبة وراعية للس�الم، 
مؤك�داً أن حرضة صاحب الس�مو أمري البالد 
املفدى الش�يخ تميم بن حمد آل ثاني يستحق 
أن يحص�ل ع�ىل جائزة نوبل للس�الم، يف ظل 
جهوده املتواصلة لحل النزاعات وإنهاء حروب 
امت�دت ب�ن دول عديدة لس�نوات، ومن أبرز 

األمثلة عىل ذلك إنهاء الحرب يف أفغانستان.
س�عادة عبدالل�ه ب�ن حم�د العطي�ة بحك�م 
خربت�ه الرياضي�ة الكب�رية وترؤس�ه لن�ادي 
الس�د، أح�د أك�رب األندي�ة القطري�ة وأكثرها 
تتويج�اً بالبطوالت تاريخياً، تحدث عن رؤيته 
الرياضية للمونديال، متوقعاً نسخة مميزة عىل 
املستوى الفني تواكب التميز التنظيمي الرائع، 
واعترب املنتخبات الكبرية ذات التاريخ العريق 
يف املوندي�ال مثل الربازي�ل وأملانيا واألرجنتن 
وإس�بانيا أب�رز املرش�حن لحص�د اللق�ب، 
يف الوق�ت ال�ذي اعت�رب فيه مش�اركة العنابي 
تاريخية، وأن منتخبنا قد يكون الرقم الصعب 
يف مجموعت�ه، خاصة أن البطول�ة عىل أرضنا 
وس�يكون للجمهور حض�ور مؤث�ر خاللها، 
مؤكداً ثقته يف تقدي�م العنابي صورة مرفة، 

تعزز النجاح الكبري املنتظر للمونديال.

حــاوره

محمد حمد املري
رئيس التحرير املسؤول

فهد العمادي 
مدير التحرير

سعادة عبدالله بن حمد العطية يرد على الحمالت الممنهجة:

أوروبا لديها 
انتهاكات خطيرة 

ثم يتحدثون 
عن حقوق 
اإلنسان لدينا

العمال في فرنسا 
يعملون »18« 
ساعة متواصلة 

وقت حصاد العنب.. 
أين حقوقهم؟

هناك جهات تدفع 
مبالغ طائلة.. 
بعضهم قريب

النجاح القطري 
أصاب البعض 
بمرض نفسي

الحمالت ضد 
قطر ليس لها 

أي عالقة 
بالعمال.. 

بل ألغراض 
سياسية

قطر سترد 
على الحمالت 
المشبوهة 

عبر تنظيم 
مبهر 

للمونديال



13

 السنة )28( - األحد  19 من ربيع اآلخر  1444هـ الموافق 13 نوفمبر 2022م العدد )9932(

حوار 12

 السنة )28( - األحد  19 من ربيع اآلخر  1444هـ الموافق 13 نوفمبر 2022م العدد )9932(

حوار

سعادة عبدالله بن حمد العطية يفتح كل الملفات في حوار استثنائي لـ                              :

الحملة الممنهجة لـ »غرض في نفس يعقوب«

} بداي�ة، تنظي�م كأس العال�م بمثاب�ة 
حلم كب�ر، متى س�معت ألول م�رة بهذا 

املرشوع؟

 - صاحب السمو األمري الوالد -حفظه الله- كان 
يفكر يف هذا املشروع منذ فرتة طويلة، ولكن يف 
فرتات البداية األوىل كانت اإلمكانيات االقتصادية 
بسشيطة ومحدودة جداً، وإذا أردت تنظيم حدث 
بهشذا الحجم العاملي الكبري، فالبد أن يكون لديك 
ملشف متكامل، من مالعب وفنشادق وبنى تحتية 
وفوقيشة، وطشريان لريبطشك مع العالشم، ومطار 
دويل يسشتطيع أن يواكب مثل هذا الحدث، وهذه 
األمور يطلق عليها الخدمات اللوجستية، صحيح 
أنها كانت موجودة، لكن التفكري يف تنظيم كأس 
العالشم يجعل األمور مختلفشة، والحقيقة أن هذا 
املوضشوع كان دائمشا يجشري يف تفكري صاحب 
السمو األمري الوالد، كان يرغب دائما يف استضافة 
قطر للبطوالت الرياضيشة املختلفة، وإذا رجعنا 
للثمانينيات سشنجد أننا اسشتضفنا بطولة كأس 
أمم آسشيا، وأنا ششاركت يف ذلك الوقشت بتنظيم 
البطولشة من خشالل تواجدي كعضشو يف اللجنة 
العليا املنظمة، وكنت رئيس اللجنة املالية، وكان 
سشمو الششيخ عبدالله بن خليفة آل ثاني رئيس 
اللجنشة األوملبية ورئيس اللجنة العليا للبطولة يف 
ذلك الوقشت، وكانت قطر تمشر بأزمة اقتصادية 
ششديدة، وقد تم تبليغ اللجنشة بأنه من الصعب 
منحنا أي مبالغ مالية وال حتى دوالراً واحداً، لذا 
قام سشمو الشيخ عبدالله بتششكيل اللجنة العليا 
وقشام باسشتدعائي وكنت أعمشل يف وزارة املالية 
والبشرتول خالل تلك الفشرتة. ويف 1989 انتقلت 
إىل وزارة الداخليشة وأصبحت مدير مكتب وزير 
الداخلية، وعندما استدعاني سمو الشيخ عبدالله 
للمششاركة يف تنظيم كأس آسشيا، كرئيس للجنة 
املاليشة وعضو باللجنشة العليا املنظمشة، ووقتها 
أخربنشي أن مهمتي صعبة جشداً، وتتعلق بتوفري 
التمويشل الشالزم للبطولشة يف وقت كانشت هناك 
معاناة ششديدة خالل تلك الفشرتة، وكنت أعرف 
ذلك جيشداً من حكشم منصبي يف الشوزارة، وكنا 
نعانشي نحن أيضا، وكنا نواجه صعوبة يف وضع 
ميزانية متوازنة، ألن البرتول وقتها كان الربميل 
يباع بأقل من 10 دوالرات، وكانت أزمة شديدة، 

وكان البد من إيجاد حلول لتلك األزمة.

} كي�ف نجح�ت يف ح�ل تل�ك املش�كلة 
الصعبة؟

- قمشت بتششكيل لجنة معشي من أعضشاء كان 
لهشم دوٌر بالتأكيشد، لكني كنت مسشؤوال وقتها 
عشن التمويل، وكنت عشى اطالع باملعانشاة التي 
تعانيها الشركات، فقشد كانت مثقلشة بالديون 
وعليها أعبشاء كبرية، أيضا البنوك كانت يف وضع 
ليشس باملريح جدا، وإْن كان بنشك قطر الوطني 
وبعض البنوك األخرى قد سشاهمت، لكن ليست 
تلك املسشاهمة املنششودة، فعندما تم التوقيع مع 
االتحشاد اآلسشيوي، لم يكشن هنشاك اهتمام كبري 
وقتهشا ببطوالت االتحشاد اآلسشيوي، ألن الوضع 
العاملشي يف تلشك الفشرتة لم يضشع اهتمامشا بها، 
والركات األمريكيشة واألوروبية الكربى لم تكن 
مهتمشة ببطولشة ليس لهشا مردود، أيضشا النقل 
التليفزيونشي -نفس األمر- لم يكن مهتماً براء 
حقوق بطولة ليشس لها مردود كبري، كذلك دول 
آسشيوية كبرية مثل اليابشان أو الهند وغريها، لم 
تكشن كشرة القدم لديهشا بتلك القيمشة، بل كانت 
لديها اهتمامشات بألعاب أخرى مثل البيسشبول 
والكريكيت وغريهشا، أيضا املارد الكوري كان ال 
يزال يف بدايته، والصشن نفس األمر تقريبا، مما 
جعل كرة القشدم لديها متواضعشة، وبالتايل كنا 
أمشام تحٍد، يتعلق بجلشب التمويل يف وقت كانت 
الشركات املعلنة تريشد مردودا عشى منتجاتها، 

لذا ناقششنا ضعف التمويل الشذي يواجه بطولة 
كأس آسشيا. وكانت قطر قد وّقعشت مع االتحاد 
اآلسيوي عى أساس رشاء حقوق البطولة مقابل 
600 ألشف دوالر، وكان املبلغ يعترب كبرياً يف ذلك 
الوقت، نظراً لتلك العوامل واإلشكاليات املحيطة، 
وكان عى قطر اسشتضافة كل الوفود وتسكينهم 
ومنحهم تذاكر السفر مع »بوكت موني« لجميع 
أفشراد البعثات سشواء من الالعبشن أو اإلدارين، 
ولذلشك كان البد أن نجد حلشوال، وقد ظللت أفكر 

كثرياً للوقوف عى نقاط القوة والضعف.

} لكن تذاكر املباري�ات كانت تباع وربما 
تساعد يف توفر دخل مايل خالل البطولة؟

- كانت التذاكر تباع بمبالغ رمزية وقتها، وكانت 
املبالشغ املطلوبة ضخمة، وبالتشايل عوائد التذاكر 
تعتشرب ال يشء مقارنة باملبالشغ املطلوبة، فهناك 
نواٍح عديدة مطلوبة سواء كانت سكنا أو تنقالت 
أعضاء االتحاد اآلسيوي واملسشؤولن أو الحكام 
أو غريها مشن األمور، واذا تم إجمشال كل البنود 
املطلوبة خشالل البطولة كان املبلشغ ضخماً، لذا 
فكشرت يف إيجشاد حلشول للتمويشل، ألن البطولة 

أصبحت قريبة وال نستطيع أن نعتذر.

} م�اذا فعل�ت للتغلب عىل تل�ك املعضلة 
الكبرة؟

- فكشرت يف الركات العامليشة، وفكرت يف رشكة 
كوكاكشوال، ولكشن كانشت قشد ُوضعت يف سشنة 
1965 يف »البشالك ليسشت« هي ورشكشة فورد، 
ألنها كانت توزع يف إرسائيل، وكان ذلك من قبل 
مكتشب »مقاطعة إرسائيل«، وكنشت أرى أن ذلك 
املكتب فاسشد، ألنه كان يبتشز تلك الركات، من 
يدفع رششاوى يرتكونه، ومشن ال يدفع يضعونه 
يف »البالك ليست«، لذا خاطبت رشكة كوكاكوال، 
ودعوتهشم للقدوم لقطر للتفاوض، عى أسشاس 
أنهم إذا سشاهموا معنا، فستكون فرصة للدخول 
إىل قطشر ومنهشا إىل الشدول العربيشة، وبالفعشل 
أرسشلوا رئيس رشكة كوكاكوال يف منطقة شمال 
إفريقيشا والرق األوسشط، وكان مقره يف لندن، 
وقد اجتمعنشا يف وزارة املاليشة، وتفاوضنا وقلنا 
لهم إنها فرصة للدخول إىل السشوق، يف وقت كنا 
قد عرضنا عى رشكة بيبيس لكنهم رفضوا رفضا 
قطعيا، لذا تفاوضنا مع رشكة كوكاكوال، وأكدنا 
لهم أن هناك سشوقا ضخما ينتظرهم، وسيكون 
عشرب بوابشة الدوحشة، وبالفعل قّدمشوا عرضاً يف 
البداية ثم رفضته، وقدموا عرضاً ثانياً ورفضته، 
حتى وصلنشا لعرض بقيمة ثالثشة مالين دوالر 

تقريباً، ثم جلبنا رشكات عاملية أخرى.

} هل كنت تخىش ردة فعل الدول العربية 

وقتها بعد ذلك القرار؟

- عى العكس، لقد فتحت الدول العربية أسواقها 
لكوكاكوال بعدها.

} بعد فتح األبواب للرشكات العاملية، هل 
نجحتم يف حل املشكلة املالية التي واجهت 

كأس آسيا وقتها؟

- لم نحل املششكلة املالية فقط، بل حققنا أرباحا 
تجشاوزت 14 مليون ريشال، وكان ذلشك بمثابة 
مبلغ خيايل، وقمت بفتح حساب شخيص باسمي 
يف بنشك قطر الوطني، ووضعشت فيه كل األرباح 
التشي تحققشت من البطولشة ولم يعلشم أحد من 

اللجنة املنظمة بذلك األمر وال تلك املبالغ.

} ملاذا وضعت عوائد البطولة يف حس�اب 
باسمك الشخيص؟

- ألننشا إذا وضعنا تلك املبالغ يف حسشاب اللجنة 
األوملبية مثالً، ستذهب إىل حساب الدولة املوحد، 
لذا الحسشاب الششخيص كان يحمي تلك املبالغ، 
وحتشى اللجنة املنظمة لم تكن تعلم بتلك املبالغ، 
ولم يسشألوني، ألن الهشدف كان تحقيق النجاح 
التنظيمشي للبطولة، وأعتقشد أن مبلغ 14 مليونا 
يف تلك الفرتة ربمشا يوازي 100 مليون يف الوقت 
الحايل عى مستوى القوة الرائية، وبعد البطولة 
ذهبت لسمو الششيخ عبدالله بن خليفة وأخربته 
باألمشر، وكذلك ذهبت إىل صاحب السشمو األمري 
الوالشد وأخربته بالنتيجة، وقشال يل وقتها »ليش 
ما سشكت؟«، فقلت له إن اإلنسان أهم يشء لديه 
هو ضمريه ونفسشه، فسألني سشمو األمري الوالد 
عن كيفية االسشتفادة من تلشك املبالغ، وتحدثت 
عشن املعاناة الششديدة لألندية القطريشة وقتها، 
حتى أن الديون املرتاكمة جعلت رشكات املالبس 
ال تعطيهم وحتشى الباصات كانوا قد اششرتوها 
باألقسشاط والركات رفعت عليهشم دعاوى، لذا 
كانت األندية تعاني مشن عجز كبري، وكنا نبحث 
كرؤسشاء أندية وقتها عن حلول، وقمنا بقرارات 
مثل إلغاء بند الالعب األجنبي ضد رغبة االتحاد، 
وقشد حشدث، وكان لدينشا -عشى سشبيل املثال- 
عبيشدي بيليه الذي جلبناه مشن غانا وكان عمره 
17 عاما، ولكن حدث نوع من الخيانة من نادي 
)x( ال أرغشب يف ذكر اسشمه، حيث خرج من تلك 
االتفاقيشة، وقد هّز ذلشك القرار تعشاون األندية، 
ويف النهايشة وافق سشمو األمري الوالشد وقتها عى 
تسشديد ديون األندية من إيرادات بطولة آسشيا، 
وكانت أول بطولة تقام وتسشدد نفسها بنفسها 
وتجلشب أرباحشا أيضشا، وقمت بشرتؤس اللجنة 
ورؤسشاء األنديشة وقتها كانشوا عظمشاء، وكانوا 
يتحملشون العبء بأكمله، وكانشوا حتى ينظفون 

النشادي، وكنت أرغب أن يزيد أي ناٍد من حصته 
التشي يحصل عليهشا، فأخربت الجميشع بأني أنا 
من سشيتفاوض مشع الدائنن، وقمشت بجلب كل 
الشركات التي لديها مسشتحقات، وطلبت منهم 
الحصول عى 30 % تخفيضاً وسشأقوم بتسديد 
املبالغ، وبالفعل وافقوا جميعا وقمنا بتسديد كل 

ديون األندية.

} إذا عدن�ا إىل أج�واء كأس العالم، وأنت 
كن�ت مس�ؤوال مقرب�ا م�ن س�مو األمر 
الوال�د، حفظه الله، عندما كنت تس�معه 
يتحدث عن استضافة املونديال، هل كنت 

ترى ذلك حلما أم واقعا يمكن تحقيقه؟

- كنشت أعتشرب ذلك حلما، وقد قلت لسشمو األمري 
الوالد إن ذلك حلم، الشكل يتمناه، ولكن ال أعتقد 
أننا سشنصل إىل تحقيق هذا الحلم، ألن املونديال 
أهم وأكرب بطوالت العالشم، والبد أن يكون هناك 
ملشف متكامل، وكان وقتها األمشر صعبا، فحتى 

الفنادق ال يوجد إاّل فندقان فقط 5 نجوم.

} ه�ل كانت تلك الصعوب�ات تقف عائقاً 
أمام تحقيق حل�م تنظيم املونديال.. وهل 
كانت تلك األمور تجعل س�مو األمر الوالد 

يرتاجع مثال عن ذلك الحلم؟

- ال، لشم يرتاجشع، بشل وضعها ضمشن األهداف 
املستقبلية عندما تتحسشن األوضاع، خاصة أننا 
كنشا نعلم أن زمن الغاز قادم، ألن الحقل موجود 
منشذ سشنة 1971، وهو أكرب حقشل غاز مفرد يف 
العالشم، وألن الحقشل ليس عى عمشق كبري فإنه 
أقل تكلفة استخراج، لكن سمو األمري الوالد كان 
يعمشل عى ذلشك امللف، وهو مشن اختارني لتويل 
منصب وزيشر الطاقة والصناعشة، والحقيقة أن 
قطر صنعت أعجوبة وقامت بمروعات عمالقة 
يف مجال الغاز حققت عوائد كبرية جداً، وأصبحت 
املنتجشات القطرية ضخمة وتصدر لدول العالم، 
وأصبحشت قطر من أغنشى دول العالم، ومن هنا 
بدأنا التقدم لتنظيم البطوالت الرياضية العاملية، 
ومنها األوملبياد، وأصبحت قطر تحوي منششآت 
رياضية عى أعى مسشتوى، ومنها إسشباير زون 
أكشرب مدينة رياضية متكاملة يف العالم، ولدينا 
مالعشب كشرة القشدم واملالعب األخشرى عى أعى 

مسشتوى، وأنا مقتنع أن قطر اليوم لديها أفضل 
منششآت يمكن أن تحتضن األوملبيشاد، وال توجد 
دولشة يف العالشم يف جاهزية قطشر لتنظيم دورة 
األلعاب األوملبية، فقطر اآلن عاصمة لكل األلعاب 
ولديها كل القدرات التي تجعلها تنظم البطولة، 
ليس فقط لحجم املنششآت الرياضية، لكن أيضا 
بنيشة تحتية، فركشة قطر للعالم هشي األفضل 
يف العالشم وبمقدورها تغطيشة القارات الخمس، 
ومطار حمد الشدويل أحد أفضل وأجمل مطارات 
العالشم، وأيضا امليناء، وبالتايل قطر دولة جاهزة 

ومتكاملة لتنظيم أكرب بطوالت العالم.

} يف ظ�ل تلك القدرات الهائلة والجاهزية 
الكامل�ة، ملاذا نرى حم�الت ممنهجة ضد 
قط�ر خاصة فيم�ا يتعل�ق بتنظيم كأس 

العالم؟

- هنشاك هجشوم عجيشب غريب طلع فجشأة قبل 
كأس العالشم بعشدة أسشابيع، صحيشح سشمعنا 
بعشض الهجمات يف وقت سشابق، لكشن يف الفرتة 
األخرية تزايدت وتدخلشت دول غربية مثل أملانيا 
وفرنسشا وصحف بريطانية، وبدون ششك هناك 
مشن يحركهشا لغشرض يف نفشس يعقشوب فقط، 
وأنشا يف اعتقادي أن قطر سشتنظم أنجح بطولة 
كأس عالم يف تاريخ كرة القدم، فكل الدول التي 
نظمشت البطولة يف السشابق واجهت مششاكل يف 
األمشن والبنى التحتية واملالعب، لكن الهجوم عى 

قطر بهذه الصورة أمٌر غريب.

} ح�رة صاحب الس�مو الش�يخ تميم 
بن حم�د آل ثاني أمر الب�الد املفدى، قال 
إن قط�ر أكثر دولة تعرضت للهجوم.. من 
خالل متابعتك وتحليلك لألس�باب، ما رس 

تلك الهجمات؟

- السشبب هشو غشرض يف نفشس يعقشوب، أمشا 
قضيشة العنرصيشة أو العمال فإنها بالنسشبة يل 
»كالم فشايض«، فقطر أكثر دولشة فتحت األبواب 
للعمشال واحتضنتهشم وأوجشدت لهشم وظائف، 
وفتحشت الكثري من البيوت يف آسشيا وغري آسشيا، 
ونحشن نعيش يف عالم حر، من ال يرغب يف العمل 
يسشتطيع أن يرتكشه، وال يوجشد أحشد مجرب عى 
العمل يف بلد يقولون عنشه يضطهد العمال، هذا 

ليس صحيحا وال توجد أدلة.

} الغريب أن تلك االتهامات تأتي من دول 
لديها انتهاكات؟

- صحيح لديهم انتهاكات كبرية، فإذا تحدثنا عن 
أوروبا اليوم برصاحة، سشنجد شبكات الدعارة، 
التي تششمل عصابات مافيا تشرق الفتيات من 
رشق أوروبشا أو من غريها، وتعمل عرب ششبكات 
منظمة، ويف فرنسشا مشع احرتامي لهشا، يف وقت 
حصاد العنب يأتشون بعمال من إفريقيا وأماكن 
مختلفة يعملون ملدة 18 ساعة متواصلة، وحتى 
الدنمشارك وهولندا وغريها ويأتون يتحدثون عن 
أششياء غريبة لم تحدث ولم نرها هنا، ولم نسمع 
مطلقاً عن الركات الدولية التي تتبعهم وتعمل 
هنشا مثل هشذا الكالم الشذي يرددونشه اآلن، وأنا 
أعتقشد أن تلك الحمالت ليس لها عالقة بالعمال، 
وليشس لها أي تعاطشف معهم أبشداً، والدليل أن 
العديد من الجهشات واملنظمات الدولية املختصة 
تخرج وتشيد بقطر، وكذلك )الفيفا(، حتى أنني 
اندهششت عندمشا اششرتك بالتر رئيشس االتحاد 
الدويل السشابق يف تلك الحمشالت، بالرغم من أنه 
كان رئيس الفيفشا وهو من أعلن فوز ملف قطر 
باالسشتضافة، وهذا بحد ذاته أمر غريب، وأقول 

عن تلك الحملة إنها غري بريئة.

للغ�رب  الق�دم  ك�رة  إن  يق�ول  البع�ض   {
واألوروبي�ن، وينظ�رون لل�دول األخ�رى مثل 
الدول العربية أو اإلسالمية بأنهم ال يستحقون؟

- هذا ليشس صحيحا، بشل أرى أن الصحيح هو 
من يقشف خلف تلشك الحمالت ويمولهشا، فربما 
هناك من يحقد أو يغري أن تكون قطر أول دولة 
عربية أو إسشالمية تحتضشن كأس العالم، وكان 
من الواجب أن تحرتم تلشك الدول الصغرية ذات 
املجتمع املتسامح الذي يتكون من أكثر من 130 
جنسية تعمل يف قطر، فقطر ليست دولة مغلقة، 
بل دولشة منفتحة عشى العالم، وتعتشرب عاصمة 
الرياضشة يف العالم، وعاصمشة التعليم يف الرق 
األوسشط، وتحتضشن أكشرب الجامعشات العاملية، 
وتلشك الجامعات الكبرية لم تَر أن هناك تعسشفا 
أو عنرصيشة، بشل الحقيقشة أن املجتمع القطري 
مجتمع متسشامح، وهذا ليس وليد اليوم، بل منذ 

القشدم ومنذ بيع اللؤلشؤ وكان التجار يأتون من 
الكثري مشن البلدان، وليس صحيحشاً اتهام قطر 
بالعنرصية أو التعسشف أو غريها من االتهامات 
غشري الحقيقيشة، بشل دائمشا مشا كنا نسشمع عن 
التسشامح القطري مشن الذين يعملشون يف قطر 
ويشيدون بالتعامل مع الشعب القطري، وكذلك 
يششيدون باألمشن واألمشان ليس بسشبب تواجد 
الرطشة، ولكن بسشبب ثقافة األمشن املجتمعي، 
فحتشى األجانب يسشافرون وبيوتهشم مفتوحة، 
وعى سشبيل املثال، تحّدث معي مهندس أسرتايل 
كان يعمشل يف قطر للبرتول، وقشال إنه كان يجد 
البعض عندمشا يذهب لشراء يشء من أي محل 
كان يرتك سشيارته تعمل، فاعتشاد فعل ذلك هنا 
يف قطر، ويف إحدى إجازاته يف أسشرتاليا فعل ذلك 

فرقت سيارته.

} صحي�ح أن املجتم�ع القط�ري منفتح 
ع�ىل العالم، لكن لقطر ثقاف�ة وتقاليد يف 
وقت س�يأتي خ�الل املوندي�ال العديد من 
الثقاف�ات املختلفة، كيف س�تتم املواءمة 

بن تلك الثقافات؟

- لقد قال سشمو األمري املفدى كلمة تاريخية »إن 
قطر ترحشب بالجميع«، لكن يجشب من الجميع 
احشرتام ثقافة قطشر وتقاليدهشا، فعندما نذهب 
إىل بلدانهشم نحرتم ثقافتهشم وقوانينهم، وعليهم 
احرتام قوانيننا أيضا، لكن لألسشف املشكلة أنهم 
يرغبون يف جرنا نحو عاداتهم وتقاليدهم، ونحن 
نقشول لهم أنتم أحشرار يف عاداتكم وتقاليدكم يف 
دولكم، لكن عليكم احشرتام العادات والتقاليد يف 
قطر، ونحن بششكل عام ضد املتششددين يف كل 

الجوانب وكل ما ننشده هو االحرتام املتبادل.

} هل تش�عر بالتفاؤل بتحقيق املونديال 
النجاح املنشود رغم كل هذه الحمالت؟

- نعم مازلت متفائشال، وواثقا يف النجاح، وأؤكد 
أن قطر لن تفششل وسشرتد الصاع صاعن لهم، 
وأقول "القافلة تسشري والكالب تنبشح"، فدعهم 
ينبحشون، وأتذكر أن أحد الكتشاب األملانين قال 
لهم »هشل أنتم تعرفون قطر؟ هشل زرتم قطر؟ 

كيشف لكم إطالق أحكام مسشبقة؟ فمن غري 
املقبشول أن يصشدر القشايض الحكشم قبل 

املداولة؟ وبالتايل هذه ليسشت من العدالة، وإنما 
تلشك الحملشة ممنهجشة، بدليشل أن الشدول التي 
تصدر لنا العمالة لشم تتحدث عن يشء ولم تدن 
قطشر بيشء، لكشن فجأة خرجتم أنتشم يف أوروبا 
وتحدثتم عنه، يف وقت نراكم كيف تتعاملون مع 
املهاجرين يف البحر، ويف الششتاء القارس وسشط 
الثلشوج تحارصونهشم وتمنعون عنهشم األكل أو 

الضمانات أو ال تسمحون بدخولهم.

} هل ترى أن تلك الشعارات التي يطلقونها 
تجاه حقوق اإلنسان شعارات مزيفة؟

- مزيفشة وهشم يعلمشون ذلك، وال توجشد لديهم 
أدلشة، وال حقائشق، بل يتحدثون عن أششياء غري 
موجشودة، يف وقشت تحشدث عندهشم العديد من 
الحوادث، وال نعلم ملاذا يتدخلون بهذه الصورة، 
هشل ألن قطشر دولة صغشرية، ومتحشرة دولة 
منفتحة عى اآلخرين؟.. قطر لم تفرض عاداتها 
عشى أحشد، ولم تفرض ششيئا عشى اآلخرين، بل 
ترتك للجميشع حريتهم، عى عكسشهم هم الذين 
تدخلشوا يف الحريشات الششخصية لآلخرين مثل 
منع الحجاب، عى الرغم من أن الراهبات يلبسن 
الحجاب، ونحن ال نتدخل ألن يف بلدانهم يفعلون 
مشا يريدون، لكن يجشب عليهم عشدم التدخل يف 
بالدنشا، وال أعلم ملاذا يسشتيقظون اآلن من النوم 
قبل البطولة بأسشبوعن ويبشدأون ببث مثل هذا 
الكالم، يف وقشت كانت املنظمات الدولية دائما ما 
تحر إىل قطر وتفتش وتشاهد وتشيد بما تقوم 

به قطشر، وأقشول برصاحشة هناك من 
بحمشالت  يقشوم 

يه  للتششو
من  سشواء 
أو  قريشب 

بعيد.

} ه�ل هناك م�ن ه�م أقرب�اء يحاولون 
التشويه عىل تنظيم قطر للمونديال؟

- لألسشف نعم، فعى سبيل املثال، قرأت تغريدة 
من مغرد خليجي تدل عى العقلية الحاقدة، فمن 
فرتة قصشرية خرج مجلشس التعشاون الخليجي 
بإششادة ودعم لقطر يف تنظيم كأس العالم، وأنا 
أؤكد أننا سشنرد عى هذا املغشرد وأمثاله، فقطر 
مسشتعدة بششكل كامشل للبطولشة، وسشتقدمها 
بطريقة مميزة، وحدوث بعض األمور البسشيطة 
أمر طبيعي يحدث يف كل بطوالت العالم، أما من 

يبحث عن املثالية فلن يجدها.

} إذا ذهبن�ا إىل جانب آخر للبطولة يتعلق 
بالنواح�ي الفنية ومس�تويات املنتخبات، 
ما هي توقعاتك لهذه النسخة املونديالية؟

- أول بطولشة كأس عالشم فتحشت عينشي عليها 
كانت نسخة 1966، وأتذكر أنني كنت قد ذهبت 
للدراسة الصيفية يف بريطانيا، وقد بدأت البطولة 
يف نفس الفرتة، وبعد فوز إنجلرتا باللقب شاهدنا 
كيف حطم الجمهور اإلنجليزي الششوارع حتى 
أننا لم نجد الباصات التي كنا نستقلها من لندن 
إىل برايتشون، وال أعلشم أن اإلنجليشز قد يحققون 
اللقب مرة أخرى أم ال؟ وهل سيحققون مفاجأة 
يف هشذه أم ال؟ وبصورة عامشة يف بطوالت العالم 
نجشد العديشد مشن املفاجشآت يف كأس العالشم، 
وإذا نظرنا للمنافسشة يف مونديشال قطر 2022 
فاملنطق يقول إن البطولة لن تخرج عن إسشبانيا 
أو بلجيكا أو أملانيا أو الربازيل أو األرجنتن، لكن 

بصورة عامة املفاجآت واردة.

} م�اذا عن منتخبنا العنابي، خاصة أنها 
املرة األوىل له يف املونديال؟

- العنابشي يف مجموعة صعبة مع فرق لها خربة 
كبشرية يف كأس العالشم مثشل هولندا والسشنغال 
واإلكشوادور، وأتمنى أن يحالف منتخبنا التوفيق 
يف التأهشل للشدور األول بالرغشم مشن صعوبشة 
املنافسة، وأعتقد أن املباراة األوىل أمام اإلكوادور 

ستحدد اتجاهات منتخبنا.

} ه�ل مطلوب م�ن منتخبنا يشء يف هذه 
البطولة؟

- ال أحّمل منتخبنا أكثر 
مما يسشتطيع، إذا 

تأهشل، وهشذا ما 
نتمناه -إن شاء 
الله- سشيكون 

إنجشازا، لكن 
لشم  اذا 

فشق  يو
وخشرج 

فلشن 

نحملشه ششيئا، ويكفشي أنشه لعشب يف املونديال، 
وأعتقشد أن منتخبنا قشدم مسشتوى جيدا خالل 
املباريشات التشي خاضها ولشن يخرج بسشهولة 
وسشيقاوم خالل املباريشات، وأتمنشى أن يوازن 
املدرب يف تششكيلته بشن الخطشوط، وأن تبتعد 
اإلصابشات عن عنشارص منتخبنشا، ألن أي إصابة 
ال قشدر الله سشتكون مؤثرة، وأظشن أن العنابي 

سيكون رقما صعبا يف املجموعة.

} تنظيم بطولة بحجم كأس العالم حدث 
تاريخي ال يتكرر، كيف يمكن االس�تفادة 
من تنظيم مثل هذا الحدث العاملي الكبر؟

- كأس العالم بحد ذاته مكسب لقطر، فالكثريون 
ال يعرفشون قطشر، وعندما يأتون سيششاهدون 
الحقيقشة عى أرض الواقع، وسشيعلمون أن تلك 
الحمشالت عى قطر سياسشية وليسشت حقيقية، 
فنحشن أصحاب الحشق وهم عى الباطشل، وتلك 
الحمشالت موجهة، ويجشب أال تمشر علينا مرور 
الكشرام، بل يجب إعشادة النظشر يف عالقاتنا مع 
تلشك الدول بعد املونديال، فهم يريدون إفششالنا 
بعشد كل الجهد الذي ُبشذل واملبالغ التي رُصفت، 
ولألسشف هناك جهشات تدفع لهشم مبالغ طائلة 
ملهاجمة قطر، يف وقت تششهد قطشر تقدما كبريا 
عشى مختلشف املسشتويات وتتصشدر املشؤرشات 
العاملية يف العديد من املجاالت العاملية، كالصحة 
والتعليشم واألمشن وغريها، كما لعبشت قطر دورا 
مهما للغاية يف نر السشالم حشول العالم، وكان 
لهشا دوٌر كبري جشدا يف إنهشاء حروب اسشتمرت 
لسشنواٍت طويلة مثل حرب أفغانستان، وأرى أن 
حرة صاحب السشمو الشيخ تميم بن حمد آل 
ثانشي أمري البالد املفدى، يسشتحق الحصول عى 
جائزة نوبل للسشالم، ألنه قّدم للسشالم أكثر من 
أي زعيم آخر يف العالشم، وجعل الدوحة عاصمة 

السالم.

} هل نستطيع القول يف النهاية إن أقنعة 
األوروبين سقطت بعد تلك الحمالت التي 

تعكس ازدواجية املعاير؟

- لألسشف قاموا بخلشط األوراق، وهاجموا قطر 
عى أسشس غري صحيحة أو غشري واقعية، فقطر 
ترحشب بالجميع وتعامل الكل معاملًة إنسشانية 
نفخشر  ونحشن  تعسشف،  أي  دون  وأخالقيشة 
باسشتضافة كأس العالشم، والذي كان له 
تأثري كبشري عى تطويشر البنية 
التحتيشة والفوقيشة ونثشق يف 
نجشاح البطولة وخروجها 

يف أبهى صورة.

{ جانب من اللقاء 

فكرة استضافة كأس العالم ظلت تراود سمو األمير الوالد والحلم تحول إلى واقع

وضعت عوائد 

بطولة آسيا 1988 

في حسابي الخاص 

لهذا السبب 

المنظمات 
تشيد بالجهود 

القطرية واألقنعة 
سقطت عن 
الدول الغربية 

ال نتدخل
في عاداتهم 

وثقافتهم وعليهم 
أال يفرضوا 

أفكارهم علينا

الدول التي تصدر 
العمالة لم تشتِك 
لكن األوروبيين 

استيقظوا من النوم 
ليهاجمونا

} تصوير -  محمود حفناوي 

قطر اآلن 
أجهز دولة في 
العالم لتنظيم 

األولمبياد

نفخر باالستضافة 
وهناك 

مكاسب كبيرة 
من البطولة 

{

الحديث عن العنرصية

أو العمال »كالم فايض« 

وال يوجد أي دليل

{
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متابعات

الدكتور هاني 
القحطاني: 

نرفض حمالت 
التشويه والنظرة 

االستعالئية

الكاتب اللبناني وزنة: الجاهزية ردت على المغالطات والفبركات

البلجيكي ايناوراتو: تقارب المسافات يجنب اإلرهاق وزيرة الرياضة الفرنسية تدعو جماهير بالدها لالستمتاع 

دعوات دولية لالستفادة من نسختنا المونديالية

تجربة قطر تلهم العالم

التي  العاملية  لألصداء  تواصل  يف 
يف  قطر  دولة  تجربة  بها  تحظى 
الستضافة  والتحضري  االستعداد 
قطر   FIFA العالم  كأس  بطولة 
2022، النسخة الفريدة واالستثنائية 
من البطولة التي تقام للمرة األوىل يف 
تنقطع  تكاد  ال  إسالمية،  عربية  دولة 
قطر  حققته  بما  الدولية،  اإلشادات 
الحدث  تنظيم  يف سبيل  إنجازات  من 
الريايض األبرز يف العالم، غري ملتفتة 
لتكون  والتشويه،  االفرتاء  حمالت  إىل 
التحدي  يف  به  يحتذى  مثاال  بذلك 
واألكاذيب  االفرتاءات  ودحض 
املشككني  عىل  والرد  الدؤوب  بالعمل 
تاريخ  يف  مسبوقة  غري  بتجهيزات 

البطولة. تنظيم 
من  عدد  يرى  الصدد،  هذا  ويف 
واإلعالميني  والكتاب  املسؤولني 
دول  من  عدد  يف  الرياضة  ونجوم 
اإلنجازات  أن  العربية  والدول  العالم 
التي حققتها دولة قطر واستعداداتها 
أن  يجب  البطولة،  لتنظيم  الكبرية 
العالم  دول  به  تهتدي  نرباسا  تكون 
الستضافة  والتحضري  االستعداد  يف 
النسخ املقبلة من بطولة كأس العالم 

لكرة القدم.
أوديا-  أمييل  دعت  جانبها،  فمن 
الفرنسية  الرياضة  وزيرة  كاستريا 
عىل  الحرص  إىل  بالدها  جماهري 
 FIFA االستمتاع ببطولة كأس العالم
هذه  من  واالستفادة   ،2022 قطر 
الفرصة والتوجه إىل قطر التي ترحب 
عليها  والتعرف  ضيوفها،  بجميع 

ومتابعة مباريات كرة القدم.
وقالت املسؤولة الفرنسية، يف مداخلة 
أتمنى  إنفو«:  »فرانس  إذاعة  مع 
ومتابعة  قطر  يف  املونديال  حضور 

أداء منتخبنا، الذي أتمنى له أيضا 
الصعود لألدوار النهائية لهذه 

بلوغ  مع  املؤكد  ومن  البطولة، 
النهائي  ربع  دور  الفرنيس  املنتخب 

سوف أحرض ملؤازرة فريقنا.
وجهها  التي  بالرسالة  يتعلق  وفيما 
)فيفا(،  القدم  لكرة  الدويل  االتحاد 
يف  املشاركة  املنتخبات  فيها  ودعا 
قطر   FIFA العالم  كأس  بطولة 
القدم،  كرة  عىل  الرتكيز  إىل   2022
األخالقية،  الدروس  عن  والتوقف 
األخالقي  للحديث  االنجرار  وعدم 
الخطوة  هذه  إن  قالت  والسيايس، 
تدخل يف إطار مهام االتحاد، وينبغي 
الشق  عىل  الرتكيز  الجميع  عىل 

الريايض.
مدرب  ايناوراتو  ماريو  قال  بدوره، 
للمنتخب  السابق  البدنية  اللياقة 
لتلفزيون  ترصيحات  يف  البلجيكي، 
مباريات  إن  البلجيكي:   »LN24«
نطاق  ضمن  ستقام  قطر  مونديال 
أبعد  بني  املسافة  فيه  تتعدى  ال 
وبالتايل  كيلومرت،   100 ملعبني 
عىل  باإلجهاد،  الالعبون  يشعر  لن 
كان  سابقة  بطوالت  نسخ  عكس 
متن  التنقل عىل  الالعبني  يتوجب عىل 
والتوجه  ساعات،  ثالث  ملدة  طائرات 
كان  ما  مباراة،  كل  بعد  املطار  إىل 
أنه يف  إرهاقا لالعبني، يف حني  يسبب 
العالم  كأس  بطولة  الحالية،  النسخة 
2022، سيكون بمقدور  FIFA قطر 
مكان  إىل  مبارشة  التوجه  الالعبني 

للراحة. إقامتهم 
يف  الباحث  فاني  جوزيف  جون  أما 
األرجنتني،  الوطنية يف  جامعة قرطبة 
فرأى أن دولة قطر باتت تلعب دورا 
خالل  كبرية  أهمية  ذا  وإقليميا  عامليا 

السنوات املاضية.
تلفزيونية  مداخلة  يف  فاني،  وأضاف 
فقرة  خالل   »10 »قرطبة  قناة  مع 
عىل  أكثر  »لنتعرف  بعنوان 

حققتها  التي  املكانة  هذه  أن  قطر«، 
الصدفة،  وليدة  تكن  لم  قطر  دولة 
اتبعتها  السرتاتيجية  نتيجة  بل 
يف  بقوة  التموضع  أجل  من  قطر 
خارجية  سياسة  عرب  الدويل  النظام 
وتنظيم  الهادئة  الدبلوماسية  تعتمد 
كبرية،  وثقافية  رياضية  فعاليات 
إلظهار  البالد،  إىل  السياح  واجتذاب 
والعالم  قطر  لدولة  الجميل  الوجه 
النمطية  الصورة  عن  بعيدا  العربي 

الشائعة.
السعودي  الكاتب  قال  جانبه،  من 
مع  إنه  القحطاني،  هاني  الدكتور 
التظاهرة  لهذه  البدء  صافرة  اقرتاب 
أصوات  تعالت  الكربى  الكروية 
قطر  دولة  ضد  املوجهة  االنتقادات 
عن  أعلن  ألسباب  للبطولة  املضيفة 
اآلخر،  بعضها  ُيعرف  ولم  بعضها 
ويبدو أن إسناد مهمة تنظيم تظاهرة 
العالم  كأس  كبطولة  كربى  كروية 
إسالمية  عربية  دولة  إىل  القدم  لكرة 
لم يرق لبعض الدول التي ترى هذه 
عليها  حكرا  وتنظيما  لعبا  اللعبة 

فقط.
لتنظيم  قطر  استعدادات  أن  وأضاف 
الريايض  الحدث  هذا  واستضافة 
قرب  ولعل  رائع،  من  أكثر  الكبري 
التي  الثمانية  املالعب  بني  املسافات 
سُتقام عليها جميع مباريات البطولة 
والتنقل بينها ووجود جميع مشجعي 
املساحة،  هذه  ضمن  املنتخبات  كل 
بطوالت  تاريخ  يف  مسبوق  غري  حدث 
كأس العالم، وهو ما يضفي عىل هذه 

لنسخة  ا
من 

حمالت  رافضا  تفردها،  العالم  كأس 
التشويه التي تتعرض لها دولة قطر، 
والتي قال إنها مدانة من دول الخليج 
عانت  التي  العالم  دول  وجميع 
معظمها من تلك النظرة االستعالئية.
وإسقاط  الرياضة  تسييس  أن  ورأى 
سيفسدان  عليها  السياسية  الخالفات 
الدويل  االتحاد  أعلنه  ما  وهذا  املتعة، 

لكرة القدم مؤخرا.
عىل  الرد  من  بدال  القحطاني:  وقال 
تلك االتهامات، فإننا مطالبون يف 
العربي  والعالم  والخليج  قطر 
عموما باطالع العالم عىل تفرد 
وأصالة ونقاء قيمنا، والجميع 
العربي  والعالم  الخليج  يف 

أبلغ  بأن  تماما  واثقون 
رد عىل هذه 

الذي  الباهر  النجاح  هو  الحمالت 
ونجاح  البطولة،  هذه  عليه  ستظهر 
قطر يف تنظيمها هو نجاح لكل الدول 

والعربية. الخليجية 
كوريالنو  جون  اعترب  جانبه،  من 
انجليسا«  »الميديا  بموقع  الصحفي 
صحفية،  ترصيحات  يف  اإلسباني، 
القدم  كرة  عىل  قطر  اعتماد  أن 
أعطى  جيوسياسية  كاسرتاتيجية 
القطريون  كان  لقد  وقال:  مفعوله. 
الصدد  هذا  يف  ذكاء  األكثر  دائما 

باملنطقة.
يف  وثائقي  فيلم  بث  سيتم  بأنه  ونوه 
بعنوان  الجاري  األسبوع  الحق  وقت 
عرب  قدميها«  عند  املونديال  »قطر.. 
إىل  انجليسا«، مشريا  »الميديا  منصة 
أن الفيلم يعد أحد املشاريع 

التي  اإلسبانية  باللغة  القليلة 
األخرية   12 الـ  السنوات  تستعرض 
يف  العاملية  الكروية  البيئة  هزت  التي 
دولة  يف  العالم  كأس  تنظيم  سبيل 

قطر.
فرأى،  وزنة،  إبراهيم  الكاتب  أما 
اللبنانية  البناء  بصحيفة  مقال  يف 
منذ  أنه  لقطر«،  »مبارك  بعنوان 
العرس  باستضافة  الفوز  لحظة 
 FIFA العالم  )كأس  العاملي  الكروي 
 12 عليها  مىض  التي   )2022 قطر 
عىل  رضوس  حرب  شن  تم  عاما، 
عىل  قدرتها  عدم  عن  والحديث  قطر 
الدول  من  سبقها  ما  يوازي  تنظيم 
واليوم  املونديال،  استضافت  التي 
والفربكات،  املغالطات  بث  يتم  بينما 
أنهت قطر بكل أجهزتها ومؤسساتها 

االستعدادات كافة لتنظيم املونديال.
بدوره، قال وحيد حاجي بور محرر 
»جام  بصحيفة  االقتصادية  الشؤون 
من  الرغم  عىل  إنه  اإليرانية:  جم« 
االقتصاد  بشأن  السيئة  التوقعات 
العاملي تتحرك قطر يف اتجاه مختلف، 
الدويل،  النقد  صندوق  يتوقع  حيث 
مستفيدا  القطري،  االقتصاد  نمو 
مستشهدا  املونديال،  إقامة  من 
توقعت  عاملية  اقتصادية  بتقارير 
من  دوالر  مليار   17 قطر  تحقق  أن 
االقتصاد  يشهد  وأن  البطولة،  إقامة 

القطري نموا كبريا بفضل املونديال.
مدى  عىل  ركزت  قطر  أن  وأضاف 
عىل  املاضية   12 الـ  السنوات 
كأس  بطولة  الستضافة  االستعداد 
وشيدت   ،2022 قطر   FIFA العالم 
التحتية،  البنية  وهيأت  األنفاق  مرتو 
ما وضعها يف مصاف الدول املتقدمة، 
مشريا إىل أن املونديال سيعزز مكانة 
قطر العاملية، ويخلق اقتصادا سياحيا 
جديدا، وعندما تنطلق صافرة النهاية 
ديارهم،  إىل  املشجعون  ويعود 
من  واسعة  شبكة  قطر  لدى  سيبقى 
البنية  ومشاريع  العقارية  التطورات 
التحتية، منوها بأن دولة قطر جعلت 
الجسور  لبناء  فرصة  العالم  كأس 
بني العالم العربي والغرب.

{ أميلي أوديا-كاستيرا

{ من مقال إبراهيم وزنة

{ الكاتب السعودي الدكتور هاني القحطاني



أوليفر بيرهوف مدير منتخب ألمانيا يعلن التحدي ويؤكد بثقة:

تعلمنا »الدرس الروسي« جيدا !

أوليفر  الكبري  ونجمه  املنتخب  مدير 
فقط  الكأس  أن  عىل  شدد  بريهوف 
األسايس  الهدف  هي  غريها،  وال 
للماكينات  بالنسبة  الكبري  والطموح 
يف بطولة قطر.. مشددا عىل صعوبة 
يخص  ما  كل  يف  تحدث  وقد  املهمة، 
مع  تليفزيوني  لقاء  عرب  املاكينات 
»حوار  برنامج  يف  الشعري  هيكل 
املونديال« عىل قناة الكاس كانت هذه 

أبرز تفاصيله: 

التشكيلة  ترى  كيف  البداية  يف   -
وإىل  األملاني،  للمنتخب  الحالية 
الذهاب  الفريق  يستطيع  أين 

بنسخة قطر 2022...؟ 

الالعبني  من  كبرية  مجموعة  لدينا 
نوير  مانويل  مثل  الخربة  أصحاب 
مولر،  وتوماس  املرمى  حارس 
الالعبني  من  ملجموعة  باإلضافة 
ينتظرهم  وجميعهم  الشباب، 
القادمة،  السنوات  يف  كبري  مستقبل 
عىل  قدرتنا  من  واثق  أنا  ولذلك 
البطولة،  يف  بعيدا  الوصول 

واالستمرار حتى النهائي. 

- ما أبرز ما يميز املنتخب األملاني 
يف رأيك..؟ 

الفني مهم جدا، وهو من  االستقرار 
األمور التي تميزنا عىل مدار التاريخ 
خاصة االستقرار يف املدربني.. فلدينا 
تاريخ يتميز به املنتخب األملاني بداية 
من  يعد  الذي  شون  هيلموت  من 
القدم  كرة  تاريخ  يف  املدربني  أنجح 
العاملية، وأنجح مدرب منتخب أملاني 
يف تاريخ االتحاد األملاني لكرة القدم 
باللقب  بفوزه  سنة   120 البالغ 
 1974 نسخة  يف  العاملي 
عام  األوروبية  والبطولة 
1972. وأيضا األسطورة 
حتى  بيكنباور  فرانز 
الوصول ليواخيم لوف ثم 

هانز فليك. 

- وما رأيك يف وجود هانز 
الجهاز  رأس  عىل  فليك 

الفني..؟ 

الكثري  حقق  لقد 
بايرن  مع  كمدرب 
ونحن  ميونيخ.. 
للغاية  سعداء 
كمدرب  بتواجده 
فهو  للمنتخب، 
األملانية  الكرة  يعرف 
كاريزما  ولديه  جيدا، 
خاصة ويمتلك خربة 

جيدة ستفيد أملانيا يف كأس العالم. 

ما  عن  راضون  أنتم  وهل   -
مع  اآلن  حتى  فليك  هانز  قدمه 

املنتخب..؟ 

لعمل  باالرتياح  أشعر  شخصيا 
بعد  الفريق  تسلم  فقد  فليك  هانز 
لدى  الثقة  ببث  وقام  صعبة،  فرتة 
املعنوية،  روحهم  ورفع  الالعبني 
القادمة  املرحلة  يف  األفضل  ونتمنى 
النتائج  تحقيق  يف  واالستمرارية 
التي  األهداف  لتحقيق  اإليجابية 
التي  الكبرية  البطوالت  نسعى لها يف 

ال تسمح باألخطاء عىل اإلطالق. 

مستوى  تذبذب  سبب  ما   -
هذا  يقلقكم  وهل  املانشافت.. 

األمر..؟ 

لم  فنحن  مشكلة،  هذه  بالتأكيد 
األداء يف كل  نتمكن من تقديم نفس 
من  ملجموعة  امتالكنا  رغم  املباريات 
لعبنا  عموما  لكن  املميزين،  الشباب 
بعض  يف  الفوز  وحققنا  جيد  بشكل 
بتطوير  نهتم  النزال  لكن  املباريات، 
عىل  للتغلب  الفني  واملستوى  الروح 
الفريق  يف  املوجودة  النقائص  بعض 
واملجر  إيطاليا  أمام  ظهر  ما  وهذا 
عىل  جاهدين  ونعمل  وإنجلرتا، 
االستمرار يف العمل والتطوير للتغلب 

عىل كل الظروف. 

- وما رأيك يف ثبات التشكيل وعدم 
عىل  التغيريات  من  العديد  وجود 
نفس األسماء يف صفوف املنتخب 

األملاني...؟ 

ولدينا  فرتة،  منذ  ثابتة  التشكيلة 
األساسيني،  الالعبني  من  مجموعة 
لكن هذا ال يمنع وجود بعض عالمات 
سهلة  ليس  والقرارت  االستفهام، 
للغاية  مهم  االستقرار  لكن  للمدرب 
القوام  عىل  للحفاظ  للفريق  بالنسبة 
األسايس ومجموعة الالعبني املوجودة 

يف الفرتة املاضية. 

- كيف ترى فكرة إقامة املونديال 
يف الشتاء..؟ 

سيسهل  معطى  هذا  أن  أعتقد 
نهاية  ففي  للمنتخبات،  املأمورية 
مرهقني  الالعبون  يكون  املوسم 
وليس لديهم الطاقة الرضورية للعب 
بدون الحصول عىل راحة كافية، أما 
املباريات  من  يأتون  فالالعبون  اآلن 
مع النادي للعب مع املنتخب بعكس 
الصيف..  يف  العالم  كأس  إقامة 
مستعدون  فنحن  لنا  وبالنسبة 

املنتخب  ملشاهدة  متحمسة  والناس 
رغم األجواء املناخية الفنية من حيث 

برودة الطقس. 

يف  اإلصابات  من  الكثري  هناك   -
املنتخبات  من  العديد  صفوف 
تأثري  ترى  فكيف  أملانيا..  ومنها 

هذا عىل فريقكم..؟ 

جميع  يحذر  أن  أتمنى  لنا  بالنسبة 
لإلصابات  التعرض  لعدم  الالعبني 
البطولة..  مباريات  اقرتاب موعد  مع 
تعاني  املنتخبات  من  العديد  وهناك 
ولدينا  ومؤثرة،  مهمة  غيابات  من 
حاليا ساني لكنه سيكون جاهزا وال 

توجد أي مشكلة ملشاركته. 

العالم  - أول مباراة لكم يف كأس 
فكيف  اليابان..  أمام  ستكون 

جهزتم لها..؟ 

يف كأس العالم كل املباريات صعبة، 
جيدا،   2018 درس  تعلمنا  ونحن 
املراس  صعب  اليابان  ومنتخب 
بدنية  قوة  ولديهم  بروح  ويلعب 

جيدا. 
مع  أنفسنا  نقارن  أن  علينا  ويجب 
الكبار، ومهما كانت املباريات صعبة 
األملان  العالم، والالعبون  فهذه كأس 
معتادون عىل هذه األجواء والظروف 
التي  املسابقات  كل  يف  الصعبة 

يشاركون فيها. 

املنتخب  حظوظ  ترى  كيف   -
اللقب يف  املنافسة عىل  يف  األملاني 

نسخة 2022..؟ 

الوصول  وهو  أملانيا  يف  تقليد  لدينا 
لكن  بالكأس،  نحلم  ونحن  بعيدا.. 
هذه  خالل  سيحدث  ماذا  نعرف  ال 
كبرية  التوقعات  ان  إال  البطولة 
الكثري  املنتخب  من  ينتظر  والجميع 

خالل نسخة قطر 2022. 

التي  املنتخبات  هي  ومن   -
ترشحها للمنافسة عىل اللقب..؟ 

من  الكثري  هناك  عالم  كأس  كل  يف 
الربازيل  من  بداية  املنتخبات 
أسبانيا  وأيضا  واألرجنتني، 
فرنسا..  وكذلك  وإنجلرتا 
هذه  ضمن  كذلك  ونحن 

فوق  مرشح  يوجد  وال  املنتخبات، 
كيف  لنرى  ننتظر  لكن  العادة 
مع  املنتخبات  بعض  ستتعامل 

ظروف اإلصابات املوجودة. 

- ماهي أبرز العوامل التي ترجح 
كفة فريق عىل حساب آخر..؟ 

كبريا  دورا  تلعبان  والعقلية  اإلرادة 
جاهزون  ونحن  العالم،  كأس  يف 
أداء  أفضل  لتقديم  الناحية  هذه  من 

واملنافسة بقوة يف البطولة. 
- من الالعب الذي تتوقع بروزه   

يف نسخة قطر 2022..؟ 
لكن  باسمه،  العب  تحديد  صعب 
مثل  كثريون  العبون  لدينا  أملانيا  يف 
جمال موسيال وأيضا ساني.. وأتوقع 
بطولة  خالل  كبري  بشكل  يربزا  أن 
قوية  إضافة  ويقدما  العالم  كأس 

للمنتخب األملاني خالل البطولة. 

- وماذا عن حراسة املرمى..؟ 

بعمل  يقوم  تراب  كيفني  لدينا 
من  نويل حارس  مانويل  لكن  كبري، 
من  واضحة  واألمور  رفيع  طراز 
الحارس  هو  سيكون  املدرب،  قبل 

األسايس للمنتخب خالل البطولة. 

قطر  استضافة  ترى  كيف   -
لبطولة كأس العالم 2022..؟ 

للبطولة،  للغاية  تنظيما جيدا  نتوقع 
يف  كبرية  إمكانيات  تتوفر  حيث 
باإلضافة  التدريب  ومالعب  املالعب 
خالل  تواجدنا  وقد  للفنادق،  أيضا 
هذا  وشاهدنا  العرب  كأس  بطولة 

بأنفسنا. 
قرص  هو  لالعبني  اإليجابي  واليشء 
بعكس  لالعبني  التنقالت  يف  املسافة 
والربازيل  روسيا  يف  العالم  كأس 

وجنوب أفريقيا أيضا. 

توجهها  أخرية  كلمة   -
للجماهري..؟ 

بأفضل  سنلعب  إننا  لهم  نقول 
من  إمكانياتنا  كل  ونظهر  صورة، 
ولن  جيد،  بشكل  التحضري  خالل 
ندخر أي جهد إلسعاد هذه الجماهري 
كأس  بطولة  لقب  عىل  واملنافسة 

العالم 2022.

جئنا لقطر
من أجل المنافسة 
فقط على كأس 

العالم

المالعب والفنادق 
ومالعب 

التدريبات على 
أعلى مستوى

عانينا من تذبذب 
المستوى.. لكن 

نعد باألفضل 
خالل البطولة

شاهدنا بأنفسنا 
تجهيزات قطر 

المميزة للمونديال 
خالل كأس العرب

نتوقع تنظيما 
قطريا

جيدا للحدث 
الكبير

قرب المسافة 
يخدم »الالعبين« 

في التنقالت 
والراحة
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متابعات

{ طموح كبير للمانشافت في مونديال 2022

{ شعار االتحاد األلماني

 22 جدا..  سهلة  القدم  كرة 
الكرة،  وراء  يركضون  العبا 

الفوز  األخير  وفي 
هكذا  أللمانيا، 
األسطورة  لخص 
جاري  اإلنجليزي 
لينكر مسيرة الكرة 

ونجاحاتها  األلمانية 
الكبيرة. 

هم  فالمانشافت 
أوروبا  أبطال 

مرات..   3 في 

وأبطال العالم 4 مرات، والمتوج 
من  األخيرة  قبل  بالنسخة 
المونديال في 2014 بالبرازيل.. 
من  المخيب  الخروج  ورغم 
نسخة  في  األول  الدور 
الفريق  أن  إال  بروسيا،   2018
كأس  يدخل  األلماني 
في   2022 قطر  العالم 
كبيرة  بطموحات  الدوحة، 
فقط  واحد  وبهدف 
التتويج  وهو 

باللقب. 

كتب - محمد الجزار

مانويـــل نويـــر مكانـــه محجـــوز..
وســـــاني وموســــاال مفاجــــأة »المانشــــافت« 

}

 بيرهوف بقميص 

المنتخب األلماني

}

{ مانويل نوير

{ بيرهوف
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متابعات

فرعي

رئيسي

ومن بني العروض املقدمة 7 عروض 
مرسحية فنية، باإلضافة إىل معرض 
القدم  كرة  رحلة  يستعرض  ريايض 
القطرية يف الفرتة ما بني عام 1960 
حتى عام 2022، فضالً عن العروض 
واالحتفالية  الخليجية،  التقليدية 
الخاصة باليوم الوطني لدولة قطر، 
بالفلكلور  خاصة  فقرات  جانب  إىل 
من  املقدمة  والعروض  الفلبيني 

بعض الجاليات اإلفريقية.
زون«،  »أسباير  فعاليات  وتسلط 
رفع  يف  املؤسسة  دور  عىل  الضوء 
قطر،  يف  الرياضة  مستوى  جودة 
من  املجتمعية  الصحية  والتوعية 
والطب  العظام  جراحة  مستشفى 
الريايض سبيتار، التي تشمل منطقة 
الحياة  بنمط  والتوعية  التثقيف 
الطبي  الفحص  ومنطقة  الصحية 

ومنطقة النشاط البدني.

أيقونة قطرية عالمية

يف  زون  أسباير  مؤسسة  ونجحت 
باعتبارها  األثر  قوية  بصمة  ترك 
القطرية،  الرياضة  أيقونات  إحدى 
وواحدة من أسباب نجاح استضافة 
 FIFA العالم  كأس  بطولة  وتنظيم 
قطر 2022. وتمثل املدينة الرياضية 
عاملياً  رياضياً  رصحاً  زون  أسباير 
الخاصة  املتطلبات  جميع  يلبي 
املنشآت  وإدارة  بالفعاليات، 
واملرافق الرياضية، وإدارة الخدمات 

املؤسسية يف أسباير لوجستيكس.
زون  أسباير  مؤسسة  أن  إىل  ُيشار 
ستستضيف أعضاء 

الفيفا خالل فرتة بطولة كأس العالم 
FIFA قطر 2022 من خالل السكن 
سيقيم  كما  »الشعلة«،  فندق  يف 
بوتيك  فندق  يف  القطري  املنتخب 
يف  األسرتايل  واملنتخب  العزيزية، 
أسباير،  أكاديمية  يف  الطالب  سكن 
حديقة  يف  املالعب  استخدام  وسيتم 
خالل  والتمرين  للتدريب  أسباير 
البطولة، فضالً عن استضافة استاد 
خالل  مباريات  عدة  الدويل  خليفة 

البطولة.

إسهام في 
تكنولوجيا المونديال

يف  زون  أسباير  مؤسسة  وتسهم 
تكنولوجيا املعلومات لـكأس العالم، 
قطر  يف  العالم  كأس  من  وستجعل 
حدثاً رائعاً وفريداً من نوعه للجماهري 
سواء.  حد  عىل  الفعاليات  ومنظمي 
وقد تعاقدت اللجنة العليا للمشاريع 
زون  أسباير  مؤسسة  مع  واإلرث 
لتقديم   Intaleq انطلق  رشكة  عرب 
املعلومات  جميع خدمات تكنولوجيا 
واالتصاالت يف جميع أنحاء استادات 
التدريب  ومواقع  العالم  كأس 
قطر  العالم  كأس  ببطولة  املرتبطة 
اسرتاتيجية  تطوير  وتشمل   ،2022
املعلومات  تكنولوجيا  ونهج 

البصمة  التي تغطي  واالتصاالت 
الشاملة  التكنولوجية 

كأس  مالعب  لجميع 

واإلرشاف  التدريب  ومواقع  العالم 
أحدث  وتنفيذ  وبناء  تصميم  عىل 
مالعب  جميع  يف  املالعب  تقنيات 

كأس العالم ومواقع التدريب.

إنشاء مركز تحكم مركزي

وإنشاء مركز أسباير املركزي للقيادة 
املرافق  إلدارة  مركز  وهو  والتحكم، 
بجميع  متصل  املالعب،  وعمليات 
خدمات  وتوفري  العالم  كأس  مالعب 
لكل  التكنولوجية  التحتية  البنية 
من  فريدة  تقنية  باستخدام  املرافق 
 )Server( نوعها يف خادم إلكرتوني
»الرياضة  اسم  عليه  أطلق  جديد 
 ،Sports in a Box صندوق«  يف 
يستضيف جميع خدمات تكنولوجيا 
األساسية  واالتصاالت  املعلومات 
بطريقة  ستعمل  والتي  يف  الالزمة 
آمنة وموثوقة ومتاحة للغاية وتزويد 
بتغطية  العالم  كأس  مالعب  جميع 
عالية   Wi-Fi فاي  واي  شبكة 
الرابع  الجيل  من  واتصال  الرسعة 
للمشجعني  الذي سيوفر  الخامس     /
اإلنرتنت  بعالم  مسبوق  غري  اتصاالً 
دعم  عمليات  وقيادة  البطولة  خالل 
واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا 

للبطولة يف كل املرافق 

الرياضية لضمان توفري الدعم األمثل 
والفعال عىل مدار الساعة.

استقبال كبار الشخصيات

رشف  عىل  قطر  حصلت  أن  ومنذ 
العالم  كأس  بطولة  استضافة 
أكاديمية  استقبلت   ،2022 فيفا 
وكبار  املسؤولني  من  عدداً  أسباير 
للقيام  اإلعالم  ووسائل  الشخصيات 
بجوالت يف مرافقها. وكان العديد من 
اتحادات كرة القدم الخاصة بالفرق 
الوفود  بني  من  البطولة  يف  املشاركة 
وسلطت  األكاديمية.  زارت  التي 
األكاديمية  دور  عىل  الضوء  الجوالت 
العالم  كأس  بطولة  استضافة  يف 
تطوير  يف  ومساهمتها   2022 فيفا 

منتخب قطر الوطني.

ثالثة منتخبات 
تستخدم المرافق

وسيستخدم منتخب قطر ومنتخب 
مرافق  غانا  ومنتخب  أسرتاليا 
خالل  أسباير  أكاديمية  يف  التدريب 
الستيعاب  ُصممت  والتي  البطولة 
وكما  واملعسكرات.  الرياضية  الفرق 
املضيف  البلد  قطر  منتخب  سيقيم 
كأس  منافسات  أيام  طيلة 
قطر  العالم 

العزيزية،  بوتيك  فندق  يف   2022
أسباير بجوار مالعب  يقع يف  والذي 
كرة القدم الخارجية. حيث سيستفيد 
الالعبون من ملعبني يف الهواء الطلق، 
واملنطقة  الرياضية،  األلعاب  وصالة 
املالبس داخل  تبديل  الطبية، وغرف 

مركز أداء كرة القدم.

إقامة غانا وأستراليا

وسيقيم منتخب أسرتاليا يف أكاديمية 
الطالبي«،  »السكن  الغربية  أسباير 
الرياضية  املدينة  يف  تقع  والتي 
بالقرب من املالعب الخارجية والتي 
فندقية  لتقديم خدمات  تم تطويرها 
عالية املستوى للفريق، وسوف تضم 
املالبس.  تبديل  وغرف  طبية  عيادة 
سيستخدمون  ذلك،  إىل  باإلضافة 
األلعاب  وصالة  للتدريب  ملعبني 

الرياضية الخارجية لكرة القدم.
خارج  غانا  منتخب  وسيقيم 
من  سيستفيد  ولكنه  األكاديمية 
جانب  إىل  للتدريب  ملعبني 
رياضية  ألعاب  صالة 
حديثاً  بناؤها  تم 
وغرف  طبية  وعيادة 
مجاورة  مالبس  تبديل 
وستوفر  للمالعب، 
من  مزيداً  املرافق  هذه 
املرونة للفرق التي تزور 
كأس  بعد  األكاديمية 
 2022 فيفا  العالم 

إلقامة معسكراتها اإلعدادية.

استاد خليفة الدولي

سيتم  التي  أسباير  مرافق  أهم  من 
هو  املونديال  خالل  استخدامها 
بناؤه  تم  الذي  الدويل،  خليفة  استاد 
 2005 يف  وتجديده   1976 يف 
اآلسيوية  األلعاب  دورة  الستضافة 
عدة  سيحتضن  والذي   ،2006 لعام 
مباريات املونديال وتم اختيار فندق 
كافة  عىل  واإلرشاف  لتقديم  الشعلة 
خدمات الضيافة داخل استاد خليفة 

الدويل.
الدويل  خليفة  استاد  ويستضيف 
والدور  املجموعات  دور  يف  مباريات 
ثمن النهائي ومباراة الرتتيب لتحديد 
من  الثالث  املركز  صاحب  املنتخب 
قطر   FIFA العالم  كأس  بطولة 

.2022
ألف مشجع،  امللعب ألربعني  ويتسع 
طبيعي  بعشب  أرضيته  فرش  وتم 
وذي  القطرية،  األجواء  طبيعة  يالئم 
قدرة تحمل أعىل عند االستخدام، وهو 
نوع هجني يجمع بني نوعية طورتها 
األمريكية  أوكالهوما  والية  جامعة 
واستغرقت  محليا،  مطورة  وأخرى 
عملية زراعته تسعة شهور كاملة يف 
حاضنة تابعة ملؤسسة أسباير زون، 
 14( وهو  املناسب  الطول  بلغ  حتى 
ملم( – ليتم نقله لالستاد، الذي تقدر 
آالف   7( بحوايل  أرضيته  مساحة 
و848 مرتا مربعا(. وبات أول ملعب 
جاهزيتها  قطر  خالله  من  تعلن 
 FIFA الستضافة بطولة كأس العالم

قطر 2022.

المؤسسة تكشف عن تجربة استثنائية خالل المونديال

»10« فعاليات في أحضان أسباير

»10« فعاليات في أحضان أسباير
التي ستنظمها خالل  كشفت مؤسسة أسباير زون عن الفعاليات 
منافساتها  تنطلق  التي   ،2022 قطر   FIFA العالم  كأس  بطولة 
 10 تفاصيل  عن  المؤسسة  كشفت  فقد  الجاري.  نوفمبر   20 يوم 

أفراد  لجميع  رياضية  فعاليات 
 19 يوم  من  بدءًا  األلعاب،  مختلف  في  المجتمع 

جميع  سيحظى  حيث  المقبل،  ديسمبر   18 وحتى  الجاري  نوفمبر 
الزوار بفرصة لالستمتاع بأجواء رياضية مميزة، والحصول على تجربة 

استثنائية ستبقى راسخة في ذاكرتهم.

{ استاد خليفة

كتب - عادل النجار
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متابعات

»10« آالف دوالر يوميًا عن كل العب 

مكافآت مالية ضخمة تنتظر األبطال
لن يكتب التاريخ فقط في مونديال قطر من خالل 
أول  في  إنجاز  وتحقيق  للفوز  السعي  أو  المشاركة 
ولكن  والمنطقة،  األوسط  بالشرق  تقام  بطولة 

من  لكل  كبيرة  مالية  مكاسب  هناك  ستكون 
يشارك وكل من يفوز ويحصد اللقب.

بالتأكيد  رصدها  تم  التي  الكبيرة  المالية  المبالغ 
في  العبوها  يشارك  التي  األندية  خزائن  ستنعش 
للعوائد  نتيجة  وذلك  الكبير،  العالمي  الحدث 
التي  البطولة  خالل  من  ستتحقق  التي  الضخمة 

ألهميتها  نظرًا  القيمة  عالية  مدخوالت  تشهد 
الكبيرة جدًا وحرص كل المعلنين والجهات الراعية 
الحضور  على  الجمهور  وكذلك  البث  وشركات 
وغيرها من النواحي التي تساعد في إدخال مبالغ 
الدولة  أو  الدولي  لالتحاد  سواء  جدًا  كبيرة  مالية 

المنظمة. 

كتب - عادل النجار

كبرية  املكاسب  تبدو  قطر  مونديال  ويف 
اإلقبال  ظل  يف  السابقة  املعدالت  وستتجاوز 
نواحي  عىل  فقط  ليس  املسبوق  وغري  الهائل 
النقل والرعاية، بل أيضا عىل حضور الجمهور، 

بمقدور  سيكون  األوىل  فللمرة 
من  أكثر  حضور  الجمهور 

الواحد  اليوم  يف  مباراة 
عزز  الذي  األمر  وهو 

زيادة إقبال الجمهور 
عىل الحضور وبدون 
له  سيكون  شك 
عىل  كبري  مردود 
النواحي املالية ضمن 
التي  الكبرية  العوائد 

سيحققها املونديال.
لكرة  الدويل  االتحاد 

بيان  يف  أكد  )فيفا(  القدم 
209 ماليني  رسمي أنه سيوزع 

التي سيشارك  األندية  أمريكي عىل  دوالر 
العبوها يف بطولة كأس العالم يف قطر، وذلك يف 

إطار برنامج توزيع األرباح عىل األندية.
توزيع  حول  أصدره  الذي  البيان  خالل  وقال 
االتحاد  التزام  من  »كجزء  املونديال  أرباح 
أندية  مساهمات  بتقدير  القدم  لكرة  الدويل 
 FIFA كرة القدم يف إنجاح بطولة كأس العالم
قطر 2022، تم فتح الباب أمام األندية إلرسال 
عىل  األرباح  توزيع  برنامج  إطار  يف  طلباتها 
األندية الذي سيشهد توزيع 209 ماليني دوالر 

أمريكي عىل مختلف أندية العالم«.

األندية القطرية

بصورة  مستفيدة  ستكون  القطرية  أنديتنا 
أن  خاصة  املالية،  العوائد  من  بالتأكيد  كبرية 
هناك عددا كبريا من الالعبني املشاركني، ويعد 
السد أبرز األندية املستفيدة بسبب تواجد عدد 
كبري من العبيه مع املنتخب العنابي باالضافة 
غانا  مع  أيوا  أندريه  مثل  األخرى  للمنتخبات 
باقي  وكذلك  الجنوبية،  كوريا  مع  هو  ويونغ 
يف  مشاركة  عنارص  لها  سيكون  التي  األندية 
املونديال ستحقق استفادة دون شك يف ظل 

توزيع الفيفا لألرباح نظراً لتمثيل العبيها 
يف الحدث العاملي الكبري.

بيان الفيفا كان قد أكد أن أندية 

العالم ستتمكن من تقديم طلباتها رقميا ألول 
للمحرتفني  القدم  كرة  بيانات  قاعدة  عرب  مرة 
آالف   10 بحوايل  منها  كل  ليستفيد   ،FIFA
دوالر أمريكي عن كل يوم يظل فيه أحد العبيها 
مع منتخبه الوطني يف بطولة كأس 
العالم FIFA قطر 2022، بما 
التحضريات  أيام  ذلك  يف 
وسيستفيد  الرسمية، 
لصالحه  لعب  ناد  كل 
يف  املشارك  الالعب 
آخر سنتني سابقتني 
العالم  كأس  لبطولة 
FIFA قطر 2022. 

أنه  إىل  »فيفا«  وأشار 
هذه  وشهدت  سبق  قد 
 416 استفادة  املبادرة 
عضوا  اتحادا   63 من  ناديا 
من املبلغ نفسه بعد بطولة كأس 

العالم FIFA روسيا 2018.

برنامج أرباح »الفيفا«

عىل  األرباح  توزيع  برنامج  ويعد 
األندية جزءا من اتفاقية تعاون أوسع 
نطاقا بني االتحاد الدويل لكرة القدم 
ورابطة األندية األوروبية، التي تضم 
يف  املشاركني  الالعبني  معظم  فرقها 

املسابقات الدولية، والتي تم إطالقها 
 FIFA العالم  كأس  قبل  مرة  ألول 

 ،2010 إفريقيا  جنوب 
عام  تمديدها  وتم 

لتشمل   2015
من  كال 
العالم  كأس 
 F I F A
سيا  و ر

 ،2018
وكأس 

عىل  الفعل  ردود   .2022 قطر   FIFA العالم 
قطر  مونديال  من  الكبرية  املالية  العوائد 
واهتمت  كبرية،  إيجابية  بصورة  تواصلت 
العاملية  األنباء  ووكاالت  الصحف  من  الكثري 
نرشت  وقد  الكبرية،  املالية  العوائد  بتلك 
عن  تقريرا  مؤخراً  اإلسبانية،  ماركا  صحيفة 
أكثري من مائتي مليون دوالر  »الفيفا«  توزيع 
عىل األندية، التي تمنح اإلذن لالعبيها يف تمثيل 
العالم  كأس  مونديال  يف  الوطنية،  منتخباتهم 
بأنها  املبالغ  تلك  وصف  وتم  قطر،   2022
مونديال  يف  والالعبني  لألندية  الفيفا  تعويض 
كأس العالم 2022، لكنها دون شك مكاسب 
الفيفا  »أن  الصحيفة  وذكرت  البطولة.  من 
حيث  للفائزين،  كبرية  مالية  مبالغ  رصد 

أكدت أن املنتخب الفائز بلقب مونديال 
عىل  سيحصل   2022 العالم  كأس 
مبلغ 42 مليون دوالر، بينما سيحصل 
فيما  دوالر،  مليون   30 عىل  الوصيف 

سيحصل صاحب املركز 
مليون   27 عىل  الثالث 

وسيحصل  دوالر، 
صاحب  املنتخب 
املركز الرابع عىل 

دوالر،  مليون   25
املنتخبات من  أما 
الخامسة  املرتبة 
الثامنة  وحتى 

ستحصل 

عىل 17 مليون دوالر، كما وستتلقى املنتخبات 
من املركز التاسع إىل املركز السادس عرش عىل 
من  املنتخبات  وستحصل  دوالر،  مليون   13
املركز الـ 17 وحتى املركز األخري الـ 32 عىل 
9 ماليني دوالر لكل منتخب، وسيحصل  مبلغ 

 10 عىل  الالعب 
ف  ال آ

آالف   10 مبلغ  رضب  وسيتم  يومياً،  دوالر 
مونديال  يف  مشارك  العب  لكل  يومياً  دوالر 
قبل  ذلك  2022، وسيتم حساب  العالم  كأس 
للمونديال،  االفتتاحية  املباراة  من  أسبوعني 
مباراة  آخر  من  واحد  يوم  بعد  ذلك  وينتهي 

ملنتخب بالده«.

الربازيل الرابح األكرب

وبالتايل تلك املبالغ املالية الكبرية ستعزز من 
والالعبني يف تحقيق  املنتخبات  تطلعات 
فاالستمرار  قطر،  بمونديال  النجاح 
مالية  عوائد  يعني  البطولة  يف 
التاريخ  كتابة  جانب  إىل  كبرية 
بماء  سيدون  إنجاز  وتحقيق 
الذهب يف السجالت التاريخية 
هذا  يف  ينافس  منتخب  لكل 
الحدث الكبري. وترتبع السامبا 
الفرق  عرش  عىل  الربازيلية 
املشاركة  املنتخبات  األكثر 
بـ22  املونديال  تاريخ  يف 
املنتخب األكثر  مرة، وهو 
بالكأس،  تتويجا 
خمس  بها  فاز  حيث 
 ،1958 أعوام  مرات 
و1970،  و1962، 
و2002،  و1994 
املنتخب  وخاض 
 109 الربازييل 
مباريات يف البطولة 
وتعادل  بـ73  فاز 
 ،18 وخرس   18 يف 
تاريخه  وطوال 
السليساو  سجل 
ومنيت  هدًفا   229
أهداف،  بـ105  مرماه 
وحصل منتخب السامبا 
بمعدل  أي   237 عىل 
2.17 نقطة يف كل مباراة. 
ويحتل منتخب أملانيا بطل 
املركز   2014 مونديال 
4 بطوالت،  برصيد  الثاني 
وشارك يف 19 نسخة أي أنه 
نسختني،  عن  إال  يغب  لم 
يف  اإليطايل  املنتخب  ثم 
وحصد  الثالث  املركز 
ثم  مرات،   4 اللقب 
األرجنتني  منتخب 
وفرنسا  واألوروغواي 
ولقب  لقبني،  برصيد 
إنجلــرتا  من  لـكل  وحيد 

وإســبانيا.

{  أيوا نجم السد وغانا

السد األكثر استفادة 
بين أنديتنا على مستوى 
المحليين والمحترفين

»42« مليون دوالر 
للبطل و»30« 

للوصيف و»27« 
للثالث



أقرص مسافة بني االستادات 
)من استاد الريان وحتى 
استاد املدينة التعليمية( 

هي 5 كم. 
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يرصد رحلة                    »2022« بكل تفاصيلها الدقيقة

حقائق رقمية لنسخــــــــــة قطر المونديالية

سر الرقم »22«.. الذي 
جعل وطن المونديال 
يعانق المجد الرياضي 

الشرق األوسط والوطن 
العربي يعيش األجواء 
المونديالية ألول مرة 

قطر ثالث دولة 
في آسيا تنظم 

الحدث رغم 
أنها المرة 

الثانية بالقارة 

ظهور العنابي 
ألول مرة 
وصدام تاريخي 
بين بطلي آسيا 
وإفريقيا 

يحطم مونديال قطر 2022 الكثير من األرقام القياسية ويتفرد 
تاريخيًا بالعديد منها، حيث يعتبر النسخة المونديالية األولى 

التي تنظم في الشرق األوسط والمنطقة العربية والخليجية وفي 
العالم اإلسالمي، كما أنها المرة الثانية التي تقام البطولة في قارة 

آسيا، لكنها المرة األولى التي تنظمها دولة واحدة هي قطر في حين 
كانت نسخة 2002 األولى في قارة آسيا قد جرى تنظيمها في كوريا 

واليابان، وبالتالي احتضنت القارة اآلسيوية نسختين ورغم ذلك نظمتها 
ثالث دول. 

أيضا تتفرد قطر بأنها تحتضن البطولة على 8 مالعب مونديالية وسط 
مسافات متقاربة ألول مرة في التاريخ، حيث لم يسبق أن حصل 

الجمهور على فرصة مشاهدة أكثر من مباراة في اليوم الواحد. 
كذلك تعد هذه النسخة األخيرة بشكلها الحالي الذي يشمل 

مشاركة 32 منتخبا، حيث سيرتفع العدد في النسخة 
المقبلة إلى 48 منتخبنا.  وإلى جانب الكثير من األرقام 

القياسية األخرى والتي تؤكد أن هذه النسخة 
استثنائية بكل ما تحمله الكلمة من 
معنى.. نرصد البعض منها عبر 

السطور التالية: 

تع�د هذه النس�خة هي رق�م 22 من 
بطوالت كأس العالم التي انطلقت ألول 

مرة عام 1930. 
وتعد قطر ه�ي الدولة ال�18 التي تنظم 
البطولة بعد أوروغواي وإيطاليا وفرنسا 
والربازيل وس�ويرسا والسويد وإنجلرتا 
واملكس�يك وأملانيا واألرجنتني واسبانيا 
الجنوبية  املتح�دة وكوري�ا  والواليات 

واليابان وجنوب أفريقيا وروسيا. 

مباريات  أوىل  ستنطلق 
يف  العالم  كأس  بطولة 
فيما   ،2022 نوفمرب   20
لوسيل  استاد  سيستضيف 
 18 يف  البطولة  نهائي 
اليوم  مع  تزامناً  ديسمرب 
عرش  الخامس  الوطني 
لدولة قطر ويصل عدد أيام 
البطولة بالتايل إىل 29 يوما.

اللجنة  لواء  تحت  ينضوي 
هي:  إرث  برامج  أربعة  العليا 

املبهر،  العمال، والجيل  رعاية 
وتحدي 22، ومعهد جسور. 

تعد نسخة مونديال 
قطر 2022 هي 

األخرية من املونديال 
التي تشهد مشاركة 

32 فريقاً قبل زيادة 
عدد الفرق يف البطولة 

إىل 48 فريقاً يف 
نسخة البطولة عام 

 .2026

نظراً للطبيعة 
متقاربة املسافات 

التي تتميز بها بطولة 
قطر 2022، سيتمكن 
املشجعون من حضور 

مباراتني أو أكثر 
من مباراة يف اليوم 

الواحد خالل دوري 
املجموعات. 

العمال  رعاية  منتديات  عدد 
اللجنة  نظمتها  التي  الفعالة 

العليا للمشاريع واإلرث 
فرصة  املنتديات  هذه  تقدم 
آرائهم  عن  للتعبري  للعمال 
من  وشكاواهم  ومقرتحاتهم 

خالل ممثلني عنهم. 

إجمايل عدد املالعب 
التي ستستضيف 

مباريات كأس العالم 
وهي: استاد خليفة 

الدويل واستاد الجنوب 
واستاد املدينة 

التعليمية، واستاد 
أحمد بن عيل، واستاد 
البيت وستاد الثمامة 
وستاد 974 وستاد 

لوسيل. 

وصلت الطاقة االستيعابية 
السنوية ملطار حمد الدويل 
إىل حوايل 53 مليون زائر 
 ،2022 عام  بحلول 
 23 من  أكثر  بزيادة 

مليونا يف الفرتة املاضية. 

توفر اللجنة العليا للمشاريع 
واإلرث عدد 40 ملعبا للتدريب 

مخصصة لالعبني وحكام 
املباريات. 

أطول مسافة فاصلة بني استادات 
استاد  )من   2022 قطر  بطولة 
هي  الجنوب(  استاد  وحتى  البيت 

55 كم. 

سيتم تنظيم 90 حدثا 
وبرنامجا ترفيهيا خاصا 
عىل هامش بطولة كأس 

العالم 2022. 

محطة   37 حالياً  الدوحة  مرتو  يضم 
ستكون يف خدمة املشجعني والزوار للتنقل 
ومناطق  واالستادات،  اإلقامة،  أماكن  بني 

املشجعني خالل مونديال 2022. 

لتنقل  الزمة  زمنية  مدة  أقىص  هي  فقط  واحدة  ساعة 
األمر   ،2022 قطر  بطولة  استادات  مختلف  بني  الزوار 
والشخصيات  اإلعالم،  ووسائل  للمشجعني،  سُيتيح  الذي 

الرسمية، ووفود املنتخبات املشاركة. 

 ماليين 
مشجع 

ساعات

مليونا

املتوقع  املشجعني  عدد 
خالل  لقطر  زيارتهم 
مونديال 2022 يصل إىل 3 
ماليني مشجع وأكثر.. وهذا 
تم  التي  التذاكر  رقم  هو 
اإلعالن عن بيعها حتى اآلن. 

حول  شخص  ملياري  عن  قطر  دولة  تبعد  ال 
ساعات  أربع  تستغرق  جوية  رحلة  سوى  العالم 
فقط.  وأصبحت قطر يف عام 2022، بمثابة نقطة 
زيارة  فرصة  والزوار  للمشجعني  تقدم  اتصال 

واكتشاف دول أخرى يف املنطقة. 

الفني�ة  الع�روض  ع�دد 
محي�ط  يف  والرتفيهي�ة 
االس�تادات الثماني�ة ل�كأس 
العالم.. ويف 21 موقعا مختلفا 
وتضم قائمة العروض العديد 
الفنون، وأبرزها  من أش�كال 
والح�رف  الفني�ة  الع�روض 
واألزي�اء  والرتاثي�ة  اليدوي�ة 
األداء  وفن�ون  والتصمي�م 

واملوسيقى واألفالم. 

أعلنت  التي  اإلضافية  الغرف  عدد 
اللجنة العليا للمشاريع واإلرث عن 
توفريها مؤخرا الستقبال املشجعني 
وهي   ..2022 عام  خالل  والزوار 
تتنوع ما بني فنادق وشقق فندقية 
 120 من  اسعارها  وتبدأ  مختلفة 
للفرد  الواحدة  الليلة  يف  دوالرا 

بغرفة مزدوجة. 

الفيفا  ملهرجان  حضورهم  املتوقع  الزوار  عدد 
للمشجعني والذي سيتم افتتاحه يوم 20 نوفمرب تزامنا 
مع حفل افتتاح البطولة.. وستقام مناطق املشجعني 

يف العديد من مدن الدوحة واألماكن املختلفة.  ألف غرفة

عدد الزوار املتوقع تواجدهم يف وقت الذورة ملتابعة برنامج 
الفاعليات الرتفيهية الذي يمتد عىل طول كورنيش الدوحة 
ملسافة 6 كيلومرتات، تمتد من فندق شرياتون الدوحة إىل 

حديثة متحف الفن اإلسالمي. 

ألف فرد منتديات

برامج
 إرث

مبادرات  من  املستفيدين  عدد 
القدم  كرة  برنامج  وأنشطة 
لربنامج  التابع  التنمية  أجل  من 
الجيل املبهر يف تسع دول حول 
عام  األوىل  انطالقته  منذ  العالم 

 .2009

املالية  الجوائز  إجمايل 
املقدمة للمشاريع الفائزة 

 22 تحدي  مسابقة  يف 
والثانية..  األوىل  بنسختيها 

مسابقة  يف  شارك  وقد 
التحدي 10 دول عربية.  ألف دوالر أميركي

ورشة عمل 

مع  بالتعاون  املجتمعي  التواصل  إدارة  نظمت 
مناقشة  بهدف  عمل  ورشة   15 محليني  رشكاء 
العالم  كأس  بطولة  إتاحة  أفضل سبل  وتطبيق 
لكرة القدم يف قطر عام 2022، واإلسهام يف أن 
املشجعني  لجميع  إتاحة  األكثر  البطولة  تكون 

والزوار. 

إعداد – محمد الجزار
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لقاء »البرتغال وهولندا« في مونديال »2006«

أشرس مواجهة في التاريخ ..!

مباريات كثرية توصف بالرشسة، وهكذا كانت حال كثري من املباريات 
يف كأس العالم. وهذه قصة املباراة األكثر رشاسة يف تاريخ املونديال،

 وش�هدت بطول�ة كأس العالم عىل مدار تاريخه�ا الكثري من املباريات 
املث�رية والقوية يف نفس الوق�ت، ولكن لم يكن هناك أقوى وأرشس من 
تل�ك املباراة التي جمعت بني منتخبي الربتغال وهولندا يف دور ال� 16 

ملونديال 2006 بأملانيا. 
املنتخب�ان اصطدما وجه�اً لوجه يف الدور الثانى م�ن املونديال، ولكن 
املب�اراة ش�هدت رصاعاً كب�رياً للغاي�ة، ووصفها الجمي�ع ب�»معركة 
نورمب�ريج« وهو امللعب الذي أقيمت عليه، نظراً ألنها ش�هدت إش�هار 
16 بطاق�ة صفراء و4 بطاقات حمراء، من قبل الحكم الرويس فالنتني 
إيفان�وف، يف رقم لم يكن له مثيل من حيث عدد البطاقات املُش�هرة يف 

أي مباراة تحت إدارة الفيفا. 
 البطاقات الصفراء املُش�هرة يف املباراة كانت 9 منها من نصيب العبي 
الربتغال، وهم حارس املرمى ريكاردو، فالنتي، كوس�تينيا )بطاقتني(،  
مانيش، فيج�و، ديكو )بطاقتني(، وبيتيت، وحصل كوس�تينيا وديكو 

العبا الربتغال عىل بطاقتني حمراوين.
ويف املقاب�ل حص�ل العب�و هولندا ع�ىل 7 بطاقات صف�راء، كانت من 
نصي�ب كل من خالد بولح�روز )بطاقتني(، جيوفاني برونكهورس�ت 
)بطاقتني(، فان بوميل، شنايدر، فان دير فارت، فيما تعرض بولحروز 
وبرونكهورست للطرد.  البطاقة الصفراء األبرز كانت من نصيب خالد 
بولح�روز يف الدقيقة الس�ابعة من عم�ر املباراة، وذلك بس�بب تدخله 
العني�ف عىل كريس�تيانو رونالدو نج�م الربتغال، والذي لم يس�تطع 

استكمال املباراة، وخرج مصاباً يف الدقيقة 37 
 رونال�دو خرج باكي�اً من امللعب، ورصح بعد ذل�ك قائالً إن بولحروز 

كان يقصد إصابته، وأن تدخله عليه كان متعمداً.
 الحك�م إيفان�وف تعرض النتق�ادات الذعة بعد املب�اراة من الصحف 
العاملي�ة، واملفارق�ة أن رئيس الفيف�ا آنذاك خرج بترصي�ح مثري بعد 
املب�اراة، حي�ث أكد أن إيفان�وف كان عليه أن يش�هر بطاق�ة صفراء 

لنفسه، ألنه كان ضعيفاً يف إدارة املباراة.
{ أثناء طرد ديكو

المباراة شهدت 
إشهار »16« بطاقة 
صفراء و»4« حمراء

ساسي: منتخب الدنمارك يشبه ألمانيا
ق�ال الدويل التونيس، الفرجاني س�ايس، إن منتخب نس�ور 
قرط�اج عاق�د الع�زم ع�ىل تحقي�ق إنج�از تاريخي، يف 

مونديال قطر 2022.
وح�ول املب�اراة التي تقلقه أكث�ر من غريها، 
قال الع�ب نادي الدحيل يف ترصيحات القناة 
مواجه�ة  »تخيفن�ي  التونس�ية:  التاس�عة 
الدنم�ارك، ألنها األوىل لن�ا يف البطولة، وألن 
نتيجته�ا س�تكون له�ا تأثريات كب�رية عىل 

بقي�ة املش�وار«. وتابع: »إذا انترصنا ع�ىل الدنمارك 
أو تعادلن�ا، س�نخوض املباراة الثانية ضد أس�راليا 
بمعنويات كب�رية، وإذا لم تكن النتيجة أمام 
الدنم�ارك إيجابية ال قدر الله، فإن املعطيات 

ستتغري«.
وواص�ل: »نعرف جي�دا أن املهمة لن تكون 
س�هلة ، فالدنم�ارك م�ن أق�وى املنتخبات 

املوجودة يف املونديال.

{ ساسي

تين هاج يحذر رونالدو..!
ح�ذر الهولن�دي إريك تني ه�اج، املدير الفني ملانشس�ر 
يونايت�د، نجمه الربتغايل كريس�تيانو رونال�دو وزمالءه 
م�ن عدم قبول عذر اقراب كأس العالم، يف ظل اس�تعداد 

الفريق ملواجهة فولهام يف الربيمريليج، اليوم األحد.
وغ�اب رونالدو عن ف�وز مانشس�ر يونايتد يف كأس 
كاراب�او عىل أس�تون في�ال )4-2(، مس�اء الخميس 

امل�ايض، بس�بب املرض، وذل�ك بعد س�اعات فقط من 
إعالن قائمة منتخب بالده ملونديال قطر 2022.

ويف هذا الصدد، قال تني هاج، خالل ترصيحات أبرزتها 
صحيف�ة »ذا ص�ن« الربيطاني�ة: »ال يمكنن�ي ضم�ان 
جاهزي�ة رونال�دو اآلن لخوض مواجه�ة فولهام، حيث 

كان مريضا يف لقاء أستون فيال«.

{ تين هاج

بيدري:

أتمنى فوز األرجنتين 
بكأس العالم

تح�دث بي�دري، نجم برش�لونة، ع�ن توقعات�ه للمنتخبات 
املرشحة للفوز بكأس العالم »قطر 2022«.

وقال بيدري، يف ترصيح�ات أبرزتها صحيفة 
»سبورت« اإلسبانية: »أرى أن الربازيل 

واألرجنتني مرشحان لحصد اللقب.. 
الف�وز  يس�تحق  لي�و  أن  أعتق�د 

باملونديال«.
وأضاف: »آم�ل أن نفوز باللقب، 

إس�بانيا  تف�ز  ل�م  إذا  لك�ن 
بالبطول�ة، أتمن�ى أن يف�وز 
منتخ�ب  م�ع  مي�يس  به�ا 

األرجنتني«.
يف  باللع�ب  »أحل�م  وأت�م: 
تك�ون  أن  أود  النهائ�ي، 
املب�اراة ض�د األرجنتني مع 
مي�يس، أو ض�د هولندا مع 

فرينكي دي يونج«.
القائم�ة  أن  إىل  يش�ار 
ش�هدت عودة أنسو فاتي، 
ملنتخب  برش�لونة،  مهاجم 
ب�الده ألول مرة منذ أكتوبر 

.2020

{ بيدري

خ�رج س�ريجيو رام�وس، مداف�ع باري�س س�ان 
جريمان، من حس�ابات لويس إنريكي، املدير الفني 

ملنتخب إسبانيا، يف مونديال قطر 2022.
وذل�ك رغم اختي�ار نجم ريال مدريد الس�ابق ضمن 
القائم�ة املبدئي�ة ل�� »الروخ�ا«، التي تم إرس�الها إىل 

الفيفا، بحسب تقارير صحفية.
ووفق�ا لصحيف�ة »س�بورت« الكتالوني�ة، فإن 
اس�تبعاد رام�وس يع�ود إىل تع�ايف إيمرييك 
الب�ورت، مداف�ع مانشس�ر س�يتي، م�ن 
اإلصابة، وجاهزيته للمشاركة يف املونديال.

التمس�ك  إنريك�ي يري�د  أن  وأش�ارت الصحيف�ة إىل 
بمجموع�ة الالعب�ني، الذين تمتع�وا بثقته واس�توعبوا 

أف�كاره جيدا خ�الل األش�هر األخ�رية، باإلضافة إىل 
الحفاظ عىل نفس األجواء يف غرفة املالبس.

كم�ا أن مدرب »الروخ�ا« يريد املراهن�ة عىل املدافع 
هوج�و جويالمون، ال�ذي يلعب يف ع�دة مراكز مع 
فالنس�يا، وتطور مؤخرا بش�كل كبري، كما يتميز يف 

جزئية الخروج بالكرة من الخلف.
وس�يخوض منتخب إس�بانيا املونديال ضمن املجموعة 

الخامسة، التي تضم أيضا أملانيا واليابان وكوستاريكا.

قائد فولفسبورج: أشعر بخيبة أمل
أكد ماكس�يميليان أرنولد، قائد فولفس�بورج األملاني، إحباطه 

بس�بب عدم تواج�ده يف قائمة املاكينات، التي ستش�ارك يف 
بطولة كأس العالم قطر 2022.

وقال أرنولد للموقع الرسمي لناديه: »أشعر بخيبة أمل 
كبرية.. احتجت لبعض الوقت لتقبل القرار«.

وأض�اف العب خ�ط الوس�ط: »بالنظ�ر إىل أدائي، ال 
يمكنن�ي ل�وم نف�يس، أعتق�د أن�ه كان بإمكاني أن 
أضيف قيمة للمنتخ�ب، ألن لدي مهارات وصفات 

أخرى، لذلك كان األمر مخيبا لآلمال«.

وفقا لصحيفة »سبورت الكتالونية«

»3« أسباب وراء استبعاد راموس
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في مهمة صعبة أمام البرازيل وصربيا وسويسرا

الكاميرون.. تطمح لتحقيق المفاجأة
سيكون املنتخب الكامريوني عىل املوعد مع املشاركة الثامنة 

يف تاريخه بكأس العالم، بعد 8 مشاركات سابقة، حيث يعترب 
املنتخب اإلفريقي األكثر مشاركة يف املونديال.

وتأهل منتخب األسود غري املروضة ألول مرة للمونديال خالل 
نسخة إسبانيا 1982 واكتفى فيها بالدور األول.

وتعد الكامريون أول منتخب من القارة السمراء يبلغ ربع 
نهائي املونديال وذلك خالل نسخة 1990عندما تأهل عن 
املجموعة الثانية التي ضمت آنذاك حامل اللقب األرجنتني 

فضال عن روسيا ورومانيا، وتأهل يف املركز الثاني بعد أن 
فجر مفاجأة مدوية يف اللقاء االفتتاحي وأطاح باألرجنتني 

بكامل نجومها 1-0 بفضل هّدافه فرنسوا أومام بييك.
إال أن نتائجه يف املونديال رسعان ما تراجعت بشكل 

واضح، إذ فشل منذ تلك النسخة يف تخطي الدور األول يف 5 
مناسبات، مما يجعله يف مونديال العرب أمام رهان فك عقدة 

الدور األول التي تالزمه منذ نحو 3 عقود.
ويف ثمن النهائي تأهل الكامريون عىل حساب كولومبيا 

بهدفني لهدف بعد تمديد الوقت، لكن املسرية امللهمة توقفت 
عند ربع النهائي بعد الخسارة يف مباراة مثرية أمام إنجلرتا 

3ـ 2 بعد تمديد الوقت، علما أن زمالء روجيه ميال كانوا 
متقدمني بهدفني لواحد حتى الدقائق األخرية.

وباستثناء ذلك اإلنجاز، رافق اإلخفاق الكامريونيني يف كل 
مشاركاتهم املوالية وعددها 5، ففي مونديال الواليات املتحدة 
1994 غادر زمالء أومام بييك املسابقة من الدور األول، كما 
تكبدوا أثقل هزيمة يف تاريخ مشاركاتهم وذلك أمام روسيا 

6 ـ1.
ولم تكن الحال أفضل يف مونديال 1998 و2010 و2014 
حيث كان اإلخفاق نظريا للكامريون بمغادرة النهائيات من 

أول األدوار.
أما عىل مستوى كأس أمم افريقيا فقد شارك املنتخب 

الكامريوني يف 20 دورة، وتّوج باللقب يف 5 مناسبات يف 
1984 و1988 و2000 و2002 و2017، ويحتل املركز 

الثاني يف عدد األلقاب خلف املنتخب املرصي بسبعة ألقاب 
{  منتخب المغربقارية.

ذهبية »سيدني«
الفوز بذهبية اوملبياد سيدني 2000 يعترب من 
أبرز اإلنجازات القارية للكرة الكامريونية عىل 

مستوى التاريخ، حني قاد صامويل إيتو وايتامي 
ماير، وجرييمي نجيتاب وباتريك مبوما ورفاقهم 

للكامريون بالتتويج بامليدالية، حينها كررت إنجاز 
منتخب نيجرييا الذي حصد امليدالية الذهبية يف 

أتاالنتا 1996.  ويعد جيل إيتو أحد أفضل أجيال 
كرة القدم الكامريونية، باإلضافة لروجيه ميال.. وبلغ 
جيله نهائي كأس القارات 2003 وانهزم أمام فرنسا 

بهدف دون رد، بعد أن كان أطاح يف الدور األول 
ببطل العالم آنذاك منتخب الربازيل بهدف لنجمه 

صامويل إيتو، وهي الدورة التي شهدت وفاة نجم 
املنتخب الكامريوني مارك فيفيان فوي يف مباراة 

نصف النهائي أمام كولومبيا عندما سقط عىل أرض 
امللعب يف الدقيقة 72 من اللقاء، ولفظ آخر أنفاسه 

ولم تفلح محاوالت الجهاز الطبي يف إسعافه.
{ ذهبية أولمبياد سيدني

إيتو.. مصدر قوة 
األسود غير المروضة

قد يكون الجيل الحايل للمنتخب الكامريوني 
األقل من حيث األسماء مقارنة باألجيال 

السابقة، إال أنه تمكن من تحقيق املركز الثالث 
يف النسخة األخرية من كأس أمم افريقيا التي 

أقيمت يف الكامريون، باإلضافة لوصولها 
للمونديال.. ويستمد الجيل الحايل الذي 

سيشارك يف املونديال قوته من صامويل ايتو 
النجم السابق ورئيس االتحاد الكامريون لكرة 

القدم، من خالل تحفيزه لالعبني وثقته الكبرية 
يف هذا الجيل، وظهرت خالل الكان وكذلك 

يف مواجهة الجزائر بتصفيات املونديال، كما 
ظهرت أيضا خالل تكهناته األخرية لقنوات 
الكاس التي قال فيها ان الكامريون ستتوج 

بكأس العالم.
مسرية ايتو ملهمة كالعب سواء يف أندية 

برشلونة اإلسباني وإنرت ميالن اإليطايل وتشليس 
اإلنجليزي أو مع منتخب بالده الذي لعب 

لفائدته 118 مباراة وسجل 56 هدفا.

{  صامويل ايتو

يف  املهاجمني  أخطر  بكر من  أبو  فينسنت  يعترب 
عىل  الحاصل  وهو  الكامريوني،  املنتخب  صفوف 

بعدما   ،2021 إفريقيا  أمم  كأس  بطولة  هداف  جائزة 
بكأس  الربونزية  بامليدالية  للتتويج  الكامريون  منتخب  قاد 

أفريقيا.
ونجح املهاجم الكامريوني أبو بكر، يف تسجيل 8 أهداف يف 
بطولة كأس األمم اإلفريقية، ليتخطى رقم النجم املرصي 
السابق حسام حسن وبينديكت ماكارثي اللذين سجال 

7 أهداف يف بطولة 1998.
من  العدد  هذا  يسجل  العب  أول  بكر  أبو  وأصبح 
عام  منذ  البطولة  من  واحدة  نسخة  يف  األهداف 

1974، حيث عادل رقم لوران بوكو يف 1970.
بريان  رفقة  الكامريون  هجوم  أبوبكر  يقود 

مبومو العب برينتفور الذي سجل هذا املوسم 
نجم  ونجامالو  ليج،  بالربيمري  أهداف   3

دينامو موسكو الرويس.

وسط ميدان قوي بقيادة أنجيسا
يف  الخطوط  اقوى  من  امليدان  وسط  خط  يعترب 
نابويل  نجم  بقيادة  الكامريوني،  املنتخب  صفوف 
الرائعة هذا املوسم  العروض  فرانك انجيسا صاحب 
ملارتن  باإلضافة  اوروبا،  ابطال  ودوري  بالكالتشيو 

وجايل  فريونا،  هيالس  العب  هونجال 
أوندوا وسط ميدان هانوفر األملاني 

وبيار كوندي العب أوملبياكوس.
يف  املوسم  هذا  أنجيسا  وشارك 
12 مباراة بالدوري اإليطايل من 

14 مباراة، سجل فيها هدفني وقّدم تمريرتني  أصل 
حاسمتني، وساهم بشكل كبري يف تصدر نابويل جدول 
وميالن،  التسيو  عن  نقاط   8 بفارق  الدوري  ترتيب 
فيها  وقّدم  اوروبا  ابطال  دوري  يف  هدفا  سجل  كما 
ثابتة  قيمة  أنجيسا  ويعترب  حاسمتني،  تمريرتني 
املدرب  تشكيلة  يف 

سباليتي.

{  أنجيسا

إيكامبي أخطر الالعبين
يعد توكو ايكامبي من أخطر الالعبني يف صفوف املنتخب 
الكامريوني، حيث تألق هو اآلخر خالل كأس امم افريقيا 

األخرية التي سجل فيها 5 أهداف يف 7 مباريات شارك 
فيها، وهو ثاني الهدافني يف البطولة بفارق هدف عن 

مواطنه فينست أبو بكر.
وخالل مباراة اإلياب للمنتخب الكامريوني أمام الجزائر 

سجل توكو ايكامبي هدف التأهل 
للمونديال يف الدقيقة +120 
4، بعد ان كانت الجزائر 

هي املرشحة للتأهل.
وينشط ايكامبي 
يف صفوف ليون 

الفرنيس.
كما تمتلك الكامريون 
مهاجما جيدا صاحب 

خربة وهو شوبو موتينج 
مهاجم بايرن ميونخ.

سونج.. المدرب القائد
تم تعيني ريجوبار سونج القائد السابق وصاحب اللقب القاري 

يف  الكامريون  ملنتخب  جديدا  مدربا  مناسبتني،  يف  كالعب 
التي احتضنتها  أفريقيا  أمم  فرباير املايض بعد نهائيات 
ونجح  كونسيساو.  توني  للربتغايل  خلفا  وذلك  بالده، 
مونديال  نهائيات  إىل  بالده  منتخب  قيادة  يف  سونج 
قطر عقب مواجهتني مثريتني أمام املنتخب الجزائري 
»إيكامبي«  زمالء  فيهما  اختطف  املايض  مارس  يف 
مباراة  أنفاس  آخر  يف  قاتل  بهدف  التأهل  ورقة 
يف  القيايس  الرقم  يحمل سونج  الجزائر.  يف  اإلياب 
املروضة  غري  األسود  مع  الدولية  املباريات  عدد 
الذي  الوحيد  الالعب  أيًضا  وهو  مباراة(،   137(
اإلفريقية  األمم  لكأس  نهائيات  ثماني  يف  شارك 
)فاز مرتني يف عامي 2000 و2002(، ولم يلعب 
عدد ممكن  أكرب  السمراء  القارة  يف  أي شخص 

{ فينست أبو بكرمن املباريات يف العرس القاري: 36 مباراة.

{  سونج

أب�������و ب����ك����ر...
هداف »الكان«
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متابعات

على صعيد اإلنجازات الفردية والجماعية

»البطولة العالمية« »8« أرقام قياسية بـ

أ. ف. ب - م�ن األهداف ال�13 التي س�جلها 
الفرن�ي جوس�ت فونت�ن ع�ام 1958، إىل 
خماسية الرويس أوليج سالينكو عام 1994، 
يع�ّج تاري�خ كأس العال�م بأرقام قياس�ية 
يمك�ن تحطيهم�ا يف نس�خة قط�ر 2022، 
كع�دد املباري�ات يف النهائيات واملش�اركات 
ال�ذي عادل�ه النجمان الربتغايل كريس�تيانو 
رونال�دو واألرجنتين�ي ليونيل ميي بخمس 

لكل منهما.

رقم قياسي

تحم�ل الربازي�ل الرقم القيايس بع�دد األلقاب 
العاملي�ة )1958، و1962، و1970، و1994، 
 ،1954( أملاني�ا  ع�ى  متقدم�ة  و2002(، 
وإيطالي�ا  و2014(،  و1990،  و1974، 
الت�ي  و2006(  و1982،  و1938،   ،1934(
تعترب الغائبة األكرب عن النهائيات بعد فش�لها 

يف التأهل، عى غرار نسخة 2018.

حضور دائم

وحده�ا الربازي�ل تواج�دت يف جميع النس�خ 
ال�21 السابقة، وستخوض يف قطر مشاركتها 
أملاني�ا  خاض�ت  فيم�ا  والعرشي�ن،  الثاني�ة 
النهائيات 19 مرة، لكنها تحمل الرقم القيايس 
بعدد املباريات النهائية )8( والظهور يف نصف 

النهائي )13(.

مباراة األهداف

املباراة األكثر غزارة من حيث األهداف يف تاريخ 
كأس العال�م كانت يف ربع نهائ�ي 1954، بن 
النمس�ا وس�ويرسا، إذ فازت األوىل 7-5 بفضل 
ثالثي�ة لتيودور »ت�ورل« فاجنر يف لقاء ش�هد 
أيًض�ا أجمل عودة من بعي�د.. فبعد أن تقدمت 
سويرسا -3صفر خالل 19 دقيقة قبل أن تقلب 
النمسا الطاولة عليها وتتأهل إىل نصف النهائي 

لينتهى املشوار بخسارة أمام أملانيا 6-1.

فارق الـ9 أهداف

انتهت أك�رب 3 انتصارات يف تاري�خ النهائيات 
بفارق 9 أهداف، وكانت املجر طرًفا فيها مرتن 
عامي 1954، ح�ن فازت عى كوريا الجنوبية 
-9صف�ر بثالثي�ة من س�اندور كوتش�يتش، 
 1-10 الس�لفادور  و1982 ح�ن اكتس�حت 
بثالثية الس�لو كيش.. كما فازت يوغوس�الفيا 
بنتيجة -9صف�ر عى زائري عام 1974 بثالثية 

من دوشان باييفيتش.

األكثر تتويًجا

يبق�ى الربازي�ي األس�طوري بيلي�ه حتى اآلن 
الالع�ب األكث�ر تتويًج�ا باللق�ب )3 مرات يف 
1958 و1962 و1970(، فيما يتصدر األملاني 
لوث�ار ماتي�وس الئح�ة أكثر الالعب�ن خوًضا 
 5 1998 يف  1982 إىل  للمباري�ات )25 م�ن 
نس�خ(، متقدًما عى مواطنه مريوسالف كلوزه 

)24 ب�ن 2002 و2014( واإليط�ايل باول�و 
مالديني )23 من 1990 إىل 2002(.

ميسي ورونالدو

يضي�ف مي�ي ورونالدو إنج�اًزا جدي�ًدا إىل 
س�جليهما إذ ينضم�ان إىل 4 العب�ن خاض�وا 
كأس العال�م 5 مرات )أع�وام 2006 و2010 
و2014 و2018(، وهم ماتيوس واملكسيكيان 
أنتوني�و كارباخ�ال )1950 و1954 و1958 
و1962 و1966( ورافاي�ل ماركيس )1998 
و2002 و2006 و2010 و2014( والحارس 
اإليط�ايل جانلويجي بوف�ون )1998 و2002 

و2006 و2010 و2014(.

ديشامب البطل

انض�م ديدييه ديش�امب قب�ل 4 أعوام إىل 
الربازيي ماريو زاجال�و واألملاني فرانتس 
بكنب�اور، بعدم�ا أض�اف لقب�ه كمدرب 

لفرنس�ا يف روس�يا 2018 إىل لقبه كالعب 
عام 1998.

وكان زاجالو أحرز اللقب كالعب عامي 1958 
و1962 ث�م كم�درب يف 1970(، وبكنب�اور 
كالعب عام 1974 وم�درب عام 1990. حتى 
أن زاجال�و كان مس�اعداً للم�درب عندما توج 

»سيليساو« باللقب عام 1994.

زعيم الهدافين

يعت�رب األملاني مريوس�الف كلوزه ه�و أفضل 
هداف يف تاري�خ املونديال )16 هدًفا س�جلها 
يف 4 نس�خ(، يف حن س�يكون من الصعب جًدا 
عى أي العب أن يحقق إنجاز الفرني جوس�ت 
فونتن الذي س�جل 13 هدًفا يف نس�خة واحدة 

عام 1958.
ويأتي الربازيي رونالدو من بعد كلوزه يف عدد 
األهداف )15( وخلفه األملاني اآلخر غريد مولر 

)14( وفونتن )13(.

{ كلوزه { ديشامب { رونالدو

ميسي:

أعيش أجواء 
مونديال »2014«

تح�دث ليونيل ميي، نجم منتخب األرجنتن، عن مش�واره يف بطولة 
كأس العالم التي شارك يف نهائياتها 5 مرات أعوام )2006، و2010، 

و2014، و2018(.
وقال ميي، يف ترصيحات أبرزتها صحيفة »ماركا« اإلسبانية: »أريد 
التعلم من نس�خ كأس العالم الس�ابقة.. يف النسخة األوىل كنت صغريا 
جدا.. لقد اس�تمتعت بها ويف نفس الوق�ت كان لدي براءة وغضب من 

الرغبة يف اللعب، والرغبة يف تقديم املزيد«.
وأضاف: »يف نس�خة 2014 قدمنا أداء جي�دا، وكانت تجربة ال تنىس، إذ 

اس�تمتعت به�ا كثريا، وأصبح م�ن الواضح يل أكثر م�ن أي وقت مىض أن 
اليشء الرئيي واألهم هو أن نكون مجموعة قوية ومتحدة، ألن ذلك عى املدى 

الطويل يقودك إىل تحقيق الهدف املهم«.
وتاب�ع: »الي�وم أش�عر بالكثري من أوجه التش�ابه بن هذه املجموع�ة من الالعبن 

واملجموعة التي كانت لدينا يف 2014.. يبدو األمر مشابها جدا بالنسبة يل«.

{ ميسي

نيمار:

بإمكاننا الوصول 
ألبعد نقطة

رفع نيمار جونيور، نجم باريس س�ان جريم�ان، راية التحدي قبل 
انطالقته مع منتخب الربازيل يف كأس العالم »قطر 2022«.

ورصح نيمار عرب شبكة »جلوبو« الربازيلية: »سأخوض كأس العالم 
القادم�ة وكأنها األخرية يل، س�أعترب كل مباراة أنها األخرية، ألنني ال 
أعل�م ما س�يحدث غدا، وبرصاحة ال أضمن مش�اركتي يف كأس عالم 

أخرى«.
وأض�اف: »أتطلع بكل قوة ملوندي�ال 2022، ولدينا قدرة عى الذهاب 
بعيدا يف البطولة، رغم أن الكثريين ال يثقون بنا، لكننا س�نظهر الفارق، 
فالتشكيلة الحالية تضم العبن بارزين، وبإمكاننا الوصول إىل أبعد نقطة 

يف البطولة«.
وواصل: »لقد بدأت املوس�م بش�كل جيد، لكن كل مواس�مي مع باريس سان 
جريم�ان كانت جي�دة إذا نظ�رت إىل األرقام، والف�ارق أنني تعرض�ت إلصابات 

خطرية يف املواسم املاضية«.

{ نيمار

جاهزية بتروفيتش 
»محل شك« ..!

قال مارك�و س�يلفا املدير الفن�ي لفريق 
فولهام اإلنجليزي، إن جاهزية ألكسندر 
ميرتوفيتش الع�ب الفريق، تبقى محل 
ش�ك كب�ري، رغ�م اختي�اره يف قائمة 
املنتخ�ب الرصب�ي، الت�ي تضم 26 

العبًا لخوض بطولة كأس العالم.
وس�جل ميرتوفيت�ش 9 أه�داف يف 
12 مب�اراة يف ال�دوري اإلنجلي�زي 
مع فولهام هذا املوس�م، ولكنه غاب 
ع�ن املب�اراة الت�ي خرسه�ا فريق�ه 
أمام مانشسرت س�يتي )2-1( بسبب 

اإلصابة.
ويتوق�ع أن تتس�بب إصاب�ة الق�دم يف 
غياب ميرتوفيت�ش عن مباراة الفريق أمام 
مانشسرت يونايتد املقرر إقامتها اليوم األحد، 
يف آخ�ر مباراة لفولهام قبل فرتة توقف الدوري 

بسبب املونديال.
وتواجد ميرتوفيتش يف القائمة التي اختارها املدير الفني 

للمنتخب الرصبي دراجان ستويكوفيتش.
{ بيتروفيتش

سون يتزعم قائمة 
كوريا الجنوبية

أعل�ن باول�و بينتو، م�درب منتخ�ب كوريا 
الجنوبية، قائمته الرسمية املتجهة إىل قطر 

لخوض منافسات مونديال 2022، والتي 
تصدره�ا اس�م مهاجم توتنهام، س�ون 
هيون�ج من. وج�اءت قائم�ة املنتخب 

الكوري كاملة كالتايل:
حراس املرمى: كيم س�ونج-كيو - سونج 

بوم-كيون - جو هيون-وو.
املدافع�ون: كوون كيونج وون - كيم 
م�ون ه�وان - كيم من ج�اي - كيم 
يونج جون - كيم جن سو - كيم. تاي 

هوان - يون جونج جيو - تشو يو من 
- هونج تشول.

العبو الوسط: كوون تشانج هون - نا سانج هو 
- بايك س�يونج هو - يل كانج إن - يل جاي سونج 

- جيون�ج وو يون�ج - هوانج إن بي�وم - هوانج هي 
تشان - سونج من كيو - سون جون هو - نا سانج هو.

املهاجمون: س�ون هيونج من - تش�و جوي س�ونج - 
هوانج أوي جو.

{ سون



ينتظر  الذين  النجوم  من  الكثري  العنابي  منتخبنا  يمتلك 
ملنتخبنا  أول ظهور  يف   2022 العالم  كأس  تألقهم خالل 
الوطني يف املونديال، حيث يحظى العنابي بتشكيلة مكونة 
املنتخب  فيه  يقود  وقت  يف  والشباب،  الخربة  عنارص  من 
الوطني النجم حسن الهيدوس الذي يعد أحد أهم األوراق 
لقدراته  نظرا  ملنتخبنا  الفني  الجهاز  عليها  يعول  التي 
عىل  وقدرته  القيادي  وأسلوبه  الواسعة  وخربته  العالية 
كما  املنشودة،  الطموحات  تحقيق  أجل  من  زمالئه  قيادة 
واإلنجازات  النجاحات  من  تاريخ  بنجوم  منتخبنا  يساند 
املرشفة.. اإلنجاز األكرب يف تاريخ كرة القدم القطرية الذي 
للمرة  آسيا  كأس  بلقب  التتويج  بعد   2019 عام  تحقق 
األوىل عقب هزيمة اليابان يف املباراة النهائية بثالثية كان 
قائد منتخبنا خالله هو النجم حسن الهيدوس، الذي يعد 

أحد أبرز الالعبني يف قارة آسيا.
لكرة  الدويل  االتحاد  وكذلك  واملحللني  الخرباء  من  الكثري 

العالم  كأس  يف  توهجهم  يتوقع  نجوم  عن  تحدث  القدم 
النجوم  أحد  بأنه  وصفه  تم  حيث  الهيدوس،  ومنهم 
الساطعة يف صفوف املنتخب القطري الذي سيظهر ألول 
مرة خالل كأس العالم 2022، وذلك نظرًا لقدراته الفنية 
العالية التي ال جدال فيها، والتي وضعته يف مكانة خاصة 
تلك  اإلحصائية  األرقام  تؤكد  كذلك  العنابي  جماهري  عند 

املكانة.
العالم يمنحه رقما فريدا عىل  مشاركة الهيدوس يف كأس 
العالم  كأس  يف  شارك  ألنه  القطريني  الالعبني  مستوى 
للمنتخبات،  العالم  كأس  يف  سيشارك  وكذلك  لألندية 
وحقق لقب دوري أبطال آسيا مع السد، وجميع األلقاب 
العنابي  مع  آسيا  أمم  كأس  وأيضا  الزعيم،  مع  املحلية 
الذهبية  والكأس  أمريكا  كوبا  يف  وشارك  الخليج،  وكأس 
عدد  يف  األكرب  الحصيلة  ويمتلك  األوروبية،  والتصفيات 
السد  ونادي  الوطني  املنتخب  ويقود  الدولية،  املشاركات 
أكرب األندية املحلية، لذا يستحق املكانة املرموقة التي وصل 
إليها بعد املشوار الحافل باإلنجازات والنجاحات واألرقام 

القياسية املرشفة.

الهيدوس..
القائد الموهوب

كتب- عادل النجار
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طموح كبير
قيمة  عن  يتحدث  ما  دائما  الهيدوس  حسن 
أن  وأكد  سبق  حيث  العالم،  كأس  يف  املشاركة 
 2022 لقطر  االفتتاحية  املباراة  خوض 
طوال  يومي  بشكل  عاشه  حلم  بمثابة 
الالعبني  كل  أن  وأكد  املاضية،  السنوات 
مجيد  تاريخ  لكتابة  متلهفني  سكونون 

قطر. لدولة 
تحدث  عندما  طموحاته  عن  وقال 
القطري  لالتحاد  سابق  وقت  يف 

وتتجاز  كبرية  »هي  الطموحات  تلك  عن  القدم  لكرة 
الذي  األداء  نقدم  أن  نريد  املرُشفة،  املشاركة  حدود 
نتائج  لحصد  ونتطلع  القطري،  الالعب  قدرات  يؤكد 
نعرف  مجموعتنا،  عن  التأهل  بطاقتي  إحدى  تمنحنا 
النسخ  بعض  شهدت  فقد  سهال،  يكون  لن  األمر  أن 
عريقة  منتخبات  خروج  العالم  كأس  من  السابقة 
2002، الربتغال  الدور األول )األرجنتني وفرنسا  من 
بشكل  جهودنا  سنركز  لذلك   ،)2018 املانيا   ،2014

الثاني«. للدور  التأهل  رئييس عىل 

خبرة واسعة
يمتلك الهيدوس خربة كبرية اكتسبها عىل مدار السنوات التي لعب خاللها الكثري من املباريات 
الدولي�ة م�ع املنتخب الوطني وكذلك يف مش�اركاته الخارجية مع نادي الس�د، وبدون ش�ك 
املش�اركة يف كل هذه البطوالت واملباريات تعد تراكم خربات أكثر وتعطي املزيد من الفرص 
للتع�وّد ع�ىل مواجهة املنتخب�ات الكبرية ويف مختل�ف الظروف، وهي أيض�ا خري تحضري 
للمونديال.. العنابي خاص الكثري من البطوالت الهامة والتحديات العاملية خالل الس�نوات 
املاضي�ة، حيث توج بكأس آس�يا 2019، ولعب يف كوبا 
أم�ريكا وواج�ه ثالث�ة منتخب�ات قوي�ة )األرجنتني 
والباراج�واي وكولومبيا( وقبله�ا بأيام لعبنا مع 
الربازي�ل وديا، كما واجه العدي�د من املنتخبات 
م�ن مختلف ق�ارات العالم، وكذلك ش�ارك يف 
التصفي�ات األوروبية وواجه أق�وى منتخبات 
أوروبا ومنها الربتغال، وشارك أيضا يف بطولة 
الكأس الذهبية، وكأس العرب بجانب التجارب 
الودي�ة العدي�دة يف أوروبا والدوح�ة وجميعها 
بمثاب�ة تحضري ق�وي للمونديال، والش�ك أن قائد 
العنابي حس�ن الهيدوس أحد الركائز التي اس�تفادت 
بص�ورة كبرية من تلك التج�ارب وعليه أن يقود زمالءه 

لتقديم مستوى يعكس ذلك التطور الذي وصل إليه العنابي.

أرقام كثيرة تنتظره ليحطمها في كأس العالم »2022«

}

الهيدوس

 قائد 

منتخبنا

}

التحدي المونديالي
إىل  تضم،  التي  األوىل  املجموعة  يف  العنابي  املنتخب  يلعب 

وهولندا،  والسنغال  اإلكوادور  منتخبات  جانبه، 
البطولة  يف  مشواره  وسيبدأ 
يف  اإلكوادور  منتخب  بمواجهة 

 20 يوم  االفتتاحية  املباراة 
يلتقي  ثم  الجاري،  نوفمرب 
 25 يوم  السنغال  منتخب 

منه، وأخريا منتخب هولندا يف 
29 من الشهر نفسه.

عىل  التفوق  أجل  من  تحٍد  أمام  سيكون  العنابي  منتخبنا 
املدجج  الهولندي  املنتخب  مثل  القوة  غاية  يف  منتخبات 
بالنجوم املتألقني يف أفضل الدوريات العاملية، وكذلك منتخب 
السنغال بطل إفريقيا، وأيضا منتخب اإلكوادور الذي ستكون 
البداية أمامه يف االفتتاح عىل استاد البيت، ويجب أن يكون 
العنابي يف املوعد لتحقيق الحلم وتقديم صورة مرشفة يف 

أول مشاركة مونديالية ملنتخبنا.
حسن الهيدوس يقود زمالءه حالياً يف املعسكر النهائي 

فرتة  عن  تحدث  وقد  املونديال،  غمار  خوض  قبل 
ومعسكرات  قوية  اعداد  فرتة  »خضنا  وقال  االعداد.. 
خالل  خضنا  وقد  إيجابية،  نتائجها  كانت  خارجية 
العالم،  دوريات  من  أكثر  ربما  مباريات  املعسكرات 
وسنواصل العمل للوصول ألقىص جاهزية قبل رضبة 

البداية املونديالية«.
ومساندة  بالحضور  العنابي  جمهور  وطالب 
عندما  للجماهري  وجهها  رسالة  يف  وقال  العنابي، 
املعسكرات  فرتة  بني  منتخبنا  لتدريب  حرضوا 
كأس  يف  كبري  بشكل  حضورهم  »نتمنى  األوروبية 
دقيقة حتى  أول  لنا من  املساندة  يقدموا  وأن  العالم 
الكثري  املباريات ألن دعمهم يعني  آخر دقيقة يف كل 

لنا«. بالنسبة 

رسالة إلى العالم
االتحاد  موقع  عرب  كله  للعالم  رسالة  الهيدوس  حسن  وجه 
كأس  يف  سيشارك  من  لكل  قال  حيث  القدم،  لكرة  القطري 
عىل  بالدنا،  يف  بكم  وسهالً  أهال  لهم،  »أقول   2022 العالم 

الصعيد الشخيص ستكون تجربة رائعة لهم جميعاً، وأنتم عىل 
أفضل  لدينا  سيكون  اإلطالق،  عىل  األفضل  النهائيات  مع  موعد 

مناخ لكرة القدم«.
تعيشوها،  أن  يمكن  منافسة  أفضل  خوض  لكم  »نضمن  وقال 

الفنادق ومالعب التدريب واالستادات عىل مسافات متقاربة، لن تشعروا 
باالرهاق وهو ما سيعطيكم الحافز لتقديم أفضل مستوياتكم، أعتقد أن 

كثرياً من نجوم العالم زاروا الدوحة من قبل واختربوا هذه التجربة«.
ملشاهدة  تجربة  أفضل  ستمنحكم  للجماهري»مالعبنا  رسالة  يف  وتابع 
مباراتني يف  نادرة لحضور  أمامكم فرصة  القدم وستكون  مباريات كرة 
قطر  لدولة  الفريد  بالتنوع  باستمتاعكم  متأكد  أنني  كما  الواحد،  اليوم 
سيكون  ذلك  كل  والرتاثية،  الحديثة  واألسواق  والصحراء  البحر  بني  ما 
مربوط بشبكة طرق وقطارات هي األفضل، باختصار نحن جاهزون لكي 

نذهلكم«.
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سعد المهندي

»طرائف«

اض« سواريز
ّ

»العض

يف عام 2010، حرم لويس سواريز غانا من بلوغ 
الدور نصف النهائي. كان التعادل 1-1 واملباراة تصل 

إىل لحظاتها القاتلة.
 تسديدة غانية يف طريقها إىل املرمى يقطعها سواريز 

بيده عىل خط املرمى. 
ُطرد سواريز، إال أن منتخب بالده وصل إىل نصف 

النهائي بركالت الرتجيح. يف 2014، تصدر سواريز 
العناوين مجددا؛ يف دور املجموعات ضد إيطاليا، قام 

بـ »عض« كتف املدافع جورجو كييليني بال رحمة. 
رصخ اإليطايل من األلم، وطالب بال جدوى بمعاقبة 

سواريز.
 لم تمر الحادثة مرور الكرام، إذ عوقب بعدها النجم 
األوروغواياني باإليقاف 9 مباريات مع منتخب بالده.

اعتماد ركالت الترجيح 
فـي »مــونـديـــــال 78«

اعتمدت ركالت الرتجيح لحسم التعادالت يف األدوار 
اإلقصائية، ابتداء من مونديال 1978.

وكانت أول مباراة احتكَم طرفاها إىل ركالت الرتجيح 
لكرس التعادل يف مباريات كأس العالم؛ يف مونديال 

1982 يف إسبانيا، استفادت منها أملانيا بتخطي فرنسا 
يف نصف النهائي بالفوز -5 4 بعد التعادل 3-3.

هل تعلم

»خنوس«
على موعد مع التاريخ

أصبح بالل خنوس، العب جنك البلجيكي، عىل أعتاب 
تحقيق إنجاز تاريخي عندما يمثل منتخب املغرب يف 
كأس العالم »قطر 2022«، التي تنطلق يوم 20 نوفمرب 

الجاري.
الركراكي، مدرب املنتخب املغربي، فرصة  ومنح وليد 
ذهبية لخنوس بعدما أعلن ضمه ضمن قائمة األسود 

النهائية املشاركة يف املونديال.
يمثل  العب  أصغر  خنوس  وسيصبح 
مشاركاته  تاريخ  يف  املغرب 
يبلغ  حيث  العالم،  بكأس 
البطولة  انطالق  مع 
أشهر.  و6  عاما   18
وبذلك يتخطى خنوس 
أرشف  النجم  إنجاز 
باريس  العب  حكيمي، 
الفرنيس،  جريمان  سان 
الذي شارك يف مونديال 
روسيا 2018 وعمره 19 
عاما. يذكر أن بالل خنوس 
يشارك بشكل منتظم مع فريقه 
جنك وساهم يف تصدره للدوري 
البلجيكي بعد مرور 16 جولة، 
إىل  وصل  كبري  بفارق 
أقرب  عن  نقاط   9
مالحقيه رويال 

أنتويرب.

{  بالل خنوس

»لينكر« ينهي عناد رفاق »ميال«
كان أسود الكامريون من مفاجآت بطولة 90 وتمكنوا 

من الذهاب بعيًدا بالتأهل إيل ربع النهائي كأول منتخب 
أفريقي يصل لهذا الدور وكانوا قاب قوسني أو أدني 

من الدخول للمربع الذهبي.
البداية كانت بمعجزة حيث انترص الكامريون عىل 

أبطال العالم منتخب األرجنتني وتأهلوا وهم يف صدارة 
املجموعة ثم يف دور الستة عرش فازوا عىل كولومبيًا 

بهدفني مقابل هدف.. ويف مباراة ربع النهائي 
اصطدمت أسود الكامرين باألسود الثالثة لالنجليز 
يف مباراة وصفها الكثريون بأنها األمتع يف مونديال 

ايطاليا.
وعىل أرض امللعب ظل رفاق روجيه ميال يف املحاولة 

والسعي وعاندوا االنجليز طويال حتى وصلت املباراة 
للتعادل 2-2، ولكن جاء جاري لينكر 

وقتل اآلمال بهدف صاعق يف 
الدقيقة 83 وأنهى مشوار 

الكامريون يف البطولة 
بعد أداء قوي وممتع 
ملمثيل القارة السمراء.

{  الكاميرون تألقت في مونديال 90

حكايات

فييرا:

ماجواير يستحق »المونديال«
يعتقد الفرنيس باتريك فيريا، املدير الفني لكريستال 
باالس، أن هاري ماجواير، مدافع مانشسرت يونايتد، 
يستحق التواجد رفقة منتخب إنجلرتا يف كأس العالم 

»قطر 2022«.
وجاء ذلك، يف أعقاب تعرض جاريث ساوثجيت، 

مدرب منتخب إنجلرتا النتقادات شديدة، جراء 
استدعاء ماجواير لقائمة األسود الثالثة يف املونديال، 

رغم تواجده عىل مقاعد بدالء مانشسرت يونايتد.
وقال فيريا، يف ترصيحات أبرزتها صحيفة »مرتو« 
الربيطانية، حول استبعاد العب كريستال باالس، 

مارك جويهي: »فيما يتعلق بمارك، ما عليه فعله هو 
الحفاظ عىل مستواه الحايل ومحاولة تطويره«.

وأضاف: »إذا قارنته بماجواير، فإن االختالف هو أن 
ماجواير يعرف كيفية اللعب عىل املستوى الدويل الذي 

ال يعرفه مارك بعد«.
وتابع فيريا: »يتعني عىل ساوثجيت اتخاذ قرار بشأن 

ما يريده لتلك البطولة، يجب عىل مارك أو أي شخص 
آخر، احرتام هذا القرار وإصدار حكم يف نهاية 

البطولة«.

{  ماجواير

»جونغكوك« يشارك في االفتتاح

افتتاح  حفل  يف  جونغكوك  العاملي  املغني  سيتواجد 
إقامة  سيسبق  الذي   2022 قطر   FIFA العالم  كأس 

ببطولة  االفتتاحية  املباراة 
 2022 قطر  العالم  كأس 
منتخبنا  ستجمع  والتي 
بمنتخب  الوطني 
 20 يوم  االكوادور 
باستاد  الجاري  نوفمرب 

املونديايل. البيت 
 BTS فرقة  وقالت 
عىل  تغريدة  يف 
بموقع  حسابها 
»فخورون  تويرت: 
 Jung أن  نعلن  بأن 
Kook سوف يكون 
األغنية  من  جزءاً 
لكأس  الرسمية 
 FIFA العالم 
كما   2022 قطر 
حفل  يف  سيغني 
كأس  افتتاح 

العالم…«.
فرقة  وكانت 
الكورية  البوب 
عن  كشفت  قد 

مع  بالتعاون  العالم  كأس  لبطولة  املخصصة  األغنية 
هيونداي. رشكة 

وتحمل األغنية عنوان »Yet To Come« )سيأتي(.
التي  هيونداي  لرشكة  منتظما  سفريا  الفرقة  وتعترب 
عنوان  حملت  العالم  كأس  يف  عاملية  حملة  أطلقت 
»فريق القرن« )Team of the Century( بالتعاون 
وقائد  جريارد  ستيفن  اإلنجليزي  القدم  كرة  نجم  مع 
الجنوبية  كوريا  منتخب 
ي  ر لكو ا
جي  بارك 
وسفرية  سونغ 
الالعبة  اليونسكو 
ناديا  الدانماركية 
ومصمم  نديم 
جرييمي  األزياء 
والنحات  سكوت 
لورنزو  الشهري 

وغريهم. كوين، 
هي  إس«  تي  و»بي 
كوريا  من  فرقة 
من  تتكون  الجنوبية 
7 أعضاء تم اكتشافهم 
ألول مرة يف عام 2010 
»بيغ  رشكة  قبل  من 
 Big( إنرتتينمنت«  هيت 
 )Hit Entertainment
حتى  أعمالهم  تدير  التي 
ترفيه  رشكة  وهي  اآلن، 

جنوبية. كورية 

»فن«

كتب - محمد الجزار


