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حقوق العمال في قطر ..خط أحمر

ال أستبعد حدوث مفاجأة ..مدرب بولندا:

البعثة وصلت أمس

مونديال قطر سيكون مميزا

«ديم ـ ــا  ..مـغــرب»

وارسو -قنا -قال تشيسالف ميشنيفيتش
مدرب منتخب بولندا ،املشارك يف
بطولة كأس العالم FIFA
قطر  ،2022إن مونديال
قطر سيكون ممي ًزا
ومن أجمل البطوالت،
ً
ظروفا
وستقدم قطر
جيدة للغاية ،ولن
املنتخبات
ينقص
يشء يف البطولة التي
املنتخب
سيخوضها
البولندي ضمن املجموعة
الثالثة بجانب منتخبات األرجنتني

والسعودية واملكسيك .وقال مدرب بولندا
يف ترصيح له أمس« :بالطبع أنا
متحمّس للبطولة ،فهي املرة
األوىل التي سأشارك يف
بطولة بهذا الحجم،
وسنلعب يف الدور
األول من املونديال
أمام ثالثة منتخبات
قوية وغري أوروبية،
وسنلعب مباراتنا األوىل
ضد املكسيك ،لهذا نحن
نوجّ ه كل اهتمامنا حاليًا لهذا
املنتخب».

خا

حقائق مؤكدة تدحض الحمالت الفاسدة

ص

ّ
العمال في قطر :
نعيش حياة كريمة

كتب – محمد الجزار

مجسم كأس العالم
وصل الدوحة

وصل�ت مس�اء أم�س بسلامة الل�ه إىل
العاصم�ة الدوحة بعثة املنتخ�ب املغربي
األول لكرة القدم ،بعد رحلة استمرت ملدة 6
ساعات من مطار
الرباط اس�تعدادا
للمش�اركة يف
النس�خة  22من
منافس�ات كأس
العال�م ،الت�ي
تحتضنه�ا قطر

يف الفترة املمتدة ما بين  20نوفمرب و18
ديسمرب .2022
وضمت بعثة املنتخب املغربي التي وصلت
إىل قطر  7العبني ،وهم كل من :أحمد رضا
التغناوتي ،يحيى عطية الله ،يحيى جربان،
منري املحمدي الكجوي ،سليم أمالح ،جواد
ياميق وعز الدين
أوناح�ي ،عىل أن
ينضم إليهم باقي
الالعبين الذي�ن
وجهت لهم الدعوة
تباعا ،اللتزاماتهم
مع فرقهم.
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أقوال تاريخية تشيد بالجهود القطرية

دعـم مـن زعمـاء العـالـم
كتب -عادل النجار
مع اقتراب انطالق كأس العالم  ،2022تتوالى اإلشادة
الدولية بجهود قطر الكبيرة نحو استضافة النسخة
األفضل في تاريخ كأس العالم ،حيث يشهد الوطن
العربي والشرق األوسط للمرة األولى تنظيم قطر لكأس
العالم  2022خالل الفترة من يوم  20نوفمبر وحتى 18
ديسمبر المقبل .وعلى مدار األشهر والسنوات الماضية
كانت هناك تصريحات تخرج من الزعماء والمسؤولين
حول ثقتهم في تنظيم قطر لنسخة رائعة ،في ظل
الجهود الكبيرة التي بذلت من أجل تقديم مستوى

تنظيمي يتجاوز المعدالت القياسية ،وخالل هذه السطور
نسلط الضوء على العديد من التصريحات التي خرجت
من رؤساء العديد من الدول حول جهود قطر المتواصلة
لتنظيم المونديال ،وأن العالم كله سيشاهد النجاح
القطري طوال أيام البطولة بعد أن بذلت أقصى جهد
ممكن على مدار السنوات الماضية منذ الفوز باالستضافة.
لقد ارتبطت قطر بتعاون كبير مع مختلف الدول في
مختلف المجاالت ،وقد تابعت مختلف دول العالم جهود
قطر التي طورت فيها البنى التحتية والفوقية والمنشآت
العامة والرياضية ،من أجل تنظيم كأس العالم بشكل
رائع خاصة أنها المرة األولى التي تقام فيها البطولة في
المنطقة الخليجية والعربية واإلسالمية والشرق األوسط.

نسلط الضوء على أبرز تصريحات الزعماء وكبار المسؤولين
من جميع قارات العالم ،حيث كانت اإلشادة كبيرة ورائعة،
فعلى سبيل المثال ،تلقت قطر قبل عدة أسبايع رسالة
خطية من الرئيس األميركي جو بايدن تتصل بالعالقات
الثنائية بين البلدين وسبل دعمها ،والقضايا ذات االهتمام
المشترك وتعزيز التعاون خاصة في تنظيم بطولة كأس
العالم في قطر .2022
أيضا كانت الواليات المتحدة األميركية قد أكدت مع
المملكة العربية السعودية ،في بيان مشترك صدر في
يوليو الماضي ،على أهمية بطولة كأس العالم FIFA
قطر  2022بالنسبة للمنطقة ،وخالل هذه السطورة
نسلط الضوء على أبرز تصريحات الزعماء.

الرئيس
عبدالفتاح السيسي

الرئيس
فالديمير بوتين

الرئيس
عبدالمجيد تبون

الرئيس
رجب طيب أردوغان

رئيس جمهورية مصر العربية

رئيس روسيا االتحادية

رئيس الجمهورية الجزائرية

رئيس الجمهورية التركية

أبدى الرئيس املرصي ثقته يف قدرة قطر عىل
تنظيم نسخة مونديالة مرشفة ،وقال «أنا عىل ثقة
يف قدرة قطر التنظيمية واللوجستية لخروج هذا
الحدث العاملي يف أبهى صوره ،وعىل نحو يليق
باألمة العربية».

أعرب الرئيس الرويس عن ثقته يف أن قطر ستكون
قادرة عىل استضافة مونديال  2022بنفس
املستوى العايل الذي قدمته روسيا عام ،2018
وقال «أتمنى التوفيق لقطر يف إقامة هذا الحدث
الكبري ،وأنا متأكد من أن األمر سيكون كذلك».

أشاد الرئيس الجزائري بجهود قطر لتنظيم
نسخة مونديالية مميزة،
وقال إن ما حققته قطر يرشف كل العرب ،وأمر
يدعو للفخر بأن دولة عربية تستضيف كأس
العالم.

أثنى الرئيس الرتكي يف العديد من املناسبات عىل
تنظيم قطر لكأس العالم ،وشدد عىل الدعم الرتكي
للمونديال ،كما تلقى هدية تمثلت يف الكرة الرسمية
ملونديال قطر  2022والتي دون عليها اسم الرئيس
الرتكي ،وقدمها له رئيس االتحاد الدويل.

الملك
عبد الله الثاني بن الحسين

الرئيس
شي جين بينغ

الرئيس
ميلوش زيمان

الرئيس
إيمرسون منانجاجوا

ملك المملكة األردنية الهاشمية

رئيس جمهورية الصين الشعبية

رئيس جمهورية التشيك

رئيس جمهورية زيمبابوي

اعترب العاهل األردني أن اختيار قطر من قبل
االتحاد الدويل لكرة القدم «فيفا» الستضافة
مونديال  2022بأنه «إنجاز عربي» ،وقال إن
«استضافة قطر لهذا الحدث العاملي الكبري تعد
إنجازا لكل العرب».

أكد الرئيس الصيني ،أن العالقات الصينية -
القطرية تطورت بشكل رسيع وعميق يف السنوات
األخرية ،وأعرب عن دعم الصني قطر يف استضافة
كأس العالم لكرة القدم عام  2022ودورة
األلعاب اآلسيوية .2030

أبدى الرئيس التشيكي إعجابه بجهود قطر
لتنظيم املونديال ،وقال «كأس العالم قطر 2022
سيكون حدثا مميزا للغاية ،عىل كافة النواحي،
مشيدا بجاهزية قطر واستعداداتها لتنظيم
الحدث العاملي الكبري».

ثمن إيمرسون منانجاجوا رئيس زيمبابوي جهود
قطر الستضافة كأس العالم للمرة األوىل يف  ،كما
أبدى إعجابه بخطط اإلرث الخاصة باللجنة العليا
للمشاريع واإلرث الرامية الستثمار االستضافة يف
تعزيز الطاقات البرشية.

نيكوال
ساركوزي

كيرياكوس
ميتسوتاكيس

الرئيس الفرنسي األسبق

رئيس وزراء جمهورية اليونان

كرة القدم ليست ملكا للغربيني فقط ،كل منطقة
يف العالم يجب أن تكون لها الفرصة من أجل
احتضان منافسات كأس العالم التي ال تخص
دول الغرب فقط ،بل إن باقي الدول يجب أن تتاح
لها الفرصة من أجل إظهار قدراتها.

عرب كريياكوس ميتسوتاكيس رئيس وزراء جمهورية
اليونان عن ثقته يف قدرة قطر عىل تنظيم نسخة رائعة،
وقال «العالم كله ينتظر بفارغ الصرب انطالق البطولة
ومشاهدة التنظيم الدقيق لها ،خاصة أنها املرة األوىل
التي تقام فيها بطولة كأس العالم يف دولة عربية،
ونتمنى لقطر النجاح يف هذا املسعى النبيل والجريء».
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توقعات مثيرة لصامويل إيتو:

الكاميرون ستفوز بالكأس !..
ذهب أسطورة كرة القدم الكامريونية ،وسفري
كأس العالم  FIFAقطر  ،™2022صامويل
إيتو ،بعيدا ً يف توقعاته ألداء منتخب بالده يف
البطولة املرتقبة ،مؤكدا ً أن منتخب األسود غري
املروّضة سينجح يف كتابة التاريخ ،وصناعة
املجد ،ليصبح أول منتخب إفريقي يتوَّج بلقب
املونديال .وأضاف رئيس االتحاد الكامريوني
لكرة القدم ،يف حوار ملوقع (،)Qatar2022.qa
أنه ما من يشء سيعادل فرحته بمشاهدة منتخب
بالده وهو يرفع كأس العالم يف استاد لوسيل يوم
 18ديسمرب ،خالل احتفاالت اليوم الوطني لدولة
قطر ،وقال« :يومها سيتحول الحلم إىل حقيقة،
فالفوز باأللقاب حلم ألي العب .وبصفتي رئيسا ً
لالتحاد الكامريوني لكرة القدم ،ستغمرني
توصف بتتويج منتخب بالدي ببطولة
سعادة ال َ
كأس العالم».
ولم تقترص توقعات إيتو املتفائلة عىل منتخب
الكامريون فقط ،بل شملت جميع املنتخبات

اإلفريقية الخمسة املشاركة يف املونديال ،حيث
يتوقع تأهل املغرب للنهائي ملواجهة الكامريون،
ووصول جميع املنتخبات اإلفريقية إىل دور الستة
عرش ،وتصدر الكامريون واملغرب والسنغال
ملجموعاتها يف البطولة.
وتابع سفري مونديال قطر « :2022املنتخبات
اإلفريقية تمتلك ما يؤهلها ألداء نتائج جيدة يف
كأس العالم ،ولكننا حتى اآلن لم نقدم أفضل ما
لدينا خالل مشاركاتنا يف املونديال .لقد تعلمنا
من البطوالت السابقة ،وخرباتنا تزداد مع كل
مشاركة ،وأعتقد أن األداء املرشف لم يعد يكفي،
نحن اآلن جاهزون للتتويج».
ورسم النجم الكامريوني ،الذي شارك يف أربع
نسخ من كأس العالم ،خريطة وصول املنتخبني
الكامريوني واملغربي إىل املباراة النهائية ،متوقعا ً
أن تتخطى الكامريون عقبة بلجيكا يف ربع
النهائي وأن تطيح بالسنغال حامل لقب كأس
األمم األفريقية يف نصف النهائي ،عىل أن يم ّر

}
إيتو
}

املغرب عرب إسبانيا يف دور الستة عرش ،ويضع
حدا ً ملغامرة الربتغال يف ربع النهائي ،قبل أن
يقيض عىل آمال منتخب فرنسا حامل لقب
املونديال يف الدور نصف النهائي ،ليصعد إىل
النهائي املرتقب ملواجهة نظريه الكامريوني يف
نهائي إفريقي خالص.
وحول توقعاته ملنتخب الدولة املستضيفة ،قال
إيتو ،الحائز عىل جائزة الكرة الذهبية كأفضل
العب يف إفريقيا برقم قيايس أربع مرات ،إن
العنابي سيتجاوز دور املجموعات ،وسيحقق
ّ
مفاجأة كربى بإقصاء املنتخب اإلنجليزي يف دور
الستة عرش ،وبلوغ دور الثمانية.
وتطرّق الهداف التاريخي ملنتخب الكامريون
إىل تطور أداء املنتخب القطري قائالً« :لقد
أبىل منتخب قطر بالء حسنا ً عىل مدار السنوات
األخرية ،واكتسب خربات جيدة ،من مشاركاته
يف العديد من البطوالت القارية يف أنحاء العالم.
وأعتقد أن العنابي سيكون مفاجأة للمنتخبات
األخرى ملا يمتلكه عنارصه من مهارات مميزة».
وعىل صعيد الجوائز الفردية ،انحاز النجم
الكامريوني يف جميع توقعاته لالعبي منتخب
بالده ،حيث رشح كارل توكو إيكامبي
للفوز بجائزة الكرة الذهبية ،وفينست
أبو بكر للحصول عىل جائزة
الحذاء الذهبي ،وآندري أونانا
للتتويج بجائزة القفاز
كأفضل
الذهبي،
حارس مرمى يف
البطولة.

إشادة

هنية يشيد
بتحضيرات قطر

} هنية مع رئيس اتحاد الكرة

كتب – محمد الجزار
أشاد رئيس املكتب السيايس لحركة «حماس» إسماعيل هنية باستعدادات دولة
قطر لتنظيم منافسات كأس العالم  .2022وتقام منافسات مونديال قطر 2022
ألول مرة يف الوطن العربي والرشق األوسط خالل الفرتة من  20نوفمرب الجاري
وحتى  18ديسمرب املقبل .وأكد هنية أن قطر ستقدم أفضل نسخة يف تاريخ
بطوالت كأس العالم منذ انطالقها عام  .1930وأوضح هنية أن قطر قامت بعمل
كبري عىل كافة األصعدة من خالل بنية تحتية ومنشآت عىل مستوى عال ،وحدث
تطور كبري جدا يف البنية التحتية الرياضية بالذات عىل مدار  12سنة كاملة منذ
إعالن فوز قطر برشف اإلستضافة يف عام  .2010وأشار هنية يف ترصيحات
نرشتها وكالة شهاب الفلسطنية لألنباء إىل أن «الدوحة» سترشف العالم العربي
واإلسالمي لضمان إبهار العالم بالقدرات العربية التي سيخلدها التاريخ.

ص

دق أو ال تصدق

غانا ..المنتخب األضعف
«حكايا

ت» ..المونديال

الشرطة تقتحم  ..موقعة «سانتياجو»
شهدت بطولة كأس العالم 1962
يف تشييل مباراة تعد هي األكثر
رعبًا يف تاريخ كأس العالم بشكل
عام ،أقيمت ضمن الجولة الثانية
للمجموعة الثانية بني منتخب تشييل
ومنتخب إيطاليا!
حدة العنف بني املنتخبني وضعت
املباراة يف زاوية أخرى ،وكان ذلك
بسبب ما فعلته الصحف قبل أيام
من املباراة حيث خرجت الصحف
اإليطالية للسخرية من تشييل } معركة سانتياجو
بسبب سوء أوضاع البالد ،ما
عىل
استفز حفيظة الصحف يف تشييل التي خرجت
اإلطالق إلشهار الحكم بطاقة حمراء
لوصف الشعب اإليطايل بـ «الفايش».
ورغم أن العبي منتخبي تشييل وإيطاليا دخلوا إىل يف وجه العب منتخب إيطاليا "جورجيو فرييني"
أرضية امليدان حاملني الزهور يف الفتة تدل عىل بسبب تدخل عنيف للغاية عىل قدم العب منتخب
رغبتهم يف نرش السالم لكن أول دقائق من املباراة تشييل .إال أن "جورجيو" نجم إيطاليا رفض
الخروج من أرضية امللعب ما أدى لتدخل قوات
كانت كافية للتأكيد عىل تأثر الالعبني.
فحني جاءت الدقيقة  ،8شهدت املباراة أول توقف الرشطة! التي اعتزمت عىل إخراج الالعب بالقوة إىل

سياحة

«.. »MSC

الرفاهية لجماهير كأس العالم

} السفينة

خارج امليدان لكي تستمر املباراة.
فيما بعد تغاىض حكم املباراة عن
طرد "سانشيز" العب تشييل ،ما
استفز العب إيطاليا الذي ذهب نحو
سانشيز لتوجيه ركلة عىل رأسه ،ما
أدى لطرد ماريو ديفيد يف النهاية،
ليكمل األتزوري املباراة بـ  9العبني!
واصل ليونيل سانشيز املباراة وكرر
فعلته مجد ًدا مع العب آخر من
صفوف األتزوري! هذه املرة أدت
اللكمة إىل كرس أنف العب منتخب
إيطاليا ،ومع ذلك رفض الحكم اشهار
البطاقة الحمراء لـ"سانشيز" ً
أيضا.
األمر الذي تسبب بطبيعة الحال إلثارة
فوىض عارمة يف أرضية امللعب قادها العبي منتخب
إيطاليا تجاه الحكم ،ومن ثم توجه العبي األتزوري
للتشاجر مع العبي تشييل ً
أيضا ،ما ساهم يف تدخل
قوات الرشطة لتهدأت األجواء بني املنتخبني يف أكثر
من مناسبة .ويف النهاية ،فاز تشييل بنتيجة .0 - 2

تعد سفينة " "MSCوورلد يوروبا ،أول
فندق عائم بمواصفات خاصة ملشجعي
مونديال قطر  ،2022باإلضافة إىل
كونها مصنفة من فئة  5نجوم يف قطاع
الفنادق ،ما يعني أنها ستقدم الرفاهية
لجميع الجماهري ،التي حجزت غرفها
الخاصة يف أيام البطولة.
وكانت سفينة " "MSCورلد يوروبا
وصلت ميناء الدوحة ،بعد رحلتها
الطويلة التي انطلقت يف  31أكتوبر،
استعدادا النطالق منافسات بطولة
كأس العالم  2022يف العرشين من
الشهر الحايل .وتضم السفينة 2,626
كابينة وأكثر من  40ألف مرت مربع من
املساحات العامة ،كما تواكب أحدث
املعايري الحديثة عىل مستوى التكنولوجيا
واملمارسات الصديقة للبيئة .ويتوقع أن
تعيد رسم مالمح مستقبل سفن الرحالت
البحرية بتجربتها املليئة بالخيارات
الرتفيهية املتنوعة ،وتمتاز بممىش
خارجي بطول  104أمتار.

رغم تاريخه الكبري يف بطولة كأس العالم حيث تشارك للمرة الرابعة بعد نسخ
 2006و 2010و ..2014نال منتخب غانا لقب «األضعف
يف كأس العالم  ،»2022بناء عىل موقعه بني املتأهلني
لنهائيات املسابقة ،التي تستضيفها قطر الشهر الحايل.
ويع ّد منتخب غانا األضعف يف كأس العالم  ،2022إذ احتل
املركز الـ 61يف تصنيف االتحاد الدويل لكرة القدم «الفيفا»،
ما جعله صاحب الرتتيب األسوأ بني املتأهلني إىل مونديال
قطر .وفشلت غانا يف تجاوز مجموعات كأس أمم إفريقيا
 ،2021لكنها صعدت إىل كأس العالم  2022عىل حساب
املنتخب النيجريي .وتأهل منتخب غانا إىل املونديال
بعد تعادله مع نيجرييا يف الدور الحاسم ذهابا وإيابا،
لكنه استفاد من تعادله اإليجابي يف نيجرييا ،ليحجز أحد
املقاعد اإلفريقية يف كأس العالم  2022بفضل قاعدة الهدف
االعتباري خارج الديار .وستلعب غانا يف مونديال قطر ضمن
املجموعة الثامنة ،التي تضم كال من الربتغال وكوريا الجنوبية وأوروغواي.

إصابة

«نميتشا» ..ضربة للمانشافت
تلقى أحد املهاجمني البارزين يف الدوري األملاني لكرة القدم ،رضبة موجعة قبل
ساعات عىل إعالن قائمة «املانشافت» املشاركة يف كأس العالم  2022بقطر.
وأعلن نادي فولفسبورغ إصابة مهاجمه الشاب لوكاس نميتشا يف الركبة،
والتي ستؤدي لغيابه عن املالعب فرتة طويلة .وأوضحت الفحوصات الطبية
التي خضع لها نميتشا ،أنه أصيب بتمزق جزئي يف وتر الرضفة لركبته اليمنى.
وبحسب شبكة «سكاي أملانيا» ،فإن اإلصابة ال تستلزم خضوع صاحب «23
عاما» لعملية جراحية ،لكن يتوجب عليه االبتعاد عن املالعب ،وأخذ قسط من
الراحة عدة أسابيع .وكان نميتشا من املرشحني بقوة لدعم هجوم منتخب أملانيا
يف املونديال ،لكنه ترك مدربه هانز فليك يف حرية ،للبحث عن خيار آخر قبل إعالن
القائمة النهائية الخميس .وتعرض نميتشا لإلصابة خالل مشاركته يف فوز
فولفسبورغ عىل بوروسيا دورتموند ( )0 - 2يف الدوري األملاني.

} لوكاس
نميتشا
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انتظروا

جمال بلماضي
مدرب الخضر

بطـولـة مختلفة

يؤكد:

قطر بلدي الثاني  ..وسأشجع العنابي
أكد جمال بلمايض ،مدرب املنتخب الجزائري،
أمس دعمه ومساندته املطلقة لقطر خالل
ً
تنظيمها لكأس العالم ،2022
واصفا قطر ببلده
الثاني الذي يحتاج لكل الدعم من العرب ،ألنه
بلد عربي ومسلم ،مشريا إىل أن النسخة املقبلة
من املونديال ستكون بطولة عظيمة لعشاق كرة
القدم عرب العالم.
وقال بلمايض خالل املؤتمر الصحفي الذي
عقده ،أمس األحد ،ر ًدا عىل سؤال بخصوص
رأيه بتنظيم قطر لكأس العالم  2022وغياب
منتخب الجزائر عنها« :كنا سنشعر يف قطر كما
اّلو كنا نلعب عىل أرضنا يف الجزائر ،ومن املحبط
أل نكون هناك لألسف» ،وأضاف« :قطر بلدي
الثاني ،ونتمنى لها كل الخري والنجاح يف تنظيم
كأس العالم ألنها بلد عربي ومسلم».
وتابع« :قطر ستنظم بطولة عظيمة لعشاق كرة
القدم» ،قبل أن يشري إىل أن النسخة املقبلة من

املونديال ستكون مهمة ً
أيضا له ولكل املدربني
ومتابعي كرة القدم ،موضحً
ا:
«س
أتابع املباريات
عىل شاشة التليفزيون وسن
حاول
التعلم».
وعن املنتخب الذي سيش
جعه،
قال بلمايض:
«سأدعم منتخب قطر
ممثل
العرب األول
باملونديال».
وأوضح« :
هناك
دائ
م
ًا
ال
جديد
يف
كرة القدم،
وكأس ا
لعالم
مخرب
كبري
وم
فتوح
إلثراء معرفتنا
الكروية».
وحرص بلمايض عىل توجيه رسالة قوية لالعبيه
الذين سيخوضون املعسكر الحايل يف ظل
الحرسة عىل الغياب عن املونديال لتبقي أيام
معدودة فقط عن بدايته ،وذلك بقوله« :أشكر
الالعبني الحارضين رغم أن قلبهم ال يزال
ً
ينزف» ،مضيفا« :بني عامي  2019و 2022لم
نتعرض للخسارة ،وكنا ثابتني يف املستوى لكن
لألسف لن نكون حارضين يف كأس العالم».

} جمال بلماضي

وزاد« :سنكون من أكرب الغائبني عن مونديال
قطر ،ولقد كان لدينا الكثري من الطموح لو كنا
وفقنا يف التأهل» ،وأردف« :هذا ما يؤذي العبينا،
لكنهم سريدون عىل ذلك باعتزاز وسنقدم
مباراتني رائعتني أمام مايل والسويد».
وكما وجه بلمايض ،رسالة دعم إىل كافة
املنتخبات العربية واإلفريقية خالل مشوارها
يف نهائيات كأس العالم ،مشيدا يف الوقت ذاته
بمستوى مدرب املنتخب املغربي وليد الركراكي.
وتابع« :وليد يقوم بعمل رائع رفقة املنتخب
املغربي ،وأتمنى له التوفيق رفقة أسود األطلس
يف املونديال ،تربطنا عالقة صداقة وطيدة منذ
سنوات ،وأنا أعلم أنه قادر عىل تقديم يشء جيد
مع األسود».
وختم« :أ
تمنى
التوفيق للمنتخب املغربي
الشقيق،
وكل
املنت
خبات العربية واإلفريقية ،التي
ستمثلنا
يف
نها
ئيات
كأس العالم».

الياباني إيتو:

يواجه إيران وديا األربعاء

هدفنا ربع النهائي

«التونسي» يصل اليوم

زيورخ  -قنا -قال «جونيا إيتو» العب منتخب
اليابان إن منتخب بالده يتطلع إىل تحقيق نتائج
جيدة والتأهل إىل الدور ربع النهائي عىل األقل يف
نهائيات كأس العالم  FIFAقطر .2022
وتألق اله ّداف الياباني «إيتو» يف الدور األخري من
التصفيات اآلسيوية املؤهلة لنهائيات كأس العالم،
حيث اقتنص أربعة أهداف وصنع ثالثة أهداف
أخرى ،وبفعل تألقه انتقل الالعب الشاب لصفوف
نادي استاد ريمس يف دوري الدرجة األوىل الفرنيس،
ورسعان ما أصبح أحد أبرز نجوم الفريق.
وتحدث إيتو يف ترصيحات نرشها املوقع الرسمي
لالتحاد الدويل لكرة القدم «فيفا» أمس ،عن توقعاته
وآماله يف مشاركته األوىل يف كأس العالم ،مؤك ًدا أنه

بغض النظر عن مجريات البطولة ،فهو يتطلع
لكي يكون يف أتم جاهزيته البدنية والفنية
لكي يحقق نتائج طيبة مع رفاقه يف
البطولة ،الفتًا إىل أنه كان يحلم
باملشاركة يف كأس العالم ،كما
هو حلم كل العبي كرة القدم
الذين يعتربون الوصول
إىل البطولة إنجا ًزا هائلاً ،
حيث تحظى البطولة
العاملية األشهر واألقوى
املاليني
بمتابعة
حول العالم.
}
جونيا إيتو
}

الكوستاريكي يتدرب بالكويت
الكويت -قنا -بدأ املنتخب الكوستاريكي لكرة القدم
معسكره التحضريي األخري بالكويت ،قبل التوجه إىل
الدوحة للمشاركة يف بطولة كأس العالم  FIFAقطر
.2022
وفور وصول بعثة املنتخب الكوستاريكي إىل
الكويت انطلقت عىل الفور يف تحضرياتها األخرية
للمشاركة يف املونديال ،حيث أجرى املنتخب مرانا ً
تدريبيا ً استعدادا ً ملُواجهة ودية ستجمعه باملنتخب
العراقي يوم الخميس املقبل ،قبل التوجه يوم 18

نوفمرب الجاري إىل
قطر للمشاركة يف
املونديال.
املنتخب
وكان
الكوستاريكي قد خاض مؤخرا ً مباراة ودية
أمام نظريه النيجريي انتهت لصالحه بهدفني
دون رد .وتشارك كوستاريكا يف املونديال
ضمن املجموعة الخامسة إىل جانب إسبانيا،
أملانيا ،واليابان.

السامبا يعسكر في إيطاليا
روم�ا  -قن�ا -ب�دأت بعث�ة املنتخب
الربازيلي لك�رة الق�دم يف التوافد إىل
إيطالي�ا واالنتظ�ام يف معس�كر قبل
التوج�ه إىل الدوح�ة للمش�اركة يف
بطول�ة كأس العال�م  FIFAقط�ر
 ،2022املُقرّر
يف الفترة من
 20نوفمبر
ا لج�ا ر ي
وحت�ى 18
د يس�مرب
املقبل.
و و صل�ت
إىل إيطالي�ا
ا ملجمو ع�ة
األوىل الت�ي
تض�م
ا لطا ق�م
الفن�ي

للمنتخ�ب ،باإلضاف�ة لرئيس االتحاد
وثالثة العبني محليني.
وينتق�ل منتخ�ب الربازي�ل إىل دولة
قط�ر الس�بت املقب�ل ،فيما يس�تهل
مش�واره يف املوندي�ال باللع�ب ض�د
منتخ�ب رصبي�ا يف

 24نوفمبر الجاري ،ضمن املجموعة
الس�ابعة الت�ي تضم ً
أيضا س�ويرسا
والكامريون.
وبع�د رحلة اس�تغرقت  11س�اعة،
توجّ �ه ادين�ور تيت�ي ،املدي�ر الفني
ملنتخ�ب الربازي�ل ،وطاقمه املس�اعد
مرك�ز
إىل
تدري�ب نادي
يو فنت�و س
اإليط�ايل يف
مدينة تورينو،
ض
لخ�و
املعس�كر األول
للمنتخ�ب الذي
يحم�ل الرق�م
القي�ايس يف عدد
م�رات الف�وز
بكأس العالم (5
ألقاب).

الدمام -قنا  -يصل املنتخب
التونيس لكرة القدم إىل الدوحة
اليوم اإلثنني استعدا ًدا للمشاركة
يف بطولة كأس العالم  FIFAقطر
 2022التي تنطلق منافساتها يوم
األحد املقبل وتستمر حتى 18
ديسمرب املقبل.
وسيخوض منتخب تونس مباراته
الودية األخرية ضد نظريه اإليراني

األربعاء املقبل بالدوحة ..وذلك بعد انتهاء معسكره
اإلعدادي األخري مساء أمس بمدينة الدمام باململكة
العربية السعودية.
والتحق بمعسكر املنتخب التونيس أمس املدافع
الدويل والعب كان الفرنيس عيل العابدي ،ومهاجم
الكويت الكويتي ياسني الخنييس.
ويستعد جالل القادري مدرب منتخب تونس اليوم
اإلثنني لإلعالن عن القائمة النهائية لالعبني الذين
سيُمثلون املنتخب يف املونديال.

ماتيوس :موسياال سيصبح أسطورة
برلني -قنا ّ -
أكد لوثار ماتيوس،
املتوج مع منتخب أملانيا بكأس
العالم  ،1990أن النجم الشاب
جمال موسياال بإمكانه أن يصبح
أسطورة كروية يف بايرن ميونيخ،
عىل غرار األرجنتيني ليونيل مييس
نجم نادي برشلونة اإلسباني السابق،
وذلك بعد أن خاض  100مباراة مع
النادي البافاري يف الدوري األملاني
(بوندسليجا).
وأضاف ماتيوس ،يف
ترصيح صحفي أمس،
أن موسياال سيكون
إضافة قوية للمنتخب
خالل
األملاني
مشاركته يف نهائيات
بطولة كأس العالم
 FIFAقطر .2022

وسيتواجد موسياال ضمن قائمة
أملانيا املشاركة يف بطولة كأس العالم
 FIFAقطر  ،2022وذلك تحت
قيادة هانز فليك .حيث سيستهل
املنتخب مبارياته يف البطولة بمواجهة
نظريه الياباني يوم  23نوفمرب
الجاري ،ضمن منافسات املجموعة
الخامسة التي تضم كالً من إسبانيا
وكوستاريكا.
ويعتقد ماتيوس أن

}
جمال
موسياال

موسياال بإمكانه أن يرسخ إرثه
إذا اختار البقاء مع النادي طوال
مسريته.
وقال «موسياال أشبه بمييس ..يجب
عليه أال يرتك بايرن ،وأن يلعب دائماً،
قيمته تقدر بربع مليار يورو».
وبعد أن ساهم يف  20هدفا ً مع بايرن
ميونيخ يف كافة املسابقات ،يتفوق
موسياال عىل الالعبني األملان يف كل
املسابقات هذا املوسم.
وأصبح الالعب الشاب
أصغر العب عىل
اإلطالق يخوض 100
مباراة مع بايرن يف
(بوندسليجا) ،وذلك
بعد مشاركته مع
الفريق أمام شالكه
السبت املايض.

م
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بعد جولة شملت « »54دولة

«المجـســم»
وص ـ ـ ــل

أصبح�ت كأس العالم  2022النس�خة األصلي�ة منها تتجول
ح�ول العال�م منذ ع�ام  ،2006ويف هذا الع�ام تجولت يف 54
دولة ،وهذا ما س�يُقرّب االتحاد ال�دويل لكرة القدم «فيفا» من
تحقيق هدفه املتمثل يف إرس�ال الكأس األصلية لكل االتحادات
األعضاء الـ 211مع حلول عام .2030
وشكلت الجولة العاملية لكأس العالم فرصة للجماهري ملشاهدة
مجسم الكأس العاملية التي يتنافس عليها  32منتخبًا من أجل
الظفر بها.
وش�ملت الجولة العاملي�ة للكأس ،وللم�رة األوىل عىل اإلطالق،
زي�ارة بل�دان املنتخبات الـ 32املتأهلة رس�ميا للمش�اركة يف
كأس العالم ،مما أتاح للجماهري تجارب منقطعة النظري.
وانطلقت الجول�ة العاملية للكأس األصلية لبطولة كأس العالم
يف  12ماي�و املايض برعاية رشكة ك�وكا كوال ،يف فعالية كربى
شهدتها إمارة دبي املحطة األوىل للجولة.
وس�تبقى الكأس تحت إرشاف اللجنة العليا للمشاريع واإلرث
واالتح�اد ال�دويل لك�رة القدم م�ن اآلن وحت�ى ي�وم املباراة
النهائي�ة يف  18ديس�مرب/ كان�ون األول،
ُ
حيث سيرفعها املنتخ�ب البطل يف ختام
املنافس�ات ويحتف�ل م�ع جمه�وره
العري�ض الذي س�يكون يف مدرجات
استاد لوسيل.
يُذك�ر أن مُجس�م كأس العال�م يبلغ
وزن�ه  6.175كيلوغرام م�ن الذهب
عـيـ�ار  18قيـراطاً ،ويبلغ ارتفاعه
ح�وايل  36.5س�نتيمرت ول�ه قاع�دة
دائري�ة قطرها حوايل  13س�نتيمرتاً،
وآخر م�ن حمل�ه املنتخ�ب الفرنيس
ال�ذي ُت�وج بلق�ب نس�خة مونديال
روسيا .2018

كتب  -عوض الكبايش
مجسم كأس العالم  ،2022إلى العاصمة
وصل أمس
ّ
القطرية «الدوحة» ،بعد جولة شملت كافة دول وبلدان
العالم ،قبيل أيام تفصلنا عن بَدء مراسم البطولة
العالمية ..وكانت المملكة العربية السعودية آخ َر محطات
تواجد مجسم كأس العالم للنسخة الـ .22التي شملت
 54دولة حول العالم ،والتي من المقرر إقامتها داخل
مالعب قطر المجهزة الستضافة هذا الحدث الكروي.

البداية الترويجية منذ« »6أشهر

فرصة استثنائية للمشجعين

} نجوم العنابي شاركوا في جولة الترويج

ُتمنح الكأس للفائزين يف بطولة كأس العالم لكرة القدم ،لكنها تبقى ملكا للفيفا .وهي
مصنوعة من الذهب الخالص ويبلغ وزنها  6.142كغم ،ومنقوش عىل سطحها صورة
لشخصني يحمالن الكرة األرضية عاليا ،ويرجع تصميمها الحايل إىل سنة .1974
وبحسب الفيفا فباعتبارها واحدة من أكثر الرموز الرياضية شهرة يف العالم وأيقونة
ال تقدر بثمن ،فإنه ال يمكن لغري أشخاص مختارين أن يلمسوها أو يحملوها ،بمن
فيهم الفائزون السابقون بها ورؤساء الدول.
وبما أن اللوائح تنص عىل بقاء الكأس األصلية يف حيازة الفيفا وال يمكن الفوز بها،
فإن الفريق الفائز ببطولة كأس العالم يحتفظ بالكأس األصلية مؤقتا ويحصل
بشكل دائم عىل كأس طبعة البطولة ،واملسماة بكأس الفائز بكأس العالم (ليست
ذهبية وإنما مطلية بالذهب ،وينقش عىل سطحها سنة الفوز بها واسم البلد
املضيف واسم الفائز بها).
وتعد جولة كأس العالم فرصة استثنائية للمشجعني لالستمتاع بجزء من تاريخ
كرة القدم ومشاركة شغفهم بهذه الرياضة مع بعضهم بعضا .وانطلقت الجولة
العاملية األوىل التي تنظمها رشكة كوكا كوال للكأس األصلية للبطولة العاملية ،شهر
مايو املايض من مدينة دبي ،ثم حطت الرحال يف أكثر من  19بلدا.

السعودية آخر المحطات
حط مجسم بطولة كأس العالم الرحال باململكة العربية السعودية يف آخر محطاته
ضمن جولته العاملية الرتويجية ،قبيل انطالق كأس العالم قطر  2022يف الـ20
من ترشين الثاني / نوفمرب الجاري.
ووصل كأس العالم بقيادة النجم اإلسباني ديفيد فيا ،إىل السعودية عرب مطار امللك
عبدالعزيز بجدة ،ضمن محطته األخرية قبل الوصول إىل الدوحة.
وعرضت الكأس الغالية أمام الجماهري يف عدة أماكن ،وستستمر ملدة يومني انطالقا
من جدة قبل انتقال الكأس إىل العاصمة الرياض ومن ثم االختتام بمدينة الدمام.
الكأس التي انطلقت يف جولة عاملية شملت  51دولة ومنطقة ،وصلت إىل محطتها ما
قبل األخرية بقيادة النجم اإلسباني السابق ديفيد فيا ،وستنتهي الجولة بقطر التي
تحتضن بطولة كأس العالم.

} كأس العالم في السعودية

ا نطلقت
أول������������ى
ف���ع���ال���ي���ات
ال������ج������ول������ة
ال���ت���روي���ج���ي���ة
للنسخة األصلية
م��ن ك��أس العالم
ل��ك��رة ال���ق���دم قبل
نحو ستة أشهر على
ان��ط�لاق بطولة كأس
العالم  FIFAقطر 2022
وس���ط أج����واء احتفالية
وتفاعل جماهيري ضخم
من كافة شرائح المجتمع
من مواطنين ومقيمين.

} المجسم قبل بداية الجولة

وذلك يف إطار الخطط الرتويجية التي تسبق
إقامة املونديال للمرة األوىل يف العالم العربي
ومنطقة الرشق األوسط.
وشهد اليوم الثالث من الجولة الرتويجية لكأس
العالم أربع محطات مختلفة ،تنوعت بني مناطق
تضم مؤسسات رسمية وثقافية وأماكن عامة
تحتوي عىل وجهات ترفيهية واجتماعية.

وجاءت املحطات األربع من جولة الكأس عىل
النحو التايل توالياً :األوىل يف مركز القيادة
الوطني الواقع بمنطقة الدحيل ،والذي يضم
ممثلني من جميع إدارات وزارة الداخلية،
ومنها لجنة عمليات أمن وسالمة بطولة كأس
العالم  FIFAقطر  ،2022والتي تلعب دورا
كبريا يف دعم وسالمة البطولة من كافة األوجه،

وإخراجها بالصورة املميزة وفق املتطلبات
الدولية لعمليات التأمني ،وذلك بالتعاون
مع إدارة املنشآت يف اللجنة العليا للمشاريع
واإلرث.
وخالل هذه املحطة حرص منتسبو كافة الجهات
األمنية والخدمية العاملة بمركز القيادة الوطني
عىل التقاط الصور التذكارية مع الكأس.

طـائــرة خــاص ــة
وصلـت النسـخة األصلية من مجسم كأس العالم 2022
إىل قطـر أمـس األحـد ،وذلك قبل أسبوع عىل انطالقة
مونديال قطر  ،2022وبعد انتهاء جولتها العاملية من 54
دولة.
ووصل مُجسم كأس العالم الذي يتمنى أي نجم أو العب
كرة قدم مشارك يف املونديال رفعه يف يوم املباراة النهائية
إىل الدوحـة مـن جـديـد،

بعد جولة عىل حوايل  54دولة حول العالم ،وهي جولة
اعتيادية بقرار من االتحاد الدويل لكرة القدم والتي تحدث
مع كل نسخة جديدة للمونديال.
كأس العالم  2022تمنح للمنتخب الفائز يف بطولة
مونديال قطر  2022لكن النسخة األصلية من كأس العالم
 2022تبقى ملكا لالتحاد الدويل.
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« »3منتخبات

تتواجد من جديد

مشاركة عربية في ال ـ ـ ـ ـ ـ ــنسخة االستثنائيـ ــة

التونسي يفتح طريق االنتصارات

} الفراعنة والبداية في مونديال «»1934

كان املنتخب التونيس هو األول عربيا ً وأفريقيا ً الذي ينجح يف
الفوز يف كأس العالم ،وذلك عقب االنتصار عىل املكسيك بثالثة
أهداف مقابل هدف ،يف نسخة  1978التي أقيمت يف األرجنتني،
ويف باقي املباريات خرست من بولندا بهدف ،وتعادلت سلبيا ً
مع أملانيا الغربية.
املنتخب التونيس كذلك من أكثر املنتخبات العربية من حيث
عدد مرات املشاركة يف بطوالت كأس العالم عرب التاريخ،
شارك هذا املنتخب للمرة األوىل يف كأس العالم عام 1978
وحقق عندها فوزا مرشفا عىل منتخب املكسيك بالنتيجة
 .1-3إال أن املنتخب البولندي تفوق عليه وحقق فوزا ،ثم
عاد املنتخب التونيس ليحسن أداءه وحقق التعادل أمام
املنتخب األملاني وتعترب هذه املشاركة هي األبرز من
حيث التقدم للمنتخب التونيس إذ أنه خرج من البطولة
يف دور املجموعات يف مشاركاته األربع األخرى.

سجل املنتخب املرصي الحضور األول للمنتخبات العربية
واإلفريقية التي تأهلت لكأس العالم وذلك يف نسخة  1934يف
إيطاليا ،كما سجل املنتخب املرصي مشاركتني يف عام 1990
يف إيطاليا أيضا وتعادلت مع هولندا بهدف لكل فريق وأيرلندا
سلبيا ً وخرست من إنجلرتا بهدف دون رد ،كما لعبت يف
النسخة األخرية بروسيا  2018وخرست يف  3مباريات
من األوروغواي وروسيا والسعودية .تأهل منتخب مرص
لبطولة كأس العالم ثالث مرات يف تاريخه ،ويعترب املنتخب
العربي األول الذي تأهل إىل هذه البطولة وكان ذلك عام
 1934بنسخة املونديال الثانية منه .تعترب النقطة األبرز
يف تاريخ مشاركات املنتخب املرصي يف تاريخ بطوالت
كأس العالم لكرة القدم هي التعادل مع املنتخب
الهولندي وكان ذلك عام  .1990أما بالنسبة ملشاركات
املنتخب األخرى فلم تحظ بإنجازات مهمة.

سجل األهداف
ً
هدفا يف  5مشاركات
سجل املنتخب املغربي 14
بنهائيات كأس العالم 5 ،منها يف مونديال فرنسا
 ،1998و 3يف مونديال املكسيك  ،1986وهدفني
يف الواليات املتحدة  ،1994وهدفني يف املكسيك
 ،1970ومثلهما يف روسيا .2018
ويتشارك منتخبا الجزائر وتونس يف عدد األهداف
املسجلة يف كأس العالم ،ولكل منهما ً 13
هدفا ،إذ
سجلت الجزائر  7منها يف الربازيل  ،2014و 5يف
ً
وهدفا يف املكسيك .1986
إسبانيا ،1982
أما املنتخب التونيس فسجل خمسة أهداف يف
بروسيا  ،2018و 3أهداف يف مونديال أملانيا
 ،2006ومثلها يف مونديال األرجنتني ،1978
ً
وهدفا واحدًا يف كل من فرنسا  ،1998وكوريا
الجنوبية واليابان .2002
وللمنتخب السعودي  10أهداف يف مشاركاته
الخمس ،سجل منها  4يف الواليات املتحدة ،1994
وهدفني يف مونديال فرنسا  ،1998ومثلهما يف
مونديال أملانيا  ،2006وروسيا .2018
للمنتخب املرصي  5أهداف يف تاريخ مشاركته
بكأس العالم 2 ،منها يف مونديال إيطاليا ،1934
و 2يف مونديال روسيا  ،2018وهدفا وحيدا يف
مونديال إيطاليا .1990
وسجل اإلماراتي هدفني يف مشاركته بإيطاليا
 ،1990وهدفني للكويت يف إسبانيا  ،1982وهدفا
للمنتخب العراقي يف املكسيك .1986

السجل التاريخي

« »4منتخبات
كتب  -عوض الكبايش
تعترب مشاركة منتخبنا الوطني األول لكرة القدم يف بطولة
كأس العالم  2022هي األوىل للعنابي ،ويف ذات التوقيت
هي تاسع مشاركة عربية ،حيث بلغت نسبة املشاركة
العربية يف كأس العالم ذروتها عام  2018يف روسيا
بمشاركة  4منتخبات عربية يف آن واحد وهي السعودية

واملغرب ومرص وتونس ،وستتكرر هذه التجربة يف كأس
العالم  2022املقرر يف قطر مع مشاركة السعودية وتونس
واملغرب ومنتخب البلد املضيف قطر.
كان من املمكن أن تزداد نسبة مشاركة البلدان العربية
يف مونديال قطر لو أن مرص فازت عىل السنغال يف مباراة
الذهاب عرب ركالت الرتجيح ،ولو أن الجزائر فازت عىل
منتخب الكامريون يف أرضها وبني جمهورها حيث تمكن
املنتخب الكامريوني يف الوقت بدل الضائع من التسجيل

وحرمان الجزائر من املشاركة يف كأس العالم ،2022
وكذلك األمر بالنسبة لإلمارات التي خرست امللحق اآلسيوي
أمام أسرتاليا بالنتيجة .2-1
يخوض منتخبنا الوطني املشاركة األوىل عرب تاريخه يف
كأس العالم ،وهو املنتخب العربي رقم  9الذي يلعب يف
كأس العالم منذ بدايته عام  1930حتى النسخة القادمة
قطر  ،2022بعد منتخبات املغرب وتونس والسعودية
الذين شاركوا يف  5نسخ ماضية ،بجانب الجزائر التي

الكويتي ..األول من آسيا

األخضر السعودي »5« ..نسخ
املنتخب السعودي واحد من املنتخبات التي
نجحت بالتأهل خمس مرات للمونديال عرب
التاريخ ويتشارك مع كل من تونس واملغرب
من حيث عدد املشاركات . .واملشاركة األوىل
كانت األكثر تميزا يف مونديال  1994بأمريكا،
إذ أنه تمكن من الفوز عىل املنتخب املغربي
وكذلك عىل املنتخب البلجيكي ليصعد إىل

الدور الثاني  .أما بالنسبة ملشاركات املنتخب
السعودي األربعة األخرى يف بطوالت كأس
العالم فلم يحظ بنفس االنتصارات وخرج من
دور املجموعات.
هذا وتعترب شباك األخرض عربيا األكثر
استقباال لألهداف بـ 39هدفا خالل
مشاركاته  ..كما يحتفظ السعودي برقم

املنتخب صاحب أكرب سلسلة تأهل
متتالية بني املنتخبات العربية وذلك
1994
يف كؤوس العالم عام
بالواليات املتحدة ثم مونديال 98
بفرنسا ونسخة  2002يف كوريا
الجنوبية واليابان ثم مونديال
 2006يف أملانيا.

} مباراة مصر
والسعودية

تواجد وحيد في البرازيل

رفعت مشاركة قطر يف نهائيات النسخة الحالية
من رصيد عدد املنتخبات العربية التي وصلت إىل
املونديال ،لتبلغ تسع دول عىل امتداد تاريخ كأس
العالم لكرة القدم.
فباإلضافة ملشاركات املغرب والسعودية وتونس،
شهد مونديال  2010بجنوب أفريقيا تواجد الجزائر وهو املنتخب العربي
استطاعت منتخبات الجزائر ،ومرص ،والكويت،
الوحيد الذي شارك يف البطولة ،وتكرر األمر ملحاربي الصحراء يف نسخة
واإلمارات ،والعراق بلوغ «الحلم املونديايل» ،يف مراحل
 2014يف الربازيل بتواجده وحيدا ً ممثالً للعرب ،وتواصلت األرقام املميزة
متفاوتة.
للجزائر باملشاركة الرابعة وتساوت وقتها مع السعودية واملغرب وتونس،
ّ
يحل املغرب والسعودية وتونس يف املرتبة األوىل،
وفيما
كما أن الجزائر سجلت الفوز عىل كوريا الجنوبية بأربعة أهداف مقابل
شارك
حيث
الثانية،
املرتبة
يف
الجزائري
املنتخب
يأتي
هدفني يف الجولة الثانية وهو الفريق العربي الوحيد الذي سجل رباعية يف
«محاربو الصحراء» يف أربع مناسبات سابقة ،وهي
يف مونديال إسبانيا  ،1982ومونديال املكسيك ،1986
ومونديال جنوب إفريقيا  ،2010ومونديال الربازيل .2014
ويف املرتبة الثالثة يحل منتخب مرص بثالث مشاركات ،هي
مونديال إيطاليا  ،1934وإيطاليا  ،1990وروسيا .2018
أما الكويت فقد شاركت يف مونديال إسبانيا  ،1982وكذلك
شارك املنتخب اإلماراتي مرة واحدة يف إيطاليا  ،1990فيما
حرض العراق يف مونديال املكسيك  ،1986ليتوّج مونديال قطر
املسرية بحضور «العنابي» للمرة األوىل.

شاركت  4مرات ومرص يف  3مناسبات ،واإلمارات والكويت
والعراق مرة وحيدة فقط لكل منتخب ،ويف النسخ املاضية
كانت هناك لحظات مميزة للفرق العربية ونسخ لم تكن
وفق الطموح ،وسوف يسجل مونديال قطر القادم تواجد
 4منتخبات عربية وهم منتخبنا الوطني والسعودية
وتونس واملغرب ،ويتطلعون بكل تأكيد للظهور بوجه
مرشف وتحقيق نتائج إيجابية خاصة أن هناك مميزات
من ضمنها التواجد الجماهريي الكبري املتوقع كلما لعب

منتخب عربي يف مونديال كل العرب ،كما نرصد يف هذا
التقرير أرقاما حول مشاركات املنتخبات العربية يف
املوندياالت املاضية.
عىل مستوى النتائج التي تحققت تاريخيًا ،استطاعت 3
منتخبات عربية الوصول إىل الدور الثاني من كأس العالم،
أولها املنتخب املغربي يف أول مشاركة له عام  1986يف
املكسيك ،حيث خرس أمام أملانيا التي بلغت نهائي املونديال
حينها ،بنتيجة  0-1يف الدقائق األخرية.

من جهته ،كرّر املنتخب السعودي اإلنجاز نفسه عام
 1994يف مونديال الواليات املتحدة ،إذ وصل إىل الدور
الثاني وخرس أمام منتخب السويد ثالث الكأس حينها
بنتيجة .1-3
وللجزائر حصتها من هذا اإلنجاز ،وقد تجسد يف مونديال
الربازيل عام  ،2014حني أحرج مقاتلو الصحراء منتخب
أملانيا حامل اللقب ،فوصلوا إىل وقت إضايف بعد التعادل
السلبي يف الوقت األصيل ،لكنهم خرسوا خالله .1-2

مباراة واحدة ،كما أنه كان املنتخب العربي الثالث
الذي يصل إىل ثمن النهائي تاريخيا ً بعد السعودية
واملغرب ، ،وكان الهدف األكثر تأخرا حسب الزمن سجل
بإمضاء من الجزائري عبد املؤمن جابو بزمن قد وصل إىل
 120دقيقة و 52ثانية يف مرمي املنتخب األملاني التي خرستها
الجزائر بهدفني مقابل هدف.

املنتخب
تأهل
الكويتي كأول
منتخب عربي
آسيا
من
إىل
يصل
كأس العالم
يف  1982يف
إسبانيا ،ولم
يحقق األزرق
ا لكو يتي
سوى نقطة
و حيد ة
مع
بالتعادل
تشيكو سلو فكيا
بهدف لكل فريق،
بينما تلقت الخسارة
يف مباراتني من إنجلرتا
بهدف دون رد ومن فرنسا
بأربعة أهداف مقابل هدف.

المغرب ..سجل
حافل بالنجاحات

الج ـ ـ ـ ــزائر ..أرقام خاصة
يعترب منتخب الجزائر من أهم املنتخبات العربية من حيث عدد مرات
املشاركة يف بطوالت كأس العالم عرب التاريخ وإحرازه تقدما يف املرات التي
شارك فيها .كانت أوىل مشاركات هذا املنتخب يف املونديال سنة  1982وتعترب
من املشاركات املميزة .قدم املنتخب الجزائري أدا ًء متألقا يف هذه النسخة من
بطولة كأس العالم وقدم إىل العالم الالعب رابح ماجر الذي كان له الفضل
الكبري يف فوز املنتخب الجزائري عىل منتخب أملانيا الغربية بنتيجة .-1 2
يذكر أن املنتخب الجزائري هو املنتخب العربي الوحيد الذي تمكن من
تسجيل  4أهداف يف مباراة واحدة وكان ذلك يف مونديال عام  ..2014عىل
حساب كوريا الجنوبية وانتهت املباراة بنتيجة  2/ 4باإلضافة إىل ذلك فهو

يشهد مونديال  2022وجود  4منتخبات عربية
ألول مرة يف التاريخ ،يف ظل وجود املستضيفة
قطر ،حيث تأهلت السعودية ،بجانب تونس،
واملغرب من إفريقيا ..ليكون هناك  4منتخبات
عربية يف كأس العالم.
أكرب تواجد سجلته الكرة العربية يف كأس العالم
يف نسخة  ،2018عندما شاركت  4منتخبات
للمرة األوىل يف التاريخ ،وهي مرص واملغرب
وتونس والسعودية ،وودعت جميعها مبكرا،
حيث خرجت جميعها من دور املجموعات.
ويعترب منتخب السعودية صاحب الرقم القياىس
بني املنتخبات العربية يف عدد مرات املشاركة
ببطولة كأس العالم ،برصيد  6مشاركات ،ثم
السعودية واملغرب وتونس بـ  5مشاركات لكل
منها.
هذا ويشارك يف مونديال قطر 4 ،2022
منتخبات عربية هي:
قطر املستضيفة ،التي ترأس املجموعة إىل جانب
كل من هولندا والسنغال واإلكوادور ..السعودية
يف املجموعة الثالثة إىل جانب األرجنتني وبولندا
واملكسيك ..وتونس يف املجموعة الرابعة مع كل
من فرنسا والدنمارك وأسرتاليا ..واملغرب يف
املجموعة السادسة إىل جانب كل من كرواتيا
وبلجيكا وكندا.

األكثر تسجيال بني املنتخبات العربية يف نسخة واحدة بسبعة أهداف أيضا
عام  .2014يذكر أن املنتخب الجزائري أثناء مشاركته يف كأس العالم عام
 2014تأهل إىل الدور الـ 16بعد أن فاز عىل منتخب كوريا الجنوبية
وتعادل مع املنتخب الرويس .يف نسخة إسبانيا  1982كان املنتخب
الجزائري هو أول بلد عربي وأفريقي يفوز بلقاءين يف نهائيات كأس
العالم يف مباراتيه ضد أملانيا التي انتهت  1 /2وضد تشييل والتي
انتهت  ،2 /3وهو أيضا ً أول فريق عربي ،وأفريقي يفوز عىل
منتخب أوروبي ،كما أنه املنتخب الوحيد الذي فاز بلقاءين
دون أن يمر إىل الدور الثاني.

أول بلد عربي وأفريقي يمر إىل الدور الثاني لنهائيات
كأس العالم هو املغرب بعد احتالله املرتبة األوىل يف
مجموعته التي ضمت كال من إنجلرتا ،بولندا والربتغال..
لكن أسود األطلس خرسوا يف الدور الثاني بصعوبة أمام
أملانيا  ،1/0وذلك يف مونديال  ،1986كما كانت هذه
النسخة شاهدة عىل تواجد أول بلد عربي وأفريقي يصل
إىل النهائيات مرتني عىل التوايل املنتخب الجزائري بعد
مشاركته يف النسخة السابقة .1982
املنتخب املغربي واحد من أكثر املنتخبات العربية التي
تأهلت عرب التاريخ لبطولة كأس العالم وكانت أوىل مشاركاته
فيها عام  .1970إال أن نجم هذا املنتخب لم يلمع إال عام
 1986حيث تأهل إىل الدور الـ 16بعد أن حقق انتصارا واحدا
وتعادلني وكان املتصدر يف املجموعة التي ضمت منتخبات
عريقة .
املنتخب املغربي هو املنتخب األكثر خوضا للمباريات يف بطوالت
كأس العالم بـ 16مباراة ،مثله مثل السعودية.
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الجماهير الق

طرية
تع ّول عليه كثيرا

المعز علي..
القناص
كتب -عوض الكبايش
يعترب املعز عيل هداف منتخبنا الوطني األول ونجم فريق
الدحيل الحايل ،وهداف بطولتي كأس آسيا  2019بتسعة
أهداف والكأس الذهبية  2021بأربعة أهداف ،واحدا من
أهم عنارص العنابي يف املونديال ،وهو ما يجعله يظهر
بمستويات راقية خالل املواجهات الرسمية املقبلة ،خاصة
وأنها فرصة جيدة لالعب ونجم العنابي.
تعوّل الجماهري القطرية والعربية عموما عىل املهاجم املعز
عيل ،لقيادة (العنابي) نحو تحقيق حلم التأهل إىل الدور
الثاني عىل األقل خالل كأس العالم  ،2022الذي يقام
خالل الفرتة بني من  20نوفمرب الجاري إىل  18ديسمرب
املقبل.
ملع اسم نجم كرة القدم القطرية املعز عيل ،يف نهائيات
كأس آسيا التي استضافتها اإلمارات يف يناير عام ،2019
ورغم صغر سنه ( 26عاما) يبدو قريبا من الوصول إىل
صدارة هدايف (العنابي) عىل مر التاريخ.

بصمة مع العنابي في المونديال
يحلم املعز برتك بصمة مع منتخب بالده خالل
كأس العالم  ،2022مستفيدا من عاميل األرض
والجمهور ،ورصح مؤخرا يف مقابلة مع موقع
االتحاد الدويل لكرة القدم (فيفا) ،بأنه وزمالءه
يبذلون جهودا كبرية ليكونوا مصدر فخر
للشعب القطري ،يف مشاركة (العنابي) األوىل
بكأس العالم.
وقال« :لدينا طموح كبري ولكني ال أستطيع
التحدث عنه ألن هذا الطموح يكرب كل يوم،
ّ
سنحقق
ولكن ما يُمكنني أن أعد به هو أننا
مفاجأة كبرية وسنصل إىل مدى بعيد يف
النهائيات».
وبسؤاله عن املخاوف التي تنتاب املراقبني

للمنتخب بعد تواضع النتائج يف اآلونة األخرية،
قال« :صحيح أن املعسكر األخري يف أوروبا كان
طويالً ،لكنه حقق املرجو منه ،حيث واجهنا
منتخبات وأندية واستفدنا كثريا ً من تواصل
االحتكاك ،وهذا لم يكن تعويضا ً عن يشء لكن
للبقاء يف الجاهزية الذهنية والبدنية».
وعن املونديال قال« :املهمة لن تكون سهلة يف
املجموعة األوىل الصعبة ،لكن ربما تكون مباراة
االفتتاح أمام اإلكوادور (مفتاح) التأهل ،و ُتع ّزز
يف حال النجاح بالفوز بها ،الحظوظ
يف بلوغ الدور الثاني ،والبداية
ّ
ستشكل حافزا ً قبل
الجيدة
املواجهتني التاليتني.

كوبا أميركا والكأس الذهبية
شارك منتخبنا يف الربازيل خالل العام  ،2019من أجل املشاركة يف بطولة
كوبا أمريكا ،وخاض العنابي  3مباريات ،وسجل املعز هدفا يف مباراة
التعادل مع باراغواي  2،2 /
وبعدها بعامني ،شارك العنابي يف الكأس الذهبية.
وكان ظهور (العنابي) يف هذه البطولة الفتا ،بعد الوصول إىل نصف
النهائي ،وفيها سجّ ل املعز عيل  4أهداف ،يف شباك بنما وغرينادا
والسلفادور (هدفني) ..وبذلك أصبح املعز عيل الالعب الوحيد
الذي سجل يف  3بطوالت قارية مختلفة (كأس آسيا ،وكوبا
أمريكا ،والكأس الذهبية).

االنطالقة مع منتخبنا
ّ
دشن املعز عيل مسريته مع منتخب قطر باللعب
وديا ضد العراق يوم  8أغسطس  ،2016ملدة 45
دقيقة فقط ،وحينها كان بعمر  20عاما و 6أيام.
انتظر املعز عيل حتى مباراته الـ 14من
أجل تسجيل هدفه األول ،وكان ذلك يف مرمى
ليشتينشتاين ،خالل مباراة ودية أقيمت يوم
 14ديسمرب  ،2017وانتهت بخسارة املنتخب
القطري  ..2-1ودافع املعز عيل عن قميص منتخب
قطر يف  82مباراة دولية ،سجل خاللها  39هدفا،
وضعته يف املركز الثاني عىل عرش هدايف (العنابي)
التاريخيني.
وبات الهداف املعز عيل قريبا من صدارة هدايف
منتخب قطر ،وال يفصله سوى هدف واحد ،إذ يتصدر
القائمة يف الوقت الراهن املهاجم سباستيان سوريا،
الذي سجل  40هدفا يف  123مباراة دولية ،بينما جاءت
أهداف املعز يف  82مباراة ..وهو ما يعني أن الفرصة
جيدة للمعز للصدارة ،واالبتعاد بعيدا.

}
المعز علي
هداف العنابي
}

وقدم املعز عيل أداء راقيا ومتميزا ،رغم عمره الصغري
نسبيا ،وتعول الجماهري القطرية كثريا عىل املعز صاحب
األداء الفردي املميز والقدرة عىل تسجيل أنصاف الفرص
حتى يتأهل املنتخب إىل دور الـ  16سعيا ملشاركة أوىل
تاريخية يف كأس العالم.
ويلعب املنتخب القطري يف املجموعة األوىل لكأس العالم
 ،2022حيث سيخوض مباراة االفتتاح أمام اإلكوادور يوم
 20نوفمرب الجاري ،عىل ملعب البيت ،ثم يواجه السنغال
وهولندا يومي  25و 29نوفمرب الجاري ،عىل ملعبي
الثمامة والبيت.
يتوقع أن يكون املعز عيل أحد النجوم املتألقة يف مونديال
قطر  2022املقرر انطالقه يوم  20نوفمرب بمواجهة
اإلكوادور عىل استاد البيت ،ويعول عليه كثريا ً الجهاز
الفني ملنتخبنا الوطني بقيادة اإلسباني فليكس سانشيز
والجماهري القطرية ،خاصة وان ظل متواجدا يف املواعيد
الكربى وال يخيب ظن الجماهري ،ولذلك الجميع يتمنى
أن يقود العنابي بقوة خالل املونديال يف املشاركة األوىل
ملنتخبنا الوطني.

أهداف في بطوالت قارية مختلفة
سطر املعز عيل نجم املنتخب القطري األول لكرة القدم
وهداف كأس آسيا ،اسمه يف سجالت التاريخ بأحرف
من ذهب عقب تسجيله لهدف يف شباك منتخب بنما ،يف
بطولة الكأس الذهبية املقامة يف الواليات املتحدة حاليا،
والتي انتهت بالتعادل اإليجابي بثالثية لكل منهما.
وبات املعز عيل مهاجم املنتخب القطري ونادي الدحيل
هو أول العب يف تاريخ كرة القدم يحرز أهدافا ً يف ثالث
بطوالت قارية مختلفة ،وذلك بعد تسجيله الهدف الثاني
لألدعم يف شباك بنما يف افتتاح مباريات املجموعة الرابعة
من بطولة الكأس الذهبية.
وكان املعز توج هدافا ً لبطولة كأس أمم آسيا عام 2019
برصيد  9أهداف وهو رقم قيايس عىل صعيد البطولة

اآلسيوية ،متخطيا ً عيل دائي أسطورة الكرة اإليرانية
وهداف أمم آسيا عام  1996برصيد  8أهداف.
وأخريا ً سطر الالعب إنجازا ً رائعا ً عىل صعيد مسريته
الذاتية بإحرازه هدف األدعم الثاني يف شباك بنما يف
افتتاح مباريات املجموعة الرابعة من بطولة الكأس
الذهبية.
وتعترب مشاركة املنتخب القطري يف هذه البطولة بمثابة
خطوة جديدة يف تحضريات املنتخب لبطولة كأس العالم
فيفا «قطر  »2022حيث يواصل أبطال آسيا مواجهة
منافسني من مختلف أرجاء العالم بعد مشاركتهم يف
كوبا أمريكا يف نسختها قبل املاضية ،قبل الظهور يف
التصفيات األوروبية املؤهلة إىل كأس العالم.

التصفيات األوروبية
وس�جل املعز  6أهداف يف  8مباريات ،يف التصفيات املؤهلة لكأس آس�يا ،قبل أن يتفق
االتح�اد القط�ري مع نظريه األوروبي عىل املش�اركة يف التصفي�ات األوروبية املؤهلة
لكأس العالم ،كضيوف ،من أجل االحتكاك واكتساب الخربة قبل املونديال.
وشارك املعز عيل ومنتخب قطر يف الجزء األول من التصفيات اآلسيوية ،املؤهلة
إىل نهائيات كأس آس�يا  ،2023ولم تخض قطر تصفيات املونديال كونها
الدولة املضيفة.
وانض�م منتخب قطر لف�رق املجموع�ة األوىل إىل جانب الربتغال
ورصبي�ا وأيرلن�دا ولوكس�مبورغ وأذربيجان ،م�ع العلم أن
نتائجها لم ُتحتسب.
يف تلك املباريات س�جل املعز عيل هدفني يف ش�باك
أذربيج�ان ،وذل�ك ي�وم  14نوفمبر ،2021
ليواص�ل التالع�ب يف األرق�ام القياس�ية
بتسجيله عىل مستوى  4قارات مختلفة
(بطوالت قارية وتصفيات).

تحقيق
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يرد على الحمالت المسعورة باألرقام والحقائق من أرض الواقع

الرد عىل اللغط الدائر حول حقوق عمال البناء يف مونديال
 2022من خالل تحقيق شامل من أرض الواقع ،ومفصل
بالفيدي�و والص�ور يف لقاءات خاص�ة وحرصية من قلب
القري�ة العمالي�ة ،كان الفك�رة الت�ي طال�ب به�ا رئيس
التحري�ر املس�ؤول محمد بن حمد امل�ري لفريق التحرير
والقسم الريايض داخل امللحق الريايض املونديايل.
ورغم أننا كنا دائما مواكبني باس�تمرار ملراحل سري العمل
يف كل مش�اريع ومالعب كأس العالم التي ستس�تضيفها
قطر ألول مرة يف منطقة الرشق األوس�ط والوطن العربي،
وكيفي�ة التعام�ل مع العم�ال وحفظ كاف�ة حقوقهم من
خلال توفير مواق�ع س�كن عم�ال اإلنش�اءات الخاصة
بمشاريع املونديال وكافة التفاصيل الصغرية داخل مواقع
سير العمل ..إال أننا من خالل ه�ذا العمل نضع بالصوت

تحقيق – عادل النجار ومحمد الجزار وأكرم الفرجابي
والص�ورة وباألرق�ام كل الحقائ�ق أمام الق�راء ليحكموا
ويعرف�وا جيدا األه�داف التي من خاللها يش�ن أصحاب
الحملات املس�عورة واملمولة الهجوم عىل قط�ر ،ويبثون
سمومهم للنيل منها ومن نجاحاتها.
وط�وال املسيرة املكثف�ة نح�و بن�اء املالع�ب الثماني�ة
املستضيفة لنهائيات كأس العالم لكرة القدم فيفا 2022
كانت الدولة واللجنة العليا للمش�اريع واإلرث تدرك جيدا
حج�م التحديات التي تواجهها قطر كبلد يس�تعد لتنظيم
نهائيات كأس العالم لكرة القدم .2022
وم�ع اإلدراك الت�ام لطبيعة تل�ك التحدي�ات وتعقيداتها،

زرنا القرية العمالية والتقينا عمال
المنشآت فجاءت شهادتهم للتاريخ

كان االلتزام الواضح والتام بمسؤولية حل هذه املشكالت
واإلعلان عنها بكل ش�فافية ..رغم املغالطات والتش�كيك
الدائم بالعمل اإليجابي الذي قامت به الدولة.
فف�ي املنطق�ة الصناعي�ة وتحديدا يف ش�ارع رقم (،)23
خضعت كافة املواقع التي يعيش بها عدد كبري من العمال
للتجديد والتحسني.
واس�تقبلت هذه املساكن الخاصة بالعمال مراسيل العديد
م�ن القنوات العاملية ومن بينها وكالة رويرتز وقناة ZDF
األملانية لنقل الصورة الحقيقية عن قطر ورعايتها لحقوق
العمال ،ونفس الشيء ينطبق عىل اتحاد النقابات الدولية

الذي قام بزيارة هذه املواقع ،أكثر من مرة.
والحقيق�ة الت�ي يرصدها هذا التحقيق وعىل ألس�نة عينة
كبيرة من عم�ال املوندي�ال ،أن ظروف العمل واملعيش�ة
للعم�ال يف مواق�ع كأس العال�م ق�د وضعت عىل أس�س
ومعايير تضم�ن رفاهية العم�ال ،حيث ت�م تطبيق تلك
املعايير والعمل بها يف كافة املش�اريع واملواقع الس�كنية
التابع�ة للجنة العليا ،وه�و ما وثقناه م�ن خالل الصور
والفيديوهات للقاءات أجراها فريق عمل هذا التحقيق.
وتؤك�د قطر دائما أنها دولة "أفعال" وليس�ت "أقوال"..
وم�ن ي�رد أن يستكش�ف ذلك بنفس�ه فننصح�ه بقراءة
الس�طور القادمة يف ه�ذا التحقيق ومطالع�ة كل األرقام
املوثقة وبكل شفافية ووضوح أيضا.

التقدم الكبير في حقوقهم وتطبيق
المعايير أبلغ رد على المشككين
15-14-13-12-11-10
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أكدوا أن قطر وفرت لهم حياة كريمة  ..عمال لـ  $الرياضي:

االدعاءات واالفتراءات لن تؤثر على اإلصالحات

لم يذهب أحد للوصول للحقيقة الكاملة
تحقيق – أكرم الفرجابي
كثريون تحدثوا بلسانهم أو باإلنابة عنهم ،ولكن
لم يذهب أحد ألخذ الحقيقة الكاملة من أفواههم،
فمنذ اليوم األول لحصول دولة قطر عىل رشف
استضافة نهائيات كأس العالم  ،2022لم تتوقف
حمالت التشويه باستغالل ملف العمالة وضخ
مزاعم مغلوطة حول تلك الفئة العاملة ،رغم جملة
اإلصالحات التي قامت بها الدولة ،وأكدتها منظمات
حقوقية دولية.
ويف السياق أجرت « »$مقابالت مع عدد
من العمال والفنيني واملهندسني بأحد املرشوعات
اإلنشائية بالدوحة ملعرفة آرائهم حول بيئة العمل
يف قطر ،بعد أن تناولت منظمات وجماعات حقوقية
مزاعم انتهاكات لحقوق العمالة الوافدة املشاركة يف
بناء مالعب املونديال ،وغريها من املرافق واملنشآت
والبُنى التحتية الالزمة لتنظيم البطولة الرياضية،
وهي املزاعم التي تناولتها تقارير عدة ظهرت عىل
مدار السنوات القليلة املاضية.
وأكدوا أن التطور الذي شهدته قطر عىل مستوى
حقوق العمال ،أدى إىل ارتياح كبري بني العمالة
الوافدة ،إذ قامت الجهات املعنية يف الدولة بإلغاء
نظام الكفالة القديم وإلغاء تصاريح الخروج
للمقيمني يف البالد والسماح للموظفني بتغيري جهات
عملهم دون طلب شهادة عدم ممانعة من صاحب
العمل ،كما قامت برفع الحد األدنى لألجور ،وألزمت
أصحاب العمل بتوفري سكن مناسب للعمال أو دفع
بدل سكن ،مما يؤكد أن االدعاءات واالفرتاءات التي
يتبناها البعض ضد قطر لتشويه سمعتها لن يؤثر
عىل نهج اإلصالح ،وإنما ستزيد من إرصارها عىل
امليض قدما لتحسني بيئة العمل ،وتنفيذ اإلصالحات
التي تمت خالل السنوات املاضية.

سانجاي كوساي:

نشعر بالراحة
واالستقرار

} بيئة عمل آمنة

نيانديكا موتاركي:

الدولة وفرت كافة
متطلبات الرفاهية
أكد العامل نيانديكا موتاركي من «كينيا» ،أن دولة
قطر وفرت لهم كافة متطلبات الرفاهية ،فاألجواء التي
نعمل بها لم تتوفر لنا يف بلداننا ،وتلك حقيقة البد أن
نعرتف بها فالكل هنا يحنو عىل العامل ،وأصبح لنا
شأن كبري يف ظل اهتمام الحكومة القطرية بنا ،فال
نتعرض أبدا لإلهانات ،ويف أحوال الطقس الصعبة
سواء كانت درجات الحرارة املرتفعة ،أو حتى يف الرياح
الشديدة ،نتوقف تماما عن العمل بتعليمات إدارية
واضحة ،وفيما يخص الرواتب فإن الرشكات ملتزمة
بها وتحول إىل البنوك كل بداية شهر ،وال يوجد أي
تأخري يف رصف الرواتب ،ألن هناك مراقبة من وزارة
العمل للحفاظ عىل حقوق العمال.

} سانجاي كوساي يتحدث لـ $

قال العامل سانجاي كوساي من «نيبال»،
إن الجهود التي تبذلها دولة قطر لتأمني
حياة كريمة للعمالة الوافدة انعكست عىل
مستوى األداء اإلنتاجي ،وعىل مستوى راحتهم
النفسية وإحساسهم باالستقرار لتوافر جميع
الخدمات التي يحتاجونها ،حيث حظي العمال
الذين ساهموا يف تنفيذ منشآت كأس العالم
 FIFAقطر  2022بالكثري من التقدير ،إذ
ظلوا جزءا مهما من االحتفاء بإنجاز كل ملعب
من املالعب ،سواء السبعة التي تم تشييدها
خصيصا للحدث أو استاد خليفة الدويل
الذي أعيد تحديثه ،ليتصدروا مشهد التنفيذ
واالحتفاء ،من خالل صورهم التي طاملا زينت
جنبات املالعب عرفانا باملجهودات الكبرية
التي قاموا بها.

محمد أكبر:

يتعاملون معنا مثل ضيوفهم
أفاد العامل محمد أكرب من «الهند»،
بأنهم يشعرون بالراحة يف العمل،
ألن قطر تضع رعاية العمالة
الوافدة نصب أعينها ،والدليل عىل
ذلك أن شكاوى العمال يف قطر
تكاد ال ُتذكر باملقارنة مع الكثري
من الدول ،وذلك ألن الدوحة ال
تتعامل فقط وفق القانون ،ولكنها
تتعامل وفق قيمها وأخالقياتها
وتقاليدها ،التي تدعو إىل املساواة
بني البرش ،ورعاية الضيف حتى
لو كان عامالً؛ فتلك اإلجراءات
تؤكد أنهم يتعاملون معنا عىل أننا
ضيوفهم وسيظلون هكذا.

} محمد أكبر

فارس األمير:

ننتج بشكل أفضل بسبب بيئة العمل
أوضح املهندس فارس األمري ،املرشف عىل
مواقع عمل إحدى رشكات املقاوالت ،أن هناك
حرصا دائما من كافة الرشكات عىل االلتزام
بمعايري ورشوط السالمة بشكل خاص وتوفري
أقىص درجات الرعاية للعامل عىل اعتبار أن
توفري بيئة عمل آمنة وصحية للعامل يجعله
ينتج بشكل أفضل من املعتاد ،والحقيقة فإننا

نعمل عىل توفري كل أوجه الحماية ،بل ونعمل
عىل توفري الرعاية املتكاملة للعامل للرفع من
روحه املعنوية ،إدراكا منا أنه األكثر مجهودا
ونحرص عىل مكافأة املتميزين منهم باستمرار،
كما تقوم وزارة العمل بإجراء التفتيش الدوري
عىل مسكنهم ومواقع عملهم للتأكد من توافر
بيئة عمل صحية وآمنة.

} فارس األمير

بونفيس سامون:

شاهرينراين شهادهاري:

ما يقال عن تعرضنا للخطر ..مضحك

اهتمام بالسالمة والصحة المهنية

وصف العامل بونفيس سامون
من «كينيا» ،ما يقال عن تعرض
العمال يف قطر للعمل القرسي
وعدم تقايض األجور باألمر
املضحك ،قائال :الحظت خالل
عميل يف قطر االهتمام بالعامل
وسالمته من حيث إجراءات األمن
والسالمة ،وكثري من األمور التي
تتابعها وزارة العمل مع الرشكات
للحفاظ عىل سالمتنا يف مواقع

العمل ،إىل جانب توفري األشياء
الرضورية التي تهم العامل مثل
السكن النظيف واملواصالت ،حتى
الوجبات يتم توفريها للعمال
خالل فرتة العمل ،بما يعطي
العامل االطمئنان والراحة والعطاء
واإلنتاج املتميز ،كما قامت الدولة
بإنشاء صندوق لدعم العمال
وتأمينهم حتى توفر لهم بيئة عمل
صحية وآمنة.

} بونفيس سامون

أشاد العامل شاهرينراين
شهادهاري من «نيبال» ،بالرعاية
املتكاملة التي يجدها العمال يف
قطر ،بداية من الرعاية يف مقر
السكن ووصوال إىل الرعاية يف
مقر العمل ،ناهيك عن االهتمام
الخاص بمسألة السالمة والصحة
املهنية ،وحرص املفتشني التابعني
لوزارة العمل عىل مراجعة كل
إجراءات الرشكات التي يعملون

بها لحماية العمال وتوفري الرعاية
الدائمة لهم ،ولقد ّ
شكل تفاني
العمال يف عملهم حجر أساس
يف تنظيم هذا الحدث الريايض
التاريخي ،وبفضل جهودهم،
يمكن للعالم أن يحظى بمشاهدة
نسخة استثنائية من املونديال،
مشريا إىل أن دولة قطر قدمت
للعالم نموذجا ً يحتذى به يف
حماية حقوق العمال.

أيمن فؤاد:

يعتنون
بصحتنا

} أيمن فؤاد

تقدم العامل أيمن فؤاد ،فورمان
بإحدى رشكات املقاوالت ،بالشكر
للرشكة التي يعمل بها العتنائها
بصحتهم من خالل الفحوصات
الدورية واملراقبة الطبية
املستمرة ،مبينا أن رشكتهم تعمل
بصفة دائمة عىل تثقيف العمال
بأهم بنود السالمة والصحة
املهنية ،إضافة إىل توعيتهم
بأماكن ومقار املراكز الصحية
والطبية ،التي يستطيعون اللجوء
إليها يف حالة اإلعياء ،مؤكدا أن
غالبية العاملني يف قطر يشعرون
بأنهم يحققون توازنا صحيحا
بني العمل والحياة.

} شاهرينراين شهادهاري
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األرقام
ال تكذب ..وتكشف
حقيقة أصحاب ال
ح
م
ال
ت
«
ال
مأ
ج
ور
ة»

حقوق العمال في قطر ..خط أحمر
30000
عدد العمال الذين استقبلتهم
قطر من شتى أنحاء العالم
ليكونوا جزءا من الحدث
التاريخي ويعملوا في استادات
كأس العالم .2022
و  67128عدد الشركات
المسجلة في نظام حماية
األجور حتى اغسطس .2022

2018
ت قطر «صندوق
أنشأ
وتأمين الع ّمال»
دعم
ساعدة الع ّمال
بهدف م
هاجرين إذا لم
الم
ع أرباب عملهم
يدف
قاتهم المالية.
مستح

320
المبلغ الذي تم
قيمة
لـ «صندوق دعم
صرفه
عمال» في عام
وتأمين ال ّ
 32مليون دوالر.
 2022هو 0

300
دم توفير صاحب
في حال ع
سكن المالئم أو
العمل «ال
ل أو المستخدم،
الغذاء للعام
الحد األدنى لبدل
يكون
ل قطري ،والحد
السكن  500ريا
الغذاء  300ريال».
األدنى لبدل

37148
دد العمال الذين
ع
تسجيلهم في
تم
سجالت الطبية
نظام ال
رونية عام .2019
اإللكت

440

إعداد – محمد الجزار
يقولون دائما ..إن األرقام ال تكذب أبدا ،لذلك فهي األنسب للرد على كل المشككين
ومن يهاجمون قطر ويتحججون بدفاعهم عن حقوق العمال للهجوم واالنتقاد
بل ووصل األمر لدرجة شن حمالت مسعورة وهجمات يطالبون فيها بمقاطعة
مونديال .2022
ومن خالل هذه التقرير نرصد بالوقائع والدالئل وباألرقام الصحيحة حجم العمل
الذي تقوم به الدولة من أجل تطوير هذا الملف ،والذي  -بشهادة الجميع -تقدمت
فيه قطر كثيرا ..وهذه هي أبرز التفاصيل:

%86
نسبة ع
دد العمال الذي
أكدوا أن إ
صالحات العمل
َّأثر
ت إيجابيا عليهم
بحسب ا
ستطالع لمنظمة
العمل الدولية.

23384
بلغ
ت عدد الزيارات
الت
فتيشية لمواقع
ع
م
ال ل
وسكن العمال
بواس
طة إدارة تفتيش
العمل 4
 2338زيارة طوال
ال
سنوات الماضية.

3500
عدد
السترات المبردة
التي تم تو
زيعها في عام
 2018على
عمال المنشآت
لتخفي
ف درجات الحرارة
عليه
م خالل ساعات
العمل.

20
عدد الفرق التي ت
شارك سنويا في
بطولة كأس الع
مال التي انطلقت
عام  2013بالشرا
كة مع مؤسسة
دوري نجوم ق
طر للسماح لعمال
مشاريع
كأس العالم 2022
بالمشاركة في أ
جواء كروية مثيرة.

280000
مال الذين زادت
عدد الع
م األساسية في
أجوره
ضمن اإلصالحات
قطر
لية تنفيذا للحد
العما
جور غير التمييزي
األدنى لأل
 280ألف عامل.
هو

%78
ل المقيمين في
نسبة العما
سكن مركزية تم
أماكن
قرب من مواقع
بناؤها بال
دات بهدف تقليل
االستا
يقضيها العمال
األوقات التي
ن وإلى المواقع.
في االنتقال م

1000
ن الرقم  17لسنة
تم إصدار القانو
حديد الحد األدنى
 2020بشأن ت
لمستخدمين في
ألجور العمال وا
 1000ريال قطري
المنازل «بمبلغ
 275دوالرا) بزيادة
شهريًا (حوالي
 20دوالرات سابقًا».
عن مبلغ 6

%98
دد العمال الذين
نسبة ع
ي رواتبهم في
أكدوا تلق
المحدد بحسب
الوقت
منظمة العمل
استطالع ل
الدولية.

تقود منظمتا «العفو
الدولية» و«هيومن رايتس
ووتش» حملة لدفع الفيفا
إلنشاء صندوق خاص
العمال بقيمة
لتعويض
ّ
يتم اقتطاعها من قيمة
ّ
جائزة كأس العالم تصل
إلى  440مليون دوالر.

387
عدد ساعا
ت العمل كاملة
في من
شآت المونديال
وصل إلى 7
 38مليون ساعة
عمل كاملة.

6000
عدد العمال ال
ذين حضروا حفال
للنجم ال
هندي أيه أر رحمان
الفائز بجائزتي ا
ألوسكار وغرامي،
في الدوحة عا
م  2019في استاد
خليفة الدولي،
تقديرا لمن شارك
منهم ف
ي بناء هذا االستاد.

20
عدد المواق
ع تحت اإلنشاء
التي شارك
عمال المونديال
في تط
ويرها استعدادا
لكأ
س العالم .2022

5736
عدد ف
حوصات الصحة
النفسية ا
لتي تم إتمامها
لعما
ل بطولة كأس
العال
م في مارس من
العام .2021
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تصريحــــات المســؤوليـــن تـــرد على االفتـــــــــــــــــــــــــراءات ..والمنابر العالمية تشيد بالمبادرات

حق ــائ ــق مؤكـ ــدة تـدح ـ ـ ـ ــض الحمـالت الفاســدة
الفيفا :قطر أحرزت تقدما كبيرا من خالل القوانين وتحسين الرواتب وظروف المعيشة

االتحاد الدولي لنقابات العمال يثمن تقدم الدوحة

«األوروبي» يشيد باإلصالحات ونقابات آسيا وإفريقيا تصفه بالرائد

تحقيق
عادل النجار ومحمد الجزار
الحمالت الممنهجة ضد قطر لم
تتوقف منذ الفوز بتنظيم كأس
العالم  ،2022ورغم ذلك لم تتوقف
قطر عن تقدمها وتطورها
ووصولها إلى أهدافها المنشودة،
بل تركت كل هذه الحمالت
المشبوهة خلف ظهرها ومضت
نحو النجاح والتقدم واالزدهار،
فلم يجد هؤالء المغرضون سوى
ً
أمال في تعطيل
تكثيف الهجوم
قطر ،لكن جاء الرد عبر إشادات
عالمية وتصريحات إيجابية في
المنابر الدولية لتعطي قطر
حقها ،وتثمن جهودها في مجال
رعاية العمال والتأكيد على التطور
الكبير الذي حدث فأصبحت قطر
نموذجا يحتذى به.

حسن الذوادي:

نفخر بما حققناه
لصالح العمال
} عمال مونديال 2022

االتحاد الدويل لكرة القدم «فيفا» كان أبرز الجهات
العاملية التي أشادت بتقدم قطر يف مجال حقوق العمال،
وقد رحّ ب  FIFAالشهر املايض بالتعليقات الصادرة
عن االتحاد الدويل لنقابات العمال بشأن حقوق العمال
يف قطر والتي تأتي كاعرتاف جديد بالتقدم املحرز يف
السنوات األخرية بالتعاون مع .FIFA
وذكر االتحاد الدويل لنقابات العمال أن قطر أحرزت تقدمًا
كبريا ً يف تحسني معاملتها للعمال األجانب وأنه منذ عام
 2016حدث تغري تام للوضع السابق من خالل إدخال
قوانني اإلصالح وتحسني الرواتب وظروف املعيشة.
ومؤخرا ً وجه االتحاد الدويل لكرة القدم رسالة إىل جميع
املنتخبات املشاركة يف نهائيات كأس العالم ،وطالبها
بـ«الرتكيز عىل كرة القدم» ألن الخروج عن النص

والذهاب نحو املشاركة يف حمالت مشبوهة غري مربرة أمر
بعيد عن جوهر الرياضة وال يمت للحقيقة بصلة.
َ
ُ
الواسعة
األوساط العاملي َُّة والدولية إشاداتِها
كذلك واصلت
ُ
باإلصالحات ُ
دولة قطر يف مجال
الكربى التي نفذتها
َّ
العمل وحماية حقوق العمال وأكد خرباء ومسؤولون
سابقون والعبون أن دولة قطر قامت ،خالل السنوات
املاضية ،بإصالحات كبرية لحماية حقوق العمال ،ووفرت
لهم وسائل السالمة ،ويعكس ذلك ترصيحات جيلربت
هونجبو رئيس منظمة العمل الدولية ورئيس وزراء
توجو السابق ،الذي قال َّ
إن قطر شهدت تطورًا كبريًا
خالل السنوات املاضية ،وأدخلت عددًا من التعديالت
واإلصالحات عىل قانون العمل يف وقت وجيز جدًا ،حيث
تم عىل سبيل املثال إلغاء نظام الكفالة ،وإلغاء ترصيح

بيان شامل قدمته وزارة العمل

دور حيوي
لعب عمال الخدمة وأفراد الفرق التشغيلية
دورًا حيويًا خالل الفرتة التحضريية التي
سبقت بطولة كأس العالم  FIFAقطر
 ، 2022وأيضا أثناء املنافسات التي ستنطلق
خالل أيام ،يف حني تظل املهمة األساسية
هي ضمان رعايتهم ،وقد تم الوقوف عىل
مدى الجاهزية لهذا الحدث الكبري من خالل
مشاركة عمال قطاع الخدمات وأفراد الفرق
التشغيلية يف األحداث التجريبية للفيفا عىل
مدار العام املايض ،باإلضافة إىل مباراة كأس
سوبر لوسيل التي أقيمت مؤخرًا والعديد من
املنافسات األخرى.

الرد على «أمنستي»

} بيان وزارة العمل الذي صدر مايو الماضي

« »10آالف
جولة تفتيشية

حماية األجور
قطر عملت عىل حماية العمّال من التعرض
لالستغالل ،عرب وضع نظام حماية األجور
( ،)WPSوالذي يسعى إلنهاء ثقافة دفع
الرواتب نقداً ،ي ّ
ُمكن النظام السلطات
القطرية من مراقبة دفع األجور ،وضمان
حصول العمّال الوافدين عىل رواتبهم
كاملة يف الوقت املحدد دون تأخري ،كما هو
منصوص عليه يف عقودهم.

السفر ،وهما أمران مهمان جدًا.
أويل هونيس الرئيس الرشيف لنادي بايرن ميونيخ األملاني،
قال إنه من املهم مواصلة منح دول مثل قطر رشف
استضافة وتنظيم األحداث الرياضية؛ ألن هناك أدلة عىل
التقدم الذي تحرزه.
لقد حرصت قطر عىل التعامل بشفافية يف ملف حقوق
العمال ،وكانت ترد باألدلة عىل التقارير الرسمية التي
تخرج من منظمات دولية مثل منظمة العفو ،يف وقت
كانت ترصيحات املسؤولني سواء يف الفيفا أو اللجنة
العليا أو الجهات الرسمية أكرب دليل عىل أن الحمالت
املمنهجة لن تعطل مسرية النجاح القطري ،وسيكون
مونديال قطر  2022أنجح وأفضل النسخ املونديالية عرب
التاريخ.

كانت هناك فرق للتفتيش
منذ  2016قامت بحوايل 10
آالف حملة تفيتشية من أجل
الحفاظ عىل حقوق العمال،
وكان نارص الخاطر الرئيس
التنفيذي لكأس العالم يف قطر
 2022قد كشف تلك املعلومة
التي تعكس الحرص الكبري
عىل حقوق العمال.
ويعترب الحفاظ عىل مكتسبات
العمال رضورة يف ظل التقدم
والتطور املستمر ،وكان الفيفا
قد ثمن ذلك الدور وحرص
عىل متابعة تلك الجوالت
التفتيشية التي من شأنها
الوقوف عىل عملية التطور
الخاصة بالعمال.

يف التاسع عرش من شهر مايو املايض ،قامت وزارة العمل القطرية بالرد عىل تقرير
أصدرته منظمة العفو الدولية «أمنستي».
وردت وزارة العمل يف بيان قالت فيه إن ما قامت به الدوحة خالل الفرتة القصرية املاضية
يتطلب سنوات إلقراره يف دول أخرى ،مشرية إىل أنها باتت نموذجا ً يحتذى به يف إصالح
أحوال العمال ،معربة عن رضاها باإلصالحات التي جرى إقرارها حتى اآلن.
وأوضحت الوزارة أن الحكومة القطرية تعاونت مع العديد من املنظمات والنقابات
العمالية ،بما يف ذلك منظمة العمل الدولية؛ إلصالح أوضاع العمال ،مشرية إىل أن هذا
التعاون مبني عىل التعاون والفهم املشرتك الذي تسعى الدوحة لتحقيقه.
وأضافت« :إن اإلصالحات التي أجرتها قطر ال تقبل الجدل ،فقد دفع صندوق دعم وتأمني
العمال  110ماليني جنيه إسرتليني ( 137.4مليون دوالر) خالل العامني املاضيني».

في تقرير أوروبي

} سعود راشد الحجيالن

استنساخ أفضل المعايير
ضاعفت اللجنة العُليا مساعيها وبذلت قصارى جهدها الستنساخ أفضل املعايري
واملبادرات االسرتاتيجية يف كافة القطاعات الخدمية املرتبطة بالبطولة ،مثل
قطاع الضيافة ،واألمن والسالمة ،والنقل ،والخدمات اللوجستية وغريها من
الخدمات ،وذلك مع اقرتابنا من إطالق صافرة انطالق منافسات كأس العالم
 2022وسط جهود عىل أعىل مستوى من أجل تحقيق أقىص درجات النجاح.

َّ
قطر سباقة
في نظام العمل

يجب االعتراف
بالتقدم القطري

قال نارص الخاطر ،الرئيس التنفيذي لبطولة
كأس العالم  FIFAقطر « :2022منذ أن
تقدمنا بملف قطر الستضافة املونديال ،قطعنا
عىل أنفسنا وعدا ً بأن نغتنم فرصة استضافة
هذا الحدث الكروي العاملي يف قطر إلحداث
تغيريات إيجابية يف قطر عىل الصعيد االجتماعي،
واإلنساني ،والبيئي ،وكنا عىل يقني تام بأن
تكاتف خربات وجهود كافة األطراف املتعاقدة
سيضمن احرتام حقوق كل من يُسهم يف مشوار
استضافة هذه البطولة من عمال ،وموظفني،
والعبني ،ومشجعني ،وغريهم وفق أعىل املعايري
الدولية».
وكشف الرئيس التنفيذي لكأس العالم 2022
ان قطر سباقة يف نظام العمل باملنطقة والكفالة
ونظام األجور وصندوق التعويضات
واستطرد :يقولون إن قطر قامت بإصالحات
عمالية من أجل مونديال  ،2022وهذا أمر
خاطئ الن رؤية قطر التي تم الكشف عنها قبل
استضافة املونديال تضمنت حقوق العمال.

أكد رئيس االتحاد الدويل لكرة القدم
«فيفا» ،جياني إنفانتينو ،أنه من
الرضوري االعرتاف بالتقدم الكبري الذي
حققته دولة قطر خالل العقد األخري ،يف
مجال العمل وحقوق العاملني.
وكان رئيس االتحاد الدويل قد اجتمع مع
وزير العمل القطري ،وتم خالل اللقاء
التأكيد عىل التقدم الكبري املحرز يف مجال
رعاية العمال وحقوقهم منذ منح البطولة
لقطر يف عام  ،2010باإلضافة إىل العمل
الذي ال يزال يتعني القيام به لضمان إرث
اجتماعي دائم لبطولة ذات رمزية كبرية
لكرة القدم يف البلد املضيف.
وقال إنفانتينو« :علينا أن ندرك التقدم
املهم الذي تم إحرازه يف قطر خالل العقد
املايض .لقد تم إدخال إصالحات ترشيعية
تاريخية ،حققت بالفعل فوائد ملموسة
ملئات اآلالف من العمال املهاجرين».

قطر رائدة

خالل السنوات الخمس املاضية
تم إقرار قانون الحد األدنى لألجور ،وتسهيل انتقال العمال
من عمل آلخر ،وتسهيل الحصول عىل تأشريات الخروج،
فضالً عن تشديد الرقابة عىل عمليات التوظيف والتعويض
وتوفري السكن املالئم والسالمة الصحية.
فعىل سبيل املثال صدر عام  ،2018قانون بإنشاء صندوق
دعم وتأمني العمّال .ويهدف إىل حمايتهم من عدم رصف
مستحقاتهم يف حال إغالق صاحب العمل املنشأة ،أو يف حال
أجرب عىل اإلغالق بسبب نشاط غري قانوني.
ويف مطلع عام  ،2020ألغى قرار وزاري تصاريح الخروج

لجميع الوافدين من غري
الخاضعني لقانون العمل ،وسمح القانون للعمال
الوافدين ،ومنهم املستخدمون يف املنازل ،بمغادرة البالد
من دون الحصول عىل إذن مسبق من صاحب العمل ،عدا
العاملني يف الجهات العسكرية.
ومُنح صاحب العمل الحق يف تقديم طلب مسبب ومسبق
لوزارة الداخلية بأسماء من يرى رضورة إعطاء موافقته
املسبقة قبل مغادرتهم للبالد بسبب طبيعة عملهم ،بما ال
يتجاوز  % 5من عدد العاملني لديه.

ضمان حقوقهم على رأس أولوياتنا

ألول مرة في تاريخ المونديال

الخطط التشغيلية للبطولة مُكتملة األركان ويف
كامل الجاهزية لبدء التنفيذ ،ويعد مونديال قطر
أول نسخة من كأس العالم تشهد تخصيص فريق
بالكامل ملراقبة تطبيق معايري حقوق اإلنسان عىل
أرض الواقع ،مما يضمن التزام جميع املشاركني
يف البطولة باملعايري وبنود قانون العمل القطري،
وتوفري أقىص درجات الحماية لحقوق العمال أثناء
البطولة.

قوا

نين مهم
ة خالل آخر « »5سنوات

العليا:
الهاجري مدير االلتزام والتدقيق باللجنة ُ

أشاد التقرير السنوي لالتحاد األوروبي حول
«حقوق اإلنسان والديمقراطية يف عالم »2021
الصادر يف إبريل  ،2022باإلصالحات التي
أجرتها قطر يف مجال حقوق العمال ،كإلغاء
نظام الكفالة ،وإقرار الحد األدنى لألجور.
وقال التقرير األوروبي إن العمال األجانب يمثلون
 % 88من سكان البالد ،وإصالح قانون العمل
جعل من قطر الدولة األوىل يف منطقة الخليج
العربي التي تسمح للعمال بتغيري وظائفهم قبل
انتهاء عقودهم ،ومن دون الحصول عىل موافقة
صاحب العمل ،كما أنها باتت ثاني دولة يف
منطقة الخليج تضع حدا ً أدنى لألجور.

تخصيص فريق
لمراقبة المعايير

إشادة من نقابات
آسيا وأفريقيا
أشاد رئيس االتحاد الدويل لنقابات آسيا
وأفريقيا ،سعود الحجيالن ،باإلجراءات
واإلصالحات التي اتخذتها قطر لصالح العمال،
وقال يف ترصيح سابق لوكالة األنباء القطرية
«قنا» ،إن قرار الدوحة ،بشأن تطبيق الحد األدنى
لألجور للعمال الوافدين ،خطوة رائدة يف منطقة
تتميز بكثافة العمالة الوافدة ،منوها ً بجهود قطر
من أجل تحسني ظروف العمل.

دائما ما يحرص سعادة السيد حسن عبدالله
الذوادي ،األمني العام للجنة العليا للمشاريع
واإلرث ،عىل تثمني دور العمال وجهودهم يف
كأس العالم  ،2022حيث يعرب بشكل مستمر
عن فخره باإلنجازات التي حققتها اللجنة
العليا يف مجال حقوق اإلنسان ،وقال« :لطاملا
عملت اللجنة العليا دون كلل لحماية حقوق
عمال مختلف مشاريع املونديال واملحافظة عىل
صحتهم وسالمتهم .ويحق لنا أن نفخر بما
استطعنا تحقيقه يف هذا الصدد طوال السنوات
املاضية ،وأنا عىل يقني تام بأن مبادراتنا
ونجاحاتنا أسهمت يف وضع معايري جديدة
يف مجال حماية حقوق العمال ليس يف قطر
فحسب ،بل يف املنطقة والعالم أجمع».

ناصر الخاطر:

إنفانتينو:

} محمد الهاجري

بجانب توزيع بدالت التبريد

مبادرات للترفية
والصحة والدعم
تم إطالق العديد من املبادرات لتعزيز رفاهية العمال مثل
خطة السداد الشاملة من أجل سداد رسوم التوظيف التي
دفعها العمال يف بلدانهم قبل القدوم إىل قطر ،وآليات التظلم
والشكاوى ،والتي منها منتديات رعاية العمال .أضف إىل ذلك،
برامج الصحة والسالمة مثل الفحوصات الطبية الشاملة،
وبرنامج التدريب وصقل املهارات ،وبرنامج التغذية ،ومسار
الصحة النفسية ،وتصميم وتوزيع بدالت ستايكول التي تعمل
بتقنية التربيد الثورية التي طورتها اللجنة العُليا بالتعاون مع
نخبة من الرشكاء واملؤسسات املتخصصة حول العالم.

يثني محمد الهاجري ،مدير االلتزام والتدقيق يف إدارة رعاية
العمال باللجنة العُليا للمشاريع واإلرث ،عىل اإلسهامات
الكبرية للقوى العاملة الوافدة ودورهم الجوهري يف بناء
هذه املالعب عاملية املستوى ..وقال« :لطاملا جاءت رعاية
العمال وضمان حقوقهم عىل رأس أولوياتنا يف اللجنة العليا،
فمنذ الفوز برشف استضافة هذه البطولةّ ،
تركزت جهودنا
يف املقام األول ،حول ضمان تمتّع جميع العمال يف مشاريعنا
بمعاملة كريمة وفق أعىل درجات االحرتام».
وأضاف" :يتمتع جميع العاملني يف مشاريع اللجنة العُليا
بحماية شاملة بموجب معايري رعاية العمال الصادرة عن
ّ
تشكل معايرينا لرعاية العمال القوام
اللجنة العليا ،حيث
الرئييس لربنامجنا ،ورشطا أساسيا يف كل املناقصات ،وملزمة

تعاقديا لجميع املقاولني ،نظرا ألنها تغطي مختلف الجوانب
الهامة يف حياة العمال مثل التوظيف ،العقود واألجور ،أماكن
السكن ،والوصول إىل سبل العالج واملشاكل واالنتصاف،
وإجراءات الصحة والسالمة .وتابعَ :منذ اللحظة األوىل ،كنا
عىل دراية تامة بأن آليات تنفيذ معايرينا لرعاية العمال
أمر بالغ األهمية لتحقيق النتائج املنشودة .لذلك ،أنشأنا
نظاما شامال للتدقيق والتفتيش من أربعة مستويات هي:
عمليات التدقيق الذاتية من قِبل املقاولني ،وعمليات التدقيق
التي تجريها اللجنة العُليا – وينفذها فريقي يف إدارة رعاية
العمال ،وعمليات التدقيق لرشكة إمباكت ليمتيد ،املراقب
الخارجي املستقل ألعمال اللجنة العليا ،وعمليات التدقيق
التي تنفذها وزارة العمل.

مذكرة مع اللجنة
الوطنية لحقوق اإلنسان
ّ
وقعت كل من اللجنة العليا للمشاريع
واإلرث وبطولة كأس العالم  FIFAقطر
 2022مذكرة تفاهم مع اللجنة الوطنية
لحقوق اإلنسان ،لتعزيز التعاون بهدف
رفع مستوى وعي األفراد واملجتمعات
حول القضايا ذات الصلة بحقوق اإلنسان،
وضمان وضع كافة الجوانب املتعلقة
بحقوق اإلنسان بعني االعتبار يف مشاريع
املونديال الذي تستضيفه قطر للمرة األوىل
يف العالم العربي والرشق األوسط.
وجاءت االتفاقية ل ُتجسد التزام دولة
قطر وحرصها عىل أن ترتك البطولة
إرثا ً اجتماعيا ً وإنسانيا ً قيّما ً يعود أثره
بالنفع الكبري عىل األجيال القادمة .كما
يعكس هذا التعاون اهتمام اللجنة العليا
وبطولة كأس العالم  FIFAقطر ™2022
باستثمار املونديال واغتنام فرصة تنظيمه
يف قطر ليكون دافعا ً حقيقيا ً إلحداث
تغيريات إيجابية ملموسة وتحقيق العدالة.
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« »5ماليين دوالر
تعويضات «التوظيف»

« »30ألف عامل في مختلف مواقع مشاريع مونديال« »2022منذ بداية األعمال

مبادرات قطر للعمال
«إرث لألجيال»
تحقيق  -عادل النجار ومحمد الجزار
عن عبد اهلل بن عمر رضي اهلل عنهما قال :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم( :أعطوا األجير
أجره قبل أن يجف عرقه) ،وفي رواية( :حقه) بدل (أجره) رواه ابن ماجه ،وصححه األلباني.
يشرح الحديث الشريف توجيه النبي صلى اهلل عليه وسلم أمته إلى رعاية حق األجير بتأدية
أجره إليه دون تأخير ومماطلة (قبل أن يجف عرقه) ،واألمر بإعطائه قبل جفاف عرقه إنما هو
كناية عن وجوب المبادرة عقب فراغ العمل إذا طلب  -وإن لم يعرق أو عرق وجف  ،-والمراد
منه المبالغة في إسراع اإلعطاء وترك اإلمطال في اإليفاء.

من هذا املنطلق تتعامل قطر مع كل من
يعمل عىل أرضها ،اتباعا لسنة الرسول
الكريم عليه الصالة وأفضل السالم.

وربما ال تحتاج قطر إىل توصيات من أي
منظمات أو حقوقيني للتعامل مع أصحاب
األجور أو العمال ،ألنهم يف األساس عىل

«العني والراس» والتعامل معهم بمنتهى
الرحمة واإلنسانية أولوية ،وحتى إن كانت
هناك بعض السلبيات فقطر حريصة كل

الحرص عىل أن تعالجها وتصحح أي
أخطاء.
وألن هؤالء العمال كانوا واليزالون رشكاء
أساسيني يف كل مشاريع املونديال ،والبنية
التحتية كان االهتمام بحقوقهم عىل أكمل
وجه عىل مدار السنوات الـ  12املاضية وسط
تقدم وتطور كبري وإنجازات غري مسبوقة
قامت بها الدولة ممثلة يف اللجنة العليا
للمشاريع واإلرث بمجال رعاية العمال.
ولقد كان هذا العمل بمثابة أبلغ رد عىل
كل االتهامات واملشككني يف جهود قطر
الستضافة الحدث العاملي ،وأثبتت اللجنة
عىل أرض الواقع وبشهادة العديد من
املؤسسات واملنظمات العاملية أن عمال
املونديال يف أمان.

ويف الوقت الذي يعمل يف اللجنة العليا حاليا ً

ما يقارب من  30ألف عامل يف مختلف
مواقع مشاريع بطولة كأس العالم لكرة
القدم «قطر  ،»2022فإن الجهود التي
بذلت كانت ضخمة وقوية تقديرا لجهود
العمال لتحويل حلم استضافة البطولة يف
قطر إىل حقيقة عىل أرض الواقع.
ومن دون أدنى شك كانت مسؤولية ضمان
صحة وسالمة جميع العمال يف أماكن
إقاماتهم وأثناء تأدية عملهم يف مختلف
مواقع املشاريع من أهم القضايا التي عملت
عليها اللجنة ،بكل وضوح وشفافية وليس
كما يردد بعض أصحاب الحمالت املأجورة
ويروجون ألعداد ضخمة من الوفيات غري
الصحيحة عىل اإلطالق.

تعزيز التواصل
واالبتكار في مجال
رعاية العمال

نظام تدقيق
شامل لرعاية عمال
اللجنة العليا

عىل مدار السنوات املاضية قامت قطر بالعديد
من الخطوات االستثنائية واملحاوالت وأيضا
أولت اهتماما ً كبريا ً بتعزيز التواصل واالبتكار
وتحقيق مبدأ الشفافية يف مجال رعاية العمال.
فقد واصلت اللجنة العليا عملها جنبا ً إىل جنب
مع االتحاد الدويل لعمال البناء واألخشاب
ورشكة إمباكت ليمتد ،كطرف خارجي مستقل
للتدقيق عىل معايري اللجنة العليا لرعاية
العمال.
وشهد عمل اللجنة العليا مع االتحاد الدويل
لعمال البناء واألخشاب ،إجراء العديد من
الجوالت التفتيشية يف كافة استادات املونديال
ومنها الوكرة ،واستاد البيت يف مدينة الخور،
واستاد الريان ،واستاد املدينة التعليمية،
والعديد من مواقع إقامة العمال عرب رشاكة
قوية تعمل عىل تعزيز عدد من القضايا
والشؤون ذات الصلة بصحة العمال وسالمتهم.

تم فرض االمتثال ملعايري رعاية عمال اللجنة العليا
من خالل نظام تدقيق شامل ذي أربع مستويات،
مع تنفيذه بدعم من طرف ثالث مستقل.
وتحقيقا ً ملبدأ الشفافية ،فإن اللجنة العليا قامت
عىل مدار السنوات املاضية بنرش تقارير سنوية
عىل أساس نتائج هذه املراجعات من أجل التعرف
عىل التقدم املحرز وتبادل املعرفة مع الرشكاء يف
الحكومة واملجتمع الدويل.
ونظام التدقيق بمستوياته األربعة هو:
 .1عملية تدقيق شهري يجريه املقاول بالتنسيق
مع اللجنة العليا.
 .2تخصيص أحد املحققني للتحقق من صحة
عمليات املراجعة الذاتية التي يجريها املقاول.
 .3القيام بعملية تدقيق من طرف ثالث مستقل
(من قبل املقاولني ومدققي اللجنة العليا) للنتائج
التي سيتم نرشها دوريا ً واستخدامها لتحديث
املعايري إذا لزم األمر.
 .4القيام بتفتيش مفاجئ من قبل وزارة العمل.

تدريب على اإلسعافات األولية
حرصت اللجنة العليا كذلك عىل تدريب العمال عىل قواعد
وأسس اإلسعافات األولية والصحة املهنية يف الحاالت
الطارئة ،إىل جانب تدريبهم عىل اكتساب مهارات أخرى
ذات صلة برعاية العمل وضمان سالمتهم يف مواقع عملهم
وأماكن إقامتهم.
ويستند تدريب اإلسعافات األولية يف الحاالت الطارئة ،إىل
حد كبري ،عىل نتائج تقييم مدى فعاليّة اإلسعافات األولية
يف الحاالت الطارئة الذي أجراه مؤخرا ً فريق الصحة
والسالمة التابع للجنة العليا يف جميع مواقع العمال
وأماكن إقامتهم .وقد تم إجراء هذا التقييم للكشف
عن املجاالت التي تحتاج إىل التحسني يف مجايل الصحة

والسالمة وتقديم حلول من شأنها أن تحدث تغريات
يف مستوى الرعاية الصحية التي تقدمها اللجنة العليا
للعمال يف مختلف مواقع املشاريع.
وقد تضمن هذا التقييم إجراء فحوصات طبية أساسية لـ
 12ألف عامل ،باإلضافة إىل إجراء تقييم ملوظفي السالمة
واملرافق الطبية يف املواقع .وقد اس ُتخدمت نتائج التقييم
للتأكد من حصول العمال املعرضني ملخاطر صحية
شديدة عىل الرعاية الطبية الالزمة بشكل فوري.
عالوة عىل ذلك ،أسهمت النتائج يف رسم خطة واضحة
لضمان صحة العمال وسالمتهم ،عىل أن يتم مواصلة
تنفيذها خالل عام .2018

عىل مدار السنوات املاضية جرى سداد خمسة ماليني دوالر
إىل عمال مالعب البطولة كتعويض عن رسوم التوظيف
والصعوبات التي قد تكون واجهتهم .وعوض عدد من
املقاولني العاملني يف مشاريع اللجنة العليا للمشاريع واإلرث
هؤالء العمال كجزء من نظام «الدفع الشامل».
وتعترب رسوم التوظيف قضية معقدة إىل حد كبري ،ورغم ذلك
اتفقت اللجنة العليا للمشاريع واإلرث والعديد من املقاولني عىل
آلية لضمان حصول عمال املونديال عىل تعويض الصعوبات
التي قد يكونون واجهوها عند القدوم إىل قطر من أجل العمل.

تقارير «الوفيات» كاذبة..
وقطر تعاملت بشفافية
مع كل الحاالت

الرد على االتهامات
والشائعات جاء بشهادة كل
المنظمات المختصة عالميا

نتائج إيجابية لتقنيات
«التبريد» المبتكرة
دأبت اللجنة العليا للمشاريع واإلرث عىل تحديد وتفعيل تقنيات
تربيد مبتكرة رشعت بتنفيذها يف مشاريعها.
كما تمّت تجربة تقنيات تربيد حديثة يف استاد الوكرة ،واستاد
لوسيل لتقييم مدى استفادة العمال من هذه الحلول الفعالة يف
األوقات التي تشهد ارتفاعا ً كبريا ً يف درجات الحرارة.
وكشفت التجارب عن نتائج إيجابية ،األمر الذي دفع باللجنة
العليا إىل توزيع مناشف وسرتات مربّدة عىل ما يقرب من 10
آالف عامل.

} تيسير نقل العمال

شروط وكاالت التوظيف
تم وضع عدة رشوط حازمة أمام وكاالت التوظيف لتعيني
العاملني يف املشاريع وهي كالتايل:
• يجب أن تكون مسجلة يف قطر مع وزارة العمل والشؤون
االجتماعية.
• أن ال تفرض رسوما ً عىل العمال مقابل استقدامهم.
• أن يتطابق العرض الوظيفي مع عقد العمل.
• أن يتم ترجمة عرض العمل والعقد.
• أن تكون الحقوق وااللتزامات وظروف املعيشة يف قطر
موضحة يف العقد.
• أن ال يتم مصادرة جوازات السفر والبطاقة الشخصية وغريها
من أوراق الترصيح الخاصة باملقيمني.

غرف املعيشة والسكن للعمال كان لها اشرتاطات واضحة
وملزمة جدا من أجل توفري حياة كريمة للعمال يف املشاريع
املونديالية.
فبالنسبة لغرف النوم يجب أن تشتمل الغرفة الواحدة عىل
أربعة أشخاص كحد أقىص وتبلغ مساحتها ستة أمتار مربعة
مكعب لكل شخص كحد أدنى عىل أن تكون األرسّة املتطابقة
ممنوعة .أما بالنسبة إىل الحمامات فيجب أن تكون دورة مياه
واحدة باإلضافة إىل مكان لالستحمام لكل  6أرسّة ومغسلة
مياه واحدة مع مرآة لكل  4أرسّة ،ويجب أن يكون مكان
االستحمام منفصال عن دورة املياه.
} جوالت تفتيشية على المواقع

تعزيز قيم األمن والسالمة..
وعمل مستمر على تطوير
مهارات جميع العمال

الصحة والسالمة أولوية قصوى

خط ساخن للشكاوى والمظالم
لقد عملت اللجنة العليا بشكل وثيق مع املقاولني للحد من املخاطر التي تواجه
العمال يف مواقع البناء والتأكد من تزويد جميع العاملني بمعدات السالمة الالزمة
مجانا .ويف حالة حصول أمر ما يخص السالمة ،كان يتم التعامل مبارشة مع
املقاول لحل املشكلة فورا ً والتأكد من عدم تكرارها مستقبالً.
ولدى العمال الذين يشاركون يف مشاريع اللجنة العليا عدد من القنوات للتعبري
عن املظالم والشكاوى حول موقع العمل وظروف السكن ،اذ كانت تلزم معايري
العمال وجود خط ساخن يسمح للعمال بالتعبري عن شكاواهم بشكل رسي
وبلغتهم الخاصة.
يمثل الخط الساخن إضافة إىل آليات أخرى تم وضعها من قبل وزارة العمل
والشؤون االجتماعية ،كي تتيح الفرصة للعاملني لتقديم شكاوى ضد أرباب
العمل وطلب التعويض يف حالة نشوب أي نزاعات عمالية.

منع المقاولين من العمل
مع وكالء التوظيف

دأبت اللجنة العليا عىل منع املقاولني من العمل مع وكالء
التوظيف الذين يقومون بمخالفات غري مهنية أو أخالقية مثل
فرض رسوم توظيف العمال أو العالج ،وبسبب ما يكتنف
هجرة اليد العاملة من إشكاالت ،فإن اللجنة العليا اعتمدت نهجا ً
أخالقيا يقوم عىل أساس بناء عالقات عمل متينة مع الرشكات
واملنظمات غري الحكومية والكيانات الحكومية املعنية يف قطر
ويف البلدان املرسلة للعمالة.

حق «العمال»
في تغيير وظائفهم
قامت الحكومة القطرية بتنفيذ تغيريات عديدة عرب عدد من
اإلصالحات الترشيعية العمالية مع استمرار الرشاكة مع «العمل
الدولية» إىل ما بعد كأس العالم  .2022فقد أصبح من حق
العمال تغيري وظائفهم .وأكد  % 86من العمال يف تقرير
ملنظمة العمل الدولية ،أن اإلصالحات كان لها تأثري إيجابي عىل
حياتهم ،وفق مسح جرى يف شهري مايو ،ويونيو  ،2022بني
 1036عامالً من ذوي األجور املنخفضة ،ويقيمون يف مواقع
اإلقامة املشرتكة ،وكان العمال من جنسيات متعددة ويعملون
يف مختلف القطاعات االقتصادية.

مراحل تطور المعايير منذ«»2010

شروط غرف
المعيشة للعمال

} إجراءات عديدة لحماية العمال
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مرت مراحل تطوير معايري صحة وسالمة
عمال املشاريع بعدة مراحل وكانت املرحلة
األوىل هي مرحلة التقيص ( ،)2011-2010وقد
أجرت اللجنة العليا بعض التجارب والبحوث
عىل القوانني واالتفاقيات القائمة ورشكائها يف
القطاعني الحكومي والخاص يف قطر.
أما املرحلة الثانية فقد كانت مرحلة املسودة امليثاق
( )2013-2012واستنادا إىل هذه البحوث،
وضعت اللجنة املبادئ التوجيهية لرعاية العمالة
الوافدة ورشعت يف صياغة األحكام التي سيتم
ادراجها يف إطار هذه املعايري.
أما املرحلة الثالثة فهي مرحلة اطالق ميثاق
العمال (مارس  )2013حيث استكملت اللجنة
العليا إصدار ونرش ميثاق العمال الذي يتضمن
املبادئ التي تكفل تطوير املعايري.
املرحلة الرابعة هي مرحلة املراجعة والتحقق
(أبريل  - 2013يناير  )2014وقد أجرت اللجنة
العليا ورش عمل مع املقاولني والرشكاء الحكوميني
ووثقت اآلراء والتصورات التي تخص املسودة
األوىل ملعايري رعاية العمال من قبل مراجعني
خارجيني من بينهم منظمة العمل الدولية.
أما املرحلة الخامسة فهي مرحلة التنفيذ (يناير

 )2014وقد قامت اللجنة العليا بوضع املعايري
يف إطار عملية تقديم العطاءات وبدأت دمج هذه
املعايري يف العقود املوقعة مع الرشكات العاملة

بالتعاون مع طب وايل كورنيل

تحسين النظام الغذائي
حرصت اللجنة العليا من خالل «برنامج التغذية» الذي يعترب أحد أبرز
مبادراتها عىل تحسني النظام الغذائي للعمال ،وذلك بالتعاون مع كلية طب
وايل كورنيل يف قطر.
وقد صمم الربنامج األول من نوعه يف منطقة الخليج ،لتحديد املخاطر الصحية
التي تواجه عمال املشاريع يف اللجنة العليا ،عالوة عىل رفع وعي العمال
واملقاولني بأهمية التغذية السليمة وكيفية املحافظة عليها من خالل اتباع نظام
غذائي صحي.
وقد شمل االختبار يف املرحلة األوىل من الربنامج ما يزيد عىل  1000عامل،
وت ّم توظيف نتائج االختبار يف رسم مالمح املرحلتني الثانية والثالثة املعنيّتني
بتوعية العمال واملقاولني وتدريبهم عىل اتباع نظام حياة صحي ،باإلضافة إىل
تقديم مقرتحات ملزودي األغذية بهدف تحسني نوعية الغذاء املقدم للعمال
خالل عام .2018

يف املشاريع العاملية .وقد أجريت عملية التفتيش
األوىل عىل مواقع اقامة العمال يف الثالث عرش من
يناير.

الحماية من «كورونا»
خالل جائحة فريوس كورونا املستجد حرصت قطر عىل
السالمة والصحة املهنية يف أماكن العمل واإلقامة ،وعىل وعي
العمال والتزامهم باإلجراءات االحرتازية الالزمة للحد من
انتشار الفريوس والحفاظ عىل سالمتهم.
ومن خالل حملة «واعي» تمت توعية العمال وأصحاب العمل
بمختلف اإلجراءات الوقائية باللغات املتعددة للعمالة ،وإنتاج
وسائط إعالمية ،والتثقيف بالتعاون مع مختلف السفارات
وممثيل امللحقيات العمالية والجاليات.
ووفقا لتأكيدات اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان يف قطر فقد
حظي العمال املوجودون يف الحجر الصحي بعناية فائقة من
حيث االهتمام واإليواء والنظافة ،وخدمات إضافية أخرى ،مع
ضمان عدم االكتظاظ داخل الغرف.
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تحول إلى متحف مفتوح للعروض الحية والفعاليات الجماهيرية

كورنيش الدوحة ..مسرح البطولة
تزيين الواجهة البحرية بأعمدة على شكل سعف النخيل لعكس الثقافة القطرية
ستتحول منطقة كورنيش الدوحة إلى أكبر مسرح
للعروض الحية في العالم مع انطالق صافرة مباراة
االفتتاح لبطولة ك��أس العالم  FIFAقطر ،2022
المقررة بين قطر واإلك��وادور على استاد البيت يوم
األحد المقبل ،وذلك من خالل الفعاليات الترفيهية
المصاحبة للبطولة ،والتي س ُتختتم مع المباراة
النهائية في  18ديسمبر المقبل.

شاشات كبيرة لعرض المباريات
باإلضافة إلى مهرجانات وأنشطة منوعة
وتم تحويل مسار املركبات بعيدا ً
عن الكورنيش لتوفري بيئة آمنة
وسليمة للمشاة يف املنطقة والرصيف
البحري والشوارع األخرى عىل طريق
الكورنيش ،كما تم التحويل من
تقاطعات راس أبوعبود ،والشرياتون
وامليناء والسيفني والديوان واملرمر
واملها وبرزان.
كما سيمنع دخول «االسكوترات» ذات
العجالت والدراجات الهوائية والنارية
إىل منطقة الكورنيش والحدائق
العامة واملواقع املكتظة باملشاة خالل
فرتة كأس العالم  FIFAقطر ،2022
لكن سيتم السماح للسفن والقوارب
بمزاولة عملها رشط أن تكون بعيدة
عن منطقة التأمني البحرية ،كما
ستكون هناك تعليمات أمنية ألصحاب
القوارب ..واملواقف غري املتاحة
يف منطقة الكورنيش ستتمثل يف
مواقف سوق واقف ،ومسجد الشيوخ
ومواقف البدع مقابل شارع الريان
والتي مقابل شارع االستقالل ،وجميع
املواقف داخل منطقة التحويل.
وتعترب منطقة الدوحة املركزية
وشارع الكورنيش من أهم املعالم
السياحية والحيوية والحضارية يف
الدولة ،لذلك أولتها الجهات القائمة
عىل تنظيم كأس العالم  FIFAقطر
 2022اهتماما ً خاصا ً عند التخطيط
لعملية تطويرها لتظهر بشكل يعكس
أهميتها السياحية والثقافية.
ونفذت الجهات املعنية مرشوعا
لتطوير وتجميل الدوحة املركزية
وشارع الكورنيش إلظهار الهوية
القطرية أمام ضيوف الدولة يف بطولة
كأس العالم  FIFAقطر ،2022
وكذلك ربط املناطق الداخلية للمشاة
ببعضها البعض ،باإلضافة إىل ربطها
خارجيا ً باملناطق املحيطة بها ،وإيجاد
مناطق جديدة للمستخدمني ،فضالً
عن ترميم املناطق األثرية.
وتم تزيني الواجهة البحرية بأعمدة
إنارة عىل شكل سعف النخيل الذي
يعكس املوروث الثقايف القطري،
وكذلك إنشاء أنفاق للمشاة وساحات
بهدف تسهيل حركة الرواد بني
الكورنيش والجهة املتصلة باألنفاق،
مع إضافة بصمة جمالية عىل تلك
األنفاق والساحات من خالل تزويدها
باألعمال الفنية واملنحوتات لعدد من
الفنانني القطريني واملقيمني ،فضالً
عن إنشاء عدد من املقاهي املطلة
مبارشة عىل البحر للمساهمة يف جعل
تجربة رواد الكورنيش أكثر تميزاً.
وتم تزيني الكورنيش باستخدام
 1440عمودا ً عىل شكل سعف النخل،
ليتماىش مع أشجار النخيل املمتدة
عىل طول الكورنيش ،باإلضافة إىل
توفري  655عمود إنارة ذات طابع
مميز بمنطقة مركز الدوحة.
وتضمن مرشوع تطوير وتجميل
الدوحة املركزية وشارع الكورنيش،
توفري مواقف تتسع ألكثر من 7700
سيارة ،تحت األرض يف أماكن
متفرقة باملدينة ،باإلضافة إىل إنشاء
ثالثة أنفاق للمشاة والدراجات
الهوائية تربط بني الكورنيش

افتتاح مهرجان المشجعين األحد باتساع « »40ألف

أجواء كرنفالية على مسافة «»6
كيلومترات من فندق شيراتون حتى
متحف الفن اإلسالمي
ومدينة الدوحة ،وهي أنفاق الدفنة،
والكورنيش ،والبدع ،باإلضافة إلنشاء
نفق متحف الفن اإلسالمي املخصص
للمشاة.
كما شملت أعمال مرشوع تطوير
وتجميل كورنيش الدوحة توفري عدة
مقا ٍه وبعض املرافق الخدمية مثل
االسرتاحات املزودة بربادات املياه
الصالحة للرشب واملصليات وأماكن
للوضوء ،باإلضافة لشاشات عرض،
ومسارات للمشاة والدراجات الهوائية
لتصبح متنفسا ً صحيا ً وآمنا ً لزوار
املنطقة ولتشجيعهم عىل ممارسة
الرياضة ،باإلضافة لزيادة املسطحات
الخرضاء وزراعة األشجار ،فضالً
عن رصف الشوارع بأحجار طبيعية
بطريقة تعكس الطابع األثري والعمق
التاريخي للمنطقة.
وشملت أعمال التجميل املركزية
وشارع الكورنيش صيانة وزراعة
العديد من األشجار واملسطحات
الخرضاء بهدف رفع جودة الحياة
وتحسني املنظر العام للمنطقة،
باإلضافة إىل مساهمتها يف خفض
درجات الحرارة وتوفري بيئة صحية

داخل األحياء السكنية وأماكن
التجمعات الحيوية.
وتم زراعة أكثر من  137ألف مرت
مربع من املسطحات الخرضاء و940
شجرة و 920نخلة ،مع املحافظة عىل
اإلرث البيئي ألشجار النخيل املتواجدة
يف شارع الكورنيش وصيانتها
نظرا ً ألهميتها البيئية واالجتماعية،
باإلضافة إىل زراعة  1360شجرة
وأكثر من  17ألف مرت مربع من
املسطحات الخرضاء يف منطقة مركز
الدوحة.
وتم توفري مسارات ومعابر للمشاة
ومسارات للدراجات الهوائية تربط
كافة املراكز الحيوية يف املنطقة،
ومسار للجري يبلغ طوله 7
كيلومرتات ،ويربط مسار طريق
املطار و«راس بو عبود» امتدادا ً
إىل طريق لوسيل ،باإلضافة إلنشاء
مسارات للمشاة والدراجات الهوائية
بطول كيلومرت واحد بمنطقة
مركز الدوحة ،والتي تم تصميمها
لالستخدام من قبل ذوي اإلعاقة.
وشهدت منطقة كورنيش الدوحة
تنفيذ مرشوع إنشاء مرايس القوارب

السياحية يف ثالثة مواقع ،األول
بالقرب من نفق مشاة البدع ،والثاني
بالقرب من نفق مشاة الدفنة ،والثالث
بالقرب من حديقة الشرياتون ،وذلك
استعدادا ً لبطولة كأس العالم FIFA
قطر  ،2022وبالتعاون مع قطر
للسياحة ووزارات البيئة والتغري
املناخي واملواصالت والبلدية ،واملكتب
الهنديس الخاص.
وتعترب القوارب السياحية واجهة من
الواجهات الحضارية والرتاثية للدولة،
وتمكن الزائرين من استكشاف
الدوحة وواجهتها البحرية ،لذلك تم
تنفيذ املرايس بطريقة مبسطة تعتمد
عىل توحيد وتناسق املواد املستخدمة
فيها مع ساحات أنفاق الكورنيش،
حيث تم استخدام مواد مستدامة
تتحمل الظروف املناخية سواء كانت
يف املاء أم عىل اليابسة ،مع مراعاة
أعىل مقاييس الجودة والسالمة،
حيث يشتمل املوقعان الثاني والثالث
عىل شبكة للرصف الصحي وشبكة
كهرباء ذات جهد منخفض ،ويشتمل
املوقع الثالث عىل شبكة ملياه الرشب.
وتوفر املرايس ممرات مالئمة وآمنة
لالستخدام من قبل جميع الفئات
العمرية ،تساهم يف تسهيل صعودهم
عىل القوارب مع األخذ بعني االعتبار
ذوي اإلعاقة ،الذين توليهم اللجنة

أهمية كبرية يف كافة مرشوعاتها من
خالل توفري مرافق تساعدهم عىل
االندماج يف املجتمع ،وقد تم اعتماد
تصميم موحد يف املرايس الثالثة مع
األخذ بعني االعتبار إمكانية توسعة
املرايس ،وزيادة عدد املواقف يف كل
مرىس مستقبالً.
وتشمل الفعاليات الرئيسية يف منطقة
الكورنيش ،شاشات كبرية لعرض
املباريات باإلضافة إىل مهرجانات
موسيقية ،وأنشطة ثقافية والعديد
من عروض الشارع املمتعة من
حول العالم ،حيث ُتعد العروض
الرتفيهية يف منطقة الكورنيش أحد
أهم األحداث التي ستشهدها الدولة
خالل املونديال ملا ستتميز به من
أجواء كرنفالية مميزة عىل مسافة 6
كيلومرتات تمتد من فندق شرياتون
الدوحة حتى حديقة متحف الفن
اإلسالمي.
وسيكون جمهور كرة القدم من
أنحاء العالم عىل موعد مع برنامج
ترفيهي وثقايف حافل بأنشطة
وفعاليات مميزة تستهدف كافة
أفراد األرسة ،وسيخترب املشجعون
تجارب مدهشة عند وصولهم إىل
قطر للمشاركة يف أكرب حدث ريايض
يف العالم ،والذي سيشهده العالم
العربي واملنطقة ألول مرة.

كما سيتم تنظيم مجموعة منوعة
من األنشطة والفعاليات الرتفيهية
والثقافية للمواطنني واملقيمني
والزوار عىل حد سواء ،بالتعاون مع
العديد من الرشكاء ،بما يتناغم مع
الجهود املتواصلة واملساعي الرامية
إىل استضافة النسخة األكثر إبهارا ً
يف تاريخ البطولة» ،ويضم برنامج
الفعاليات الرتفيهية أكثر من 90
حدثا ً خاصا ً من املقرر تنظيمها عىل
هامش البطولة.
ويشتمل الربنامج املخصص ملنطقة
الكورنيش عىل عروض لفناني
األداء ،وأنشطة ثقافية ،وأكشاك لبيع
األطعمة واملرشوبات ،ومتاجر ،حيث
يتوقع أن تشهد املنطقة زيارة أكثر
من  120ألف شخص خالل فرتة
ذروة برنامج الفعاليات الرتفيهية
فيها.
وسيحظى املشجعون ،الذين
سيحرضون مباريات البطولة،
بمجموعة من العروض الرتفيهية التي
ستقام يف محيط االستادات الثمانية
التي ستشهد منافسات الحدث
العاملي ،إذ سيشمل الربنامج أكثر
من  6آالف عرض وفقرة أداء يف 21
موقعا ً مختلفاً ،وتضم قائمة العروض
العديد من أشكال الفنون ،وأبرزها
العروض الفنية والحرف اليدوية
والرتاثية واألزياء والتصميم وفنون
األداء واملوسيقى وعرض األفالم.
وتستضيف حديقة البدع عىل
كورنيش الدوحة مهرجان FIFA
للمشجعني ،حيث سيتم بث مباريات
كأس العالم عرب شاشات ضخمة ،مع
تقديم عروض وفقرات أداء مميزة،
وأنشطة ثقافية وكذلك العديد من
األنشطة والفعاليات املقدمة من رعاة
البطولة ،إضافة إىل توفري أكشاك
لبيع األطعمة واملرشوبات.
ومن املقرر افتتاح مهرجان FIFA
للمشجعني يوم  20نوفمرب الجاري،
وسيتسع ملا يصل إىل  40ألف زائر،
وعالوة عىل ذلك ستقام مناطق
املشجعني يف مدينة الخور واملنطقة
الصناعية وغريهما من األماكن التي
سيعلن عنها يف وقت الحق.
وتشمل أبرز مناطق الجذب السياحي
خالل البطولة نادي  974الشاطئي
الذي يقع بالقرب من استاد ،974
وسيقدم فقرات موسيقية وباقة
متنوعة من األنشطة ،ومنافذ لبيع
املنتجات ،ويستهدف ما يصل إىل
 10آالف زائر ،كما يستضيف درب
لوسيل الواقع عىل مسافة قريبة من
استاد لوسيل ،الذي سيحتضن نهائي
البطولة ،عروضا ً متميزة لفنون
الشارع لجمهور يُقدر بـ  50ألف
شخص يومياً.
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مميزات متعددة للبطاقة المتفردة

بذلت دولة قطر عىل مدار حوايل  12عاما ً جهودا ً هائلة سعيا ً
منه�ا لجعل بطولة كأس العالم  FIFAقطر  2022نس�خة
اس�تثنائية وتاريخي�ة يف تاريخ بط�والت كأس العالم لكرة
القدم ،حيث اهتمت بكافة التفاصيل الكبرية والصغرية التي
من ش�أنها أن توفر أكرب قدر من الراح�ة للجماهري الغفرية
املتوقع توافدها ملش�اهدة مباري�ات البطولة ،ومن أبرز هذه
الجهود كان إطالق اللجنة العليا للمش�اريع واإلرث «بطاقة
هيّا» التي تعد بمثابة جواز املرور ونقطة التحول الكربى يف
تسهيل عملية تنظيم حضور الجماهري للمونديال سواء كان
بالنسبة للقادمني من الخارج أو حتى املقيمني داخل قطر.
يف نس�خ كأس العالم الس�ابقة (باستثناء روس�يا ،)2018
كان يتعين عىل الراغبني يف حض�ور البطولة خوض تجربة
ش�اقة للوصول يف نهاي�ة املطاف إىل وجهته�م النهائية ،إذ
كان يتوج�ب عليهم بعد حجز تذاكر املباريات التقدم بطلب
للحصول عىل تأشيرة س�فر للدولة املستضيفة للبطولة ،ثم
الشروع يف حجز أماكن اإلقامة ،ه�ذا إىل جانب عناء التنقل
داخ�ل وبني امل�دن املس�تضيفة للمباريات ،وكذل�ك متابعة
الفعالي�ات واألنش�طة الرتفيهي�ة الت�ي تق�ام على هامش
املونديال.
س�ارت األمور على هذا النح�و حتى جاءت روس�يا يف عام
 2018وابتكرت «هوية املش�جع» أو ال�ـ ( )FAN IDوهي
الخاصي�ة التي س�هلت كثيرا ً على الجماهير القادمة من
الخارج دخول البالد بدون تأشيرة ،وكذلك التنقل بني املدن
املس�تضيفة للمباري�ات عرب اس�تخدام وس�ائل املواصالت
العام�ة مجانا ً خالل أيام املباريات ،لتقرر دولة قطر عىل أثر
نجاح هذه التجربة اعتمادها يف اس�تضافتها لنس�خة كأس
العال�م  2022وتبتكر بدورها «بطاقة هيّا» التي تش�به إىل

تجربة آمنة
للجماهير في نسخة
«»2022

استخدام ٍوسائل
النقل العام مجانا والحافالت
ومترو الدوحة

حد كبري يف صورتها «هوية املشجع» الروسية ،باإلضافة إىل
مزايا أكرب وأوسع نطاقا ً لحامل البطاقة.
«هوية املشجع» كانت بمثابة ورقة تعريفية تطلب السلطات
الروس�ية من الجماهير حملها أثناء البطول�ة ،وكان يتعني
على كل صاح�ب تذك�رة يف كأس العال�م  2018أن يحمل
هذه الوثيقة حتى يتس�نى له دخول املالعب التي تستضيف
مباريات البطولة ،هذا إضافة إىل إمكانية االستخدام املجاني
للقط�ارات أو املترو أو الحافلات داخل املدن خلال أيام
املباري�ات ،وق�د أثبتت «هوية املش�جع» نجاحه�ا يف عملية
تنظي�م كأس العالم  2018واس�تفاد منها أكثر من مليوني
مشجع كروي توافدوا عىل روسيا من الخارج عىل مدار فرتة
البطولة.

برنام�ج «بطاقة هيّا» التي تش�كل بوابة الدخول الحرصية
لحضور مباري�ات كأس العال�م  FIFAقطر  ،2022حيث
توف�ر «بطاقة هيّا» للمش�جعني من داخل قط�ر وخارجها
عددا ً من املميزات الكبرية خالل فرتة البطولة.
وتع�د «بطاقة هيّ�ا» بمنزلة ترصيح دخ�ول إىل دولة قطر
خالل بطول�ة كأس العالم  FIFAقطر  ،2022كما تحتوي
على العدي�د م�ن املزاي�ا أهمه�ا دخ�ول املالع�ب الثمانية
للمونديال وتوفري اس�تخدام مواصالت النقل العام بصورة
مجاني�ة ،بما يف ذلك الحافالت ومرتو الدوحة والرتام ،فضالً
عن مزاي�ا أخرى تضاف إليها باس�تمرار ،وق�د تم تطوير
البطاقة بعدة خيارات خاصة فيما يتعلق بعملية التسجيل،
واملمي�زات املعل�ن عنها حت�ى اآلن تتي�ح للجماهري دخول
األماكن الس�ياحية واملواصالت ودخ�ول املالعب ،وتتضمن
العدي�د م�ن املزاي�ا األخ�رى ،إىل جان�ب حضور ع�دد من
الفعاليات واألنشطة املصاحبة للبطولة.
ويمكن لحاملي تذاك�ر املباريات التس�جيل للحصول عىل
«بطاق�ة هيّا» عرب بوابة املوق�ع اإللكرتونيQatar2022. :

إطالق البرنامج
وأعلنت اللجنة العليا للمش�اريع واإلرث ،وهي اللجنة املنوط
به�ا جمي�ع االس�تعدادات الالزمة ل�كأس العال�م ،إطالق

/qa ،arوتطبيق «هيّا إىل قطر  »2022الذي يمكن تحميله
عىل أجهزة « »iOSو«.»Android
وخلال املؤتم�ر الصحفي ال�ذي عُقد لإلعالن ع�ن إطالق
«بطاقة هيّا» ،قال السيد محمد الكواري ممثل لجنة عمليات
أمن وسلامة كأس العال�م  FIFAقط�ر  ،2022إن اللجنة
تعمل مع رشكائها من الجه�ات املحلية واإلقليمية والدولية
لضم�ان تجربة آمنة للجماهري خالل املونديال ..مشيرا ً إىل
أن اللجنة لن تألو جهدا ً يف اتخاذ أي إجراء من شأنه تعزيز
أمن وسلامة الجماهري وجميع املوجودي�ن يف الدولة بأعىل
املعايري األمنية.
وشدد الكواري عىل أن «بطاقة هيّا» ستكون إلزامية لجميع
املشجعني لدخول الدولة ودخول مالعب البطولة خالل فرتة
املونديال ،كما أنها توفر لصاحبها الدخول متعدد السفرات
بجان�ب عدد من امليزات لتس�هيل اإلج�راءات األمنية خالل
البطولة لضمان أمن وسالمة الجماهري.
وتعتبر «بطاق�ة هيّا» أيض�ا ً بواب�ة لحجز أماك�ن اإلقامة
خالل بطولة كأس العالم ،كما يمكن للمش�جعني من خارج
قط�ر حجز أماكن إقامتهم من خلال منصة البلد املضيف
الرس�مية ،الت�ي توفر خي�ارات متنوع�ة ومنه�ا الوحدات
الس�كنية والفل�ل والفن�ادق العائم�ة وغريه�ا ،وبإم�كان
املش�جعني من حاميل تذاكر مباري�ات البطولة حجز أماكن
إقامتهم عرب املنصة الرس�مية ،وال تتجاوز تكلفة اإلقامة يف
بعض الش�قق  80دوالرا ً أمريكيا ً لليلة الواح�دة ،فيما يبلغ
حجز بع�ض الغرف يف الفنادق العائمة ،التي تش�تمل عىل
مطاع�م وتوفر العديد من األنش�طة الرتفيهية ،حوايل 180
دوالرا ً فقط لليلة الواحدة.

ً
نجاحا كبيرا
مبادرة أطلقتها اللجنة العليا وحققت

الجيل المبهر ..إرث مستدام
الدوحة -قنا  -لم تعد كرة القدم اللعبة األكثر شعبية عبر العالم ،أداة للمهارات الرياضية
فحسب ،بل أصبح لها العديد من الفوائد الطبية واالجتماعية والتنموية واالقتصادية.
وإدراكًا ألهمية كرة القدم في إكساب أجيال األطفال والشباب ،المهارات الحياتية التي
واالجتماعي «الجيل
البشري
تساعدهم في تنمية مجتمعاتهم ،كان انطالق برنامج اإلرث
ّ
ّ
المبهر» عام  2010بالتزامن مع اإلعداد الستضافة بطولة كأس العالم  FIFAقطر ،2022
بهدف االستمرار عبر مبادراته المتعددة في تعزيز التواصل بين الشعوب حتى بعد انتهاء
فعاليات البطولة.

وترتكز فلسفة مبادرات الجيل املبهر عىل اعتبار
الرياض�ة وكرة القدم بوج ٍه خاص أداة تحويلية
وأح�د املقوم�ات األساس�ية لتحقي�ق أه�داف
التنمي�ة االقتصادية واالجتماعي�ة ،ومخرجاتها
األوسع نطاقا ً ليستفيد منها الشباب ومجتمعات
الالجئين والفئ�ات املهمّش�ة واملحروم�ة حول
العالم.
واس�تفاد من الربنامج حتى اليوم ،أكثر من 30
مجتمع�ا ً محلي�ا ً وأكثر من  750ألف ش�خص
من�ذ إطالق�ه ،ويواص�ل املضي قدم�ا ً لتحقيق
هدف�ه بالوص�ول ألكثر من مليون مس�تفيد مع
نهاية الع�ام الجاري  ،2022ب�دءا ً من قطر إىل
الهن�د حتى رواندا وهايتي وغريها ،ومع توس�ع
الربنام�ج يف بق�ع جدي�دة حول العالم ،س�وف
يس�تمر الربنامج يف إلهام وتعزيز جهود التنمية

املجتمعية ،واملس�اهمة يف تأس�يس إرث مستدام
للمونديال.
وتتوافق أنشطة برنامج الجيل املبهر مع أهداف
األمم املتحدة للتنمية املس�تدامة لتعزيز االندماج
والش�مولية واملس�اواة بني الجنسين من خالل
مبادرة كرة القدم من أجل التنمية.
وتعترب ك�رة القدم املح�رك األس�ايس للربنامج
الت�ي لها تأثير كبري إلكس�اب أجي�ال األطفال
والش�باب ،امله�ارات الحياتي�ة التي تس�اعدهم
يف تنمي�ة مجتمعاته�م ،فعىل الصعي�د املحيلّ يف
قط�ر ،يواص�ل الربنامج مسيرة التع�اون مع
االتح�اد القطري لكرة الق�دم ( )QFAمن أجل
صحي وتحقيق أهداف
املساهمة يف بناء مجتمع
ّ
رؤي�ة قطر الوطني�ة  ،2030وتعزي�ز االندماج
املجتمعي ،ومد جس�ور التواص�ل بني الثقافات
ّ

املختلفة وجعل العالم مكانا ً أفضل وأكثر شموالً.
أما على الصعي�د العامل�ي وعرب تع�اون وثيق،
فتعم�ل الجهات العاملية الرائ�دة واملنظمات غري
الحكومي�ة واملنظم�ات املش�اركة يف مب�ادرات
كرة الق�دم من أجل الخري ،مث�ل االتحاد الدويل
لجمعي�ات الصلي�ب األحم�ر والهلال األحمر،
وستريت فوتب�ول وورل�د ،والح�ق يف اللع�ب،
ومرييس كور ،جنبا ً إىل جنب مع مؤسس برنامج
الجيل املبه�ر ،اللجنة العليا للمش�اريع واإلرث،
وذل�ك من أجل تحقيق ه�دف الربنامج يف إيجاد
طرق بديل�ة وعرصية لدعم مب�ادرة كرة القدم
من أجل التنمية ،وزيادة عدد النوادي املجتمعية،
واملالع�ب والبني�ة التحتي�ة ،فضالً ع�ن تنظيم
مهرجانات كرة القدم من أجل الخري.
ويضم برنامج الجيل املبهر  4مبادرات رئيسية،

وهي ،نادي الجيل املبهر املجتمعي ،ومهرجانات
الشباب ،وبرنامج سفراء الشباب ،وبرنامج كرة
القدم من أجل التنمية.
ومن�ذ إطلاق الجيل املبهر عام  ،2010أنش�أ
الربنامج  30ملعبا ً لك�رة القدم يف املجتمعات
املهمّش�ة واملحروم�ة ح�ول الرشق األوس�ط
وآس�يا ،ويف عام  ،2020تم تطوير نموذج من
هذه املالعب تحت مس�مى «نادي الجيل املبهر
املجتمع�ي» ،والذي جاءت انطالقته من مدينة
تاكلوبان بالفلبني وروركا كاالن بالهند ،حيث
ج�اء تصميم ه�ذا النموذج ليك�ون مكانا ً آمنا ً
للتجمع والتعلم واللعب اس�تكماال ً للنجاحات
الت�ي حققتها جلس�ات ك�رة الق�دم من أجل
التنمية تحت مظلة الجيل املبهر ،وبما يتماىش
مع أهداف األمم املتحدة للتنمية املستدامة.

ويقوم عىل إدارة أندية الجيل املبهر املجتمعي
مجموعة من الش�باب الذين يملكون الدافعية
والعزيم�ة للتأثير إيجاب�ا ً عىل األه�داف ذات
األهمية املشتركة يف املجتمع�ات املحلية ودعم
الجه�ود الهادف�ة إىل تحقيق أه�داف التنمية
املستدامة.
وكجزء من ش�بكة أندية مرتابطة حول العالم،
فإن ن�ادي الجي�ل املبهر املجتمع�ي يعد أداة
أساس�ية يف عملي�ة التح�وّل الت�ي تش�هدها
املجتمع�ات املختلف�ة م�ن خلال ق�وة تأثري
الرياض�ة ،وتأتي ه�ذه األندي�ة لتدعم جهود
أبن�اء املجتمعات املش�اركة يف تحقيق التنمية
املس�تدامة ،وذلك بدعم م�ن منظمات املجتمع
املدن�ي ورم�وز الرياضة ومس�ؤويل الحكومة
املحلية والرشكات واملؤسسات األخرى.
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:

فـيـصـل المفتــاح مســؤول عمـلـيـات النـقـل فـي كـأس العالـــــــــــــــــــــــم « »2022ينصح المواطنين والمقيمين عبر

استخدموا سياراتكم  ..وات ـ ـ ـ ــركوا المـواصـالت للضيـوف !
أكـثـر مـن « »%20مـن الحـافـالت كهـربـائيـة وصـديـقـة للبيـئـة
حوار  -عادل النجار
تعد عمليات النقل واحدة من األعمدة الرئيسية التي
ستساعد في تنظيم كأس العالم  2022بأفضل
صورة ممكنة ،فالمواصالت بمثابة الشريان الذي
سيربط المالعب ومهرجانات الجماهير وأماكن إقامة
الوفود المشاركة في مختلف أنحاء الدولة؛ لذا كانت
التحضيرات كبيرة للغاية على مستوى هذا الملف
الحيوي .مع بداية شهر نوفمبر الجاري بدأت عمليات
اإلغالق لتحديد المسارات التي سيتم التحرك خاللها في

فترة كأس العالم ،فهناك أماكن محددة لمهرجانات
الجماهير ،وهناك أماكن لوسائل اإلعالم ،وأخرى
للحافالت التي ستنقل المتفرجين منذ وصولهم إلى
الدوحة عبر المنافذ المختلفة إلى أماكن سكنهم
أو إلى المالعب ،وقد تم الكشف عن مجموعة من
اإلجراءات إلدارة وتنظيم عملية النقل خالل البطولة،
لضمان تجربة سلسة لجمهور المونديال ،في ضوء
التوقعات بتوافد مئات اآلالف من المشجعين من أنحاء
العالم ،لحضور فعاليات النسخة األولى من مونديال
كرة القدم في العالم العربي والشرق األوسط ،من 20
نوفمبر إلى  18ديسمبر ،وسط توقعات بأن تكون نسخة

استقبال الجماهير من منفذ أبوسمرة يسير بطريقة سلسة
قطر هي األفضل على مدار التاريخ.
وألن الهدف هو الوصول للقمة ،والتربع على
عرش التنظيم ،خاصة أن قطر هي عاصمة
الرياضة العالمية ودائما ما تقدم اإلبهار والتميز
في تنظيمها لألحداث الرياضية ،فقد حرصنا
على لقاء فيصل المفتاح ،مسؤول عمليات
العليا للمشاريع واإلرث،
النقل في اللجنة
ُ
للحديث معه عن التحضيرات الجارية مع
وصولنا للمرحلة األخيرة قبل أيام معدودة من
انطالق كأس العالم ،وقد جاء الحوار مميزا
ومثمرا للغاية ومليئا بالمعلومات الهامة

التي تخص جميع الفئات ،سواء المواطنون أو
المقيمون أو الضيوف الذين سيتوافدون على
قطر لالستمتاع بالبطولة ،وقد وجه عبر حواره
مع  $الرياضي العديد من الرسائل الهامة
التي يجب أخذها بعين االعتبار ،في نفس الوقت
أكد جاهزية كاملة للحدث الكبير ،مؤكدًا أن
التنظيم القطري اعتاد على الريادة وسيكون
المونديال شهادة نجاح جديدة تكتب في تاريخ
قطر ،كما تحدث عن العديد من المحاور الهامة
التي تتعلق بعمليات النقل والمواصالت ونسلط
الضوء عليها خالل هذه السطور.

} فيصل
المفتاح

} فيصل المفتاح يتحدث للزميل عادل النجار

وضــعــنــا الـــعـــديـــد مـــن الـــمـــواقـــف حــــول الـــكـــورنـــيـــش لــتــســهــيــل وصـــــول الــجــمــاهــيــر
{ مع وصولنا للمراحل األخرية قبل
انطالق املونديال ،ماهى آخر الرتتيبات
الخاصة بكم ؟
 بالتأكيد وصلنا للمراحل األخرية فيما يتعلقبكافة الرتتيبات ،فقد وصلنا لأليام األخرية قبل
بداية املونديال ،وبدون شك جميع الجهات
املعنية أو املشاركة يف الحدث العاملي الكبري
عىل أتم االستعداد ،وجميع الفرق والعنارص يف
مختلف املواقع واالستادات أو املنشآت جاهزة
بأفضل صورة من أجل تقديم الدعم واملساعدة
واملساهمة يف تنظيم أفضل بطولة يف تاريخ
كأس العالم بإذن الله.

{ هل وصلتم للمعدل املطلوب عىل
مستوى الجاهزية الكاملة؟
 بالتأكيد وصلنا لجاهزية بنسبة ،100%ونتطلع لتحقيق أقىص درج��ات النجاح،
ونتمنى التوفيق خالل البطولة حتى نعزز
النجاح الكبري الذي سيتحقق يف مونديال قطر
.2022

{ كيـف جـرت األمــور مع بدايـة
تطبـيـق خطة املواصالت ؟
 لقد وصلنا للرتتيبات النهائية وسط جاهزيةكاملة ،وقد بدأنا أوىل العمليات وهي إغالق
الكورنيش ،وكذلك عمليات النقل الجماهريي
التي بدأت يف وقت سابق من منطقة أبوسمرة
إىل الدوحة ،والحمد لله األمور تسري بالشكل
املطلوب ،وربما يف البداية كانت هناك بعض
الصعوبات بالنسبة للتعود عىل إغالق
الكورنيش ولكن يف الحقيقة شاهدنا تفاعال
ممتازا للغاية من الجمهور ،وقد اعتادوا بشكل
رسيع عىل إغالقات الشوارع ،والجميع توجه
إىل الطرق البديلة بعيدا ً عن دخول شارع
الكورنيش واألمور تسري بالشكل املطلوب.

{ شارع الكورنيش حيوي جدا ما هي
نصيحتك للجمهور بعد اإلغالق؟
 طبعا نصيحتي للجمهور االلتزامب��ق��رارات الدولة وعليهم
استخدام الطرق

جداول الستقبال
الجماهير في
كل ملعب وفق
دراسات خالل
السنوات الماضية
البديلة التي تصل بهم إىل األماكن املرجوة،
وبدون شك هدفنا سالمة الجميع ،وحتى لو
حدث تأخر بسيط فاألهم هو السالمة.

{ ماهي ترتيباتكم لبدء استقبال الوفود
القادمة لحضور كأس العالم  2022سواء
عرب املطارات أو املنفذ الربي؟
هيئة املطار العامة وضعت إجراءات جديدةطريقة ،والجمهور الذي سيصل نشجعه
عىل استخدام وسائل النقل العامة ،سواء من
مطار حمد أو مطار الدوحة ،فهناك مواصالت
عامة ستنقله إىل جميع مناطق الدولة ،وفيما
يتعلق بالدخول عرب منفذ أبو سمرة فقد
بدأنا االستقبال مع بداية شهر نوفمرب وفق
إجراءات الدخول عرب منفذ أبوسمرة ،وسواء
كنت مقيما أو مواطنا يف دولة قطر حامال
للبطاقة الشخصية القطرية فسيكون اإلجراء
طبيعيا كما هو معتاد يف أي فرتة من الفرتات
االعتيادية طوال السنة ،أما حاملو بطاقات
هيا ،فإنهم يدخلون وفق إجراءات خاصة بهم
ويتحركون إىل منطقة االستقبال الجديدة وبعد
إنهاء اإلجراءات املتعلقة بالدخول ،يركبون
الباصات املوجودة يف املنفذ حتى يصلوا إىل

« »4مواصالت سيتم االعتماد عليها تشمل الريل
والباصات وسيارات األجرة والسيارات الخاصة
مركز الحافالت يف منطقة املسيلة ،هذا بالنسبة
لالشخاص القادمني عرب املنفذ الربي وقاموا
بركن سياراتهم الخاصة يف املواقف يف املنفذ
السعودي أو املركز القطري ،أما بالنسبة
لألشخاص القادمني إىل أهاليهم ،فهناك
مواقف مخصصة إىل جانب منفذ أبو سمرة،
وتقوم الباصات بتوصيلهم إىل مواقف القاليل،
ثم ينزلون هناك ويستقلون السيارات الخاصة
مع أهاليهم ،ومن ثم إىل الدوحة بشكل ميرس
للغاية.
{ هل املواصالت العامة جميعها مجاناً؟

اليوم األول من نوفمرب الجاري أصبحت كل
عمليات النقل مجاناً ،وفيما يتعلق بالريل أو
املرتو ستكون باملجان بداية من يوم  10نوفمرب
الجاري.

{ ستكون باملجان لحاميل بطاقة هيا
فقط؟
 نعم مجانا ً لكل حاميل بطاقة هيا.{ ماهي وسائل املواصالت التي سيتم
االعتماد عليها خالل املونديال يف مختلف

« »5مراكز للحافالت في منطقة مهرجان الجماهير والخليج الغربي وسوق واقف وبراحة الجنوب وبروة مدينتنا

نواحي قطر ،وهل هناك عدد محدد لكل
وسيلة عىل مدار الساعة؟

{ هل هناك أي قيود عىل السيارات
الخاصة يف تنقلها باألماكن املختلفة؟

 هناك تنوع بالنسبة لوسائل املواصالت،ولدينا أربعة عنارص مهمة عىل مستوى وسائل
النقل ،أوال الحافالت ،ثانيا املرتو «الريل» ،ثالثا
سيارات األجرة ،رابعا ً السيارات الخاصة ،وكل
هذه الوسائل ستساهم يف نقل الجماهري من
وإىل املالعب ،وبالتأكيد هناك أماكن مخصصة
للجماهري لكل وسيلة من وسائل النقل يف كل
ملعب من مالعب البطولة.

 ليس هناك قيود ،بل نشجع عىل استخدامالسيارات الخاصة بل هناك مواقف متوفرة
يف املالعب ،ومن األفضل منح الجمهور
الزائر وضيوف املونديال الفرصة الستخدام
املواصالت العامة.

{ هل باإلمكان االطالع عىل أعداد وسائل
املواصالت بأنواعها املختلفة وعدد
ساعات عملها عىل مدار أيام البطولة؟
 العمل سيجرى عىل مدار الساعة ،فالريلعىل سبيل املثال بدءا من يوم  10نوفمرب
الجاري ستكون أوقات العمل فيه بدءا من
الساعة السادسة صباحا ً حتى الثالثة فجرا ً
خالل األيام من السبت حتى الخميس ،لكن
يوم الجمعة سيبدأ العمل من الساعة التاسعة
صباحا وحتى الثالثة فجراً ،وقد سبق وأعلنا
خالل املؤتمر الصحفي الخاص طرق النقل مع
الرشكاء املوجودين وهم وزارة الداخلية والريل
ووزارة املواصالت وأشغال ،وتم التأكيد عىل
أن الريل تقريبا يضم  110قطارات ،وهناك
 37محطة قطار موزعة يف مختلف مناطق
الدولة ،وهناك  2900باص لخدمة البطولة،
وبالنسبة لسيارات األجرة هناك  3آالف سيارة
كروة تقريباً ،وكذلك هناك رشكات مثل أوبر
وكريم وجميعها ستساعد بشكل كبري يف عملية
نقل الجماهري من وإىل امللعب بجانب السيارات
الخاصة.

{ هل هناك تعليمات محددة فيما يتعلق
بالسيارات الخاصة؟
 نشجع الجمهور القطري واملقيمني يف الدولةعىل استخدام السيارات الخاصة يف التنقل من
منازلهم أو من أماكنهم إىل املالعب.

بالتأكيد كل عمليات املواصالت
العامة مجانية ،فمنذ

انــتــظــروا تناغما كــبــيــرا فــي عمليات الــنــقــل لــحــضــور أكــثــر مــن مــبــاراة فــي الــيــوم الــواحــد

{ تصوير -عباس علي

سيتم االعتماد عليها هي باصات كهربائية
صديقة للبيئة.

حرصنا
أن تكون
المباريات األربع
اليومية في
مالعب متباعدة

{ هل هناك أماكن محددة وثابتة
كمواقف ألصحاب السيارات الخاصة يف
مختلف املالعب؟
 بالتأكيد يف كل ملعب هناك مواقف للسياراتالخاصة ،وهناك عالمات إرشادية لتسهيل
عملية الوصول ،وهي جاهزة من اآلن وتم
تركيبها وذلك لتسهيل وصول كل فئة إىل
املكان املخصص لها ،وفق التذكرة أو ترصيح
السيارة.

{ ماذا عن أماكن مهرجانات الجماهري؟
 لدينا العديد من املواقف املوجودة حولالكورنيش بما يسهل وصول الجماهري ألماكن
املهرجانات املخصصة لهم ،كما بإمكانهم
استخدام الباصات أو املرتو.

{ ماهي املواقف املحددة لهم وأماكنها؟
 هناك العديد من املواقف لخدمة مهرجانالجماهري يف الكورنيش ،منها عىل سبيل املثال
مواقف يف أم غويلينة ويف منطقة جليعة وغريها
من األماكن التي تسهل وصول الجماهري
لالستمتاع بالفعاليات املنوعة يف املناطق
املختلفة.
ولدينا خطط وضعناها عىل مدار السنوات
املاضية ،حيث أجرينا دراس��ات تتعلق
بالجماهري املتوقع حضورها يف كل ملعب ،وقد
حددنا عدد الباصات أو وسائل النقل املناسبة
لتوصيل األع��داد املتوقعة وهناك جداول
موضوعة لتسهيل عملية التنقل وخروجها
بالصورة الالزمة.

مباراة يف اليوم الواحد.

خبرات تنظيم كأس العرب ساعدتنا
في وضع خططنا للمونديال
{ هل هناك أماكن محددة عىل الجمهور
الذهاب إليها الستقالل الحافالت التي
ستنقله للمالعب؟
بالتأكيد ،هناك  5مراكز رئيسية للحافالت،
أوال ً ملنطقة مهرجان الجماهري ،وثانيا منطقة
عنيزة ونطلق عليها الخليج الغربي ،وثالثا ً
سوق واقف ،ورابعا براحة الجنوب ،وخامسا ً
بروة مدينتنا ،ونعترب براحة الجنوب وبروة
مدينتنا قرى السكن الخاصة بالجماهري يف
كأس العالم.

{ كيف سيحدث التناغم فيما يتعلق
بخروج الجماهري من أحد املالعب
واالنتقال مللعب آخر خاصة أن كأس
العالم  2022يف قطر هو أول بطولة
يمكن للجمهور حضور أكثر من مباراة
يف اليوم الواحد؟
 اذا نظرنا للجدول سنجد أن أول  12يوما منالبطولة ستشهد  4مباريات يف اليوم الواحد،
لذا حرصنا عىل أن تكون تلك املباريات األربع
يف مالعب متباعدة وذلك من أجل تسهيل
عملية التنقل ،والسماح بانسيابية يف عملية
الدخول والخروج وتسهيل انتقال
ملشاهدة
املتفرجني
أكثر من

{ ماهي نصيحتك للجمهور يف هذا
الشأن؟
 أجدد نصحي برضورة أن يستقل الجمهورالقطري واملقيمون سياراتهم الخاصة
ألن كل يشء جاهز الستقبالهم يف املالعب
واملواقف متوفرة يف جميع أنحاء الدولة ،وترك
املواصالت العامة لضيوف البطولة.

{ هل تتوقعون أعدادا محددة تحرض
يف كل ملعب عىل حدة يف ظل املتغريات
املتعلقة بسعة كل ملعب ؟
 لقد أجرينا دراسات عىل مدار السنواتاملاضية ووضعنا كل التصورات املناسبة يف
هذا الشأن ،كما أن هناك ترتيبات بالرشاكة
مع هيئة األشغال العامة ولم يقرصوا يف بناء
الطرق الرسيعة القادرة عىل استيعاب كل
األعداد القادمة للمونديال.

{ ماذا عن الباصات الكهربائية ،هل
سيتم االعتماد عليها يف البطولة؟
 -تقريبا أكثر من  % 20من األعداد التي

{ هل ستكون هناك باصات مخصصة
لإلعالميني؟
 نعم ،وسيعتمد األمر عىل حصول اإلعالميعىل ترصيح ،فاإلعالميون املرصح لهم ستكون
هناك باصات مخصصة لهم ستنقلهم من
املراكز اإلعالمية املختلفة إىل املالعب مجاناً،
وستعمل عىل مدار الساعة لتسهيل عمل
جميع وسائل اإلعالم ،كما أن اإلعالميني أيضا
يمكنهم استخدام املرتو باملجان.

* وصول أعداد كبرية من الجماهري قد
ينتج عنه نوع من الزحام ،هل وضعتم
التصورات املناسبة لتفادي مثل هذه
األمور؟
 الزحام أمر متوقع لكن األهم بالنسبة لناهو عدم وجود اختناقات ،وأن تكون هناك
انسيابية ،ولدينا خطط لكل مناطق الدولة
خاصة يف املالعب ومحطات املرتو لتفادي أي
اختناقات.

* قطر نظمت الكثري من البطوالت
العاملية والدولية واإلقليمية الكبرية ،هل
استضافة كل هذه البطوالت سيكون له
مردود إيجابي خالل كأس العالم؟
 بدون شك بطولة كأس العالم مختلفة عنالبطوالت األخرى ،لكن تنظيم تلك البطوالت
منحنا خربات مرتاكمة كبرية ،والخطط
التي وضعناها حصلنا عليها من خربات
وتجارب سابقة ،وكأس العرب عىل سبيل
املثال كانت واحدة من أكثر املباريات التي
شهدت ضغطا جماهرييا يف املالعب ،ومن
كأس العرب إىل كأس العالم قمنا بتطوير
الكثري من خططنا ،وتلك الخطط ستساعد
بصورة كبرية عىل تحقيق االنسيابية
بالنسبة للجمهور ،سواء يف الحركة
عىل األقدام أو بالسيارات أو
وسائل النقل املختلفة.

الـــزحـــام مــتــوقــع لــكــن األهــــم تــفــادي االخــتــنــاقــات ..ووضــعــنــا الــخــطــط الــمــنــاســبــة لذلك
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اسبانيا تسعى لتكرار إنجاز نسخة جنوب إفريقيا في قطر

الماتادور ..بذكريات «»2010
فيا ..الهداف
التاريخي

غياب القائد
الحقيقي

يعد دافيد فيا الهداف التاريخي
للمنتخب اإلسباني ،حيث سجل 59
هدفا من أصل  98مباراة خاضها
بقميص الروخا .ولعب فيا دور كبري
يف تتويج املنتخب اإلسباني بلقب
كأس العالم  ،2010بعد املستويات
التي قدمها يف النسخة التي أقيمت
يف جنوب إفريقيا.
وإىل جانب فيا ،يربز راؤول
غونزاليس مهاجم ريال مدريد،
لكن الجيل األبرز للكرة اإلسبانية
ظهر مع تشايف هرينانديز وأندريس
إنيستا وإيكر كاسياس وسريجيو
راموس وجريارد بيكيه وغريهم،
كونهم حققوا بطولتني يف كأس
أمم أوروبا (يورو  2008و)2012
وكأس العالم .2010

سيفتقد املنتخب اإلسباني خالل
مونديال قطر  2022لقائد حقيقي
داخل ارضية امللعب ،ألهميته يف
قيادة الفريق ألبعد نقطة ممكنة،
لهذا كان سيكون سريخيو راموس
بمثابة القائد الذي سيوجه الالعبني
ويحفزهم عىل تقديم افضل ما
لديهم ،وهذا ما حدث مع كارليس
بويول يف .2010
ويبدو ان انريكي سوف يعتمد
عىل سريجيو بوسكيتش كقائد
للمنتخب ،هذا األخري تراجع مستواه
يف أخر موسمني ،فالقائد يحتاج ألن
يكون يف افضل مستوياته ،وهذا
ينطبق عىل كوكي العب اتلتيكو
مدريد الذي يمر بفرتات صعبة مع
«الروخي بالنكوس».

كتب -وحيد بوسيوف
يستعد المنتخب اإلسباني للمشاركة الـ16
في تاريخ بكأس العالم ،بعد  15مشاركة
سابقة ،وهو المنتخب الذي مر بفترات

مختلفة خالل هذه المشاركات ،حيث توج
باللقب الول مرة في مونديال جنوب افريقيا
.2010

} دافيد فيا

دي خيا..
يدفع الثمن !
لم يكن إبعاد سريخيو راموس الذي
خلق جدال كبريا يف القائمة التي أعلن
عنها لويس انريكي مدرب اسبانيا،
حتى تعرض هذا األخري النتقادات
بسبب عدم تواجد اسم حارس
مرمى مانشسرت يونايتد ديفيد
دي خيا ضمن قائمة املونديال،
رغم املستويات الجيدة التي قدمها
مع فريق اليونايتد .ومن خالل
هذا األخري يبدو دي خيا دفع ثمن
املستويات السيئة التي كان يقدمها
كل مرة مع املنتخب اإلسباني ،آخرها
األخطاء التي ارتكبها يف اليورو وهو
ما جعل املدرب يعتمد عىل حارس
مرمى اتلتيكو بلباو اوناي سيمون،
بل حتى األرقام الجيدة لحارس
مرمى برينتفورد رايا جعل من
انريكي يفقد الثقة كليا يف دي خيا،
ويفضل عليه
حتى حارس
بر ا يتو ن
ر و بر ت
سانشيز.

} سيرجيو بوسكيتش

وعرفت السنوات األخرية ،تحديدا
يف الفرتة بني عامي  2008حتى
 ،2012حصد منتخب إسبانيا
لقبني يف كأس أمم أوروبا ،وبينهما
كأس العالم يف جنوب أفريقيا.
ما دون ذلك ،كانت مشاركات
منتخب إسبانيا يف البطوالت
القارية والعاملية خجولة للغاية،
باستثناء أمم أوروبا 1964
و .1984ويعود الظهور األول
لالروخا لنسخة  1934التي
أقيمت يف إيطاليا ،وخرج من
الدور ربع النهائي.
ويف غالبية مشاركاته ،كان منتخب
إسبانيا يودع من الدور األول،
ويف أفضل األحوال يصل إىل ربع
النهائي ،حتى مونديال 2010
التاريخي.
يف تلك النسخة قاد تشايف
هرينانديز وأندريس أنيستا ودافيد
فيا وسريجيو راموس ،ومن
خلفهم الحارس إيكر كاسياس،
منتخب «الروخا» للفوز بكأس
العالم للمرة األوىل يف التاريخ.
لكن اإلحباط عاد بعد ذلك ليكون
سيد املوقف باإلقصاء من الدور
األول يف مونديال  ،2014ومن
ثمن النهائي يف روسيا .2018
أما يف مسابقة كأس أمم أوروبا
فقد حرض يف  11نسخة من أصل
 ،16التي انطلقت للمرة األوىل
يف عام  ،1960حيث لم يشارك

إنريكي ..يتحدى االنتقادات

صدمة
راموس !

يتحدى لويس انريكي الضغوطات
واالنتقادات التي وجهت له يف كأس امم
أوروبا األخرية ،ورغم ذلك وصل لنصف
النهائي ..وكان االتحاد اإلسباني لكرة القدم قد
اتفق مع مواطنه لويس إنريكي عىل تدريب املنتخب
األول يف التاسع من يوليو .2018
وبعد حوايل  8أشهر ،اعتذر إنريكي عن إكمال املهمة
ألسباب كانت مجهولة للجميع ،باستثناء املدرب واالتحاد
اإلسباني.
بعدها أعلن إنريكي يف  30أغسطس  2019خربا مأساويا بوفاة
ابنته زانا ( 9أعوام) متأثرة برسطان العظام ،وهو السبب الذي دفعه
لعدم إكمال وظيفته مع «املاتادور».
لكن املدرب اإلسباني عاد لعمله مجددا يوم  19نوفمرب  2019ليقود
املنتخب للتأهل إىل نهائيات كأس العالم قطر .2022

ص َدم لويس انريكي مشجعي
الروخا يف القائمة التي اعلن عليها
بإبعاده لسريخيو راموس ،مدافع
نادي باريس سان جريمان ،يف قرار
اعتربه الكثريون انه ظلم يف حق
سريخيو.
وكانت التقارير الصحفية تحدثت
عن ان اإلصابات التي تعرض لها
راموس قبل بدء مشواره مع باريس
سان جريمان يف املوسم املايض،
أعاقت مشواره مع النادي الفرنيس
وحرمته من التواجد مع منتخب
إسبانيا ،رغم أن الالعب عاد بقوة
هذا املوسم مع فريق باريس سان
جريمان وق ّدم مستويات رائعة يف
الدوري الفرنيس ودوري أبطال
أوروبا .ويف نفس الوقت اعترب الكثري
أن انريكي جامل اريك جارسيا قلب
دفاع برشلونة عىل حساب راموس.

املنتخب اإلسباني يف البطولة
االفتتاحية ،لكنه حقق اللقب يف
النسخة الثانية عام  ،1964ثم
فاز بلقبني آخرين يف عامي 2008
و ،2012يف حني خرس النهائي
مرة واحدة ،وكان ذلك يف يورو
.1984
أما فيما يتعلق ببطولة دوري
األمم األوروبية التي انطلقت ألول

مرة يف موسم ،2019-2018
فقد شارك املنتخب اإلسباني يف
نسختها األوىل يف املستوى األول،
ولم ينجح يف تجاوز مرحلة
املجموعات.
وبلغ «املاتادور» املباراة النهائية
يف النسخة الثانية ،لكنه خرس
من فرنسا ،أما يف الثالثة فانتزع
بطاقة نصف النهائي من أرض

} لويس
إنريكي

الربتغال ،يف انتظار إقامة مباريات
املربع الذهبي خالل .2023
فبعد تطرقنا يف التقارير املاضية
ملجموعة املنتخب الربازيل ،الوطن
الريايض يربز نقاط أهم نقاط قوة
املجموعة الخامسة ،البداية مع
إسبانيا للحديث عن الجدل الذي
صاحب إعالن انريكي عن قائمة
الروخا.

فرصة كبيرة لـ«الشباب»
من خالل القائمة التي أعلن عنها لويس
انريكي تبني أنه اعتمد عىل املزج بني
أصحاب الخربة التي تضم سريجيو
وجوردي
بوسكيتش
ألبا وألفارو موراتا
} دي خيا
وكوكي ،والالعبني
الشباب يف صورة
الثالثي كال من ثنائي
برشلونة جايف وبيدري
وويليامز العب اتلتيكو
} جافي
بلباو.
ومن املتوقع ان يتألق الثالثي يف
املونديال ،قياسا باملستويات التي
قدموها مع أنديتهم خالل املوسم الحايل،
خاصة بالنسبة لجايف الذي توج بجائزة أفضل
العب شاب يف العالم املقدمة من فرانس فوتبول.

فيما تواصل الجدل بخصوص قائمة انريكي فيما يتعلق
بعدم إعطاء الفرصة للمدافع بالدي.
وخالل املباريات األخرية ،تبينّ أن إنريكي يعوّل يف
تشكيلته عىل مزيج من الالعبني الشبان
وأصحاب الخربة ،أبرزهم بيدري
وغايف نجما برشلونة ،ونيكو
ويليامز العب أتلتيك بيلباو،
وجميعهم من املتوقع أن
يكونوا من أبرز نجوم
املونديال.
وما زال إنريكي يثق يف
قدرة الجيل القديم عىل
تقديم الجودة املطلوبة ،مثل
سريجيو بوسكيتس وجوردي
ألبا وداني كارفاخال وألفارو
موراتا وكوكي.

} راموس
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من بيليه إلى زيدان..

ت� �ش� �ك� �ي� �ل ��ة ت ��اري� �خ� �ي ��ة

} رونالدو

العــابـــد يــعــــود

} مارادونا

} زيدان

أ.ف.ب -من «امللك» الربازييل بيليه ،الالعب الوحيد املتوج بلقب
كأس العالم  3مرات ،إىل الفرنيس زين الدين زيدان الذي فرح
وحزن يف النهائي ،صنعت مباريات كأس العالم عدة أساطري،
دونت اسمها يف تاريخ اللعبة.
وبالطبع لن يتفق اثنان من مشجعي كرة القدم حول العالم،
عىل تشكيلة مثالية وحيدة نظرا لتعدد النجوم وأساطري اللعبة،
إال أن هناك بعض األسماء ال غبار عليها وهو ما نستعرضه يف
السطور التالية.

بانكس (إنجلرتا)
حارس مرمى ألندية متواضعة (ليسرت وستوك سيتي) ،توج
مع منتخب بالده بطال للعالم عام  1966واشتهر بصدة
«إعجازية» يف مواجهة بيليه عام  ،1970قال عنها الربازييل
«اليوم سجلت هدفا ،ولكن بانكس صده».

كافو وروبرتو كارلوس (الربازيل)
} فهد المولد

أعلن الفرنيس هرييف رينارد ،املدير الفني
للمنتخب السعودي ،أمس األحد ،استبعاد فهد
املولد من القائمة النهائية لألخرض املشاركة يف
كأس العالم «قطر  .»2022واستقر رينارد عىل
استدعاء الالعب نواف العابد ،لينضم إىل قائمة
الصقور بدال من املولد ،الذي استبعد كإجراء
احرتازي بسبب الجدل الذي يحيط بموقفه يف
أزمة املنشطات.
ونرش الحساب الرسمي للمنتخب السعودي عرب
حسابه الرسمي بموقع «تويرت» ،بيانا مقتضبا
قال فيه« :بعد االطالع عىل مستجدات استئناف
لجنة مكافحة املنشطات الدولية (وادا) يف
القضية املنظورة أمام محكمة التحكيم الرياضية
(كاس) الخاصة بالالعب فهد املولد» .وتابع
البيان« :وبعد مشاركة وجهات النظر مع اإلدارة
القانونية باالتحاد السعودي لكرة القدم ومحامي
االتحاد ،وبناء عىل ذلك وكإجراء احرتازي ،قرر
املدير الفني هرييف رينارد استبعاد الالعب من
القائمة املشاركة يف كأس العالم  FIFAقطر
 ،2022واستدعاء الالعب نواف
العابد لالنضمام إىل
القائمة».

أحدث هذان الربازيليان ثورة يف مركز الظهري ،عن طريق
تعزيز دوره الهجومي لحد كبري.
سجل كافو أكثر «ثراء» يف كأس العالم كونه فاز بمونديايل
 1994و ،2002أما روبرتو كارلوس فاكتفى بلقب ،2002
حني كان كافو قائد املنتخب ،وخرسا معا نهائي  1998أمام
فرنسا (.)3-0

بكنباور (أملانيا)
«مخرتع» مركز الليربو ،ترك «القيرص» إحدى الصور الخالدة
لكأس العالم بعدما أنهى «مباراة القرن» التي خرستها أملانيا
أمام إيطاليا ( 4-3بعد التمديد) يف الدور نصف النهائي
ملونديال  1970ويده ملفوفة.

كانافارو (إيطاليا)
النموذج األمثل للمدافع االيطايل ،دائما يف تموضع مثايل ،ودائما
يف حالة تركيز و«رشير» متى لزم األمر.
قائد األتزوري الذي أحرز لقب  2006عىل حساب فرنسا
وزيدان ( 3-5بركالت الرتجيح بعد التعادل .)1-1

زين الدين زيدان (فرنسا)
دخل «زيزو» التاريخ بفضل ثنائية ،وخرج منه ببطاقة
حمراء ،حيث يتقاسم رقمني قياسيني هما عدد األهداف يف
املباريات النهائية ( )3متساويا مع اإلنجليزي جيف هريست

والربازيليني فافا وبيليه ،والتسجيل يف مباراتني نهائيتني.
وكان ذلك عن طريق رأسيتني أمام الربازيل يف نهائي ،1998
وركلة جزاء عىل طريقة «بانينكا» يف نهائي  2006يف مرمى
االيطايل جانلويجي بوفون.

الفـــرج يغـيــب !

إنييستا (إسبانيا)
رفع العب برشلونة من مستوى تبسيط كرة القدم ،مثال حي
عىل «تيكي تاكا» ناديه السابق برشلونة ،جيث سجل هدف
الفوز ملنتخب بالده يف نهائي مونديال  2010أمام هولندا (-1
 )0قبل نهاية الوقت اإلضايف بدقائق.

مارادونا (األرجنتني)
فرض مارادونا هيمنته عىل مونديال  1986وقاده منتخب
بالده إىل لقبه.
ويف قمة مستواه الكروي يف املكسيك ،قاد دييجو «ألبيسيليستي»
حتى النهائي والفوز عىل أملانيا الغربية ( ،)2-3وكاد يكرر
السيناريو ذاته بعد  4أعوام لكنه انحنى هذه املرة أمام «دي
مانشافت» (.)1-0

بيليه (الربازيل)
الوحيد الفائز باملونديال  3مرات ،من كأس العالم  1958حني
كان يبلغ  17عاما ،إىل التحفة الفنية للعب الهجومي لعام
.1970
فاز أيضا بكأس العالم  1962رغم أنه أصيب باكرا يف هذه
البطولة.

كلوزه (أملانيا)
قد ال يكون مريوسالف كلوزه أكثر املهاجمني مهارة ،إال أنه
يحمل الرقم القيايس املطلق لعدد األهداف يف النهائيات (16
بني  2002و.)2014
الوحيد الذي خاض نصف النهائي  4مرات ،وتمكن من الفوز
بمونديال  ،2014علما بأنه انفرد بالرقم القيايس يف عدد
األهداف عىل حساب الربازييل رونالدو (.)15

رونالدو (الربازيل)
عرف الـ «فينومينو» (الظاهرة) كل يشء يف كأس العالم.
توج بدون أن يلعب يف سن الـ  17عاما يف  ،1994وهو سيئ
الحظ يف النهائي بعد  4أعوام ،عندما أملت به وعكة صحية قبل
ساعات من املباراة النهائية.

} سلمان الفرج

تضاءلت فرص مشاركة قائد املنتخب
السعودي األول لكرة القدم سلمان الفرج،
يف مباراة كرواتيا الودية املقرر إقامتها يوم
األربعاء ،بسبب عدم اكتمال جاهزيته.
ونقلت صحيفة «الرياضية» السعودية أمس
األحد عن مصادر وصفتها بأنها خاصة
قولها «الفرج يحتاج إىل مزيد من التأهيل
للوصول إىل الجاهزية البدنية الكاملة».
ويحتضن ملعب مرسول بارك يف الرياض
مواجهة األخرض األخرية قبل السفر إىل
الدوحة ،للمشاركة يف نهائيات كأس العالم
 ،2022التي تنطلق منافساتها األحد املقبل.
وأشارت إىل أن الفرج سيصبح جاه ًزا
ملواجهة األرجنتني يف افتتاح مباريات
األخرض يف املحفل العاملي ،الثالثاء بعد
املقبل ،عىل ملعب لوسيل.
وتعرَّض قائد املنتخب إىل إصابة يف مفصل
الكتف خالل اشرتاكه يف كرة مع أحد العبي
منتخب آيسلندا يف املباراة الودية التي
جمعتهماً ،
وفقا ملا أعلنه املنتخب
السعودي.

إص � ��اب � ��ة ن� �ج���م اإلك� � � � � ��وادور
تعرض كارلوس جوريزو ،العب اإلكوادور ،لإلصابة خالل مباراة فريقه
أوجسبورج ،التي خرسها أمام بوخوم بالدوري األملاني .وقال نادي
أوجسبورج إن «كارلوس تعرض إلصابة بسيطة يف وتر الفخذ».
ويأمل الالعب البالغ من العمر  27عاما أن يتواجد اسمه يف
قائمة منتخب اإلكوادور ،التي ستشارك يف املونديال ،والتي
سيتم اإلعالن عنها اليوم اإلثنني .ويفتتح منتخب اإلكوادور
مباريات البطولة بمواجهة منتخب قطر األحد املقبل.
واضطر جوريزو أن يغادر ملعب املباراة أمام بوخوم بعد
مرور نصف ساعة من بداية اللقاء.

أل� �ب ��ا ي� �م ��دح إن��ري �ك��ي
} كارلوس جوريزو

كال الدويل اإلسباني جوردي ألبا املديح ملدرب منتخب بالده لويس
إنريكي ،الذي اعتربه أفضل مدير فني.
ويف مقابلة مع صحيفة (موندو ديبورتيفو) أبدى العب برشلونة البالغ
من العمر  33عاما امتنانه الستدعاء املدرب اإلسباني له للمشاركة يف مونديال
قطر .
وعن االنتقادات التي يتعرض لها مدرب «ال روخا» ،أوضح ألبا أن ذلك ال يهم كثريا ،معتربا
أن «االنتقادات أصبحت أمرا طبيعيا جدا بالنسبة للجميع.

} جوردي البا
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} روبيرتو مارتينيز

} فيرناندو سانتوس

« »24جنسية خارج الخطوط !
كتب  -وحيد بوسيوف
رصاع جانبي سيكون يف مونديال قطر  ،2022هذه املرة لن يكون بني
املنتخبات أو الالعبني بل بني املدارس التدريبية وجنسيات املدربني ،حيث
ستشهد النسخة  22مشاركة  24جنسية تنتمي ملختلف القارات من آسيا
وأوروبا وصوال ألمريكا الشمالية والجنوبية وأسرتاليا.
وسيكون الرصاع ثالثيا بني مدربني يمثلون إسبانيا والربتغال التي تمتلك 3
مدربني.
ويمثل إسبانيا ٌ
كل من فليكس سانشيز مدرب منتخبنا الوطني ولويس إنريكي
مدرب الروخا باإلضافة لروبريتو مارتينيز الذي يقود املنتخب البلجيكي

صاحب املركز الثالث يف املونديال األخري ،واملدرسة التدريبية الربتغالية
سيمثلها أيضا ثالثة مدربني وهم :فرناندو سانتوس مدرب املنتخب الربتغايل،
وكارلوس كريوش العائد لتدريب املنتخب اإليراني ،باإلضافة ملدرب كوريا
الجنوبية باولو بينتو.
أما املدرسة الكروية األرجنتينية فيمثلها كل من مدرب التانجو ليونيل
سكالوني ،وجوستافو ألفارو مدرب اإلكوادو ،باإلضافة ملدرب املكسيك
خرياردو مارتينو.
وسيمثل الثنائي وليد الركراكي مدرب أسود األطلس وجالل القادري املدير
الفني لنسور قرطاج العرب يف املونديال ،يف أول تجربة لهما بعد أن عني
االتحاد التونيس لكرة القدم القادري مدربا بعد إقالة منذر الكبري الذي كان
مساعدا له يف كأس أمم إفريقيا ،أما وليد الركراكي فقد عينه االتحاد املغربي

صراع
التيني ـ ـ أوروبي

البصمة
البرازيلية تتراجع!

يتجدد الرصاع األوروبي  -الالتيني خالل كأس العالم قطر  2022عرب املدارس التدريبية الشهرية،
فستكون أوروبا ممثلة من  18مدربا من أصل  ،32أي بنسبة أكثر من نصف املدربني الحارضين يف
املونديال ،وتفوقت عىل مدارس أمريكا الالتينية التي تمتلك  5مدربني يف البطولة.
وحسب الكثري من التكهنات سيكون الرصاع عىل لقب مونديال قطر 2022
بني الربازيل بقيادة تيتي واألرجنتني التي يدربها
سكالوني ،وفرنسا بقيادة ديدييه
ديشامب ،باإلضافة للربتغال التي
يرشف عليها املدرب فرناندو سانتوس،
ما يعني أن الرصاع سيكون أوروبيا –
التينيا .فبعد أن عاد اللقب األخري لصالح
مدرب أوروبي وهو ديدييه ديشامب
الذي قاد فرنسا للتتويج بلقب كأس
العالم للمرة الثانية يف تاريخها ،هل
تستعيد املدرسة الالتينية
للتدريب اللقب خالل
كأس العالم قطر
 2022؟

} تيتي مدرب السامبا

«األرجنتينية»
ت ـ ـعـ ـ ــود بـ ـق ـ ـ ــوة

} ديدييه ديشامب

لكرة القدم يف مكان البوسني وحيد خاليلوزيتش الذي قاد األسود لنهائية
املونديال ،لكن الصدامات املتكررة للمدرب البوسني مع نجوم املنتخب املغربي
خاصة استبعاده لحكيم زياش نجم تشيليس ومزراوي الظهري األيرس لنادي
بايرن ميونخ ،مهدت لخروج خاليلوزيتش قبل املونديال.
وستكون املدرسة الفرنسية حارضة بمدربني ،من خالل ك ٍل من ديدييه
ديشامب مدرب الديوك ،حامل اللقب مع فرنسا يف النسخة األخرية من املونديال
التي أقيمت يف روسيا  ،2018وكذلك هرييف رينارد مدرب األخرض السعودي.
فيما سيمثل املدرسة الربازيلية تيتي مدرب السيليساو «تيتي» ،لترتاجع خالل
النسخ األخرية بعد أن أثبتت حضورها بقوة يف النسخ املاضية ،واختارت
العديد من املنتخبات االعتماد عىل املدربني املحليني مثل اليابان وبولندا وويلز
والدنمارك.

سيمثل تيتي املدرسة الربازيلية يف كأس العالم قطر
 ،2022بعد تراجع كبري عرفته املدرسة العريقة يف
التدريب خالل السنوات األخرية حتى عىل مستوى األندية
األوروبية ،بعد أن كان حضورها قويا يف األحداث الرياضية
الكبرية ،كونها من بني أعرق مدارس التدريب يف كرة القدم.
ا لسا مبا
ولم تكن بصمة املدرسة الربازيلية مع
فقط ،بل مع العديد من املنتخبات،
مثل كارلوس الربتو الفاز بكأس
آسيا مرتني مع الكويت 1980
والسعودية خالل نسخة ،1988
وكذلك زيكو املتوج مع اليابان بكأس آسيا
 ،2004وفيريا الذي فاز أيضا بلقب كأس آسيا
 2007مع العراق ،دون أن ننىس املدرب
أوتو جلوريا الذي قاد نيجرييا يف
 1980لفوز بلقب كأس أمم
إفريقيا.

تعود املدرسة األرجنتينية العريقة يف التدريب بقوة من بوابة كأس العالم
قطر  ،2022حيث ستكون حارضة بـ  3مدربني يتقدمهم ليونيل
سكالوني املرشح لنيل اللقب مع األرجنتني ،وكذلك جوستافو الفارو
مدرب اإلكوادور هذه األخرية قدمت مشوارا رائعا يف تصفيات
املونديال ،باإلضافة للمدرب جرياردو مارتينو مدرب املكسيك،
هذا األخري درب يف بداية مسريته التدريبية أندية من الدرجة
سيمثل الثنائي جالل القادري
الثانية باألرجنتني ،لكن تجربته األوىل الكبرية كانت بني 2007
ووليد الركراكي العرب ،حيث
و ،2011حني تسلم مقاليد منتخب باراغواي قبل أن يدرب
يقود األول املنتخب التونيس
برشلونة اإلسباني موسم  2014 - 2013ثم منتخب
والثاني يرشف عىل تدريب أسود
األرجنتني بني عام  2014و.2016
األطلس.
ويرشف القادري عىل تدريب منتخب
وبلغ مارتينو مع منتخب األرجنتني نهائي كوبا أمريكا يف
تونس ،وذلك منذ فرباير  ،2022حيث
مناسبتني متتاليتني عامي  2015و 2016لكنه فشل
توىل املنصب خلفا ملنذر الكبري بعد أن كان
يف إحراز اللقب بعد الهزيمة يف النهائي أمام منتخب
مدربا مساعدا له ملا يناهز  9أشهر.
تشييل ،ونجح باملقابل يف قيادة املكسيك للتتويج
وقاد القادري ( 51عاما) تونس إىل التأهل لكأس
بلقب الكأس الذهبية عام  2019وبلوغ الدور
العالم قطر  2022عقب الفوز عىل مايل يف الدور
النهائي عام .2021
الحاسم بينما توىل وليد الركراكي تدريب املغرب يف أواخر

القادري والركراكي
يمثالن العرب

} ليونيل سكالوني

أغسطس املايض خلفا للبوسني خاليلوزيتش.

} جالل القادري

متابعات
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«سـم ـعــة»%100 ..

«العربي» يعود للبنفسجية

} اسماعيل علي

الزميل السابق يف جريدة  $جابر العربي عاد من جديد إىل
عاصمة الرياضة ،بعد تجربة مميزة قضاها يف القسم الريايض
بـ $ثم عمل أيضا بقنوات .beINSPORTS
وكان العربي قد رحل إىل مسقط رأسه يف مرص بعد سنوات طويلة
عمل فيها بقطر ،قبل أن يعود من جديد عرب شاشة البنفسجية
التي استعانت به لالستفادة من خرباته امليدانية ملواكبة التغطية
االستثنائية لبطولة كأس العالم قطر  .2022وعرب العربي عن
سعادته الكبرية بالعودة لوطنه الثاني قطر ،موجها الشكر ملسؤويل
الـ بي إن عىل ثقتهم الكبرية.

خطف مراسل قناة الكأس إسماعيل عيل األضواء يف السوشيال
ميديا بفيديو طريف خالل لقاءات أجراها مع مشجعني من أملانيا يف
منطقة األعالم ضمن مواكبة قناة الكأس لتغطية الحدث الكبري.
والتقى سمعة مع مرصي وزوجته األملانية وأطفاله الصغار ،وتفاجأ
بحديثهم باللغة العربية بإجادة وطالقة وداعبهم بالحديث باللهجة
املرصية أيضا .وبسؤال الطفل الصغري عن إجادته للغة العربية قال
«شوية شوية» وعن زيارته ملوطن والده يف مرص ورأيه فيها تحدث
قائال :قطر .% 100

علي المسلماني مدير التحرير اإلخباري في «البنفسجية» يؤكد:

قطر «استثمرت» في عيالها
« »beINSPORTSسـتـكـــــون أول مــصــــدر لـ«آخـــر خــبــر»
إعداد – محمد الجزار
«البنفسجية» دائما في قلب الحدث ،وتبهر
الجميع بما تقوم به من تغطيات لكل البطوالت،
لكن في كأس العالم  2022الوضع يختلف،
فهي بطولة على أرض قطر ووسط جماهيرها
لذلك فالرهان كبير على تقديم شيء لم
يحدث من قبل في تاريخ التغطيات الميدانية
واالستوديوهات التحليلة .المسؤولون في
البنفسجية رفعوا سقف التحدي مبكرا وأعلنوا
جاهزيتهم لضربة البداية يوم  20نوفمبر.
علي المسلماني حل ضيفا على سبيكس كورنر
وتحدث عن هذا التحدي خالل السطور التالية:
} المسلماني يتحدث للزميل محمد الجزار

مراسلونا سيصلون قبل الجميع للحدث وآخر من يغادرون
{ ك��أس عالم يف قطر وحرصيا عىل شاشة
 BEINSPORTSماذا يمثل لك هذا اليشء..؟
نحن نحمل عبئني بالتأكيد ،األول هو تغطيتنا لكأس
العالم يف  BEINSPORTSوهي من البطوالت التي
تحظى بأهمية كبرية لدينا ،باإلضافة أيضا ألنها تأتي مع
تدشني القناة اإلخبارية الجديدة التي ظهرت بداية من
 11-11بشكل ومضمون وروح جديدة ووجوه جديدة
كذلك.
{ وما هو التغيري الذي حدث يف اإلخبارية بداية من
هذا التاريخ..؟
عملنا عىل تغيري الطابع املتعارف عليه للقنوات اإلخبارية
وهو أن ينتظر املشاهد للخرب عىل رأس الساعة ،فهذا لن
يكون حارضا لدينا حيث ستكون النرشات موجودة نعم،
ولكننا سنواكب الخرب فور حدوثه مبارشة دون انتظار

من خالل متابعات من مختلف الجهات ،وعرب  18ساعة
من البث املبارش من التاسعة صباحا وحتى الثالثة فجرا.
{ إذا يمكن التأكيد عىل أن املشاهد لن يحتاج
للذهاب إىل مكان آخر..؟
هذا بالفعل ما سنعمل جاهدين من أجله خالل البطولة
وبعدها ،حيث سنوفر للمتابع عرب اإلخبارية كل األخبار
التي يريد معرفتها باإلضافة ملواكبة مستمرة مع
مراسلني يف قطر باملالعب ومناطق املشجعني وأيضا
يف كل الدول املشاركة سواء الربازيل أو فرنسا وغريها
من الدول األخرى بتغطيات مبارشة باإلضافة لوصول
كل املنتخبات ومغادرتها وتدريبات املنتخبات وأيضا
املؤتمرات الصحفية وكل ما يحدث يف كأس العالم 2022
ستشاهدونه عىل القناة اإلخبارية لنكون أول مصدر آلخر
خرب ..ويكون مراسلونا أول من يصلون ملقر الحدث وآخر
من يغادر.

«عكاشة»..عاشق العنابي
} عالوة عكاشة

اليرتك املشجع الجزائري عالوة عكاشة  -والذي شاهدناه جميعا خالل منافسات كأس
العرب  -أي مناسبة إال ويعرب فيها عن حبه الشديد لقطر ودعمه الكبري لها خاصة يف
البطوالت الرياضية .عالوة عكاشة ظهر يف فيديو أمس عىل الفيس بوك بصحبة جماهري
نادي مولودية البيض الجزائري ،وهما يرفعون أعالم قطر والفتات دعم رائعة ملونديال
العرب ضد الحمالت الرشسة الغربية .وأكد عكاشة أنه سيتواجد يف قطر لحضور
ومساندة قطر يف تنظيمها التاريخي للحدث العاملي.
املونديال

}ع

لي المسلماني

{ عىل املستوى الشخيص بعد تجربة الجزيرة ،ماذا
يعني لك التواجد اآلن يف أكرب قناة رياضية بالوطن
العربي قبل املونديال..؟

ال بالعكس ،فكأس العالم هي مجرد بداية وليست نهاية،
فالبوندزليجا عادت وحتى البطوالت اآلسيوية عادت أيضا
ملدة  10سنوات وهناك املزيد من املفاجآت التي نعد بها.

لن أخفي عليك رسا ،أنني كقطري كنت أريد أن يكون يل
دور أكرب يف كأس العالم خاصة أن البطولة عىل أرضنا
ووسط جماهرينا ،ولهذا استثمرت يف قطر ويف عيالها قبل
فرتة طويلة ليكون لنا دور أكرب مع بقية الزمالء يف غرفة
األخبار.
ونحن اآلن خلية نحل ،وما سيشاهده الجميع هو نتاج
عامني كاملني من التغيريات واألفكار والتجهيزات كذلك
لنقدم منتجا مميزا يليق باملشاهد العربي والعاملي أيضا
ألننا نريد أن نكون مصدرا لألخبار يف العالم وليس يف
املنطقة فقط.

{ كيف ترى حمالت الهجوم عىل املونديال..؟

{ البعض يشعر بالقلق أن تكون كأس العالم نهاية
للكثري من الحقوق يف البنفسجية..؟

«الدرون» يرصد
تفاصيل «لوسيل»
نرش الحساب الرسمي للجنة العليا
للمشاريع واإلرث QATAR2022
فيديو رائعا عىل اليوتيوب لجولة
مميزة بكامريا الدرون املسرية داخل
ستاد لوسيل مرسح املباراة النهائية
لبطولة كأس العالم  2022يوم 18
ديسمرب.
وصاحب الفيديو عزف موسيقي
مبهر مع تجول يف كل تفاصيل
االستاد وكافة أروقته التي تؤكد أنه
أحد أفضل املالعب يف العالم بامتياز.

هي ليست األوىل ولن تكون األخرية ،والكل شاهد الهجوم
عىل مونديال الربازيل  2014وروسيا  2018وحتى
جنوب أفريقيا يف  ،2010ولكن أنا واثق بأن من سيأتي
لقطر سيعود إليها بعد كأس العالم.
{ ماذا ستقدم قطر للعالم يف ..2022؟
قطر ستكون وجهة العالم ،فنحن اآلن أنهينا مرحلة
اإلعداد والكل سيشاهد قطر واملنطقة العربية بشكل يغري
الصورة الذهنية عنا ،وسريون املالعب والشعب القطري
والضيافة القــطرية والعربية كذلك ،وهي نسخة
للتاريخ.

شـ ـ ـغـ ــف ..المـ ــون ــديـ ــال

يف كل شوارع الدوحة ..فوق املنازل ..عىل الكورنيش ..يف الحدائق واملتنزهات حتى يف
املراكز الصحية واملستشفيات.
شغف كرة القدم ومونديال  2022يف قطر يؤكد عىل روعة هذه البطولة وسعادة املاليني
بوجودها يف دوحة العرب.
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غرائب

«مانكو» ..بطل بذراع واحدة

saad@al-watan.com

سعد المهندي

فن

نجوم

دافور سوكر
نصب دافور سوكر نفسه نجما ً ملنتخب كرواتيا ،بعدما
ّ
أصبح ه ّداف كأس العالم  ،1998الذي أقيم يف فرنسا،
برصيد  6أهداف ،ما جعل العالم حينها يتكلم عن
اإلنجاز التاريخي لهذا الفريق ،الذي استطاع إحراج
عمالقة «الساحرة املستديرة» ،عقب وصولهم إىل نصف
النهائي ،الذي خرسوه بصعوبة ( )1-2أمام فرنسا.
كانت بداية سوكر مع منتخب يوغسالفيا قبل أن يلعب
لكرواتيا ،ومع الكرواتيني حقق العديد من اإلنجازات
ولم يكن هداف كأس العالم فقط ،بل كان هداف بالده
يف تصفيات قارة أوروبا وهداف أمم أوروبا تحت 20
عامًا.
ويعترب سوكر هداف منتخب كرواتيا التاريخي بعدما
أحرز له  45هدفا يف  69مباراة ،بعدما بدأها مع
منتخب يوغوسالفيا وخاض معه مباراتني وسجل
هدفني.
وفاز سوكر بجائز أفضل العب يف العام يف كرواتيا يف
 6مرات وذلك أعوام (،1996 ،1995 ،1994 ،1992
.)1998 ،1997
كما قاد كرواتيا إىل أول بطولة قارية كربى من
خالل املشاركة يف يورو  1996وسجل خالل مرحلة
التصفيات  12هدفا ً يف  10مباريات ،ووصل معهم
إىل ثمن نهائي البطولة وتم اختياره ضمن التشكيلة
املثالية حينها.

الفنان التونسي لطفي بوشناق يؤكد:

قطر شرفت «األمة العربية»

اقتصاد

كتب  -محمد الجزار

العالية ،باإلضافة إىل بنية تحتية عىل مستوى
عال ،وتجهيزاتها للحدث بشكل غري مسبوق
عىل اإلطالق متوقعا أن تكون هذه النسخة
استثنائية يف كل يشء من الناحية الفنية
والتنظيمية أيضا.
كما تمنى بوشناق حظا موفقا ً إىل كل
املنتخبات العربية املشاركة يف البطولة
وهي قطر والسعودية وتونس واملغرب
رغم صعوبة املهمة ووقعها يف مجموعات
قوية للغاية مع فرق مصنفة وقوية.
وتوقع بوشناق أن تبذل كل املنتخبات مجهودا كبريا
حتى تسعد الجماهري وتكسب الرهان ،كاشفا عن أمله
يف أن تقرتن املسابقة األوىل التي تقام يف دولة عربية
بنجاح املنتخبات العربية يف حصد اللقب.

« .. »2022األع ـل ــى إيــرادات

نرشت وكالة أنباء «بلومبريغ» ()Bloomberg
األمريكية تقريرًا حول التوقعات بتحقيق مونديال
قطر  2022أعىل إيرادات يف تاريخ بطوالت كأس
العالم لكرة القدم.
وحسب مصدر مطلع لبلومبريغ ،فإن االتحاد الدويل
ً
مسبقا حقوق البث
لكرة القدم «فيفا» ( )FIFAقد باع
ونحو  240ألف باقة ضيافة إىل جانب  3ماليني تذكرة
ملباريات البطولة.
وأوضح املصدر أن مبيعات التسويق يف الفرتة من
 2019إىل  2022ستتجاوز الرقم املدرج يف امليزانية
بنحو  1.8مليار دوالر ،حسب الوكالة.
وأشار املصدر ذاته إىل أن إيرادات البطولة ستتجاوز
 6.4مليار دوالر ،وهو الرقم الذي يستهدفه الفيفا
خالل السنوات الثالث املاضية ،حيث ستستخدم تلك
اإليرادات يف أنشطة تطوير الرياضة يف أنحاء العالم.
وتوقع التقرير ً
أيضا أن تضيف قطر ما يقرب من
 17مليار دوالر إىل اقتصادها ،وذلك خالل وجود
املشجعني عىل مدار أيام البطولة.

هيكتور كاسرتو كان ضمن قائمة أوروغواي التي
ُتوجت بكأس العالم األول يف التاريخ عام  ,1930رغم
أنه فقد ذراعه اليرسى يف حادثة حني كان يف الـ 13
من عمره ،عن طريق املنشار الكهربائي ،وهو ما منحه
لقب «املانكو» ومعناه باللغة العربية صاحب الذراع
الواحدة.
غري أن ذلك لم يعقه عن ممارسة كرة القدم عىل
املستوى االحرتايف ،ليبدأ مسريته الرياضية يف نادي
ناسيونال مونتيفيديو سنة  ،1923وأسهم يف تتويجه
ببطولة دوري الدرجة املمتازة يف أوروجواي  3مرات
يف  ،1933 ،1924و .1934وكان كاسرتو ضمن
قائمة منتخب أوروغواي الذي حقق لقب األلعاب
األوملبية عام  ،1928وبعدها بعامني كان يسجل أول
أهداف بالده يف املونديال ضد بريو .كاسرتو أحرز
أيضا هدفا يف فوز بالده عىل األرجنتني يف املباراة
النهائية ،حيث اختتم رباعية املنتخب يف الفوز بنتيجة
 2-4عىل التانجو ،ليساهم يف تحقيق أوروجواي
مستضيف البطولة ألول نسخة للمونديال قبل «92
عاما».

هل تعلم

الثالث ..لنيمار
سيخوض النجم الربازييل نيمار العب باريس سان
جريمان املونديال الثالث يف مشواره الكروي بعد
نسخة  2014التي استضافتها الربازيل ،و2018
التي احتضنتها روسيا ،لكنه لم يستطع قيادة
«السامبا» ألكثر من نصف نهائي املونديال الربازييل
وربع نهائي املونديال الرويس.

وجه الفنان التونيس الكبري لطفي بوشناق رسالة إىل كل
العالم ،تمثلت يف قصيدة تدعو إىل التآخي والتضامن والسلم
والسالم بني دول العالم بمناسبة الحدث الكبري الذي ينتظر
كرة القدم بعد أسابيع قليلة عىل أرض الدوحة.
وحل بوشناق ضيفا عىل موقع العربي الجديد وتحدث عن
عالقته بكرة القدم وأكد أنه يحبها بشكل كبري وسبق له
اللعب يف شبابه مع نادي الرتجي التونيس رغم انه معروف
بتشجيعه اإلفريقي.
وشدد عىل أن النجاح سيكون حليف قطر يف تنظيم البطولة
بفضل كل ما قدمته من مجهود كبري لترشف األمة العربية.
مشريا أن قطر تمتلك الكثري من اإلمكانيات التنظيمية

} سوكر

} كاسترو يمين ًا

} نيمار

كتاب

«قطر تصنع التاريخ»
جهود جبارة بذلتها دولة قطر الفتية النتزاع رشف
تنظيم مونديال  ،2022ولتوثيق ما حققته قطر
ارتأى ماجد الخليفي ومحمد حمادة إعداد كتاب
«قطر تصنع التاريخ» بكل تجرد وموضوعية حتى
يكون مرجعا ً تصلح مراجعته يف كل زمان ومكان.
فصول عدة يف الكتاب ،وهي تروي ما قد يخفى
عىل الكثريين من عشاق اللعبة ومحبي القراءة.
ما من رئيس دولة إال ويحلم بأن تنظم دولته
مسابقة
أهم
رياضية عىل مر
التاريخ ..وعندما
اختمرت هذه
الفكرة يف رأس
سمو األمري الوالد
الشيخ حمد بن
خليفة آل ثاني
حتى كلف فريق
عمل يضم نخبة
الشباب
من
ا لقطر يني ،
فدرسوا املرشوع
بكل
الضخم
صيله
تفا
ومتطلباته وتحدياته ،ووجدوا األجوبة الرضورية
لكل األسئلة التي يمكن ان يطرحها عليهم االتحاد
الدويل قبل عملية التصويت يف  2ديسمرب .2010

