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في نهائي »غرب آسيا« أمام السعودية

العنابي يبحث عن »الذهب«
جدة- قنا- يلتق�ي املنتخب األوملبي القطري لكرة القدم 
مع نظريه الس�عودي الي�وم الثالثاء يف املب�اراة النهائية 
لبطولة اتحاد غرب آسيا تحت 23 عاًما، التي يستضيفها 
عىل اس�تاد مدينة امللك عبدالل�ه الرياضية يف جدة. وأكد 
الربتغ�ايل برون�و ميغيل، مدرب املنتخ�ب القطري ثقته 
يف جمي�ع الالعب�ن وقدرتهم ع�ىل تقدي�م األداء املنتظر 

وتحقيق اللقب.
وأشار يف حديثه خالل املؤتمر الصحفي الخاص بالنهائي 
الذي ُعق�د، أمس، إىل أن البطولة أتاحت للمنتخب تقييم 
جاهزيت�ه قب�ل االس�تحقاقات القادم�ة، وكانت فرصة 
مثالي�ة لخوض العديد م�ن الالعبن ملباريات تنافس�ية 
تس�هم يف زيادة خرباتهم وتنعكس بش�كل إيجابي عىل 

مستواهم الفني.

حسن الذوادي يتحدث عن المونديال وأمور أخرى.. ويؤكد:

بطولتكم يا عرب
سنغير الصورة النمطية لدى الجماهير العالميةكانوا يعتقدون أن ملفنا للتقديم فقط.. وليس االستضافة!

عبدالله المال يؤكد في حوار لـ   :

التصريحات 
الغربية مبطنة 
بالعنصرية ! 
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ننتظر »35« ألف مشجع لمؤازرة منتخبنا

األرجنتين تلتزم بدعم الجهود 
»البطولة االستثنائية« القطرية لـ

نفخر بـ»النجمتين الذهبيتين«  على قمصان »التانجو« مارادونا منحنا أفضل هدف في تاريخ المونديال

 جماهيرنا سيرسمون شوارع الدوحة بألــوان أعالمنا

لـ                     : أكد أن لديهم آماال كبيرة على منتخب بالدهم في مونديال »2022«.. سفير األرجنتين 

قطر ستنجح.. وميسي سيعيد األمجاد

نيكوالس  غيريمو  السيد  سعادة  أكد 
سفري جمهورية األرجنتني لدى الدوحة 
أن األرجنتني وقطر بلدان يتشاركان يف 
بالرياضة وخاصة كرة  الشغف  نفس 
لها  سبق  بالده  أن  موضحا  القدم، 
وان توجت بلقب املونديال يف نسختي 
التانجو  أسطورة  مع  1978 و1986 
إن  حيث  مارادونا،  أرماندو  دييجو 
بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 
منذ  األوىل  العالم  كأس  هي  ستكون 
أفضل  منحنا  الذي  مارادونا  وفاة 
املونديال، ويعد  اإلطالق يف  هدف عىل 
أعظم العبي كرة قدم عىل مر العصور.
خالل  األرجنتيني  السفري  وأضاف 
أن   $ لـ  خاصة  ترصيحات 
لديهم آماال كبرية عىل منتخب بالدهم 
يف هذه النسخة من كأس العالم والتي 
ستقام يف دولة قطر، متوقعا أن يكون 
البطولة  خالل  متميزا  »التانجو«  أداء 
جريما  سان  باريس  نجم  بقيادة 
ليونيل مييس، والذي أكد أنه يستطيع 
هذا  يف  األرجنتني  منتخب  مساعدة 

املونديال واستعادة أمجاد مارادونا. 
إن  نيكوالس  غيريمو  السفري  وقال 
الجماهري  يشجع  ما  هو  الشعور  هذا 

قطر،  إىل  املجيء  عىل  األرجنتينية 
مشجع  ألف   35 حوايل  سيصل  حيث 
املنتخب  ملؤازرة  الدوحة  إىل  أرجنتيني 
موضحا  املونديال.  خالل  األرجنتيني 
مع  بالتنسيق  تقوم  السفارة  أن 
لضمان  قطر  يف  الحكومية  الجهات 
لهم،  متميزة  قنصلية  خدمات  تقديم 
الخدمات  تقديم  عىل  قدرتنا  إن  حيث 

يف  يكونون  عندما  ملواطنينا  القنصلية 
الخارج أولوية قصوى لبلدنا.

جماهري  أن  األرجنتني  سفري  وأضاف 
بالده سوف يرسمون شوارع الدوحة 
قمصان  وستكون  بالدنا  علم  بألوان 
باعتباره  مكان  كل  يف   10 رقم  مييس 
نجما عامليا ويعقدون عليه الكثري من 

اآلمال. 

عىل  قليلة  أيام  بقاء  مع  إنه  وقال 
 FIFA العالم  كأس  نهائيات  انطالق 
الطويل  الطريق  أن  نجد   2022 قطر 
ودولة  نهايته  إىل  الوصول  من  اقرتب 

قطر تستعد ألكرب حدث ريايض.
وهو الحدث الذي يجمع العالم بأرسه 
واحد  مكان  يف  سنوات  أربع  كل 
يواجه  حيث  القدم،  بكرة  لالحتفال 

إلمتاع  بعضا  بعضهم  النجوم  أكرب 
الجماهري.

وبلدنا يعرف عن هذا جيدا، حيث إننا 
عىل  ذهبيتني  نجمتني  بحمل  نفخر 
بعد حصولنا  الوطني  فريقنا  قمصان 

عىل كأس العالم مرتني.
أن  نيكوالس  غيريمو  السفري  وأكد 
بالده تلتزم التزاما كامال بدعم جهود 

تميم  الشيخ  السمو  صاحب  حرضة 
املفدى،  البالد  أمري  ثاني  آل  حمد  بن 
اللجنة  وأعمال  القطرية  والحكومة 
وكافة  واإلرث،  للمشاريع  العليا 
أجل  من  األخرى  القطرية  الجهات 
إنجاح هذه البطولة. وقال نحن ننتظر 
نهائيات  انطالق  موعد  الصرب  بفارغ 
الشهر  يف   2022 قطر  العالم  كأس 

الجاري.
وحول ما يميز هذه النسخة من كأس 
العالم قال السفري األرجنتيني إن هذه 
النسخة هي األوىل التي تقام يف العالم 
العربي ويف بلد مسلم وهذا يكفي ألن 

تسجل يف التاريخ.
الحدث  لهذا  قطر  استعدادات  وحول 
وفرت  قطر  أن  أكد  العاملي  الكروي 
النسخة  لهذه  النجاح  عوامل  جميع 
وعىل  الدولة  إن  حيث  املونديال،  من 
مدار السنوات املاضية شهدت تحوالت 
يف  التحتية  البنية  مستوى  عىل  كبرية 
نطاق  إن  حيث  للبطولة،  استعداداها 
التي نفذت واسع جدا سواء  املشاريع 
عىل مستوى الطرق الرسيعة والجسور 
ومراكز  والحدائق  واألبراج  والفنادق 
التسوق وغريها من املشاريع الضخمة.
إن  نيكوالس  غيريمو  السفري  وقال 
مثايل  مزيج  هي  البطولة  هذه  مالعب 

من الفن والهندسة.

{  السفير غييرمو نيكوالس

{  ميسي{  السفير األرجنتيني متحدثا لـ $

حوار - كرم الحليوي

} تصوير - عباس عيل

اقامة البطولة في بلد عربي ومسلم يميز »نسخة 2022«

محطات األرجنتين في المونديال
نهائيات  األرجنتيني  املنتخب  بلغ 
وتوج  مناسبة،   18 يف  العالم  كأس 
يف  وذلك  مناسبتني،  يف  باللقب 
النهائيات  استضاف  عندما   1978
وفاز عىل هولندا يف النهائي )3 ـ1( 
ويف 1986 خالل مونديال املكسيك 
أمام  العاملي  اللقب  انتزع  عندما 

أملانيا يف النهائي )3 ـ2(.
 3 يف  النهائي  األرجنتني  وخرست 
 1930 دورات  يف  وذلك  مناسبات 

و1990 و2014.
كوريا  يف   2002 نسخة  وتزامنت 
الجنوبية واليابان مع أسوأ مشاركة 
الدور  من  خرج  عندما  لألرجنتني 
املجموعة  يف  ثالثا  حلوله  بعد  األول 
السويد  ضمت  التي  السادسة 

ونيجرييا وإنجلرتا.
يف  األرجنتيني  املنتخب  ويقود 

العبي  أفضل  أحد  قطر،  مونديال 
ليونيل  األوقات،  لكل  القدم  كرة 
مييس مهاجم باريس سان جريمان 
يف  القياسية  األرقام  كل  يملك  الذي 
أفضل هداف  التانغو، فهو  منتخب 
يف تاريخ املنتخب برصيد 90 هدفا، 
دولية  مباريات  خاض  العب  وأكثر 

برصيد 164 مباراة.
برشلونة  نجم  مييس،  جانب  وإىل 
املنتخب  يملك  السابق،  اإلسباني 
مميزين  العبني  عدة  األرجنتيني 
أنخيل  يوفنتوس  العب  غرار  عىل 
ميالنو  إنرت  ومهاجم  ماريا،  دي 
أتلتيكو  والعب  مارتينيز،  لوتارو 
ومدافع  بول،  دي  رودريغو  مدريد 
أوتاميندي،  نيكوال  الربتغايل  بنفيكا 
ومدافع توتنهام كريستيان رومريو 

وغريهم.
{  من مباريات االرجنيتن في كأس العالم
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لخضر بلومي:

قـطــر أبـدعــت
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»حارث« يغيب عن األسودعوائد إيجابية لقطاع الضيافة
ارتفعت أعداد السياح يف دولة قطر يف 

النصف األول من العام الجاري، بواقع 
729 ألف زائر، أي بنسبة زيادة بلغت 
19 باملائة، مقارنة بإجمايل عدد الزوار 

يف العام املايض بأكمله. 
وأكد الخرباء واالقتصاديون أن 

استضافة قطر لبطولة كأس العالم 
FIFA قطر 2022 ستعزز مكانتها 

عىل خريطة السياحة العاملية، بما 
تحتويه من بنى تحتية ضخمة وفنادق 

ومنتجعات فاخرة وطبيعة ساحرة، 
وبما تمتلكه من مقومات الستقبال أهم 

حدث كروي يف العالم ومنطقة الرشق 
األوسط، وسط توقعات بمعدالت نمو 

مستقبلية عالية ملا بعد املونديال. 
وأشاروا إىل إعالن قطر للسياحة عن 

افتتاح 50 فندقا خالل األشهر املاضية 
وتحقيق قطاع الضيافة القطري عوائد 
إيجابية، حيث تم بيع 3.1 مليون ليلة 

فندقية حتى يونيو 2022، مقابل 3.2 
مليون ليلة فندقية حتى يونيو 2019 

)مستويات ما قبل جائحة كورونا(، 
فيما يتزايد املعروض من الغرف 

بشكل ثابت، حيث سجل 30 ألف 
غرفة حتى يونيو املايض. { انتعاش كبير للفنادق

إصابةسياحة

حارث  أمني  املغربي  املهاجم  تعرض 
الركبة خالل مباراة فريقه  إلصابة يف 
بالدوري  موناكو  مع  مارسيليا 
النادي  وأعلن  القدم،  لكرة  الفرنيس 
أن اإلصابة عبارة عن التواء يف الرباط 
سيمنعه  اليرسي  للركبة  الصليبي 
مونديال  يف  بالده  مع  املشاركة  من 
قطر2022 الذي ينطلق األحد املقبل. 

خالل   58 الدقيقة  يف  حارث  وأصيب 

عىل  فبقي  ديسايس،  أكسل  مع  تدخل 
أرضية امللعب لبعض الوقت قبل تدخل 
الطاقم الطبي ملارسيليا من أجل نقله 
تاركاً  الحمالة،  عىل  املالبس  غرف  إىل 
مكانه لديمرتي باييت الذي بدا متأثراً 
وتعد  يتألم.   املغربي  زميله  برؤية 
ألسود  كبرية  خسارة  حارث  إصابة 
املاضية  الفرتة  يف  تألقه  بعد  األطلس 

مع فريق الجنوب الفرنيس.

حكايات المونديال

تسببت كرة القدم يف اندالع حرب دامت 4 
أيام بني السلفادور وهندوراس ألن األوىل 

أخرجتها من تصفيات الكونكاكاف املؤهلة 
إىل مونديال املكسيك 1970.  وبعد أن 
تأهل البلدان إىل الدور قبل النهائي من 

التصفيات، فازت هندوراس عىل السلفادور 
1/  صفر ذهابا يف 8 يونيو 1969 قبل 
أن تفوز األخرية 3/  صفر عىل أرضها 

يف 15 منه. واحتكم الطرفان إىل مباراة 
فاصلة أقيمت عىل استاد آزتيكا يف مكسيكو 

سيتي، ففازت السلفادور 3/ 2 بعد وقت 
إضايف وبلغت الدور النهائي للتصفيات.  

هذا الخروج أثار غضب الهندوراسيني 
حتى تحرش حرس حدودهم بجنود 

سلفادوريني وقتلوا عددا منهم، فشنت 
السلفادور هجوما عسكريا عىل جارتها 

صباح 14 يوليو 1969، وتبادل الطرفان 
القصف وسقط القتىل ودامت الحرب 4 

أيام حتى إعالن الهدنة بينهما يف 18 منه.  
والطريف أن السلفادور لم تبلغ النهائيات 

ألن هايتي تفوقت عليها! { حرب السلفادور

حرب السلفادور.. والهندوراس

بالعربي

للمنتخب  الرسمي  الحساب  نرش 
فيديو  مقطع  تويرت  عىل  األرجنتيني 
باللغة  للجمهور  رسالة  يتضمن 
نجوم  مشاهدة  إىل  يدعوهم  العربية 
األرجنتني خالل التمرين املفتوح الذي 
تدرب فيه الالعبون مساء أمس االثنني 

يف ملعب آل نهيان بأبوظبي. 
مباراة  األرجنتيني  املنتخب  ويخوض 
نظريه  أمام  األربعاء  غد  يوم  ودية 

يف  مشواره  يستهل  ثم  اإلماراتي، 
السعودي  نظريه  بمواجهة  املونديال 

يوم 22 نوفمرب الجاري. 
األرجنتيني  املنتخب  يخوض  وبعدها 
كوبا  بلقب  املايض  العام  تّوج  الذي   -
للقب  املرشحني  بني  من  ويعد  أمريكا 
مباراتيه   -  2022 قطر  مونديال 
أمام  املجموعات  دور  يف  األخريني 

املكسيك وبولندا. 

دعوة لجماهير األرجنتين

نيمار.. يكسب التحدي
مهارة

»دومينغاو«  برنامج  حساب  نرش 
-أمس  تويرت  موقع  عىل  الربازييل 
وهو  لنيمار  فيديو  مقطع  االثنني- 
يسـيطر عىل كرة هبطـت من ارتفاع 
دون طيار،  بواسطة طائرة  مرتًا   35
للربنامج،  تحدٍّ  يف  مشاركته  أثناء 
مليون   1.5 من  أكثر  حاصــًدا 

مشاهدة. 
مهارة  نيمار  الربازييل  النجم  وأظهر 
التي  الكرة  عىل  السيطرة  يف  خارقة 
ارتفاع عال جًدا،  التقطها برباعة من 

مع  التدريبية  الحصص  إحدى  خالل 
يستعد  الذي  »السيليساو«  منتخب 
يف   2022 القدم  لكرة  العالم  لكأس 

قطر. 
وبعد تسلّم نيمار للكرة بشكل مميّز، 
جريمان  سان  باريس  نجم  أمسكها 
الهواء،  يف  سّددها  ثم  عالية،  بثقة 
زمالئه  باقي  من  كبري  تفاعل  وسط 
يف املنتخب، واحتفلوا معه بعد املهارة 
يف  بالتحّكم  أظهرها  التي  العالية 

الكرة.

{ نيمار

قطر   FIFA العالم  كأس  إن  السابق  الجزائري  املنتخب  العب  بلومي  لخرض  قال 
2022 ستكون األفضل عىل اإلطالق، موضحاً أن قطر »أبدعت يف تنظيم الكثري 
من البطوالت العاملية والعربية«، كما استضافت مباريات كبرية جرت بني 
كأس  يف  بالده  منتخب  مع  شارك  الذي  بلومي،  وأضاف  عاملية.   فرق 
خالل  باهراً  عربياً  ُعرساً  ينتِظر  العالم  إن  بإسبانيا:   1982 العالم 
تنظيم بطولة كأس العالم والتي سّخرت لها قطر إمكانيات وبنى 
عىل  الجديد  الكروي  املوعد  هذا  إلنجاح  وضخمة  عرصية  تحتية 
كل الصعد.  ويف ترصيح لوكالة األنباء القطرية قنا أعرب عن 
اعتقاده أن املونديال سيكون »عجيباً ولم يسبق له مثيل« ألنه 
القدم وسيعكس أصالة وتطور وإرادة  سيتعدى جانب كرة 
قطر وشعبها وكيف سّخرت كل إمكانياتها البرشية واملادية 

لُتنافس العالم.
أسطورة  قال  املونديال  عن  الجزائري  املنتخب  غياب  وعن 
رّشفت  التي  للجزائر  »خسارة«  إنها  الجزائرية:  القدم  كرة 
1982، لكن هذه هي كرة  العرب يف مونديال إسبانيا سنة 

القدم. معرًبا عن أمله أن ُيسعد األدعم العرب جميًعا.
استغالل  القطري  املنتخب  العبي  عىل  يجب  أنه  وأضاف 
عربية  ومساندة  وأرض  جمهور  من  بهم  املحيطة  الظروف 
ُمطلقة للذهاب بعيداً يف هذه املنافسة، وأن تكون لديهم ثقة 
كبرية يف قدرتهم عىل تحقيق االنتصارات دون الخوف من أي 
العربية  املنتخبات  جميع  ذاته،  الوقت  يف  طالب  كما  منتخب، 
من  الرهبة  وعدم  نفسها  يف  بالثقة  أيضاً  املونديال  يف  املشاركة 
لجميع  بالتوفيق  أمنياته  عن  معرباً  الكبرية،  املنتخبات  مواجهة 

املنتخبات العربية يف مشوارها خالل البطولة.
ويأتي  أوىل،  بدرجة  املونديال  يف  العنابي  سيشّجع  أنه  بلومي،  وكشف 
تذهب  أن  متوقعاً  تباعاً،  واألرجنتني  الربازيل  ملنتخبي  وثالثاً  ثانياً  تشجيعه 

الكأس إىل إحدى دول أمريكا الالتينية.

{ بلومي

{ طائرة األرجنتين 

{ لحظة اإلصابة ألمين حارث

قالوا عن المونديال
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بعثة العنابي وصلت أمس والفريق في معسكر اليوم

 ال وقــت للراحــة..!

يدخ�ل منتخبن�ا الوطني األول لك�رة القدم 
معس�كرا داخلي�ا بداية م�ن الي�وم بفندق 
العزيزية بمنطقة أسباير مقر إقامة العنابي 
يف كأس العال�م قط�ر 2022، وذل�ك بع�د 

حص�ول الالعب�ن ع�ى 
راح�ة مل�دة 24 س�اعة 
الوص�ول  عق�ب  فق�ط 
أم�س  الدوح�ة  إىل 
وبع�د انتهاء املعس�كر 
الخارج�ي الذي خاضه 
ماربيا  بمدينة  منتخبنا 
امتدَّ  والذي  اإلس�بانية 
نح�و 40 يوًما تقريبًا، 
العنابي  خالله  خاض 
املباريات  م�ن  العديَد 
الودية لتجهيز الفريق 
الالزم�ة  بالص�ورة 

لخوض منافس�ات املجموع�ة األوىل يف كأس 
العالم قطر 2022.

تش�هد تحضريات العنابي يف املرحلة األخرية 
بالدوح�ة تركيز الجهاز الفن�ي عى الخطة 
املوضوعة ملواجهة اإلك�وادور وكيفية تنفيذ 
الالعب�ن له�ا بعدما اس�تقرَّ عى التش�كيل 

األس�ايس الذي س�يخوض به املباراَة، وجاٍر 
تجهيز الالعبن للمباراة املرتقبة وسط أعى 
درجات الرتكيز من ِقبل الجميع يف املعسكر 
س�واء من الالعبن األساس�ين أو االحتياط، 
فالكل عى قلب رجل واحد لتقديم مس�توى 
جي�د يف البطول�ة التاريخي�ة، ال س�يما أنها 
مقام�ة يف قطر وهو ما يجع�ل الحافز أكرب 
لدى كل الالعبن لتقديم أفضل 
داخ�ل  لديه�م  م�ا 

املستطيل األخرض.
 وع�ى الرغ�م من أن 
نتائج منتخبنا الوطني 
جي�دة  ج�اءت  األول 
خ�الل تل�ك الودي�ات 
التي لعبها يف معس�كر 
إس�بانيا األخ�ري إال أن 
ه�ذا ال يعن�ي االعتماد 
النتائ�ج..  تل�ك  ع�ى 
ولك�ن الجهازين الفني 
ع�ى  عم�ال  واإلداري 
بصورة  الالعبن  تجهيز 
كبرية وبش�كل يدع�و للتف�اؤل قبل رضبة 
البداي�ة أم�ام منتخب اإلك�وادور يوم األحد 
املقب�ل يف افتت�اح البطول�ة التاريخيَّ�ة عى 
استاد البيت الذي يتسع إىل 60 ألَف مشجع 

وهو ما سيجعل البداية قوية للعنابي.

كتب - عوض الكبايش  األمتار األخيرة
تنطلق اليوم تحضريات العنابي وبشكل 

أكرب عى املباراة االفتتاحية، وسوف 
يفتح اإلسباني فيليكس سانشيز مدرب 

الفريق ملف الفريق اإلكوادوري، تحسبا 
للمواجهة األصعب يف املونديال والخطوة 

األوىل يف البطولة التي يهدف منتخبنا 
إىل تحقيق نتيجة إيجابية جيدة تساعده 

عى تحقيق حلم الوصول إىل دور ال� 
.16

سانشيز ومعظم العبي العنابي يعرفون 
جيدا املنتخب اإلكوادوري من خالل 
املواجهة الودية التي جمعت بينهما 
2018 بالدوحة ضمن االستعدادات 
لكأس آسيا 2019، وانتهت املباراة 

بفوز العنابي -4 3.. ولعب عدد من 
نجوم منتخبنا الوطني األول يف تلك 

املباراة.
وحرص الجهاز الفني عى فتح ملف 

املنتخب اإلكوادوري الذي يعترب محور 
اهتمام سانشيز يف األيام األخرية من 
املعسكر اإلسباني مع اقرتاب موعد 

مباراتهما.

تجهيز كل الالعبين

يس�عى املدرب االس�باني سانش�يز إىل 
تجهيز كل العبيه املختارين للمش�اركة 
يف البطول�ة ولتجهي�ز الالعب�ن البدالء 
حتى يكونوا يف قم�ة الجاهزية الفنية.. 
قم�ة  يف  املختاري�ن  كل  وان  خاص�ة 
املرم�ى:  حراس�ة  وه�م:  الجاهزي�ة 
س�عد الشيب ومش�عل برش�م )السد( 
ويوس�ف حس�ن )الغراف�ة(. - خ�ط 
الدفاع: بيدرو ميجيل، ومصعب خرض، 
وط�ارق س�لمان، وبوع�الم خوخ�ي، 
وعبد الكريم حس�ن )الس�د(، وبس�ام 

الراوي، وإس�ماعيل محم�د )الدحيل(، 
وهمام األمن )الغرافة(، وجاس�م جابر 
)العرب�ي(. - خ�ط الوس�ط: مصطفى 
طارق، وعيل أس�د، ومحمد وعد، وسالم 
الهاجري، وحس�ن الهيدوس )الس�د(، 
مادب�و  وعاص�م  بوضي�اف،  وكري�م 
)الدحي�ل( وعبد العزي�ز حاتم، ونايف 
من�ري  وخال�د  )الري�ان(،  الحرضم�ي 
)الوكرة(.. - خط الهج�وم: أحمد عالء 
الدين )الغرافة(، وأكرم عفيف )السد(، 
واملعز عيل، ومحمد مونتاري )الدحيل(.

معنويات عالية
رفض الجهاز الفني للعنابي منح 
الالعبن راحة، نسبة لضيق الوقت 
ومنحهم فقط 24 ساعة.. وبعدها 
الدخول يف معسكر إعدادي أخري. 

ويواصل منتخبنا الوطني تحضرياته 
املونديالية بمعنويات عالية، يف ظل 

األجواء اإليجابيَّة التي تم توفريها 
لالعبن خالل املُعسكرات الخارجية 

التي خاضها املنتخب يف مرحلة 
اإلعداد األخرية التي تم التخطيط لها 

وفقا السرتاتيجية خاصة وضعها 
اتحاد الكرة، لتوفري أجواء مميزة 

لالعبن من أجل االستعداد بأفضل 
صورة ممكنة للبطولة التي يخوضها 
العنابي ألول مرة يف تاريخه، وأصبح 

الالعبون يف أتم جاهزية لخوض 
التحدي الكبري.. وتقديم مستويات 

متميزة يف البطولة.

معسكران.. 
إسباني ونمساوي

أدى العناب�ي العديد من املباري�ات الودية يف 
معس�كريه اإلس�باني والنمس�اوي تحضريا 
لنهائيات كأس العالم 2022، إذا ما احتسبنا 
تعت�ربان  اللت�ن  مواجهت�ي كن�دا وتش�ييل 
مباراتن وديتن رسميتن تحت غطاء االتحاد 
ال�دويل لك�رة القدم، أم�ا املواجه�ات الودية 
األخ�رى فكان�ت غ�ري رس�مية وخ�ارج أيام 
الفيف�ا، ولعب العنابي ض�د أندية ومنتخبات 
منه�ا ن�ادي انتوي�رب البلجيك�ي وتع�ادل 
بهدفن ملثلهما ومع ريال مايوركا اإلس�باني 
تعادل س�لبيا، ثم واجه أندي�ة إيطالية، ففاز 
ع�ى أودينيزي بهدف�ن لهدف وتع�ادل مع 
التسيو وفيورنتينا سلبيا، وفاز عى كولتورال 

ديبورتيفو ليونيسا اإلسباني بثالثية نظيفة.



الفرتات  خالل  خرجت  التقارير  من  الكثري 
املاضية عن منتخبنا العنابي ألنه اليشارك يف 
املونديال فقط باعتباره املنتخب املستضيف، 
لكن أيضا يشارك وهو بطل للقارة اآلسيوية، 
التتويج  بعد  آسيا  كأس  لقب  يحمل  حيث 
الكرة  يمثل  أنه  كما   ،2019 يف  بالبطولة 
باإلضافة  املونديال،  يف  والخليجية  العربية 

للكثري من األرقام األخرى.
العنابي حالياً يستعد للمونديال عرب معسكر 
اإلسبانية  »ماربيا«  مدنية  يف  يقام  خارجي 
ممكنة  جاهزية  ألقىص  الوصول  أجل  من 
 ،2022 العالم  للمشاركة يف كأس  استعداداً 
املونديال  العنابي يف  أن ما سيحققه  والشك 
سيضاف إىل اإلرث التاريخي ملسرية العنابي 
واعد  مستقبل  نحو  خطوة  ويعد  الكروية، 
تاريخياً  املتدرجة  الخطوات  ظل  يف  وكبري 

ملنتخبنا األول لكرة القدم.
املجموعة  يف  العالم  كأس  يف  يلعب  العنابي 
األوىل إىل جانب اإلكوادور والسنغال وهولندا، 
القوة  غاية  يف  ستكون  املنافسة  وبالتايل 
ممكنة  جاهزية  ألقىص  الوصول  وتتطلب 
عىل جميع املستويات، وسيكون عىل عنارص 
من  صورة  بأفضل  االستفادة  منتخبنا 
للجاهزية  للوصول  الحالية  التحضري  فرتة 

املطلوبة.
الكرة القطرية واجهت الكثري من التحديات 
حارضة  كانت  دائما  لكن  تاريخها،  خالل 
أرضها  عىل  تنظم  التي  البطوالت  يف  بقوة 
عرشة  الرابعة  الخليج  دورة  ففي  الطيبة، 
التي أقيمت يف الدوحة 1992، حقق العنابي 
توج   2006 آسياد  ويف  األوىل،  للمرة  اللقب 
القارة،  وتربع عىل عرش  بالبطولة  العنابي 
سيكون   2022 العالم  كأس  أن  والشك 
مقارنته  واليمكن  واألصعب  األكرب  التحدي 
الظهور  هو  والهدف  أخرى  بطولة  بأي 

بصورة مرشفة.
السطور عىل  الضوء خالل هذه  وقد سلطنا 
وصل  وما  التاريخية،  العنابي  مسرية  بداية 
املشاركة  أن  والشك  وتطور،  تقدم  من  إليه 
العنابي  تاج  فوق  درة  بمثابة  املونديالية 
الكروي، لذا نأمل أن تكون مميزة كما اعتاد 
صورة  تقديم  خالل  من  يفعل  أن  العنابي 

مرشفة رغم صعوبة التحدي الكبري.

1960
تأسس االتحاد القطري لكرة القدم، وهو من 
االتحادات األساسية املنضوية تحت عضوية 
اللجنة األوملبية القطرية، وبعد ثالث سنوات 
من التأسيس أصبح عضوا رسميا يف االتحاد 

الدويل لكرة القدم »فيفا«.

1963
أول موسم غري رسمي للدوري القطري 
االتحاد  تشكيل  من  سنوات   3 بعد  أي 

القطري.

1970
 27 يف  له  رسمية  مباراة  أول  خاض 
منتخب  مضيفه  ضد   1970 مارس 
البحرين، حيث خرس اللقاء بنتيجة 2-1 
فرج  مبارك  فيه  سجل  الذي  الوقت  يف 

الهدف الوحيد لقطر.

1972
انطالق الدوري بشكل رسمي يف أول موسم 
له، وقد فاز فريق »االستقالل« املعروف اآلن 

باسم نادي قطر بالبطولة األوىل.

1974
بفوزها  لها  دولية  مباراة  بأول  قطر  فازت 
الثانية  املجموعة  مباراة  يف   0-4 عمان  عىل 
الثالث  املركز  قطر  واحتلت  الخليج،  بكأس 
وحصدت  فرق  ستة  من  املكونة  البطولة  يف 

امليدالية الربونزية.

1975
العنابي يشارك يف تصفيات كأس آسيا لكنه 

فشل يف التأهل للبطولة.

1977
لها  ظهور  أول  يف  البحرين  عىل  قطر  فازت 
يف تصفيات كأس العالم لكنها احتلت املركز 

الثالث ولم تتأهل.

1980
كان الظهور األول يف كأس آسيا عام 1980 

والتي استضافتها دولة الكويت

1984
وصل الفريق إىل نهائي كأس الخليج للمرة األوىل 

لكنه خرس 4-3 أمام العراق بركالت الرتجيح.

1992
الصيفية  األوملبية  األلعاب  لدورة  قطر  تأهلت 

حيث تغلبت عىل مرص وتعادلت مع كولومبيا.

كأس  بأول  الفريق  فاز  نفسه،  العام  يف 
بأربع  فاز  حيث  اإلطالق،  عىل  له  خليجي 
مباريات من أصل خمس مباريات يف البطولة.

1997
التصفيات  من  األخري  للدور  قطر  تأهلت 
غابت  لكنها   1998 العالم  لكأس  املؤهلة 
عن التأهل بعد خسارتها أمام السعودية يف 
املباراة األخرية. كان الفوز سيضمن مكانا يف 

فرنسا 1998.

2004
املرة  هذه  الثانية،  الخليج  بكأس  الفوز 

كمضيف.

2006
فاز العنابي بأول ذهبية لهم يف دورة األلعاب 

اآلسيوية بفوزه عىل العراق يف النهائي.

2014
عام مؤثر يف كرة القدم القطرية حيث خرس 
العام،  طوال  فقط  واحدة  مباراة  الفريق 
وفاز باتحاد غرب آسيا لكرة القدم وبطولة 

كأس الخليج.

2019
الفوز بكأس آسيا للمرة األوىل.

كوريا  قطر  هزمت  اللقب،  إىل  طريقها  يف 
بالبطولة  وفازت  النهائي  ربع  يف  الجنوبية 
يتلقوا  لم  النهائي.  يف  اليابان  مرات  أربع 
يف  بأكملها.  البطولة  يف  واحد  هدف  سوى 
نفس العام، ُدعيت قطر للعب يف كوبا أمريكا.

2021
الذهبية  الكأس  للعب  الفريق  دعوة  تمت 
نصف  إىل  وصل  حيث   ،CONCACAF
الواليات  أمام   0-1 يخرس  أن  قبل  النهائي 

املتحدة املضيفة.

2022
االستعداد للمشاركة يف كأس العالم يف قطر 

للمرة األوىل يف تاريخ العنابي.

{ العنابي بطل آسيا 2006

{ العنابي بطل كاس آسيا 2019

تاريخ حافل ومستقبل واعد

العنابي يبحث عن إنجاز جديد
كأس  في  العنابي  منتخبنا  مشاركة  تعد 
الكبير  للتاريخ  تطور  بمثابة   2022 العالم 
حيث  القدم،  كرة  مستوى  على  لمنتخبنا 
تاريخ  مدار  على  والنجاحات  اإلنجازات  تدرجت 
والدولية،  اإلقليمية  المنافسات  مشاركاته في 
وسيكون الحضور في المونديال بمثابة الحدث 
األكثر في مسيرة العنابي خاصة أن المشاركة 
البطولة  سقام  حيث  قطر  في  هنا  ستكون 
األوسط  الشرق  تاريخ  في  األولى  للمرة  الكبيرة 
والوطن العربي خالل الفترة من يوم 20 نوفمبر 

وحتى 18 ديسمبر المقبل.

كتب - عادل النجار

المشاركة في كأس العالم 2022 تضاف للسجل التاريخي لمسيرة منتخبنا
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{ العنابي بطل خليجي 11{ من مشاركة العنابي في كوبا أميركا



:» خالد سلمان نجم الكرة القطرية السابق يؤكد لـ »

»اإلكوادور«.. مفتاح البطولة !

التاريخ..  عبر  لها  مثيل  ال  نسخة   2022 قطر  مونديال 
منطقة  في  قطر  ووجود  والمكان  التوقيت  حيث  من 

الشرق األوسط والتي لم يسبق أن استضافت البطولة.
المرافق  ستكون  حيث  وفريدة  جديدة  نسخة 
على  المحافظة  يضمن  بشكل  مترابطة  والفعاليات 

حوار - عوض الكبايش

المنتخب
المغربي أفضل 

المنتخبات 
العربية 

ويستطيع أن 
يذهب بعيدا

ال���ف���ري���دة  ال���م���ون���دي���ال���ي���ة  ل��ن��س��خ��ت��ن��ا  وارد  غ���ي���ر  ال���ت���ك���رار 

ال��ل��ق��ب ل��ح��ص��د  األول  ال��م��رش��ح  وه����ي  »البرازيل«  أش���ج���ع 

أت��وق��ع ان��ت��ه��اء س��ي��ط��رة ال��اع��ب��ي��ن ال��ك��ب��ار ع��ل��ى ل��ق��ب األف��ض��ل

ال مستحيل في كرة القدم.. والعنابي قادر على تقديم األفضل
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لن تستغرق الرحلة بني أي من استادات بطولة 
كأس العالم لكرة القدم يف قطر أكثر من ساعة 
باستطاعة  أن  يعني  هذا  أقل..  ربما  أو  واحدة 
استاد  يف  املفضل  منتخبهم  تشجيع  الجماهري 
الجنوب، جنوبي الدوحة، يف مباراة تقام خالل 
ذلك  بعد  يلتحقون  ثم  الظهرية،  بعد  ما  فرتة 
استاد  يف  تقام  أخرى  مباراة  يف  اإلثارة  بأجواء 
مساء  يف  قطر،  شمايل  الخور،  مدينة   - البيت 
اليوم. ميزات كثرية تحملها نسخة قطر  نفس 
التي تلعب يف غري موعدها املعروف سابقا.. أيام 

قليلة وتنطلق صافرة البداية..
السابق وأحد نجومه  العنابي  تحدثنا مع نجم 

املنتخب  وحظوظ  املونديال  عن  سلمان  خالد 
من  وغريها  العربية  واملنتخبات  القطري 

املوضوعات يف هذا الحوار وخرجنا باآلتي:

} كيف ترى العنابي يف املونديال وحظوظه 
يف املنافسة ؟ 

خضع  العنابي  أن  إال  املهمة  صعوبة  رغم   -
املونديايل  للتحدي  جدا  قوي  إعداد  لربنامج 
األوروبية  التصفيات  يف  املشاركة  ضمنه  ومن 
األوىل  املجموعة  ضمن  العالم  لكأس  املؤهلة 
الربتغال ورصبيا وأيرلندا  إىل جانب منتخبات 
ولوكسمبورج وأذربيجان وهي مشاركة كانت 
مفيدة فنيا للعنابي. وأضاف: ولكن املنافسات 
يشارك  ومنتخبنا  خاصة  هيبة  لها  املونديالية 
ألول مرة ورغم أن املهمة أراها 
أنها  إال  الصعوبة  بالغة 
مستحيلة،  ليست 
أن  فاملهم 

يتسلح 
منا  نجو

بالعزيمة واإلرصار وقوة اإلرادة لتخطي عقبة 
العنابي  أمام  الطريق  يفتح  وهذا  اإلكوادور 
ذاته سيكون  الله وهذا يف حد  إن شاء  للتأهل 

إنجازا كبريا.
)االستمتاع(  الوطني  منتخبنا  العبي  واطالب 

بالبطولة واللعب بهدوء وبدون أي ضغوط.

من  العنابي  مجموعة  تعترب  هل   {
املجموعات القوية ؟

قوية..  البطولة  يف  املشاركة  املنتخبات  كل   -
منتخبات  تضم  العنابي..  ملجموعة  وبالنسبة 
الكبرية  املنتخبات  من  هولندا  أن  مؤكد  قوية، 
ولكنها مرتاجعة نسبيا ولكن قد نراها بصورة 
أفضل بكثري من التصفيات، واملؤكد أن السنغال 
منتخب قوي جدا وجميع نجومه محرتفون يف 
أقوى الدوريات العاملية، أما اإلكوادور فهو أقل 
فنيا من منتخبي هولندا والسنغال.. ولكن كرة 
امللعب..  أرض  يف  العطاء  غري  تعرف  ال  القدم 
البطولة، ويجب  مفتاح  اإلكوادور هي  ومباراة 

أن نتخطى االكوادور يف بداية املشوار.

الحظوظ العربية

داعما  سيكون  الجمهور  أن  ترى  هل   {
للعنابي؟

الكبرية  الجماهريية  املؤازرة  أن  مؤكد   -
تحفيز  يف  فعال  دور  لها  سيكون  والحماسية 

نجوم العنابي لتقديم أفضل ما لديهم.
بالنسبة  وأهميته  وقعه  له  االرض  وعامل 

للعنابي ولجماهري املنتخب.

} ما يميز نسخة مونديال قطر؟

- مونديال قطر هو نسخة استثنائية ومختلفة.. 
فصل  يف  ستقام  انها   2022 نسخة  يميز  ما 
التاريخ،  يف  األوىل  للمرة  الشتاء 
تقاربا  هناك  أن  كما 
املسافات  بني 
املالعب  بني 
املخصصة 

أكثر  مشاهدة  للجماهري  يتيح  مما  للمونديال 
من  العديد  هناك  أن  كما  اليوم،  يف  مباراة  من 
تقنية  ضمنها  من  قطر  وفرتها  التي  املميزات 
التي تم  للفعاليات  التربيد يف املالعب باالضافة 
للمشاريع  العليا  اللجنة  قبل  من  عنها  االعالن 
املالعب  قطر  مونديال  يميز  وما  واإلرث.. 
وتميزها وتنظيمنا الذي سيكون حديث العالم.

} حدثنا مالعب مونديال قطر؟

- تم تجهيز املالعب الثمانية بأفضل التصاميم 
وتم  رائعة،  أيقونات  بمثابة  وهي  واملعايري 
والبطوالت  املنافسات  من  العديد  يف  اختبارها 
التامة  جاهزيتها  من  التأكد  وتم  الكربى 
الستضافة املونديال وأعتقد أن الجماهري سوف 
املونديالية  املالعب  داخل  رائعة  أوقاتا  تقيض 

التي تعترب تحفة رائعة ومميزة.

للتتويج  املرشحة  املنتخبات  ماهي   {

باللقب؟

- أتوقع الربازيل هي االقرب وذلك الن املنتخب 
الربازييل يضم العبني مميزين اساسيني وبدالء.. 
تكون  فيها  الرتشيحات  العالم  كأس  ودائما 
مقترصة بني منتخبات معينة يف قارتي أوروبا 
املرشحة  املنتخبات  فمن  الجنوبية،  وأمريكا 
األرجنتيني  هناك  الربازييل  املنتخب  جانب  إىل 
والفرنيس بجانب إسبانيا وإنجلرتا ايضا ولكن 
واملباريات  رشسة  منافسة  اتوقع  عام  بشكل 
االجواء  ظل  يف  خاصة  رائعة  بصورة  ستظهر 

التي ستقام عليها البطولة.

} بجانب دعمك وتشجيعك للعنابي.. من 
املنتخب الذي تؤازره؟

- أنا من عشاق ومحبي املنتخب الربازييل خاصة 
انه ضم العديد من الالعبني املميزين عرب تاريخه، 

يف  االحتياط  دكة  لديه  قلت  وكما 
نفس مستوى الفريق 

األول.

يف  العربية  للمنتخبات  تنظر  كيف   {
املونديال؟

العربية  املنتخبات  لجميع  أتمنى  بداية   -
الجمهور  التي تسعد  النتائج  التوفيق وتحقيق 
بقوة  مؤازرا  سيكون  والذي  الكبري  العربي 
إبراز  عىل  والعمل  العربية..  املنتخبات  لجميع 

التطور الكبري يف الكرة العربية.
وأرى ان املنتخب املغربي هو أفضل املنتخبات 
فهو  نقطة..  أبعد  إىل  للوصول  وقادر  العربية 
القادرين  املميزين  الالعبني  من  يضم مجموعة 
عىل تحقيق نتائج طيبة يف لقاءات صعبة أمام 

كرواتيا وبلجيكا وكندا.
وبالنسبة للمنتخب السعودي، فهو فريق قوي 
منتخبات  تضم  صعبة  مجموعة  يف  أنه  ورغم 
األخرض  ولكن  واملكسيك  وبولندا  األرجنتني 
رينار  هرييف  الفرنيس  الكبري  مدربه  بقيادة 
نتائج  يحقق  أن  السادسة  مشاركته  يف  قادر 

جيدة.
صعبة  مجموعة  يف  يتواجد  تونس  ومنتخب 
وأتمنى  واسرتاليا  والدنمارك  فرنسا  تضم 
للمنتخب التونيس التوفيق يف مشواره الصعب، 

فالكرة ال تعرف املستحيل.

} نجوم تلعب املونديال األخري لها بالدوحة 

ما هو تعليقك..؟

ستلعب  وكبرية  كثرية  أسماء  هناك  نعم..   -
األبرز  الثنائي  رأسها  عىل  األخري  املونديال 
كريستيانو رونالدو ومييس وهما نجمان قدما 
الكرة  عىل  الحفاظ  واستطاعا  للرياضة  الكثري 

الذهبية 12 مرة مما يؤكد نجوميتهما.

يف  جديدة  أسماء  ظهور  تتوقع  هل   {
مونديال قطر ؟

- كما قلت سابقا مونديال قطر نسخة استثنائية 
وستكون كذلك حتى يف النجوم 
اسماء  ظهور  وأتوقع 
شابة تتنافس عىل 

األفضل.

{ العنابي 

جاهز 

مخططا  خاللها  مشجع  كل  تجربة  وستكون  البيئة، 
لها وفق رغباته وما يستهويه. 

القدم  كرة  بطولة  فيها  تقام  التي  األولى  المرة  وهي 
ستكون  كما  عربية،  أرض  على  العالم  في  األضخم 
حيث  من  األولى  القدم  لكرة  العالم  كأس  بطولة 
سيجعل  الذي  األمر  االستادات،  بين  المسافات  تقارب 
من السهل على المشجعين حضور مباراتين في يوم 

واحد.

{  خالد سلمان

{ من مباريات 

منتخبنا



تنتظر عبدالكريم حس�ن مع منتخبنا الوطني مهمة خاصة يف 
كأس العال�م 2022، حيث يش�ارك مع العنابي يف أول ظهور 
تاريخ�ي باملوندي�ال، لذا املهم�ة ال تكمن فق�ط يف تقديم كل 
ما لديه خ�ال مباريات منتخبنا الوطني، بل تتطلب إس�عاد 
الجماه�ر الت�ي س�تقدم الدعم واملس�اندة الكامل�ة ملنتخبنا 

الوطني بأفضل صورة ممكنة خال فرتة املونديال.
عبدالكريم حس�ن خاض مع منتخبن�ا الوطني فرتة التحضر 
كاملة ووصل ألفضل جاهزي�ة قبل خوض غمار كأس العالم 
2022 الت�ي س�تقام يف قط�ر للم�رة األوىل يف تاري�خ الرشق 
األوسط والوطن العربي خال الفرتة من يوم 20 نوفمرب وحتى 
18 ديسمرب املقبل، وس�تكون البداية بمواجهة اإلكوادور عىل 
اس�تاد البيت، لذا ينتظر العنابي الدعم واملساندة الجماهرية 

الكبرة يف بداية املشوار.
املهمة املونديالية لن تكون س�هلة، حيث س�يلعب منتخبنا يف 
املجموعة األوىل إىل جانب اإلكوادور والسنغال وهولندا، وبدون 
شك جميعها منتخبات قوية تعرف املشاركة املونديالية جيداً، 
لكن منتخبنا يع�ول عىل نجومه أصحاب الخربات واإلنجازات 

ومنه�م عبدالكريم حس�ن الذي يع�د من الركائ�ز الهامة مع 
العنابي وعليه أن يصل ألفضل معدل بدني وفني وذهني قبل 
خوض غمار البطولة التي ستكون إضافة كبرة جداً لتاريخه 
وتضعه يف مكانة مرموقة بني نخبة الاعبني األفضل يف تاريخ 

الكرة القطرية.
ل�م يخف عبدالكريم تطلعاته ورغبته يف املس�اهمة يف تحقيق 
نجاح تاريخ�ي مع العنابي يف املوندي�ال، وأكد يف ترصيحات 
س�ابقة أن الكل جاهز بأعىل مس�توى من أج�ل كأس العالم، 
وق�ال »الكل يحل�م بأن يمثل ب�اده يف كأس العالم« وأضاف 
»نح�ن فنيا وبدنيا جاهزون لخوض ه�ذا التحدي ونتمنى أن 

يحالفنا التوفيق«.
وع�ن طموحات العنابي ق�ال »طموحاتنا موج�ودة بكل قوة 
لكن علينا التعامل مع البطولة مباراة بمباراة، فالكل يعلم أن 
املنافسة ستكون قوية، فاملنتخبات املوجودة يف املونديال كلها 
قوية ومن الصعب وضع أي توقعات مس�بقة«. وتابع »علينا 

الرتكيز فقط عىل أنفسنا حتى نقدم املستوى املطلوب«.
وقدم نجم العنابي الش�كر للجماهر التي حرضت التدريبات 
أم�س، وق�ال »ه�ذا الدع�م الجماهري يش�كل حاف�زا كبرا 
بالنس�بة لنا قبل انطاق كأس العالم«، مش�يدا بالتحضرات 

التي خاضها العنابي حتى اآلن استعداداً للبطولة.

عبدالكريم حسن.. 
الظهير العصري

حصد العديد من الجوائز ووصف المونديال بالفرصة التاريخية

كتب - عادل النجار

خبرة محلية وأوروبية
بدون ش�ك عبدالكريم حس�ن العب يتمتع بعقلية احرتافية، وقد س�بق وخاض تجربة احرتافية يف أوروبا عندما لعب مع 

أوب�ني البلجيك�ي يف 2017، وكذلك خاض عددا كبرا من املباريات الدولية م�ع املنتخبات املختلفة ومع نادي 
الس�د، وحقق إنجازات عديدة عىل املس�تويني الش�خيص والجماعي، منها عىل مستوى املنتخب األول 

لقب أمم آسيا 2019، وبطولة كأس الخليج 2014، وبطولة الصداقة الدولية الودية التي أقيمت 
يف الع�راق 2018، وبطولة غرب آس�يا التي أقيمت يف الدوح�ة 2014 للمنتخبات األوملبية، 

وحقق مع نادي السد إنجازات كبرة تتجاوز 10 بطوالت، أبرزها التتويج بلقب دوري 
أبط�ال آس�يا 2011، وبرونزية مونديال أندية العالم ال�ذي أقيم يف اليابان 2011، 

يف حني حقق جوائز فردية عديدة عىل املس�توى الشخيص، أبرزها الحصول عىل 
جائ�زة أفضل العب يف آس�يا 2018، كما حصل محليا ع�ىل جائزة أفضل العب 
تح�ت 18 عاما يف 2011، وأفضل العب صاعد يف 2013، ثم أفضل العب تحت 

23 عام�ا يف 2016، ثم واصل تفوق�ه ليكون أحد أفضل الاعبني يف قطر 
عىل اإلطاق ويف آسيا.

}

عبد الكريم 

حسن

}

تاريخ من اإلنجازات
حس�ن  عبدالكري�م  يمتل�ك 
النجاح�ات  م�ن  تاريخ�ا 

الكب�رة ع�ىل املس�توى 
الش�خيص والجماعي، 
املنتخ�ب  م�ع  س�واء 
الوطني أو نادي السد، 

ولع�ل أب�رز إنجازات�ه 
الش�خصية يتمث�ل يف الجائ�زة األكرب يف 
مسرته بحصوله عىل جائزة أفضل العب 
يف قارة آس�يا 2018، ويعد ذلك اإلنجاز 
تتويجا لجهوده ومستواه املميز مع السد 
واملنتخ�ب وال�ذي تفوق فيه عىل نفس�ه 
وأك�د انه أحد أبرز النجوم عىل مس�توى 

الك�رة القطرية واآلس�يوية 
بش�كل عام، وس�تكون األنظار 

مسلطة عليه يف املونديال.
ظهر منتخبنا أمامه مس�ؤولية كبرة 
بالفع�ل يف كأس العالم من أجل إظهار 
الص�ورة الحقيقية املمي�زة له كاعب 
صاحب ق�درات رائعة، وعليه أن يؤكد 
مع منتخبن�ا الوطن�ي يف كأس العالم 
ان لدي�ه الكث�ر لتقديم�ه م�ن قدرات 
وخربات وإمكانيات كبرة لاعب مميز 
قادر عىل أن يك�ون الرقم الصعب وأن 

يس�اهم يف ظهور مرشف للعنابي يف 
أول مشاركة مونديالية.

إحصائيات رقمية مميزة
األرقام واإلحصائيات الخاصة بعبدالكريم حسن تؤكد أنه قادر عىل تقديم مستويات مميزة يف املونديال، 
فلديه س�جل حافل بالنجاحات واإلنجازات عىل مدار مسرته، فرصد منها أنه يف شهر مايو 2013 حصل 
الاع�ب عبدالكريم حس�ن عىل جائزة أفض�ل العب صاعد تحت 21 بعد تألقه مع الزعيم الس�داوي 
ونجاحه يف لفت األنظار له رغم صغر سنه، ويف شهر مايو 2016 فاز عبد الكريم حسن بجائزة 
أفض�ل العب تحت 23 عاما ليؤكد اس�تمراره يف التألق، وبعدها وصل إىل القمة بالحصول 
عىل جائزة األفضل يف آسيا هذا العام. عبد الكريم حسن يبلغ من العمر 25 عاماً، وهو 
أحد خريجي أكاديمية التفوق الريايض )أس�باير(، م�ع الزعيم، وقام بتطوير أدائه 
بش�كل كبر ليحصد جائزة األفضل يف القارة بصورة مس�تحقة، مما يجعله نجما 

استحق أن يكون أحد العنارص التي يتوقع الجميع بروزها يف املونديال.

ثنائي رائع مع عفيف
عبدالكريم حس�ن أثبت أن تواجده يف مركز الدفاع كظهر 
أي�ر لن يعوقه مطلق�اً عن تحقيق النج�اح والتفوق عىل 
نج�وم الهجوم والهدافني، وأكد كذلك أن نجاحه وتميزه 
منذ الصغر سيكون له انعكاس كبر عىل تميزه وسط 
الكبار، ليرتبع عىل قمة القارة اآلسيوية بجدارة. 

كما أنه يش�كل م�ع زميله أك�رم عفيف الذي 
حص�د أيضا جائ�زة أفضل العب 
يف القارة اآلس�يوية ثنائيا مميزا 
األي�ر،  الجان�ب  يف  للغاي�ة 
الثنائ�ي يف  وعندم�ا يك�ون ه�ذا 
أفض�ل حاالت�ه ف�إن املنتخب 
الوطني يش�كل خطرا كبرا 
جدا عىل جميع املنافس�ني يف 
وبالتايل  التحدي�ات،  مختلف 
أم�ام  حس�ن  عبدالكري�م  ف�إن 
مس�ؤولية مضاعفة يف املونديال لتقديم مستوى مميز رغم 
صعوبة املهمة أمام منتخبات قوية مثل هولندا والس�نغال 

واإلكوادور.

{ عبد الكريم وأكرم عفيف

مهمة صعبة أمام نجوم العالم
يعد عبدالكريم حسن من الركائز األساسية 
للمنتخب الوطن�ي، ويمكن وصفه بالظهر 
الع�رصي، ألن�ه يق�دم مس�تويات رائع�ة 
بمه�ام مختلف�ة يف الجان�ب األير س�واء 
عىل مس�توى الدفاع أو الهجوم أو تس�جيل 
األهداف، وقد حصل عىل العديد من الجوائز 
الفردية والجماعية خال مس�رته، كما أن 
تلك الخربات الكب�رة والنجاحات املتواصلة 
تحمل�ه مس�ؤولية كب�رة يف املونديال، فهو 
مطال�ب ب�أن يؤك�د للجمي�ع أن�ه األفضل 
يف الق�ارة اآلس�يوية كجن�اح أي�ر، وعليه 
مضاعف�ة الجه�د والعط�اء م�ع املنتخ�ب 
الوطن�ي ع�رب فتح جبه�ة قوي�ة ونارية يف 
الجانب األير يف مهمة لن تكون سهلة أمام 
نجوم العالم، لكنه يمتلك كل املقومات التي 

تجعله إحدى األوراق الهامة للعنابي.
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$ الرياضـي كـان شــاهـدا على أعمـال اإلنشـــــــــــــــــــــــاءات في االستاد المونديالي من البداية للنهاية

هنا إبهار قطــــــــر.. هـنــا »بـيــت الشــعــر«
أهال بكم في دوحة الخير.. وحياكم اهلل في 

وطن المونديال..
 20 يوم  وسينتظر  سيتابع..  كله  العالم 
شاخصة  األنظار  كل  فيه  يوم  نوفمبر.. 
الهندسية  التحفة  لرؤية  الخور  مدينة  نحو 
مسرح  البيت،  استاد  الفريدة  والمعمارية 
الوطن  في  مونديال  ألول  األولى  المباراة 
العربي والشرق األوسط، وحفل االفتتاح الذي 
من المتوقع أن يكون أسطوريا بكل ما تحمله 

الكلمة من معنى. 
رحلة طويلة عاشها هذا الملعب، من مجرد 
فكرة إبداعية كإحدى أفكار تطوير المنشآت 

هذا  إلى  الوصول  وحتى  بالدولة،  الرياضية 
»بيت  عن  عبارة  هو  الذي  الفريد  الشكل 
للشعر« يروي حكايات تاريخية لإلرث القطري 
تمتد  التي  العربية  والثقافة  والخليجي 
لسنوات وقرون طويلة عاش خاللها أجدادنا 
ظروفا صعبة وقاسية تغلبوا فيها على كل 

المعاناة 
البيت  الستاد  الهندسي  التصميم  بدأ  وقد 
في اتخاذ أبعاده النهائية في بدايات العام 
مرحلة  من  سريعا  السنوات  ومرت   ،2012
الدفان حتى انتهت كافة األعمال اإلنشائية 
المباريات  من  العديد  االستاد  واستضاف 
لتجربته وتشغيله، وكان نهائي كأس العرب 
لما  رائعة  بروفة  والجزائر  تونس  بين   2021

سيكون عليه اإلبهار في ديسمبر 2022. 

 مليون متر المساحة »اإلجمالية« 

تبلغ املساحة اإلجمالية الستاد البيت مليون مرت 
ألفا   387 به  املحيطة  والساحة  فاملبنى  مربع 
قرابة  تشييده  يف  واستخدم  مربع،  مرت  و102 
الخرسانة  من  مكعباً  مرتاً  و978  ألف   300
و253  ألفا  و356  مليونا   85 بقرابة  مدعمة 

كجم من الفوالذ. 
عالوًة عىل 30 ألف طن أخرى ألعمال السقف، 
األسالك  من  مرتاً  و481  ألفا  و134  ومليون 

الكهربائية ملد االستاد بالطاقة. 

»4« غرف ضخمة 

لتبديل المالبس 

يحتوي االستاد عىل أربع غرف ضخمة لتبديل 
آن  يف  كروية  فرق  أربعة  تستوعب  املالبس 
أن  يندر  فريدة  رياضية  خدمات  توفر  واحد 
تجتمع تحت سقف واحد بداية بغرف التغيري 
الشهري  التقليدي  املجلس  شكل  عىل  املصممة 
املزين بالسدو األحمر واألزرق، ومروًرا بصاالت 
لتغيري  غرفة  بكل  امللحقة  الداخلية  اإلحماء 
املسابح  ذلك  إىل  أضف  حدة،  عىل  املالبس 

وصاالت الجاكوزي واللياقة البدنية املتنوعة. 
كما يضم االستاد من الداخل 96 غرفة ضيافة 
مطلة عىل االستاد مبارشة مع إمكانية تحويلها 
مياه  ودورة  بمطبخ  مزودة  نجوم   5 لفندق 
للسينما  قاعات  خمس  عىل  عالوًة  منفصلة، 
بعد  ملا  م   25x12 بمساحة  أوملبي  ومسبح 
محاًل   30 من  وأكثر  للبولينغ  وقاعة  البطولة 
تجاري  مجمع  بمثابة  مجتمعة  تعد  متنوًعا 

داخل االستاد. 

 الجسر الغربي لكبار الضيوف 

ضخامة مرشوع استاد البيت ظاهرة وواضحة 
أحد  يعد  فهو  كبرية جدا،  بعد مسافة  من عىل 
استيعابية  بطاقة  العليا  اللجنة  مشاريع  أكرب 
أكرب  ثاني  ويعترب  متفرج  ألف   60 من  أكثر 
املشاريع  أكرب  ومن  لوسيل  ملعب  بعد  املالعب 
من  مستوحى  وتصميمه  العالم  يف  الرياضية 

الخيمة العربية ويعكس تراث املنطقة والبلد. 
ويوجد بملعب البيت جرسان للوصول إىل داخل 
االستاد للزوار وكل الضيوف القادمني إليه من 

مختلف مناطق الدوحة. 
الضيوف  لكبار  الغربي مدخال  الجرس   ويمثل 

والجرس الرشقي يستخدم للضيافة. 

»96« غرفة فندقية 

ويوجد بامللعب حوايل 96 غرفة تعمل يف شكل 
ويمكن  لالستضافة  جاهزة  وستكون  فندق 

للفرق استخدامها للضيافة. 

 »1040« شجرة من األهالي 

املشهد،  االستاد  أمام  الخرضاء  الحديقة  تزين 
استاد  مرشوع  يف  الخرضاء  املسطحات  ضمن 
4 بحريات، كما يوجد  البيت والتي تضم أيضا 

حوايل 6 مطاعم لخدمة الضيوف والزوار. 
وتوجد بالحديقة حوايل 1040 شجرة كلها تم 
األهايل، وعندما فتحنا باب  التربع بها من قبل 
الناس  وبعض  ورشكات  أشخاص  قام  التربع 

لديها اسم وتاريخ  بالتربع بها وكل شجرة 
وعمرها واسم الشخص املتربع ومن أين 

جاءت. 

 تطبيق معايير االستدامة 

تطبيق  البيت  استاد  شهد 
وتم  االستدامة  معايري 
مخلفات  كافة  استخدام 
وتمت  املرشوع  يف  البناء 

إعادة تدويرها. 
عىل سبيل املثال تم استخدام 
مع  جاءت  التي  األخشاب 
البالط املستورد لبناء مطعم 

وأيضاً  الخشبي  املطعم  سمي 
االتصاالت  أعمدة  استخدام  تم 

وتم  الكوخ  مطعم  لبناء  القديمة 
بناء مطعم الخيمة الخارجي. 

مخلفات  من  االستفادة  تمت  كما 
الستخدامها  الكبرية  األحجار  من  الدفان 

استخدمت  وكذلك  الحجري  املطعم  بناء  يف 
املخلفات الصغرية يف بناء مطعم الصخور. 

»6« آالف موقف سيارة 

للزوار والحديقة 

يضم مرشوع استاد البيت حوايل 6 آالف موقف 
سيارة لزوار امللعب والحديقة وهناك أكثر من 
15 ألف موقف سيارة خارجي خالل البطولة. 
وهناك خطان )طرق رسيعة( يوصالن للملعب 
منهما خط الطريق الساحيل عىل يمني املرشوع 

وطريق الشمال واالثنان يوصالن للملعب. 

»6« بوابات رئيسية 

الستاد  للدخول  الرئيسية  البوابات  عدد  يبلغ 

البيت 6 بوابات رئيسية كتأكيد واضح عىل أنه 
مرشوع متكامل بالفعل. 

إغالق  ويمكن  متحرك..  امللعب  سقف  أن  كما 
امللعب بالكامل خالل 20 دقيقة. 

تطوير تقنية التبريد 

بخصوص تقنية التربيد فامللعب مزود بأنظمة 
من  الثالث  الجيل  تمثل  وهي  حديثة  تربيد 
استاد  يف  األول  الجيل  يعترب  حيث  التربيد 
وهذا  خليفة  استاد  يف  الثاني  والجيل  السد 
الربوفيسور  مع  العمل  من خالل  جيل مطور، 
الكوادر  أحد  وهو  عبدالغني  عبدالعزيز  سعود 

السودانية بجامعة قطر.  وتم تطوير تقنية 
التربيد حيث يأتي التربيد أسفل املقاعد 
يأتي  بينما  السفلية  املدرجات  يف 
العلوية  املدرجات  يف  األعىل  من 
العلوية  املقاعد  أن  باعتبار 
يوفر  مما  تفكيكها  سيتم 
حداً من املرونة وإرثاً يمكن 
تحويله الستخدامات أخرى 

الحقاً. 
ويتم إغالق امللعب للتحكم 
يف الهواء وحتى ال يترسب 
للخارج، ويف نفس  التربيد 
دخول  يف  تساعد  الوقت 
ونستفيد  الشمس  أشعة 
امللعب  تغذية  يف  منها 

والنجيلة. 

زراعة النجيل 
في »6« ساعات 

فيما  عامليا  قياسيا  رقما  البيت  استاد  حقق 
امللعب  زراعة  تمت  حيث  بالنجيلة..  يتعلق 
مما  فقط  دقيقة  و42  ساعات   6 يف  بالكامل 
خالل  بالكامل  امللعب  لتغيري  الفرصة  يعطي 
اذا احتاج املنظمون لذلك يف وقت  العالم  كأس 

قيايس وتكون جاهزة للعب. 

السدو بطريقة 
أنسجة المالبس القديمة 

وهو  الخيمة  من  املستوحى  امللعب  مكونات 
الصنع  مسبقة  الخرسانية  األجزاء  من  مبني 
من  مركبة  الحديدية  األجزاء  نفسها  والخيمة 
الخارج وبها حوايل 92 ألف مرت مربع من مادة 
البوليمر واملواد البالستيكية املصنعة، والتي تم 
واألجواء  التعري  ملقاومة  واختبارها  تطويرها 

الخارجية والحريق واألمطار وغريها. 
فتم  )السدو(  للخيمة  الداخلية  األجزاء  أما 
املالبس  أنسجة  بنفس طريقة نسج  تصنيعها 
القديمة باستخدام مواد pvc حيث تم تصنيعها 
مع  بالتعاون  الشكل  بهذا  العالم  يف  مرة  ألول 
رشكة سريش فراري الفرنسية، وتم شحن هذه 
املواد عرب تركيا لتقطيعها وإعدادها باألشكال 
لقطر  شحنت  ثم  الحالية  والفنية  الهندسية 

وتمت مراعاة الصيانة والنظافة مستقبالً. 

أجمل استاد في العالم 
بشهادة الفيفا 

واألرقى  األجمل  هو  يعترب  البيـت  اسـتـاد 
قطرية  هـوية  يحمل  كـونـه  املالعب  كل  بني 
يف  حتى  األجمل  أنه  البعض  ويرى  وخليجية.. 
الذين  املسؤولني  من  الكثري  وبشهادة  العالم 
أنه  نفسه  الفيفا  وبشهادة  بل  امللعب،  زاروا 
هوية  يعكس  الذي  العالم  يف  الوحيد  االستاد 
التي يحصل  األوىل  املرة  البلد وأن هذه  وثقافة 

فيها هذا. 

اتصاالت وتكنولوجيا المعلومات 
 UNISTAD عالمية تقنية منصة

لتشغيل االستاد 

بواسطة  ستكون  البيت  استاد  تقنية  تشغيل 
من  الفريدة  قطر  منصة   ،UNISTAD
 SMART & باالستادات  والخاصة  نوعها 
أنظمة  جميع  تضم  والتي   CONNECTED
منصة  يف  والتشغيل  املعلومات  تكنولوجيا 
الخاصة  املواقع  لدعم  كامل  توفر  مع  مركزية 
فيها  تتم  ال  التي  واألماكن  العالم  بكأس 

منافسات. 
مركزًيا  التقنية  الخدمات  تسليم جميع  وسيتم 
مختلط  نرش  نموذج  من«UNISTAD»بموجب 

السحابية، وستوفر  التحتية  والبنية  املوقع  بني 
لجميع  موّحدة  تشغيل  ومراقبة  أعىل  كفاءة 

املناطق الوظيفية قيد التشغيل. 
1,400 نقطة اتصال  كما سيتم نرش أكثر من 
عايل  االتصال  لتوفري)تمكني(  االستاد  عرب 
أي  ففي  العمليات.  وفريق  للجماهري  الكثافة 
الالسلكي  االتصال  سيتمكن  حدث،  أو  فعالية 
من  أكثر  دعم  من  البيت  استاد  يف   WI-FI
10,000 جهاز يف آن واحد وهو ما يعترب أكثر 
الالسلكية  اإلنرتنت  اتصاالت  كثافة  ضعف  من 
أنحاء  جميع  يف  املماثلة  املالعب  يف  املسجلة 

العالم. 

»2400« كاميرا داخل الملعب 

داخل   CCTV كامريا   2,400 من  أكثر  تنترش 
امللعب واملناطق املجاورة لدعم عمليات املراقبة. 
كاملة  تغطية  الدقة  عالية  كامريا   80 وستوفر 
أو  فعالية  أي  خالل  بأكملها  الجماهري  ملنطقة 
الدخول  مراقبة  نظام  تزويد  تم  وقد  حدث. 
وعنارص  دواًرا  باًبا   168 بـ  الجماهري  ملنطقة 
أخرى بسعة إجمالية تزيد عىل 70,000 عبور 

يف الساعة. 

 5G الجيل الخامس

يف  القليلة  املالعب  أحد  هو  البيت  استاد  يعد 
اتصاالت  بإشارات  تزويدها  يتم  التي  العالم 
الجوال من الجيل الخامس 5G لتغطي منطقة 
حدث،  أو  فعالية  أي  خالل  بأكملها  الجماهري 
الجماهري  توقعات  اإلشارة  رسعة  ستتجاوز 

الحارضة. 
من  الداخلية  الالسلكية  اإلشارة  حل  سيوفر 
امللعب  عرب  اتصاالت  إشارات  الخامس  الجيل 
التي  سعته  كامل  تغطية  أجل  من  بالكامل، 

تصل لـ 60,000 مقعد. 

 ..LED برمجة
ونظام صوت احترافي 

عرب  الذكية   LED مصابيح  برمجة  يمكن   
أي  أثناء  الضوء  عروض  لتأثريات  االستاد 
صوت  نظام  يوجد  كما  حدث،  أو  فعالية 
احرتايف يف االستاد، والذي يتكون من أكثر من 
250 نظاًما ملكربات الصوت، مع عدم وجود 

أنظمة صوتية إضافية مرتاكبة. 
 نظام اإلضاءة والصوت متكامالن ومتزامنان 
بالكامل يف الوقت الفعيل إلنتاج تأثريات ضجة 

امللعب، دون الحاجة إىل أي برمجة مسبقة. 

»30%« مساحات خضراء 

من   %  30 حوايل  الخرضاء  املساحات  تشكل 
بذلك  لتكون  البيت،  استاد  مرشوع  مساحة 
الرئة التي تتنفس بها مدينة الخور، وحاويات 
ملنافذ  وتحويلها  استخدامها  أعيد  املواد  نقل 

لبيع األغذية واملرشوبات. 
والصخور  الخشبية  املواد  استخدام  تم  وقد 
الناتجة عن عمليات البناء يف تزيني واجهات 
استخدام  وتم  بالحديقة،  املنترشة  املطاعم 
الهواتف  لشبكة  القديمة  الخشبية  األعمدة 
املطاعم،  واجهات  يف  منها  واالستفادة 
الكتل  استخدام  إعادة  إىل  باالضافة 
الخرسانية الضخمة من عمليات بناء االستاد 

يف تشييد املطاعم املنترشة حول الحديقة. 

بعد انتهاء منافسات كأس العالم.. 
مدينة رياضية وإرث مستدام 

ساهم استاد البيت يف النهضة املجتمعية ملدينة 
عام  بشكل  قطر  ولدولة  خاص  بشكل  الخور 
الذي  االستاد  لهذا  املتطور  التصميم  من خالل 
الجزء  مقاعد  إن  حيث  مرّكب،  ببناء  يتميز 

العلوي 

من 
مدرجات 

الجـمـهـــور 
الطاقة  نصف  تعّد  )التي 
البالغة  االستيعابية 
سيتم  مقعد(   60,000
انتهاء  بعد  تفكيكها 
العالم  كأس  بطولة 
 2022 القدم  لكرة 
الدول  إىل  بها  والتربع 
النامية يف مختلف أرجاء 

العالم. 
أبناء  يستفيد  وسوف 

من  الخور  مدينة  يف  املجتمع 
االستيعابية  الطاقة  ذي  االستاد 

كأس  بطولة  انتهاء  بعد  املخفضة 
ستكون   .2022 القدم  لكرة  العالم 

السعة الجديدة البالغة 32,000 مقعد مناسبة 
كما  البطولة،  بعد  مختلفة  أحداث  الستضافة 
ستخلق مساحة إلنشاء مرافق عديدة ستجذب 

الزوار إىل هذه املدينة الساحلية. 
بعد  االستاد  من  العلوي  الجزء  وسيتحّول 
كما  نجوم،  الخمس  فئة  من  فندق  إىل  البطولة 
مطاعم  ومنطقة  للتسّوق  مركز  هناك  سيكون 

وناٍد للياقة البدنية وقاعة متعددة األغراض. 
وسيتواصل األثر الذي سيرتكه اإلرث يف تحفيز 
الصحية  الحياة  أساليب  اتباع  عىل  الناس 
مسارات  خالل  من  البدنية  باللياقة  واالهتمام 
وركوب  الهوائية،  الدراجات  وركوب  الركض، 
ومطاعم  متنزهات  إىل  إضافة  والهجن  الخيل 

ومنافذ لبيع املأكوالت واملرشوبات.
{ استاد البيت من الداخل

إعداد- محمد الجزار

صديق للبيئة 
كان للبيئة الطبيعية والرتاثية 

فضل كبري يف رسم تفاصيل 
التصميم املبتكر الستاد 

البيت، لذا جاء الحفاظ عليها 
ضمن أولويات القائمني عىل 

املرشوع وركيزة أساسية 
يف تخطيط وتنفيذ مختلف 
مكونات االستاد، وفيما ييل 

بعض العنارص املتعلقة 
بجعل االستاد صديقاً للبيئة 

من حيث تقليل االستهالك 
والحفاظ عىل املوارد وإعادة 

االستخدام والتدوير. 
فاستاد البيت هو من أوائل 
االستادات املونديالية التي 

تلبي متطلبات املنظومة 
العاملية لتقييم االستدامة 
 ،)GSAS - جي ساس(

وكافة أعمدة اإلنارة الخارجية 
لالستاد تعمل بالطاقة 

الشمسية، وتم إنشاء محطة 
إلعادة تدوير مياه الرصف 

املعالجة واستخدامها يف ري 
املساحات الخرضاء وأغراض 

التربيد. 

ثاني أكبر 
المالعب بعد 
استاد لوسيل

»60« ألف
متفرج القدرة 
االستيعابية

يستضيف 
حفل االفتتاح 
وضـربــة

البـدايــة 

»بيت الشعر« 
تروي حكاية 

التاريخ واإلرث 
القطري 
والخليجي 

{ الزميل محمد الجزار خالل زيارة استاد البيت
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فاطمة النعيمي المدير التنفيذي إلدارة االتصال واإلعالم باللجنة العليا:

نرد على النقد بإنجاز جديد

ملوقع  حوار  يف  وأضافت، 
سلسلة  ضمن   )Qatar2022.qa(
الضوء  تلقي  التي  التاريخ«  »صناعة 
التي  القطرية  الكفاءات  من  عدد  عىل 
للحدث  اإلعداد  يف  أساسياً  دوراً  لعبت 
من  للعديد  تعرضنا  »لقد  العاملي: 
الهجمات اإلعالمية، لكننا لم نتأثر بها 
وكنا  العمل،  يف  جديتنا  عىل  تؤثر  ولم 
نرد عىل كل نقد بإنجاز جديد يف رحلة 
عن  اإلعالن  مثل  للمونديال،  التحضري 
البطولة،  ومرافق  استادات  جاهزية 
لالرتقاء  البطوالت  استضافة  أو 
بالعمليات التشغيلية، ومواصلة عملنا 
عىل الوجه األكمل، يف سبيل استضافة 
نسخة استثنائية من كأس العالم عىل 

أرض قطر«.
استضافة  أن  النعيمي  فاطمة  وأكدت 
كأس العالم FIFA قطر 2022 فرصة 
النمطية عن  التصورات  لتغيري  مثالية 
عام،  بشكل  العربية  واملنطقة  قطر 
أكثر  نستقبل  أن  »ُيتوقع  وقالت: 
املونديال،  خالل  مشجع  مليون  من 
والكثريون منهم يزورون دولة عربية 
ألول مرة، وهذه فرصة مثالية لتصحيح 
التصورات الخاطئة، والصور النمطية 
أن  شك  وال  وثقافتنا،  مجتمعنا  عن 
شخيص،  بشكل  وتجربتهم  زيارتهم 
وتعرفهم عىل تقاليدنا وحسن الضيافة 
األفكار  تبديد  يف  ستساعد  العربية، 
ما  وهذا  العربي،  العالم  عن  املغلوطة 

نسعى إىل تحقيقه من خالل استضافة 
البطولة«.

للبطولة  اإلعداد  رحلة  أن  إىل  ونوهت 
امتدت لسنوات طويلة، ومن الطبيعي 
أن يواجه الفريق الكثري من التحديات، 
بهذا  بطولة  أول  هذه  أن  إىل  مشرية 
التحديات  ومعظم  املنطقة،  يف  الحجم 
كانت جديدة »ونجحنا يف تخطي كافة 
التحديات، حتى تلك التي فاجأتنا ولم 
تكن يف الحسبان مثل جائحة كوفيد - 
بديلة  خطط  إعداد  ساعدنا  فقد   ،19
ضمن  مشاريعنا  كافة  إكمال  عىل 

الجداول الزمنية املقررة«.
الحاصلة   - النعيمي  فاطمة  وأشارت 
األعمال  إدارة  املاجستري يف  عىل درجة 

الفعاليات  بتنظيم  شغفها  أن  إىل   -
الرياضية بدأ يف وقت مبكر، فقد كانت 
الدوحة   - اآلسيوية  األلعاب  دورة 
2006، من أكثر الفعاليات التي أثرت 
تنظيمها،  يف  املشاركة  وتمنت  فيها، 
خاصة بعد النجاح الكبري الذي حققته 
اآلسيوية،  لأللعاب  قطر  استضافة 

ألول مرة يف العالم العربي.
مرحلة  يف  حينها  »كنت  وقالت: 
يف  االفتتاح  حرضت  وقد  الدراسة، 
أخبار  وتابعت  الدويل،  خليفة  استاد 
جزءاً  كنت  أني  لو  وتمنيت  األلعاب، 
الضخم،  الريايض  الحدث  ذلك  من 
أحظى  لن  أنني  حينها  وشعرت 
بهذا  حدث  يف  املشاركة  بفرصة  أبداً 

التطوّع  بعدها عىل  الحجم، وحرصت 
يف فعاليات رياضية استضافتها قطر 
تنظيم  بحق  فوزنا  جاء  ثم  بعد،  فيما 
كأس العالم FIFA قطر 2022، ليمثل 
حلماً لطاملا انتظرته، وليمنحني فرصة 
اآلسياد،  يف  فاتني  ما  ألعوض  ذهبية 
يف  مرة  ألول  تقام  البطولة  أن  خاصة 

العالم العربي والرشق األوسط«.
وتابعت السيدة فاطمة النعيمي املدير 
يف  واإلعالم  االتصال  إلدارة  التنفيذي 
اللجنة العليا للمشاريع واإلرث، والتي 
منصب  يف  اللجنة  مع  مشوارها  بدأت 
مدير أول اإلرث، أن العمل تركز يف ذلك 
الوقت عىل التخطيط والدراسة الختيار 
التصاميم،  ووضع  االستادات،  مواقع 

حول  االسرتاتيجية  الخطط  وإعداد 
بعد  االستادات  من  االستفادة  كيفية 

البطولة.
وقالت: »سيتعّي علينا إلقاء الضوء عىل 
االقتصادي،  وتأثريه  الحدث،  استدامة 
ودوره يف ازدهار الدولة وتقدمها عىل 
املدى البعيد، سيكون لدينا الكثري من 

العمل إلنجازه يف العام القادم«.
قطر  أن  ترصيحاتها  ختام  يف  وأكدت 
مدى  عىل  كبرية  تغيريات  شهدت 
السنوات املاضية، فالوجهات الرتفيهية 
املشجعون  سيشهدها  التي  والتجارب 
بعد  العمل  ستواصل  البطولة  خالل 
إسدال الستار عىل فعالياتها، وستعزز 

من جودة الحياة يف قطر.

{ فاطمة النعيمي

أكدت السيدة فاطمة النعيمي، المدير 
التنفيذي إلدارة االتصال واإلعالم في اللجنة 

العليا للمشاريع واإلرث، أن اإلنجازات التي 
تحققت على طريق اإلعداد الستضافة 

كأس العالم FIFA قطر 2022، هي أبلغ رّد 
على ما واجهته فرق العمل من انتقادات 

طوال رحلة متواصلة على مدى أكثر من 12 
عامًا، لتنظيم النسخة األولى من المونديال 

في العالم العربي، والتي تنطلق منافساتها 
األحد المقبل.

المونديال فرصة مثالية 
لتغيير التصورات النمطية 
عن قطر والمنطقة العربية

ف ضيوف قطر بتراث وثقافة العرب سوق الوكرة يعرِّ

وجهة حضارية للجماهير المونديالية
ُيعد سوق الوكرة واحًدا من القصص الفريدة 
بي  ورحلتها  قطر  دولة  تاريخ  تروي  التي 
فهو  باملايض،  واالعتزاز  الحداثة  متطلبات 
املباني  عىل  قديمة  معمارية  بتقنيات  يظهر 
الجديدة، ويدمج بي حماية الهوية التقليدية 

والحلول الحديثة املبتكرة.
السوق الواقع عىل الساحل الرشقي الجنوبي 
التاريخي  للسوق  امتداد  هو  قطر  لدولة 
يعود  التي  الوكرة،  ملدينة  القديم  املفتوح 
 ،1828 عام  قديمة  صيد  لقرية  تاريخها 
وكانت وقتها بمثابة رشيان الحياة للبالد عرب 

تجارة صيد األسماك واللؤلؤ.
تطويره  بعد  القديم  الوكرة  سوق  وتحول 
وتجديده وإعادة تهيئته إىل سوق الوكرة، الذي 
تم افتتاحه رسميًا يف 18 ديسمرب 2014، خالل 

االحتفاالت باليوم الوطني للدولة.
عن  كيلومرتًا   20 يبعد  الذي  السوق  وُيعترب 
بمدينة  السياحية  الوجهات  أشهر  من  العاصمة، 
الوكرة، حيث يمتاز بإطاللة ساحرة عىل الشاطئ مع 
أماكن مخصصة للتنزه والجلوس، فضال عن أنه يضم 
واملتاجر  واملقاهي  املطاعم  من  متنوعة  مجموعة  حاليا 

واألكشاك باإلضافة إىل مراكز التسوق.
أحد  الجنوب  استاد  من  القريب  الوكرة  سوق  وسيكون 
مثالية  وجهة   ،2022 قطر   FIFA العالم  كأس  استادات 
والفعاليات  املهرجانات  من  العديد  يشهد  حيث  للجماهري، 
والذي   ،2022 لإلبل  العالم  كأس  مهرجان  أبرزها  واألنشطة، 
يهدف إىل تعريف جماهري املونديال برتاث وثقافة أهل قطر ومنطقة 

الخليج.

ومنذ إنشائه يستقطب السوق املواطني واملقيمي والزائرين عىل حّد 
سواء، بأجوائه الباعثة عىل األلفة، ومنظره الرتاثي الالفت وجدرانه 
حيث  قطر،  دولة  تاريخ  عن  فريدة  قصة  تروي  التي  املنخفضة 
املحال  من  العديد  مبارشة ويحوي  البحر  العريق عىل  السوق  يطل 

للصناعات الرتاثية.
التقليدية،  والعمارة  املعارص  النهج  بي  بناياته  يف  السوق  ويجمع 
التي تتجّسد يف البيت القطري املشيَّد بالحجارة والطي، فيما تغّطي 
وتنترش  الحىص،  من  بزخارف  تتزّين  الجص  من  طبقة  جدرانه 
ببيوته  السوق  تصميم  ويشبه  السوق،  جنبات  يف  التقليدية  البيوت 
الجدران ومجموعة  منخفضة  بفناءات  بيوت  مع  قديمة  قرية صيد 
متنوعة من املتاجر واملطاعم وأزقة ضيقة أو »دواعيس« تفيض إىل 

الشاطئ وبعضها يطّل عىل البحر.
متنوعة  ومقاٍه  مطاعم  بي  وجمعه  املعماري  هيكله  خالل  ومن 
تناسب كافة الجنسيات، يعترب سوق الوكرة نسخة من سوق واقف 
الرتاثي الواقع يف قلب الدوحة، كما أنه بات من األماكن املميزة لقضاء 
العطالت، والتنزه، باإلضافة إىل رشاء بعض املستلزمات التي يبيعها 
مدينة  وسكان  ألهايل  بالنسبة  خاصًة  التجارية،  املحالت  من  عدد 

الوكرة.
أبرزها فندق سوق  املميزة،  املرافق  العديد من  الوكرة  ويضم سوق 
2018، ويتألف من مبنيَي تاريخيي  افتتاحه عام  الذي تم  الوكرة 
حافظ تصميمهما عىل الطابع الرتاثي التقليدي لإلبقاء عىل الهندسة 

املعمارية التي تعكس صورة املنازل القطرية األصلية قديماً.
كالسيكية  أسقفها  واألجنحة،  الغرف  من   101 الفندق  ويضّم 
مصنوعة من القّش يف استحضار لصناعة السالل القديمة، وتتزّين 
الغرف بزخارف ملوّنة تعكس زرقة البحر الباعثة عىل البهجة، فيما 
اللون الرتابي يرمز إىل رمال الصحراء املستوحاة من تاريخ الوكرة. 
عىل  بأمسيات  لالستمتاع  فرصة  الفندق  مقابل  يف  املجلس  ويوّفر 

الطراز البدوي.

العماني  املنتخب  نجم  الحوسني،  عماد  أكد   - قنا  الدوحة- 
السابق، ثقته يف ظهور املنتخب القطري بشكل جيد وتقديمه 
يخوض  عندما  املونديال  يف  األوىل  مشاركته  يف  قوية  عروضاً 
يوم  تنطلق  التي   ،2022 FIFA قطر  العالم  منافسات كأس 

األحد املقبل.
وقال الحوسني يف ترصيح خاص لوكالة األنباء القطرية قنا: 
التاريخية  القطري يف مشاركته  »اآلمال تبدو كبرية للمنتخب 

يؤمن  الكل  أن  إىل  العالم«، مشرياً  كأس  األوىل يف 
بقدرات بطل آسيا للظهور بقوة عىل أرضه 

ووسط جماهريه.
املنتخب  أن  »أعتقد  وأضاف: 

تجارب  عىل  حصل  القطري 
بوترية  وسار  مميزة،  مهمة 
اإلعداد  مرحلة  خالل  جيدة 
املعسكرات  من خالل خوض 
ولعب  الطويلة،  الخارجية 
الودية  الدولية  املباريات 
طويل  باع  لها  منتخبات  مع 

إىل  منوهاً  العالم«،  كأس  يف 
املدرب  أعلنها  التي  القائمة  أن 

فيليكس سانشيز ضّمت العديد من 
الالعبي الذين ساهموا يف تتويج األدعم 

بلقبه األول يف أمم آسيا عام 2019، فضالً 
خالل  جيدة  خربات  عىل  حصل  املنتخب  أن  عن 

قارية  بطوالت  يف  مشاركته  بعد  املاضيي  العامي 
ودولية متنوعة سواء يف كوبا أمريكا أو بطولة الكأس الذهبية 

الكونكاكاف ويف التصفيات األوروبية واكتسب خربات كبرية.
من  سيتمكن  القطري  املنتخب  بأن  كبرية  ثقة  »لدي  وتابع: 
البارز، ال سيما  الكروي  الحدث  تسجيل حضور مهم يف هذا 
أن هناك الكثري من اإليجابيات التي تعزز موقفه أهمها خوضه 

املباريات عىل أرضه 
وبال  جماهريه،  وبي 

سيكون  الرتكيز  كل  شك 
منتخب  أمام  مباراة  أول  عىل 

نوفمرب   20 يوم  اإلكوادور 
مفتاح طريق  تعترب  الجاري، كونها 

منتخبي  من  كل  مواجهة  قبل  املنافسة 
هولندا والسنغال«.

املنتخب  نجم  وأشار 
أن  إىل  السابق  العماني 

ُيعد  اإلكوادور  منتخب 
القوية  املنتخبات  من 

مرعباً«  »ليس  لكنه 
قادر  القطري  واملنتخب 

عىل تقديم العرض املأمول 
االفتتاحية  املواجهة  هذه  يف 

املرضية،  النتيجة  وتحقيق 
بعد أن تمكن من الوصول ألعىل 

درجات الجاهزية.
ولم يخف الحوسني صعوبة مهمة 
أمام  عفيف  وأكرم  عيل  املعز  زمالء 
منتخبي السنغال وهولندا، لكنه أشار إىل 
لتقديم مستويات  القطري يسعى  املنتخب  أن 
كبرية لكي يحظى باحرتام العالم، وأن يعرف الجميع 
أن قطر تملك فريقاً قوياً قادراً عىل مواجهة التحديات 

أمام أي منتخب.
القطري  »االتحاد  قائالً:  قنا  لـ  ترصيحاته  الحوسني  وختم 
االستعداد  أجل  من  للمنتخب  املقومات  كل  وّفر  القدم  لكرة 
أنه سيكون  من  متأكد  وأنا  جداً،  بشكل جيد  التحديات  لهذه 

عند حسن الظن به، ويقدم صورة ترشف الكرة العربية«.

عماد الحوسني..

 نجم "العماني" السابق:

العنابي سيقدم عروضا قوية

{ عماد الحوسني

»بيبسيكو« شريك المشروبات الرسمي التحاد الكرة
أكرب  وبيبسيكو،  القدم  لكرة  القطري  االتحاد  أعلن 
توقيع  عن  املنطقة،  يف  واملرشوبات  األغذية  رشكات 
الرشيك  بيبسيكو  تسمية  عن  أثمرت  جديدة  اتفاقية 
الرسمي للمرشوبات لكل من املنتخب الوطني ومنتخب 

23 سنة لكرة القدم. الشباب تحت 
وبصفتها الرشيك الرسمي للمرشوبات، ستدعم عالمات 
عرب  الالعبي  لبيبسيكو  التابعة  وجاتوريد،  أكوافينا 
تزويدهم بأحدث االبتكارات يف عالم الرياضة والرتطيب 
عىل  للحفاظ  لهم  منعشة  مرشوبات  وتقديم  يوم،  كّل 

أدائهم ودعم تعافيهم، ضمن امللعب وخارجه.
يف  األول  الريايض  املرشوب  جاتوريد،  وستقدم 
لتعزيز  الفاخرة  منتجاتها  مجموعة  العالم، 

املياه  عالمة  ستقوم  بينما  لالعبي.  الريايض  األداء 
باملياه  الالعبي  بتزويد  أكوافينا  الرائدة،  املعدنية 

الكايف. الرتطيب  ومنحهم  لسّد عطشهم 
الرئيس  شيخ،  عامر  قال  السياق،  هذا  ويف 

األوسط:  الرشق  يف  بيبسيكو  لرشكة  التنفيذي 
»اليوم وأكثر من أي وقت مىض، تحمل قطر 

الناس.  بي  شعبية  األكثر  الرياضة  راية 
االتحاد  مع  الرشاكة  هذه  لنا  وستتيح 

لرتسيخ  الفرصة  القدم  لكرة  القطري 
تربطنا  التي  الطويلة  العالقة 

بها  واالرتقاء  الكروية  بالساحرة 
جديدة«.  ملستويات 
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فالهوفيتش.. صداع 
في رأس ستويكوفيتش

أعرب مدرب رصبيا دراجان ستويكوفيتش، عن أمله يف أن 
يكون مهاجماه املصابان دوسان فالهوفيتش وألكسندر 
يف  للمشاركة  كامل  بشكل  بدنيًا  جاهزين  ميرتوفيتش 
املقبل.  األسبوع  تنطلق  التي   2022 العالم قطر  كأس 
»أعتقد  صحفي:  مؤتمر  خالل  ستويكوفيتش،  وقال 

هذا  يف  نعمل  ونحن  جاهزين،  سيكونان  أنهما 
االتجاه«.

الثنائي  كان  إذا  ما  تحديد  املدرب  يستطع  ولم 
جاهزا للمشاركة يف املباراة االفتتاحية الصعبة ضد 

الربازيل، يوم 24 من الشهر الجاري.
وأضاف يف هذا الصدد: »آمل أن تسري األمور عىل 
ما يرام، وإذا لم يكن األمر كذلك، فسنجد الحلول، 
ولهذا السبب أنا هنا. ال يوجد مدرب ال يحب رؤية 
العبه يلعب. عىل أي حال، لم يشاركا مع فريقيهما 

لفرتة من الوقت«.

  }

فالهوفيتش

}

اليوم في حديقة أسباير

احتفالية للكأس األصلية
تستضيف حديقة أسباير اليوم فعالية خاصة للنسخة 
األصلية من كأس العالم، وذلك قبيل انطالق منافسات 
كأس العالم FIFA قطر 2022 التي تبدأ األحد املقبل.
وسيتمكن جمهور كرة القدم يف قطر من إلقاء نظرة 

عىل النسخة األصلية من كأس العالم يف حديقة 
أسباير، حيث ستقام الفعالية الخاصة، التي سيقدمها 

الفنان القطري حمد العماري، من الرابعة عرصاً 
حتى العارشة مساًء، وستتضمن مجموعة متنوعة من 

األنشطة والفعاليات الرتفيهية.
وأعرب السيد خالد عيل املولوي، نائب املدير العالم 

للتسويق واالتصال وتجربة البطولة يف اللجنة العليا 
للمشاريع واإلرث، عن سعادته بعودة الكأس إىل قطر، 

وقال: »يسعدنا أن نرحب بعودة النسخة األصلية من 
كأس العالم إىل قطر، بعد جولتها العاملية الناجحة«.

وأضاف: »تمثل جولة الكأس األصلية يف هذا األسبوع 
الفرصة األخرية للمشجعني الراغبني يف رؤية الكأس 
األكثر شهرة يف عالم الرياضة، فيما يتواصل وضع 
اللمسات النهائية الستضافة نسخة استثنائية من 

الحدث الكروي العاملي«.
ومن املقرر أن تستقبل الكأس األصلية مجموعة من 
الرشكات واملؤسسات والجمعيات الخريية يف أنحاء 

البالد، فيما يستعد املشجعون النطالق فعاليات 
املونديال األول الذي يقام يف الرشق األوسط والعالم 

العربي، األسبوع املقبل.
ووصلت النسخة األصلية من كأس العالم إىل الدوحة، 

صباح أمس، يف نهاية جولتها التي شملت أكثر من 
50 دولة ومنطقة، وذلك قبل أيام قليلة من انطالق 

منافسات كأس العالم FIFA قطر 2022.
وزارت النسخة األصلية لكأس العالم، خالل جولتها 

العاملية التي انطلقت من دبي يف اإلمارات يف مايو 
املايض، جميع الدول املشاركة يف نهائيات كأس العالم 

FIFA قطر 2022، ودوالً أخرى، يف تقليد بدأ للمرة 
األوىل عام 2006.

ومثلت الجولة الرتويجية فرصة للجماهري من أجل 
مشاهدة كأس العالم األصلية التي سيتنافس عليها 

32 منتخبًا بدءا من يوم األحد املقبل، ويتوج بها 
املنتخب الفائز يف املباراة النهائية التي ستقام عىل 

ملعب لوسيل يوم 18 ديسمرب املقبل، يف اليوم الوطني 
لدولة قطر.

»اإلعالم القطري« 
تصدى للهجمات بنجاح

يحيى  عادل  اليمني  االعالمي  نال 
اإلدارة  يف  املاجستري  درجة  الحبابي 
العامة بتقدير امتياز من مركز اإلدارة 
رسالته  عن  صنعاء  بجامعة  العامة 
بعنوان »دور اإلعالم القطري يف إدارة 
قطر  مونديال  واجهت  التي  االزمات 

 .»2022
 وهدفت الرسالة إىل التعرف عىل دور 
الصحف  يف  ممثال  القطري  اإلعالم 
املحلية والقنوات التلفيزيونية يف إدارة 

األزمات املتعلقة بمونديال كأس العالم 
قطر 2022، املتمثلة يف ]االستضافة - 
املنــــاخ - النقل والتــكلــفــــة 
ومشاركة  اإلنسان  وحقــــــــوق 
الثقافية  الصهيوني( والقضايا  الكيان 
الخمور( و)املثليني( وقضايا  )تعاطي 
عىل  والتعرف  )الرشاوى(  الفساد 
يف  القطري،  اإلعالم  كفاءة  مستوى 
نظر  وجهة  من  املونديال  ملف  إدارة 

الصحفيني الرياضيني العرب. 
 وحصل محور كفاءة االعالم القطري 
بمختلف وسائله عىل أعىل تقدير وهو 

كفاءة مرتفعة جدا. 

{ بعد المناقشة 

ماجستير إلعالمي يمني من جامعة صنعاء

كتب – محمد الجزار

تيم كيهل.. سفير كأس العالم:

انتظروا العنابي في دور الثمانية

أربع  يف  شارك  الذي  كيهل،  وقال 
أن  »آمل  العالم:  كأس  من  نسخ 
هذه  تحقيق  بالدي يف  منتخب  ينجح 
املفاجأة. سنصل إىل ربع النهائي عرب 
يف  نجحنا  إن  التانجو،  منتخب  بوابة 

إيقاف خطورة ليونيل مييس«.
التاريخي  الهداف  توقعات  وحملت 
أداء  تجاه  كبرياً  تفاؤالً  ألسرتاليا 
املونديال،  يف  األفريقية  املنتخبات 
تنبأ  الذي  السنغال،  منتخب  خاصة 
كيهل أن يواصل مشواره حتى نصف 
بمنتخب  يصطدم  أن  قبل  النهائي 
إىل  تنظر  »عندما  وقال:  السامبا، 
وغانا،  والكامريون  السنغال  العبي 
أفضل  يف  يلعبون  منهم  العديد  تجد 
دوريات كرة القدم بالعالم، فضالً عن 
بمواهب  دائماً  تزخر  الدول  هذه  أن 
كروية مميزة. وسيمثل مونديال قطر 
إن  العالم  نسخة استثنائية من كأس 
عن  األفريقية  املنتخبات  أحد  خرج 
العالم ألول  املألوف وفاز بلقب كأس 
احتكار  وكرس  القارة،  تاريخ  يف  مرة 
الجنوبية  وأمريكا  أوروبا  منتخبات 
نسختها  انطالق  منذ  البطولة  للقب 

األوىل يف 1930«. 
العربية،  باملنتخبات  يتعلق  وفيما 
يتأهل  أن  العالم  كأس  سفري  توقع 
للمراحل  والسعودية  قطر  منتخبا 
العنابّي  يحقق  أن  وتنبأ  اإلقصائية، 
مفاجأة كربى بهزيمة منتخب األسود 
وقال:  عرش،  الستة  دور  يف  الثالثة 
»لقد لعبت يف إنجلرتا، ولكنني أقيُم يف 
دولة قطر وأعمل يف أكاديمية أسباير. 
عىل  القطري  املنتخب  بفوز  وتوقعي 
تحركه  قد  اختيار  االنجليزي  نظريه 
الطرف  مساندة  قبيل  من  العاطفة 
العنابي  لكن  الفوز،  يف  حظاً  األقل 

يمتلك ما يؤهله لتحقيق املفاجأة«.
ويتوقع نجم نادي إيفرتون اإلنجليزي 
السابق أن يجمع النهائي بني منتخبي 
الربازيل وبلجيكا يف مباراة مثرية عىل 
أكثر  بحضور  لوسيل  استاد  أرضية 
من  »أنا  وقال:  متفرج،  ألف   80 من 
كبار مشجعي املنتخب البلجيكي فنياً 
أقوى  اآلن  الربازيل  ولكن  وإدارياً، 
العالم  شهد  وقد  العالم،  يف  منتخب 
الفريق  العبي  قائمة  إعالن  مؤخراً 
تضم  والتي  املونديال،  يف  املشاركني 
يف  القدم  كرة  نجوم  أبرز  من  نخبة 
يف  السامبا  فرص  يجعل  ما  العالم، 
منتخب  أي  من  أكرب  باللقب  الفوز 

آخر«.
وبعيداً عن توقعاته لنتائج املنتخبات، 
الفرنسية  الجوهرة  كيهل  رشح 
سان  باريس  نجم  مبابي،  كيليان 
الكرة  جائزة  عىل  للحصول  جريمان، 
املونديال،  يف  العب  كأفضل  الذهبية 
هاري  اإلنجليزي  املنتخب  وقائد 
للفوز  اإلنجليزي،  توتنهام  قائد  كني، 
يف  هداف  كأفضل  الذهبي  بالحذاء 
عرين  حارس  اختار  كما  البطولة، 
نجم  تيبو كورتو،  البلجيكي  املنتخب 
للفوز بجائزة  ريال مدريد اإلسباني، 
حارس  كأفـضـل  الذهـبي  القفـاز 

مرمى. 
 يشار إىل أن منتخب أسرتاليا تأهل إىل 
عىل  فوزه  بعد   2022 قطر  مونديال 
مباراة مثرية جمعت  منتخب بريو يف 
املؤهل  القاري  امللحق  يف  بينهما 
لكأس العالم، يف استاد أحمد بن عيل 
بالدوحة، يف يونيو املايض. وتعد هذه 
املرة الخامسة عىل التوايل التي يتأهل 
فيها املنتخب األسرتايل لنهائيات كأس 

العالم، والسادسة يف تاريخه

{ تيم كيهل

النهائي بين البرازيل وبلجيكا.. 

واللقب لـ»السامبا«

العالم  كأس  وسفير  األسترالية،  الكرة  نجم  ع  توقَّ

FIFA قطر 2022™، تيم كيهل، أن يشهد المونديال 

تتويج المنتخب البرازيلي باللقب السادس في تاريخه، 

النهائية  المباراة  في  بلجيكا  منتخب  حساب  على 

باستاد لوسيل في 18 من الشهر المقبل.

وقال أسطورة كرة القدم األسترالية، في حوار لموقع 

األحد  المنافسات  انطالق  قبل   ،)Qatar2022.qa(

ظهور  أفضل  سيسجل  قطر  مونديال  إن  المقبل، 

المونديالية،  مشاركاتها  تاريخ  في  أستراليا  لمنتخب 

بإقصاء  بالده مفاجأة مدوية  بأن يفجر منتخب  وتنبأ 

ميسي ورفاقه من دور الستة عشر.

ليفاندوفسكي:

يرى البولندي الدويل روبرت ليفاندوفسكي نجم برشلونة، أن 
املنتخب األملاني بمقدوره بلوغ املربع الذهبي ملونديال قطر 

.2022
وقىض ليفاندوفسكي رحلة احرتافية حافلة يف أملانيا استمرت 

لـ 12 عاما مع ناديي بوروسيا دورتموند وبايرن ميونخ.
الوقت  املقبل، ويف  األحد  يوم  العالم  نهائيات كأس  وتنطلق 
الذي تم استبعاد املنتخب األملاني من قائمة املرشحني للفوز 
باللقب، أكد ليفاندوفسكي نجم برشلونة، أنه ال يمكن أبدا 

استبعاد فريق سبق له الفوز باللقب أربع مرات من قبل.
وقال ليفاندوفسكي ملجلة »كيكر شبورتس« أمس اإلثنني 
املخرضمني  الالعبني  من  جيد  مزيج  لديه  أملانيا  »منتخب 

واليافعني.
{ ليفاندوفسكي

ألمانيا تستطيع 
الوصول للمربع الذهبي
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عبد الله المال رئيس النادي األهلي يفتح الــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــار في حـــوار اســــتثنائي ويـــــؤكد عبر                     :

»االنــتــقـــادات الغــــربيـــــــــــة« .. زوبعة في فنجان

أجرى احلوار – محمد اجلزار

املوعد  اقرتاب  ترى  كيف  البداية  يف   {
النطالق منافسات كأس العالم 2022 بعد 

سنوات طويلة من االنتظار..؟ 
- لقد أصبحنا بالفعل عىل بعد خطوات قريبة 
كان  لقد  العاملي،  العرس  انطالق  عىل  جدا 
هذا حلما يراود الوطن العربي ككل من أجل 
اكرب  ثاني  العالم..  لكأس  عربية  استضافة 

حدث ريايض بعد األوملبياد. 
 

أصبح  أن  بعد  اآلن  شعورك  هو  وما   {
الحلم حقيقة..؟ 

رسيعا  مرت  فاأليام  جدا،  رائع  إحساس   -
كاملة  سنة  ببقاء  نحتفي  باألمس  وكنا  جدا، 
وينطلق املونديال، واآلن باقي 5 أيام فقط عىل 
رضبة البداية والجميع ينتظر انطالقة الحدث 

ويريد معرفة ماذا ستقدم قطر للعالم. 
 

} ماهي توقعاتك لالستضافة..؟ 
بطولة  أي  عىل  دائما  بصمتها  تضع  -قطر 
 ،2022 وحتى   1976 عام  منذ  تستضيفها 
حليفها  النجاح  الريايض  مشوارها  وطوال 
ولذلك  كبرية  إمكانيات  من  توفره  ما  بفضل 

أتوقعها تجربة مميزة وستبهر العالم. 
 

} رحلة املونديال منذ تقديم امللف.. كيف 

عشتها..؟ 
- أعتقد أن الجميع يف قطر عاش عىل أعصابه 
وظل مرتقبا يف ظل الجهود الكبري التي بذلت 
من أعىل سلطة يف الدولة، فقد كان سمو األمري 

وجنوبا  شماال  وغربا،  رشقا  العالم  يجوب 
لكسب ثقة الدول قبل االتحادات، والحمد لله 
صدورنا،  أثلج  وهذا  بالنجاح  جهوده  تكللت 
ما  كل  متابعة  املفدى  األمري  سمو  أكمل  ثم 
يدور يف أفق كأس العالم، دون أن ننىس الجهد 
املمثل  حمد  بن  جاسم  الشيخ  لسمو  الجبار 
صمت  يف  يعمل  الذي  األمري،  لسمو  الشخيص 
يف  واضحة  بصمته  لكن  الكواليس  وخلف 
ووضع  قطر  تستضيفها  التي  البطوالت  دعم 

الرياضة القطرية عىل الخريطة العاملية. 
 

للوطن  وقطر  األمري  سمو  قدم  ماذا   {
العربي بهذه االستضافة..؟ 

للوطن  األمل  أعطوا  األمري  وسمو  قطر   -
فسابقا  نستطيع،  دائما  أننا  بالكامل  العربي 
االستضافة  لطلب  تقدمت  الدول  من  العديد 
 2010 عام  جاءت  حتى  تنجح  لم  لكنها 

وتحقق الحلم برضبة معلم. 

شهر  يف  كان  سموه  إن  لك  أقول  أن  ويكفي 
السفر  ومشقة  عناء  يتكبد  املبارك  رمضان 
ألمريكا الالتينية ثم أوروبا ورشق آسيا لطلب 

دعم الدول لالستضافة. 
حاليا  املبذولة  الجهود  عن  ماذا   {

لالستضافة..؟ 
الشيخ جاسم بن حمد ال يرتك كبرية  - سمو 
املناسب  االهتمام  ويوليها  إال  صغرية  وال 
لالطمئنان  والفعاليات  األماكن  كل  ويزور 
فريق  مع  التحضريات،  كافة  عىل  بنفسه 
أن  وأعتقد  وإخالص  بجهد  يعمل  كبري  عمل 
100 مرت  قطر اآلن كمن يشارك يف سباق الـ 

واقرتبت من خط النهاية يف آخر األمتار. 
 

} كيف ترى الحمالت الرشسة واملسعورة 
عىل مونديال 2022 وقطر..؟ 

من  الكثري  نسمع  ونحن   2010 منذ   -
االنتقادات، لكن تبقى كلها زوبعة يف فنجان، 
وأقول ألصحابها »من كان بيته من زجاج ما 

يرمي الناس بالحجر«. 
فأوروبا يف حقوق اإلنسان »عريانة« وإنجلرتا 
وفرنسا عىل سبيل املثال ال الحرص سجالتهما 
وانا  الجبني  لها  يندى  اإلنسان  حقوق  يف 
من  »األصفر«  الغربي  اإلعالم  أين  أتساءل 
 ،2014 مونديال  أثناء  الربازيل  يف  العمالة 
عندما طاحت مدرجات استاد ماراكانا ومات 
الجمهور  تعرض  عندما  هم  وأين  الكثريون، 
الجماهري  من  بوحشية  للبعض  اإليطايل 
اإلنجليزية.. بل وأين حقوق اإلنسان يف اليمن 
بمكيالني  يكيلون  هم  وفلسطني؟..  وسوريا 
االقتصاد  يف  مصالحهم  تكون  وعندما 

واالستثمار فالكالم يختلف تماما. 
 8 لديكم  لهم  أقول  األملانية  الوزيرة  وحتى 
ماليني تركي تتم معاملتهم معاملة غري الئقة. 

} وماذا عن الردود من بعض الصحفيني 
وإشادتهم بما تقدمه قطر..؟ 

ومنهم  الصحفيني  من  العديد  رد  لقد   -
اإلنجليز عىل طريقة »وشهد شاهد من أهلها«، 

و»من ال يبي يحرض يخليه يف بالده«. 
من  الكثري  أن  أيضا  األنسب  الرد  أن  وأعتقد 
جدا  مخز  لها سجل  قطر  تهاجم  التي  الدول 
ففي فرنسا قبل أيام مات الجئ إيراني عاش 
اإلنسان  حقوق  فأين  سنة   18 ملدة  املطار  يف 
إذا؟.. لألسف الكل يغض الطرف عنها وهناك 

سمـوه كـان يسـافر في رمضـان مـن أميركا الالتينيــة إلى شـرق آسيا لدعم االستضافة   فــكــرة كـــــأس العــالــــــم ..»ضــربــــة مــعــلــــم« لســـمـــــو األمـيــــر الــــوالـــد

تــصـــــريــحــاتـــــهــم 
مـــــبـــــــــــطـــــنـــــــــــة 
»العنصرية«..! بـ

أوروبا »عريانة« 
في حقوق اإلنسان 
وسجالتهم يندى 

لها الجبين 

ضربوا الجمهور 
في نهائي 

»اليورو« ولم 
يتكلم أحد 

عندما تكون 
مصالحهم في 

االقتصاد.. نسمع عن 
دعمهم لنا 

عبد اهلل يوسف المال.. رئيس النادي األهلي، 
واحد من الكفاءات اإلدارية القطرية التي 
الساحة  على  لها  مميزا  اسما  صنعت 
بفضل  أيضا،  والدولية  والخليجية  العربية 
التي اكتسبها من العمل  المميزة  خبراته 
القيادات  أكبر  ومع  البطوالت،  كبرى  في 

الرياضية على مدار سنوات طويلة. 
فهو  يقول..  بما  تستمتع  يتحدث  عندما 
تسير  متنقلة  رياضية  موسوعة  عن  عبارة 

العديد من األحداث  على قدمين.. واكب 
القارات  مختلف  في  الرياضية  والبطوالت 
حدود،  بال  جريء  اللعبات.   كل  وفي 
وأهميتها،  الكلمة  قيمة  جيدا  ويعرف 
فال  الغزيرة،  العطاءات  أصحاب  من  وألنه 
بطولة  بحجم  كبير  حدث  يمر  أن  يمكن 
ضيفا  يحل  أن  دون   2022 العالم  كأس 
كمواطن  ليحكي  الرياضي«   $« على 
قطري قبل أن يكون مسؤوال عن التجربة 
أكبر  استضافة  في  االستثنائية  القطرية 
المال  األرض.   كوكب  على  كروي  حدث 
الحمالت  عن  المعهودة  بصراحته  تحدث 

ضد  واألوروبيين  الغرب  من  المسعورة 
باستماتة،  ودافع  العرب،  ومونديال  قطر 
نجاح  في  الكبيرة  ثقته  على  مؤكدا 
االستضافة وتنظيم قطر لنسخة تاريخية 

واستثنائية جدا من كأس العالم. 
من  العنابي  بتمكن  أمنياته  عن  عبر  كما 
التأهل إلى الدور الثاني في كأس العالم 
ووجه رسالة خاصة لالعبين بعدم الخوف 
عاليا،  قطر  اسم  لرفع  برجولة  واللعب 
للكثير  باإلضافة  التاريخ.   كتابة  ومواصلة 
عنها  تحدث  التي  األخرى  المحاور  من 
المال..نرصد تفاصيلها عبر السطور التالية: 

أجرى الحوار – محمد الجزار

{  عبد الله المال

نفتخر بديننا.. وحتى أساقفتهم يعلمون 
احترامنا للطفل وغير المسلم 

»مارادونا«.. األروع

{  مارادونا

يعتقد عبد الله املال أن األسطورة دييجو 
أرماندوا مارادونا هو أعظم العب يف 

تاريخ كرة القدم. 
مشريا إىل أن بعده يأتي الكثريون لكن 

مارادونا يبقى الالعب الذي ال يقارن 
بأحد وال يمكن ألي العب أن يحقق ما 

حققه يف مسريته الحافلة، مشريا إىل ان 
بيليه نفسه أشاد بدييجو.

إيتو ليس »مجنونا«
علق عبدالله املال عىل ترصيحات النجم 

الكامريوني صامويل إيتو األخرية، والتي 
رشح فيها منتخب بالده للفوز بلقب 

كأس العالم 2022، عىل حساب املغرب 
يف النهائي وقال إن يف كرة القدم كل 

يشء وارد. 
وشدد املال عىل أن إيتو ليس مجنونا، 

ولكنه يرفع الضغط عن العبيه ومن حقه 
أن يحلم فهو يتكلم عن منتخب بالده، 

وقد سبق لهم من قبل التأهل وربما 
يكررونها يف قطر أيضا مثلما فعلتها 
الربتغال يف اليورو، وإسبانيا يف كأس 

العالم من قبل.

كأس العرب 
»نجاح.. بامتياز«

أشاد عبد الله املال بالنجاح الكبري 
الستضافة قطر بطولة كأس العرب 
األخرية يف العام املايض، مؤكدا أنها 

كانت بروفة رائعة قبل املونديال، 
وأكدت عىل أحقية العرب يف تنظيم 

األحداث الرياضية الكربى وقدرتها عىل 
إنجاحها بامتياز. 

مضيفا أن الجمهور واملباريات والنقل 
التليفزيوني واملالعب املونديالية كلها 

كانت رائعة جدا.

عفيف والمعز.. 
نجما البطولة

رشح عبد الله املال الثنائي أكرم عفيف 
واملعز عيل للتألق والتوهج يف بطولة 

كأس العالم، مؤكدا أنهما سيكونان من 
نجوم هذه البطولة. 

كما اعترب مباراة اإلكوادور هي مفتاح 
التأهل لدور الـ 16، مؤكدا عدم 

الضغط عىل الالعبني لكن يجب التأكيد 
عىل صعوبة املباراة وقوة املجموعة 

أيضا.

{  أكرم عفيف

أين إعالمهم »األصفر«
من وفيات العمالة في »2014«؟

حزين لغياب 
ـــهـــور  ـــجـــم ال
الــــمــــصــــري

أكد عبد الله املال أن غياب املنتخب املرصي عن 
البطولة من األمور املحزنة أيضا بالنسبة له عىل 

املستوى الشخيص. 
مشريا إىل أن الجمهور املرصي عندما يتواجد 
املنتخب يصنع نوعا من البهجة والرسور يف 

املدرجات والكل شاهدهم يف كأس العرب كان 
الجمهور مثاليا جدا يف التشجيع.

ـــــي  ـــــعـــــنـــــاب ال
والسنغال إلى 
»16« ـــ  ال دور 

»حـــــــــــرام«..
إيــــطــــالــــيــــا 
مـــــا تــتــأهــل

عرب عبد الله املال عن حزنه الشديد بسبب عدم 
تأهل املنتخب اإليطايل إىل نهائيات كأس العالم.  
مؤكدا أن الفريق اإليطايل بطل أوروبا، وحرام ال 

يتواجد مع الكبار يف كأس العالم، لكن تبقى هذه 
هي كرة القدم ليس لها معايري وحتى األرجنتني 

كانت قريبة من عدم التأهل يف التصفيات 
املاضية. 

استبعد عبد الله املال املنتخب الهولندي من 
حسابات التأهل عن املجموعة األوىل يف بطولة 

كأس العالم، ورشح قطر والسنغال للتأهل إىل 
دور الـ 16.  وقال املال إن املنتخب السنغايل 
منتخب قوي بدنيا ويضم العبني مميزين يف 

جميع املراكز وهو األقرب مع العنابي للتأهل 
عىل حساب هولندا واإلكوادور.

»الـــــــدوحـــــــة« 
وجــــه الــســعــد 
التانجو عــلــى 

رشح عبد الله املال، منتخب األرجنتني للفوز بلقب 
بطولة كأس العالم عىل حساب أملانيا يف النهائي.  

وتوقع املال أن تكون الدوحة وجه السعد عىل 
التانجو مثلما حدث يف نسخة عام 1995 يف 
كأس العالم للشباب التي استضافتها قطر 

وأقيم النهائي عىل ملعب خليفة املونديال وفازت 
االرجنتني عىل الربازيل وتوجت بالكأس.

{  عبد الله المال يتحدث للزميل محمد الجزار

الكثري أيضا. 
} وبالنسبة لك ماهي رسالتك لهؤالء..؟ 
أحد،  نصيحة  نحتاج  ال  نحن  لهم  أقول   -
احرتام  عىل  ويحثنا  الحنيف  ديننا  ويعلمنا 
الصغري والكبري وأيضا العامل، ونحن نفتخر 
بديننا وحتى أساقفتهم يعلمون بداخلهم أن 
املسلم،  غري  حتى  الطفل  عىل  يعطف  الدين 

ورسولنا الكريم جاره كان يهوديا. 
يعطينا  اآلن  أحد  يجي  »ما  لهم  أقول  كذلك 
عالم  بطولة  فهذه  اإلنسانية«،  يف  محارضة 
تجمع اإلنسانية قبل كرة القدم، وشاهد كيف 
بأعداد  قطر  إىل  الجماهريي  الحضور  بدأ 

كبرية والتفاعل الرائع من الجمهور. 
ويف النهاية نحن ال نهتم لكالمهم ونرد فقط 
مميزة  بطولة  وسنقدم  امللعب،  ارض  يف 
كبريا  عبئا  وستسبب  الفيفا  بها  يفتخر 
عام  املونديال  من  القادمة  النسخة  ملنظمي 
الوصول  الدول ستحاول مجرد  2026 فكل 
ومرة  املعايري  رفعنا  بعدما  قطر  ملستوى 
للتاريخ  بطولة  ستكون  أنها  أقول  أخرى 
يف  نور  من  بأحرف  قطر  اسم  وسنسجل 

سجل تنظيم بطوالت كأس العالم. 
 

} ما ردك أيضا عىل الترصيحات األخرية 
لجوزيف بالتر رئيس الفيفا السابق..؟ 

وهو  الضائع  الوقت  يف  ترصيحات  هذه   -
شيئا،  لنا  يعني  وال  الخامس  الطابور  من 
يدين  أن  قبل  نفسه  بها  يدين  وترصيحاته 

اآلخر. 

وهذا رجل غري ويفّ وسبق أن طعن هافيالنج 
الربازييل يف ظهره عندما تحدث عنه بالسوء 

بعد وفاته.. 
بصلة  للرياضة  يمت  ال  اآلن  هو  وعموما 
يزال  ال  أنه  يبدو  لكن  بالفعل  دوره  وانتهى 
كنت  لو  له  وأقول  األضواء  يف  الظهور  يريد 
السلطة  يف  كنت  عندما  هذا  لذكرت  رجال 
والقافلة  التاريخ  مزبلة  إىل  أنت  اآلن  أما 
كبرية  ثقتنا  ونحن  تعوي  والكالب  تسري 

أو  الترصيحات  لهذه  نعري  وال  أنفسنا  يف 
الحمالت أي اهتمام بل ال نقرأها ألنها مبطنة 
فقط  استضافتنا  اليردون  ومن  بالعنرصية 
لكننا سنقدم صفحة ناصعة  الحسد،  بسبب 
هي   2022 بأن  التاريخ  يتذكرها  البياض 

النسخة األميز يف تاريخ املونديال. 
النسخة من وجهة  يميز هذه  ما  أكثر  ما   {

نظرك..؟ 
التي تم  التجهيزات  الكبري من  الكم  أعتقد   -

يف  مرة  وألول  كاملة  سنة  قبل  منها  االنتهاء 
تاريخ بطوالت كأس العالم. 

وجميع  تذكرة  ماليني   3 بيع  تم  كما 
بيعها، ويمكن  تم  االفتتاح والختام  مباريات 
واحد  يوم  يف  مباراتني  مشاهدة  للمشجعني 
عام  وحتى   1930 عام  منذ  يحدث  لم  وهذا 
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} وكيف ترى التجربة الجماهريية..؟ 
- ما وفرته قطر من أماكن ترفيهية للجمهور 
لم نشاهده يف الدول األخرى التي استضافت 
قريبة  وهي  باملجان  فكلها  قبل  من  البطولة 
يتجاوز  ال  محيط  يف  البعض  بعضها  من 
املالعب  مثل  مثلها  مرتا  كليو   15-10 من 
وأعتقد  أيضا،  البعض  بعضها  من  القريبة 
النسخة  هذه  يف  الجماهريي  الحضور  أن 
سيكون كبريا جدا ألن كل الفرق التي تأهلت 
وهو  الكبرية  وشعبيتها  جمهورها  لها  كذلك 
البطولة  بهذه  االستمتاع  يريد  ذواق  جمهور 

الرائعة. 
 

يف  للمنتخب  توقعاتك  ماهي   {
البطولة..؟ 

إىل  أن يصل منتخب قطر  أتمنى برصاحة   -
وقوة  املهمة،  صعوبة  رغم  النهائية  األدوار 
املنافسة، لكن إن شاء الله بالروح والطموح 
 16 الـ  إىل دور  األول ونصل  الدور  نتخطى 

ولم ال نتأهل إىل ربع النهائي؟ 
 

} ماذا عن املنتخبات العربية..؟ 

- كل األمنيات لهم بالتوفيق الرباعي العربي: 
إىل  باإلضافة  وتونس،  واملغرب  السعودية 
كرة  يف  مستحيل  يوجد  ال  لهم  وأقول  قطر 
لكن  املغرب،  تأهل  أتوقع  وشخصيا  القدم، 
السعودية وتونس مجموعتهما قوية للغاية. 

} كلمة أخرية..؟ 
إىل  املغرب  العربية من  الشعوب  -شكرا لكل 
مسقط عىل الدعم الكبري ملونديال العرب عىل 
الشعبي،  وأيضا  الرسمي  الحكومي  املستوى 
فقد شاهدنا الجامعة العربية وجلسات األمم 
العربية  الدول  رؤساء  وخطابات  املتحدة 
كأس  أن  وأعتقد  للدعم  جميلة  رسالة  وهي 
من  الهدف  هو  وهذا  جميعا  وحدتنا  العالم 

مثل هذه البطوالت.

{  بالتر
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مع توافد البعثات للمشاركة في كأس العالم 

طبول المونديال تـدق فـــــــي الدوحة

ودية غدًا أمام عمان في مسقط

الماكينات األلمانية تصل الخميس
لكرة  األملاني  االتحاد  أعلن 
املرمى  حارس  غياب  القدم 
عن  تريشتيجن  أندريه  مارك 
الُعمانية  العاصمة  إىل  السفر 

مسقط.
مباراة  لخوض  أملانيا  منتخب  ويستعد 

الُعماني غدا األربعاء استعداًدا  ودية ضد نظريه 
ملشاركة منتخب أملانيا يف منافسات بطولة كأس 
إىل  يتجه  أن  عىل   ..2022 قطر   FIFA العالم 

الدوحة الخميس املقبل.
وقال االتحاد األملاني يف بيانه: »لن يسافر مارك 
أندريه تريشتيجن يف البداية مع املنتخب الوطني 

يف  العالم  لكأس  القصري  التدريبي  املعسكر  إىل 
الجهاز  يف  عدوى  بسبب  مخطط  هو  كما  ُعمان 
الوقت  يف  فرانكفورت  يف  وسيبقى  الهضمي.. 
مونديال  األملاني  املنتخب  ويخوض  الحايل«.. 
قطر ضمن املجموعة الخامسة، التي تضم أيًضا 

منتخبات إسبانيا وكوستاريكا واليابان.

مباراة أخيرة تكشف الجاهزية

نسور قرطاج يبدأون التحضيرات

{ وصول نسور قرطاج

القدم  لكرة  التونيس  املنتخب  بعثة  وصلت 
مساء أمس إىل الدوحة استعدادا للمشاركة يف 

بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022.
 FIFA يشارك املنتخب التونيس يف كأس العالم
إىل جانب  الرابعة  املجموعة  2022 ضمن  قطر 
ويستهل  والدنمارك،  وأسرتاليا  فرنسا  منتخبات 
عىل  والثانية  العالم  كأس  يف  السادسة  مشاركته 
من   22 يوم  الدنمارك  منتخب  بُمالقاة  التوايل، 

الشهر الجاري.
وكان املنتخب التونيس قد خاض ثالث مباريات ودية 
مع منتخبات تشييل واليابان والربازيل يف إطار املرحلة 

األوىل من التحضريات.

أعلن  قد  التونيس  املنتخب  مدرب  القادري  جالل  وكان 
التي  املونديال  يف  املشاركة  النهائية  القائمة  عن  مؤخراً 
ضمت 26 العبا يتصدرها يوسف املساكني، مهاجم العربي 
القطري، إىل جانب فرجاني سايس العب الدحيل القطري، 
وحنبعل املجربي العب برمنغهام سيتي اإلنجليزي، وسيف 
معلول العب  املرصي، وعيل  الزمالك  الجزيري العب  الدين 
األهيل املرصي، فيما غاب عن القائمة حمزة املثلوثي، العب 

الزمالك املرصي.
معسكره  املنتخب  أنهى  أن  بعد  القائمة  إعالن  وجاء 
اإلعدادي أمس بمدينة الدمام باململكة العربية السعودية.. 
ضد  األخرية  الودية  مباراته  تونس  منتخب  وسيخوض 

نظريه اإليراني غداً بالدوحة.

كيروش يضع اللمسات األخيرة

إيران تصل بطموحات كبيرة
وصل المنتخب اإليراني إلى الدوحة أمس لخوض نهائيات بطولة كأس العالم FIFA قطر 

2022، التي ستنطلق األحد المقبل وتستمر حتى 18 ديسمبر المقبل.
وستلعب إيران ضمن المجموعة الثانية في المونديال والتي تضم إنجلترا والواليات 

المتحدة وويلز.. وكان البرتغالي كارلوس كيروش مدرب المنتخب اإليراني أعلن تشكيلة 
منتخبه المشاركة في نهائيات كأس العالم FIFA قطر 2022.

بريانوند،  رضا  عيل  املرمى:  حراسة  يف  التشكيلة  وتضم 
سيد حسني حسيني، أمري عابدزاده، بيام نيازمند.

الدفاع: مرتيض بورعيل كنجي، شجاع خليل  ويف خط 
حسني  محمد  زاده، 
زادكان،  کنعاني 
حسيني،  مجيد 
صفي،  حاج  إحسان 
محرمي،  صادق 
رضائيان،  رامني 
جاليل،  أبوالفضل 

ميالد محمدي.
الوسط:  ويف 
جشمي،  روزبه 
عزت  سعيد 
أحمد  اللهي، 
اللهي،  نور 

ترابي،  مهدي  صفي،  حاج  إحسان 
عيل  أمريي،  وحيد  قدوس،  سامان 
عيل  جهانبخش،  رضا  عيل  زاده،  قيل 
طارمي،  مهدي  الهجوم:  ويف  کريمي. 

رسدار آزمون، کريم أنصاري فرد.
يف  مبارياتها  أوىل  إيران  وتخوض 
البطولة أمام إنجلرتا يوم 21 نوفمرب، 

فيما  نوفمرب،   25 يوم  ويلز  أمام  ستكون  الثانية  واملباراة 
املباراة الثالثة ستخوضها إيران أمام املنتخب األمريكي يوم 

29 نوفمرب.
الربتغايل  ويحمل 
كريوش  كارلوس 
مع  مميزا  سجال 
اإليراني  املنتخب 
إىل  قاده  أن  بعد 
نهائيات كأس العالم 
 2014 نسختي  يف 
و2018، ومع عودته 
قيادة  إىل  مؤخراً 
يف  الفني  الجهاز 
 FIFA العالم  كأس 
يتطلع   2022 قطر 
الربتغايل  املدرب 
69 عاماً، إىل تحقيق إنجاز تاريخي عرب  البالغ من العمر 
للمرة  العالم  كأس  يف  اإلقصائية  األدوار  بلوغ  إىل  قيادته 

األوىل يف تاريخه.
يف  كريوش  عليها  أرشف  التي  الودية  املباريات  وخالل 
عىل  الفوز  إيران  منتخب  حقق  للمونديال،  التحضريات 
بهدف  السنغال  مع  تعادل  ثم  نظيف  بهدف  األوروغواي 

ملثله يف فيينا، قبل تغلبه عىل نيكاراغوا بهدف.

سلّط االتحاد اآلسيوي لكرة القدم الضوء عىل منتخبات املجموعة الخامسة يف نهائيات 
أيام  قبل  االتحاد  ينرشها  تقارير  سلسلة  ضمن  وذلك   ،2022 قطر   FIFA العالم  كأس 
قليلة من انطالق املونديال.وذكر تقرير االتحاد القاري أن املنتخب الياباني، املصنف الـ 
الخامسة  املجموعة  منافسات  يف  مستوياته،  أفضل  بتقديم  مطالباً  سيكون  عاملياً،   24
إىل  إضافة  وإسبانيا،  أملانيا  العالم، هما  بلقب كأس  ُتوجا  أن  منتخبني سبق  التي تضم 
كوستاريكا. يذكر أن املنتخب الياباني خاض تدريبات يف نادي السد والقى دعما جماهرييا 

لتحفيزه قبل خوض املهمة.
كما سلط التقرير الضوء عىل املنتخب اإلسباني، املصنف السابع عاملياً، والذي يهدف إىل 

تحقيق اللقب للمرة الثانية بعد التتويج بنسخة مونديال 2010.

دعــم لـ »اليابـــان« في الســد
املنتخبات  وفود  وصول  عملية  تتواصل 
املشاركة يف كأس العالم 2022 واستقبالهم 
مطار حمد  إىل  عند وصولهم  بشكل خاص 
وفق  الوصول  عمليات  تتواىل  حيث  الدويل، 
اللجنة  مع  بالتنسيق  مسبقاً  املعدة  الربامج 

العليا للمشاريع واإلرث.
من  عدد  وصول  شهد  قد  أمس  يوم  وكان 
املنتخبات من مختلف القارات، حيث وصل 
تمثل  التي  املنتخبات  أحد  التونيس  املنتخب 
وصل  كذلك  البطولة،  يف  العربية  الكرة 

االسرتايل،  املنتخب  وأيضا  اإليراني  املنتخب 
يف  متتابع  بشكل  البعثات  وصول  وتواىل 

أجواء رائعة ومميزة للغاية.
األمريكية،  املتحدة  الواليات  منتخب  وكان 
أول الواصلني إىل الدوحة، استعداداً ملواجهة 
منتخبات ويلز وإنجلرتا وإيران يف املجموعة 
الثانية، يف حني كانت بعثة اليابان قد وصل 
عدد منها يف وقت سابق، وتتواىل عىل مدار 
نجوم  وصول  عملية  القادمة  واأليام  اليوم 
 FIFA العالم  كأس  يف  املشاركة  املنتخبات 
قطر 2022 قبيل انطالق منافسات النسخة 
األوسط  الرشق  يف  املونديال  من  األوىل 
املونديالية  النسخ  وأفضل  العربي،  والعالم 

عىل اإلطالق.
السيد  قد رحب سعادة  كان  يف وقت سابق 
العليا  للجنة  العام  األمني  الذوادي،  حسن 
كأس  بطولة  ورئيس  واإلرث،  للمشاريع 
التي  بالوفود   2022 قطر   FIFA العالم 
»يرسنا  وقال  للدوحة،  حضورها  يتواصل 
واألطقم  واملدربني  بالالعبني  الرتحيب 

يف  للمشاركة  الدوحة  يف  والفنية  اإلدارية 
استمتاع  إىل  2022، ونتطلع  مونديال قطر 
التي  البطولة  خالل  واملشجعني  الالعبني 
تقام للمرة األوىل يف العالم العربي واملنطقة، 
منافسات  مع  رائعة  أوقاتاً  للجميع  ونتمنى 
والثقافية  الرتفيهية  والفعاليات  البطولة 
أماكن  ويف  التاريخي،  للحدث  املرافقة 

الجذب السياحية يف البالد«.
العبي  ببقية  الرتحيب  إىل  »نتطلع  وأضاف: 
والذين  البطولة،  يف  املشاركة  املنتخبات 
املقبلة،  القليلة  األيام  يف  قطر  إىل  سيصلون 
يف  العالم،  أنحاء  من  املشجعني  وكذلك 
تجمع  مسبوقة،  غري  رياضية  احتفالية 
اللعبة  مظلة  تحت  القدم،  بكرة  الشغوفني 

األكثر شعبية يف العالم«.
مع  مبهر  بشكل  تزينت  الدوحة  شوارع 
وكانت  الوفود،  وتواصل  املونديال  اقرتاب 
تجمعت  قد  املشاركة  املنتخبات  جماهري 
بوصول  لالحتفال  األماكن  من  العديد  يف 
يف  الجماهري  شاركت  كما  منتخباتها، 

العديد  يف  واملقامة  املتميزة  املهرجانات 
من األماكن يف جميع أنحاء قطر، ورفعت 
تخطف  رائعة  مشاهد  يف  بالدها  أعالم 
األنظار يف جميع أنحاء العالم خاصة مع 
عرب  األخبار  وتداول  نقل  عمليات  زيادة 

املنصات. مختلف 
2022 مهرجانات  ويشهد مونديال قطر 
الفيفا  فمهرجان  للمشجعني،  عديدة 
للمشجعني يتواجد يف موقع مركزي واحد 
البطولة  الدوحة، طوال  البدع يف  بحديقة 
التي تقام منافساتها عىل مدى 29 يوماً. 
الخاصة  واألنشطة  الفعاليات  بني  ومن 
باملشجعني يف موقع املهرجان، بث مبارش 

شاشات  عىل  البطولة  مباريات  لجميع 
ضخمة يف الهواء الطلق مع إطاللة خالبة 
عىل أفق منطقة الخليج الغربي، وعروض 
العاملية،  املوسيقية  األعمال  ألفضل 
من  لعدد  مبارشة  حفالت  إىل  باإلضافة 

أشهر الفنانني من قطر والعالم.
املهرجان  موقع  يضم  ذلك؛  جانب  إىل 
األطعمة  بيع  منافذ  من  العديد 
فريدة  طهي  تجارب  مع  واملرشوبات 
املأكوالت  من  تشكيلة  تقدم  نوعها  من 
املهرجان  يشهد  كما  والعاملية،  املحلية 
أساطري  بمشاركة  مباريات  إقامة 
تتيح  تفاعلية  منصات  إىل  إضافة  الفيفا، 

االستمتاع  األعمار  كافة  من  للمشجعني 
عالوة  اإللكرتونية،  القدم  كرة  بألعاب 
من  مبتكرة  ترفيهية  فعاليات  عىل 
إضافة  للبطولة،  الراعية  الجهات 
للمنتجات  الرسمي  الفيفا  متجر  إىل 
كأس  عالمة  تحمل  التي  املرخصة، 

.2022 العالم قطر 
الدوحة  كورنيش  يشهد  الذي  الوقت  يف 
كأنها  وتبدو  ومميزة  رائعة  فعاليات 
الحايل  الوقت  يف  مبهرة  احتفاالت  ساحة 
لكن  بعد،  تنطلق  لم  البطولة  أن  رغم 
االحتفاالت الجماهريية انطلقت بالفعل يف 

أجواء غري مسبوقة عىل اإلطالق.

الشوارع تتزين والعالم يتفاعلكتب - عادل النجار
مع وصول المنتخبات وبدء التحضيرات

حارس المغرب 
بـونــو يحلـــم بــإنجــازجاهز للتحدي الكبير

الالعبني  أبرز  وأحد  املغربي،  املنتخب  مرمى  حارس  بونو  ياسني  قال 
 FIFA الذين سيعتمد عليهم املنتخب يف نهائيات كأس العالم

من  جيداً  الدرس  تعلم  املغرب  منتخب  إن   ،2022 قطر 
اإلخفاق يف كأس العالم 2018 يف روسيا، عندما خرج 

من الدور األول بنقطة واحدة بعد خسارته من إيران 
هدف  أن  مؤكداً  إسبانيا،  مع  وتعادله  والربتغال 
أوالً،  املجموعات  دور  تجاوز  هو  املغربي  املنتخب 

ثم مواصلة املنافسة.
املغربي سيكون جاهزاً  املنتخب  أن  وأضاف بونو، 

يف  فعل  كما  املونديالية  النهائيات  يف  للمنافسة 
التصفيات اإلفريقية املؤهلة لكأس العالم FIFA قطر 

بيساو  غينيا  ضمت  التي  مجموعته  بتصدره   ،2022
 20 انتصارات وسجل  أن حقق ستة  بعد  والسودان  وغينيا 
هدفا واستقبلت شباكه هدفا واحدا، ثم التفوق عىل الكونغو 

أن  إىل  مشرياً   ..)1  -  4( والحاسمة  األخرية  املرحلة  يف  الديمقراطية 

وهذا  منظمني  وكنا  الدفاعي،  الجانب  يف  جيداً  ُمجهزاً  »كان  املنتخب 
ساعدنا يف قبول القليل من األهداف«.

وتابع الحارس املتألق مع إشبيلية اإلسباني، متحدثاً عن 
منتخبات املجموعة السادسة: »منتخب بلجيكا يملك 
سابقاً  وصلوا  وقد  قوي،  فريق  وهو  كباراً  العبني 
يعرف  والجميع  العالم  كأس  نهائي  نصف  إىل 
األخرية..  النسخة  قوتهم، وكرواتيا هي وصيف 
بعض  ويملك  طموح  منتخب  فهو  كندا  أما 
الالعبني الكبار أيضاً ولذلك سيكونون منافسني 
الدويل  الرسمي لالتحاد  للموقع  أقوياء« - وفقا 

لكرة القدم »فيفا«.
يف  مواجهاته  رشيط  املغربي  املنتخب  ويقص 
املونديال أمام منتخب كرواتيا يوم 23 نوفمرب الجاري، 
دور  يف  مبارياته  ويختتم  منه،   27 يوم  بلجيكا  يالقي  ثم 

املجموعات بمواجهة منتخب كندا يف األول من ديسمرب املقبل.

{ ياسين بونو

التدريبات تتواصل وسط دعم جماهيري خاض تدريباته في إسباير

أسود األطلس يغادرون لـ »جورجيا« المنتخــب األســترالي يبــدأ المهمــة
يواصل املنتخب املغربي تدريباته يف الدوحة بعد وصول البعثة، 
استعداًدا للمشاركة يف نهائيات بطولة كأس العالم FIFA قطر 
2022، وكانت قد حظيت البعثة املغربية باستقبال حاشد من 
أظهروا  الذين  بالدوحة،  املغربية  الكرة  وجماهري  املغرب  أبناء 
حماًسا وتعابري خاصة بمساندة املنتخب يف مشاركته السادسة 

يف بطوالت كأس العالم.
بالالعبني،  صفوفه  اكتمال  لحني  بالدوحة  املنتخب  وسيتدرب 
عىل أن يتوّجه إىل اإلمارات للقاء منتخب جورجيا يف مباراة ودية 

تحّدد لها السابع عرش من نوفمرب الجاري بإمارة الشارقة قبل 
العودة إىل قطر لخوض املونديال ضمن املجموعة السادسة إىل 

جانب منتخبات بلجيكا وكندا وكرواتيا.
بلقاء  املونديال  يف  مبارياته  املغربي  املنتخب  وسيفتتح 

منتخب كرواتيا يف الثالث والعرشين من نوفمرب الجاري 
بملعب البيت، قبل أن يلتقي منتخبي بلجيكا يف السابع 

بملعب  املقبل  ديسمرب  من  األول  يف  وكندا  والعرشين، 
الثمامة.

أن  بعد  اسباير  مالعب  عىل  تدريبا  االسرتايل  املنتخب  خاض 
وصلت بعثته إىل الدوحة تمهيداً لخوض نهائيات كأس العالم 

FIFA قطر 2022.
وكان غراهام آرنولد مدرب منتخب أسرتاليا أعلن مؤخراً 
قائمة مكونة من 26 العباً للمشاركة يف نهائيات املونديال.
املدافع  النهائيات  يف  أسرتاليا  منتخب  قائمة  عن  وغاب 
الفريق  فوز  يف  ساهم  كان  الذي  ساينزبري،  ترينت 
2015.. كما خلت القائمة من ميتش  بلقب كأس آسيا 

والعب  الياباني،  غرامبوس  ناغويا  مرمى  حارس  النجرباك 
سرييزو  العب  تاغارات  آدم  واملهاجم  روجيتش،  توم  الوسط 
الياباني.. وسيخوض املنتخب األسرتايل نهائيات كأس  أوساكا 
جانب  إىل  الرابعة  املجموعة  ضمن   2022 قطر   FIFA العالم 
املنتخب  ويستهل  وتونس،  والدنمارك  اللقب«  »حامل  فرنسا 
األسرتايل مشاركته يف املونديال بمواجهة منتخب فرنسا يوم 22 
نوفمرب الحايل، ثم يواجه نظريه التونيس يوم 26 منه، ويختتم 

دور املجموعات بمواجهة الدنمارك يوم 30 من الشهر نفسه.

تواصل تحضيرات السامبا في إيطاليا

بعثة البرازيل تصل السبت
قطر  إىل  الربازيل  منتخب  بعثة  تصل  أن  املقرر  من 
املونديال  يف  مشواره  يستهل  فيما  املقبل،  السبت 
الجاري،  نوفمرب   24 يف  رصبيا  منتخب  ضد  باللعب 
سويرسا  أيًضا  تضم  التي  السابعة  املجموعة  ضمن 
لكرة  الربازييل  املنتخب  بعثة  بدأت  والكامريون.. 
القدم تدريباتها بعد الوصول إىل إيطاليا واالنتظام يف 
بطولة  يف  للمشاركة  الدوحة  إىل  التوجه  قبل  معسكر 

كأس العالم FIFA قطر 2022.
ووصلت إىل إيطاليا املجموعة األوىل التي تضم الطاقم 
باإلضافة  للمنتخب،  الفني 

لرئيس االتحاد وثالثة العبني محليني.
11 ساعة، توّجه ادينور تيتي،  وبعد رحلة استغرقت 
إىل  املساعد  وطاقمه  الربازيل،  ملنتخب  الفني  املدير 
مركز تدريب نادي يوفنتوس اإليطايل يف مدينة تورينو، 
الرقم  يحمل  الذي  للمنتخب  األول  املعسكر  لخوض 

القيايس يف عدد مرات الفوز بكأس العالم )5 ألقاب(.
إيفرتون  الوسط  والعب  ويفرتون،  الحارس  والتحق 
إيطاليا،  يف  املنتخب  ببعثة  بيدرو  واملهاجم  ريبريو، 
وعدم  عنهم،  التخيل  عىل  أنديتهم  وافقت  بعدما 

مشاركتهم يف املرحلة األخرية من الدوري الربازييل.
{ من تدريبات البرازيل

عن  إبراهيمي  أوميد  الوسط  العب  استبعاد  يف  اإلصابة  تسببت 
صفوف منتخب إيران يف نهائيات كأس العالم FIFA قطر 

.2022
يف  شارك  الذي  الوكرة،  نادي  العب  إبراهيمي  وتعرّض 

نهائيات كأس العالم 2018 يف روسيا، إلصابة يف عضالت 
املباراة  يف  إيران  منتخب  مع  مشاركته  خالل  الفخذ 

الودية أمام نيكاراغوا األسبوع املايض.
املدرب  أعلنها  التي  التشكيلة  تضّمنت  املقابل،  ويف 
كارلوس كريوش، املهاجم رسدار أزمون العب باير 
تحوم  الشكوك  كانت  الذي  األملاني،  ليفركوزن 

يف  إلصابة  تعرّضه  بعد  البدنية  حالته  حول 
فريقه  ملباراة  اإلحماء  خالل  الفخذ  عضالت 

يف  أوروبا  أبطال  دوري  ضمن  بورتو  مع 
أي  يف  أزمون  يشارك  ولم  أكتوبر..   4

إىل  ضّمه  ولكن  اإلصابة،  تلك  منذ  مباراة 
عىل  مؤرشاً  يعترب  إيران  منتخب  تشكيلة 

يف  الفريق  مع  للمشاركة  جاهزيته 
العالم. كأس 

استبعاد أوميد 

ضربة موجعة لنجم الوكرة
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اتحاد الكرة 
يرحب 

بكل المنتخبات

تعترب  فيه:  قال  بيانا  القدم  لكرة  القطري  االتحاد  أصدر 
تحمل  التي  األوىل  العاملية  الرياضة  القدم  كرة  لعبة 
الناس  حياة  لتغيري  خاللها  من  تسعى  عديدة،  مضامني 
واملجتمعات إىل األفضل، السيما وهي اللعبة الشعبية األوىل 
تبعث  إيجابي  تأثري  ذات  يجعلها  ما  العالم  مستوى  عىل 
التعصب  لنبذ  الشعوب  السالم وتوحيد  من خالله رسائل 
قيد  ُتمارس يف كل مكان دون  التي  اللعبة  والعنف، فهي 
وسهولة  ببساطتها  القلوب  تسكن  يجعلها  مما  رشط،  أو 
تجتمع  قطر2022   FIFA العالم  كأس  ومع  ممارستها، 
األهداف وتتقارب مع تواجد أغلب شعوب الكرة األرضية، 

لتتحقق عىل أرض قطر متعة كرة القدم الحقيقية، بالقدرة 
عىل توحيد الشعوب وإسعادهم وإحداث تغيريات إيجابية.

عىل  القدم  لكرة  القطري  االتحاد  يؤكد  املنطلق  هذا  من 
ُتلهم الجماهري  التي  القوية  القدم هي األداة  أن لعبة كرة 
معاً  نحتفل  لكي  الوقت  وحان  العالم،  أنحاء  كافة  يف 
بكأس العالم FIFA قطر2022، ونعترب ذلك هدفاً نوحد 
الـ32  املنتخبات  تكون  حتى  كافة  الجهود  خالله  من 
العالم سعداء بهذه  أنحاء  املشاركة من جميع  والجماهري 
كرة  ومعشوقتهم  املحبوبة  لعبتهم  مع  العاملية  التظاهرة 

القدم.

كافة  إىل  والتقدير  الشكر  بخالص  نتقدم  املناسبة  وبهذه 
إىل  دعت  التي  العالم  أنحاء  جميع  يف  الكروية  االتحادات 
إبعاد كرة القدم وأجواء كأس العالم عن أي موضوع يعكر 
الرائعة، وما  القدم وأجوائها  صفوها، وأن نركز عىل كرة 
نراه اليوم يف قطر يدعونا للتوحد وااللتفاف، وعلينا جميًعا 
أن نحتفل بكأس العالم واالستمتاع بلعبة كرة القدم بعيداً 
والتي  العاملية  التظاهرة  هذه  عىل  يؤثر  قد  يشء  كل  عن 
نسعى جميعاً من خاللها إىل تحقيق أفضل النتائج سواء 
يف امللعب أو خارجه، لتتحقق مضامني كرة القدم الرائعة 

بكل تأكيد.

قناة  عىل  بقية  للقصة  برنامج  استضاف 
عليه  وُترشف  ُتقدمه  الذي  العربية  الجزيرة 
للجنة  العام  األمني  زياني  فريوز  اإلعالمية 
العليا للمشاريع واإلرث حسن الذوادي يف لقاء 
من  مجموعة  العام  األمني  فيه  تناول  حرصّي 
االستضافة  مرشوع  واجهت  التي  التحدّيات 

العربية لكأس العالم.

كواليس االستضافة.. 
فريق شاب يحمل أصعب ملف

العمل  فريق  أن  حواره  يف  الذوادي  كشف 
القطري الذي حمل ملف االستضافة يف مطلع 
القدم  كرة  عالم  عىل  جديدا  كان   2010 عام 
الدويل ولم يكن الفريق معروًفا وكان يتعرض 
كرة  مجتمع  يكن  ولم  االستهزاء،  من  لنوع 
الجّد وكانوا  الدويل يأخذهم عىل محمل  القدم 
يعتقدون أن قطر تريد تقديم ملف االستضافة 
ملجتمع  بالنسبة  حيث  فقط،  التقديم  ملجرد 
عربية  دولة  استضافة  فكرة  كانت  القدم  كرة 
ومن  خيال  محض  هو  ريايض  حدث  أكرب 
سابع املستحيالت، وأّكد الذوادي عىل أّن ملف 
االستضافة كان منذ اللحظة األوىل ملفا عربيا 
وأن  قطري،  أوسطي  رشق  األوىل  بالدرجة 
إبريل  العمل يف شهر  أوائل زيارات فريق  من 
القطري  امللف  لعرض  لبريوت  كانت   2010
ملفهوم  تعزيزا  العرب  الرياضة  وزراء  عىل 
بطولة عربية وأنه قد آن األوان للوطن العربي 
األحداث  استضافة  يف  متواجدا  يكون  أن 

الكربى العاملية.
ويف تعليقه عىل الفيلم الوثائقي القصري 
بقية  للقصة  برنامج  عرضه  الذي 
يف  املتطوعني  تجرية  حول 
 2022 قطر  مونديال 
أّن  أوضح 

من   %  50 من  ُيقارب  ما  اختيار  وراء  الرس 
املتطوعني من الوطن العربي كان تقديم رسالة 
بالعالم عىل  يرحب  العربي  الوطن  أن  مفادها 

أرض دولة قطر.

أنغوال.. نقطة التحّول

لالتحاد  خطابه  شّكل  كيف  الذوادي  وروى 
فرتة  كانت  عندما  تحّول  نقطة  اإلفريقي 
تحضريات جنوب إفريقيا لكأس العالم وكيف 
استطاع يف خطابه محاكاة ما كانوا يتعرضون 
تستضيف  إفريقية  كقارة  انتقادات  من  إليه 
الدويل  املجتمع  بدأ  حينها  ويف  املونديال، 
القطري وقدرته  الفريق  إدراك جدية  الكروي 

عىل املنافسة بمرشوع حقيقي يصبو للفوز.

تغيير الصورة النمطية 
وقلب السلبيات لمكامن قوة

التي  التحدّيات  سياق  يف  العام  األمني  تحّدث 
قضايا  عن  العربية  االستضافة  ملف  واجهت 
حجم  إىل  اإلشارة  بينها  ومن  الفني  املوضوع 
قطر كدولة، وكيف من كونه سلبية يف ظاهره 
إال أّنه عّزز من قوة امللف يف عرضه كعامل قوة 
بتقليله من حالة اإلجهاد والوقت الضائع لدى 
الزمنية  املدة  تقليص  بسبب  املشاركة  الفرق 
يف التنقل، كما أن املوقع الجغرايف للدولة فيما 
يتعلق بإمكانية املشاهدة للمباريات سساعد يف 
منح أكرب عدد من سكان العالم فرصة املتابعة 

الحية يف أوقات مناسبة.
الشتاء  فصل  إىل  البطولة  نقل  عىل  رّده  ويف 
واالنتقادات املوجهة لذلك أرجع الذوادي ذلك 

لكونه يف الحقيقة قرار عالم كرة القدم الدويل 
ال قطر التي أبدت استعداداها التكنولوجي 
لكن  الصيف  فصل  يف  استضافة  لتوفري 

فصل  إىل  نقله  ارتأت  املعنية  الدولية  الجهات 
الشتاء. 

النمطية  الصورة  عن  الذوادي  وتحدث 
غري  العرب  حول  الغربي  العالم  يف  املغروسة 
هي  واحدة  إيجابية  ويملكون  املتحرضين 
ُيدرك  ملرحلة  الوصول  صعبا  كان  وكم  املال، 
فيها املجتمع الغربي أن قطر فازت يف منافسة 
ظل  يف  هبة  وليس  لند  ندا  خاضتها  رشيفة 
دولة  فوز  لفكرة  واسع  واستهجان  استنكار 
املتحدة  الواليات  مثل  كربى  دول  عىل  عربية 

األمريكية وكذلك عىل قارة أسرتاليا.
املقاطعة وحمالت  وأشار كذلك إىل أن دعوات 
وراءها  تقف  قطر  عىل  الخارجية  التحريض 
قطر  مونديال  من  تتخذ  سياسية  مالعب 
لديها،  داخلية  مسائل  عىل  للتغطية  ذريعة 
الشاشات  مقاطعة  سياسة  املثال  سبيل  فعىل 
سياسية  ألسباب  كانت  وردت  معلومات  وفق 
لالستهالك الداخيل أو لضائقة اقتصادية حيث 
يتطلب تفعيل الشاشات الكهرباء وخالفه من 
بها  تمر  التي  الحالية  األزمة  متطلبات يف ظل 
التذّرع بأسباب تتعلق  دول أوروبية لكن يتم 
باألسباب  املصارحة  من  بدال  قطر  بمونديال 
االستمرار  وأن  الحمالت،  هذه  وراء  الحقيقية 
والحمالت  لقطر  املسيئة  بالترصيحات 
يف  الداخيل  لالستهالك  هو  إنما  التحريضية 
املعنيني  السفراء  وأن  الدول،  تلك  مجتمعات 
والعالم  قطر  حول  النمطية  الصورة  بتغيري 
التي  الكرة  جماهري  بيد  سيكون  العربي 
ستعايش الثقافة 
والحضارة 

العربية يف قطر لتنقلهما إىل العالم.

اإلنفاق المبالغ فيه 
على مونديال قطر 2022

إنفاق  زياني حول  إجابة عن سؤال فريوز  يف 
عىل  الربيطانية   Sun وفق  دوالر  مليار   200
الرقم  وصف  أن  الذوادي  أوضح  البطولة، 
ليس دقيقا؛ حيث هذه النفقات تتعلق بجميع 
مشاريع البنية التحتية وتطويرها لدولة قطر 
ولم ُتبَن لكأس العالم، إذ حرصت اللجنة عىل 
عدم تحميل الدولة متطلبات يف بنية تحتية ال 
تحتاجها بل االستفادة القصوى من البطولة، 
بإنجاز  دفعت  للمونديال  قطر  استضافة  وأن 
تطوير  وخطط   2030 قطر  رؤية  مشاريع 
البلد والبنى التحتية بشكل عام يف وقت قيايس، 
كما أّن مبدأ اإلرث يف بناء املالعب كان حارضا 
املجاورة  التواصل مع سّكان األحياء  حيث تم 
من  لتوفريها  احتياجاتهم  ملعرفة  للمالعب 

خالل تشييد املالعب ومرافقها.

رفع الشعارات في المالعب.. ماذا 
عن الشعارات المناصرة لفلسطين؟

لحضور  حوارها  يف  زياني  فريوز  أشارت 
الجماهري الفلسطينية وتمكينها من التواجد يف 
املالعب عرب خط طريان إىل قطر، وفيما إذا كان 
رفع الشعارات ذات األبعاد السياسية قد ُتشكل 
مسؤولية  أن  رغم  الذوادي  فأجاب  حرجا؟ 
مسؤولية  هو  املالعب  حرم  يف  يقع  ما  كل 
والترشيعات  القوانني  وفق  بالكامل  الفيفا 

الجمهور  حضور  أن  إال  دوليا  بها  املعمول 
للمشاركة  القطرية  األرايض  عىل  الفلسطيني 
هو  العربية  بصبغته  العاملي  الحدث  هذا  يف 
مدعاة للفرح يف هذه التظاهرة العربية وهو ما 
الجمهور  تواجد  برضورة  عليه  قطر  حرصت 

الفلسطيني مع باقي أبناء العالم العربي.

تأمين استثنائي 
لمونديال قطر 2022

الذوادي  أّكد  املونديال  تأمني  مستوى  وحول 
أنه منذ عام 2013 ُشّكلت لجنة أمنية برئاسة 
الداخلية وتشمل جميع  الوزراء ووزير  رئيس 
حينها  من  وبدأ  األمنية  ولجهات  األجهزة 
النقاط  من  وكان  األمنية،  للخطط  التحضري 
الحاليني  األمنيني  األفراد  حضور  األساسية 
وهم  العاملية  البطوالت  شتى  يف  األرض  عىل 
الفرق األمنية  من يشكلون عنارص رئيسية يف 
القائمة اليوم يف قطر، باإلضافة إىل االستعانة 
السيربانية  الخطط  وتأمني  العاملية  بالخربات 

التي ُتعترب من أفضل النظم العاملية.

ماذا بعد مونديال قطر 2022؟

وشّدد األمني العام عىل أن مونديال قطر 2022 
قطر،  إنجازات  يف  األخرية  املحطة  يكون  لن 
وأنه ما زال هناك الكثري مما ينتظر العالم ملا 
ستقدمه قطر، ووجه رسالة للجماهري العربية 
بأن البطولة هي بطولتهم ويف خطابه للجماهري 
هي  تاريخية  تجربة  لخوض  دعاهم  العاملية 
األوىل من نوعها والتخيل عن الصورة النمطية 
العربي  فالشعب  الغربية  العقلية  يف  املزروعة 
ليلة  »ألف  من  بكثري  أكثر 

وليلة«.

حسن الذوادي يوجه رسالة للجماهير العربية:

هـذه بـطـولـتـكـم
سنغير الصورة 

النمطية لدى 

الجماهير العالمية

استعدوا 

لعيش تجربة 

تاريخية 

هي األولى

{ حسن الذوادي

المجتمع الدولي لم يتعامل بجدية 
مع ملفنا في بداية المشوار



نسخة صديقة للبيئة

الطاقة الشمسية

تتميز بطولة كأس العالم يف قطر بأنها واحدة من البطوالت الفارقة يف تاريخ 
متقاربة  مالعب  عىل  مبارياتها  تقام  التي  األوىل  النسخة  فهي  املونديال، 

جغرافيًا بشكٍل يمّكن الجمهور من متابعة أكثر من مباراة يف اليوم الواحد.
مشاريع  بتنظيم  املوكلة  واإلرث«  للمشاريع  العليا  »اللجنة  وبحسب 
عىل  جديدة  معايري  يضع  عامليًا  إرًثا  املونديال  سيرتك  قطر،  مونديال 

صعيد تنظيم األحداث الرياضية الكربى يف املستقبل.
التحكم  إمكانية  مع  للبيئة  صديقة  لتكون  صّممت  املالعب  فجميع 
بدرجة الحرارة داخلها، كما تتمتع بعنارص قياسية سيعاد تشكيلها 

بعد البطولة، لتصبح تراًثا دائًما لكأس العالم 2022.
جميع استادات املونديال جرى تزويدها بالتقنية املتطورة باستثناء 
بتهوية  ويمتاز  بالكامل،  تفكيكه  يمكن  الذي   974 الستاد  وحيد 
آلية  تختلف  العربي..  الخليج  مياه  عىل  إلطاللته  نظراً  طبيعية 
عمل تقنية التربيد يف االستادات السبعة عن بعضها البعض وفقاً 
لتصميم كل استاد، حيث جرى تعديها بما يتالءم مع املواصفات 

الخاصة بالتصميم واملزايا الفريدة التي يتصف بها كل استاد.

الهواء،  لتربيد  الالزمة  الطاقة  توليد  الشمسية يف  الطاقة  ُتستخدم 
املربّد  الهواء  سحب  ثم  االستاد،  داخل  إىل  البارد  الهواء  دفع  ثم 
يف  دفعه مجدداً  قبل  تنقيته،  ثم  أخرى  مرة  تربيده  ليعاد  قبل،  من 
اتجاه املشجعني والالعبني يف االستاد، عرب فوهات يف جوانب أرضية 

والتربيد  العزل  أنظمة  تستخدم  الجمهور..  مقاعد  وأسفل  االستاد، 
الذي يستهدف نقاطا محددة يف االستاد، لجعل التقنية صديقة للبيئة 

قدر اإلمكان.. نعني بتربيد نقاط محددة استهداف املناطق التي يتواجد 
فيها األفراد فقط، مثل أرضية امللعب واملدرجات.. يجري تربيد كل استاد 

للوصول إىل درجة حرارة تبلغ حوايل 20 درجة مئوية، مع تربيد يف مواضع 
محددة يعزز التزامنا باالستدامة واملحافظة عىل البيئة.

الضغط عىل أنظمة التربيد سيكون محدوداً خالل منافسات املونديال، بفضل 
أجواء  توفري  يف  العام، وستسهم  من  الفرتة  هذه  خالل  البالد  يف  الطقس  اعتدال 

مريحة لكل من الالعبني واملشجعني خالل الحدث املرتقب.. تشكل هذه التقنية نقلة 
نوعية من شأنها إحداث تغيري ملموس يف الدول ذات الطقس الحار.. تمت إتاحة التقنية 

للجميع لتحقيق الفائدة العامة بدون أن يرتتب عىل ذلك أي كلفة.

را ما وتطوُّ األكثر تقدُّ

نماذج ثالثية األبعاد

وبالحديث عن املالعب، من املنتظر أن ُيقدِّم كأس العالم يف قطر بعض 
أكثر املالعب تقدُّما وتطوُّرا من الناحية التقنية. كان الهدف األسايس 
من قرار إقامة البطولة بني شهرَْي نوفمرب وديسمرب هو التغلب عىل 
هناك  ولكن  قطر،  يف  الصيف  املرتفعة يف فصل  الحرارة  درجات 
احتماال ال بأس به أن تكون درجات الحرارة يف حدود 24 درجة 

مئوية.
العالم  لكأس  استثنائية  بطولة  العالم  يشهد  أن  املنتظر  ومن 
رئيس  به  وعد  ما  وهو   ،»2022 قطر  ـ  »فيفا  القدم  لكرة 
ومن  انفانتينو...  جياني  »فيفا«،  القدم  لكرة  الدويل  االتحاد 
املقرر أن تستضيف قطر، أبرز بطولة رياضية عامليا، كأس 
العالم لكرة القدم  »فيفا ـ قطر 2022«، يف الفرتة بني 21 
يف  األوىل  للمرة  وذلك  املقبل،  ديسمرب  الجاري، و18  نوفمرب 

الرشق األوسط وشمال إفريقيا.

التحدي األكرب يحدث عندما ُتفتح أسطح املالعب، ألنه املكان الذي 
يدخل منه الهواء الساخن من الخارج، وهذا يختلف من ملعب إىل 
آخر اعتمادا عىل شكله وارتفاعه وعرضه. كان ملعب خليفة الدويل 
أول ملعب يحصل عىل التقنية الجديدة للتربيد، بعد التجديدات التي 
السبعة األخرى،  2017، ولكن نظرا إلنشاء املالعب  حصل عليها يف 
ن الدكتور سعود من تقديم  التي تستضيف البطولة، من الصفر، تمكَّ
األبعاد يف  نماذج ثالثية  استخدام  لكل ملعب منها، عرب  حل مخصص 
مختربه ملعالجة حجم املكان وشكله وتصميمه، واختبار نموذج كل ملعب 
ملعرفة استجابته للرياح عىل رسعات مختلفة، واستخدم الكامريات ملعرفة 

مكان دخول وخروج الهواء.
لكن هذه التقنية للتربيد ليست التقنية الوحيدة املبتكرة يف مالعب قطر لكأس 
مشاهدة  تجربة  وُتقدِّم  باملشجعني  تهتم  أخرى  تقنيات  فهناك   ،2022 العالم 

مختلفة لكل فئات الجماهري.

تبريد المالعب يتيح استضافة المنافسات على مدار العام
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ة.. 
صروح مونديالي

بأحدث تقنية

السـتقبال  قطـر  اسـتعدت 
منافسـات بطولة كأس العالم 
بثمانيـة مالعب يتمتـع كل منها 
بإمكانيـات مميـزة وفريـدة مـن 
نوعها، السـتضافة الفرق املشـاركة 
وجماهري مونديال 2022 من مختلف 

أنحـاء العالـم.
وترتقـب جماهري كـرة القدم نسـخة 

مختلفة من البطولـة التي تقام ألول 
مرة يف العالـم العربي والرشق 

نوفمـرب   20 مـن  األوسـط 
18 ديسمرب  الجاري حتى 

املقبـل.
وقامـت قطر بتشـييد 8 
تصاميـم  ذات  مالعـب 
بـني  مزجـت  مبتكـرة 
الشـعبي  املـوروث 
حصلـت  والحداثـة، 

شـهادة  عـىل  جميعهـا 
املنظومـة العامليـة لتقييم 

سـاس«،  »جـي  االسـتدامة 
بتصنيـف 4 أو 5 نجـوم.

أوفـت قطـر بما وعـدت بـه، وقّدمت 
مـرّبدة،  موندياليـة  رصوحـاً  للعالـم 
باستخدام تقنية تربيد مبتكرة حرصت 
عىل أال ُتصدر لها براءة اخرتاع إلتاحة 
فرصـة االسـتفادة منهـا يف جميع 

أنحـاء العالـم.
وتأتي التقنيـة املتطورة املوفرة 
للطاقـة ثمـرة لعالقـة وثيقة 
بني اللجنة العليا للمشاريع 
قطر..  وجامعـة  واإلرث 
وتمثـل تقنيـة تربيد 

قطـر  »مونديـال  اسـتادات 
2022«، إحـدى أبـرز قصص 

نجاح رحلـة اإلعداد السـتضافة 
درجـة  وأن  خاصـة  البطولـة، 

الحرارة يف قطر ترتاوح بني 18و24 
درجـة مئويـة، وهـي أجـواء مثالية 

لالعبني واملشـجعني.
وتتيـح التقنية املبتكرة اسـتضافة 

املنافسـات واألحـداث الكربى عىل 
مدار العـام من خالل تربيد 

املرافق الرياضية، وكذلك 
أخـرى  مرافـق  تربيـد 
التسوق،  مثل وجهات 
ما يسهم يف  واملزارع 
الغذائي  األمن  تعزيز 

يف البـالد.
وكان اسـتاد خليفـة 
الدويل أول االستادات 
التـي  املوندياليـة 
شـهدت تشـغيل نظام 
خـالل  الجديـد  التربيـد 
افتتاحـه يف مايو 2017، ثم 
جرى تضمـني التقنيـة املبتكرة يف 

بناء سـتة اسـتادات مونديالية أخرى.
الغنـي  عبـد  سـعود  الدكتـور  وقـال 

مهنـدس تقنية تربيد اسـتادات كأس 
2022: دراسـته لنيل  العالم قطـر 

درجـة الدكتوراه تناولـت تكييف 
الهواء يف السـيارة، ومنها انطلق 

نظـام  البتـكار  مرشوعـه  يف 
تربيـد يعمـل عـىل نطـاق 

أوسـع مصمم خصيصاً 
السـتادات املونديال.

كتب - عوض الكبايش

المالعب
»8« بتصاميم   الـ

مبتكرة مزجت بين 
الموروث الشعبي 

والحداثة
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على أرض الواقع وبعد محـــــــــــــــــــــــــــــاوالت تشــــويه فـــــاشــــــلة

وتكســـرت األقــــــــــالم المأجورة..!

اس�تيقظت األقالم املأج�ورة من جديد قبل أي�ام من انطالق 
نس�خة اس�تثنائية من مونديال قطر 2022، محاولة تشويه 
نس�خة اعتربها أس�اطني كرة القدم بأنها ستكون األفضل يف 
التاريخ، سواء للمالعب الرائعة التي سوف تحتضن مباريات 
كأس العالم، وقرب املس�افات عكس النس�خ الس�ابقة التي 
كانت تس�بب اإلرهاق لوفود املنتخبات وللجماهري، أو لريادة 

قطر يف اس�تضافة مختلف البطوالت منذ س�نوات يف مختلف 
الرياضات، جعل منها عاصمة للرياضة.

االتهام�ات العارية من الصح�ة والتي اعتم�دت عىل تقارير 
مغلوط�ة وتزييف للحقائق بدأت منذ فوز قطر باس�تضافة 
البطولة، خاصة أن أوروبا التي نظمت 11 نس�خة من أصل 
21 نس�خة، الت�زال تعترب أن االس�تضافة حك�ر عليهم، وال 
يري�دون أن تخرج عن القارة العجوز التي عجزت أمام قدرة 

تميز بلد عربي يف استضافة األحداث الرياضية الكربى.
م�ن حق�وق اإلنس�ان الت�ي تتغنى به�ا الصح�ف الصفراء يف 

بعض ال�دول األوروبية، التي فج�أة ادارت ظهرها لالنتهاكات 
الت�ي تح�دث يف بلدانها يف ح�ق الالجئني والس�كان األصليني، 
وحوادث القتل بس�بب العنرصية، وتنام�ي الكراهية تجاه من 
يقي�م اراضيها، إىل اقامة البطولة يف فصل الش�تاء، وهو الوقت 
ال�ذي رحب به م�ن ينتمي لعالم املس�تديرة الذي�ن هم األقرب 
للملعب، واعتربوا أن البطولة فرصة لالعبني لكي يقدموا افضل 
املس�تويات لهم، عكس عندم�ا تقام يف نهاية املوس�م، وتجربة 
تس�تحق التمع�ن فيها.. إىل ح�وادث العمال يف مش�اريع كأس 
العال�م التي بدأت بنرش الجارديان منذ س�نوات لتقرير مغلوط 

دون أدل�ة عن ع�دد الوفي�ات يف مش�اريع املوندي�ال، رسعان 
م�ا اعت�ذرت الصحيف�ة الربيطانية ع�ن ذلك التقري�ر، وفندت 
الجارديان بنفس�ها تلك األرقام التي نرشته�ا، لكن الغريب أن 
تعتمد ه�ذ الصحف الصفراء ع�ىل تلك األرق�ام كأدلة ملهاجمة 
عاصم�ة الرياض�ة العاملي�ة، يف وق�ت اعت�ذرت الجارديان عن 
التقرير.. فمن يتابع تقارير الصحف الصفراء سيجد أنها حملة 
ممنهج�ة من دول ال تريد م�ن بلد عربي يمتلك امكانيات تفوق 
امكانياته�م يف تنظيم البطوالت، فخيبة أملها س�تتواصل لغاية 

نهاية البطولة؛ مستخدمة اتهامات باطلة للتغطية عىل فشلها.

كتب - وحيد بوسيوف

تقدير البرلمان األوروبي لإلصالحات
أكدت س�عادة الس�يدة إيفا كاييل، نائب رئيس 
الربمل�ان األوروب�ي، أن اس�تضافة دول�ة قطر 
لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 تشكل 
مناس�بة لكي تظهر دولة قطر للمجتمع الدويل 
اإلنج�ازات الكث�رية الت�ي حققته�ا، و»فرصة 
فريدة« للحصول عىل االعرتاف الدويل بدورها، 
وخاصة اإلصالحات التي نفذتها يف مجال سوق 
العمل، والتي تحظى بتقدير االتحاد األوروبي.

وقال�ت يف ترصيح�ات له�ا يف وق�ت س�ابق، 
بمناس�بة زيارتها الحالي�ة للدوحة: إن بطولة 

كأس العال�م يف قط�ر تمث�ل محركا رئيس�يا 
للتغيري، وتتي�ح لقطر فرصة فريدة للحصول 
ع�ىل االع�رتاف م�ن املجتم�ع ال�دويل بدورها 
ع�ن  معرب�ة  حققته�ا،  الت�ي  وباإلنج�ازات 

تمنياتها بنجاح هذا الحدث املهم.
وأشارت إيفا كاييل إىل أن قطر حققت، حسب 
مكتب منظمة العمل الدولية يف الدوحة، جميع 
املتطلب�ات الالزم�ة يف مج�ال س�وق العمل، 
وحدث�ت اإلصالحات التي ت�م تنفيذها يف هذا 

اإلطار برسعة كبرية.

إشادة دولية 
ببلد المونديال

يف الوقت الذي قامت فيه بعض 
الصحف الصفراء بقيادة الحمالت 

املُضللة واملأجورة التي تستهدف 
تشويه استضافة دولة قطر 

للمونديال، كان الرد مزلزال لها عرب 
عشاق الكرة املستديرة سواء من 

رياضيني أو سياسيني حول العالم 
بأن مونديال قطر سيكون حدثا 

فريدا من نوعه، وذلك يف ظل ما تم 
الكشف عنه من تفاصيل تنظيمية 

مذهلة وتجهيزات غري مسبوقة، 
داعني إىل رضورة تقدير جهود 

قطر وحرصها عىل تنظيم بطولة 
استثنائية يستمتع بتجربتها ماليني 

الجماهري من كافة أنحاء العالم. 
وشدد سياسيون يف الوقت ذاته 

عىل رضورة أن ال يخرج املونديال 
عن كونه حدثا رياضيا وفرصة 

لتالقي الشعوب والتفاعل، من بينها 
ترصيحات حجة لحبيب وزيرة 

خارجية بلجيكا برضورة الفصل ما 
بني ما هو سيايس وريايض، داعية 

إىل رضورة دعم جهود قطر يف مجال 
تحسني ظروف العمال، يف ترصيحات 
لصحيفة »ال داغنيار أور« البلجيكية.

{ وزيرة خارجية بلجيكا

التعاون مع 
الشركاء الدوليين
قامت قطر بالتعاون مع رشكاء 

دوليني إلصالح سوق العمل، 
ومن بينها منظمة العمل الدولية 

والعديد من املُنظمات غري 
الحكومية والنقابات العمالية، 

وهذه الرشاكات مبنية عىل 
الثقة والعمل الجاد والفهم 

املُشرتك لألهداف التي تسعى 
قطر إىل تحقيقها، كما عملت 

الدولة بشكل وثيق مع ُمجتمع 
األعمال والذي يشمل الرشكات 

القطرية واألجنبية، لضمان 
امتثالها للمعايري الجديدة، 

ففي السنوات الخمس املاضية، 
شملت إصالحات سوق العمل 

إقراًرا لحد أدنى لألجور، وإلغاء 
تصاريح الخروج، وتسهيل 

انتقال العامل بني جهات 
العمل، وتشديد الرقابة عىل 
التوظيف، وتعزيز الوصول 

إىل العدالة والتعويض، وتوفري 
سكن أفضل، وتحسني معايري 

الصحة والسالمة، عالوة عىل 
التعاون مع الدولة املُرسلة 

للعمالة الوافدة سعيًا للتصدي 
للممارسات االستغاللية التي 
تحدث قبل وصول العامل إىل 

قطر.

الرواية الحقيقية للمدن الفرنسية

تصدير الفش�ل بدأته 8 مدن فرنس�ية كانت ق�د أعلنت عن عدم بث 
مباريات كأس العالم قطر 2022، حيث خرج بعض من املس�ؤولني 
من تلك املدن برواية أن الق�رار اتخذ كمقاطعة للمونديال، ورسعان 
ما ظهرت الرواية الحقيقية لذلك القرار، عن طريق وس�ائل إعالمية 
فرنس�ية مختلفة التي قال�ت إن القرار الذي اتخذ يحرم املش�جعني 
الفرنس�يني م�ن متابع�ة مباري�ات الديوك كم�ا تعودوا يف النس�خ 
املاضية، بل ذهبت ألبعد من ذلك حينما كش�فت حقيقة القرار الذي 
اتخ�ذ بس�بب أزمة الطاق�ة التي تعاني منه�ا كل ال�دول األوروبية 
بس�بب الحرب الروس�ية - األوكرانية، لهذا قامت تلك املدن برتش�يد 
النفقات بخصوص الطاقة وش�مل ذلك عدم ب�ث املباريات، وهذا ما 
أكد حتى الس�فري الفرن�ي يف قطر حينما رصح لقن�وات الكأس يف 
برنامج املجلس: نحن اآلن يف فصل الشتاء، ويف فرنسا يكون الجو يف 
ه�ذا الفصل بارًدا، والناس يفّضل�ون متابعة املباريات يف الداخل، يف 

املقاهي واملطاعم والبيوت.

السفير الفرنسي

اعتذار »الجارديان« على تقريرها

معايير الصحة والسالمة على أعلى مستوى
طبقت قطر معايري الصحة والس�المة يف االستادات 
املونديالية عىل أعىل املستويات، حيث لم يتم تسجيل 
اال 3 وفيات فقط، عكس الرقم الذي عادت الصحف 
الصفراء لنرشه من جديد مس�تندتا لتقرير س�ابق 
مغلوط من الجاردي�ان، والكارثة أن هذه الصحف 
كان تعل�م أن الجارديات نفس�ها اعتذرت عن ذلك 

التقرير الذي نرشته.
واملالح�ظ يف الحمل�ة الت�ي قادته�ا جه�ات ممولة 
تهجم�ت ع�ىل قط�ر بنف�س الطريق�ة يف صياغ�ة 
التقاري�ر املغلوط�ة، يف الوق�ت ال�ذي كان�ت في�ه 
اللجن�ة العليا للمش�اريع واإلرث والفيفا املصدرين 

بخصوص املعلومات املتعلقة بمشاريع املونديال.

 ..Hummel

فضحت نفسها بنفسها
بع�د الحملة التي بدأته�ا الصحف الصفراء الت�ي أصبحت ال تفرق 
ب�ني الصور الخاص�ة بالالعب�ني، حاولت رشكة املالب�س الرياضية 
الدنماركي�ة »Hummel« أن تتصدر املش�هد هي األخرى، من خالل 
قميصها ال�ذي رفضته الجماه�ري الدنماركية وتبنت�ه هي واالتحاد 
الدنمارك�ي لك�رة الق�دم، وه�ي الخطوة الت�ي انتقدته�ا الصحف 
الدنماركي�ة لصاحب رشك�ة املالبس، حيث ن�رشت تقارير صحفية 
ح�ول فضائح الرشكة التي تعتمد يف 93 % م�ن إنتاجها عىل عمالة 
يف دول ت�م اإلبالغ فيها عن مخاوف بش�أن حقوق اإلنس�ان وقوانني 
العم�ل، ومنها دول تمارس العمل القرسي عىل األقليات لديها للعمل 

يف رشكات مالبس كربى.
التقاري�ر تطرق�ت أيض�ا لفضائح »كريس�تيان س�تاديل« صاحب 
الرشكة الذي اتهم ببيع األس�لحة يف أك�رب فضيحة عرفتها الدنمارك، 
كما ت�م فتح ملف االتحاد الدنماركي لك�رة القدم املتهم بالعنرصية 
تالحق�ه ليس بدًءا بانتقاص حق�وق املنتخب الدنماركي لكرة القدم 
للس�يدات برفض االتحاد مس�اواة أجورهن املتدنية بأجور الالعبني 

الذكور، عالوة عىل املعاملة السيئة لهن.

Hummel فضائح مالك شركة }

جماهير وناٍد ألماني يكشفون المستور
من الحمالت املس�عورة التي عرفتها 
األيام األخرية تجاه مونديال العرب، 
بروس�يا  جماه�ري  ب�ه  قام�ت  م�ا 
دورتموند برفع الفتة ضد املونديال، 
الت�ي رسعان م�ا اس�تنكرها نادي 
ال�ذي اك�د ان الالفت�ة  دورتمون�د 
املذك�ورة ال تعرب عن موقف جماهري 
الفري�ق، واعت�رب أن الالفت�ة كان�ت 
ممولة خارج أس�وار النادي األملاني، 
وهذا ينطبق عىل الجماهري الفرنسية 
التي تقيم يف املدن الثماني، واعتربت 
ان القرار املتخ�ذ ال عالقة له بكأس 
العال�م إنم�ا تري�د حرمانه�م م�ن 
مش�اهدة حامل لق�ب كأس العالم، 
كخط�وة إليج�اد حل�ول للمش�اكل 
منه�ا،  تعان�ي  الت�ي  االقتصادي�ة 

وانتقدت ذلك القرار بقوة.
{ جماهير بوروسيا دورتموند

تغطية الفشل 
بانتقاد التميز 

يف محاولة فاشلة من بعض الدول األوروبية 
س�واء  أزماته�ا  إدارة  يف  فش�لها  لتغطي�ة 
االقتصادية أو اإلجتماعي�ة من خالل تنامي 
أن  بلدانه�ا، حاول�ت  يف  العنرصي�ة  حت�ى 
تحول ذلك الفش�ل تجاه قط�ر التي نجحت 
يف أن تجعل الحلم العربي باس�تضافة كأس 
العالم إىل واق�ع، وهذا ما جعل تلك الحمالت 
املسعورة تتكرس عند التميز القطري والجهد 
املب�ذول إلنج�اح البطولة وبش�هادة االتحاد 

الدويل لكرة القدم ومسؤوليه أنفسهم.
{ مظاهرات في فرنسا

غطيها »الشمس«
ُ
إنجازات ال ت

عك�س البطوالت الس�ابقة التي كان  
تجهيزه�ا يت�م قب�ل اي�ام فقط من 
انطالقه�ا، ونس�خ أُقيم�ت البطولة 
واملش�اريع ل�م تكتمل، قط�ر قدمت 
مش�اريع  جاهزيته�ا  ع�ىل  األوراق 
الخاصة باملونديال قبل املوعد املحدد، 
ب�ل واس�تضافت املالع�ب الثماني�ة 
املخصصة لبطوالت ومباريات كثرية 
ع�ىل ارضيته�ا، م�ن بطول�ة كأس 
العرب 2021 التي أعادت فيها قطر 

الحياة لبطولة كانت منس�ية، وكانت 
ملوندي�ال  بروف�ة حقيقي�ة  بمثاب�ة 
يف  عنوانه�ا  كان  والنج�اح   ،2022
تع�دت  حي�ث  املس�تويات،  جمي�ع 
البطول�ة حاجز املتابع�ة الرابعة بل 
واس�تضافة  العال�م،  كل  ش�اهدها 
مباري�ات امللح�ق اآلس�يوي املؤه�ل 
للمونديال وقبلها نسختان من كأس 
 ،)2020  ،2019( لألندي�ة  العال�م 
التي حققت نجاحات كبرية بشهادة 

املش�اركني فيها، بش�هادة حتى من 
يورجن كلوب مدرب ليفربول.

ويف الوق�ت ال�ذي كانت في�ه العديد 
م�ن ال�دول متخوفة من اس�تضافة 
بطوالت وحتى استكمال دورياتها يف 
بداية كورونا، تحدت قطر الفريوس 
واس�تضافت بطوالت كثرية، وأنقذت 
نسخة دوري أبطال آسيا املاضية من 
اإللغاء عندما تم استكمال البطولة يف 

الدوحة.

تناقضات.. وانكشاف اللعبة
الحمالت املس�عورة الت�ي قادتها جهات فاش�لة خالل 
األي�ام االخ�رية قب�ل انط�الق املوندي�ال، كان�ت مليئة 

بالتناقض�ات بم�ا ان الصح�ف الصفراء 
ال ع�ىل  التوقي�ت  ترك�ز ع�ىل  كان 

املوض�وع نفس�ه، وم�ن األمثلة 
س�قوط قن�اة فرنس�ية وهي 

الوثائق�ي  يف   »france 2«
ال�ذي بثته خالل الش�هر 
املايض، عندما استضافت 
معلق�ا رياضيا فرنس�يا 
مش�هورا س�بق أن علق 
ع�ىل الكث�ري من النس�خ 
املونديالي�ة، حينه�ا أراد 

مق�دم الربنام�ج أن ينتقد 
ل�كأس  قط�ر  اس�تضافة 

العال�م، حينه�ا كان رد م�ن 
املعلق عكس م�ا كان يريد، حيث 

انتقد هذا األخري الحمالت املسعورة من 
بعض الصحف الفرنسية والقنوات، واعتربها 

نفاقا أمام بلد نجح يف استضافة العديد من األحداث 

الرياضية، وقدم للعالم مالعب رائعة سوف تستضيف 
مباري�ات املونديال، كما كش�ف تناقض�ات كبرية لتلك 
وسائل اإلعالم التي كانت يف سبات عندما 
نظم�ت روس�يا املوندي�ال وكذل�ك 
جن�وب افريقي�ا، وع�دم تطرق 
لحوادث العمال التي شهدتها 
الربازيل 2014 يف تشييدها 

للمالعب.
ه�ذه التناقضات ظهرت 
املس�ؤولني  ع�ىل  حت�ى 
وزي�رة  ص�ورة  يف 
الداخلي�ة األملانية ناني 
تراجع�ت  الت�ي  فاي�زر 
األوىل  ترصيح�ات  ع�ن 
وه�ذا  قط�ر،  بخص�وص 
ينطب�ق ع�ىل بع�ض القنوات 
الفرنسية التي انتقدت املدن التي 
قالت إنها لن تب�ث مباريات املونديال 
عرب شاشات عمالقة، بل كشفها حتى الرئيس 

الفرني السابق نيكوال ساركوزي.

 }

المعلق الفرنسي 

جاك فوندرو

}

زيارات ميدانية للمالعب وسكن العمال
وضع�ت دولة قطر اإلعالم العاملي أمام املش�هد ملتابعة 
مش�اريع موندي�ال 2022، حيث اقام�ت اللجنة العليا 
للمشاريع واإلرث الكثري من الزيارات امليدانية للمالعب 
الثمانية قبل افتتاحها، وهذا ما لم نش�اهده يف النس�خ 
الس�ابقة، فكان�ت الفرصة أم�ام الصح�ف والقنوات 
والوكاالت األجنبية ملتابعة مراحل بناء املالعب يف أرض 

الواقع.
الزي�ارات امليدانية للمالعب كانت تقام تقريبا ش�هريا 

ان ل�م نقل اس�بوعيا خ�الل املراحل األخرية م�ن بناء 
املالعب، وانبهرت وسائل اإلعالم األجنبية بها قبل حتى 
افتتاحه�ا، وكما قام�ت العديد من القن�وات بتغطيات 
ميدانية م�ن تقارير عن مراحل بن�اء املالعب ولقاءات 
مع املس�ؤولني يف اللجنة العليا للمش�اريع واإلرث، ولم 
تك�ن الزي�ارات امليدانية للمالع�ب الثماني�ة فقط، بل 
حتى للمالعب التدريبية باإلضافة ملرتو الدوحة وس�كن 

العمال.

{ زيارات ميدانية لوسائل اإلعالم

يعكس ثقة عشاق المستديرة بقطر

إقبال كبير على التذاكر
كش�ف نارص الخاطر الرئيس التنفي�ذي لبطولة كأس 
العال�م فيفا قط�ر 2022 يف ترصيحات س�ابقة له، أن 
ع�دد طلبات رشاء التذاكر بل�غ 40 مليونا حيث تم بيع 
منه�ا 3 ماليني تذكرة، وس�يحرض البطولة 1.2 مليون 
مشجع إىل قطر، ورحبت بالجميع يف عاصمة الرياضة، 
وه�ذا يعكس الثقة الكبرية من عش�اق املس�تديرة من 

استضافة قطر للنسخة األفضل يف التاريخ.
ح�رص الجماهري لحضور املونديال تعدى كل الحدود، 

فمنه�م من اختار القدوم مش�يا عىل األق�دام، وآخرون 
ع�ىل الدراج�ات الهوائية قاطعني مس�افات طويلة من 
أجل متابع�ة مونديال العرب، يف بل�د يرحب بالجميع، 
وهذه املؤرشات تقول إن قطر س�تنظم بطولة ستكون 
األنج�ح يف تاري�خ كأس العالم، والحمل�ة التي قادتها 
جه�ات ممولة ضد ضد قطر ترجع فقط إىل عدم قبول 
البع�ض أن تنظم دولة عربية وإس�المية ه�ذا الحدث 

العاملي الكبري.

{ انفوجرافيك لتصريحات ناصر الخاطر
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كتب- وحيد بوسيوف

بإضافة اللقب الخامس في تاريخها بالمونديال

ألمانيا.. تسعى لـ »رقم البرازيل«
يطمح املنتخب األملاني يف مشاركته الـ21 بتاريخه 
روسيا  العالم  كأس  يف  املخيب  ظهوره  محو  إىل 

.2018
ويعد املانشافت املنتخب األكثر خوضا للدور النهائي 
 1954( نصفها  يف  باللقب  توج  مرات   8 يف  وذلك 
و1974 و1990 و2014(، وخرس التاج العاملي يف 

النصف اآلخر )1966 و1982 و1986 و2002(.
دورة  يف  له  مونديال  بأول  أملانيا  منتخب  وتوج 
العقوبة  انقضاء  بعد  وذلك   1954 سويرسا 
بمعجزة  اإلنجاز  ذلك  سمي  حيث  عليه،  املفروضة 
برين بعد أن كان منتخب أملانيا الغربية آنذاك واحدا 
من أضعف املرشحني للعب األدوار األوىل، لكنه هزم 

املجر يف النهائي وتوج باللقب.
ويف 1974 توجت أملانيا باملونديال الذي استضافته 
عىل  النهائي  يف  الفوز  بعد  الرشقية  أملانيا  جارتها 
هولندا 2 ـ1، قبل أن يتوج املانشافت باللقب العاملي 
النهائي  يف  األرجنتني  هزم  بعد   1990 يف  الثالث 

بهدف دون رد.
ويف مونديال الربازيل، نجح األملان يف التتويج باللقب 
للمرة الرابعة يف تاريخهم بفضل مسرية الفتة انتهت 
بالفوز مرة أخرى عىل األرجنتني بهدف دون رد يف 

الوقت اإلضايف.
وتعد النسخة األخرية من املونديال التي استضافتها 
األملاني،  للمنتخب  مشاركة  أسوأ   2018 يف  روسيا 
بحلوله  األول  الدور  منذ  املدوي  بعد خروجه  وذلك 
بعد  السادسة  للمجموعة  واألخري  الرابع  املركز  يف 
هزيمتني أمام كوريا الجنوبية واملكسيك، وفوز يتيم 

عىل منتخب السويد.
وكانت القرعة وضعت املنتخب األملاني يف املجموعة 
الخامسة التي تضم املنتخب اإلسباني، وكوستاريكا 
باإلضافة لليابان، وتستهل أملانيا مبارياتها بمالقاة 
خليفة  استاد  عىل   2022 نوفمرب   23 يوم  اليابان 
الدويل، قبل أن تواجه املنتخب اإلسباني يوم 27 من 
الشهر ذاته يف ملعب البيت، عىل أن تختتم مباريات 
أمام   2022 ديسمرب  من  األول  يوم  األول  الدور 

كوستاريكا يف ملعب البيت.
ويعول هانزي فليك مدرب املانشافت عىل العديد من 
بداية  خالل  رائعة  مستويات  قدموا  الذي  الالعبني 
املوسم الحايل مع انديتهم للذهاب بعيدا يف البطولة، 
يتقدمهم مانويل نوير حارس البايرن وزميله نيكوال 
سويل الذي استعاد مستواه، باإلضافة للالعب لريوي 

ساني، وكذلك كاي هافريتو نجم تشيليس.

فولكروج.. 
يفرض نفسه على القائمة

فرض نيكالس فولكروج نجم فريدر بريمن نفسه 
املستويات  بعد  األملاني،  املنتخب  قائمة  يف 

خالل  فريقه  مع  قدمها  التي  الرائعة 
املوسم الحايل بالبوندلسيجا.

 10 املوسم  هذا  فولكروج  وسجل 
فيها  شارك  مباراة   14 يف  أهداف 
يتواجد  حيث  األملاني،  الدوري  يف 

هدايف  صدارة  يف  الثاني  املركز  يف 
الفرنيس  الدويل  خلف  البوندسليجا 

كريستوفر نكونكو العب اليبزيج.
من  العديد  مطالبة  بعد  فولكروج  استدعاء  وجاء 

الالعبني القدامى للمنتخب األملاني من هانزي فليك ضمه 
فرينر  تيمو  لها  تعرض  التي  اإلصابة  لتأتي  للقائمة، 

فرصة لفرض نفسه يف تشكيلة املانشافت.

{ فولكروج

موكوكو.. 
موعد مع التاريخ

مع  موعد  موكوكو عىل  يوسوفا  الالعب  سيكون 
حيث   ،2022 قطر  مونديال  خالل  التاريخ 
االفتتاحية  املباراة  يوم  يف  عاماً   18 سيبلغ 
واإلكوادور،  العنابي  بني  العالم  لكأس 
يتم  أملاني  العب  أصغر  بذلك  ليكون 

استدعاؤه للعب يف املونديال.
6 وبرز  بتسجيله  أيضا  املوسم  هذا  موكوكو 

أهم  أحد  ويعد  األملاني،  بالدوري  دورتموند  بوروسيا  فريق  مع  أهداف 
عنارص فريق دورتموند تحت 17 عاما، وكان يبلغ وقتها من العمر 14 عاما، 

قبل أن يتم تصعيده لفريق الـ19 عاما عام 2019.
واستمر الفتى الصاعد يف التألق حتى نال فرصة الظهور مع الفريق األول بداية 
من عام 2020، قبل أن يصبح أحد أعمدته الرئيسية، لينضم بعدها للمنتخب 
األملاني األول. حقق يوسوفا أرقاما خارقة مع بروسيا دورتموند تحت 17 عاما.

{ موكوكو

هوميلز.. استبعاد مفاجئ

استبعاده  عىل  هوميلز  ماتياس  علق  أمل«..هكذا  خيبة  »أكرب 
 ،2022 قطر  مونديال  يف  املشاركة  األملاني  املنتخب  قائمة  من 
وهو القرار الذي اعتربه الكثري أنه ظلم يف حق مدافع بوروسيا 
دورتموند. وكان القائمة التي اعلن عنها فليك ضمت املدافعني: بيال 
وكريستيان  ماتياس جينرت  اإلنجليزي(،  )ساوثمبتون  كوتشاب 
جونرت )فرايبورج(، ثيلو كيهرر )وست هام اإلنجليزي(، أنتونيو 
)بوروسيا  شلوتربيك  نيكو  اإلسباني(،  مدريد  )ريال  روديجر 

دورتموند( ونيكالس زوله )بوروسيا دورتموند(.

{ هوميلز

فليك.. يقود حلم المانشافت

فليك،  هانيس  األملاني  املنتخب  تدريب  عىل  يرشف 
نادي  تدريب  عىل  أرشف  عندما  الفتة  نتائج  حقق 
بني  ميونخ  بايرن  ثم  )2000ـ2005(،  هوفنهايم 
الدوري  بلقب  للتتويج  قاده  حني  و2021   2019
والسوبر  أوروبا  أبطال  ودوري  أملانيا  يف  والكأس 

األوروبي وكأس العالم لألندية يف 2020.
مقاليد  فليك  تسلم   2021 أغسطس  مطلع  ويف 

تدريب املنتخب األملاني خلفا لجواشيم لو.

{ فليك

عودة.. 
بطل 

اللقب 

الرابع

جوتزه  ماريو  الوسط  خط  العب  عاد 

صاحب هدف الفوز بمونديال الربازيل 

بعد   )0-1( األرجنتني  أمام   2014

أملانيا  منتخب  صفوف  إىل  التمديد 

لخوض غمار مونديال قطر.

»بطل  جوتزه  استدعاء  يتم  ولم 

إىل  ألملانيا  بالنسبة   2014 عام  ريو« 

 2017 نوفمرب   14 منذ  التشكيلة 

 .2-2 فرنسا  أمام  الودية  ومباراته 

وانضم العب أينرتاخت فرانكفورت إىل 

إىل جانب كل من  قائمة من 26 العباً 

توماس مولر وحارس املرمى مانويل 

نوير وماتياس جينرت، يف حني استبعد 

دورتموند  بوروسيا  قائد  فليك 

ماركو رويس. وجاءت 

جوتزه  عودة 

املستويات  بعد 

التي  الرائعة 

هذا  قدمها 

املوسم بقميص 

خت  ا نرت ا

 ، ت ر نكفو ا فر

حيث سجل هدفني.
{ ماريو جوتزه

ساني 
ومولر 

وهافيرتز..
هجوم 

قوي

صاحب  األملاني  للمنتخب  الهجومي  الخط  يقود 

الخربة توماس مولر، الذي سجل هذا املوسم هدفني 

من أصل 8 أهداف خاضها يف الدوري األملاني.

ويحظى مولر بثقة كبرية من هانزي فليك، خاصة ان 

هذا األخري الذي اعاده من جديد للتألق قبل موسمني، 

حينما تعرض للظلم من املدرب الكرواتي كوفاتش.

بامكانهم  الهجوم  يف  العبني  املانشافت  يمتلك  وكما 

صناعة الفارق، مثل كاي هافريتز نجم نادي تشيليس 

يف  يتواجد  الذي  ساني  لريوي  وكذلك  اإلنجليزي، 

لسريج جنابري  باإلضافة  املوسم،  هذا  عالية  فورمة 

زميله يف نادي البايرن.
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بدور مجموعات كأس العالم قطر »2022«

يرتقب الجميع رضبة البداية لكأس العالم 2022، يوم األحد املقبل من خالل مباراة االفتتاح بني قطر 
واإلكوادور. وستكون تلك املباراة بداية العديد من املباريات املميزة التي ستجرى يف دور املجموعات، 

والتي ستشهد منافسات فردية بني أفضل الالعبني.

ماني وفان دايك
لهما  األوىل  املباراة  يف  والسنغال  هولندا  الكثريون هو صدام  ينتظرها  التي  املرتقبة  املواجهات  من 
بدور املجموعات. وسيشهد اللقاء مواجهة خاصة بني املدافع فريجيل فان دايك، وزميله السابق يف 
ليفربول ساديو ماني، املهاجم الحايل لبايرن ميونخ. وذلك يف حال تمكن ساديو ماني من اللحاق 
الثنائي  وكتب  العالم.  كأس  عن  تبعده  وكادت  حاليًا  منها  يعاني  التي  اإلصابة  باملباراة يف ظل 
ودوري   )2020-2019( موسم  الربيمريليج  بلقب  التتويج  خالل  من  ليفربول،  رفقة  التاريخ 

األبطال موسم )2018-2019(. وال يمر فان دايك بأفضل أحواله هذا املوسم.

ميسي وليفاندوفسكي
بولندا يف  األرجنتني نظريتها  تواجه  املرة عندما  الثالثة رصاًعا مختلًفا هذه  املجموعة  تشهد 
ختام مرحلة املجموعات. وسيكون هناك تنافس يف املجموعة الثالثة بني النجم األرجنتيني 
ليونيل مييس واملهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي. وخاض مييس رفقة باريس سان 
14 آخرين.  12 هدًفا وصنع  19 مباراة يف جميع املسابقات، سجل  جريمان هذا املوسم 
ويرغب ليونيل مييس يف نقل تلك املستويات إىل املونديال األخري يف مسريته، حيث يبحث 
بقوة عن التتويج باللقب. كما يقدم ليفاندوفسكي مستويات مميزة يف موسمه األول مع 

برشلونة، بتسجيل 18 هدًفا وصناعة 4 آخرين يف 19 مباراة.

مودريتش وكورتوا
من املواجهات املرتقبة أيًضا تلك التي ستجمع بني كرواتيا وبلجيكا، حيث ستشهد 

مواجهة لوكا مودريتش وتيبو كورتوا، ثنائي ريال مدريد.
ويمر الثنائي بفرتة مميزة ممتدة من املوسم املايض، بعد التتويج بالدوري اإلسباني 
ودوري األبطال رفقة ريال مدريد. كما حصد كورتوا صاحب الـ30 عاًما جائزة 

ياشني من فرانس فوتبول كأفضل حارس يف العالم.
وسيكون هناك تحد خاص بني صواريخ مودريتش التي لم تغب عن البطوالت 
الكربى مؤخرًا، وأبرزها هدفه يف شباك األرجنتني املونديال املايض، وبني تألق 

كورتوا السد املنيع الذي تعول عليه بلجيكا للذهاب بعيًدا يف البطولة.

رونالدو وسواريز
بعد أن أثار رونالدو الجدل بحواره املثري الذي هاجم من خالله مانشسرت 
يونايتد وإيريك تني هاج، يرغب اآلن يف ترك البصمة يف املونديال. وذلك يف ظل 
املستويات الضعيفة التي قدمها رونالدو يف الدقائق التي شارك خاللها رفقة 
الشياطني الحمر هذا املوسم. وسيكون الربتغايل كريستيانو رونالدو يف 
مواجهة خاصة أمام لويس سواريز نجم األوروجواي، يف املجموعة الثامنة 

ليتجدد التنافس بينها يف إعادة لذكريات الكالسيكو.

 }

ميسي

}

{  سواريز

عرب العبو املنتخب املغربي دون استثناء عن تعاطفهم الكبري مع زميلهم 

غيابه  بنبأ  علمهم  فور  الفرنيس،  مارسيليا  أوليمبيك  نجم  حارث،  أمني 

رسميا عن نهائيات كأس العالم. وُينتظر أن يخضع حارث قريبا لجراحة 

الدوري  يف  موناكو  أمام  أمس  إصابته  بعد  الركبة،  أربطة  مستوى  عىل 

مواقع  عرب  حارث،  زميلهم  صور  األطلس  أسود  العبو  ونرش  الفرنيس. 

التواصل االجتماعي، متوجهني له بعبارات الدعم والدعاء بالشفاء.

وكانت اإلصابة القوية التي تعرض لها حارث، قد أرخت بظاللها عىل مقر 

لحظات حزن شديد  البعثة  إذ عاشت  الدوحة،  يف  املغربي  املنتخب  إقامة 

فور علمها بالخرب.

كما غري مدرب أسود األطلس، وليد الركراكي، برنامجه بعد وصول الوفد 

املغربي لقطر، إذ ظل عىل اتصال مع الالعب ومحيطه يف محاولة ملعرفة 

آخر التطورات.

اسمه  وجود  لعدم  أسفه  عن  الخاوي،  الدين  سيف  التونيس،  الالعب  عرب 

لنسور  الفني  املدير  عنها  أعلن  التي  تونس،  ملنتخب  النهائية  القائمة  يف 

االثنني، استعداًدا لخوض منافسات كأس  القادري، أمس  قرطاج، جالل 

العالم.

لن  أنني  أمل كبرية،  »إنستجرام«: »خيبة  الخاوي، عرب حسابه عىل  وقال 

أشارك يف هذه املسابقة الجميلة، كأس العالم«.

سعيد  أنا  بالدي..  أمثل  أن  آمل  كنت  وحماسة،  كربى  »بسعادة  وتابع: 

بمردودي عىل امليدان، وسأواصل العمل بال كلل وبقناعة، وسأبقى لألبد 

ودعمكم  رسائلكم  عىل  جميعا  لكم  شكرا  تونس..  ملنتخب  مشجع  أول 

الثمني«.

القمر  جزر  واجه  عندما  تونس،  منتخب  صفوف  ضمن  الخاوي  وكان 

والربازيل وديا، يف أواخر أيلول/ سبتمرب املايض، تحضريا لخوض مونديال 

قطر 2022.

بعث سـريجيو راموس، مدافع باريس سـان 
جريمـان املخـرم، برسـالة إىل الجمهـور 

عقب اسـتبعاده من قائمة إسبانيا 
ملونديال قطر 2022.

رامـــوس،  وكـتــب 
عـىل  حسـابه  عـرب 

 : » م نسـتجـرا إ «
املوسـم  »كــان 
ملــــاضــي  ا
بسـبب  صعبا، 
اإلصــابــات 
واالنسـجــام 
نـاد جديد  مـع 
ومدينة جديدة«.

»لـقـد  وأضـاف: 
كرست نفيس جسديا 

وروحيا للتعايف، والعودة 
اعتدت  التـي لطاملـا  للحالـة 

عليهـا، مسـتعينا باألهـداف 

والطموحات التي يضعها املرء دائما لنفسه«. 
وتابـع: »لحسـن الحظ، أسـتطيع قول إنني 
يف هذا املوسـم أشـعر كأنني عدت 
مرة أخرى لالسـتمتاع بكرة 
القدم، واللعـب مع ناد 
مدينـة  يف  عظيـم 
مـثـل  عظيمـة 

باريس«.
 : صـــل ووا
س  كــــأ «
كانت  العالم 
لطـبــع  با
األحالم  أحد 
ة  لكبيـــر ا
أردت  التــي 
كان  تحقيقها.. 
أن  املمكـن  مـن 
املشـاركة  هـذه  تكون 
الخامسـة يل، لكن لسـوء الحظ 

سأضطر ملشاهدتها من املنزل«.

}

 ليفاندوفسكي

}

{ رونالدو

»ثنائيات« تخطف األنظار 

الشقيقان 
آيـــــــــــو 
يتزعمان 
قائمة غانا
أدو،  أوتـو  أعلن 
الفنـي  املديـر 
غانـا،  ملنتخـب 
قائمـة تضـم 26 
لخـوض  العبـا 
كأس  منافسـات 

العالم 2022.
الشـقيقان  وتصدر 
وجـوردان  أندريـه 
األسطورة  نجال  آيو، 
قائمة  بيليـه،  عبيدي 
الذين  سـتارز  البالك 
ضمـن  سـيلعبون 
الثامنة، مع  املجموعـة 
وأوروجواي  الربتغـال 

وكوريا الجنوبية.
الغاني  املدرب  واستبعد 
حـارس جـو والكـوت، 
تشـارلتون  يف  الناشـط 
باإلضافـة  اإلنجليـزي، 
العب  شـالوب،  لجيوفري 
وسـط كريسـتال بـاالس 
ومبـارك  اإلنجليـزي، 
أوبـني  العـب  واكاسـو، 
البلجيكي، وجوناثان منساه 

وريشموند بواكي.

{ أندريه آيو

بعد استبعاده من قائمة نسور قرطاج.. الخاوي:

خيبة أمل كبيرة

تعاطف جماعي 

لالعبي المغرب }

أمين حارث

}

راموس:

التواجد بالمـونـديـال كـان حـلـمـا 

 }

راموس

}

طارمي يتصدر 

قائمة إيران
أعلن مدرب منتخب

 إيران، الربتغايل كارلوس 
كريوش، أمس االثنني، قائمة 

من 25 العبا يتقدمها املهاجمان 
رسدار أزمون ومهدي طارمي، 
لخوض نهائيات مونديال قطر 

.2022
وتعّول إيران عىل أزمون، مهاجم 

باير ليفركوزن األملاني، املكنى 
بـ»مييس إيران«، وإىل جانبه 
يربز مهدي طارمي، مهاجم 

بورتو الربتغايل.
لكن أزمون )27 عاما( كان 

قد تعرض لتمزق عضيل، 
يف ربلة ساقه اليمنى، مطلع 

أكتوبر، خالل اإلحماء مع باير 
ليفركوزن، قبل مواجهة بورتو 

يف دوري أبطال أوروبا.
وسيلعب منتخب إيران ضمن 

املجموعة الثانية التي تشمل 
أيضا إنجلرتا والواليات املتحدة 

األمريكية وويلز.

}

مهدي 

طارمي

»ثنائيات« تخطف األنظار
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»4« أسباب حرمته من المشاركة رغم لعبه لثالثة منتخبات

»دي ستيفانو« ممنوع من المونديال..!

كيف بدأت مسرية دي ستيفانو 
وكيف لعب يف 3 منتخبات؟

بدأ دي س�تيفانو، ال�ذي ُولد 
 ،1926 يولي�و  م�ن   4 يف 
مس�رته املهني�ة يف بلده 
األم األرجنت�ن، مع نادي 
 1943 ريفر بليت ع�ام 
وكان يبلغ من العمر 17 
ربيع�اً، وبعد 3 مواس�م 
ن�ادي  إىل  إعارت�ه  ج�رت 
أتلتيكو ه�وراكان، لكنه عاد 
إىل ريف�ر بليت عام 1947، ولم 
يستمر طويالً يف بالد »التانجو«، إذ 
رحل ليلعب يف الدوري الكولومبي مع 
ميلوناري�س، بس�بب إرضاب العب�ي كرة 

القدم يف األرجنتن عام 1949.
فاز دي ستيفانو يف األعوام 12 بن األرجنتن 
وكولومبي�ا، ب�6 ألقاب يف ال�دوري املحيل، 
وُع�رف أّن�ه مهاج�م قوي ورسي�ع وماهر 

وهّداف، ويمتلك قدرة كبرة عىل التحمل، وتنوعاً 
تكتيكياً، وإبداعاً، ورؤية كبرة يف امللعب. 

كان بإمكانه اللع�ب يف كل مكان تقريباً، ما لفت 
األندية الُكربى يف أوروب�ا، ورسعان ما وّقع عقداً 
مع برش�لونة ع�ام 1953، وقام االتح�اد الدويل 
لكرة الق�دم »الفيفا« بتس�جيل التعاقد من دون 
أن يعلم أّن االتفاق جرى عن طريق ريفر بالت ال 

ميلوناريوس الكولومبي.

ملاذا لم يشارك دي ستيفانو يف كأس العالم؟

ع�ىل الرغم من لعب�ه يف منتخبن م�ن بن األبرز 
»األرجنت�ن وإس�بانيا«، إاّل أنه لم يتمكن قط من 

املشاركة يف بطولة كأس العالم.
يف عام 1950 يف البطولة التي أقيمت يف الربازيل، 
كان دي س�تيفانو يف ال��24 م�ن العمر، وكانت 
أن  إاّل  املوندي�ال،  يف  للمش�اركة  األوىل  فرصت�ه 
األرجنتن رفضت املش�اركة )بس�بب خالف مع 
الربازيل(، ويف مونديال 1954 الذي اس�تضافته 
س�ويرسا، جددت األرجنت�ن رفضها املش�اركة 
مرة أخ�رى، إضافة إىل إعالن االتح�اد الدويل أن 

الالعب ال يحق له املشاركة ألنه لعب مع منتخبي 
كولومبيا واألرجنتن.

وظل دي س�تيفانو يركض خل�ف حلمه باللعب 
يف البطول�ة العاملية، وحصل عام 1956 

ع�ىل الجنس�ية اإلس�بانية ولعب 4 
مباري�ات يف التصفي�ات املؤهل�ة 
أّن  إال   ،1958 العال�م  ل�كأس 
منتخ�ب »الروخ�ا« أخف�ق يف 

التأهل. 
ويف البطولة التالية، أي نسخة 
1962 س�اهم دي ستيفانو 

إىل  إس�بانيا  تأه�ل  يف 
تعرّض  لكنه  املونديال 

ب�دء  قب�ل  إلصاب�ة 
حرمت�ه  البطول�ة 
وقرر  اللعب،  من 
اللع�ب  اعت�زال 
ذلك  بعد  دولياً 

ال�36  وه�و 
من العمر.

{ دي ستيفانو

ُيعد دي ستيفانو أحد أعظم العبي كرة 
القدم في تاريخ اللعبة وريال مدريد، إّلا 
على  العالم  كأس  في  يشارك  لم  أنه 

الرغم من تمثيله 3 منتخبات. 
عندما تسمع باسم ألفريدو دي ستيفانو 
وت��ق��رأ ع��ن ص��والت��ه وج��والت��ه ف��ي كرة 
الجنوبية،  أم��ي��رك��ا  ف��ي  ال��ق��دم 
وأوروب������ا م���ن ب���واب���ة ال��ن��ادي 

جديدًا  تاريخًا  وتسطيره  مدريد،  ريال  األعظم 
إلى  بوشكاش  بمرافقة  »الملكي«  فيه  قاد 
طوال  أوروب��ا  سيد  وجعله  األوروب��ي��ة،  األمجاد 
أّن  ال��ب��دء  ف��ي  تتوقع  ال  متعاقبة،  س��ن��وات 
كأس  بطولة  في  يلعب  لم  األشقر«  »السهم 
عالم  في  الكبرى  البطولة  ُتعد  التي  العالم، 

الُمستديرة.
مّثل دي ستيفانو 3 منتخبات عريقة، أبرزها 

منتخبا األرجنتين وإسبانيا، إلى جانب تمثيله 
»السهم األشقر«  منتخب كولومبيا. لعب 
مع  مباريات  و4  »التانجو«  مع  مباريات   6
إسبانيا،  كولومبيا، و31 مباراة مع منتخب 

معه  ش���ارك  ال���ذي 
ف���ي ت��ص��ف��ي��ات 

العالم  ك��أس 
.1957

لالنضمام لمعسكر التانجو

ميسي في أبوظبي
وصل نجوم الكرة العاملية واألرجنتينية، ليونيل مييس 
وأنخيل دي ماريا وليون�اردو باريديس، إىل العاصمة 
اإلماراتي�ة أبوظب�ي صب�اح أمس اإلثن�ن، لالنضمام 
ملعسكر املنتخب األرجنتيني، استعدادا لنهائيات كأس 

العالم يف قطر 2022.
وكان الثالث�ي األرجنتين�ي، ق�د وص�ل إىل أبوظب�ي 
عىل مت�ن طائ�رة خاصة، بعدم�ا س�بقهم بالوصول 
إىل العاصم�ة اإلماراتي�ة، باق�ي أفراد بعث�ة املنتخب 
األرجنتيني، لالنخراط يف معس�كر خارجي قصر قبل 

املشاركة يف املونديال.
وس�تكون مب�اراة األرجنت�ن واإلمارات، ه�ي الودية 
األخ�رة للمنتخ�ب الالتيني قبل الس�فر إىل العاصمة 
الدوح�ة للمش�اركة يف نهائي�ات كأس العال�م قط�ر 

.2022

تعديل طارئ 
في قائمة فرنسا

اضط�ر ديديه ديش�امب، مدرب منتخب فرنس�ا، 
إلجراء تعديل ط�ارئ عىل قائمته التي س�تخوض 

منافسات كأس العالم »قطر 2022«.
ديش�امب،  واس�تدعى 
الالعب آكسيل ديسايس، 
مداف�ع موناكو، بداًل من 
كيمبيمب�ي،   بريس�نيل 
تع�ايف  ع�دم  بس�بب 
األخر بش�كل كامل من 

إصابته.
من  كيمبيمب�ي  وعان�ى 
يف  بالته�اب  إصاب�ة 
أبع�ده  أكيلي�س،  وت�ر 
ع�ن مب�اراة فريقه ضد 
لوريان األسبوع املايض، 

كما شارك لدقائق قليلة أمام أوكسر، األحد.
وبذل�ك يتواجد لدى ديديه ديش�امب 4 خيارات يف 

قلب الدفاع .

  { اصابة كيمبيمبي

بيدري:

المونديال حلم بالنسبة لي
أعلن بيدري العب خط وس�ط برشلونة واملنتخب 
اإلسباني، عن رهانه الشخيص حال حقق الروخا 
لقب مونديال قطر 2022، الذي ينطلق يوم 20 

نوفمرب الجاري.
وق�ال بي�دري يف ترصيح�ات نقلته�ا صحيفة 
موندو ديبورتيفو اإلس�بانية: »إذا فزنا باللقب، 
س�أترك مصفف الش�عر يحل�ق يل أو يفعل أي 
يشء يري�ده ب�رأيس«. وأض�اف: »لدين�ا فريق 

شاب، ونريد تقديم أداء جيدا«.
وتاب�ع: »اللع�ب يف كأس العالم حلم بالنس�بة 
يل، وتمثي�ل املنتخب هو جن�ون مطلق، أواجه 
ذل�ك بحماس كبر مثل بطول�ة أوروبا ودورة 

األلعاب األوملبية«.
ورف�ض بيدري الدخول يف الجدل حول إقامة 
كأس العال�م 2022 يف قط�ر، وعلق: »أفضل 

يشء هو الرتكيز عىل كرة القدم«.

{ بيدري

داخل معسكر الديوك

بنزيما يتسبب في أزمة

سلط تقرير صحفي إسباني، الضوء عىل أزمة مرتقبة لكريم 

بنزيما مهاجم ري�ال مدريد، يف معس�كر املنتخب الفرنيس، 

قبل أيام من انطالق نهائيات كأس العالم قطر 2022.

وقال�ت صحيفة موندو ديبورتيفو »الع�ودة للمنتخب بعد 

غياب، وحضور موندي�ال قطر، وحصد الكرة الذهبية، كل 

هذه األمور لن تساعد بنزيما عىل ارتداء القميص رقم 9 مع 

الديوك يف كأس العالم«.

وأضافت »أوليفييه جرو هو من س�يحمل الرقم 9، مهاجم 

ميالن لم يتنازل عنه ألنه كان يرتديه يف السنوات األخرة«.

وتابعت الصحيفة »بهذه الطريقة، س�رتدي كريم بنزيما، 

القميص رقم 19 كما حدث يف كأس األمم األوروبية األخرة.. 

ه�ذا القرار قد يصنع مش�اجرات يف غرفة خل�ع املالبس«. 

وأفاد التقرير، أن املدير الفني ديديه ديش�امب، يجب عليه 

أن يتحكم جيدا يف األمور، يف ظل وجود نجوم كبار يصعب 

السيطرة عليهم مثل مبابي وجريزمان وفاران.

{ بنزيما

فاتي:

سعيد بوجودي مع 
المنتخب

وعد أنس�و فات�ي، مهاجم برش�لونة، الجماهر اإلس�بانية 
بالقتال يف بطول�ة كأس العالم قطر2022، املقرر انطالقها 

األسبوع املقبل.
ووقعت إس�بانيا يف مجموع�ة صعبة تضم »أملاني�ا واليابان 

وكوستاريكا«.
لصحيف�ة  ترصي�ح  يف  فات�ي،  وق�ال 

»س�بورت« الكتالونية، متذكرًا اللحظة 
التي س�مع فيها اس�مه ضم�ن قائمة 
الروخا: »س�عيد جًدا لوجودي هنا مع 
املنتخ�ب«. وأض�اف: »عندم�ا أعلنت 
القائم�ة، كنت أت�درب أم�ام التلفاز، 

كب�رة«.  بس�عادة  وش�عرت 
بحماس  »أتي�ت  وواص�ل: 

كبر، وأرغب يف مساعدة 
ب�أي طريقة  زمالئ�ي 

أن  آم�ل  ممكن�ة، 
نحظ�ى بكأس عالم 
وخت�م:  رائ�ع«. 
نؤم�ن  أن  »يج�ب 
بأنفس�نا..  دائًم�ا 

سنقاتل من أجل كل 
يشء«.
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هدفنا تقديم صورة مشرفة عبر »السوشيال ميديا«.. علي طالب عفيفة:

رسالتنا للعالم بكل اللغات

مواقع  نشطاء  أحد  عفيفة..  طالب  عيل 
السوشيال  عىل  البارزين  وأحد  التواصل، 
تزايد دوره يف  الحالية، وقد  الفرتة  ميديا يف 
يف  املتواصلة  لجهوده  نظراً  األخرية  الفرتة 
تقديم معلومات شاملة عن جاهزية قطر ألول 
ودائما  األوسط،  الرشق  يف  مونديالية  نسخة 
الفعاليات  تغطية  يف  حضور  له  يكون  ما 
املختلفة التي تتزامن مع بدء املرحلة النهائية 
من انطالق املنافسات املونديالية، لذا تحدثنا 
معه عن الدور الذي يقوم به بشكل خاص، 
للتعريف عن قطر  التواصل  وأهمية وسائل 
بشكل عام، أمام ضيوف املونديال واملتابعني 
والعادات  القيم  عىل  والتأكيد  العالم،  حول 
بها  تتميز  التي  الضيافة  وحسن  والتقاليد 

الكبرية  الجاهزية  اعترب  البداية  يف  قطر. 
العالم  يف  كروي  حدث  أكرب  الستضافة 
الهائلة،  وإمكانياتها  قطر  قدرات  تعكس 
واستعدادها لتنظيم أفضل نسخة مونديالية 
يف التاريخ، وقال »االستعدادات لكأس العالم 
تجري بصورة مميزة يف أول مونديال يقام 
يف الرشق األوسط واملنطقة، والعالم العربي 
واإلسالمي، والكل يبدي إعجابه بل وانبهاره 
غري  تجهيزات  من  قطر  يف  يشاهده  بما 
مسبوقة، وما تملكه من بنية تحتية عىل أعىل 
مستوى ومالعب بمعايري عاملية وتكنولوجيا 
املنوعة  الفعاليات  إىل  باالضافة  مستحدثة، 
قطر  اهتمام  وتؤكد  األرجاء،  مختلف  يف 
ستكون  بطولة  تخرج  حتى  التفاصيل  بكل 

األفضل تاريخياً«.
يف  االجتماعي  التواصل  وسائل  دور  وعن 
الوقت الحايل، والدور الذي يقوم به بصورة 
كأس  جماهري  تعريف  »هدفنا  قال  خاصة، 
السياحية يف قطر والعادات  العالم باألماكن 
التقاليد، وكذلك تعريف الضيوف بجاهزيتنا 
أن هناك تفاعال  للبطولة، والحقيقة  الكاملة 
داخل  فقط  ليس  الجماهري،  من  جداً  كبريا 
ما  العالم، ودائما  أرجاء  بل من جميع  قطر 
تصلنا رسائل من أشخاص يتمنون الحضور 
لقطر لحضور املونديال ألنه سيكون األفضل 

يف التاريخ«.
»سناب  عرب  أكرب  بشكل  نشاطه  وحول 
شات«، قال »املحتوى الذي أقدمه ليس فقط 

عىل سناب شات، ولكن أيضا يف التيك توك، 
وأنستغرام وباقي مواقع التواصل وكل منهم 
املحتوى واحد ويتم  لكن  له طبيعة خاصة، 
تواصل،  وسيلة  كل  مع  ليتناسب  إعداده 
املتابع،  الجمهور  إىل  الوصول  هو  والهدف 
والتأكيد عىل الرسالة التي أتطلع إليها وهي 
من  تملكه  ما  وبكل  بقطر  العالم  تعريف 
قدرات كبرية وجاهزية عىل أعىل مستوى من 

أجل تنظيم نسخة مونديالية لن تتكرر«.
العالم  إىل  لتوصيلها  نسعى  »رسالتنا  وقال 
بكل اللغات، ونتفاعل مع الجمهور املتواجد 
والحقيقة  انتماءاته،  بمختلف  الدوحة  يف 
املميزة  الفعاليات  من  هائالً  ا  كمًّ هناك  أن 
تجعلنا طوال اليوم ننتقل من موقع إىل آخر 

ومن فعالية إىل أخرى، وكأن الدوحة تحولت 
وفعاليات  وعروض  احتفاالت  مدينة  إىل 

ومهرجانات غري مسبوقة«.
دعم  يف  التواصل  مواقع  رواد  دور  وعن 
دعم  هناك  »سيكون  قال  الوطني،  املنتخب 
للعنابي، ولدينا توأمة مع االتحاد  كبري جداً 
الدعم  وسنقدم  القدم،  لكرة  القطري 
واملساندة ملنتخبنا الوطني ونأمل أن يحالفه 
التوفيق يف مهمته املونديالية، ونعترب انطالق 
إنجازا  ذاتها  حد  يف  املونديال  بداية  صافرة 
أنه  إىل  مشرياً  للفخر«،  يدعو  مرشفا  كبريا 
العربية  املنتخبات  لكل  دعم  هناك  سيكون 
املشاركة ألن مونديال قطر هو مونديال لكل 

العرب.

{  علي طالب عفيفة

نسـخة قـطـر المــوندياليــة لن تتكــرر.. ولدينــا توأمـة لدعم العنابي 

كتب - عادل النجار

جهود كبيرة يبذلها نشطاء ورواد 
من  االجتماعي  التواصل  مواقع 
بقدرات  العالم  تعريف  أجل 
الكبيرة  وإمكانياتها  قطر 
العالم  كأس  استضافة  خالل 
ويتابع  يسأل  فالكل   ،2022
قطر  في  يجري  ما  ويشاهد 
وعروض  رائعة،  كرنفاالت  من 
استثنائية  وتجهيزات  راقية، 
النسخة  انطالق  اقتراب  مع 

المونديالية.

هاشتاق يلقى تفاعال واسعا

#هاذي_قطر_هاذي_عوايدنا
شهد موقع التواصل 

االجتماعي تويرت هاشتاق 
حمل عنوان #هاذي_قطر_

هاذي_عوايدنا تضمن 
الكثري من الصور الرائعة 

التي تعرب عن جاهزية قطر 
لكأس العالم، كما تضمن 

الهاشتاق لقطات تذكارية 
من رواد مواقع التواصل 
مع معالم كثرية تعرب عن 
كأس العالم 2022، وقد 

زاد التفاعل عرب الهاشتاق 
باعتباره فرصة لتقديم 

صورة لقطر أمام العالم 
والتأكيد عىل روعة الشوارع 

التي تزينت وتجهزت 
بأفضل صورة النطالق 

البطولة.

حرص نادي السد عىل دعم العبه 
الغاني أندريه أيوا، ونرش تغريدة عرب 
الحساب الرسمي للنادي للتأكيد عىل 

مساندته لالعبه املحرتف، وكتب النادي 
»اندريه  أيوا العب الزعيم هو الالعب 

رقم 15 من السد يف كأس العالم قطر 
2022 ونتمنى له التوفيق«.

ويمتلك نادي السد حصيلة كبرية من 
الالعبني املشاركني يف املونديال، منهم 

عنارص العنابي باالضافة إىل أندريه 
أيوا مع منتخب غانا، وكذلك وو يونغ 
العب كوريا الجنوبية. ومن املقرر أن 
يحصل كل ناد يشارك العبيه يف هذه 

النسخة املونديالية عىل مبلغ 10 آالف 
دوالر عن كل يوم يقضيه مع منتخب 

بالده يف البطولة، وتحتسب القيمة قبل 
اسبوع من بداية املشاركة.

في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي

السد يساند الالعب »15«

{  قصاصة السد

لتزيين السيارات في لوسيل

اتحاد الكرة
يطلق مبادرة خاصة

أطلق االتحاد القطري لكرة القدم مبادرة خاصة ضمن 
العالم 2022 وتشجيع التحضريات النطالق كأس 

منتخبنا العنابي خالل 
البطولة، حيث أعلن أمس 

عرب حساباته الرسمية 
دعوته للجماهري لتزيني 

سيارتهم، وكتب 
عىل حسابه يف تويرت 

»بالتعاون مع شل 
قطر نتطلع لرؤيتكم 

يف ساحة لوسيل 
لتزيني السيارات 
ابتداًء من تاريخ 

15 نوفمرب 2022 
حتى نهاية البطولة بمناسبة مشاركة منتخبنا 

الوطني يف كأس العالم 2022« وسيكون الجمهور 
قادرا عىل املشاركة يف تلك املبادرة بدءا من اليوم.

»سيلين«.. وال أروع
نرش الناشط االجتماعي 

مبخوت املري صورا لجولة 
خاصة له مع عدد من املؤثرين 
أبرزهم اإلعالمي خالد جاسم، 

والسعودي خالد العليان يف 
منطقة سيلني ضمن الرتويج 
ملونديال العرب ودعوة الزوار 

والجماهري للحضور واالستمتاع 
بهذه األجواء الساحرة. 

وظهر يف الصور والفيديوهات 
التميز الكبري والطبيعة الساحرة 

لشاطئ سيلني ونقل املري 
ورفاقه لقطات مميزة عنها.

{  مبخوت المري

نشرت أغنية أرض المونديال على أنستقرام

هـــدى حـسـيـــن تشــــوق الجــمــهـــور
نرشت الفنانة هدى حسني عرب حسابها الرسمي عىل انستقرام، 

أغنية »أرض املونديال« وعلقت عليها »أهديكم تحية قطرية 
وبروح عربية«. وتعترب "أرض املونديال" من األغاني التي 

طرحتها الفيفا وشارك فيها نجوم من الدول العربية املتأهلة 
للمونديال، من خالل إنتاج فني ضخم، وتم تصويره يف عدة أماكن 

من الدوحة. األغنية من كلمات تيسري عبدالله ورؤية ولحن محمد 
املرزوقي الذي اعتمد رؤية موسيقية متنوعة معتمداً عىل تيمة 

البحر والرب والراب باإلضافة إىل جمل موسيقية متعددة وزعها 
ظافر، مع رسائل مهمة من بينها التعبري عن فرحة اللقاء بعد 

الصعوبات التي واجهها العالم، ويحمل العمل مضمون التحية 
والرتحيب باسم العرب كلهم لضيوف املونديال العاملي.
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سعد المهندي

»TOD« تحلل سلوك المشجعين
استشارات  رشكة  وهي   ،360 مكانة  رشكة  وقعت 
يف  الضخمة  البيانات  تحليل  عىل  تعتمد  متخصصة 
مع  تعاون  اتفاقية  واالعالم،  االسرتاتيجي  االتصال 
منصة TOD وهي منصة OTT متخصصة ورائدة لبث 
مجموعة  من  جزء  وهي  اإلنرتنت،  شبكة  عرب  املحتوى 
الرشق  ملنطقة   beIN Media Group اإلعالمية  إن  بي 
االتفاقية  وتشمل   ،)MENA( إفريقيا  وشمال  األوسط 
واملشجعني خالل  املستهلك  لسلوك  تحليل شامل  إجراء 

كأس العالم FIFA قطر 2022 ™. 
ومراقبة  الرقمي  لالستماع  »براق«  نظام  باستخدام 
وتحليل العالمات التجارية املدعوم بالذكاء االصطناعي، 
للحضور واألداء  بفهم كامل   360 ستقوم رشكة مكانة 
الرقمي ملنصة TOD خالل كأس العالم، عن طريق جمع 
اإلنرتنت ووسائل  املتاحة عرب  املحادثات  وتحليل ماليني 
واملدونات  اإلخبارية  واملواقع  االجتماعي  التواصل 
لغة،   187 التقليدية، شاملة  االعالم  واملنتديات ووسائل 
دقيق  تحليل  إىل  باالضافة  العربية،  اللغة  ذلك  يف  بما 

ملشاعر املشجعني حول املنتخبات واملباريات والالعبني.

غارينشا.. 
بيكاسو كرة القدم

املعجزة غارينشا امللقب )بعصفور الجنة( أو )بيكاسو 
كرة القدم(، يعد أشهر جناح أيمن يف تاريخ كرة القدم 

عىل مدار السنوات املاضية. 
لقد كان غارينش�ا س�ابع إخوانه االثنني والعرشين من 
أب مدم�ن عىل الكحول وعولج طويال من ش�لل أطفال 
يف طفولته وبدا جس�مه نحيال ومشوها من اعوجاج يف 
الركبتني نحو الخارج وكذلك يف العمود الفقري وحتى 
الح�وض كان مائ�ال بوض�وح نحو الش�مال ما جعل 

احدى ساقيه أطول من األخرى. 
لك�ن ذلك لم يكن كافي�ا اليقاف موهبته يف  

املراوغ�ة وأهداف�ه وفن�ه الراقي الذي 
جع�ل كل مدافعي العالم عاجزين عن 

ايقافه حتى ولو )بمسدس(!. 
ومل�ع هذا النج�م يف قي�ادة بالده إىل 
58 و1962 وه�و  لقب�ي موندي�ال 
الذي قال عنه األطباء أنه يملك 
عق�ل طفل ال يتجاوز الثامنة 
م�ن عم�ره..  ث�م أدمن عىل 
 ، لكح�ول ا
واملاله�ي 
لليلي�ة  ا

غ�ر 
بامل�ال  عاب�ئ 
وغ�اب عن التدريب�ات وانفصل 
ع�ن زوجت�ه وأوالده الثماني�ة 
وجرى خلف عشيقته املغنية 

إلزاس�واريز. 
فأصي�ب بم�رض ص�دري 
وت�ويف يف أحد مستش�فيات 
ريودي جان�رو عام 1983 
ع�ن عم�ر 50 س�نة ليبكي 

ماليني الربازيليني بموته.

الفنانة األردنية صبا مبارك تؤكد: 

قطــــر ستنظــــم 
نسخة تاريخية للمونديال

راهن�ت الفنانة واملمثل�ة األردنية املعروف�ة صبا مبارك 
ع�ىل قدرة قطر أن تنظم نس�خة إس�تثنائية من 

املونديال من حي�ث التنظيم املميز 
المتالكه�ا إمكاني�ات عالي�ة 

وكبرة. 
مب�ارك  ووع�دت صب�ا 
منافس�ات  بحض�ور 
أج�ل  م�ن  البطول�ة 
بع�ض  متابع�ة 
املنتخب�ات  مباري�ات 
أنها  العربي�ة مؤك�دة 

نجله�ا  س�تصطحب 
من  وبعضاً  وشقيقتها 
أفراد عائلتها، إىل قطر 
بأج�واء  لالس�تمتاع 

كأس العالم. 
وقالت صب�ا يف حوار 

إن  الجديد  للعرب�ي 
بطولة كأس العالم 

باهتمام  تحظى 
كل  م�ن  كب�ر 

ل�م  لعا ا

وليس عش�اق ك�رة الق�دم فق�ط، مش�رة إىل أن إقامة 
البطولة يف الوطن العربي أمر أكثر من رائع. 

وكش�فت الفنانة األردنية أنها تحب النجم املرصي محمد 
ص�الح، مهاجم ن�ادي ليفربول اإلنجلي�زي، ألنه أيقونة 
لجميع الجماهر الرياضية والعربية، متمنية له استمرار 
النجاح يف مس�رته االحرتافية، نظراً للنجاحات الكربى 

التي حققها خالل السنوات املاضية. 
وقالت صبا مبارك إنها ُتحب مركز حراسة 
املرمى، ع�ىل عكس الجماهر التي تفّضل 
املهاجمني، مؤكدة أن حارس�ها املفضل 
هو إيكر كاس�ياس قائ�د نادي ريال 

مدريد ومنتخب إس�بانيا الس�ابق. 
واختتم�ت الفنان�ة األردني�ة صب�ا 
مب�ارك حديثه�ا بتوجي�ه رس�الة 
إىل الجماه�ر الرياضي�ة الت�ي 
س�تحرض منافس�ات كأس 
تتمن�ى  بأنه�ا  العال�م، 
يف  التوفي�ق  له�ا 
حض�ور مواجهات 

املونديال.

غرائب

هل تعلم؟

»شائعة« .. األحذية

أن  املفرتض  من  كان   1950 عام  مونديال  يف 
يشارك املنتخب الهندي يف املنافسات التي أقيمت يف 

الربازيل، غر أنهم لم يحرضوا أساساً. 
لرفضهم  يعود  السبب  أن  لسنوات  شائعاً  وظل 
اللعب  يفضلون  وأنهم  الرياضية  باألحذية  اللعب 

وهم حفاة. 
 غر أن صحيفة »دي تسايت« األملانية نرشت بحثاً 
أن  فقط  كان  السبب  بأن  يفيد   2010 لسنة  يعود 
العالم  كأس  قيمة  يعرف  يكن  لم  الهندي  املنتخب 

واعتربوه تظاهرة غر ذات قيمة، فلم يشاركوا.

األكثر مشاركة

تعد الربازيل هي أكثر املنتخبات مشاركة يف نهائيات 
بطوالت كأس عىل مر التاريخ. 

املونديال  نهائيات  السيلساو عن  منتخب  يغب  ولم 
منذ انطالقته عام 1930 أي انها شاركت يف جميع 

النسخات ال�17 املاضية. 
فوزا  املنتخبات  أكثر  هو  الربازييل  املنتخب  أن  كما 

بكأس العالم. 
و62   58 أعوام  مرات   5 اللقب  أحرزت  فالربازيل 

و70 و1994 و2002. 
خوضا  املنتخبات  أكثر  هو  الربازييل  املنتخب  ويعد 

للمباريات يف النهائيات حيث لعبت 87 لقاء. 
يف  لالنتصارات  إحرازا  املنتخبات  أكثر  أيضا  وهي 
املنتخبات  وأكثر  مباراة،   60 يف  فازت  النهائيات 

تسجيال لألهداف يف النهائيات أحرزت 191 هدفا.

قطر والطريق 
لكأس العالم

كتاب »قطر والطريق إىل كأس العالم.. الطموحات 
والتحديات« للكاتب الدكتور عيل شداد القحطاني، 
يس�لط الكتاب الصادر بس�ت لغات ه�ي العربية 
واإلنجليزي�ة والفرنس�ية واإلس�بانية والربتغالية 
واألملاني�ة، الض�وء ع�ىل اإلمكاني�ات الت�ي أعدتها 
دولة قط�ر الس�تضافة كأس العال�م FIFA قطر 
2022، ب�دًءا من إع�داد ملف االس�تضافة، مروًرا 
باالس�تعدادات الضخمة التي س�خرتها الحتضان 
ه�ذا الح�دث العامل�ي الكب�ر. ومن أهمها إنش�اء 

مالع�ب  ثماني�ة 
خاص�ة  جدي�دة 
البطول�ة  له�ذه 
ت  صف�ا ا بمو و
وش�بكة  عاملي�ة، 
ق  لط�ر ا
التي  واملواص�الت 
تضم�ن الوص�ول 
للمالع�ب  اآلم�ن 
والشقق  والفنادق 
الفندقي�ة، وكاف�ة 

املرافق والخدمات التي تستوعب جمهور املونديال 
يف قطر. 

وتناول الكتاب أه�م التحديات التي واجهتها دولة 
قطر منذ إعداد امللف وحتى اآلن، مستعرًضا كيفية 
تغل�ب قطر عىل كل ه�ذه التحديات حتى أصبحت 

جاهزة لهذا الحدث العاملي. 
كما يتحدث الكتاب عن كل ما يهم القارئ معرفته 
عن دولة قطر التي تس�تضيف بطولة كأس العالم 
FIFA قط�ر 2022، وكذل�ك كرة الق�دم وتاريخ 
كأس العال�م، وكيف بدأت الفكرة مروًرا بتطورها 

عرب بطوالتها الحادية والعرشين.

{ منتخب الهند لم يشارك في المونديال

{ بطاقة منتخب البرازيل

كتاب

فننجوم

اقتصاد

{ صبا مبارك

كتب - محمد الجزار
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