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الشيخ جاسم بن ثامر رئيس الغرافة يوجه رسالة لنجوم العنابي في حوار لـ                      :

استمتعوا ومتعوا
قيادتنا الرشيدة أوفت بكل الوعــودالحـمـالت المـغرضــة زادت مــن قــوتــنــا

رسالة إلى روسيا وأوكرانيا خالل المونديال

إنفانتينو يدعو لوقف »النار«
روسيا  فيفا،  القدم  لكرة  الدويل  االتحاد  رئيس  إنفانتينو  جياني  دعا   - قنا  بايل- 
إقامة  فرتة  خالل  شهراً  يستمر  النار  إلطالق  وقف  إعالن  إىل  وأوكرانيا 
نهائيات كأس العالم FIFA قطر 2022 التي تنطلق يوم األحد 

املقبل وتستمر لغاية 18 ديسمرب القادم.
مجموعة  زعماء  مع  غداء  مأدبة  خالل  إنفانتينو  وقال 
يف  بايل  بجزيرة  الرائدة  العاملية  لالقتصادات  العرشين 
إندونيسيا، أمس، إن كأس العالم وفرت »منصة فريدة 
 5 نحو  سيتابع  حيث  والوحدة،  للسالم  نوعها«  من 

مليارات فعاليات البطولة عرب شاشات التليفزيون.
لكم  ندائي  »إن  الدويل:  االتحاد  رئيس  وأضاف 
جميعاً هو الحفاظ عىل وقف مؤقت إلطالق النار 

ملدة شهر واحد هي فرتة كأس العالم«.

لكرة  األوملبي  الوطني  منتخبنا  خرس 
بنتيجة  السعودية  أمام  مبارياته  القدم 
آسيا..  غرب  بطولة  نهائي  يف   ،3/1
التي  البطولة  وصافة  عىل  ليحصل 
السعودي مستضيف  املنتخب  توج بها 

املنتخب  أنهى  البطولة. 
العنابي الشوط األول وهو 
هدفني..  بنتيجة  متأخر 
دياب  تمكن  الثاني  ويف 
تقليص  من  هارون 
أضاف  وبعدها  الفارق.. 
السعودي الهدف الثالث.

القطري  املنتخب  وتأهل 

بعد صدارته املجموعة األوىل برصيد 4 
لبنان،  أمام  السلبي  التعادل  بعد  نقاط 
والفوز بهدف نظيف أمام عمان.. حقق 
املنتخب القطري لكرة القدم الفوز عىل 
نظريه منتخب سوريا بركالت الرتجيح 

فريق  لكل  بهدف  التعادل  بعد   5 /  6
الوقت األصيل. وتوج منتخب األردن  يف 
بطولة  من  »الثالثة«  املاضية  بالنسخة 
يف  الفوز  بعد  للناشئني  آسيا  غرب 
مقابل  بثالثية  السعودية  أمام  النهائي 
قطر  واستضافت  هدف. 
بطولة  األوىل من  النسخة 
غرب آسيا تحت 23 سنة 
وتوج   ،2015 عام  يف 
باللقب  اإليراني  املنتخب 
حينها عىل حساب سوريا 
بعد الفوز عليه يف املباراة 

النهائية بهدفني نظيفني.

خسر أمام السعودية في نهائي البطولة

»غـرب آسـيــا« ا لـ
ً
العـنـابي وصـيف



$ الرياضي يسلط الضوء على أهم األحداث منذ الفوز باالستضافة حتى االنطالقة

ل����ح����ظ����ات ت���اري���خ���ي���ة

2 ديسمرب 2010..
الفوز باالستضافة

لكرة  العالم  كأس  استضافة  حقوق  عىل  قطر  حصلت 
األوسط  الرشق  يف  دولة  أول  لتصبح   ،2022 القدم 
الفوز  عىل  تتنافس  ملفات  خمسة  وكانت  ذلك.  تفعل 
الجنوبية  وكوريا  واليابان  قطر  وهي  النهائيات،  بهذه 
امللف  لكن  األمريكية،  املتحدة  والواليات  وأسرتاليا 

القطري تفوق عىل الجميع وفاز برشف االستضافة.

24 فرباير 2015..
نقل البطولة للشتاء

الشتاء  فصل  إىل   2022 العالم  كأس  بطولة  انتقلت 
تقام  التي  التاريخ  يف  األوىل  البطولة  لتصبح  قطر،  يف 
والدراسة  التوصية  مع  تماشيا  وديسمرب،  نوفمرب  يف 
املستفيضة لفرق عمل »الفيفا« التي لقيت دعما كامال 
والدوريات  والوطنية  القارية  االتحادات  ممثيل  من 
الالعبني  الدويل لجمعيات  واألندية وممثلني عن االتحاد 
دوريات  واتحاد  األوروبية  األندية  واتحاد  املحرتفني 

املحرتفني يف أوروبا، واللجنة العليا للمشاريع واإلرث.

25 سبتمرب 2015..
موعد البداية املبدئي

حدد االتحاد الدويل لكرة القدم موعدا مبدئيا النطالق كأس 
العالم 2022 وقرر أن تكون االنطالقة يف 21 نوفمرب2022 

لكن تغري املوعد فيما بعد لتبدأ يف 20 نوفمرب.

27 يونيو 2016..
أقل مدة زمنية لبطولة

العالم  القدم أن بطولة كأس  الدويل لكرة  أعلن االتحاد 
2022 يف قطر ستقام عىل مدار 28 يوما فقط من 21 
نوفمرب إىل 18 ديسمرب لكن تغري املوعد فيما بعد لتبدأ 

البطولة يف 20 نوفمرب دون تأثري عىل جدول املباريات.

19 مايو 2017..
استاد خليفة جاهز للمونديال

 أصبح استاد خليفة الدويل أول ملعب جاهز للمونديال، 
تدشينه  منذ  رونقه  عىل  ليحافظ  بالكامل  تجديده  بعد 
 ،2017 مايو  يف  افتتاحه  إعادة  وعند   ،1976 عام 
استضاف نهائي كأس سمو األمري، وهو الحدث األقرب 
وتأكيدا  ومميزا  مبهرا  افتتاحه  وكان  الجميع  قلوب  إىل 

مبكرا عىل الجاهزية لكأس العالم. 

8 مايو 2019..
الريل جاهز للجماهري

افتتاح أول خدمة مرتو للجمهور يف العاصمة القطرية 
»الريل«  الدوحة 

يحمل  ملن  مجاناً  املونديال  خالل  الجمهور  وسينقل 
بطاقة هيا.

16 مايو 2019..
تدشني استاد الجنوب

تم افـتتاح ملعب الجـــنوب، أول ملعب لبطولة قطر 
امللعب  وأصـــبح  بالـــكامل،  تشيده  يتم   2022
الثاني من حيث الجاهزية املونديالية، بعد استاد خليفة 

الدويل.

4 سبتمرب 2019..
كشف شعار البطولة

 2022 العالم  لكأس  الرسمي  الشعار  عن  الكشف  تم 
يف عرض متزامن يف الدوحة 

العالم،  أنحاء  جمــيع  يف  أخرى  رئيسية  مدينة  و24 
للبطـــولة  الجامع  البعد  الشعار  تصميم  ويعكس 
أرجاء  مختلف  من  الثــقافات  اللتقاء  منصة  بوصفها 
من  مستوحاة  عنارص  ذاته  اآلن  يف  ويتضمن  العالم، 

الثقافة القطرية.

15 يونيو 2020..
تدشني استاد املدينة التعليمية

استادات  ثالث  التعليـــمية،  املدينة  استاد  افتتاح   
بطـــولة كـــأس العالم FIFA قطر 2022 بطــاقة 
ألف مشّجع، وسيســتضيف   40 إىل  استيعابية تصل 
نهائي  ربع  حتى  املجــموعات  دور  من  املباريات 

املونديال.

 18 ديسمرب 2020..
تدشني استاد أحمد بن عيل

ليكون رابع  املونديايل  استاد أحمد بن عيل  تدشني 
وستستضيف   ،2022 العالم  كأس  بطولة  مالعب 

منافسات البطولة حتى دور الستة عرش.

22 أكتوبر 2021..
تدشني استاد الثمامة

 
ألف  ألربعني  يتّسع  الذي  الثمامة  استاد  تدشني  تم 
متفرج، وأقيم يف حفل االفتتاح مباراة الريان والسد يف 

نهائي كأس سمو األمري.

21 نوفمرب 2021..
افتتاح ساعة العد التنازيل

تم الكشف عن ساعة العد التنازيل الرسمية لكأس العالم 
يف احتفالية خاصة عىل كورنيش الدوحة بمناسبة بقاء 

عام واحد النطالق البطولة.

 20 نوفمرب 2021..
كشف استاد 974

عبود  أبو  راس  منطقة  يف   974 استاد  عن  الكشف  تم 
من  فريد  بتصميم  مقعد،  ألف   40 لـ  االستاد  ويتسع 

نوعه، باستخدام حاويات شحن معاد تدويرها.

30 نوفمرب 2012..
تدشني استاد البيت

استضاف  وقد  الخور،  مدينة  يف  البيت  استاد  تدشني 
العرب  كأس  بطولة  افتتاح  يف  والبحرين  قطر  مباراة 
قطر  جاهزية  لتؤكد  أقيمت  التي   2021 قطر   FIFA

املبكرة للمونديال.

19 يناير 2022..
فتح باب التذاكر

أعلن االتحاد الدويل لكرة القدم )الفيفا( عن طرح تذاكر 
وفق  للبيع   2022 قطر   FIFA العالم  كأس  مباريات 

أسبقية الرشاء.

23 مارس 2022..
إطالق برنامج هيا

أعلنت اللجنة العليا للمشاريع واإلرث عن إطالق برنامج 
الحرصية  الدخول  بوابة  تشكل  التي  هيّا«  »بطاقة 
من  بالعديد  وتحظى  العالم  كأس  مباريات  لحضور 

املزايا الهامة.

1 أبريل 2022..
إجراء قرعة املونديال

املعارض  مركز  2022 يف  العالم  كأس  قرعة  إجراء  تم 
واملؤتمرات يف الدوحة.

9 سبتمرب 2022..
كأس سوبر لوسيل

العالم  كأس  نهائي  سيستضيف  الذي  لوسيل  استاد 
الهالل  نادي  بني  لوسيل  سوبر  كأس  احتضن   2022
مباراة  أول  لتكون  املرصي  الزمالك  ونادي  السعودي 
يف  والريان  العربي  مباراة  بعد  عليه  تقام  خارجية 

الدوري كإعالن رسمي عن جاهزية امللعب املونديايل.

11 أغسطس 2022..
تحديد موعد افتتاح املونديال

املوعد  من  يوم  قبل  العالم ستبدأ  كأس  أن  الفيفا  أعلن 
املقرر، وستقام املباراة االفتتاحية بني قطر واإلكوادور 

يوم 20 نوفمرب.

1 نوفمرب 2022..
بدء دخول حاميل بطاقات هيا

هيّا  بطاقة  حاميل  من  املونديال  وفود  بدأت 
ما  بأجواء  واالستمتاع  قطر  إىل  الدخول 

 20 يف  املونديال  انطالق  قبل 
نوفمرب املقبل.

{  بالتر لحظة إعالن فوز قطر بتنظيم كأس العالم 2022

{  من مراسم قرعة المونديال {  من حفل قرعة كأس العالم

دوحة  في  الجميع  يعيشها  حقيقة  أصبح  الحلم   
المونديال، فلم يتبق على انطالق كأس العالم 2022 
سوى أيام، والعمل يتواصل على قدم وساق من أجل 
فما  البطولة،  تاريخ  في  األفضل  النسخة  استضافة 
تقوم به قطر يؤكد أننا أمام نسخة مونديالية فريدة 
من نوعها على جميع المستويات، فالمالعب مزودة 
بتكنولوجيا غير مسبوقة، والمسافات متقاربة حتى 
أن المشجع بمقدوره حضور أكثر من مباراة في اليوم 

بطاقة  يحمل  من  لكل  مجانية  والمواصالت  الواحد، 
لم  مثالي  تنظيم  على  تساعد  كلها  والعوامل  هيا، 

يشهده العالم من قبل.
$ الرياضي يسلط الضوء على التسلسل الزمني 
كأس  استضافة  بشرف  الفوز  منذ  البارزة  لألحداث 
الوقت  حتى  المنطقة  تاريخ  في  مرة  ألول  العالم 
على  مسبوقة  غير  طفرة  فيه  نشهد  الذي  الراهن 
شهدت  الماضية  فالسنوات  المستويات،  مختلف 
صورة  تقديم  أجل  من  جبارة  وخطوات  كبيرا  عمال 
لقطر  الهائلة  التنظيمية  القدرات  تعكس  مشرفة 
التجهيزات  العالمية.  للرياضة  عاصمة  أصبحت  التي 

لالنطالقة المونديالية بعد أيام جعلت كل شيء في 
على  فاالحتفاالت  المونديال،  بلغة  يتحدث  الدوحة 
شيء  كل  ستغطي  والمهرجانات  تنطلق  أن  وشك 
العد  أتم االستعداد في ظل استمرار  والجميع على 
التنازلي للبطولة األولى في الشرق األوسط والمنطقة، 
وبدأت  رحالت الوفود القدوم مع بداية شهر نوفمبر 
حيث يسمح لحاملي بطاقة هيا الدخول لقطر وبدء 
التناغم واالستمتاع بفعاليات المونديال التي ستكون 
استثنائية لكن علينا أن نستعيد معًا أهم المحطات 
التي تسبق الوصول لتلك اللحظة التاريخية عندما تبدأ 

البطولة المونديالية.

كتب - عادل النجار
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يقدم الخدمات والتسهيالت لآلالف من ممثلي وسائل اإلعالم بالمونديال

افتتاح المركز اإلعالمي في مشيرب

واإلرث  للمشاريع  العليا  اللجنة  افتتحت 
رسمياً املركز اإلعالمي للدولة املستضيفة، 
والذي  الدوحة،  قلب  مشريب  مدينة  يف 
من  لآلالف  والتسهيالت  الخدمات  يقدم 
فعاليات  لتغطية  اإلعالم،  وسائل  ممثيل 
التي   ،™2022 قطر   FIFA العالم  كأس 
بني  االفتتاح  بمباراة  املقبل،  األحد  تنطلق 

قطر واإلكوادور يف استاد البيت. 
املركز،  افتتاح  حول  لها  ترصيح  ويف 
املدير  النعيمي،  فاطمة  السيدة  أعربت 
يف  واإلعالم  االتصال  إلدارة  التنفيذي 
عن  واإلرث،  للمشاريع  العليا  اللجنة 
سعادتها بالرتحيب بممثيل وسائل اإلعالم 

العالم،  أنحاء  من 
البطولة،  وفعاليات  منافسات  لتغطية 
العربي  العالم  يف  مرة  ألول  تقام  التي 

والرشق األوسط. 
اإلعالمي  املركز  افتتاح  »يأتي  وأضافت: 
جهودنا  ضمن  املستضيفة  للدولة 
اإلعالم،  وسائل  ممثيل  لتزويد  املتواصلة 
البث،  جهات  وممثيل  مراسلني،  من 
يف  وفعالة،  سلسة  بتجربة  واملصورين، 
ومرافق  خدمات  لهم  يقدم  متكامل  موقع 
متطورة لتأدية مهام عملهم خالل تغطية 
املرافقة،  والفعاليات  البطولة  منافسات 
الحدث  خالل  قطر  أنحاء  يف  تقام  التي 

العاملي«. 
التعاون  إىل  »نتطلع  وأضافت: 

أنحاء  من  اإلعالم  وسائل  مع  الوثيق 
 ،2022 قطر  العالم  كأس  لتغطية  العالم 
الكروي،  املهرجان  من  فريدة  نسخة  يف 
القدم  الذي يستقطب اهتمام مجتمع كرة 

واملشجعني يف كل مكان«. 
املستضيفة  للدولة  اإلعالمي  املركز  ويقدم 
مهامهم  ألداء  اإلعالميون  يحتاجه  ما  كل 
حيث   ،2022 قطر  مونديال  فرتة  طوال 
قاعة  بينها  من  املرافق،  من  العديد  يضم 
واستوديوهات  الصحفية  للمؤتمرات 
التقني  الدعم  إىل  إضافة  للعمل،  ومكاتب 

ت  ما لخد وا
املصورين،  احتياجات  تلبي  التي 

 100 لـ  تتسع  التي  اإلعالميني  وقاعة 
شخص، ومطعم يقدم تشكيلة منوعة من 
ويعمل  الدوحة.   W فندق  من  الوجبات 
البطولة  خالل  الساعة  مدار  عىل  املركز 
النهائية يف  العاملية، والتي تختتم باملباراة 

املقبل. 18 ديسمرب  استاد لوسيل 
املبارش  البث  اإلعالميون  وسيتابع 
ملباريات كأس العالم عرب شاشات ضخمة 
املستضيفة،  للدولة  اإلعالمي  املركز  يف 
خالل  صحفية  مؤتمرات  سيشهد  والذي 
الفرصة  لإلعالميني  ويتيح  البطولة، 
باسم  املتحدثني  مع  مقابالت  إلجراء 
اللجنة العليا، أو ممثيل الجهات الحكومية 

البالد.  املعنية يف 
لـ  الصحفية  املؤتمرات  قاعة  وتتسع 
موقعاً   25 إىل  يصل  وما  صحفياً   140
املؤتمرات  نقل  وسيجرى  للكامريات، 
ملندوبي  مبارشة  الهواء  عىل  الصحفية 
مكاتبهم،  يف  املتواجدين  اإلعالم  وسائل 
إعالمي،   500 قرابة  إىل  السعة  يزيد  بما 
كما يضم املركز أربعة استوديوهات للبث 
لخدمة جهات البث بنظام الحجز املسبق. 
وسائل  ملمثيل  مكتب   300 املركز  ويضم 
وجرى  الحضور،  أسبقية  وفق  اإلعالم 
اإلنرتنت،  بخدمة  املكاتب  جميع  تزويد 
الكمبيوتر  أجهزة  بعض  توفري  إىل  إضافة 
موظفون  يقدم  كما  اإلعالميني،  الستخدام 
خدمات  املعلومات  تكنولوجيا  إدارة  من 
للتعامل  املطلوبة  واملساعدة  الفني  الدعم 
لها  الحلول  وتوفري  تقنية  مسائل  أي  مع 

الفور.  عىل 
إىل جانب ذلك، تتوفر باملركز اإلعالمي للدولة 
املشاركني  للمصورين  خدمات  املستضيفة 
رشكتي  مع  بالتعاون  املونديال،  تغطية  يف 
الصيانة  املكتب  ويقدم  وكانون،  نيكون 
املجانية، إضافة إىل بيع قطع الغيار األساسية 

للكامريات ومعدات املصورين.

فاطمة النعيمي: نتطلع إلى التعاون الوثيق مع الجميع
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سفير اللجنة العليا 
رئيسا لوفد استراليا

نجم  انضمام  عن  القدم  لكرة  األسرتايل  االتحاد  أعلن 
العالم تيم كاهيل، إىل  الكرة األسرتالية، وسفري كأس 
وفد منتخب بالده يف نهائيات كأس العالم FIFA قطر 

2022، حيث سيتوىل مهمة رئاسة الوفد.
االتحاد  يف  التنفيذي  املدير  جونسون  جايمس  وثمن 
ُيعد  كاهيل  أن  إىل  مشرياً  الخطوة،  هذه  األسرتايل 

مكسباً كبرياً للمنتخب.
وأضاف: »نحن سعداء بتواجد شخص مثل تيم للعمل 
عن قرب، مع املدرب غراهام آرنولد وجميع الالعبني«.
تاريخ  يف  الالعبني  أعظم  من  يعد  »كاهيل  وتابع: 
قيمة  ليكون  والخربة  املعرفة  يمتلك  وهو  أسرتاليا، 

إضافية هائلة للفريق خالل هذه البطولة«.
منتخب  بوفد  للرتحيب  أنه متشوق  إىل  كاهيل  وأشار 
وقال:  أسباير،  أكاديمية  يف  سيقيم  الذي  أسرتاليا 
مستوى  عىل  الرائدة  األكاديميات  من  تعترب  »أسباير 
األكاديمية  املنتخب يف  لوجود  وأنا سعيد جداً  العالم، 
عندما  كبري  برشف  »شعرت  البطولة«..وختم:  خالل 
ُطلب مني القيام بمهمة رئيس الوفد يف هذه البطولة، 
وآمل أن أنقل معرفتي وخرباتي من النسخ السابقة يف 
واإلداري،  الفني  والجهازين  الفريق  مع  العالم  كأس 
للمرة  املجموعات  دور  عبور  فرصة  عىل  نحصل  كي 
أسرتاليا  منتخب  ويلعب   ..»2006 عام  منذ  األوىل 
مبارياته  جميع  وسيخوض  الرابعة  املجموعة  ضمن 
والدنمارك  وتونس  فرنسا  أمام  الجنوب،  استاد  عىل 

أيام 22 و26 و30 نوفمرب الجاري.

تيم كاهيل

المنتخب الدنماركي في الدوحة
الدنمارك  منتخب  بعثة  وصلت 
استعداًدا  أمس  مساء  الدوحة  إىل 

للمشاركة يف بطولة كأس العالم. 
وكان »كاسرب هيوملاند« مدرب منتخب 
عن  أسبوع  منذ  أعلن  قد  الدنمارك 
تشكيلة من 21 العبًا فقط، ثم كشف 
عن األسماء الخمسة األخرية املتبقية 
بولسن  يوسف  وهم:  القائمة،  يف 
وفريديرك  األملاني،  اليبزيج  مهاجم 
األملاني،  برلني  أونيون  حارس  نورو 
وألكسندر باه مدافع بنفيكا الربتغايل، 
وكريستيان  سكوف  وروبرت 
نورغارد العبا وسط هوفنهايم األملاني 
اإلنجليزي..ويشارك  وبرنتفورد 
منتخب الدنمارك يف املونديال ضمن 
املجموعة الرابعة إىل جانب منتخبات 
فرنسا حاملة اللقب وأسرتاليا وتونس.
يف  مشوارها  الدنمارك  وتستهل 
مونديال قطر بمواجهة منتخب تونس 
املدينة  استاد  عىل  الجاري   22 يوم 

التعليمية.

يخوض أول تدريباته اليوم

انجلترا تبدأ المهمة في الوكرة
وذلك  القدم،  لكرة  إنجلرتا  منتخب  بعثة  أمس،  مساء  الدوحة  إىل  وصلت 

للمشاركة يف بطولة كأس العالم 
وتضم بعثة املنتخب اإلنجليزي )26( العبا يقودهم املدرب غاريث ساوثغيت 
عىل  اليوم  املنتخب  ويتدرب  الوكرة،  بمدينة  البعثة  وستحل  الفني،  املدير 

مالعب نادي الوكرة استعدادا لخوض مبارياته يف املونديال.
ويلعب املنتخب اإلنجليزي الحائز عىل اللقب يف نسخة العام 1966، ضمن 
وويلز، وسيفتتح  املتحدة  والواليات  إيران  منتخبات  رفقة  الثانية  املجموعة 
الحادي والعرشين من نوفمرب باستاد  إيران يف  املنتخب مبارياته بمواجهة 

خليفة الدويل.

البعثة وصلت أمس.. وبدء التدريبات اليوم

»سانت ريجيس« هولندا بـ
القدم  لكرة  الهولندي  املنتخب  بعثة  أمس  مساء  وصلت، 
العالم  كأس  بطولة  يف  للمشاركة  استعداًدا  الدوحة،  إىل 

قطر2022. 
وضّمت البعثة الهولندية 26 العبًا بقيادة املدرب لويس فان 
غال، وستقيم البعثة يف فندق سانت ريجيس، عىل أن يجري 

املنتخب أول تدريباته اليوم بمالعب جامعة قطر.
 FIFA العالم  كأس  منافسات  الهولندي  املنتخب  ويخوض 
يف  مشواره  ويستهل  األوىل،  املجموعة  ضمن   2022 قطر 

البطولة بلقاء املنتخب السنغايل يوم 21 نوفمرب. 
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وشهدت الحملة مشاركة نجوم العالم يف عالم املستديرة 
وأليسون  مييس  وليونيل  رونالدو  كريستيانو  الساحرة: 
وروبرت  الهيدوس  وحسن  بنزيمة  وكريم  بيكر 
ليفاندوفسكي وكاريل لويد وكاكا ونيمار وديديه دروغبا 
وإيمانويل بوتي، يف إطالق مقاطع فيديو تسلّط الضوء 
عىل األمل والفرح والشغف التي تمثل أبرز سمات اللعبة 
األكثر شعبية حول العالم، وذلك عشية انطالق البطولة 
أرجاء  يف  شخص  مليارات   5 من  أكثر  سيتابعها  التي 

املعمورة.
من جانبه، قال رئيس االتحاد الدويل لكرة القدم جياني 
بشكل ال مثيل  الناس معاً  القدم  إنفانتينو: »تجمع كرة 
الوحدة  بهذه  احتفال  بمثابة  العالم  كأس  وستكون  له، 

والشغف للعبة التي نحبها كثريا«.
وتابع انفانتينو: »عىل الرغم من أن كرة القدم يجب أن 

تدور  العالم  كأس  فإن  األسايس،  تركيزنا  محور  تكون 
أبعد  هو  ما  إىل  تمتد  التي  واألسباب  القيم  حول  أيًضا 

القدم  كرة  نجوم  انضمام  ويسعدنا  امللعب،  أرض  من 
املوضوعات  لهذه  للرتويج  إلينا  والحاليني  السابقني 

وتسليط الضوء عليها، والتي توحد أيًضا العالم بأرسه«.
االحتفال  إىل  تهدف  الحملة  أن  إىل  الفيفا  رئيس  وأشار 
بكرة القدم وبالالعبني الذين أمتعونا بأداء مثايل، إال أن 
يكونوا  ألن  نتطلع  ولذلك  لعبتنا،  جوهر  هم  الجماهري 
دعوتنا  غاية  هي  وهذه  العاملي،  االحتفال  من  جزءاً 
للجماهري من كافة أرجاء العالم إلظهار شغفهم الكروي 
كيف  عن  مثاالً  لنقدم  االجتماعي،  التواصل  وسائل  عىل 

توحد كرة القدم العالم. 
ومن املقرر أن يختار FIFA مجموعة من أفضل الصور 
 ™FIFA العالم  كأس  منافسات  خالل  نرشها  وسيتم 
املنتخب  الحايل عندما يواجه  20 نوفمرب  التي تنطلق يف 
مسك  أما  البيت،  استاد  يف  اإلكوادوري  نظريه  القطري 
الختام فسيكون املباراة النهائية التي يستضيفها استاد 

لوسيل بتاريخ 18 ديسمرب املقبل.

الفيفـــا يؤكـــد في بيــــان رسمـي:

ميع
د الج

مونديال قطر يوحَّ

أكد االتحاد الدولي لكرة القدم  تضافر جهود كوكبة من نجوم العالم إلطالق حملة »كرة القدم 
تتمتع  التي  االستثنائية  القدرة  وُتظهر   ™FIFA العالم  كأس  فترة  طوال  ستدوم  التي  العالم«  توّحد 
بها اللعبة الجميلة في تقريب سكان العالم من بعضهم.. مع ألمع األسماء في عالم المستديرة 

الساحرة، منهم كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي وحسن الهيدوس قائد العنابي القطري.

متابعة - عوض الكبايش

في رسالة من انفانتينو وسامورا

الجميع مرحب به
جياني  االتحاد  رئيس  قبل  من  املوقعة  الفيفا،  رسالة  يف  جاء 
بهم  مرحب  »الجميع  سامورا:  فاطمة  العامة  واألمينة  إنفانتينو 
بغض النظر عن األصل أو الخلفية أو الدين أو الجنس، أو التوجه 

الجنيس أو الجنسية«.
وأضافت: »نحن ندرك أن هناك العديد من التحديات والصعوبات 

ذات الطابع السيايس يف جميع أنحاء العالم«.
وشيدت قطر سبعة مالعب جديدة الستضافة املونديال، باإلضافة 

إىل مطار وطرق وحوايل 100 فندق. 
الشتاء. واقرتحت  العالم ألول مرة يف فصل  وتقام نهائيات كأس 
قطر يف البداية استضافة املونديال خالل فصل الصيف يف مالعب 

مغلقة ومكيفة، لكن خطتها قوبلت بالرفض.
وأعلن منظمو كأس العالم يف قطر أن »الجميع مرحب بهم« لزيارة 
أي  تمييز ضد  هناك  يكون  لن  وأنه  القدم،  كرة  ومشاهدة  البالد 
شخص.. وباإلضافة إىل دعوة الدول املشاركة إىل »الرتكيز اآلن عىل 

كرة القدم«.
وقال بيان الفيفا السابق: »إننا نقر ونرحب، كما فعلنا يف املايض، 
بحقوق  يتعلق  ما  أحرزته قطر، ال سيما يف  الذي  الكبري  بالتقدم 
يف  املوضحة  الترشيعية  التغيريات  تأثري  مع  املهاجرين،  العمال 

التقارير األخرية ملنظمة العمل الدولية«.
القطرية  الحكومة  قدمتها  التي  بالتأكيدات  »نرحب  وأضاف: 
والفيفا يف ما يتعلق بسالمة وأمن وإدماج جميع املشجعني الذين 
لديها مشاكل  أن كل دولة  ندرك  العالم، كما  إىل كأس  يسافرون 

وتحديات ونتفق مع الفيفا يف أن التنوع قوة«.
وتابع البيان: »ومع ذلك، فإن تبني التنوع والتسامح يعني أيضاً 
دعم حقوق اإلنسان، حقوق اإلنسان عاملية وترسي يف كل مكان«.

لشرح التقنيات المستخدمة بالمونديال

مؤتمر صحفي لـ»لجنة حكام الفيفا«
القدم ) فيفا( أن اإليطايل بيري  الدويل لكرة  أعلن االتحاد 
سيعقد  باالتحاد،  الحكام  لجنة  رئيس  كولينا  لويجي 
قاعة  يف  وذلك  املقبل،  الجمعة  يوم  صحفياً  مؤتمراً 
املؤتمرات يف املركز اإلعالمي الرئييس قبل انطالق النسخة 
رقم 22 من بطولة كأس العالم FIFA قطر 

2022 يوم 20 نوفمرب الجاري.
املؤتمر  أن  الدويل  االتحاد  وذكر 
ماسيمو  حضور  سيشهد 
يف  التحكيم  مدير  بوساكا 
هولزمولر  ويوهانس  الفيفا، 
مدير التكنولوجيا واالبتكار 
التقنيات  سيرشح  الذي 
سيتم  التي  املختلفة 
كأس  يف  استخدامها 

العالم، ال سيما استخدام تقنية التسلل شبه اآللية.
مباريات  إلدارة  اختيارهم  تم  الذين  الحكام  ويحرض 
 10 يوم  انطلق  الذي  النهائي  اإلعداد  معسكر  املونديال، 
نوفمرب الجاري يف مالعب نادي قطر ويستمر حتى يوم 19 

نوفمرب الجاري.
حكم  و24  مساعداً  حكماً  و69  حكماً   36 أن  إىل  ُيشار 
فيديو، سيشاركون يف إدارة مباريات املونديال بينهم أربعة 
)حكم  الجاسم  عبدالرحمن  هم:  قطر  من  دوليون  حكام 
وعبدالله  )مساعدان(  أحمد  وسعود  املري  وطالب  ساحة( 
من  عدد  وجود  عن  فضالً   ،)VAR فيديو  )حكم  املري 
الجزائري مصطفى غربال،  الحكم  أبرزهم  العرب  الحكام 
باإلضافة  التشيايل،  وعبدالحق  جوراري  مكران  ومساعداه 
وثنائي  الرجال،  أبو  محمود  املرصي  املساعد  الحكم  إىل 

الفيديو من املغرب، رضوان جيد وعادل زوراق.

{ اإليطالي بيير 

لويجي كولينا

يمثلون »32« دولة

»831« العًبا في الحدث الكبير
املنتخبات  قوائم  أن  )فيفا(  القدم  لكرة  الدويل  االتحاد  أعلن 
املشاركة يف مونديال قطر 2022 الرسمية صدرت، وجميع العبي 
الـ 32 فريًقا متاحون اآلن، حيث تم التأكد من مشاركة 831 العبًا 
يف النهائيات. وقال االتحاد – يف بيان عىل موقعه اإللكرتوني– »مع 
اقرتاب موعد انطالق نهائيات كأس العالم FIFA قطر 2022™ 
الكاملة  القوائم  من  أخريًا  التأكيد  يمكن  فقط،  أيام  عدة  وبقاء 

لجميع الفرق الـ 32«.
بالنسبة   25 العبًا   26 من  املكونة  القوائم  عن  اإلعالن  ويؤكد 
الذين يتوجهون جميًعا  831 العبًا،  للـ  الرياضية  إليران، األحالم 
الثانية والعرشين من النهائيات، والتي من املقرر أن  إىل النسخة 
تنطلق عندما تواجه قطر املُضيفة اإلكوادور يف استاد البيت يوم 

األحد 20 نوفمرب.
وجه االتحاد الدويل لكرة القدم )الفيفا( رسالة إىل جميع املنتخبات 
كرة  عىل  بـ»الرتكيز  وطالبها  العالم،  كأس  نهائيات  يف  املشاركة 
القدم«.. وأثري جدل كبري حول البطولة، التي ستنطلق يف قطر يف 

20 نوفمرب/  ترشين الثاني، إذ تعرضت الدوحة النتقادات.
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المتطوعون يشاركون الفريق قبل التحضيرات

الكتيبة العنابية في قمة الجاهزية

ل لكرة القدم تدريباِته أمس  أستأنف منتخُبنا الوطنيُّ األوَّ
التي  القصرية  الراحة  بعد  أسباير،  أكاديميَّة  مالعب  عىل 
24 ساعة فقط، عقب الوصول  حصل عليها الالعبون ملدة 
النهائية  واللمسات  الحسم  ملرحلة  البداية  مع  الدوحة،  إىل 
منتخبنا  عاد  حيث  االحد  يوم  لالفتتاحية  استعدادا 
للتدريبات أمس، وأدى اول مرانه له بالدوحة.. بعد انتهاء 
ضمن  إسبانيا  يف  املنتخب  أقامه  الذي  اإلعداد  معسكر 

أشهر   5 إىل  امتدت  الخارجية  املعسكرات  من  سلسلة 
املباريات  من  كبري  عدد  العنابي  خاللها  خاض  تقريبًا 
وزادت  كبري  بشكل  العبيه  خربة  َصَقلت  والتي  الودية، 
يف  الفريق  ليصبح  الفريق،  بني  واالنسجام  التجانس  من 
يوم  البطولة  افتتاح  يف  اإلكوادور  ملواجهة  جاهزية  أتمَّ 
التدريبات  تشهد  وسوف  البيت.  استاد  عىل  املقبل  األحد 
األخرية للعنابي قبل عدة أيام من رضبة البداية، تدريبات 
كبري،  بشكل  اإلكوادورية  املواجهة  عىل  وتكتيكية  فنية 
اإلسباني  بقيادة  الفني  الجهاز  قبل  من  اآلن  الرتكيز  فكل 

اإلكوادور. مباراة  والالعبني عىل  فيليكس سانشيز 

مع  العنابي  نجوم  تفاعل  التدريبات  انطالق  وقبل 
ووجدت  الفريق،  لالعبي  مجتمعية  كمشاركة  املتطوعني 
الجميع..  من  االشادة  التدريب  التي سبقت  املشاركة  هذه 
املُلقاة  الوطني جيًدا مدى املسؤولية  ويعلم نجوم منتخبنا 
عىل عاتقهم يف التحدي الكبري، وهناك رغبة كبرية من قبل 
رغم  البطولة  يف  إيجابية  نتائج  تحقيق  يف  الالعبني،  جميع 
يف  بخطوة  خطوة  السري  عىل  يركز  والكل  املهمة،  صعوبة 
اإلكوادور  مواجهة  عىل  منصب  اآلن  فالرتكيز  البطولة، 
مباراة  ثم  السنغالية  املواجهة  ملف  فتح  يتم  بعدها  ومن 

هولندا يف ختام دور املجموعات.

يستهل العنابي مبارياته يف بطولة كأس العالم باملجموعة 
واإلكوادور،  والسنغال  هولندا  من  كال  تضم  التي  األوىل 
عىل  نوفمرب   20 يوم  اإلكوادور  مع  العنابي  يلعب  حيث 
 25 يوم  يوم  السنغايل  املنتخب  ويقابل  البيت،  استاد 
نوفمرب عىل ملعب »الثمامة« قبل ان ُينهي دور املجموعات 
الشهر،  29 من نفس  يوم  بلقاء قوي ضد منتخب هولندا 
الوطني  منتخبنا  بعثة  وعادت  هذا  البيت،  ملعب  عىل 
وذلك  نوفمرب،  لـ14  املوافق  اإلثنني  يوم  فجر  للدوحة، 
ماربيا  بمدينة  الخارجي  ملعسكره  العنابي  ختام  بعد 

اإلسبانية.

كتب - عوض الكبايش

توافد عدد كبري من الجمهور الريايض 
والعاشق للمنتخب العنابي خالل األيام 
املاضية عىل »قرية العنابي« وهي موقع 
يف  افتتاحه  تم  جديد  وتراثي  ريايض 
الدوحة، من قبل االتحاد القطري لكرة 
مشريب،  متاحف  مع  بالرشاكة  القدم 
ليصبح وجهة جديدة يرتادها مشجعو 
القطري وكافة جماهري كأس  املنتخب 

العالم 2022.
وتحتوي القرية عىل العديد من األنشطة 
يمكن  التي  والرتفيهية  الرياضية 
فعاليات  هامش  عىل  بها  االستمتاع 
تخصيص  جانب  إىل  العالم،  كأس 
قمصان  أبرز  فيه  توجد  معرض 
املنتخب القطري واأللقاب التي فاز بها 
السابقة  باألجيال  وتعريف  »العنابي«، 
التي نحتت أسماءها يف ذاكرة كرة القدم 

القطرية.
حضور  أيام  قبل  االفتتاح  وشهد 
أرادت  التي  الجماهري  من  كبري  عدد 
مع  فيها  والتجول  القرية  استكشاف 

أخذ صور تذكارية مع لوحات معروضة 
تؤرخ لحقب زمنية وكروية لكرة القدم 
فرصة  العنابي  قرية  وتعد  قطر...  يف 
للتعرف  العالم  كأس  لزوار  مهمة 

لكرة  مهم  تاريخي  جانب  عىل 
نشأتها،  منذ  القطرية  القدم 

سيستقبل  موقع  يف  وتوجد 
الفعاليات  من  كبريا  عددا 
قطر،  ملونديال  املرافقة 
العنابي  قرية  وستكون 
للجماهري  التقاء  نقطة 
لالستمتاع  القطرية 
كرنفالية  بعروض 
بمشاركة  احتفاء 
املونديال،  يف  العنابي 
الزوار  يستطيع  كما 

كرة  ولعب  القرية  دخول 
باأللعاب  واالستمتاع  القدم 

مجانا،  واليدوية  اإللكرتونية 
موسيقية  عروض  وجود  مع 

وفنية متنوعة.

{  قرية العنابي

قـريــة العـنـابــي..
تســـتـقبــل الجمــهـــور

ــــق ــــغــــل ــــــــــب م ــــــــــدري ــــــــــت ال
التدريب األول أمس كان مغلقا أمام 

اإلعالم والجماهري باستثناء الربع ساعة 
األوىل، من أجل التقاط الصورة فقط 

وبعدها أغلق التدريب من أجل تركيز 
الالعبني .. وسيطر الحماس والروح 

العالية عىل التدريب األول ملنتخبنا 
بالدوحة، كما سيطرت الجدية واالنضباط 

عىل كل الالعبني الذين يتنافسون من 
أجل الظهور بمستوى جيد، ومن أجل 

نيل رشف تمثيل قطر والعنابي يف اول 
مشاركة بكأس العالم

يشارك منتخب قطر للمرة األوىل يف 
تاريخه ببطولة كأس العالم بصفته البلد 
املستضيف لفعاليات املسابقة العاملية... 
لعب منتخب قطر أوىل مواجهاته الدولية 

يوم 27 مارس 1970، وكانت ضد نظريه 
البحريني.

وشارك يف املران جميع الالعبني املختارين يف القائمة النهائية، وكان املران 
استشفائيا بعد التدريب القوي الذي خاضه يف الساعات األخرية من معسكره 
األحد  مساء  والتدريبات  املعسكر  بها  اختتم  التي  التقسيمة  وبعد  اإلسباني، 
املايض.  وسيواصل العنابي تدريباته، حيث يخوض مرانه األخري مساء السبت 
القادم  األحد  االكوادوري  املنتخب  أمام  األوىل  واملواجهة  للخطوة  استعدادا 

باستاد البيت. 
تعترب املُشاركة الحالية ملونديال 2022 األوىل يف تاريخ قطر، وبكل تأكيد، 
الكرة  تاريخ  يف  ذهب  من  بأحرف  أسماَءهم  كتبوا  الالعبون  هؤالء 

العنابي  قائمُة  وتحمُل  املونديال  يف  ُيشارك  جيل  كأوَّل  القطرية 
حيث  التاريخيَّة،  البطولة  يف  القطريَّة  الكرة  آماَل  املوندياليَّة 

إنَّها، وبكل تأكيد تمثل مسؤوليًة كبريًة للغاية عىل عاتق 
الالعبني.

مشـاركــة
 كــــل الالعبــيـــن

بــــــدايــــــة الـــمـــعـــســـكـــر
دخل منتخبنا الوطني األول لكرة القدم يف معسكر تدريبي 
الدوحة فجراالثنني،  مغلق بداية من أمس، بعد ان وصل 
املونديايل  للموعد  التحضريات  مواصلة  أجل  من  وذلك 
يطمحان  الفني  والجهاز  منتخبنا  وان  خاصة  املنتظر، 
يف  واآلسيوية  والعربية  القطرية  للكرة  ملشاركة مرشفة 
لن تكون  املهمة  أن  للعنابي، ولو  أول ظهور مونديايل 
ولكن  األوىل  املجموعة  يف  قوية  منتخبات  أمام  سهلة 
يف  مميز  بشكل  والظهور  التألق  عىل  عودنا  منتخبنا 

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

أمام كندا بهدفني دون رد.



يف  الالعبني  وأبرز  أهم  أحد  عفيف،  أكرم  النجم  يعترب 
صفوف العنابي بعد أن كتب اسمه بأحرف من ذهب يف 
سجالت كرة القدم اآلسيوية، بعدما تمكن من التتويج 

بلقب أفضل العب يف آسيا لعام 2019.
يف  لعب  كما  مبكرة،  سن  يف  أكرم  نجومية  صعدت   
أول  بذلك  ليكون  وفياريال،  إشبيلية  أندية  مع  إسبانيا 
العب قطري يلعب يف الدوري اإلسباني، وأعاره فياريال 
إىل أندية سبورتينغ خيخون ويوبني البلجيكي، وشارك 
عاماً   16 تحت  آسيا  بطولة  يف  القطري  املنتخب  مع 
2012، ثم بطولة آسيا للشباب تحت 19 عاماً 2014 يف 

ميانمار التي توجت قطر بلقبها.
كل  عليهم  يعتمد  ونجوم  لعب  مفاتيح  منتخب  ولكل 
كون  انسجاما  األكثر  الوطني  منتخبنا  أن  رغم  مدرب، 
نفس املنتخب الذي فاز بلقب كأس آسيا 2019 يشارك 

يف النسخة االستثنائية الحالية لكأس العالم.
»سبوت  ويف  اآلتي،  التقرير  خالل  من  الضوء  ونلسط 

اليت«، عىل واحد من أفضل الالعبني للمنتخب القطري، 
بفنياته يف  دائما  يبدعنا  الذي  الالعب  أكرم عفيف  وهو 
البطوالت املجمعة، ويلعب دورا كبريا يف تحقيق منتخبنا 

للنتائج الجيدة.
ويلعب أكرم عفيف هذا الدور يف كل البطوالت املجمعة 
السد  نادي  مع  حتى  أو  العنابي  مع  فيها  شارك  التي 
دوري  يف  وحتى  األمري  وكأس  النجوم  دوري  يف  سواء 
يف  املساهمني  أحد  عفيف  أكرم  كان  فقد  آسيا،  أبطال 
نيل العنابي لقب كأس آسيا 2019 من خالل تمريراته 
املجموعات،  دور  من  بدءا  املباريات  كل  يف  السحرية 
وكذلك   ،2019 أمريكا  كوبا  خالل  إبداعاته  وواصل 
يف  كبريا  دورا  أيضا  فيها  لعب  التي  الذهبية  الكأس 
الوصول لنصف النهائي البطولة العرب خالل املشاركة 

التاريخية.
ويعترب النجم الشاب أحد أهم خريجي أكاديمية التفوق 
كثريا  اسمها  سطع  التي  الشهرية  )أسباير(  الريايض 
وهي  التاريخي،  آسيا  أمم  بلقب  العنابي  تتويج  بعد 
يف  ستتألأل  نجوما  قطر  تهدي  تزال  ال  التي  األكاديمية 

سمائها خالل السنني املقبلة.

أحد أبرز األعمدة الرئيسية لمنتخبنا في المونديال

»الجوهرة«
أكـــرم عفيـــف
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التمرير والتسجيل
عفيف  أك��رم  يعترب 
الالعبني  أخطر  أح��د 
منتخبنا  صفوف  يف 
نجومية  ال��وط��ن��ي، 
العنابي  نجم  فرضها 
مهارات  من  تحد  قد 
ورسعة أكرم عفيف الذي 

جيدا  اللصيقة، يجيد  الرقابة  مع  التعامل 
وهذا ما حدث أيضا يف بطولة الكأس الذهبية التي 
والوسطى  الشمالية  أمريكا  منتخبات  فيها  حاولت 
تقديم  من  أكرم  وتمكن  جدوى،  دون  لكن  إيقافه 
خالل  من  وساهم  البطولة،  يف  رائعة  مستويات 
بالبطولة  لهدفني  وتسجيله  حاسمة  تمريرات   3

األخرية،  النسخة  نهائي  لنصف  منتخبنا  قيادة  يف 
الكأس  لنهائي  للوصول  األقرب  العنابي  وكان 
الذهبية لوال الحظ الذي كان مع املنتخب األمريكي 

البطولة. مستضيف 
العديد  يمتلك  الوطني  منتخبنا  أن  من  الرغم  عىل 
من الالعبني الذين لفتوا االنتباه بشدة يف السنوات 
آسيا  كأس  لقب  القتناص  العنابي  وقادوا  األخرية 
2019 باإلمارات عن جدارة واستحقاق، إال أن أكرم 
سانشيز،  فليكس  تشكيلة  يف  مهمة  قطعة  عفيف 
خاصة أن أسلوب »تيكي تاكا« التي يطبقها املدرب 
ترتكز عىل العب يصنع الفرص سواء من عرضيات 
أو املخالفة أو حتى كرات العمق التي يجيدها أكرم 

ويمررها بنجاح لزميله املعز عيل.

عاما،   23 العمر  من  البالغ  عفيف  وبتتويج 
تحديدا،  والقطرية  العربية،  الكرة  حافظت 
عىل اللقب الذي سبق أن توج به زميله والعب 
أفضل  حسن،  الكريم  عبد  أيضا  السّد  نادي 
تواليا  الثاني  العام  وهو   ..2018 لعام  العب 
يف  العب  أفضل  جائزة  قطري  فيه  ينال  الذي 
إبراهيم  خلفان  الجائزة  بنفس  وفاز  آسيا، 
قطر  ومنتخب  للسد  السابق  الالعب  خلفان 

وذلك يف عام 2006.
إنجاز جديد يسجل للكرة القطرية 
استحقاق  عىل  املقبلة 

لكرة  العالم  كأس  استضافة  يف  يتمثل  للغاية  مهم 
العب  عفيف،  الشاب  النجم  كتبه   ،2022 القدم 
والذي  الهجوم،  مركز  يف  الالعبني  أهم  وأحد  السد، 
كان له شأن كبري يف تتويج العنابي بلقب أمم آسيا 

العام الحايل يف اإلمارات. التاريخي مطلع 
من  يبلغ  عفيف  كان  عندما   ،2016 عام  ويف   
األوملبي  قطر  منتخب  مع  شارك  عاماً،   20 العمر 
بقيادة  23 عاماً  آسيا تحت  خالل منافسات بطولة 
عىل  قطر  حصلت  حيث  سانشيز،  فيليكس  املدرب 
املركز الرابع، وبعد عامني كان يف ذات الفريق الذي 

حصل عىل املركز الثالث يف الصني.

{ أكرم عفيف حصل على جائزة األفضل في آسيا

شـخصيــة قـويــة

يمتلكها  التي  القوية  الشخصية  الكبرية  املباريات  يف 
أكرم عفيف تلعب دورا كبريا يف العروض القوية التي 
يقدمها حتى أمام منتخبات كبرية، فالالعب أبدع أمام 
وهذه   ،2019 آسيا  كأس  الجنوبية يف  وكوريا  اليابان 
الشخصية اكتسبها نجم منتخبنا خالل مشاركاته مع 
قطر  ملونديال  املؤهلة  األوروبية  التصفيات  يف  العنابي 
أمريكا  كوبا  وقبلها   2021 الذهبية  والكأس   2022

.2019
ظهرت  أكرم  يمتلكها  التي  الهائلة  الفنية  اإلمكانيات 
منذ الصغر، وأهلته ألن يكون أول العب قطري يلعب 
 ،2016 مايو  يف  فياريال  مع  اإلسباني  الدوري  يف 
وحتى بعد عودته من رحلته االحرتافية خارج دورينا 
الوطني،  ومنتخبنا  السد  نادي  مع  التوهج  رحلة  بدأ 

من  الكثري  تحقيق  يف  ليساهم 
بالحصول  الزعيم  مع  البطوالت 
مرة  من  أكثر  الدوري  عىل 
البطوالت  من  الكثري  بجانب 
املحلية سواء كأس قطر أو كأس 

األمري.
الشخصية  هذه  قادته  وكذلك 

مفاتيح  أحد  يكون  لكي  القوية 
اللعب يف منتخبنا عىل مدار السنوات 

األخرية، حتى توج جهوده بالحصول 
 ،2019 عىل كأس آسيا مع العنابي يف 

التي  الكثرية  البطوالت  إىل  باإلضافة 
حققها مع السد.

العام  خالل  اآلسيوية  القارة  أرجاء  عىل  نفسها  القطرية  الكرة  فرضت 
تاريخه،  يف  األوىل  للمرة  آسيا  كأس  بلقب  التتويج  خالل  من   ،2019
وبفضل نتائجه الباهرة سواء يف النهائيات القارية أو التصفيات اآلسيوية 
ومشاركته املهمة يف بطولة كوبا أمريكا، كان منطقياً أن يكون العنابي 

أفضل منتخب متطّور عىل سلم التصنيف العاملي.
العمل والتخطيط  وما تحّقق للكرة القطرية جاء بفضل منظومة 

لكي  للمستقبل  تبني  كيف  عرفت  التي  الطويل  املدى  عىل 
نجاحات  ترتقي  أن  غريباً  يكن  فلم  الثمار،  تقطف 

منتخبنا بشكل ال نظري له، ولم يتوق���ف اإلنج��از 
عند الفوز بالنتائج الجماعية، بل امتد نحو الجوائز 
عىل  س��يطرته��م  نجومنا  بسط  حيث  الفردية، 

جوائز بطولة كأس آس����يا، وامتد األمر لكي يتوج 
نجم صاعد هو أكرم عفيف عىل عرش أفض�ل الع��ب يف 

الق���ارة الصفراء.

{ أكرم عفيف.. تاريخ كبير مع العنابي

منظومة العمل والتخطيط
أفضل العب في آسيا

}

أكرم عفيف

 نجم

 العنابي

}
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سفري املونديال فتح قلبه لـ $ الريايض يف 
للمونديال  حوار خاص تحدث خالله عن رؤيته 
من  قطر  بها  قامت  التي  الكبرية  والتحضريات 
األذهان،  يف  عالقة  ستبقى  نسخة  تنظيم  أجل 
من  فريدة  نسخة  سيشاهد  الجمهور  أن  مؤكداً 

نوعها عىل جميع املستويات.
وأشار إىل أن الجماهري ستستمتع بأجواء مفعمة 
من الحماس واإلثارة واملتعة طوال أيام البطولة، 
القطرية  الجماهري  أن  نفسه  الوقت  يف  مؤكداً 
والعربية ستكون إحدى الركائز التي تعزز نجاح 

أول بطولة تقام يف املنطقة والرشق األوسط.
ملنتخبنا  جيدة  لنتائج  توقعه  عن  تحدث  كما 
مرشفة  مستويات  وقدم  سبق  الذي  العنابي 
مثل  كبرية  وعاملية  ودولية  قارية  تحديات  يف 
التتويج  وأيضا   2019 آسيا  كأس  الحصول عىل 
من قبل بكأس الخليج واملشاركة يف كوبا أمريكا 
مطالباً  األوربية،  والتصفيات  الذهبية  والكأس 

ملنتخبنا  واملساندة  الدعم  بتقديم  الجميع 
املونديايل  مشواره  بداية  مع  الوطني 

املرجوة  الطموحات  تتحقق  حتى 
فرحتني،  الفرحة  وتصبح 

بالتنظيم  فرحة 
بمشوار  وفرحة 
مشرياً  العنابي، 
نفسه  الوقت  يف 

إىل أن تنظيم قطر 
املنطقة  يف  عالم  كأس  ألول 

بمثابة فخر عظيم ونجاح كبري سيحقق مكاسب 
كبرية للكرة القطرية والخليجية والعربية.

مع  الجاهزية  مستوى  ترى  كيف  بداية،   {
وصولنا للمحطة األخرية قبل أيام من انطالق 

كأس العالم؟

والعمل  ممكن،  مستوى  أعىل  عىل  التحضريات   -
قطر  ملف  فوز  منذ  بدأ  لكنه  اآلن  من  يبدأ  لم 
وقتها  من  تواصل  فالعمل  املونديال،  باستضافة 
فأصبح  ممكنة،  جاهزية  ألقىص  وصلنا  حتى 
أو  التحتية  البنى  سواء  تماماً،  معداً  يشء  كل 
التي  التحضريات  كل  أو  املالعب  أو  املواصالت 
تساهم يف خروج البطولة بأفضل صورة ممكنة.

التحفيزية  املبادرات  من  العديد  شاهدنا   {
الجماهريية التي جعلت قطر كلها تتحول إىل 

لوحة فنية رائعة مع اقرتاب املونديال؟

- بالفعل األجواء رائعة يف كل األماكن ويف مختلف 
وسعيد  مميزة  الجماهريية  واملبادرات  األرجاء، 
باملشاركة يف العديد منها مثل حملة »البريق فوق كل 
بيت« خالل فعالية نظمتها رشكة ooredoo، وهذا 
كله يؤكد أن الجماهري ستكون سعيدة وستستمتع 
بأجواء املونديال الرائع، ونحن فخورون كقطريني 

ومقيمني باستضافة كأس العالم.

البطولة  يف  املشاركة  تتمنى  كنت  هل   {
تقام  أنها  خاصة  كالعب 

يف قطر؟

- كنت أتمنى بالتأكيد 

أن أخوض كأس العالم وأشارك فيها كالعب، وقد 
كنا قريبني لكن املنتخب السعودي هو الذي وصل 
1998، واآلن أنا فخور  إىل نهائيات كأس العالم 
باملشاركة كسفري للجنة العليا للمشاريع واإلرث، 
وهذا أمر يشعرني بالفخر خاصة أن كأس العالم 
إنجازا مرشفا يجعلنا نشعر  يف قطر وهذا يعترب 
العبي  أن  عىل  التأكيد  من  والبد  الكبري،  بالفخر 
املونديال،  يف  جميعا  يمثلوننا  العنابي  املنتخب 
لهم  وسنقدم  والتوفيق،  النجاح  لهم  ونتمنى 
لألهداف  الوصول  أجل  من  واملساندة  الدعم  كل 
بصورة  والظهور  األمنيات  وتحقيق  املرجوة 

مرشفة.

يف  العنابي  ملشاركة  توقعاتك  هي  ما   {
البطولة خاصة أن املنافسة ستكون 
قوية مع منتخبات عاملية كبرية؟

- أتمنى أن يقدموا نفس املستويات 
املحافل  يف  قدموها  التي  املرشفة 
منتخبنا  تألق  حيث  الدولية، 
الخليج  وكأس  آسيا  كأس  يف 
وكذلك يف كوبا أمريكا والكأس 
األوروبية  واملنافسات  الذهبية 
التي  الدولية  املنافسات  ومختلف 
شارك فيها منتخبنا وظهر بشكل مرشف، ونحن 
خلف  من  كلها  والجماهري  ونساندهم  سندعمهم 
ومقيم  وقطرية  قطري  وكل  الوطني  املنتخب 

وعربي سيدعم العنابي يف املونديال.

} ماذا عن حراسة املرمى باعتبارك حارسا 
سابقا خضت العديد من التحديات الكبرية؟

- حراسة مرمى العنابي بخري، وأتمنى كل التوفيق 
لسعد الدورسي ومعتز برشم وأي حارس يحمي 
قدرتهم  يف  ثقة  عىل  وأنا  الوطني،  منتخبنا  عرين 
عىل تقديم مستوى طيب ألنها بطولة كأس عالم 
ورسالتي لهم أن يظهروا أفضل ما لديهم وأعلم أن 
الكل يتطلع لتقديم أفضل ما لديه خالل البطولة 
منتخبنا  مرمى  أن  أؤكد  لكني  الكبرية 

الوطني يف أمان.

عامليني  نجوم  أمام  التنافس   {
عنارص  أمام  تحديا  يكون  قد 
التي  املكاسب  ماهى  منتخبنا، 
هذا  خالل  تحقيقها  يمكن 

املونديايل؟ الحضور 

كأس  شك  وبدون  وعديدة،  كبرية  املكاسب   -
وعليهم  لالعبني،  خري  فاتحة  تكون  قد  العالم 
يتابع  العالم كله  لديهم ألن  أن يقدموا أفضل ما 
يف  تحوال  يشكل  قد  التألق  أن  املنافسات، والشك 
تاريخ أي العب من خالل الحصول عىل عروض 
عنارص  أن  وأعتقد  وخارجية،  أوروبية  احرتاف 
منتخبنا الوطني أمام فرصة تاريخية وقد نشاهد 
عروضا احرتافية تصلهم بعد املونديال إذا تألقوا 
التي  القدرات  تعكس  مميزة  مستويات  وقدموا 

يتمتعون بها.

التأهل  عىل  قادر  العنابي  أن  تعتقد  هل   {
للدور الثاني بالرغم من تواجده يف مجموعة 
بالنجوم  املدجج  هولندا  منتخب  تضم  قوية 
أفريقيا  قارة  بطل  السنغال  ومنتخب 

واملنتخب اإلكوادوري؟

للدور  العبور  قادر عىل  العنابي  أن  أؤمن  نعم   -
الثاني بالرغم من قوة املنافسة يف املجموعة األوىل، 
الحفاظ عىل  األهمية وكذلك  غاية  البداية يف  لكن 
املرمى دون استقبال أهداف يعد يف غاية األهمية 
أن نؤمن بحظوظنا وندافع عنها، وأعتقد  وعلينا 
وتصبح  تتحقق  أن  ونتمنى  قائمة  الفرصة  أن 
وفرحة  املبهر  بالتنظيم  فرحة  فرحتني،  فرحتنا 

بالعبور والتأهل للدور الثاني.

أن  خاصة  للجماهري  رسالتك  ماهي   {
يف  الكبرية  واملساندة  الدعم  يحتاج  العنابي 

مواجهة منتخبات عاملية بقدرات كبرية؟

كالم،  له  يبي  وما  دعوة  يحتاج  ال  الجمهور   -
الدعم  كل  لتقديم  ومستعد  متحفز  الجميع  بل 
واملساندة للمنتخب الوطني يف مهمته املونديالية، 
التواجد  أجل  من  التذاكر  عىل  مقبل  والكل 
والحضور مع بداية املشوار يف االفتتاح، ونتمنى 
أن يوفق العنابي يف مهمته ويسعد كل الجماهري 

التي ستقف إىل جانبه وتسانده.

قطر  ملونديال  بطالً  يكون  أن  تتوقع  من   {
2022؟

فرس  هو  الربازييل  املنتخب  يكون  أن  أتوقع   -
يحصد  أن  أتوقع  ولكن  املونديال،  يف  الرهان 

املنتخب الفرنيس اللقب.

: أحمد خليل سفير كأس العالم »2022« يؤكد لـ 

المونديال سيفتح لنا أبواب االحتراف

{ مشعل برشم 

منتخبنا يقدم مستويات 
مشرفة في المحافل الدولية 

وتأهله للدور الثاني وارد

{ نجوم العنابي

{ أحمد خليل

}

سعد الدوسري

}

{ جماهيرنا ال تحتاج دعوة لمساندة العنابي

وألندية  للعنابي  مرمى  كحارس  مسيرته  خالل  تألق 
األكبر  الفخر  كان  لكن  والعربي،  السد  مثل  كبيرة 
كأس  سفراء  أحد  ليكون  اختياره  هو  له  بالنسبة 
المرمى  حارس  خليل  أحمد   ..2022 العالم 
 $ لـ  تحدث  الحالي  واإلعالمي  السابق 
كونه  الكبير  باالعتزاز  شعوره  عن  الرياضي 
معتبرًا  واإلرث،  للمشاريع  العليا  للجنة  سفيرًا 
التاريخي  المونديالي  الحدث  في  المشاركة 
بمثابة عالمة مضيئة خالل مسيرته الرياضية، 
العالم  أن  نفسه  الوقت  في  مؤكدًا 
مسبوقة  غير  مونديالية  نسخة  سيشاهد 

على اإلطالق.

تمنيت خوض البطولة كالعب وكنا قريبين من اإلنجاز في »98«

حوار - عادل النجار

الجمهور 
»ما يبي له 

كالم« 
والحضور 
والمساندة 
ضروريان 

حراسة مرمانا 
في أمان وهذه 
رسالتي لسعد 

وبرشم

»البيرق فوق 
كل بيت« مبادرة 
رائعة وفخور 
بالمشاركة فيها

السامبا فرس 
الرهان .. 
وفرنسا 

ستحتفظ 
باللقب
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هؤالء يثقون في تأهل العنـــــــــــــــــــــــــــــــــابي للدور الثاني

التــوقـعــات.. بـيــن الــواقـــــــــع واألمنيات
عن  تتحدث  التي  التوقعات  من  الكثري  تخرج  يوم  كل 
املونديال،  يف  مفاجآت  لتحقيق  املرشحة  املنتخبات 
من  الكثري  ترشيحات  العنابي  منتخبنا  ويتصدر 
رغم  الثاني  للدور  للعبور  مرشحا  باعتباره  املسؤولني 
قوة املجموعة األوىل التي يلعب لها وتضم هولندا املنتخب 
األوروبي املدجج بالنجوم العامليني، والسنغال بطل قارة 
إفريقيا واملزدحم كذلك نجوم ذات قيمة ومكانة وسمعة 
كيف  جيدا  يعرف  الذي  اإلكوادور  ومنتخب  عاملية، 
ينافس يف دور املجموعات بكأس العالم، لذا املهمة لن 
تكون سهلة لكن التوقعات والرتشيحات أيضا لم تخرج 
بشكل عشوائي، بل نتيجة لدراسة ورؤية وتقييم للواقع 

والقدرات.
منتخبنا العنابي يدخل دائرة الرتشيحات للتأهل للدور 
باللقب يف  فاز  اآلسيوية، حيث  القارة  الثاني ألنه بطل 
النسخة املاضية التي أقيمت يف اإلمارات 2019، ويمتلك 
كذلك قدرات هائلة ونجوما لديها امكانيات كبرية، كما 
خاض كذلك عدد كبري من املباريات الودية باالضافة إىل 
خوضه بطوالت رسمية عاملية كبرية مثل: كوبا أمريكا 
والكأس الدولية وأيضا شارك يف التصفيات األوروبية، 
املنتخبات  أقوى  مواجهة  من  عالية  خربات  واكتسب 
وغريها،  وتشييل  والربتغال  األرجنتني  مثل  العاملية 
كان  اذا  واقعي  بشكل  قائمة  العنابي  حظوظ  وبالتايل 
يف حالته وظهر بالصورة املنشودة وقدم املستوى الذي 

يعكس قدراته.
املدرب  ولعل  الترصيحات،  من  الكثري  خرجت  مؤخراً 
أن  يجب  الكل  أن  أكد  قد  سانشيز  فيليكس  اإلسباني 
يؤمن بحظوظ العنابي يف تقديم صورة طيبة والظهور 
بشكل مرشف، يف الوقت نفسه خرج مؤخرا ترصيح من 
نجم الكرة األسرتالية، وسفري كأس العالم FIFA قطر 
2022 تيم كيهل الذي توقع أن يتأهل العنابي للمراحل 
كربى  مفاجأة  منتخبنا  يحقق  أن  وتنبأ  اإلقصائية، 

بهزيمة منتخب األسود الثالثة يف دور الستة عرش.
بدون شك املنتخب العنابي سيتمكن من تسجيل حضور 
مهم يف هذا الحدث الكروي البارز، ال سيما أن هناك الكثري 
من اإليجابيات التي تعزز موقفه أهمها خوضه املباريات 

الجماهريي  فالحضور  جماهريه،  وبني  أرضه  عىل 
سيكون يف غاية األهمية، وبال شك كل الرتكيز سيكون 
املقبل،  األحد  اإلكوادور  منتخب  أمام  مباراة  أول  عىل 
كل  مواجهة  قبل  املنافسة  طريق  مفتاح  تعترب  كونها 
من منتخبي هولندا والسنغال، والبد أن يكون الجمهور 
وتحفيزه  العنابي  قوة  لتعزيز  كبرية  بصورة  حارضاً 

للفوز والتقدم لألمام يف دور املجموعات.
الكامريونية،  القدم  كرة  أسطورة  إيتو  صامويل 
العنابي  أن  توقع   2022 قطر  العالم  كأس  وسفري 
كربى  مفاجأة  وسيحقق  املجموعات،  دور  سيتجاوز 
وبلوغ  الـ16،  دور  يف  اإلنجليزي  املنتخب  بإقصاء 

دور الثمانية.
العنابي،  يف  ثقته  من  ينبع  الكامريوني  النجم  حديث 
أمام  خاصة  سهلة  تكون  لن  املهمة  بالتأكيد  لكن 
العنابي  املنتخب  لكن  وهولندا،  السنغال  منتخبي 
مستويات  لتقديم  ويتطلع  ندا  يكون  أن  عىل  قادر 
كبرية لكي يحظى باحرتام العالم، وأن يعرف الجميع 
أن قطر تملك فريقاً قوياً قادراً عىل مواجهة التحديات 
الالزمة  الخربة  لديهم  والعبونا  منتخب،  أي  أمام 

للتعامل مع ذلك الضغط الكبري.
السابق،  العماني  املنتخب  نجم  الحوسني،  عماد  كذلك 
أعرب عن ثقته يف ظهور املنتخب القطري بشكل جيد 
املونديال  يف  األوىل  مشاركته  يف  قوية  عروضاً  وتقديمه 
القطري  للمنتخب  كبرية  تبدو  »اآلمال  الحوسني  وقال 
مشرياً  العالم«،  كأس  يف  األوىل  التاريخية  مشاركته  يف 
إىل أن الكل يؤمن بقدرات بطل آسيا للظهور بقوة عىل 
املنتخب  أن  »أعتقد  وأضاف:  جماهريه  ووسط  أرضه 
القطري حصل عىل تجارب مهمة مميزة، وسار بوترية 
جيدة خالل مرحلة اإلعداد من خالل خوض املعسكرات 
الودية مع  الدولية  املباريات  الطويلة، ولعب  الخارجية 
بأن  منوهاً  العالم«،  كأس  يف  طويل  باع  لها  منتخبات 
ضّمت  سانشيز  فيليكس  املدرب  أعلنها  التي  القائمة 
العديد من الالعبني الذين ساهموا يف تتويج األدعم بلقبه 
املنتخب  أن  عن  فضالً   ،2019 عام  آسيا  أمم  يف  األول 
بعد  املاضيني  العامني  خالل  جيدة  خربات  عىل  حصل 
يف  سواء  متنوعة  ودولية  قارية  بطوالت  يف  مشاركته 
كوبا أمريكا أو بطولة الكأس الذهبية الكونكاكاف ويف 

التصفيات األوروبية واكتسب خربات كبرية.

{ العنابي قلب التوقعات في 2019 وتوج بكأس آسيا

الجمهور مطالب بالدعم في مباراة االفتتاح أمام اإلكوادورمنتخبنا يخوض المونديال متوجا بآخر لقب لـ »آسيا«  كوبا أميركا والكأس الدولية والتصفيات األوروبية ترفع الطموحات

كتب - عادل النجار

أشاد بعمل سانشيز التدريبي

»اآلسيوي« يثق في منتخبنا
بما  نرشه،  تقريره  يف  اآلسيوي،  االتحاد  أشاد 
مع  عمله  خالل  إنجازات  من  سانشيز  حققه 
من  بداية  وذلك  املختلفة،  الوطنية  املنتخبات 
عمله يف أكاديمية أسباير، حيث ساهم يف تأهيل 
الكثري من الالعبني من ذوي املواهب الذين باتوا 
ثم  الوطني،  منتخبنا  نجوم  من  حالياً 
بلقب  للتتويج  الشباب  منتخب  قيادته 
2014، حتى تحقيقه  كأس آسيا يف 
الكرة  تاريخ  يف  األكرب  اإلنجاز 
القطرية بالتتويج بلقب كأس 
 2019 عام  مرة  ألول  آسيا 
إىل  وأشار  اإلمارات..  يف 
قيادة  تحت  العنابي  قدرة 
عروض  لتقديم  املدرب 

مميزة تحت قيادته.  { سانشيز

يوسف سفري:

الجيل الحالي األفضل
املغربي  الدويل  الالعب  السفري  يوسف  أكد 
السابق واملدرب الحايل لنادي قطر تفاؤله بقدرة 
املنتخبات العربية، بمن فيها العنابي عىل تقديم 
أرض  عىل  البطولة  اقامة  ظل  يف  قوية  عروض 

عربية
العرب هو  الالعبني  الحايل من  »الجيل  وأضاف: 
شاركت  التي  باألجيال  مقارنة  رأيى  يف  األفضل 
العالم،  كأس  بطوالت  من  السابقة  النسخ  يف 
العديد  املثال  سبيل  عىل  املغربي  املنتخب  ولدى 
عاملية كربى،  الناشطني يف دوريات  الالعبني  من 
الخربة  ويملكون  عتيدة  ألقاب  عىل  ونافسوا 
املنتخبات  بقية  يف  زمالئهم  ملقارعة  الكافية 

املشاركة يف املسابقة«.
سفري

رؤوف خليف:

هناك 
تجانس كبير

قال املعلق الريايض 
التونيس الشهري رؤوف 

خليف، إن منتخب 
هولندا وأوروجواي 

لديهم العبون مميزون 
وإمكانيات كبرية 

يستطيعون تحقيق 
املفاجأة يف كأس العالم 

2022 بقطر.
وأضاف يف ترصيحات 

تلفزيونية سابقة أن 
العنابي يمتلك امكانيات 

كبرية، لكن املهمة 
ستكون صعبة والتأهل 
للدور الثاني لن يكون 

سهالً عىل االطالق، 
وقال: »هناك تجانس 
كبري يف منتخب قطر 

بسبب تجميع املنتخب 
منذ سنوات، وأن 70 % 
من املنتخب القطري من 

الالعبني الشباب الذي 
حققوا بطولة كأس 

آسيا«.

{ رؤوف خليف

خالد سلمان:

محمد الدعيع:

»االفتتاح« يعزز الحظوظ

أتمنى منتخبًا عربيًا بالنهائي
رابح ماجر:

العنابي يمتلك طموحا كبيرا

أكد نجم الكرة القطرية السابق خالد سلمان أن منتخب قطر مؤهل لتحقيق 
نتائج إيجابية خالل منافسات كأس العالم قطر 2022، عندما يسّجل العنابي 
أول ظهور له يف املونديال، وقال سفري برنامج إرث قطر، إن املواجهة األوىل 
ستكون حاسمة، وتحمل أهمية خاصة كونها أوىل مباريات العنابي باملونديال، 
الخربة  من  الكثري  اكتسب  الفريق  أن  إىل  مشرياً  قطر،  ملنتخب  الفوز  متمنياً 
أمريكا،  فيها كأس كوبا  بما  الهامة  البطوالت  املشاركة يف عدد من  من خالل 
وكأس الكونكاكاف الذهبية، كما لعب أمام منتخبات أوروبية خالل التصفيات 
خالل  أفريقية  منتخبات  مواجهة  إىل  إضافة  للمونديال،  املؤهلة  األوروبية 

مشاركته يف منافسات كأس العرب 2021.
وتابع سلمان »الفوز يف هذه املباراة سيفتح لنا الكثري من الفرص يف املباراتني 
أن  تامة  ثقة  عىل  وأنا  اإلكوادور،  منتخب  مع  اللعب  لنا  سبق  لقد  التاليتني، 
العبينا سيشاركون يف اللقاء وهم بكامل االستعداد والجاهزية، وأتمنى أن يعزز 
االستاد وما يحمله من رموز تراثية أصيلة، من حماس العبي وجمهور العنابي 
يف هذه املباراة التي سيشكل الفوز فيها يوماً تاريخياً للمنتخب ولدولة قطر«. { خالد سلمان

يظل محمد الدعيع الالعب العربي األكثر حصوال 
العالم  كأس  بطوالت  تاريخ  يف  دقائق  عىل 
السعودي  الحارس  لعب  إذ  القدم،  لكرة 
يف  وشارك  البطولة،  من  نسخ   3 يف 
ويمتلك  احتياطيا  العبا  رابعة  بطولة 
 10 مونديالية خالل  دقيقة   900

مباريات.
خاص  حوار  يف  وشدد 
أن  عىل  نت  للجزيرة 
املونديال  إقامة 
أرض  عىل 

قطر ستعزز من حظوظ جميع املنتخبات العربية 
املشاركة، خاصة أن جماهري الجاليات العربية يف 
مالعب  أن  كما  العربية،  املنتخبات  ستساند  قطر 
الجماهري  عىل  وستسهل  املسافات،  متقاربة  قطر 
كل  يف  الحضور  والسعودية  والخليجية  العربية 

املباريات ومساندة املنتخبات العربية.
منتخبان  أو  منتخب  يصل  أن  »أتمنى  وقال 
التأهل  ثم  ومن  النهائي،  نصف  إىل  عربيان 
يف  األوىل  املرة  لتكون  أيضا  النهائية  املباراة  إىل 
العربية  املنتخبات  جميع  أن  خاصة  التاريخ، 
أصحاب  الالعبني  من  العديد  وتملك  جاهزة، 
الفارق  صنع  عىل  والقادرين  العالية  املستويات 

العاملية«. املنتخبات  ومنافسة 

رابح  السابق  الجزائرية  القدم  كرة  نجم  أكد 
 2022 العالم  كأس  نسخة  أن  ماجر 
بكل  استثنائية  ستكون  قطر  يف 
الرائعة  للمالعب  نظرا  املقاييس 
التي  املتطورة  التحتية  والبنية 

كبرية  فرتة  قبل  الدوحة،  وفرتها 
من انطالق املونديال.

للعنابي  خاصة  توقعاته  وعن 
لو  لكن  جدا،  صعب  »التكهن  قال 
نتحدث عن املنتخبات العربية بشكل 
القطري  املنتخب  أن  أعتقد  فإني  عام 
طويلة  فرتة  منذ  جدية  بتحضريات  يقوم 

يف الخارج، وأعطى أهمية كبرية للبطولة.
{ الدعيع

مشعل برشم:

أملنــــا كبيـــــر
يف  أمله  عن  العنابي،  مرمى  حارس  برشم  مشعل  أعرب 
 FIFA العالم  كأس  بطولة  يف  الثاني  للدور  املنتخب  تأهل 
خالل  من  متواصلة  »استعداداتنا  برشم:  2022..وقال  قطر 
قوي  مردود  وتقديم  املونديال  لخوض  ونتطلع  التدريبات 
والتأهل للدور الثاني«، مبينا أن كل العب يطمح للمشاركة يف 
كأس العالم وتقديم مردود جيد.. وأضاف: »كنت أطمح دائما 
ألكون حارسا للمنتخب األول يف يوم من األيام، إىل أن تحقق 
ضد  أساسيا  املنتخب  مع  مشاركاتي  أوىل  وكانت  الحلم،  هذا 
منتخب كوريا الجنوبية، وكنت متوترا بعض اليشء قبل املباراة 

املنتخب  يف  وزمالئي  املدرب  من  الثقة  اكتسبت  لكني 
وقدمت مردودا جيدا وكانت مباراة رائعة«.

مشعل برشم

{ رابح ماجر

المغربي عبد الرزاق خيري:

الجمهور عامل محفز
الرزاق خريي  عبد  السابق،  املغربية  الكرة  نجم  قال 
تألق  عندما   1986 بمونديال  اسمه  ارتبط  الذي 
بشكل الفت وسجل هدفني يف مرمى الربتغال ليسهم 
قال  الثاني،  الدور  إىل  التأهل  بطاقة  املغرب  منح  يف 
ملنتخب  تكن سهلة  لم  »القرعة  العنابي  عن حظوظ 
قطر، ولكن إذا فاز العنابي يف املباراة االفتتاحية أمام 
اإلكوادور ستكون له حظوظ كبرية للمرور إىل الدور 
الثاني، املنتخب القطري له إمكانات كبرية والعبون 
الجماهريي  والدعم  وجماعيا،  فرديا  ممتازون، 

سيكون عامال محفزا«.
عربي،  بلد  يف  مونديال  أول  بتنظيم  يفخر  إنه  وقال 
وتابع »صحيح قطر بلد صغري بمساحته لكنه كبري 
نسخة  أحسن  ستقدم  قطر  أن  وأعتقد  بإنجازاته، 
بطولة سنة  أول  انطالق  مند  العالم  تاريخ كأس  يف 
1930، ونحن العرب سنكون أول الداعمني ألشقائنا 
الذي  العاملي،  الحدث  هذا  تنظيم  يف  القطريني 
أمام شاشات  سيجمع املاليني داخل قطر وخارجها 

التلفزيون«.

عدنان حمد:

رابح سعدان:

قال املدرب العراقي املخرضم عدنان حمد املدير الفني للمنتخب األردني 
يف  كان  عما  مختلف  القطري  املنتخب  عن  الحديث  إن  القدم  لكرة 

السابق، وأضاف: نتحدث عن فريق هو بطل آسيا باستحقاق، 
نتحدث عن فريق متطور بشكل كبري، وعن جيل من الالعبني 

هذه  أن  واألهم  القطرية،  القدم  لكرة  كبرية  إنجازات  حقق 
سيكون  الطموح  ولذلك  قطر،  أرض  عىل  ستقام  البطولة 
املاضية  الفرتة  الذي شاهدناه  املنتخب  أن  كبريا خصوصا 
وتصفيات   2019 أمريكا  كوبا  يف  املشاركات  خالل  من 
مستوى  تقديم  عىل  قادر  العالم،  كأس  إىل  املؤهلة  أوروبا 

كبري.
فرصة  الالعبني  وأمام  مرشوع،  الطموح  هذا  أن  وأعتقد 

حقيقية للمنافسة، وعىل الرغم من أنه سيواجه منتخبات قوية 
حقيقية  فرصة  يمتلك  قطر  منتخب  فإن  عال،  فني  وبمستوى 

للتأهل لألدوار اإلقصائية يف املونديال.

الجزائري  للمنتخب  السابق  املدرب  سعدان  رابح  أكد 
الجزائريني  املدربني  أكثر  يعترب  والذي  القدم،  لكرة 
املشاركني يف نهائيات العالم يف 3 مرات سابقة )1982 
و1986 و2010(، إنه متابع للمنتخب القطري وتوقع 
له الذهاب بعيدا وتخليد بصمته يف هذه النسخة، خاصة 
وأن كل الظروف واإلمكانيات لتحقيق ذلك متوفرة، كما 
الودية  املباريات  يف  القطري  املنتخب  مردود  عىل  أثنى 
التحضريية التي يقوم بها، مؤكدا أنه »سيحقق املفاجأة 
املنتخب  العبي  بني  العايل  االنسجام  ملستوى  نظرا 

القطري والروح الجماعية التي يتحلون بها«.
التاريخ،  مر  األفضل عىل  »مونديال قطر سيكون  وقال 
وتقنيا  كرويا  التنظيم  حيث  من  نسخة  وأحسن 
العربية  ناجحة ومرشفة لألمتني  وستكون بطولة 

واإلسالمية«.

قطر تمتلك فرصة حقيقية

العنابي سيذهب بعيدًا

كوليبالي يصف            مجموعتنا بالصعبة ولكن:

األرض مع أصحابها
إن  كوليبايل،  كاليدو  السنغايل،  املنتخب  قائد  قال 
املقاييس  بكل  صعبة  تعترب  بالده  منتخب  مجموعة 
لوجود املنتخب الهولندي صاحب التاريخ املعروف يف 
األرض  صاحب  قطر  ومنتخب  العالم،  كأس  بطوالت 
باألداء  يتميز  الذي  اإلكوادور  جانب  إىل  والضيافة 

القوي.
كبرية  بطموحات  يشارك  السنغايل  املنتخب  إن  وقال 
وآمال عريضة لتكرار رشيط النجاح الذي حققه يف نسخة 
2002 والتي وصل فيها للدور ربع  كوريا الجنوبية واليابان 
النهائي، مؤكدا يف الوقت نفسه أن جميع العبي املنتخب عازمون عىل أن تكون 

مشاركتهم يف قطر أفضل من مشاركاتهم السابقة.
وأشاد املدافع السنغايل باألجواء التي تعم منتخب بالده ورغبة الالعبني يف إسعاد 

جماهري الكرة السنغالية بأداء مميز.
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الشيخ سلمان بن إبراهيم رئيس االتحاد اآلسيوي:

ثقتي في »الدوحة«.. بال حدود

االتحاد  رئيس  خليفة،  آل  إبراهيم  بن  سلمان  الشيخ  أعرب 
للمنتخبات  بالتوفيق  تمنياته  عن  القدم  لكرة  اآلسيوي 
FIFA قطر  وحكام قارة آسيا، خالل نهائيات كأس العالم 
موقع  نرشها  ترصيحات  يف  سلمان  الشيخ  وقال   ..2022
االتحاد اآلسيوي أمس: »نرتقب نجاح االتحاد القطري لكرة 
االتحاد  جانب  إىل  واإلرث  للمشاريع  العليا  واللجنة  القدم 
الدويل لكرة القدم )الفيفا(، يف تنظيم بطولة عاملية ال مثيل 

لها يف التاريخ«. وأضاف: »أنا أعرف أن قارة آسيا، ومنطقة 
الرشق األوسط جاهزة، وكليّ ثقة أن قطر ستقدم عرضاً ال 

ُينىس للعالم«.
القدم  كرة  أرسة  عموم  »باسم  سلمان:  الشيخ  وأوضح 
آسيا  قارة  تمنيات  خالص  عن  أعرب  أن  أود  اآلسيوية، 
وقطر  الجنوبية  وكوريا  واليابان  وإيران  أسرتاليا  ملنتخبات 
املضيفة والسعودية، وكذلك لحكامنا املعروفني عىل املستوى 

العاملي«.
اآلسيوي  االتحاد  يف  واملهمة  الرؤية  إطار  »يشدد  وأضاف: 
لفرقنا  الظروف  أفضل  توفري  ضمان  عىل  القدم  لكرة 

وحكامنا من أجل التميز يف أهم البطوالت، ونحن واثقون أن 
ممثل قارة آسيا سيقدمون عروضاً تاريخية.

وأعرب رئيس االتحاد اآلسيوي لكرة القدم عن إيمانه بدور 
يف  القدم  كرة  لعبة  أساسات  تعزيز  أجل  من  العالم  كأس 
قارة آسيا خالل العقود املقبلة«.. وأوضح: »أقيمت النسخة 
كوريا  يف   2002 عام  آسيا  قارة  يف  العالم  كأس  من  األوىل 
وال  بتاريخنا،  تحول  نقطة  كانت  وقد  واليابان،  الجنوبية 
يمكن إنكار أن تلك البطولة ساهمت بدور أسايس يف تعزيز 

نمو واحرتافية كرة القدم اآلسيوية، وتحقيق طموحاتنا«.
وأردف بالقول: »واآلن بعد مرور عقدين، نحن نقلب الصفحة 

عىل فصل جديد يف رحلتنا املثرية، ونحن مصممون عىل ضمان 
إرثاً  البطولة  ترتك  وأن  له،  نظري  ال  نجاحاً  قطر  تحقق  أن 

عميقاً كما حصل يف كوريا الجنوبية واليابان عام 2002«.
القدم  لكرة  القطري  االتحاد  نجاح  نرتقب  »نحن  وتابع: 
إىل  القطرية،  والسلطات  واملشاريع  لإلرث  العليا  واللجنة 
جانب االتحاد الدويل لكرة القدم، يف تنظيم بطولة عاملية ال 
تشاركني  اآلسيوية  القدم  كرة  التاريخ، وأرسة  يف  لها  مثيل 
يف تمني كل النجاح لهم.. وأضاف: أنا أعرف أن قارة آسيا، 
وأعرف أن منطقة الرشق األوسط جاهزة، وكليّ ثقة أن قطر 

ستنظم موندياال رائعا«.

»6« منتخبات آسيوية حاضرة
يف  آسيا  لقارة  تاريخياً  ظهوراً  النسخة  هذه  تشهد 
منتخبات  ستة  يبلغ  قيايس  رقم  مشاركة  مع  النهائيات، 
آسيوية، إىل جانب ظهور أكرب عدد من الحكام يتمثل يف 
19 حكماً، خالل البطولة العاملية التي تقام يف الفرتة من 
كانون   18 ولغاية  الجاري  نوفمرب    / الثاني  ترشين   20

األول /  ديسمرب.
بمقابلة  املنافسة  مشوار  املضيف  قطر  منتخب  ويستهل 
استاد  عىل  نوفمرب    / الثاني  ترشين   20 يوم  اإلكوادور 
وذلك  املحل،  بالتوقيت  مساء   7:00 الساعة  عند  البيت، 
ضمن املجموعة األوىل، ثم يشهد اليوم التايل لقاء إيران مع 
إنجلرتا عىل استاد خليفة الدويل عند الساعة 4:00 عرصاً.

وسيكون منتخب السعودية الفريق التايل من قارة آسيا 

عىل  األرجنتني  مع  يتقابل  عندما  البطولة  يف  يظهر  الذي 
املجموعة  ضمن  ظهراً   1:00 الساعة  عند  لوسيل  استاد 
الثالثة، قبل أن يتقابل منتخب أسرتاليا يف ذات اليوم مع 
استاد  عىل  الرابعة  املجموعة  ضمن  اللقب  حاملة  فرنسا 

الجنوب عند الساعة 10:00 مساء.
يف املقابل يبدأ منتخب اليابان، الذي كان بلغ دور الـ16 
عندما  املنافسة  مشوار   ،2018 عام  املاضية  النسخة  يف 
الدولية،  خليفة  استاد  عىل  أملانيا  مع  األربعاء  يوم  يلتقي 

عند الساعة 4:00 عرصاً، ضمن املجموعة الخامسة.
وأخرياً، يخوض منتخب كوريا الجنوبية مباراته األوىل ضمن 
املجموعة الثامنة، عندما يتقابل مع أوروغواي يوم الخميس 

عىل استاد املدينة التعليمية، عند الساعة 4:00 عرصاً.

خارطة الطريق 
لمنتخبات القارة الصفراء

منتخبات  إىل  إضافة  املستضيف،  قطر  منتخب  تأهل 
باعتبارهم  واليابان  الجنوبية  وكوريا  وإيران  السعودية 
ممثل قارة آسيا يف كأس العالم قطر 2022.. وحسم منتخب 
السعودية تأهله رسميا إىل نهائيات كأس العالم املقبلة التى 

ستقام يف قطر 2022.
بالفعل  السعودية أول منتخب عربي تأهل  ويعترب منتخب 
2022.. وكذلك يعترب األخرض السعودي  إىل مونديال قطر 
بعدما  التاريخ  يف  للمونديال  تأهال  العربية  املنتخبات  أكثر 
حسم تأهله للمرة السادسة يف تاريخه والثانية عىل التوايل،  

أعوام 1994، 1998، 2002، 2006، 2018، 2022.

أرقـــام قياســـية آســيويــة
الفرتة  خالل  قطر  يف   2022 العالم  كأس  تشهد 
املقبل  ديسمرب   18 إىل  الجاري  نوفمرب   21 من 
قياسياً  رقماً 

للمنتخبات اآلسيوية بعد تأهل أسرتاليا عىل حساب 
بريو.

ومنح تأهل أسرتاليا إىل مونديال قطر 2022، قارة 
آسيا رقماً قياسياً يف النسخة القادمة من البطولة، 
اآلسيوية  املنتخبات  عدد  ارتفع  حيث 
يف  األوىل  للمرة   6 إىل  املشاركة 
كأس  بطوالت  تاريخ 

العالم.
فة  ضا إل با و
قطر  إىل 
لبلد  ا

عن  تأهلت  املونديال،  استضافة  بحق  فاز  الذي 
آسيا السعودية واليابان وإيران وكوريا الجنوبية، 
وأخرياً أسرتاليا -التي تشارك يف مسابقات االتحاد 
اآلسيوي- بعد فوزها أول أمس، اإلثنني، عىل بريو 
الذي  اللقاء  انتهاء  بعد   ،4  -  5 الرتجيح  بركالت 

جمع بينهما يف الدوحة بامللحق النهائي.
نظريه  تجاوز  أن  األسرتايل  للمنتخب  وسبق   
كل  احتل  إذ   ،-1  2 اآلسيوي  امللحق  يف  اإلماراتي 
الثالث يف مجموعته مع نهاية تصفيات  بلد املركز 

القارة الصفراء.
منتخباً  الـ32  اكتمال  بعد  النهائية  املجموعات   
املتأهلة للمونديال: املجموعة األوىل: قطر- اإلكوادور- 
إنجلرتا-  الثانية:  املجموعة  هولندا...  السنغال- 
إيران- أمريكا - ويلز... املجموعة الثالثة: األرجنتني- 
السعودية- املكسيك- بولندا... املجموعة الرابعة: 
فرنسا- أسرتاليا - الدنمارك- تونس... املجموعة 
 - أملانيا  كوستاريكا-  إسبانيا-  الخامسة: 
اليابان... املجموعة السادسة: بلجيكا- كندا- 
السابعة:  املجموعة  كرواتيا...  املغرب- 

الربازيل- رصبيا- سويرسا - الكامريون.
 - -غانا  الربتغال  الثامنة:  املجموعة 

األوروغواي - كوريا الجنوبية.

نترقب تنظيم بطولة ال مثيل لها.. وانتظروا نسخة ال تنسى 

كتب - عوض الكبايش

{ الشيخ سلمان بن إبراهيم
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تجربة مميزة تنتظر زوار المونديال في نسخة ستبقى راسخة في أذهانهم

»قرى المشجعين« في انتظار »الزائرين«
أجواء رائعة تنتظر جماهير مونديال قطر 2022، في 

تجربة فريدة من نوعها ومختلفة عن كل البطوالت 
السابقة، حيث وضعت اللجنة المنظمة خططًا لجعل 

التجربة راسخة في أذهان كل من يزور الدوحة من أجل 
متابعة الحدث العالمي الكبير، وهذا ما تعودنا عليه 

خالل البطوالت المختلفة التي اقيمت في عاصمة 
الرياضة العالمية، من خالل استعدادات كبيرة لتجعل 

من حضور الجماهير حدثًا بارزًا لن ينسى بسهولة لتودع 
الجماهير المعاناة التي واجهتها في كل البطوالت 

السابقة، عندما وجدت نفسها في مواجهة العديد 
من الصعوبات التي تهم الحصول على التذاكر أو 

التنقل داخل البلدان التي استقبلت البطوالت السابقة.
عكس النسخ السابقة، الذي شهدت معاناة كبيرة 

للجماهير، سواء في بيع التذاكر في السوق السوداء 

أو ارتفاع األسعار التي تشهدها المدن التي تستضيف 
كأس العالم، حيث وجدت الجماهير نفسها في 

مواجهة العصابات التي تحاول االستفادة من أهمية 
الحدث العالمي بهدف تحقيق مكاسب مالية كبيرة. 

في قطر تم وضع خطة من أجل تفادي ذلك، وتم 
وضع خطة من أجل تفادي بيع التذاكر ورفع األسعار 

والمضاربة مثلما حصل في بطوالت سابقة، حيث 
وجدت الجماهير نفسها في مواجهة العصابات التي 

تحاول االستفادة من أهمية الحدث العالمي بهدف 
تحقيق مكاسب مالية كبيرة، وستوقع عقوبات قاسية 

على كل من يعيد بيع التذاكر إال بعد التواصل مع 
التنظيم. لجنة 

وسيتمتع زوار مونديال العرب بفرصة متابعة المباريات 
دون الخوف من تعرضهم إلى االعتداء والعنف أو 

علميات السطو والتحايل التي شهدتها مسابقات 
أخرى، ذلك أن قطر اتخذت كل الترتيبات التي تهم 

السالمة واألمان خالل حضور المباريات أو طوال فترة 

البطولة خالل التجول في الدوحة ومعالمها التاريخية 
الكبيرة التي ستسر الوافدين، حيث سيكون مونديال 

قطر 2022 األكثر أمنا في التاريخ، حيث إن تأمين 
ضيوف البطولة من بين أولويات اللجنة المنظمة التي 
استفادت من البطوالت الكبرى التي نظمتها من أجل 
رفع درجة التأهب واالستعداد للموعد العالمي الكبير.
ويضاف إلى ذلك ستتجاوز الجماهير مشكالت التنقل، 

التي شكلت كابوسًا لضيوف بطولة العالم في النسخ 
الماضية، فقد وضعت قطر خطة ستساعد على توفير 

ظروف التنقل بين مختلف المدن والمالعب والمعالم 
دون صعوبات، حيث سيستفيد حاملو التذاكر من 

العديد من الخيارات طوال البطولة التي تضمن لهم 
التجول بين المدن بشكل يسير وآمن. وقد كشفت 
اللجنة المنظمة عبر موقعها الرسمي عن مختلف 

اآلليات التي تساعد ضيوف قطر على التنقل المرن.
وسنبرز من خالل هذا التقرير قرى المشجعين في 

كأس العالم 2022:

كتب - وحيد بوسيوف

{ قرية المشجعين - مزرعة حينة سالمة{ قرية المشجعين - الخور

{ كبائن قرية المشجعين زعفران { كبائن قرية المشجعين - المنطقة الحرة

مزرعة حينة سالمة غرف مميزة بـ »الخور«

»الكبائن« حاضرة في »زعفران«»كبائن« في المنطقة الحرة

تعترب قرية املشجعني يف الخور 
من الوجهات املميزة التي تنتظر 

جماهري مونديال قطر، وتضم 
القرية غرفاً للمشجعني فيها 

حمام خاص وتليفزيون وثالجة 
ومستلزمات إعداد القهوة 

والشاي وعبوات مياه مجانية.
وستحظى الجماهري بتجربة 
رائعة، خالل مساحة ستوفر 
لهم حتى مالعب تنس وكرة 

سلة وبادل، باإلضافة إىل صالة 
رياضية وبركة سباحة، هذا عدا 

عن موقعها املُميز القريب من 
شاطئ الفركية.

حينة ساملة هي قرية فيها مزرعة ومركز تعليمي 
ومالذ ريفي يجعل الجماهري متصلة بالطبيعة 

الخالبة بشكل مبارش، وسُتقدم هذه القرية 
تجربة فريدة من نوعها ملشجعي مونديال 

2022. يوجد يف املزرعة ورش عمل، وُيمكن 
تناول الطعام الصحي يف كل األوقات.

وُتوفر هذه املساحة فصوالً دراسية لحرف 
معينة، أو جلسة عالجية خالل اإلقامة. هذا 

باإلضافة إىل إمكانية التمتع بحوض السباحة 
وصالة اليوغا وصالة األلعاب الرياضية املفتوحة 

يف الهواء الطلق. ومن الخدمات املتوافرة هناك 
)خدمة إنرتنت مجانية، خيمة لألنشطة، خدمة 

تنظيف الغرف كل يوم، خيمة للتدليك املجاني(، 
مع اإلشارة إىل أن املنطقة تبعد عن استاد أحمد 

بن عيل حوايل 17 كيلومرتاً.

ُيمكن للمشجع الراغب يف خوض تجربة مونديال 
قطر 2022، اإلقامة يف كبائن قرية املشجعني 

يف زعفران، حيُث توجد غرف مزدوجة فيها 
حمام خاص وفيها لوازم الرفاهية يف كل كابينة، 

مثل لوازم إعداد الشاي والقهوة وزجاجتي 
مياه يومياً بشكل مجاني، باإلضافة إىل ثالجة 

وأغطية وبياضات أرسة ومناشف حمام، ويوجد 
يف القرية أيضاً عدد من املطاعم املُميزة، وكذلك 

خدمة إنرتنت مجانية.
تقع قرية املشجعني زعفران عىل مسافة قريبة 
من نادي لوسيل للرماية، حلبة لوسيل الدولية، 
وكذلك استاد لوسيل الذي سيستضيف املباراة 

النهائية ملونديال قطر 2022، ويمكن التنقل عرب 
محطة املرتو القريبة، لزيارة أماكن سياحية مثل 
الشاطئ والحّي الثقايف يف كتارا ومنطقة الخليج 

الغربي وسوق واقف ومشريب قلب الدوحة.

يتميز موقع هذه املنطقة بقربه 
من محطة مرتو وسوق واقف 
ومتحف قطر الوطني، وكذلك 

منطقة املشجعني يف حديقة 
البدع والتي يوجد فيها الكثري 

من املطاعم واملتاجر وكورنيش 
الدوحة املُميز، حيث تتوفر 

عىل مكتب استقبال عىل مدار 
الساعة، وسلسلة من املطاعم، 

وخدمة لتنظيف الغرف مرتني يف 
األسبوع، وخدمة اإلنرتنت فيها 

متوفرة مجاناً، وهي تبعد مسافة 
10 كيلومرتات عن املالعب 

ومسافة 6,6 كيلومرت عن املطار.

يوج�د يف مدينة الكارافان مجموع�ة من الغرف 
املجه�زة للجماه�ري، وفيه�ا مكيف�ات وإنرتنت 
مجان�ي وتليفزيون�ات ذكي�ة وخدم�ة تنظيف 
الغرف كل يومني، وفيها مراكز ترفيهية للضيوف 
ومطع�م ومقه�ى وعيادة 
طبية أيضاً، هذا باإلضافة 

إىل األمن الذي يحمي املنطقة عىل مدار الساعة.
تقع هذه املنطقة عىل مس�افة قصرية من مراكز 
التس�وق األصمخ واملرقاب، وتق�ع محطة مرتو 
جوعان عىل ُبعد حوايل 500 مرت فقط، األمر الذي 
سُيس�هل عملية تنقل املشجعني، وتبعد املنطقة 
عن 6 استادات مونديالية بحوايل 20 دقيقة فقط.

تتيح كبائن قرية املشجعني يف روضة 
الجهانية تجربة رائعة هي األخرى 

للجماهري، حيث تتميز القرية بموقعها 
الجيد القريب من محطة املرتو، األمر 

الذي من شأنه أن ُيسهل تحرك الجماهري 

من القرية إىل املالعب والعكس، وكذلك 
استكشاف املدينة للرتفيه والتسلية، إذ هناك 

الكورنيش، ممىش ميناء السفن الرشاعية، 
مشريب قلب الدوحة، سوق واقف ومتحف 

قطر الوطني.

جزيرة قطيفان 
الشمالية

يوجد يف مخيم املش�جعني 
قطيف�ان  جزي�رة  يف 
 1800 ح�وايل  الش�مالية 
الواح�دة  خيم�ة تحت�وي 
رسيري�ن  ع�ىل  منه�ا 
وطاول�ة، ولتوف�ري إقام�ة 
للجماهري س�تكون  ُمميزة 
هناك مطاعم يصل عددها 
إىل ح�وايل 50، باإلضاف�ة 
إىل س�وبر مارك�ت خاص 

وحفالت غنائي�ة متنوع�ة.
مخي�م  ممي�زات  وم�ن 
جزي�رة  يف  املش�جعني 
مكتب�ا  توف�ر  قطيف�ان 
وخدم�ة  لالس�تقبال 
الضيوف، وخدمة لغس�يل 
املالب�س، واإلنرتنت متوفر 
عرب الدفع فقط، وحمامات 
يس�تخدمها  مش�رتكة 
املشجعون، ومقهى خاصا، 

وصندوق إسعافات أولية.

{ قرية المشجعين في روضة الجهانية



نتمنى التوفيق للمنتخبات العربية.. 
والمهمة لن تكون سهلة
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« فـي حـوار خـاص : الشيخ جاسم بن ثامر آل ثاني رئيس نادي الغــــــــــــــــــــــــرافــة يـؤكد لـ »

الحـمـالت المغرضــــــــة.. زادت قــوتـنـــا

{  الشيخ جاسم بن ثامر آل ثاني

{ الشيخ جاسم بن ثامر يتحدث للزميل عوض الكباشي

الحديث مع سعادة الشيخ جاسم بن ثامر آل ثاني رئيس نادي 
يعد  فهو  ولذلك  والصراحة،  بالوضوح  دوما  يتسم  الغرافة 
الكثيرين،  باحترام  تحظى  التي  الرياضية  القيادات  من  واحدا 
إليه من  ليس فقط لما حققه من نجاحات في كل ما وكل 
والقدم،  اليد  باتحادي  أو  الغرافة  لنادي  برئاسته  سواء  مهام 
ولعل ما تتسم به شخصيته من جدية والتزام تجعل البعض 
يتصور أنه شخص صدامي، لكنه في واقع 
والمبادئ  القيم  من  لديه  شخص  األمر 
ما يجعله يحرص عليها بقوة مع تمتعه 
اآلخر.  الرأى  سماع  على  والقدرة  بالمرونة 
بالنقد  يرحبون  القطريين  أن  وأوضح 
وشفاف..  صادق  نقد  أنه  اعتبار  على 
لكنه  بلدنا  منه  وتستفيد 
وليس  ذلك  غير  كان 
البـنـــاء...  بالنـقــد 
رأيـنـــا  وتـابـع: 
ر  مــــــــو أل ا
ر  تتطـــو

بشكل سيئ وتستمر خاصة في األيام األخيرة، ومن دول كنا 
نعتقد انها تمثل الحرية والديمقراطية والمثالية، واكتشفنا ان 
كل ذلك غير موجود، ووجدنا حمالت انتقادات مغرضة، لكن 
نتابع مثل هذه  بالجديدة، فقد ظللنا  زادتنا قوة وهي ليست 

األمور.
الغرافة  نادي  رئيس  ثاني  آل  ثامر  بن  جاسم  الشيخ  سعادة 
يمتلك شخصية قيادية فكان من الطبيعي أن ينعكس نهجه 
وفكره على قيادته لنادي الغرافة برؤية مستقبلية، تعتمد على 
إذكاء روح الوالء لشعار الفهود ألنه هو السبيل لخلق روح الوالء 
واالنتماء بنفوس كل برعم غرفاوي تجاه شعار العنابي ليكون 
الوالء للشعارين هو تجسيد لالنتماء لقطر التي تمثل له الكثير 
العنابي  قائمة  بين  من  يكون  بأن  ذلك  على  للتدليل  ويكفي 
المستقبل،  في  العدد  يزداد  أن  متمنيا  الغرافة،  من  العبين   3
رئيسي  هدف  هو  الوطنية  المنتخبات  دعم  ان  على  ومؤكدا 
القادمة  السطور  وعبر  األندية…  رؤساء  وكل  هو  اليه  يسعى 
يسعدنا أن نتناول معه الكثير من المحاور الهامة ذات الصلة 
بقرب انطالق فعاليات نهائيات كأس العالم 2022 بقطر وعلى 
المستوى الشخصي أتوجه له بالشكر لقبوله إجراء هذا الحوار 
… نتابع ماذا  معه لعلمي بأنه قليل الحديث لوسائل اإلعالم 
قال سعادة الشيخ جاسم بن ثامر آل ثاني رئيس نادي الغرافة 

الذي جلسنا له لفترة طويلة وخرجنا باآلتي:

حوار- عوض الكبايش

} تصوير- عباس علي

} بداية كيف تنظر لالستعدادات 

للمونديال ؟
اهتمام  ظل  يف  بثبات،  تميض  األمور   -
من  بداية  ومتابعتها  الرشيدة  القيادة 
بن  تميم  الشيخ  السمو  حرضة صاحب 
حمد آل ثاني أمري البالد املفدى -حفظه 
الوالد  األمري  السمو  وصاحب  الله-، 
الذي  ثاني  آل  خليفة  بن  حمد  الشيخ 
ملف  فوز  عن  واإلعالن  البرشيات  قاد 
الجميع  جعل  ما  وهو  بالتنظيم،  قطر 
الشيخ  سمو  اهتمام  وكذلك  يسعد، 
جاسم بن حمد آل ثاني املمثل الشخيص 
تجرى  واالستعدادات   .. األمري  لسمو 
سخرت  وقطر  وممتازة،  كبرية  بصورة 
البطولة  لهذه  الالزمة  اإلمكانيات  كل 
لتنظيم بطولة تبهر الجميع، خاصة وأن 
عاماً   12 مدى  عىل  كانت  االستعدادات 
عام  يف  االستضافة  إعالن  لحظة  ومنذ 
الجميع  التاريخ ظل  ذلك  ومنذ   ،2010

يف قطر يعمل بجدية واجتهاد..
} ما هي توقعاتك لنسخة قطر 

2022 ؟
ما  وهو  مختلفة...  نسخة  أنها  مؤكد   -
لنسخة  قطر  بتنظيم  نتفاءل  يجعلنا 
العالم  كأس  بطولة  من  استثنائية 
الفني،  واملستوى  التنظيم  صعيد  عىل 
العوامل  من  الكثري  هناك  أن  مؤكداً 

بطولة   2022 مونديال  تجعل  التي 
مختلفة وستعيش من خاللها املنتخبات 
والجماهري العاملية تجربة غري مسبوقة، 
يف ظل االستعدادات التي سبقت العرس 

العاملي الكبري.
العربية  للمشاركة  تنظر  • كيف 

يف املونديال ؟
- مؤكد هناك صعوبة، مهمة املنتخبات 
مجموعات  يف  تتواجد  التي  العربية 
الجماهريي  الدعم  من  والبد  صعبة.. 
الكبري الذي ستجده يف املونديال.. أرشح 
كأس  بلقب  للظفر  االرجنتني  منتخب 
العالم وأعتربه األكثر جاهزية إىل جانب 

املنتخب الربازييل.
} هل ترى ان ظهور املنتخبات 

العربية سيكون مختلفا ؟
- أوالً سبق لهذه املنتخبات املشاركة يف 
املونديال لكن تواجدهم يف هذه النسخة 
ورغم  كبري،  بشكل  مختلفاً  سيكون 
املنتخبات  تواجد  املهمة يف ظل  صعوبة 
عىل  لكننا  صعبة،  بمجموعات  العربية 
خاصة  عندهم  ما  أفضل  تقديم  يف  ثقة 
يف  الجماهريي سيكون كبرياً  الدعم  وان 
وجود الجاليات العربية والتواجد الكبري 
املتوقع للجماهري السعودية يف مباريات 

منتخب بالدهم.
} حدثنا عن األجواء العامة قبل 

انطالق املونديال ؟
كبرية  امكانيات  قطر  دولة  سخرت   -
لحظة  ومنذ  البطولة.  هذه  الستضافة 
العمل  بدأ  بالتنظيم،  فوزها  إعالن 
تؤكد  السابقة  السنوات  طوال  وكانت 
العرب؛  باسم  استثنائية  نسخة  اقامة 
يف  األوىل  للمرة  يقام  املونديال  ألن 
أهم  يعترب  وبالتايل  العربية  املنطقة 
تابعنا  جميعاً  ونحن  حالياً،  األحداث 
الكبري  العمل  املاضية  السنوات  خالل 
إنجاح  سبيل  يف  الدولة  به  قامت  الذي 
إىل  حالياً  لنصل  الكبري  العرس  هذا 
البطولة  انطالق  ونرتقب  البداية  خط 
تنظيميا  مميزة  تكون  أن  نتوقع  التي 
وفنيا وقطر أصبحت جاهزة براً وبحراً 
وجواً إلقامة البطولة، ويتوقع أن تعيش 
تجربة  العاملية  والجماهري  املنتخبات 

مختلفة يف مونديال غري مسبوق.
الحايل عن  املونديال  يميز  ماذا   •

غريه من النسخ املاضية ؟
من  بداية  املميزات..  الكثري من  هناك   -
منطقة  يف  مرة  ألول  املونديال  إقامة 

عربية  دولة  ويف  األوسط  الرشق 
وخليجية فهو يأخذ طعماً 

إضافة  مختلفاً، 
تقارب  إىل 

الفرصة  سيمنح  األمر  وهو  املسافات 
مع  مباراة  من  أكثر  ملتابعة  للجماهري 
املختلفة،  واالنشطة  للفعاليات  حضور 
الكبري  بالحدث  االستمتاع  وبالتايل 
طوال  وفعاليات  احتفاالت  يشهد  الذي 
للمنتخبات،  وبالنسبة  البطولة،  أيام 
التنقل  فهي ستكون يف راحة بعيدا عن 
كان  كما  أخرى  إىل  مدينة  من  والسفر 
وسيكون  سابقة،  بطوالت  يف  يحدث 
لألداء  حافزاً  النفسية  والراحة  الرتكيز 
أيضاً  للبطولة،  الفني  املستوى  وارتفاع 
يف  خاصة  عربية  بصمة  فيه  املونديال 
التي سوف  األماكن  املالعب والكثري من 

تبهر الجماهري التي ستحرض للدوحة.
} كيف تنظر للمنافسة؟

ألن  املميزات  أهم  من  واحدة  هذه   -
جاهزيتهم  أفضل  يف  حالياً  الالعبني 
الفنية وبالتايل نتوقع أن يقدموا مردوداً 

ألننا  بالدهم،  منتخبات  مع  عالياً 
املاضية  النسخ  يف 

نا  د تعو

موسم  بعد  الصيف،  يف  البطولة  اقامة 
طويل ومرهق لالعبني لكن يف مونديال 
الالعبني سيكونون يف حالة  قطر جميع 
الفرصة  ما يمنحهم  بدنية ممتازة وهو 
لتقديم أفضل ما عندهم خالل املونديال 

املقام بدولة قطر.
العنابي  مشاركة  ترى  كيف   {
األوىل وهو  للمرة  العالم  يف كأس 

مستضيف للبطولة ؟
- مؤكد أنها مشاركة تاريخية ملنتخبنا، 
املميز  الظهور  ننىس  ال  ذلك  قبل  ولكن 
آسيا  بكأس  تتويجه  منذ  للمنتخب 
بعد  البطولة  هذه  يف  يشارك  وبالتايل 
من  واحتكاكه  قوية  لشخصية  اكتسابه 
خالل اللعب مع منتخبات كبرية عىل غرار 
والربتغال ورصبيا،  والربازيل  االرجنتني 
عىل  ستنعكس  التجارب  تلك  وكل 

البطولة  يف  ومشاركته  املنتخب  مستوى 
بشكل  العنابي  ظهور  وأتوقع  املقبلة، 
مميز واملطلوب من الالعبني االبتعاد عن 
ببطولة  لالستمتاع  واللعب  الضغوطات 
التاريخية،  املشاركة  وهذه  العالم  كأس 
وهذا ما نتوقعه جميعاً ألن ثقتنا كبرية 

يف الالعبني والجهاز الفني.
عن  راضون  أنكم  يعني   {

تحضريات العنابي ؟
التحضريات  عن  الرضا  كامل  مؤكد   -
لتحضري  املميز  االتحاد  وبرنامج 
يقدمه  ظل  الذي  واملستوى  العنابي.. 
مؤكدا  األخرية،  السنوات  يف  العنابي 
مواجهة  شخصية  اكتسب  املنتخب  أن 
مشاركته  خالل  من  الكبرية  املنتخبات 
يف عدة بطوالت ساهمت يف منح الالعبني 
كبار  العبني  مع  االحتكاك  فرصة 

يتوقع  ما  وهو  وزنها  لها  ومنتخبات 
خالل  الفريق  مردود  عىل  ينعكس  أن 

املرحلة املقبلة.
األبرز  املرشح  من  رأيك  يف   {

بلقب نسخة 2022؟
وأعتربها  األوروبية  املنتخبات  أرشح   -
الفنية،  الناحية  من  جاهزية  األكثر 
ال  العالم  كأس  بطوالت  أن  جانب  إىل 
كل  أن  وأعتقد  بالعطاء..  اال  تعرتف 
لهذه  جداً  جيدة  حالة  يف  املنتخبات 
شاهدنا  وقد  املونديال،  من  النسخة 
االوروبية  للمنتخبات  املميزة  النتائج 
لكل  يتوفر  كما  التحضريات،  فرتة  يف 
الالعبني يف  منتخب مجموعة مميزة من 
أبرز األندية االوروبية.. وإن كنت أتمنى 
االرجنتني  ملنتخبات  »التينية«  البطولة 

والربازيل.
} كيف تنظر لحديث العالم عن 

قطر واالستضافة ؟
 12 مدار  عىل   -

سنة 

من  العاملية  اإلعالم  وسائل  تخلو  وال 
أخبار قطر، فهي محور ألحاديث كثرية 
تلك  كل  مدار  فعىل  الغرب،  يف  دارت 
من  الثاني  منذ  وبالتحديد  السنوات، 
فاز  عندما  زيورخ  يف   2010 ديسمرب 
نحن  أصبحنا  باالستضافة،  قطر  ملف 
نجاح  ذاته  بحد  وهذا  العالم،  محور 
انتقادات  واجهت  قطر  للدولة...  كبري 
وحمالت  املاضية،  األعوام  خالل  كثرية 
املطاف  نهاية  يف  ولكن  التشكيك،  من 
إشادات،  إىل  االنتقادات  تلك  تحولت 
العالم  محور  سنة   12 مدار  عىل  فكنا 
التحدي  يف  ونجحنا  الحايل..  وحديثه 
وأصبح املونديال نقطة فخر لدولة قطر 

وللعرب.
عىل  عطفا  جاء  حديثك  هل   {

املشاركات السابقة..؟
التحتية  البنية  قطر  يميز  ما  نعم...   -
وشبكة  املونديالية  واملالعب  واملنشآت 
أعىل  عىل  جاءت  التي  البالد  يف  الطرق 
االتحاد  أن  ذلك  عىل  والدليل  مستوى.. 

القدم  لكرة  اآلسيوي 
تنظيم  أسند 
س  كأ

األمم اآلسيوية 2023 لدولة قطر للمرة 
عام  آسيا  ألمم  قطر  تنظيم  بعد  الثالثة 
األلعاب  دورة  وأيضاً  و2011   1988

اآلسيوية )آسياد 2006(.
كيف  لالستضافة  االستعداد   {

تنظر له ؟
- انتهت مرحلة االستعدادات، واآلن نحن 
أمام الوصول للمرحلة األخرية، وقدرات 
تنظيم  يف  وتقدمها  االستثنائية  قطر 
إن دولة قطر  الرياضية، حيث  األحداث 
لتنظيم  املعايري  سقف  رفع  يف  نجحت 
بطولة كأس العالم، باستحداثها مفاهيم 
من  العالم  يشهدها  لم  وتقنيات جديدة 
البطولة  تنظيم  سيجعل  ما  وهذا  قبل، 
لتقديم نسخة  أمام تحد كبري..  القادمة 
كنموذج  العالم  لها  يعود  استثنائية 
يحتذى به يف استضافة وتنظيم األحداث 

الرياضية الكربى.
} ماذا تقول لالعبي العنابي ؟

ما  مواصلة  عليكم  لهم..  أقول   -
يجب  وتألق..  عطاء  من  تقدمونه 
األرض  عاميل  واستغالل  بثقة  اللعب 
وعىل  والجمهور، 

النفيس  الضغط  عن  االبتعاد  الالعبني 
القدم وانتهاز  بلعبة كرة  االستمتاع  مع 
املستطيل  لهم يف  التي ستسنح  الفرص 
األخرض من أجل ترشيف الكرة القطرية 
ُيقام  املونديال  أن  خاصة  والعربية، 
ألول مرة يف بلد عربي يف منطقة الرشق 

األوسط.
ثالثة  وجود  عن  تقول  وماذا   {
القائمة  يف  الغرافة  العبي  من 

النهائية ؟
فريقي  العبي  من   3 بوجود  سعيد   -
املرات  يف  واتمنى  النهائية،  القائمة  يف 
وان  خاصة  اكرب،  عدد  وجود  القادمة 
اللعب للعنابي رشف كبري.. وان الغرافة 
ويف  الوطنية،  للمنتخبات  رافدا  ظل 
الذين  الالعبني  لجميع  التوفيق  النهاية 
القائمة  يف  سانشيز  املدرب  اختارهم 
التاريخية واالسماء التي سجلت بأحرف 

من نور.
التي  مالعب  الـ8  يف  رأيك  ما   {

ستقام عليها املباريات؟
تجهيزها  تم  املونديال  مالعب  نعم..   -
أقيمت  منها  وبعض  ممتازة،  بصورة 
القطري  الدوري  يف  املباريات  عليها 
بجانب لقاءات يف كأس العرب 
االفتتاح،  مواجهة  ضمنها  من 
وصممت  مميزة  مالعب  وهي 
األمور  وكل  التصاميم  بأعىل 
جاهزة.. وكل ملعب منها يحكي 

عن مدى اإلبداع. 
الذي  ما  نظرك  وجهة  من   {
يميز قطر عن بطوالت املونديال 

السابقة؟
- بداية واألهم هو فوز امللف القطري 
بالتنظيم، وذلك تم بتخطيط وقيادتنا 
الرشيدة استحقت كل التحايا والتقدير 
امللف  فوز  يف  نجاحهم  عىل  واالحرتام 
الرتتيب  تم  وبعدها  بالتنظيم،  القطري 

للمونديال.
تدريبات  تستضيف  الغرافة   {
هو  ما  األمريكي..  املنتخب 

تعليقك ؟
التحضريات  كل  وفرنا  نعم..   -
أشاد  األمريكي  والوفد  لالستضافة، 
مباراة  وسنلعب  النادي،  بمرافق 
خالل  أمريكا  منتخب  مع  ودية 
مباراة  وهي  املقبلة  الساعات 
غري معلنة، ومؤكد سنعمل عىل 
توفري كل االحتياجات للمنتخب 
األمريكي الذي يتدرب بمالعب 

نادي الغرافة.

دعم 
الجماهير 
العربية 

»رسالة سالم 
لكل العالم«

حزين لغياب 
مصر والجزائر 
.. وكرة القدم 

»ظلمت«
 الخضر

برنامج إعداد 
العنابي على 
قدر الحدث 

ومصدر تفاؤل 
للجميع

نراهن 
على »الحضور 
الجماهيري« 

بالبطولة

اللقب أقرب
»األوروبيين«  لـ

وأتمناها 
»التينية«..!

العنابي قادر 
على إسعاد الجماهير

وثقتنا كبيرة في العبينا 

ــيــن الــمــالعــب تــســاعــد الــالعــبــيــن  ــة الــتــنــقــل ب ســهــول
ــــتــــألــــق والـــجـــمـــاهـــيـــر عـــلـــى االســـتـــمـــتـــاع عـــلـــى ال

 .. ـــجـــمـــيـــع  ال حــــديــــث  ـــون  ـــك ســـي  »2022« ــــال  ــــدي ــــون م
ــة«  ـــة مــســجــل ـــطـــري ـــــة ق ـــــارك ــــجــــاح الـــتـــنـــظـــيـــمـــي »م ــــن وال

عالميا قطر  قيمة  يعكس  ال��م��ون��دي��ال  بتنظيم  ال��ف��وز 

{ استاد خليفة الدولي 

يحتضن تدريبات الفرق
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رئيس المركز الدولي لألمن الرياضي يتوقع في المونديال المقبل:

أعلى مستويات األمن والسالمة في »2022«

الدويل  املركز  عن  صادر  بيان  وقال 
دولية  منظمة  الريايض،  لألمن 
من  تأخذ  ربحية  وغري  مستقلة 
لم تدخر  إن قطر  لها،  الدوحة مقرا 
راسخة  أسس  إرساء  يف  جهدا 
للتعاون الدويل لضمان سالمة وأمن 
كافة املشاركني يف بطولة كأس العالم 
يف  وزوار  ومشجعني  منتخبات  من 

النسخة التاريخية املرتقبة.

بن حنزاب وإرث المونديال 
في مجال السالمة 

واألمن

وقال السيد محمد بن حنزاب، رئيس 
لألمن  الدويل  املركز  إدارة  مجلس 
الريايض: »مع اقرتاب انطالق بطولة 
كأس العالم FIFA قطر 2022 بعد 
الدويل  املركز  يف  نحن  قليلة،  أيام 
فخورون بأن قطر جاهزة ومستعدة 
نسخة  وتنظيم  بالعالم  للرتحيب 
املتوقع  من  التي  البطولة  من  فريدة 
أن تكون ناجحة عىل كل املستويات 
وأمن  سالمة  مستوى  عىل  وخاصة 
نفاد  مع  الغفرية  العاملية  الجماهري 

التذاكر التي أعلن عنها الفيفا. 
وزارة  بجهود  حنزاب  بن  وأشاد 
اسرتاتجية  وضعت  التي  الداخلية 
العمل وسار عليها الجميع مشريا إىل 
بكل  املعنية  هي  املوقرة  الوزارة  أن 
األمور وقامت بعمل كبري وتجهيزات 
وبناء  مستوى  أعىل  عىل  أمنية 
الكفاءات  مستوى  ورفع  القدرات 
طويل  إرثا  يرتك  ذاته  بحد  وهذا 
األمد، والشكر موصول للجنة األمنية 
واللجنة   2022 قطر  العالم  لكأس 

العليا للمشاريع واإلرث. 
املركز  قدم  لقد  حنزاب:  بن  وتابع 
وسائل  كل  الريايض  لألمن  الدويل 
األوىل  األيام  منذ  املهنية  املساندة 
استضافة  حق  قطر  ُمنحت  عندما 
 2022 قطر   FIFA العالم  كأس 
قطر  لتصبح   ،2010 ديسمرب  يف 
والرشق  العربي  العالم  يف  دولة  أول 

األوسط تستضيف املونديال. 
وشدد بن حنزاب عىل أن دولة قطر 
نجحت يف تسخري الخربات يف مجال 
الدول  من  واحدة  باعتبارها  األمن 
الجريمة  معدالت  أدنى  تشهد  التي 
تتبني  نفسه،  الوقت  ويف  العالم،  يف 
أفضل املمارسات العاملية عىل جميع 
املستويات، السيما تلك التي اعتمدتها 
األحداث  استضافت  التي  الدول 
الرياضية الكربى يف املايض وهذا ما 
قطر  العالم  كأس  أن  نؤكد  يجعلنا 
2022 لن يشهد نجاحا عىل مستوى 
األمن والسالمة فقط، بل سيرتك إرثا 
واألمن  السالمة  مجال  يف  ملموسا 
يخدم املنافسات الرياضية املقبلة يف 

شتى أنحاء العالم. 
عن  معربا  حديثه  حنزاب  بن  وختم 
عرب  أصبحت  قطر  دولة  بأن  فخره 
املركز الدويل لألمن الريايض مرجعية 
واألمن  السالمة  مجال  يف  دولية 
وهذا  الرياضة  يف  والنزاهة  الريايض 

بحد ذاته إرث كبري للعالم بأرسه. 

مونتاناري: كل الثقة في 
قدرة قطر

ماسيميليانو  السيد  قال  جانبه،  من 
مونتاناري، الرئيس التنفيذي للمركز 
املركز  إن  الريايض:  لألمن  الدويل 
ستقدم  قطر  أن  من  واثق  الدويل 
بطولة آمنة لجميع املشاركني، وذلك 
للمسؤولني  الدؤوبة  الجهود  بفضل 
سنوات  مدار  عىل  واملنظمني 
االستعدادات مضيفا أن العالم شهد 

ُمنحت  أن  منذ  املتغريات  من  العديد 
كأس  بطولة  استضافة  حق  قطر 
العالم، حيث مر بأوبئة واضطرابات 
القطرية  الحكومة  لكن  دولية، 
برؤية منسقة وروح  العمل  واصلت 
املصلحة  أصحاب  بمشاركة  تعاون 
عرب مختلف البلدان والقطاعات، بما 
املجتمع  ومممثلو  مؤسسات  ذلك  يف 

املدني أيًضا«. 

} منذ نشأته عام 2010، 

ما هي مساهمات المركز 
الدولي لألمن الرياضي ودوره 

في تأمين األحداث الرياضية 
الكبرى؟

يقول السيد ستيفن فليمنج مدير أمن 
املركز  يف  الكربى  الرياضية  األحداث 

الريايض: منذ تأسيسه  الدويل لألمن 
الدويل  املركز  قدم   ،2010 عام  يف 
الدعم  جوانب  كل  الريايض  لألمن 
املنظمة  الرياضية، واللجان  للهيئات 
واالتحادات  واملنظمات  املحلية، 
الدولية  املستويات  عىل  الرياضية 
املسائل  جميع  يف  واملحلية  والوطنية 
وتطوير  املالعب  بتصميم  املتعلقة 
والتخطيط  التنظيمية  الجوانب 

التشغييل والتدريب والتعليم.
السالمة  معايري  وضعنا  لقد  وتابع: 
لبطولة  الصلة  ذات  واملبادئ  واألمن 
لكرة  الدويل  لالتحاد  العالم  كأس 
تقييمات  وأجرينا  )الفيفا(  القدم 
للبطوالت  واملخاطر  للتهديدات 
األمم  مكتب  مع  باالشرتاك  الدولية 
بالرشاكة  اإلرهاب،  ملكافحة  املتحدة 
األقاليمي  املتحدة  األمم  معهد  مع 

وتحالف  والعدالة  الجريمة  لبحوث 
ويقوم  للحضارات.  املتحدة  األمم 
املركز الدويل لألمن الريايض بدوري 
برنامج  يف  فني  ورشيك  كمنفذ 
األحداث  ألمن  العاملي  املتحدة  األمم 
واستخدام  الكربى  الرياضية 
كما  العنيف.  التطرف  ملنع  الرياضة 
نشارك يف أنشطة اإلنرتبول واملجلس 
العاملية  الصحة  ومنظمة  األوروبي 
وآليات التعاون الدولية األخرى ذات 

الصلة يف مجال السالمة واألمن.

} كيف هو دور المركز 

الدولي لألمن الرياضي في 
كأس العالم قطر 2022. 

وهل هناك تعاون مع 
الجهات الوطنية على هذا 

المستوى؟

 ،2013 عام  منذ  فليمنج:  ستيفن 
الريايض  لألمن  الدويل  للمركز  كان 
رئيسيًا  استشاريا  تعيينه  رشف 
للجنة  الفنية  للمساعدة  ومقدًما 
بشأن  واإلرث  واملشاريع  العليا 
العالم  كأس  ملالعب  واألمن  السالمة 

قطر 2022. 
بتسليم  قمنا  الوقت،  هذا  وطوال 
كان  مرشوع،   100 من  أكثر 
شملت   .2022 أكتوبر  يف  آخرها 
من  كاملة  مجموعة  املشاريع  هذه 
بتصميم سالمة  املتصلة  املوضوعات 
وتطوير  املونديالية،  املالعب  وأمن 
الرئيسية،  للنتائج  زمني  جدول 
وإنتاج مفاهيم العمليات التشغيلية، 
وجوانب التخطيط التشغييل للسالمة 
واإلجراءات،  والسياسات،  واألمن، 
وتقديم  التدريب  تطوير  خالل  من 
لقادة  التدريبية  الربامج  من  سلسلة 
املالعب الرئيسية يف وزارة الداخلية، 
وأمن  سالمة  ومنسقي  ومديري 
واملرشفني،  األمن،  وضباط  املالعب، 

واألمن الخاص واملتطوعني.
واملهنية  الفنية  املشورة  قدمنا  لقد 
بشأن إجراءات سالمة وأمن األحداث 
برامج  ونفذنا  الرئيسية،  الرياضية 
األحداث  من  العديد  يف  املراقبة 
نقل  يف  ونجحنا  العاملية  الرياضية 
التعليم  مجال  يف  الدولية  خربتنا 
يف  لدمجها  الجيدة  واملمارسات 
العالم  لكأس  التشغييل  التخطيط 
هذه  تغطي  وال   .2022 قطر 
املشاريع عمليات املالعب فحسب، بل 
ومواقع  الفنادق  النقل،  أيًضا  تشمل 
ومركز  الدويل  البث  ومركز  التدريب 
ومهرجانات  الرئييس  العمليات 
بتصميم  قمنا  لقد  املشجعني. 
شامل  تدريب  برنامج  وتطوير 
للرشطة،  الوقائي  األمن  ملستشاري 

لحماية  نهج  تطوير  إىل  باإلضافة 
وإدارة الحشود.

} كيف سيتم التنسيق بين 

جميع األجهزة األمنية في 
العالم خالل المونديال؟

ستيفن فليمنج: من منطلق تجربتنا 
الكربى،  الرياضية  األحداث  مع 
سيكون هناك تنسيق كبري بني جميع 
الوطنية  الحكومية واألمنية  الوكاالت 
الدويل  املركز  ويلعب  والدولية. 
الصدد،  الريايض دوًرا يف هذا  لألمن 
العاملية  الشبكة  خالل  من  سيما  ال 
املعنية  الوطنية  االتصال  لنقاط 
بأمن األحداث الكربى التي أنشأناها 
كآلية  املتحدة  األمم  مع  باالشرتاك 
للمساعدة  املختلفة  األشكال  لتعزيز 

والدعم املتبادلني عرب الدول.
شبكات  خالل  من  التنسيق  تم  لقد 
لتحديد  الدولية  االستخبارات 
واملخاطر  التهديدات  وتخفيف 
وكاالت  خالل  من  للبطولة.  الدولية 
تنفيذ القانون الدولية مثل اإلنرتبول 
التابعة  وتلك  ستاديا(  )مرشوع 
لألفرقة  الوطنية  الرشطة  لوكاالت 
املعلومات  تبادل  سيتم  املشاركة، 
وإدماجها  والجنائية  االستخباراتية 
يف التخطيط التشغييل لضمان سالمة 

وأمن جميع الحارضين.

} ماذا سيكون بالضبط 

دور المركز الدولي لألمن 
الرياضي خالل مونديال 

قطر؟

جميع  أنجزنا  لقد  فليمنج:  قال 
هذه  خالل  الرئيسية  التزاماتنا 
السنوات من التحضري والعمل الجاد 
املصالح  أصحاب  جميع  قبل  من 
واملعنيني وحظينا بكامل التعاون من 

كل الجهات يف دولة قطر. 
الدويل  املركز  تكليف  تم  لقد  وتابع: 
اللجنة  قبل  من  الريايض  لألمن 
بإجراء  واإلرث  للمشاريع  العليا 
مالحظات وتقييمات السالمة واألمن 
يف عدد من املالعب، من أجل تحديد 
واإلبالغ  الجيدة  املمارسات  ودعم، 
إجراء  فيها  يمكن  التي  املجاالت  عن 
املستويات  جميع  عىل  تحسينات 
فخورون  نحن  بالبطولة.  املتعلقة 
أيًضا بمساعدة لجنة قطر 2022 يف 
الحفاظ عىل إرث السالمة واألمن لهذا 
تجميع  حيث  من  التاريخي،  الحدث 
التي تم تسليمها  وتحليل املخرجات 
 FIFA العالم  لكأس  التحضري  أثناء 

قطر 2022.

مونتاناري: انتظروا نموذجا جديدا من التنظيم اآلمن 

فليمنــج: قدمنــا أكثـر مـن »100« مشــروع لتنظيــم أفضـل بطولــة في التاريــخ

بن حنزاب: وزارة الداخلية قامت بتجهيزات مميزة

{ ستيفن فليمنج

{ محمد بن حنزاب

{ مونتاناري

أشاد كبار المسؤولين 
في المركز الدولي 

لألمن الرياضي 
باستعدادات دولة 

قطر االستثنائية في 
مجالي األمن والسالمة 

قبل أيام من انطالقة 
النسخة الـ  22 من 

نهائيات كأس العالم 
فيفا قطر 2022 والتي 

تنظمها دولة قطر ألول 
مرة في منطقة الشرق 

األوسط. 



15

السنة )28( - األربعاء 22 من ربيع اآلخر  1444هـ الموافق 16 نوفمبر 2022م العدد )9935(

كدت أفقد »عقلي« 
قبل »400« كلم

هل تخيلت حجم الصعوبات، كم املياه التي يحتاجها الجسم، 
وكمية الطعام.. طريقة النوم وكيفية السري يف ظالم دامس.. 
السلمي،  عبدالله  السعودي  الرحالة  عاشها  األمور  هذه  كل 
الذي تمكن من قهر كل الصعوبات ونجح يف الوصول بسالمة 
ملونديال  كبري  ودعم  وسالم..  حب  رسالة  يف  قطر  إىل  الله 
العرب مونديال 2022 الذي يقام ألول مرة يف الوطن العربي 

والرشق األوسط. 
لكن السؤال املهم: كيف استطاع السلمي تحقيق هذا اإلنجاز، 
بعد  وشعوره  واجهها،  التي  الصعبة  املطبات  أبرز  هي  وما 

الوصول إىل منفذ سلوى..؟ 
الريايض عىل  الوطن  الكثري طرحها  كل هذه األسئلة وغريها 
التفاصيل  السلمي يف لقاء خاص جدا تحدث خالله عن كل 

وكان هذا أبرز ما جاء فيه.. 

} يف البداية هل قمت برحالت مثل هذه الرحلة أم هذه 
املرة األوىل..؟ 

وأسرتاليا  كندا  يف  منها  الرحالت  من  بالكثري  قمت  ال..   -
واملكسيك، وأنا كرحال منذ 5 سنوات أقوم بالتنقل بني الدول 
الرحلة تعد األصعب  والسري ملسافات طويلة جدا، لكن هذه 

بالنسبة يل يف حياتي. 

} ملاذا هي األصعب..؟ 

بني  أفضل  أجواء  يف  كانت  األوروبية  الدول  يف  الرحالت   -
األنهار ووسط األمطار، لكن قطع الجزيرة العربية والصحراء 
هذا األمر لم يكن بالسهل عىل اإلطالق، وواجهت فيه الكثري 

من التحديات واملطبات الصعبة جدا. 

} هل ترسب إليك إحساس يف وقت ما بالتوقف أو إلغاء 
املسرية، وهل أثرت الضغوط اإلعالمية عليك..؟ 

إنهاء  من  فعال  قريبا  كنت  عليك رسا،  أخفي  لن  - برصاحة 
اإلرهاق  بسبب  للدوحة  الوصول  من  كيلو   400 قبل  الرحلة 
مرة  وأعود  أتوقف  أن  فعال  وفكرت  جدا،  الشديد  والتعب 
من  لالقرتاب  للشارع  خرجت  وعندها  أدراجي،  أخرى 
السيارات بسبب األلم الشديد الذي كنت أشعر به ويف قرارة 
لكن حدث يشء  أستمر،  ولن  انتهى فعال  قد  األمر  أن  نفيس 

غري املسار تماما. 

} ما الذي حدث عىل الطريق..؟ 

- توقفت سيارة بجواري وكان فيها بطل الراليات القطري 
مبارك الهاجري، الذي تعرف عيلّ وقام بتشجيعي وتحفيزي 
ورفع معنوياتي مرة أخرى، وقال يل بأنني أستطيع استكمال 
الرحلة وتحقيق إنجاز كبري، وبالفعل عدت عن قراري وقررت 
لحظة  وكانت  قطر  إىل  الوصول  من  تمكنت  حتى  املواصلة 

جميلة وسعادة ال توصف عىل اإلطالق. 

} هل كان هناك من يعارض قيامك بهذه الرحلة..؟ 

حيث  الرحلة،  إلتمام  يل  املعارضني  أشد  كانت  الوالدة   -
وسط  كندا  يف  الرحالت  أن  وأكدت  األمر،  بصعوبة  أخربتني 
الغابات واألنهار تختلف تماما عن صحراء الجزيرة العربية 
بأنها  ردت  إرصاري  وأمام  لكن  شيئا،  عنها  تعرف  ال  التي 
واثقة بوصويل إىل مكة ثم العودة من جديد إىل جدة.. إال أنني 
وعدتها بإتمام املهمة والوصول إىل قطر، والحمد لله أوفيت 

بالوعد. 

} هل كان هناك أي مرافق لك أو من يمدك بأي يشء 
الستكمال الرحلة..؟ 

- كنت أسري بمفردي طوال الرحلة، وال يوجد أحد يساعدني 
أو يقوم بإمدادي بأي يشء. 

بتنظيم  تقوم  كنت  كيف   {

تناولك الطعام..؟ 

ما  ودائما  اللوجيستية،  األمور  إدارة  يف  متخصص  أنا   -
عىل  منها  أحصل  التي  املحطات  وأقرب  التوقف  نقاط  أحدد 
التي أريدها الستكمال املرحلة، والحمد  احتياجاتي واألشياء 
لله استطعت التعايش مع األمر والتغلب عىل كل الصعوبات. 

} كم كمية املياه التي كنت تتناولها..؟ 

- كنت أقوم برشب من 5 إىل 6 لرتات من املياه.. حسب األجواء 
وأحيانا  صافية  مياه  برشب  أقوم  فأحيانا  الحرارة،  ودرجة 
املساجد،  يف  املوجودة  املياه  أو  املوايش  مياه  لرشب  نضطر 
ولدينا فلرت مياه نستخدمه ويكون معنا يف كل مكان، وهذه 
قيد  البقاء عىل  فالرحالة هدفه فقط  األمور معتادون عليها، 

الحياة وليس البحث عن أي رفاهية. 

} وجود علم قطر بجوار علم السعودية معك.. ما هي 
رسالته..؟ 

- الرسالة األهم هي أننا بلد واحد ومصرينا واحد وإخوة، ال 
يمكن أن يفرقنا أي يشء أبدا مهما حدث. 

مياه  يف  بسكبها  وتقوم  ماء  قنينة  تحمل  رأيناك   {
الخليج بالدوحة فما الرس..؟ 

جدة  يف  األحمر  البحر  من  املياه  بعض  فيها  القنينة  هذه   -
املعاناة  حجم  عىل  شاهدة  وهي  يوما،   55 ملدة  معي  وظلت 
والصعوبات التي واجهتها، لكنني أردت ان أنقل بها رسالة 
املحبة والسالم والعالقة املميزة بني األشقاء، وأننا دائما دعم 
وسند لبعضنا البعض وخلف قطر من أجل إنجاح استضافة 

الحدث التاريخي كأس العالم 2022. 

ما  رأيك  ويف   2022 العالم  كأس  لبطولة  توقعاتك   {
يميزها عن غريها..؟ 

جمال  فالدوحة  العالم..  لكأس  استثنائية  نسخة  هذه   -
كل  من  أناسا  واحد  مكان  يف  تشاهد  أن  ويمكن  يوصف،  ال 
مدينة  يف  الربازيل  تجد  السابق  املونديال  بعكس  الثقافات 
وأمريكا يف مدينة أخرى، بينما هنا الكل معا وهذا يشء لم 

يحدث سابقا. 

} ما هو منتخبك املفضل يف املونديال..؟ 

العربية..  املنتخبات  وكل  السعودية  أشجع  بالتأكيد   -
وبعدهم منتخبي املفضل هو األرجنتني. 

} من تتوقع أن يتوج باللقب..؟ 

- هذه بطولة مييس.. ويستحق كأسطورة أن يكون يف سجله 
لقب بطولة كأس العالم وأتمنى أن يحالفه التوفيق هذه املرة 

لتكون 2022 من نصيبه. 

} كيف كان شعورك بعد االستقبال الحافل يف قطر..؟ 

التعب..  كل  أنىس  وجعلوني  صدري  أثلجوا  لقد  برصاحة   -
ومن أجل هذه اللحظة كنت مستعدا أن أتعب عمري كله. 

كأس  خالل  ستتواجد  أم  اآلن..  رحلتك  انتهت  هل   {
العالم..؟ 

- ال لم تنته بعد.. فأنا أنوي امليش لجميع نقاط كأس العالم 
وكل الفعاليات وسأقوم بتغطيتها.. وبعد نهاية كأس العالم 
سأميش رحالت عاملية، وسأقوم برحلة من حدود املكسيك إىل 

حدود كندا. 

} كلمة أخرية..؟ 

قابلوني  التي  املحبة  هذه  عىل  القطري  الشعب  كل  أشكر   -
 ،2022 مونديال  عىل  لهم  وأبارك  الجميلة  ومشاعرهم  بها، 
وأتمنى إن شاء الله أن يخرج بأفضل صورة ويكون مرشفا 
»أهال  العالم  أنحاء  كل  من  للجماهري  وأقول  العرب..  لكل 

بالجميع يف دوحة الجميع«.

الوالدة عارضتني بشدة وقالت »هتروح لمكة وترجع« 

»رسالة الهاجري« 
حفزتني الستكمال الرحلة 

والوصول إلى الدوحة 

نسيت التعب.. 
عند »الساعة الرملية« 
بعد االستقبال الحافل 

صحراء »الجزيرة العربية« قاتلة.. وفخور بتحقيق هذا اإلنجاز

حوار – محمد الجزار

{  خالل الرحلة

{  استقبال حافل من الجماهير

الرحالة السعودي عبدالله السلمي يكشف 

لـ $ أسرار رحلته من كورنيش جدة للدوحة:

البعض من الناس يسير على قدميه ربما لمسافة كيلو أو أكثر بقليل فيشعر بالتعب ويكتفي 
بهذا الرقم ليس في يومه وربما في أسبوع كامل.. لكن ما بالك بشخص يسير وحيدا في صحراء 
الجزيرة العربية »القاحلة« و»المقفرة« لمدة 55 يوما، قاطعا مسافة 1600 كيلو متر من كورنيش 

جدة والبحر األحمر إلى كورنيش الدوحة والخليج العربي. 

{ عبدالله 

السلمي

{  السلمي يتحدث 

للزميل محمد الجزار
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وسط أجواء استثنائية قبل االنطالقة المونديالية

»أقوى المنافسات« »التدريبات« تمهد لـ

أجواء رائعة للغاية تعيشها أنديتنا يف الوقت 
العاملية  املنتخبات  تدريبات  بدء  مع  الحايل 
يف   2022 العالم  كأس  النطالق  استعداداً 
انطالق  املاضية  األيام  شهدت  حيث  قطر، 
الربنامج  وفق  مختلفة  أرجاء  يف  التدريبات 
مواقع  تحديد  تم  حيث  مسبقاً،  املحدد 
عملية  يسهل  ما  مميز  بشكل  التدريبات 

تنظيم الحدث العاملي الكبري.
توافد  املاضية  األيام  خالل  شهدت  الدوحة 
الفور  وعىل  القارات،  جميع  من  املنتخبات 
كما  البعثات،  وصول  بعد  التدريبات  بدأت 
ظل  يف  مميزة  فعاليات  التدريبات  شهدت 
أجل  من  منتخباتها  خلف  الجماهري  زحف 
تشهدها  التي  الرائعة  باالجواء  االستمتاع 

قطر يف جميع األرجاء.
املعدة  األندية  مالعب  يف  املنتخبات  تدريبات 
للحدث  كبرية  جاهزية  يؤكد  صورة  بأفضل 
ستتمكن  حيث  املعايري،  أعىل  وفق  العاملي 
يف  السكن  من  املشاركة   32 الـ  املنتخبات 
منذ  بعضها  قربا من  األكثر  تعد  معسكرات 
 1930 سنة  للبطولة  االفتتاحية  النسخة 
املنشأة نفسها طيلة  وسيقيم كل منتخب يف 
البعثات  لتنقل  حاجة  ال  إذ  املنافسة،  أيام 
هذه  ستتميز  كما  محلية،  جوية  رحالت  يف 
عىل  الفرق  بقدرة  البطولة  من  النسخة 
الذي  اليوم  رسمية  تدريب  مواقع  استعمال 

يسبق مبارياتها.
 3 واإلرث  للمشاريع  العليا  اللجنة  ووفرت 
خالل  املستخدمة  التدريب  مواقع  من  أنواع 
الرياضية  النوادي  منشآت  وهي:  البطولة، 

أماكن  الجماعية،  التدريب  مراكز  املحلية، 
التدريب يف املالعب وقد تم تشييد العديد منها 
من الصفر، كما تم تجديد بعضها، وستكون 

عقب  القدم  كرة  إرث  من  يتجزأ  ال  جزءا 
املونديال وتتكون معسكرات املنتخبات 

وأخرى  نجوم   4 فئة  من  فنادق  من 
ومنتجعات  وفيالت  نجوم،   5

فندقية،  غري  إقامات  وأماكن 
الرياضية  األكاديميات  كمباني 
واإلقامات  املدرسية  والسكنات 
ملرافق  إضافة  الجامعية، 
أخرى كغرف العالج، وتميزت 
حماية  عىل  بقدرتها  جميعها 
خصوصية املنتخبات وُزّودت 
األمان  بروتوكوالت  بكل 

الالزمة.
عاد  الذي  العنابي  منتخبنا 
معسكره  وبدأ  للدوحة 
يتدرب  للمونديال  األخري 
بمنطقة   3 رقم  ملعب  يف 
فرض  وقد  زون  أسباير 
ملنتخبنا  الفني  الجهاز 
الشديد  الرتكيز  من  حالة 
أجل  من  العنابي  عنارص  عىل 
جاهزية؛  ألقىص  الوصول 

سيقص  منتخبنا  أن  خاصة 
أول  وسيكون  االفتتاح  رشيط 

خالل  من  البطولة  يف  سيلعب  من 
البيت  استاد  اإلكوادور عىل  مواجهة 

الكل  أن  والشك  املقبل،  األحد  يوم 
منتخبنا  سيكون  لذا  املباراة  تلك  يرتقب 

قبل  جاهزية  ألقىص  بالوصول  مطالبا 
املنتظرة. البداية 

البعثة تغادر غدًا

في مرانه بـ » الريان «

أسود األطلس يستعدون لجورجيا

كيروش يرفع جاهزية إيران

يف  تدريباته  املغربي  املنتخب  واصل 
استعدادا  الدحيل،  ملعب  عىل  قطر، 
انطالقها  املقرر  العالم  كأس  لخوض 

األحد املقبل.
األسود،  العبي  أغلب  املران  يف  وشارك 
وإلياس  العب  بوفال  »سفيان  يتقدمهم 

الشاعر وعبد الرزاق حمد الله«.
املنتخب  مدرب  الركراكي  وليد  وركز 

خفيف،  مران  يف  العبيه  إعياء  إزالة  عىل 
زياش  »حكيم  املحرتفني  غياب  شهد 

ونوصري مزراوي وياسني بونو«.
ويسافر األسود غداً الخميس إىل اإلمارات 
قبل  جورجيا،  أمام  ودية  مباراة  لخوض 
خوض  قبل  الدوحة،  إىل  البعثة  تعود  أن 
املونديال ضمن املجموعة السادسة، التي 

تضم »كرواتيا وبلجيكا وكندا«.

أدى املنتخب اإليراني مساء أمس الحصة 
وصوله  منذ  قطر  يف  له  األوىل  التدريبية 
إىل الدوحة لخوض نهائيات بطولة كأس 
املجموعة  ضمن  إيران  وستلعب  العالم، 
إنجلرتا  تضم  والتي  املونديال  يف  الثانية 

والواليات املتحدة وويلز.
عىل  كريوش  كارلوس  الربتغايل  وأرشف 
دقيقة،  و30  ساعة  استمر  الذي  املران 
وكانت أول 20 دقيقة من املران مفتوحة 

ألجهزة اإلعالم.
الريان  فندق  يف  إيران  منتخب  ويقيم 
عىل  التدريبات  ويخوض  بالدوحة، 

مالعب الريان.
وتخوض إيران أوىل مبارياتها يف البطولة 
واملباراة  نوفمرب،   21 يوم  إنجلرتا  أمام 
 25 يوم  ويلز  أمام  ستكون  الثانية 
نوفمرب، فيما ستكون املباراة الثالثة أمام 

املنتخب األمريكي يوم 29 نوفمرب.

كتب - عادل النجار

{ من تدريبات منتخب إيران

وسط جدية كبيرة

خاض تدريبا على فترتين

الدحيل يحتضن »السنغال«

» العقلة« يستضيف كوريا 

الدحيل  نادي  ملعب  عىل  تدريباته  أمس،  السنغايل،  املنتخب  استهل 
استعداداً لخوض كأس العالم FIFA قطر 2022 التي ستنطلق األحد 
املقبل وتستمر حتى الثامن عرش من ديسمرب.. ويسجل املنتخب السنغايل 
املنتخب  تضم  التي  األوىل  املجموعة  ضمن  البطولة  يف  الثالث  ظهوره 
القطري صاحب األرض والجمهور إىل جانب منتخبي اإلكوادور وهولندا.. 
يف  املنافسة  غمار  للدخول يف  التحضري  أليو سيسيه والعبوه  املدرب  وبدأ 
انتظار انضمام ساديو مانيه نجم بايرن ميونخ األملاني، حيث كانت بعثة 
العنارص عدا ساديو  املايض بكامل  اإلثنني  الدوحة  إىل  املنتخب قد وصلت 

ماني الذي يتلقى العالج من إصابة تعرض لها مع فريقه بايرن ميونخ.

العقلة  بمركز  األوىل  التدريبية  حصته  الجنوبي  الكوري  املنتخب  أدى 
التدريب  بينتو..وركز  باولو  الربتغايل  الفني  املدير  بقيادة  بالدوحة 
األول للمنتخب الكوري عىل تعايف الالعبني من رحلة جوية استغرقت 
املنتخب  عاود  ثم  الدوحة،  إىل  الجنوبية  كوريا  من  ساعات   10
تشان  هي  هوانغ  الالعب  إصابة  التدريب  مساء..وشهد  التدريب 
)ولفرهامبتون اإلنجليزي( يف أوتار الركبة، إال أن الجهاز الطبي 
أكد أن اإلصابة »غري خطرية« وسيتلقى الالعب العالج املناسب.. 
)النرص  سو   - جني  كيم  كرة  دون  من  للتدريبات  عاد  كما 

السعودي( الذي كان يعاني من مشاكل يف الركبة.

الياباني يواصل تحضيراته بالسدسويسرا تبدأ بـ »جامعة قطر«

املنتــــــخب  خــــــــاض 
عىل  أمس  تدريباً  السويرسي 
ملعب جامعة قطر، وتعترب مهمة 
املونديال  يف  السويرسي  املنتخب 
القوي  أدائه  من  بالرغم  صعبة 
التصفيات  يف  قدمه  الذي 

بكتيبة قوية من النجوم يتقدمهم 
شاكريي وغرانيت تشاكا.

املجموعة  ضمن  سويرسا  وتلعب 
السابعة التي تضم كذلك منتخب 
السامبا(  )راقيص  الربازيل 

ورصبيا والكامريون.

مبارياتها  سويرسا  وتستهل 
بمواجهة  األول  الدور  يف 
وبعد  نوفمرب   24 يف  الكامريون، 
ويأتي  الربازيل،  تواجه  أيام   4
 2 يف  ورصبيا  سويرسا  لقاء 

ديسمرب.

واصل املنتخب الياباني تدريباته 
عىل ملعب نادي السد، حيث كانت 

بعثة املنتخب الياباني من أوائل 
املنتخبات التي وصلت إىل الدوحة 
من أجل خوض غمار كأس العالم 

2022، ويلعب املنتخب الياباني 

ضمن املجموعة الخامسة التي تضم 
إىل جانبه كال من أملانيا وكوستاريكا 

وإسبانيا.
ويفتتح املنتخب الياباني مبارياته يف 

كأس العالم بمواجهة املنتخب األملاني 
يوم 23 نوفمرب الجاري قبل مواجهة 

كوستاريكا ثم إسبانيا.
ويف نسخة 2014 من املونديال التي 

أقيمت يف روسيا، وصل املنتخب 
الياباني إىل دور الـ 16 ولكنه ودع 

البطولة أمام املنتخب البلجيكي 
بخسارته 2 /  3.
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نشر فيديو لألذان في أحد المساجد.. وأشاد بكرم الضيافة القطري

»باتيستا« حديث السوشيال ميديا

تداول رواد مواقع التواصل االجتماعي 
الفيديو والكلمات الجميلة التي نرشها 
باتيستا  كارتر  الربازييل  الصحفي 
يف  املساجد  ألحدث  فيديو  نرش  والذي 
الدوحة وعلق قائال: العرب يرحبون بنا 

جميعا بأذرع مفتوحة مثل اإلخوة.
وبهذه الكلمات الجميلة أرسل باتيستا 
رسالة للعالم للتعبري عن أجواء السالم 
واملحبة املحيطة بمونديال قطر 2022، 
الضيوف  وأن قطر تفتح ذراعيها لكل 
العد  العالم مع اقرتاب  من كافة ارجاء 
التنازيل لرضبة البداية للمونديال يف 20 

نوفمرب الجاري.
أقف  كنت  اليوم  أيضا:  باتيستا  وكتب 
أمام مسجد وسمعت األذان، هذا تقليد 
قديم عند املسلمني يدعوهم ألداء الصالة 
ويقال عدة مرات خالل النهار، هذا من 
أجمل األشياء التي رأيتها وأثرت عيل يف 

قطر.
منشور  مع  بقوة  املغردون  وتفاعل 
حسابه  عرب  وضعه  الذي  باتيستا 
وتمت  العربية،  باللغة  انستجرام  يف 
كلمات  لتنهال  املغردين  من  ترجمته 
بالصحفي  واإلشادة  الثناء  وعبارات 

الربازييل، الذي نقل الصورة بكل أمانة 
األجندات  أصحاب  عن  بعيدا  ومهنية 
ضد  مسعورة  حمالت  يشنون  الذين 
الدوحة  قطر. وكان باتيستا، قد وصل 
ونرش  بتصوير  وقام  قليلة  أيام  منذ 
عدة مقاطع فيديو من مختلف مناطق 

الدولة.
ليرشح  تويرت  يف  حسابه  عرب  وقال 
يف  املونديال  أجواء  هي  كيف  ملتابعيه 
أرض قطر: العرب يرحبون بنا جميعا 
بأذرع مفتوحة مثل اإلخوة، وليس هنا 

فقط. 
جاء  بأرجنتيني  التقيت  وأضاف: 
لركوب الدراجات من مدريد إىل الدوحة 
وأخربني أنه طوال الرحلة، كان املكان 
العربية،  الجزيرة  شبه  هو  األفضل 
السعودية  العربية  اململكة  وخاصة 

وقطر.

بنرش  مستمر  بشكل  باتيستا  ويقوم 
صور ومقاطع فيديو يومية من جوالته 
يف  أو  واقف  سوق  يف  سواء  قطر،  يف 

الكورنيش أو الشواطئ العامة.
الصور  بعض  بنرش  باتيستا  قام  كما 
للجماهري  لينقل  الرب  من  األخرى 
والتجربة  الرائعة  األجواء  الربازيلية 
الجماهري  ستعيشها  التي  االستثنائية 

يف الدوحة.
يف  دخل  بل  بذلك  باتيستا  يكتف  ولم 
املتابعني لتصحيح  نقاشات عديدة مع 
الحقيقية عن قطر،  الصور غري  بعض 
بكافة  الكامل  الرتحيب  عىل  لهم  وأكد 
لهم  الدعم  كل  وتقديم  املشجعني، 
درجات  يف  مميزة  بأجواء  واالستمتاع 

حرارة جيدة.
طبيعة  عن  املتابعني  بعض  وتساءل   
يرتديها  أن  املفرتض  من  التي  املالبس 

باتيستا،  له  ليؤكد  قطر،  يف  الشخص 
أن قطر ال تجرب أي شخص عىل ارتداء 
الوقت  يف  شدد  لكنه  بعينها،  ماليس 
ثقافة  لديهم  العرب  أن  عىل  نفسه 
خاصة بهم، حيث كتب "الحكومة هنا 
ال تجرب الناس عىل ارتداء مالبس معينة 
ويختار الجميع كيف يريدون الخروج، 
وتقاليدهم  ثقافتهم  لديهم  العرب  لكن 

الخاصة".
من  ملجموعة  فيديو  باتيستا  ونرش 
املنتخب  قمصان  ترتدي  الجماهري 
الربازييل عىل كورنيش الدوحة، ووصف 
باتيستا األمر بالجنون مؤكدا أن شعبية 
وقمصان  قطر  يف  كبرية  بالده  منتخب 

املنتخب منترشة يف كل مكان.
الوجبات  مع  له  صور  عدة  نرش  كما 
القطرية التقليدية، من بينها صورة له 

أشاد فيها بالطعام القطري.
ولذيذ،  جًدا  مميز  نموذجي  إنه  وقال 
الضأن  لحم  مع  األرز  وجبة  وخاصة 
من  وغريها  والحلويات  والتمر  املشوي 

األطباق الرشقية.
مع  املواقع  من  العديد  وتفاعلت 
نرش  عىل  وحرصت  الربازييل  الصحفي 
الفيديو الخاص به والذي أصبح حديث 
الجميع، وأكد عىل أمانة الكلمة من قبل 

اإلعالم يف نقل الصىورة الحقيقية.

الصحفي البرازيلي ينقل صورة 
جميلة عن العرب واإلسالم في قطر 

كتب - محمد الجزار

الحبسي يتوقع 
تتويج األرجنتين باللقب

كرة  نجم  الحبيس  عيل  توقع 
كأس  وسفري  العمانية،  القدم 
منتخب  يكون  أن   ،2022 العالم 
لحصد  حًظا  األوفر  األرجنتني 

لقب املونديال.
ترصيحات  يف  الحبيس  وقال 
العليا  للجنة  الرسمي  للموقع 
أن  "أتوقع  واالرث  للمشاريع 
يشهد النهائي، مواجهة قوية بني 
عىل  األملانية،  واملاكينات  التانجو 

أرضية استاد لوسيل".
األداء  عمان،  أسطورة  وتوقع 
يف  املتنافسة  الفرق  من  القوي 
مونديال قطر، مع فرصة سانحة 
افريقية  منتخبات   3 لوصول 
فيها  بما  اإلقصائية،  األدوار  إىل 

منتخب السنغال.
أسود  منتخب  أن  وأوضح 
يف  بعيًدا  يذهب  قد  التريانجا 
تتويجه  بعد  خاصة  املونديال، 
بكأس أمم أفريقيا العام الجاري، 
كما أشاد بمنتخبي غانا واملغرب.

وأضاف "السنغال لديها منتخب 

دليل  وخري  المعة،  وأسماء  قوي 
بأمم  الفريق  تتويج  ذلك  عىل 

افريقيا بعد فوزه عىل مرص".
ننىس  أال  علينا  "يجب  وشدد 
منتخبي غانا واملغرب، نحن عىل 
موعد مع عروض كروية تحبس 
األنفاس يف املواجهات التي تجمع 
من  غريها  مع  املنتخبات  هذه 
الفرق املشاركة يف البطولة خالل 

دور املجموعات".
تتألق  أن  الحبيس  ويتوقع 
األدوار  يف  الكبرية  املنتخبات 
نهائي  ربع  يشهد  وأن  املتقدمة، 
حاسمة،  مواجهات  البطولة 
النهائي  نصف  يف  الحال  وكذلك 
أمريكا  عمالقة  يجمع  لقاء  مع 
والربازيل،  األرجنتني  الجنوبية 
فرنسا  بني  يجمع  آخر  ولقاء 
املاكينات  لتتأهل  وأملانيا، 
عاملية  مواجهة  يف  للنهائي، 
كروي  وعرض  األرجنتني،  أمام 
يخطف أنظار املشجعني، ويشهد 

تتويج التانجو بالكأس.

لمهرجان المشجعين السبت المقبل

ميريام فارس ومالوما يفتتحان العروض الترفيهية
قطر   FIFA العالم  كأس  بطولة  منظمو  أعلن 
 FIFA Fan املشجعني  مهرجان  أن   ،2022
حديقة  يف  للزوار  أبوابه  سيفتح   ،Festival
بيان  وذكر  املقبل.  السبت  يوم  بالدوحة  البدع 
االتحاد  أن  )فيفا(،  القدم  لكرة  الدويل  لالتحاد 
سيشاركون  املضيف  البلد  عن  وممثلني  الدويل 
يف االفتتاح الرسمي للمهرجان، بحضور عدد من 
استقبال  يف  املهرجان  فيفا، حيث سيبدأ  أساطري 
زواره يف تمام الرابعة عرصا، عىل أن تنطلق مراسم 
االفتتاح يف السابعة مساء. وستحيي الفنانة اللبنانية 
حفلني  مالوما  الكولومبي  والنجم  فارس  مرييام 
العروض  برنامج  افتتاح  يف  موسيقيني 
ستشمل  والتي  املبارشة،  الرتفيهية 
فيه  يؤديان  عامليا  حرصيا  ثنائيا  عرضا 
أغنية »Tukoh Taka« النشيد الرسمي 

كل  تسجيله  يف  شارك  )والذي  املشجعني  ملهرجان 
الذي  فارس(،  ومرييام  ومالوما  ميناج  نيكي  من 

سيصدر يوم الجمعة املقبل.
مرييام  من  لكل  املوسيقي  العرض  وسيشكل 
من  واسعة  لباقة  االنطالق  نقطة  ومالوما  فارس 
العروض الفنية الرائعة عىل امتداد األسابيع األربعة 
املوسيقية  اإلبداعات  أفضل  ستتخللها  املقبلة، 
 ،FIFA Sound العاملية واملحلية.. وبفضل مبادرة 
دوليني  فنانني  بعروض  املهرجان  زوار  سيستمتع 
عالم  يف  املرموقة  الجوائز  مختلف  عىل  حائزين 
املوسيقى، وعىل رأسهم ديبلو، وكيز دانيال، ونورة 

فتحي، وترينيداد كاردونا، وكالفني هاريس.
من  املشجعني  أمام  مفتوحا  املهرجان  كما سيكون 
الرابعة عرصا إىل الواحدة بعد منتصف الليل يف يوم 
 ..2022 قطر   FIFA العالم  كأس  بطولة  افتتاح 

وستكون الجماهري من جميع أرجاء العالم عىل 
موعد مع 29 يوما من كرة القدم واملوسيقى 
والثقافة والرتفيه. ويعد مهرجان املشجعني 
املكان املثايل ملشاهدة مباريات كأس العالم 
FIFA قطر 2022 يف أجواء حماسية رائعة، 
القدم  إثارة كرة  املتعة ال تقترص عىل  حيث 
ترفيهيا  برنامجا  أيضا  تشمل  بل  فحسب، 
منوعا. فباإلضافة لكونه وجهة كروية يلتقي 
العالم  أنحاء  جميع  من  املشجعون  فيها 
باألجواء  واالحتفال  مشاعرهم  ملشاركة 
الكروي  العرس  بها  يتسم  التي  الفريدة 

مميزة  أنشطة  الزوار  سيكتشف  األغىل، 
لكرة  مكرسة  ومعارض  الراعية  للمؤسسات 
القدم، يتخللها متجر رسمي خاص بمنتجات 

كأس العالم FIFA املرخصة.

خارج أسوار المالعب

حديقة البدع وجهة فريدة لجماهير المونديال
أمام  الوجهات  أبرز  من  ستكون  البدع  حديقة 
 ،2022 FIFA قطر  ُمشجعي بطولة كأس العالم 
الفعاليات  من  األكرب  بالنصيب  ستحظى  حيث 
الفيفا  مهرجان  أبرزها  للمونديال،  املُصاحبة 
الرسمي للمشجعني الذي سيشهد فعاليات ترفيهية 
 2018 عام  قبل  البدع  حديقة  وُعرفت  متنوعة. 
من   2014 عام  وأغلقت يف  الرميلة،  باسم حديقة 
أجل التجديد، قبل أن تفتتح مجدًدا يف 13 فرباير 
الشاملة.  والتوسعة  التطوير  إعادة  بعد   ،2018
املونديال  فرتة  خالل  البدع  حديقة  وستكون 
مرسًحا الستقبال عرشات اآلالف من الجماهري من 
أنحاء العالم من خالل مهرجان الفيفا للمشجعني 
الذي يشّكل معلًما رئيسيًا يف مونديال قطر، حيث 
يجّسد رؤية جديدة يف تجربة الرتفيه خارج أسوار 
امللعب خالل الفرتة من 20 نوفمرب إىل 20 ديسمرب 

2022، من العارشة صباًحا وحتى الثانية لياًل.

انطالق  القدم، سابًقا،  لكرة  الدويل  االتحاد  وأعلن 
 FIFA العالم  كأس  خالل  املشّجعني  مهرجان 
قطر 2022 يف حديقة البدع لـ29 يوًما، من أجل 
االستمتاع بكرة القدم من خالل فعاليات ترفيهية 
متنوعة، كما سيكون مجااًل لتقديم الثقافة القطرية 

خارج أسوار مالعب املونديال الثمانية.
ويتسع املهرجان ألكثر من 40 ألف شخص، ليمثل 
وجهة فريدة تستضيف فعاليات ترفيهية متنوعة 
العالم،  أنحاء  جميع  من  القدم  كرة  لجمهور 
ليستمتع بأروع األوقات، مع شاشات ضخمة لبث 

املباريات 
وتتألف حديقة البدع من 3 مناطق منفصلة وهي: 
منطقة الرميلة، والتي تتميز بالحدائق ذات الطابع 
الخرضاء  بمساحاتها  البدع  ومنطقة  الهنديس، 
الطبيعية،  املناظر  ذات  الخاصة  والجلسات 
إطالالت  من  به  تتمتع  بما  السيل  وادي  ومنطقة 

بانورامية ومساحات مفتوحة شاسعة.
وتحتوي الحديقة عىل 1766 شجرة، ويتوافر بها 
أكثر من 514 ألف مرت مربع من الحدائق العشبية، 
 274 البدع  بحديقة  واألشجار  النباتات  وتغطي 
الحديقة عىل  ألفا و520 مرتًا مربًعا، كما تحتوي 
6 مناطق  بها  ألعاب لألطفال، وتتوافر  8 مناطق 
مجّهزة ملمارسة الرياضة إىل جانب مضمار اللياقة 
البدنية ذي األرضية املطاطية، كما توفر 6 مواقف 
ُمجّهزة  والحديقة  سيارة،   4428 بسعة  سيارات 
األمن واألمان  لتوفري  تليفزيونية  بكامريات مراقبة 
املواقع  من  العديد  البدع  حديقة  وتضم  للزوار. 
يف  يقع  الذي  التاريخي  السيل  وادي  موقع  منها: 
أقىص الجزء الشمايل املرتفع من الحديقة، ويعترب 
باللون  ويكتيس  الربية،  للحياة  طبيعيًا  مأوى 
األخرض بعد هطول األمطار، لنمو النباتات املحلية، 

ويتميز بإطاللة فريدة مثالية. 



كشف موقع كووورة أن العب املنتخب املغربي، عز الدين أوناحي، 
أمام  املونديال  يف  لألسود  األوىل  املباراة  لخوض  جاهزا  سيكون 

كرواتيا.
وتابع املوقع »إصابة أوناحي يف األنف، غري مقلقة، ولن 

عىل  قناع  بارتداء  يقوم  أنه  رغم  املشاركة  من  تمنعه 
وجهه«. وأوضح »القناع مجرد خطوة احرتازية، والالعب 

يواصل التدريبات بشكل طبيعي مع بقية زمالئه«.
كرواتيا،  مواجهة  يف  أساسيا  أوناحي  يكون  أن  وينتظر 
الوديات  يف  األسود  مع  جيدة  مستويات  قدم  وأنه  خاصة 
وليد  الفني  املدير  تجرب  حارث،  أمني  إصابة  ولعل  املاضية. 
الركراكي، عىل التعويل بنسبة كبرية عىل عز الدين أوناحي، 
يف مركز الوسط الهجومي. ويخوض املنتخب املغربي، مباراة 

ودية أمام جورجيا، غدا الخميس يف اإلمارات.
قوية  مجموعة  يف  املغرب  منتخب  املونديال،  قرعة  وأوقعت 

تضم بلجيكا وكرواتيا وكندا.
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بايرن ميونخ األكثر تمثيال

أكثر  قائمة  اإلنجليزي  الدوري  تصدر 
يف  العبوها  سيشارك  التي  الدوريات 
سينطلق  الذي   ،2022 قطر  مونديال 

يوم األحد املقبل.
 163 قطر  مونديال  يف  ويتواجد 
اإلنجليزية  الدوريات  يف  يلعبون  العبا، 
املختلفة، مقابل 86 العبا من الدوريات 
 81 ومن  الثانية،  املرتبة  يف  اإلسبانية 
الثالث، و70  املركز  يف  أملانيا  من  العبا 
الرابع،  املركز  يف  إيطاليا  من  العبا 
املركز  يف  فرنسا  من  العبا  و58 
أرقام »سكاي  الخامس، وذلك بحسب 

سبورتس«.
الدوريات  قائمة  السعودية  وتتصدر 
العربية بمشاركة 34 العبا من الدوري 

ومن  السابعة،  املرتبة  يف  السعودي 
املركز  يف   QNB نجوم  دوري  بعده 

الثامن بـ31 العبا.
من  العبا  الـ163  بني  ومن 
 134 هناك  اإلنجليزية،  الدوريات 
العبا  و25  الربيمريليج  من  العبا 
من  العبني  و4  التشامبيونشيب  من 

الدرجات األدنى.
العبوها  يتواجد  التي  األندية  أكثر  أما 
ميونخ  بايرن  فيتصدر  املونديال،  يف 
ويأتي  العبا،   17 بواقع  القائمة 
سيتي  مانشسرت  من  كل  بعده  من 

وبرشلونة بـ16 العبا.
وهناك 15 العبا من نادي السد، ويمثل 
مقابل  العبا،   14 يونايتد  مانشسرت 

لريال مدريد، و12  13 العبا 
السعودي  الهالل  من  العبا 

وتشيليس.
املنتخبات  أكثر  إىل  وبالنظر 
أكرب  العبوها  خاض  التي 
الدولية،  املباريات  من  عدد 
القائمة  قطر  فتتصدر 
دولية،  مباراة  بـ1.472 
املركز  يف  بلجيكا  وتأتي 

الثاني بـ1.340 مباراة دولية، مقابل 
املركز  يف  للمكسيك  مباراة   1.285
ألوروجواي  مباراة  و1.183  الثالث 
املرتبة  تونس  الرابع، وتحتل  املركز  يف 
منتخبات  يف  عربيا  واألوىل  الـ11 

املونديال بـ965 مباراة دولية.

التي خاض العبوها  املنتخبات  أقل  أما 
بـ438  غانا  فهي  دولية،  مباريات 
مباراة   520 مقابل  فقط،  مباراة 
للمغرب و550 مباراة ألسرتاليا و612 

مباراة للكامريون.
الالعبني  أكثر  إىل  وبالنظر 
من  الدولية  للمباريات  خوضا 
املونديال،  يف  املشاركني  بني 
رونالدو  كريستيانو  فيتصدر 
مقابل  مباراة،  بـ191  القائمة 
177 مباراة للمكسيكي أندريس 
نجم  ويتواجد  جواردادو، 
العنابي حسن الهيدوس يف املركز 
ثم  ومن  مباراة،  بـ169  الثالث 
ليونيل مييس رابعا بـ164 مباراة 
واألوروجوياني دييجو جودين خامسا 

بـ159 مباراة.
بني  أعمار  معدل  أكرب  إيران  وتملك 
بواقع  البطولة  يف  املشاركة  املنتخبات 

املكسيك  بعدها  ومن  عاما،   29.43
 ،)28.47( تونس  ثم  ومن   )28.97(
الرابع  املركز  يف  األرجنتني  وتتواجد 

)28.44( مناصفة مع الربازيل.
معدل  بأصغر  غانا  تشارك  وبدورها 
أعمار والذي يصل إىل 25,3 عاما، ومن 
بـ)25.59(  املتحدة  الواليات  بعدها 
ومن ثم اإلكوادور )26.07( وإسبانيا 

بـ)26.18( والكامريون بـ)26.81(.
يف  املشاركني  الالعبني  أصغر  أما 
مكوكو  يوسف  األملاني  فهم:  البطولة 
)أسرتاليا(  كول  وجارانج  عاما(   18(
بينيت  وجيوسون  )إسبانيا(  وجايف 
الخنوس  وبالل  )كوستاريكا( 

)املغرب(.

{ الدوري اإلسباني{ الدوري اإلنجليزي

{ الدوري األلماني

البريميرليج يتصدر المشهد

لموقعة البرتغال

ودية سويسرا تجهز غانا
أعلن االتحاد الغاني لكرة القدم، اتفاقه 
عىل خوض لقاء ودي ضد سويرسا، غدا 
الخميس، عىل ملعب نادي بني ياس يف 

اإلمارات.
موقعه  عرب  الغاني  االتحاد  وأكد 
الودية  املواجهة  هذه  أن  اإللكرتوني، 
قبل  ستارز  للبالك  األخرية  ستكون 

افتتاح مشوار املونديال بلقاء الربتغال.
يوم  الربتغال  ضد  غانا  منتخب  ويلعب 
للمجموعة  األوىل  الجولة  يف  نوفمرب   24

الثامنة بكأس العالم.
ويلعب منتخب غانا يف املجموعة الثامنة 
الجنوبية  وكوريا  الربتغال  بجوار 

وأوروجواي.
ويخوض منتخب غانا معسكرا تدريبيا 
اإلماراتية  بالعاصمة  الحالية  الفرتة  يف 

أبوظبي استعدادا للمونديال.
أوتو  الفني  املدير  غانا،  منتخب  ويقود 
بالبالك  الصعود  يف  نجح  الذي  أدو 

ستارز إىل املونديال.
{ منتخب غانا

الحدادي:

تمنيت المشاركة في المونديال
األملاني،  الحدادي، العب جرويرت فورت  أسامة  أعرب 
عن أسفه لعدم وجود اسمه ضمن القائمة النهائية 
قطر  مونديال  يف  ستشارك  التي  تونس  ملنتخب 

.2022
عىل  نرشه  فيديو  مقطع  يف  الحدادي،  وقال 
حسابه بـ»انستجرام« أمس الثالثاء: »أشكر 
وصلتني،  التي  الدعم  رسائل  عىل  الجميع 
وكل من اتصل بي للرفع من معنوياتي«.

يكون  أن  يتمنى  العب  »أي  وأضاف: 
ذلك  وتمنيت  املونديال،  يف  متواجدا 
كل  يف  متواجدا  كنت  وأنني  خصوصا 
مقابالت التصفيات، لكن لم يكتب يل أن 
من  »أطلب  وزاد:  املجموعة«..  مع  أكون 
الجميع أن يكونوا إيجابيني مع املجموعة، 
ألنه تنتظرنا 3 مقابالت من العيار الثقيل، 
أجل  من  لتشجيعكم  حاجة  يف  والعبونا 

{ أسامة الحداديخوض املونديال بثقة كبرية«.

األمير ويليام يقدم قمصان إنجلترا
بزيارة  ويلز،  أمري  ويليام  قام 
مقر  يف  اإلنجليزي،  املنتخب 
بارك،  جورج  سانت  بمركز  تدريباته 

قبل املشاركة يف كأس العالم 2022. 
لالعبي  اللعب  قمصان  بتقديم  ويلز  أمري  وقام 
املنتخب. وقال ساوثجيت »ما سنفعله هو أن نطلب من 

صاحب السمو امللكي، تقديم القمصان لكم«.
األمري  ووقف  اآلخر،  تلو  واحدا  الالعبني  استدعاء  جرى  وبعدها 
ما  حسب  العب،  كل  مع  فردية  صورة  التقاط  أجل  من  ويليام 

ذكرته وكالة األنباء الربيطانية.
من  تقف  بأكملها  البالد  إن  لالعبني،  ويليام  األمري  قال  وبعدها، 

خلفهم، وأضاف »كلنا ندعمكم.. فلتستمتعوا«.

بشأن سلمان الفرج

رينارد يطمئن 
الجماهير السعودية

الفني  املدير  رينارد  هرييف  وجه 
إىل  رسالة  السعودي،  للمنتخب 

يف  الثقة  برضورة  الجماهري، 
يف  ومساندتهم  الالعبني،  قدرات 

كأس العالم.
املؤتمر  يف  رينارد  وقال 
كرواتيا  لودية  التقديمي 
إصابة  بعد  بالقلق  »شعرنا 
الالعب  لكن  الفرج،  سلمان 

وهو  غدا،  للمشاركة  جاهز 
قائد الفريق والعب مهم لنا«.

ارتياحه  املدرب،  وأبدى 
البدنية  اللياقة  ملستوى 

السعودي،  املنتخب  لعنارص 
لديهم  الالعبني  جميع  أن  مؤكدا 
القدرة عىل اللعب ملدة 90 دقيقة.

وشدد »جميع الالعبني يف أتم الجاهزية 
البدنية، رسالتي كانت واضحة لجميع 
الالعبني بأنه من املهم أن نتحىل بروح 

الفريق الواحد ونقدم كل ما لدينا«.
خيار  كرواتيا  أمام  »اللعب  وأوضح 
فريق  ألنهم  املونديال،  قبل  جيد 
ومن  جيد  مدرب  قيادة  تحت  رائع 

املرشحني لحصد اللقب«.

قبل لقاء كرواتيا

إصابة أوناحي غير مقلقة

}

 أوناحي

}

 }

سلمان الفرج

}

سكالوني: المصلحة 
فوق الجميع

سكالوني،  ليونيل  أكد 
األرجنتنيغياب  مدرب  
عن  األسماء  بعض 
مونديال  يف  القائمة 
»قائمة  وأوضح   ،2022
 26 بـ  محدودة  الالعبني 
مصلحة  وأضع  العبا، 
الجميع،  فوق  املنتخب 
جميع  ضم  يمكن  وال 
النهائية  للقائمة  األسماء 

للمونديال«.
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في منافسات المجموعة الخامسة بالمونديال

»الكمبيوتر« يتحدى »المرشحين« ..!
طريقة تطوير كرة القدم يف اليابان تعترب نموذجا بالتخطيط، 

فلم تكن اللعبة األكثر شعبية يف العالم يف قائمة أولويات 
اليابانيني حتى عام 1988 الذي كان شاهدا عىل مشاركة 

منتخبهم األوىل يف املحافل القارية، وبالتحديد كأس آسيا، لكن 
الحال انقلب كليا بعد تلك املشاركة، فقد بات »الكمبيوتر« 

الياباني »بعبًعا« حقيقيا ملنتخبات القارة الصفراء
وتعرض املنتخب الياباني لهزيمة كبرية يف مباراته األوىل أمام 
الصني بخماسية نظيفة، وكانت نقطة التحول لليابان يف عالم 

املستديرة، ليتغري الحال كليا بعد عام 1988.
ويف مشاركاته الست املاضية، تجاوز منتخب اليابان دور 

املجموعات 3 مرات، يف أعوام 2002 و2010 و2018، وفيها 
أُقيص من دور الـ16 عىل يد تركيا وباراغواي وبلجيكا 

عىل التوايل. أصبح املنتخب الياباني لكرة القدم ضيفا دائم 
الحضور يف منافسات كأس العالم، بوصفه أحد ممثيل القارة 

اآلسيوية، منذ مونديال فرنسا عام 1998.
أما عىل مستوى مشاركاته يف كأس آسيا، فقد غاب منتخب 

اليابان عن النسخ الثماني األوىل من البطولة القارية، وانتظر 
حتى النسخة التاسعة التي أقيمت يف قطر عام 1988 من 

أجل تسجيل حضوره األول.
ودع »الساموراي« تلك النسخة من الدور األول، ومنذ ذلك 

الحني لم تغب شمس اليابان عن النهائيات اآلسيوية.
نجح اليابانيون يف التتويج باللقب 4 مرات يف مشاركاته 

التسع، وكان ذلك يف أعوام 1992 و2000 و2004 و2011، 
وخرسوا النهائي الوحيد أمام قطر يف بطولة عام 2019.

وبموجب تلك البطوالت، شارك املنتخب الياباني يف بطولة 
كأس القارات التي استحدثتها السعودية عام 1992 

واعتمدها الفيفا يف عام 1997، 5 مرات، حيث ودّع البطولة يف 
4 منها منذ الدور األول يف أعوام 1995 يف السعودية و2003 

يف فرنسا و2005 يف أملانيا و2013 يف الربازيل.
وكان أفضل إنجاز له وصوله إىل املباراة النهائية لنسخة 

2001، التي استضافتها اليابان مع كوريا الجنوبية، وفيها 
خرس »الساموراي« أمام فرنسا بهدف باتريك فيريا.

فبعد اسبانيا واليابان يتطرق الوطن الريايض للمنتخب 
الياباني املنتخب الثالث للمجموعة الخامسة التي تضم أيضا 

كوستاريكا...

كتب - وحيد بوسيوف

يف  مبكرا  كوبو  تاكيفوسا  اسم  برز 
نادي  جعل  ما  وهو  القدم،  كرة  عالم 
ريال مدريد يخطفه ويضمه ألكاديمية 
كاستيا خالل سنة 2019، حينها كان 
وشبهته  اإلسبانية،  الصحافة  حديث 
مع  كوبو  تألق  وبعد  اليابان.  بمييس 
لم  لكنه  األول،  الفريق  الكاستيا ضمه 
الحل  كان  لهذا  كثرية،  بفرص  يحظ 
الشباب  الالعبني  باقي  مع  إعارته  يف 
نفس  يف  الريال  فريق  ضمهم  الذين 
الفريق  لصفوف  مرتني  الفرتة  تلك 
امللكي، ليتم بيع عقده خالل املريكاتو 
ريال  نادي  لصالح  املايض  الصيفي 
سوسيداد بقيمة 7 ماليني يورو. وتألق 
الالعب مع ريال سوسيداد هذا املوسم 
تمريرتني  وقّدم  هدفني  سجل  حيث 
شارك  جولة   12 خالل  حاسمتني، 

فيها.
أساسيا  كوبو  يكون  أن  املنتظر  ومن 

وسيحاول  قطر،  مونديال  خالل 
ومهاراته  رسعته  استغالل  مورياسو 
الفردية إليجاد الحلول الهجومية أمام 

منتخبات قوية مثل أملانيا وإسبانيا.

كوبو.. موهبة اليابان

{  تاكيفوسا كوبو

مينامينو.. من مفاتيح »الساموراي«
يعد تاكومي مينامينو من مفاتيح 

اللعب للمنتخب الياباني، بفضل الرسعة 
واملهارة التي يتميز بها.

وكان صاحب رقم 10 قد احتل صدارة 
األخبار يف اليابان عند انتقاله إىل 

صفوف ليفربول يف موسم 2019 /  
2020، ورغم أنه لم يتحصل عىل مركز 
دائم يف التشكيلة الرئييس للفريق، وهو 

ما دفعه إىل االنتقال لنادي موناكو 
الفرنيس بحثاً عن مكان يف التشكيلة 
الرئيسية للنادي، لكن يبدو أنه فشل 

حتى اآلن بإثبات علّو كعبه بحسب 
مخططاته. لكنه، ورغم ذلك، ال يزال 

يملك القدرة، والوقت، الستعادة أفضل 
ما لديه قبل انطالق كأس العالم.

ُيذكر أن مينامينو يمثل عنرصاً أساسياً 
يف تشكيلة محاربي الساموراي، منذ 
أن استلم املدرب هاجيمي موريياسو 

مفاتيح التدريب عام 2018.
{  مينامينو

مورياسو.. في مهمة صعبة
يقود املنتخب الياباني هاجيمي مورياسو، الذي تم اختياره من قبل االتحاد الياباني لكرة القدم، 
من أجل قيادة املنتخب األول يوم 26 يوليو 2018. وحظي مورياسو بالتفضيل عىل العديد 
من املدربني األجانب، من بينهم األملاني يورجن كلينسمان والفرنيس الخبري أرسني فينجر، 

القدم. وحّل مورياسو )54 عاًما(  الرسمي لالتحاد اآلسيوي لكرة  املوقع  أكد  وفق ما 
بديال ملواطنه أكريا نيشينو، الذي انتهت مهمته فور خروج اليابان من دور الـ16 

ملونديال روسيا 2018، عقب الخسارة يف الوقت القاتل أمام بلجيكا بهدفني 
اليابان  ملنتخب  مدربا  بمنصبه  مورياسو  احتفظ  وحينئذ  لثالثة. 

أن  قبل   ،2020 طوكيو  أوملبياد  يف  شارك  الذي  األوملبي 
يتفرغ للمنتخب األول بعد األوملبياد، وسيكون 

هذه املرة يف مهمة أصعب.

{  مورياسو

تومياسو.. مدافع األرسنال

املنتخب  نجوم  أحد  تومياسو  تاكيهريو  يعد 
الياباني املشاركني يف كأس العالم قطر 2022، 
بعد  مورياسو،  هاجيمي  املدرب  ركائز  ومن 
املؤهلة  التصفيات  يف  قدمها  التي  املستويات 
نادي  صفوف  يف  تومياسو  ويلعب  للمونديال. 
نادي  قادما من  التحق بصفوفه  الذي  أرسنال 
هذا  وبدأ  يورو،  مليون   18 بقيمة  بولونيا 

الذي  الجينرز  مع  قوي  بشكل  املوسم 

يحتل صدارة الدوري اإلنجليزي.
لتبعده  ارسنال،  مع  مباراة   11 يف  وشارك 
لها  تعرض  والتي  مواجهات،   3 عن  اإلصابة 
يف  السويرسي  زيوريخ  فريقه  مباراة  خالل 
مسابقة الدوري األوروبي، خرج فيها بعد 58 
إلصابة  تعرضه  بسبب  اللقاء  بداية  من  دقيقة 

عضلية.

{  تاكيهيرو تومياسو

ايندو.. خبرة
في البوندسليجا

يمتلك املنتخب الياباني العبني ينشطون يف الدوري 
البوندسليجا،  فرق  أحد  عىل  أيضا  مر  ومن  األملاني 
حيث يلعب واتارو ايندو يف صفوف فريق شتوتجارت 

ووكامادا يف انرتاخت فرانكفورت.
املنتخب  األوىل  الجولة  يف  ستواجه  اليابان  أن  وبما 
مورياسو  املدرب  سيحاول  األملاني، 
يف  ايجابية  نتيجة  تحقيق 
افتتاح مباريات املجموعة 
تضم  التي  الخامسة 
اسبانيا  ايضا 

وكوستاريكا .
ايندو  وخاض 
 12 املوسم  هذا 
فريق  مع  مباراة 
سجل  شتوتجارت، 
فيها هدفني، ومثلهما يف 

تصفيات 2022.
{  واتارو ايندو

كامادا.. نجم انتراخت فرانكفورت
املنتظر أن يربز بشكل  الياباني، ومن  املنتخب  يعترب دايتيش كامادا من نقاط قوة 

الـ26 عاما قد سجل ثالثة  2022. وكان صاحب  العالم قطر  كبري خالل كأس 
أهداف خالل التصفيات يف 8 مباريات شارك فيها.

انرتاخت  فريق  مع  األملاني  الدوري  يف  املوسم  هذا  كبري  بشكل  كامادا  وبرز 
3 تمريرات حاسمة، و3 أهداف يف  7 أهداف منها  فرانكفورت، بعد تسجيله 

دوري األبطال التي حسم فيها فريقه بطاقة التأهل للدور الـ16.
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ميسي يؤكد في تصريحات له:

آمالنا كبيرة في التتويج .. ولكن !
اخت�ار ليوني�ل مي�ي، نج�م منتخ�ب األرجنتني، 3 
مرش�حني، اعتربهم أصحاب الحظ�وظ األقوى للفوز 
بلق�ب كأس العال�م قطر 2022، ال�ذي ينطلق األحد 

املقب�ل.
وق�ال مي�ي، يف مقابلة م�ع املوقع الرس�مي التحاد 
وفرنس�ا،  الربازي�ل،  منتخب�ات  الجنوبي�ة:  أم�ركا 
وإنجل�را، أع�ى نس�بيًا من باق�ي الفرق املش�اركة 

باملوندي�ال.
وأض�اف: لدينا آمال كب�رة. منتخب األرجنتني فريق 
ممي�ز ويؤدي بحم�اس، لك�ن علين�ا أن نتعامل مع 

األمور بش�كل تدريجي.
وح�ذر قائد منتخب األرجنتني من أن دور املجموعات 

يف كأس العالم ال يعترب س�هاًل عى اإلطالق.
ويس�تهل منتخ�ب األرجنت�ني، مش�واره يف املجموعة 
الثالث�ة بمواجه�ة الس�عودية الثالث�اء املقب�ل، ث�م 
املكس�يك وبولندا يومي 26 و30 من الشهر الجاري.

وس�بق ملنتخ�ب األرجنتني، الفوز بلق�ب كأس العالم 
مرت�ني يف 1978، و1986.

وكم�ا تح�دث ليوني�ل مي�ي، نج�م باري�س س�ان 
جرم�ان، ع�ن حظوظ منتخ�ب األرجنت�ني يف بطولة 

كأس العال�م 2022 بقط�ر، لصحيف�ة »ماركا 
أي  »مواجه�ة  ق�ال:  اإلس�بانية«..حيث 

فري�ق باملونديال س�تكون معقدة، 

بغض النظر عن اس�مه، من الصع�ب تحقيق الفوز، 
كم�ا أننا لم نخض العديد م�ن املواجهات ضد الفرق 

األوروبي�ة«.
وأضاف »يجب أال نقع يف خطأ جنون الجماهر، 
ونعتق�د بأنن�ا املرش�حون للتتوي�ج، يجب أن 

نك�ون واقعي�ني ونم�ي خط�وة بخط�وة«.
وتاب�ع »فرنس�ا رغم وج�ود العب�ني مصابني 

لك�ن لديه�ا إمكاني�ات هائل�ة، لديه�م الكثر 
م�ن الالعب�ني واملدرب�ني الذين ظل�وا يف نفس 
املجموع�ة لفرة طويلة وف�ازوا بالفعل بكأس 
العال�م، إنه�م مجموعة من الالعب�ني أصحاب 

الج�ودة العالي�ة«.
س�كالوني  »يتمت�ع  ون�وه 

بش�خصية  دائًم�ا 
مدرب  إن�ه  خاصة، 

وأفض�ل  جي�د، 
أنه  م�ا لدي�ه 

يجي�د 

التواص�ل وإدارة املجموعة، لقد اختار الالعبني الذين 
يعتق�د أنهم األفض�ل للفريق«..وأتم 
باختياراته  مقتنع  »س�كالوني 
يقول�ه  م�ا  إىل  ينظ�ر  وال 
اآلخ�رون، الطريق�ة الت�ي 
يتعاملون به�ا مع الالعبني 
بالصورة  املجموع�ة  تجعل 
للجميع..  به�ا  نظه�ر  التي 
ت�دار  كي�ف  يع�رف  إن�ه 
األمور يف املنتخب، لقد كان 
دائًم�ا محرًم�ا، ول�م يكن 
لديه مش�كلة يف توصيل أي 

يشء لن�ا«.
ش�ح  ير و
لكث�ر  ا

م�ن 

الخرباء واملالحظني املنتخب األرجنتيني ليكون واحدا 
من املنتخبات التي س�تنافس بقوة عى التتويج بلقب 
كأس العال�م 2022 يف قطر، عق�ب العروض املميزة 
التي قدمها ع�ى امتداد عامي 2021 و2022 عندما 
توج بلقب »كوبا أمركا«، ومحافظته عى مس�رة من 

دون هزيم�ة ممت�دة من�ذ 35 مب�اراة.

أهداف وألقاب »ليو«
ب�دأ مي�ي مس�رته م�ع املنتخ�ب يف 2005، ولعب 
أول مب�اراة دولية ضد منتخب املجر يف س�ن الثامنة 
ع�رة، س�نة 2009 يف التصفيات املؤهل�ة لنهائيات 
كأس العال�م ض�د فنزوي�ال، ارت�دى ليوني�ل ميي 

القمي�ص رق�م 10 ألول م�رة م�ع األرجنت�ني.
كانت ه�ذه املباراة الرس�مية األوىل لدييجو مارادونا 
كم�درب ملنتخ�ب األرجنتني، وف�از بنتيج�ة 4-0 يف 

املب�اراة وافتت�ح ليوني�ل التهدي�ف
وحق�ق ميي بطولت�ني مع األرجنت�ني بالتتويج بلقب 
كوبا أمركا ع�ام 2021، وكأس األبطال يف 2022 كما 

أحرز العديد من األهداف يف مبارياته مع األرجنتني.
تمك�ن مي�ي م�ن الف�وز بع�دة جوائ�ز وحقق 
أرقاما قياس�ية كثرة حيث فاز بجائزة الكرة 
الذهبية 7 م�رات، وجائزة الفيفا األفضل 

م�رة واح�دة.

الدور األول
لن يكون سهال.. وأرشح 

»4« منتخبات

سكالوني
يعرف جيدا

التواصل مع الالعبين

نفى جواو ماريو، متوسط ميدان املنتخب الربتغايل، وجود 
يف  وزميله  رونالدو  كريستيانو  الفريق  نجم  بني  أزمة 
فيديو  مقطع  فرنانديز..وانتر  برونو  يونايتد  مانشسر 
ملصافحة فاترة من قبل فرنانديز لرونالدو، وذلك يف أعقاب 

الحوار املثر الذي أجراه كريستيانو، وانتقد من خالله بشدة 
ناديه مانشسر يونايتد ومدربه إيريك تني هاج..وقال ماريو 
يف مؤتمر صحفي أمس الثالثاء، بحسب ما نقلت صحيفة 
»دييل ميل« الربيطانية: »كنت أتواجد معهما يف نفس املكان، 

وشاهدت الصور«..وأضاف: »األمر لم يكن أكثر من مزاح 
سأله  وحينها  الواصلني،  آخر  برونو  لكون  وذلك  بينهما، 
رونالدو ما إذا كان أتى عى قارب، كان ذلك مزاحا بينهما، 

وهما يلعبان مع بعضهما البعض«.

جواو ماريو : ال يوجد خالف بين رونالدو وفرنانديز

ماتيوس،  لوثار  السابق  النجم  توقع 
بلقب  األملاني  املنتخب  مع  املتوج 
1990، فوز األرجنتني  كأس العالم 

بلقب كأس العالم 2022.
ويرجح أن تكون نسخة 2022 هي األخرة للنجم 
األرجنتيني ليونيل ميي، 35 عاما، يف كأس العالم، 
العاملي إىل  اللقب  الفرصة األخرة له لضم  وستمثل 
يف  عاما،   61 ماتيوس،  لوثار  وقال  إنجازاته..  قائمة 
مقال لشبكة »سكاي«: »لو كان عيل أن أختار منتخبا 
األرجنتني«..  الخرت  العالم،  لكأس  ترشيحا  أقدم  أو 
جيدة  بمستويات  يحظى  ميي  ماتيوس:  وأضاف 
للغاية يف الوقت الحايل ويؤدي بشكل أفضل مما كان 

عليه منذ فرة طويلة.

ماتيوس يتوقع 
تتويج األرجنتين

فرص  عن  يوفنتوس،  نجم  ماريا،  دي  آنخيل  األرجنتيني  تحدث 
يوم  انطالقه  املقرر   ،2022 قطر  العالم  بكأس  الفوز  يف  املنتخبات 

األحد املقبل.
أبرزتها صحيفة »موندو ديبورتيفو«  وقال دي ماريا، يف ترصيحات 

اإلسبانية: »أحاول دائًما التواصل مع ميي، والبحث عنه يف امللعب«.
وأضاف: »لكنني أفهم أيًضا أنه رغم قدرته عى حسم املباريات، إال أنه 

ال يتعني عليك دائًما منحه الكرة«.
فيه  نمرر  الذي  املناسب،  الوقت  يف  دائًما  التفكر  علينا  »يجب  وزاد: 

الكرة إىل ميي«.
للفوز  والقتال  منتخب  أي  تهزم  أن  القدرة  لديها  »األرجنتني  وتابع: 

بكأس العالم«.
األبطال  لكونهم  اللقب،  الرئيي لحسم  املرشح  وواصل: »فرنسا هي 

الحاليني، وبسبب الجودة التي لدى الالعبني«.

دي ماريا: بإمكاننا الفوز
على أي منتخب

ستونز:

أشعر باإلهانة
لما يقال عن الدفاع

عى  سيتي،  مانشسر  العب  ستونز،  جون  علق 
إنجلرا،  دفاع  خط  لها  يتعرض  التي  االنتقادات 
صفوف  يف  األضعف  بالحلقة  وصفه  يتم  الذي 

األسود الثالثة، قبل املشاركة يف مونديال قطر.
»ذا  صحيفة  نقلت  ما  بحسب  ستونز،  وقال 
ربما  باإلهانة،  »أشعر  الربيطانية:  صن« 
الالعبني  بعض  أن  االنتقادات  سبب  يكون 
تعرضوا  أو  منتظمة  بصورة  يشاركون  ال 
لإلصابة، لكن البعض ينىس ماذا قدم هؤالء 
نركز  الكربى،  املباريات  ويف  السابق،  يف 

فقط عى الجوانب السلبية«.
ما  دائًما  الجودة،  نفتقد  »ال  وأضاف: 
كما  الكربى،  املباريات  العبو  ينهض 
فعلت قائمة منتخب إنجلرا يف السنوات 

الخمس املاضية«.

لمواجهة المغرب.. داليتش:

مباراة السعودية خير إعداد
أكد الكرواتي زاالتكو داليتش املدير الفني ملنتخب كرواتيا أن مباراة اليوم مع 
السعودية، مهمة للمنتخبني يف هذه املرحلة من اإلعداد للمشاركة يف مونديال 
الصحفي  املؤتمر  بداية  يف  زاالتكو  قطر..وأبدى 

التقديمي لهذه املباراة الدولية الودية، سعادته 
ما  أنه  مبينًا  اململكة،  يف  جديد  من  بالتواجد 

زال يتابع مباريات الدوري السعودي.
كان  أنه  الكرواتي  الفني  املدير  وكشف 
السعودي،  املنتخب  مالقاة  عى  حريًصا 
ال  العربية،  املنتخبات  أحد  باعتباره 
مبارياتها  ستفتتح  كرواتيا  أن  سيما 
املنتخب  بمواجهة  املونديال  يف 
ظروف  أن  زاالتكو  وبني  املغربي.. 

لتحديد  االعتبار،  يف  كانت  الطقس 
مباراتنا  »ألن  الودية  املواجهة  موعد 
الساعة  يف  ستكون  املونديال  يف  األوىل 

للساعة  هنا  تأجيلها  لكن  الواحدة، 
أكثر  األجواء  أن  بسبب  كان  الثالثة 

حرارة يف الساعة الواحدة«.

}

 جون 

ستونز

}
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»األنظار« تنتظر
»5«.. مـواهـب شـابـة

النجوم  من  عديد  لظهور  كبرية  فرصة  العالم  كأس  بطولة  تكون  ما  ودائماً 
الشباب الذين استطاعوا تقديم مستويات رائعة رفقة منتخبات بالدهم، ويتوقع 

أن يكون مونديال قطر فرصة لظهور كثري من الالعبني الشباب.
ومن املقرر أن يشهد مونديال قطر مشاركة بعض الالعبني الشباب القادمني 
بقوة يف عالم كرة القدم، نظراً إىل املستويات املميزة التي قدموها مع فرقهم يف 

الدوريات األوروبية الكربى.

جود بيلينجهام
من أبرز الالعبني الشباب املتوهجني يف الوقت الحايل اإلنجليزي جود بيلينجهام 
نجم فريق بوروسيا دورتموند األملاني، حيث يتمتع بقوة بدنية إضافة إىل ذكائه 
الواجب  الوسط، وأداء  بأريحية يف كل مراكز خط  اللعب  الكروي وقدرته عىل 

الدفاعي والهجومي عىل أكمل وجه.

جمال موسياال
موسياال  جمال  العالم  كأس  يف  ظهورهم  املنتظر  الواعدين  الالعبني  بني  ومن 
الوسط، حيث  مركز خط  يف  يشارك  الذي  األملاني،  ميونيخ  بايرن  فريق  العب 
استطاع أن يربهن عىل أنه واحد من الالعبني املميزين يف هذا املركز عىل الرغم 
امللعب فهو يجيد  يف منتصف  كبرياً  من صغر سنه. ويمتلك موسياال مجهوداً 
الجانبني وكالعب خط وسط دفاعي،  اللعب عىل  اللعب خلف املهاجم، بجانب 
النجوم  أنه أحد  2022 فرصة أمام موسياال للتأكيد  وقد يكون مونديال قطر 

الصاعدين بقوة يف عالم كرة القدم.

أوريليان تشواميني
نجم فرنيس من املتوقع أن يكون له شأن كبري خالل بطولة كأس العالم قطر 
املاضية،  الفرتة  خالل  األنظار  خطف  الذي  تشواميني  أوريليان  وهو   2022
ليكون  يورو،  مليون   80 بقيمة  الحصول عىل خدماته  مدريد  ريال  واستطاع 
دعامة خط الوسط بعد رحيل كاسيمريو. ويمتلك تشواميني قدرات فنية وبدنية 
عالية للغاية وقد أشاد به كثري من املحللني، خصوصاً بعد الظهور املميز لالعب 

مع ريال مدريد ودوره املؤثر يف املباريات التي يشارك خاللها مع النادي امللكي.

أنتوني
الالعبني  من  اإلنجليزي  يونايتد  مانشسرت  فريق  العب  أنتوني  الربازييل  ويعد 
املنتظر أن يكون لهم دور فعال يف كأس العالم مع منتخب الربازيل، نظراً إىل 

املهارة الكبرية التي يتمتع بها الالعب، الذي يصنف أحد أكثر األجنحة موهبة 
إىل الجودة التي يمتلكها الالعب فلديه قدم  يف الدوريات األوروبية، نظراً 

يرسى ال تخطئ الشباك.
ومع مانشسرت يونايتد منذ االنتقال إىل صفوفه خاض أنتوني 11 

الدوري  يف  وخمس  اإلنجليزي  الدوري  يف  ست  بواقع  مباراة 
األوروبي، سجل خاللها ثالثة أهداف، وينتظر أن ينسجم 

الالعب بشكل أكثر يف الفرتة املقبلة، من أجل تحقيق 
إضافة قوية للشياطني الحمر.

بيدري 
يعد بيدري من املواهب املنتظرة أيضاً 

يمتلك العب  العالم، حيث  يف كأس 
اإلسباني  املنتخب  وسط  خط 

تألقه  وأثبت  كبرية  موهبة 
التي  الفرتة  مدار  عىل 
مع  خاللها  شارك 

برشلونة.
ويتوقع املحللون أن يشهد 

بصمة   2022 قطر  مونديال 
رفقة  بيدري  جانب  من  واضحة 

العالم،  كأس  يف  اإلسباني  املاتادور 
صفوفه  بني  يجمع  الروخا  أن  بخاصة 

عديداً من الالعبني الشباب الواعدين.

 }

بيلينجهام

}

 }

بيدري

}

 }

أوريليان

تشواميني

}

المحفل  هذا  على  أيام   4 تتبقى  حيث   2022 قطر  العالم  كأس  بطولة  انطالق  على  قليلة  أيام 
العالمي الذي تنتظره جميع الجماهير في شتى بقاع األرض، حيث يتوقع أن تكون هذه النسخة 

من المونديال هي األفضل على مدار تاريخ البطولة.

للوصول للمربع الذهبي

ليفاندوفسكي يتوقع »الماكينات«

أنباء سارة لمنتخب بلجيكا
خطوة غير متوقعة 

من إنريكي

يرى القناص البولندي الدويل روبرت ليفاندوفسكي أن املنتخب األملاني بمقدوره بلوغ 
املربع الذهبي ملونديال قطر.

 ويف الوقت الذي تم استبعاد املنتخب األملاني من قائمة املرشحني للفوز باللقب، أكد 
ليفاندوفسكي نجم برشلونة اإلسباني أنه ال يمكن أبدا استبعاد فريق سبق له الفوز 

باللقب أربع مرات من قبل.
لديه مزيج جيد من  أملانيا  »منتخب  »كيكر شبورتس«:  ليفاندوفسكي ملجلة  وقال 

مؤخرا  طيبا  مستوى  قدم  الفريق  واليافعني،  املخرضمني  الالعبني 
وبكل تأكيد يمكنه بلوغ املربع الذهبي، وعندما تصل للدور قبل 

النهائي، أي يشء قد يحدث، الفريق األملاني سيكون خطريا«.
وتوج ليفاندوفسكي بثالثية الدوري والكأس ودوري أبطال 
فليك،  هانيس  قيادة  تحت  البايرن  مع   2020 يف  أوروبا 

املدرب الحايل للمنتخب األملاني.
وأشار ليفاندوفسكي »أعرف فليك مدرب رائع، يف وجوده 

بإمكان املنتخب األملاني تحقيق الكثري يف كأس العالم«.

أمام هولندا

تحديد موقف ماني من المشاركة
كشف تقرير صحفي جديد، مدى قدرة السنغايل ساديو ماني 

عىل املشاركة يف أوىل مباريات منتخب بالده بكأس العالم 
قطر 2022.

عىل  السنغايل  الدويل  قدرة  حول  الشكوك  وتحوم 
املشاركة يف مونديال قطر بعد تعرضه إلصابة خالل 
بضعة  قبل  ميونخ  بايرن  فريقه  مباريات  إحدى 

أيام.
ماني  فإن  سبورتس«،  »سكاي  شبكة  وبحسب 
املونديال،  يف  السنغال  مباريات  أوىل  عن  سيغيب 

بسبب عدم تعافيه حتى اآلن من اإلصابة.
ويخوض أسود التريانجا أوىل مبارياتهم ضد هولندا 

منافسات  ضمن  الجاري،  نوفمرب   21 اإلثنني  يوم 
املجموعة األوىل.

يذكر أن بايرن ميونخ أعلن يف وقت سابق معاناة العبه 
من إصابة عىل مستوى قصبة السابق اليمنى. { ليفاندوفسكي

 }

ساديو 

ماني

}

قال زالتان إبراهيموفيتش نجم منتخب السويد، 
منتخب  إن  اإليطايل،  ميالن  فريق  والعب 
بكأس  للفوز  حظا  األوفر  املرشح  هو  األرجنتني 
أمله  وأن  له،  بالنسبة   2022 قطر   FIFA العالم 
أن يرى النجم األرجنتيني ليونيل مييس وهو يحمل 

كأس العالم.
يقرر  لم  أنه  عاما(،   41( إبراهيموفيتش  وأضاف 
القدم يف املالعب حتى اآلن  التوقف عن ممارسة كرة 

ولم يحن الوقت للبدء بالعمل اإلداري بعد، الفتا إىل أنه 
لن يعتزل، ومازال قادرا عىل إحداث الفارق.

وحول كأس العالم FIFA قطر 2022 وتوقعاته، 
بالبطولة  للفوز  فريقاً  »لو رشحت  قال: 

األرجنتني  منتخب  فسيكون  املقبلة 
هو األبرز، ألنني كيل أمل أن أرى 

العالم،  كأس  يحمل  مييس 
الكأس  هي  فهذه 
التي  الوحيدة 
يحملها  لم 

بعد«.

 }

إبراهيموفيتش

}

إبراهيموفيتش:

التانجو أقوى المرشحين
بشأن لوكاكو

املستجدات  آخر  عن  الثالثاء،  أمس  إيطايل،  صحفي  تقرير  كشف 
من  ميالن،  إنرت  مهاجم  لوكاكو،  روميلو  البلجيكي  موقف  بشأن 
املشاركة يف مونديال قطر. وينطلق كأس العالم يوم األحد املقبل، 
ويقع املنتخب البلجيكي يف مجموعة قوية تضم منتخبات املغرب 
وكرواتيا وكندا. وبحسب قناة سكاي سبورت إيطاليا »خضع 
بالرنني  طبي  لفحص  لوكاكو 
عن  كشف  املغناطييس، 
اإلصابة،  موضع  يف  تقدم 
حالته  تقييم  وسيتم 

البدنية يوميًا«.
وتعرض لوكاكو لإلصابة 
إنرت  لفريق  عودته  بعد 

مبارشة، يف الصيف املايض، 
أخرى  مرة  عودته  ومع 

للمالعب تعرض إلصابة جديدة.
لبعثة  لوكاكو  روميلو  وانضم 

منتخب الشياطني الحمر يف الكويت، 
يوم  مرص  منتخب  ملواجهة  استعداًدا 

الجمعة املقبل يف مباراة ودية قبل انطالق 
كأس العالم.

}

لوكاكو

}

يف خطوة نادرة خالل بطولة بأهمية 
املنتخب  مدرب  أفاد  العالم،  كأس 
أنه  إنريكي،  لويس  اإلسباني، 
ما  تويتش،  منصة  عىل  سينرش 
يدور يف كواليس املاتادور، خالل 

تواجده يف املونديال.
مقطع  يف  إنريكي،  وقال 
»تويرت«:  عىل  نرشه  فيديو 
السرتيمرز  أيها  جميعا  »مرحبا 
عىل  املبارش  البث  يف  )الناشطون 
حول  من  التواصل(  منصات 

العالم.. احذروا أنا قادم برسعة«.
الفيديو كي  وتابع: »أنا أسجل هذا 
أعلم الجميع بأني أصبحت سرتيمر. 
هي  فكرتي  لكن  بعد،  أبدأ  لم  حسنا، 
البث مبارشة خالل فرتة وجودنا هنا يف 

قطر«.
ويهدف إنريكي من هذه الخطوة، إىل فتح خط 
الجمهور  مع  تجميل  دون  عفوية  أكثر  تواصل 

اإلسباني خالل املونديال.

}

{ لويس 

إنريكي

}
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تاريخ كأس العالم من النسخة األولى حتى األخيرة

محطــات المونديــال
تتجه األنظار خالل هذا الشهر إلى قطر، حيث ستقام النسخة 

الثانية والعشرون من كأس العالم، ألول مرة في الشرق 
األوسط والمنطقة العربية، في نسخة استثنائية من حيث 

المالعب الثمانية التي تستضيف المباريات، أو المفاجآت 
الكثيرة التي تنتظر عشاق كرة القدم من عاصمة الرياضة، 

فللمرة األولى في تاريخ بطوالت كأس العالم ستجرى 
المباريات في مالعب مكيفة بعد أن أدخلت قطر تكنولوجيا 

تكييف المالعب للمرة األولى تاريخيًا، كما ستكون المرة األولى 

التي ستقام البطولة في مالعب متقاربة المسافات، حيث 
سيكون بمقدور المشجع الذهاب ألكثر من ملعب لمشاهدة 

أكثر من مباراة في اليوم الواحد، وهو أمر لم يحدث من 
قبل، ووصفت العديد من التقارير كأس العالم قطر 2022 
بـ »مونديال الثورة والتكنولوجيا«، حيث سيتم فيها تطبيق 
العديد من التقنيات الحديثة التي تطور الكرة المستديرة، 

كذلك هناك العديد من األمور التي تجعل كأس العالم 2022 
األفضل تاريخيًا، وقد حرص »$ الرياضي« على تسليط 

الضوء على بطوالت كأس العالم منذ انطالقها حتى نسخة 
قطر لمعرفة أماكن اقامتها وعدد الدول المشاركة واألبطال 

الذين توجوا باللقب.

كتب - وحيد بوسيوف

البلد المستضيف: األوروغواي

عدد الدول المشاركة: 13 دولة

البطل: أوروغواي

1930
البلد المستضيف: إيطاليا

عدد الدول المشاركة: 32 دولة

البطل: إيطاليا

1934
البلد المستضيف: فرنسا

عدد الدول المشاركة: 15 فريقًا

البطل: إيطاليا

1938

البلد المستضيف: البرازيل

عدد الدول المشاركة: 13

البطل: أوروغواي

1950
البلد المستضيف: سويسرا

عدد الدول المشاركة: 16

البطل: ألمانيا الغربية

1954
البلد المستضيف: السويد

عدد الدول المشاركة: 16

البطل: البرازيل

1958
البلد المستضيف: تشيلي

عدد الدول المشاركة: 16

البطل: البرازيل

1962

البلد المستضيف: إنجلترا

عدد الدول المشاركة: 16

البطل: إنجلترا

1966
البلد المستضيف: المكسيك

عدد الدول المشاركة: 16

البطل: البرازيل

1970
البلد المستضيف: ألمانيا الغربية

عدد الدول المشاركة: 16

البطل: ألمانيا الغربية

1974
البلد المستضيف: األرجنتين

عدد الدول المشاركة: 16

البطل: األرجنتين

1978

البلد المستضيف: إسبانيا

عدد الدول المشاركة: 24

البطل: إيطاليا

1982

البلد المستضيف: كوريا 

الجنوبية - اليابان

عدد الدول المشاركة: 32 

البطل: البرازيل

2002

البلد المستضيف: المكسيك

عدد الدول المشاركة: 24

البطل: األرجنتين

1986

البلد المستضيف: ألمانيا

عدد الدول المشاركة: 32

البطل: إيطاليا

2006

البلد المستضيف: إيطاليا

عدد الدول المشاركة: 24

البطل: ألمانيا الغربية

1990

البلد المستضيف: جنوب إفريقيا

عدد الدول المشاركة: 32

البطل: إسبانيا

2010

البلد المستضيف: الواليات المتحدة

عدد الدول المشاركة: 24

البطل: البرازيل

1994

البلد المستضيف: البرازيل

عدد الدول المشاركة: 32 

البطل: ألمانيا

2014

البلد المستضيف: فرنسا

عدد الدول المشاركة:32

البطل: فرنسا

1998

البلد المستضيف: روسيا

عدد الدول المشاركة: 32 

البطل: فرنسا

2018
البلد المستضيف: قطر

عدد الدول المشاركة: 32

البطل: ؟؟؟؟؟؟

2022
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العضاض.. حطم حلم القارة

رصد حساب ميدار نت عىل تويرت ذكريات حادثة مباراة غانا 
وأوروجواي يف مونديال جنوب إفريقيا 2010، يف الدور ثمن النهائي 

من املونديال والتي شهدت فوز الفريق الالتيني بركالت الرتجيح.
وعاد الفيديو املنشور بالذاكرة لواقعة طرد النجم األورجواياني 

لويس سواريز بعد منع هدف الفوز القاتل للبالك ستارز يف الوقت 
اإلضايف بتعمده ملس الكرة بيده قبل أن تهز الشباك ليتم طرده، ورغم 

احتساب حكم املباراة لركلة جزاء إال أن أسامواه جيان أهدرها ولجأ 
الفريقان لركالت الرتجيح التي حسمتها أوروجواي ليضيع حلم القارة 

السمراء بالكامل يف تأهل تاريخي لنصف النهائي ألول مرة.

هـديـــة.. روح الـشــــرق

أذاعت قناة الكأس تقريرا مميزا عن فريق كورال روح الرشق 
املرصي الذي خطف األضواء قبل فرتة عىل السوشيال ميديا بغناء 

أغنية املونديال »ارحبوا« باللهجة املرصية وبجماعية وتناغم كبري نال 
إعجاب الجميع.

وحرص الفريق عىل غناء األغنية مرة أخرى كهدية لقطر ولقناة 
الكأس خالل تقرير أعده مراسل القناة من القاهرة.

وعرب أعضاء الفريق عن سعادتهم البالغة بالصدى الهائل الذي حققته 
األغنية، متمنني التوفيق لقطر ونجاح استضافتها لنهائيات كأس 

العالم ألول مرة يف الرشق األوسط والوطن العربي.

أفضــل ظهـيــر عــربـــي
نرش موقع الفيفا عرب حساب كأس 

العالم باللغة العربية استفتاء 
جماهري ألفضل ظهري عربي يف 

بطولة كأس العالم 2022.
وجاءت األسماء املرشحة كالتايل:

عيل معلول.. تونس 
يارس الشهراني.. السعودية 

عبد الكريم حسن.. قطر 
نصري مزراوي.. املغرب 

توقعاتكم قراءنا الكرام.. من سيفوز 
بهذا االستفتاء ومن هو األفضل 

من هذه األسماء ويتوقع تألقه يف 
املونديال؟

بالد  حساب  نرش 
للنجم  فيديو  الفضة 
ليونيل  األرجنتيني 
زمالئه  مع  مييس 
التي  التدريبات  خالل 
راقصو  يخوضها 
أبوظبي،  يف  التانجو 
اإلمارات  مواجهة  قبل 

الودية اليوم 
رفاق  الفيديو  وأظهر 
يمازحونه  وهم  مييس 
كان  التي  إصابته  عن 
تعرض  أنه  تردد  قد 

يف  املشاركة  من  وستحرمه  البارييس  الفريق  مع  لها 
املونديال.

»ســون«.. الشــمـشـــون
التقطت عدسات $ الريايض 

هذه الصورة العمالقة للنجم الكوري 
الجنوبي سون العب نادي توتنهام 
وقائد الشمشون الكوري فوق أحد 

أبراج منطقة الدفنة ضمن عدد كبري 
من النجوم العامليني املشاركني يف 

مونديال 2022.
النجم الكوري سون تقع عىل عاتقه 

آمال الفريق الكوري للتألق يف 
املونديال.

الدوحة تزينت بأجمل صورة هذه 
األيام مع بدء العد التنازيل لرضبة 
البداية للحدث الكبري كأس العالم 

الذي ينطلق يوم 20 نوفمرب الجاري.

الفلسطينية نتالي رنتيسي مذيعة األخبار بالبنفسجية تؤكد بثقة:

beIN SPORTS .. رقم »1« وبال منافس

الريايض   $ نتايل حلت ضيفة عىل 
عرب صفحة سبيكس كورنر لتتحدث عن 
مع  للمونديال  البنفسجية  استعدادات 
بدء العد التنازيل لرضبة البداية يوم 20 
نوفمرب، كما تطرقت أيضا للحديث عن 
وطموحاتها  وآمالها  املهنية  مسريتها 

وكان هذا اللقاء: 

} يف البداية كيف تستعدون للمونديال 

وماذا ستقدمون للمشاهد العربي...؟

العالم  كأس  لبطولة  الله  شاء  إن  استثنائية  تغطية 
2022، هذا ما سنقدمه ونعد به كل املشاهدين حول 
العالم خاصة أننا قمنا بعمل كبري وتحضريات مكثفة 
عىل مدار شهور طويلة، ونأمل إن شاء الله أن نكون 
أنحاء  كافة  من  املشاهدين  عند حسن ظن جميع 

العالم.

- وماذا يعني لك التواجد ضمن هذه الكوكبة 
يف القناة البنفسجية..؟

املهنية  البطولة ستضيف ملسريتي  الكثري، وهذه  يعني يل 
واإلعالمية ألن beINSPORTS هي القناة الرياضية رقم 1 يف 
العالم وال يوجد لها أي منافس، لذلك أشعر بالفخر لوجودي 

ضمن هذه الكوكبة املوجودة لتغطية الحدث العاملي.

} ماهي توقعاتك لقطر الستضافة كأس العالم..؟

بشهادة الجميع ستكون البطولة األفضل يف التاريخ من كل 
يشء؛ سواء من الناحية التنظيمية أومن الناحية الفنية أيضا.

} ويف رأيك كيف استعدت قطر للبطولة..؟

أي  تدخر  ولم  صورة  بأفضل  استعدت  قطر  برصاحة 
الحدث،  إنجاح  أجل  من  طويلة  سنوات  مدار  عىل  جهد 
فاالستعدادات عىل قدم وساق عىل مستوى املالعب والبنية 
التحتية ومناطق التشجيع واملواصالت والطرق، وبرصاحة 

كل يشء استثنائي يف قطر.

} ما الذي يميز أجواء العمل يف القناة..؟

رائعة  أننا عائلة واحدة، واألجواء هنا  برصاحة هنا نشعر 
جدا وكلنا أصدقاء ومجموعة متفاهمة ومتجانسة وتجمعنا 
عالقة طيبة للغاية ونتعلم من بعضنا البعض، كما أن الجانب 

املهني هنا عاٍل جدا واالحرتافية أكثر ما يميز البنفسجية.

العالم  كأس  بطل  سيكون  عمن  توقعاتك  ما   {

2022..؟

أعتقد أن هذا سؤال صعب، ومالمح البطل لن تتضح إال مع 
بداية املنافسات والدخول يف األدوار اإلقصائية.. خاصة أن 
الكبرية،  املنتخبات  الغيابات كثرية جدا يف صفوف معظم 
وعموما سنرى كيف تسري األمور؛ لكن بشكل عام أتوقع أن 

املنافسة ستكون قوية للغاية.

} من هو املنتخب الذي ستشجعينه يف البطولة..؟

سأشجع كل املنتخبات العربية، تونس واملغرب والسعودية 
التوفيق لتقديم مردود جيد وترشيف  وقطر، وأتمنى لهم 
الكرة العربية، وبعيدا عن املنتخبات العربية أشجع املنتخب 

الفرنيس.

هذه  يف  سيتألق  الذي  الالعب  هو  من  رأيك  يف   {

النسخة..؟

هناك الكثري من األسماء مثل مييس ومبابي وليفاندوفسكي، 
وأيضا كريم بنزيمة وكريستيانو رونالدو.

{  نتالي تتحدث للزميل محمد الجزار

انتظروا تغطية 
استثنائية للحدث 

العالمي لحظة بلحظة 

العمل في اإلخبارية 
إضافة قوية 

لمسيرتي المهنية 

إعداد – محمد الجزار

شاشة  في  الجديدة  الشابة  الوجوه  أحد  رنتيسي..  نتالي 
 beINSPORTS من  الهائلة  المواكبة  إطار  في  البنفسجية، 

للحدث العالمي الكبير كأس العالم 2022.
دسمة  وجبة  تقديم  إلى  وزمالؤها  نتالي  تسعى 
اإلخبارية،  القناة  شاشة  عبر  المونديال،  خالل  للمشاهدين 
برهان أول مصدر ألول خبر عبر مواكبة كل األحداث لحظة 

بلحظة ومن قلب الحدث.

{  نتالي رنتيسي
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سعد المهندي

»مشجع ويلزي«: 
سنتأهل لدور الـ »16«

أبدى املشجع الويلزي سام فلورز تفاؤله بحظوظ منتخب 
العبور لألدوار اإلقصائية خالل ثاني مشاركاته  بالده يف 

التاريخية باملونديال بعد 1958.
 6 ويلز  منتخب  يحصد  أن  عاما«   33« فلورز  وتوقع 
نقاط يف دور املجموعات بالفوز عىل إيران وأمريكا ضمن 
املجموعة الثانية يف حي بينّ أن فريقه لن يكون قادرا عىل 
تحقيق  عىل  قادر  ويلز  منتخب  أن  وذكر  إنجلرتا.  هزيمة 
نتائج غري مسبوقة يف املونديال الحايل وذلك بالوصول ملا 
بعد الدور الثاني عىل أقل تقدير، كأفضل إنجاز يف تاريخ 
عام  األوىل  الثاني يف مشاركته  للدور  الصعود  بعد  بالده، 
األقوى  هو  للمنتخب  الحايل  الجيل  أن  إىل  ولفت   .1958
منذ سنوات طويلة، بدليل صعوده لكأس العالم بعد غياب 

»64 عاما«.

»كاستيلو«.. 
خارج التشكيلة

خلت تشكيلة منتخب اإلكوادور لكأس العالم من املدافع 
بايرون كاستيلو، بعد جدل ونزاع كبريين وصل إىل 
محكمة التحكيم الريايض »كاس«، بتهمة »تزوير« 

جواز سفر الالعب. واحتجت كل من تشييل والبريو عىل 
صالحية الجنسية اإلكوادورية لكاستيلو، بسبب »أدلة 

كثرية تؤكد أن الالعب ولد يف كولومبيا، وليس يف مدينة 
بالياس اإلكوادورية« بحسب االتحاد التشييل.

ولكن محكمة التحكيم الريايض أصدرت قرارا أكدت فيه 
»صالحية كاستيلو )للدفاع عن ألوان اإلكوادور(، لكنها 

أنزلت عقوبات بحق االتحاد االكوادوري ملخالفته قواني 
»الفيفا«، إذ يتوجب عليه دفع مبلغ قدره 100 ألف 

فرنك سويرسي )100.650 يورو( ألن تاريخ ومكان 
الوالدة يف جواز كاستيلو خالل تسجيله يف الفيفا »غري 
صحيحي«، إضافة إىل حسم »ثالث نقاط كعقوبة« يف 

التصفيات املقبلة ملونديال 2026.
وُيعدنّ غياب كاستيلو الذي خاض ثماني مباريات يف 

تصفيات أمريكا الجنوبية، إضافة إىل عدد من املباريات 
الودية األخرية، عن التشكيلة باملفاجأة. وأوضح االتحاد 

اإلكوادوري أنه يريد حماية نفسه من »العقوبات غري 
العادلة« من خالل عدم استدعاء كاستيلو.

الربازييل  املنتخب  أن  موزيان  سناء  املغربية  الفنانة  أكدت 
املنتخبات  أقوى  من  أنه  بما  املفضل،  العاملي  منتخبها  هو 
املونديال،  بألقاب  تتويجاً  األكثر  أنه  كما  التاريخ،  مرنّ  عىل 

وشارك يف كلنّ نسخ كأس العالم.
وقالت إن تنظيم نهائيات كأس العالم يف قطر يعترب إنجازاً 
كبريا، وأن العرب كتبوا التاريخ، ذلك أنها املرة األوىل التي 

تحتضن فيها دولة عربية املونديال.
الجديد«،  »العربي  مع  حوار  يف  موزيان،  وأضافت 
التي ستشارك  العربية  املنتخبات  أنها ستدعم كلنّ 
يف نهائيات كأس العالم بوجود العبي مميزين، 
والجزائري  املرصي  املنتخبي  فشل  سبب  وأن 
التي  والضغوطات  الرتكيز  قلة  هو  التأهل  يف 

تعرضا لها قبل املباريات.
وأشارت موزيان إىل أنها ستدعم املنتخب 
املغربي يف مونديال قطر بما أنه شارك 
يف خمس مناسبات يف كأس العالم، 
صفه  إىل  ستكون  فهي  بالتايل 
تنطلق  التي  النهائيات  خالل 
قالت  حيث  قليلة،  أيام  بعد 
منتخب  قميص  ترتدي  وهي 
بالدها: »ديما ديما املغرب«.

طرائف

نجوم

نسيان القمصان.. في غانا

ر إعالمي كامريوني عرب حسابه عىل موقع  فجنّ
التواصل االجتماعي »تويرت«، مفاجأة بشأن وجود 
أزمة طارئة يعاني منها منتخب غانا، قبل مباراته 

األوىل يف كأس العالم 2022.
وكتب مارسيل تشوامو مراسل »كانال 2« 

الكامريونية: »مفاجأة مدوية، املسؤول عن بعثة 
غانا نيس قمصان املنتخب يف بالده، وسيتم نقلهم 

إىل قطر عرب الخدمات الربيدية«.
وأضاف: »لكن مسؤويل االتحاد الغاني لديهم 

تخوف من عدم وصول شحنة قمصان املنتخب 
يف الوقت املناسب قبل املباراة األوىل بسبب بطء 

الخدمات الربيدية«. ويستعد منتخب غانا لظهوره 
الرابع يف كأس العالم بعد 3 مشاركات متتالية يف 
مونديال 2006 و2010 و2014، قبل أن يغيب 

عن مونديال روسيا 2018.

سكوالري.. بطل »2002«

جاء إعالن املدرب الربازييل لويس فيليبي سكوالري 
)74 عاماً( اعتزاله التدريب بعد املباراة التي خاضها 
من  األخرية  املرحلة  يف  بارانايينيس،  أتلتيكو  فريقه 
عىل  الستار  ليسدل  القدم  لكرة  الربازييل  الدوري 

مسرية أحد أبرز املدربي يف الربازيل.
سكوالري  قاد  التدريبية،  إنجازاته  أبرز  ويف 
 2002 العالم  كأس  بلقب  للتتويج  »السيليساو« 
يف  أملانيا  عىل  بالفوز  واليابان،  الجنوبية  كوريا  يف 
بكأس  توج  كما  رونالدو،  بهديفيَ  النهائية  املباراة 

القارات عام 2013.
املنتخب  مع  مدوية  خسارة  سكوالري  وتكبنّد 
استضافتها  التي   2014 العالم  كأس  يف  الربازييل 
 7-1 بنتيجة  أملانيا  أمام  التاريخية  باملباراة  بالده، 

يف نصف النهائي.
كما توج سكوالري يف مشواره التدريبي بلقب »كوبا 
ي 1995 و1999 وبلقب الدوري  ليربتادوريس« عاميَ
ي 1996 و2018 مع فريقيَي غريميو  الربازييل عاميَ
بي  الربتغال  منتخب  سكوالري  ودرنّب  وباملرياس. 
بينها تشيليس  األندية  والعديد من  2003 و2008 

اإلنجليزي، وكانت له تجربة يف الصي.

الحضري: العرب 
سيظهرون بشكل مشرف
أكد أسطورة كرة القدم املرصية، عصام الحرضي، 
أن مونديال قطر 2022 سيكون األروع يف تاريخ 

منذ  العالم  كأس 
بدايته عام 1930.

الحرضي  وقال 
»شهاب«  لوكالة 
إن  الفلسطينية 
ستفاجئ  قطر 
ببطولة  العالم 
من  األوىل  هي 
متمنيا  نوعها، 
التوفيق ملنتخبها يف 

البطولة.
»أتوقع  وأضاف: 

أن تظهر املنتخبات العربية األربعة بشكل مرشف 
يف هذه النسخة، ألجل إسعاد جماهريها العريضة 

يف العالم العربي«.

تصريح

فنمفاجأة

Fan zone

كتب - محمد الجزار

الفنانة المغربية سناء موزيان تؤكد:

»السيليساو«.. 
األفضل في التاريخ




