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رونالدو يؤكد في تصريحات له:

:» الشيخ تميم بن فهد رئيس العربي لـ»

»الحمالت الممنهجة«
 رمـــــــاد .. !

قـــــطـــــر تـــحـــمـــلـــت 
ـــن..! ـــك ــر ول ــي ــكــث ال

كأس العالم تساهم 
في نشر السالم
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: الشيخ سحيم بن عبد العزيز لـ 

المونديال 
يؤكد ريادتنا

أكد األسطورة الربتغالية، كريستيانو رونالدو، أن مونديال قطر 

سيكون أعظم نسخة لكأس العالم عىل اإلطالق.

تويرت:  يف  سكور«  »اليف  لصفحة  ترصيحات  يف  رونالدو  وقال 

تحٍد  فهو  العام،  نهاية  يف  باللعب  لالهتمام  ومثري  جيد  شعور 

مختلف، لكن يف رأيي أعتقد أنه سيكون جيًدا.. ومتحمس جدا لذا 

ستكون كأس العالم الخامسة يل وأنا سعيد جًدا بذلك للعب كأس 
عالم مرة أخرى.

وتابع: الطقس بالنسبة يل ليس املشكلة، نحن مستعدون كالعبني 

لذا ليست مشكلة كبرية  الدافئ،  الطقس  محرتفني، ألنني أفضل 
بالنسبة يل.

وعن إمكانية تحطيم رقم أوزيبيو الهداف التاريخي للربتغال يف 

قال  عنه..  بفارق هدفني  أي  أهداف   9 الذي سجل  العالم  كأس 

الدون: أحرتمه كثريًا، إنه يعني شيئا كبريًا للربتغاليني، دائًما هو 

الفرصة  يل  أتيحت  إذا  ولكن  يصدق،  ال  شخص  إنه  قلوبهم،  يف 

وأطمح  الرقم  هذا  بتحطيم  سعيًدا  سيكون  أوزيبيو  أن  أعتقد 

العالم من خالل  للربتغال يف كأس  التاريخي  الهداف  أكون  بأن 
مشاركتي.

وختم حديثه قائال: أتمنى أن نواجه منتخب الربازيل يف النهائي، 

الربتغال  بني  سيكون  النهائي  وأقول  كاسيمريو  مع  أمزح  أنا 

والربازيل سيكون حلًما، لكن صدقا، كأس العالم أصعب منافسة 

يف العالم، أنا أحلم بذلك، وأنا أعلم أنه سيكون صعبًا.

مونديال قطر 
سيكون األنجح



الشيخ سحيم بن عبد العزيز نائب رئيس نادي قطر:

المونديال تأكيد لريادة قطر

الشيخ  لسعادة  ترصيحات  ويف 
نائب  ثاني  آل  عبدالعزيز  بن  سحيم 
قطر،  نادي  إدارة  مجلس  رئيس 
قلعة  تكون  بأن  سعادته  عن  أعرب 
حدث  أهم  من  جزءا  القطراوي  امللك 
واملنطقة  البالد  تاريخ  يف  ريايض 
األوسط،  والرشق  والخليجية  العربية 
عىل  مشدداً  اإلسالمي،  العالم  وكذلك 
ثقته الكاملة يف قدرة قطر عىل تنظيم 
املقاييس،  بكل  استثنائية  نسخة 
من  ببطولة  بأكمله  العالم  وإسعاد 

الطراز الرفيع.
الشيخ سحيم بن عبدالعزيز آل ثاني 
نائب رئيس مجلس إدارة نادي قطر 
وتقديره  شكره  حديثه  بداية  يف  قدم 
أمري  السمو  صاحب  إىل  الكبريين 
حمد  بن  تميم  الشيخ  املفدى  البالد 
الشيخ  الوالد  األمري  وسمو  ثاني،  آل 
يف  وقال  ثاني،  آل  خليفة  بن  حمد 
اقرتاب  ملناسبة  صحفية  ترصيحات 
فيفا  العالم  كأس  نهائيات  انطالق 
قطر 2022: »أشكر قيادتنا الحكيمة 
العرب  لجميع  الفرصة  إتاحة  عىل 
بتنظيم  خاص  بشكل  كقطريني  ولنا 
العالم  أكرب حدث ريايض يف  ومتابعة 
عىل أرضنا، والشكر موصول أيضاً إىل 
سمو الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني 
ودوره  األمري  لسمو  الشخيص  املمثل 
صغرية  كل  خلف  الوقوف  يف  الكبري 
وكبرية بهدف إنجاح استضافة الدولة 
تشهده  الذي  التاريخي  الحدث  لهذا 

البالد«.

نسخة استثنائية

وعن نجاح البطولة يف ظل الجهود 
قطر،  بها  تقوم  التي  الكبرية 
واسعة  إشادة  وخروج 
مختلف  من 

رأسهم  وعىل  العالم،  حول  املسؤولني 
جياني انفانتينو رئيس االتحاد الدويل 
مونديال  إن  قال  الذي  القدم  لكرة 
قطر سيكون األفضل يف التاريخ، أكد 
الشيخ سحيم بن عبدالعزيز آل ثاني 
 2022 قطر  العالم  كأس  بطولة  أن 
بكل  استثنائية  ستكون  بالفعل 

املقاييس.
البطولة  قيمة  عن  للحديث  وتطرق 
رياضيا  حدثا  كونها  تتجاوز  التي 
جميع  عىل  كبريا  إرثا  تعترب  بل 
العالم  »كأس  قال  حيث  املستويات، 
يف قطر ستكون رائعة ومميزة بكل 
ما تحمله الكلمة من معنى، ملا تمثله 
هذه االستضافة األوىل من نوعها يف 
عميقة  إنسانية  معان  من  املنطقة 
السالم  نرش  يف  قطر  ريادة  تجسد 
من  الجماعي  والعمل  والتعايش 

خالل الرياضة«.

رسالة للعالم

كبرية  خربات  قطر  وتمتلك 
األحداث  تنظيم  يف  وواسعة 
تعد  بل  املختلفة،  الرياضية 
العالم  يف  الرياضة  عاصمة 
البطوالت  لكثرة  نظراً 
عىل  تنظيمها  تم  التي 
املاضية  السنوات  مدار 
كبرية  نجاحات  وحققت 
املستويات،  جميع  عىل 
التنظيمي،  الجانب  خاصة 
أكد  الذي  األمر  وهو 
وجاهزيتها  قطر  ريادة 
تنظيم  أجل  من  الكاملة 
غري  بشكل  العام  كأس 
اعترب  حيث  مسبوق، 
الكبرية  الخربات  تلك 
األحداث  تنظيم  يف 

التميز  عىل  تأكيد  بمثابة  الكبرية 
الذي  الكبري  والنجاح  القطري 
أن  شك  »ال  وقال  قطر،  تحققه 
عرب  قطر  سطرتها  التي  النجاحات 
كربى  باستضافة  متمثلة  التاريخ 
وغري  الرياضية  واملناسبات  األحداث 
الرياضية هو بمثابة رسالة واضحة 
تعرب عن مدى 

يف  القطري  الشعب  أبناء  شغف 
اآلخر  تلو  واحدا  اإلنجازات  تحقيق 
ولن يقف طموحنا عند هذا الحد بل 
املستقبل  يف  الكثري  أمامنا  يزال  ما 
إنجاح  بهدف  واحدة  يد  وكلنا 
الطموحة  االسرتاتيجية  رؤيتنا 
يؤمن  واع  جيل  إنشاء  إىل  والرامية 
الرياضية  واملنافسة  التسامح  بروح 
يهة  لنز ا

التعصب  أنواع  كل  عن  بعيداً 
واالنحياز«.

دور فعال لنادي قطر

الفعال لنادي قطر خالل  وعن الدور 
باعتباره   ،2022 العالم  تنظيم كأس 
تحمل  التي  الوطنية  األندية  أحد 
بإظهار  املساهمة  يف  املسؤولية  لواء 
لقطر،  الرائعة  الحضارية  الصورة 
قطر  نادي  باختيار  »نعتز  قال: 
نادي  الريايض 
بطولة  حكام  مركز 
قطر  العالم  كأس 

.»2022
»نسعى  وأضاف: 
كل  لتقديم  دائما 
الالزمة  التسهيالت 
الحدث  هذا  إلنجاح 
العالم  يف  واألهم  األكرب 
كل  يف  اعتدنا  كما 
السابقة،  املناسبات 
النهج  ونستمر عىل هذا 
تحت  املنضوي  الرتبوي 
الحكيمة  القيادة  لواء 
الدولة  واسرتاتيجية 
أن  إىل  إشارة  يف  عموما« 
حريصة  قطر  نادي  إدارة 
مقومات  كل  توفري  عىل 
التي تساهم  النجاح  وعوامل 
املنشود  النجاح  تحقيق  يف 
مؤكداً  املونديال،  خالل 
قطر  نادي  باختيار  اعتزازه 
املونديال،  ليكون مركز حكام 
تاريخ  يف  سيبقى  أمر  وهو 
وسيكون  ووجدانه،  النادي 
نحو  النادي  تطلع  يعزز  إرثا 
املكاسب  ظل  يف  املستقبل 

سيتم  التي  العديدة 

تحقيقها من خالل الخربات املرتاكمة 
يف  للغاية  هامة  عنارص  الستضافة 

مونديال قطر وهم الحكام.

تاريخ جديد للعنابي

عبدالعزيز  بن  الشيخ سحيم  وتطرق 
قدرة  يف  ثقته  عىل  للتأكيد  ثاني  آل 
صورة  تقديم  عىل  العنابي  منتخبنا 
أنها  بالرغم  املونديال  خالل  طيبة 
البطولة،  يف  ملنتخبنا  األوىل  املشاركة 
الدوحة  يف  املونديال  إقامة  لكن 
عنارص  عىل  إيجابي  أثر  له  سيكون 
الجمهور  وكذلك  الوطني،  املنتخب 
أنه  أكد  لذا  بالتأكيد،  له دور  سيكون 
التوفيق  العنابي  يحالف  أن  يتمنى 
»أتمنى  وقال:  املونديالية،  مهمته  يف 
مشواره  يف  الوطني  ملنتخبنا  التوفيق 
املونديايل األول الذي يسطره يف تاريخ 
املنتخبات  ولجميع  القطرية،  الكرة 
العربية املشاركة يف البطولة« يف إشارة 
مونديال  هو  قطر  مونديال  أن  إىل 
لكل العرب، ويأمل الجميع أن يكون 

التوفيق حليف منتخباتنا العربية.
العنابي  منتخبنا  أن  بالذكر  الجدير 
تضم  التي  األوىل  املجموعة  يف  يلعب 
سيلتقي  حيث  قوية،  منتخبات 
املباراة  يف  اإلكوادوري  املنتخب  مع 
استاد  عىل  املقبل  األحد  االفتتاحية 
األهمية  غاية  يف  مباراة  وهي  البيت، 
بدون شك للعنابي، ويعتربها البعض 
يف  املونديال،  يف  لألمام  التقدم  مفتاح 
صعبة  الثانية  املواجهة  ستكون  حني 
إفريقيا،  بطل  السنغايل  املنتخب  أمام 
يف الوقت الذي ستشكل املواجهة الثالثة 
واألخرية تحدياً بالنسبة للعنابي يف دور 
هولندا  منتخب  أمام  ألنها  املجموعات 

كبرية  عاملية  نجوما  يمتلك  الذي 
الدوريات  يف  يتألقون 

األوروبية 
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نشكر قيادتنا الحكيمة على جهودهم في استضافة الحدث االستثنائي

تتواصل الجهود على جميع المستويات من 
أجل إخراج كأس العالم 2022 بصورة 

مبهرة، فالتوقعات تشير إلى أن 
قطر ستقدم أفضل نسخة 

في تاريخ المونديال على 
اإلطالق.. وألن األندية جزء 

من هذا الحدث العالمي 
الكبير، فقد فتح نادي 

قطر أبوابه الستضافة 
العديد من الفعاليات 

واألحداث الهامة 
جدًا المتعلقة 
بكأس العالم 

.2022

حوارـ عادل النجاركتب - عادل النجار

ولة ترسخ معاني إنسانية وتساهم في نشر السالم والعمل الجماعي
 البط

}

 الشيخ سحيم

بن عبدالعزيز

}

العنابي يسطر تاريخا جديدا ونتمنى أن يحالفه التوفيقنعتز باختيار نادي قطر كمركز حكام كأس العالم

استضافة األحداث 

العالمية تعكس 

شغف الشعب القطري 

بتحقيق اإلنجازات

كلنا يد واحدة 

إلنجاح رؤيتنا في إنشاء 

جيل واٍع بعيدا عن 

التعصب واالنحياز
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»المونديال« منصة لتوحيد الشعوب

العربي  العالم  يف  األوىل  للمرة  املونديال  تنظيم  أهمية  عىل  برشم  وأكد 
العربية،  بالثقافة  للتعريف  منرباً  سيكون  إن  قائال  األوسط،  والرشق 
وفرصة االطالع عىل مختلف الثقافات يف االحتفالية الكروية، التي يرتقبها 

املشجعون من كافة أنحاء العالم.
أن  شك  »ال  واإلرث:  للمشاريع  العليا  اللجنة  ملوقع  حوار  يف  وأضاف، 
استضافة املهرجان الكروي يف دولة عربية ومسلمة يشكل فرصة نادرة 
الحدث  املشاركني قضاء لحظات رائعة يف  قد ال تتكرر، وأتمنى لجميع 
لهم  فرصة  البطولة  تعد  حيث  الرياضية،  الساحة  عىل  أهمية  األكثر 
للتعرف عىل ثقافتنا وكرم الضيافة العربية التي نشتهر بها، وإلقاء نظرة 

عن قرب عىل ثقافات متنوعة«.
وقال برشم، الفائز بامليدالية الذهبية للوثب العايل يف بطولة العالم أللعاب 
لذلك  وكان  عاملية  بطوالت  يف  باملشاركة  حلمه  إنه حقق   ،2022 القوى 
الرياضية،  مسريته  عىل  أو  الشخيص  الصعيد  عىل  سواء  عليه  كبري  أثر 
حيث تعلم الكثري من التجارب التي خاضها واإلنجازات التي أحرزها، ما 
أتاح له بناء عالقات وصداقات جديدة، وأسهم يف حدوث تغيري إيجابي 
يشكل  الذي  املونديال،  انطالق  إىل  تطلعه  إىل  مشرياً  حياته،  يف  ملموس 

محفالً عاملياً للتقارب وتعزيز العالقات بني الشعوب.
وتابع: »تتيح املشاركة يف األحداث الرياضية الكربى تجربة غنية لالعبني، 
وبالنسبة يل ساهمت هذه البطوالت يف تشكيل شخصيتي وصقل مهاراتي 
مع اإلنجازات التي حققتها، وتنوع التجارب التي مررت بها، إضافة إىل 
يجعلني  ما  العالم،  حول  من  الصداقات  لتكوين  أمامي  الفرصة  إتاحة 
الذي سيوحد  التاريخي  أترقب استضافة املونديال هنا يف قطر، الحدث 

الشعوب من كل مكان«.
بمونديال  االستمتاع  إىل  املشجعني  جميع  القطري  األوملبي  البطل  ودعا 
قطر مع املزايا الفريدة للحدث العاملي واألجواء االحتفالية الرائعة يف أول 

نسخة من البطولة تقام يف العالم العربي واملنطقة.
العروض  يف  وتشارك  املباريات،  وتشاهد  الجماهري  تأتي  »عندما  وقال: 
باالحتفالية  وتستمتع  مذهلة،  أجواء  ستخترب  الرتفيهية  والفعاليات 
الكروية، وحينها سريى الجميع أن كأس العالم يف قطر بطولة متفردة، 

وآمل أن يغتنم الجميع هذه الفرصة وأن يقضوا أوقاتاً ممتعة«.

معتز برشم يوجه رسالة لكل ضيوف البطولة: رسالةتصريحات

يعتقد معتز عيسى برشم بطلنا األولمبي في الوثب 
العالي وأحد أبرز الرياضيين على مستوى العالم أن 

مونديال 2022 يحمل الكثير من المعاني المهمة غير كرة 
القدم والتنافس على من سيكون البطل.

وقال برشم، إن بطولة كأس العالم قطر 2022 تعد 
منصة هامة لتوحيد الشعوب، من خالل االحتفال 

بشغفها المشترك بكرة القدم، وفرصة ذهبية لتغيير 
التصورات المغلوطة عن المنطقة، وتعزيز العالقات 

مع دول العالم، مشيرًا إلى أهمية استضافة األحداث 
الرياضية الكبرى، وتأثيرها اإليجابي على المجتمع، من 

خالل التعريف بثقافة البالد.

كتب – محمد الجزار

»10« اتحادات 
ترد على »الفيفا«

عىل  أوروبية  اتحادات   10 ردت 
لكرة  الدويل  االتحاد  رسالة 

القدم )فيفا( متعلقة برتك 
بؤرة  تحتل  القدم  كرة 

بطولة  قبل  االهتمام 
التي  العالم  كأس 

ُتقام يف قطر.
جياني  وكتب 
رئيس  إنفانتينو 

)فيفا(  الدويل  االتحاد 
فريقا   32 للـ  خطابا 

البطولة،  يف  املشاركني 
وطالبهم »أرجوكم دعونا 
القدم«  كرة  عىل  نركز 

تسمحوا  ال  و»أرجوكم 
لكرة القدم باالنجرار إىل كل 

أيدولوجية أو سياسية  معركة 
موجودة«.

بلجيكا،  اتحادات  وردت 
وأملانيا،  وإنجلرتا،  والدنمارك، 
والربتغال،  والنرويج،  وهولندا، 
والسويد، وسيورسا وويلز اليوم 

األحد.
بالـ  يرحبون  بأنهم  وذكروا 
»تقدم الكبري التي أحرزته قطر« 
تقديم  تم  وأنه  العمل،  قوانني  يف 
وأمن  بسالمة  »تتعلق  تأكيدات 
التي  الجماهري  كل  وتضمني 

تسافر لكأس العالم.
»سنستمر  الخطاب:  وأضاف 

أجل  من  الزخم  دعم  يف 
التدريجي  اإليجابي  التغيري 

لنتيجة  الدعوة  وسنواصل 
بشأن  وتحديث  حاسمة 
الرئيسيتني  القضيتني 
مع  نناقشهما  اللتني 
فيفا منذ فرتة طويلة«.

»البرتغال« لن يتأثر بمشاكل »رونالدو«  نسيان القمصان.. أمر مضحك
أكد جواو ماريو العب وسط املنتخب الربتغايل أن االنتقادات التي وجهها 

مواطنه كريستيانو رونالدو إلدارة فريقه مانشسرت يونايتد اإلنجليزي، 
لن تؤثر عىل حملة الربتغال للمنافسة عىل لقب مونديال قطر.

يف  مشكلة  أي  أرى  »ال  صحفي:  مؤتمر  يف  ماريو  جواو  وأوضح 
التوقيت، لذا الوضع جيد بالنسبة لنا«.

وأضاف: »هذه ليست املرة األوىل التي يأتي فيها العب إىل املنتخب 
الوطني وهو يعاني من مشكلة مع ناديه، أحد املزايا أننا نضع كل 

يشء جانبا عندما نأتي إىل هنا«.
وتابع: »عناوين الصحف دائما تتمحور حوله برصاحة، كل 

مرة نأتي إىل املنتخب الوطني أول سؤال يطرح يكون 
نحن  حوله،  ينصب  دائما  الرتكيز  رونالدو،  حول 

معتادون عىل ذلك«.
وختم جواو ماريو بالقول »إنه يركز تماما 
مع املنتخب الوطني وسيكون مصدر عون 

كبري لنا يف كأس العالم«.
{ كريستيانو رونالدو

مؤتمر صحفي نفي

حول  وردت  التي  الشائعات  غانا  منتخب  نفى 
نسيان قمصان املنتخب الغاني قبيل السفر إىل قطر 

العالم  كأس  يف  2022.للمشاركة 
اإلعالمي  املتحدث  وقالت 

يف  غانا،  ملنتخب 
لقناة  ترصيحات 

»ما  »الكأس«، 
بشأن  تداوله  يتم 
قمصان  نسيان 
بالبالد  الالعبني 

ويثري  مضحك  أمر 
نستعد  السخرية.. 
الدوحة  إىل  للسفر 

باملونديال«. للمشاركة 
وكانت تقارير صحفية، 

قد ذكرت، يف وقٍت سابٍق، أن العبي املنتخب الغاني 
إىل  األقمصة  وسيتم شحن  غانا،  يف  أقمصتهم  نسوا 

يف  وقت الحق.قطر 
أن  إىل  التقارير  وأشارت 
الغاني  االتحاد 
من  متخوف 
وصول  عدم 
قبل  األقمصة 
أول  خوض 
يف  مباراة 
ضد  املونديال 
يوم  الربتغال  منتخب 
الجاري،  نوفمرب   24
خدمات  بطء  بسبب 

الربيد يف غانا.

المستشار األلماني 
»الماكينات« يتمنى التوفيق لـ

أوالف  األملاني  املستشار  أعرب  أ-  ب.  د.  برلني- 
للمنتخب  بالتوفيق  أمنياته  عن  شولتس 

األملاني لكرة القدم يف بطولة كأس العالم، 
يف حني أشار استطالع للرأي أن هناك 

البطولة  متابعة  عىل  ضئيال  إقباال 
بني الجماهري األملانية.

باسم  رسمي  متحدث  وقال 
»املستشار  برلني:  يف  الحكومة 
لالعبني  فقط  األفضل  يتمنى  ال 
ولكنه  االفتتاحية،  املباراة  يف 
يف  لفريقنا  النجاح  يتمنى  أيضا 

البطولة«.
بشأن حماس  يرد عىل سؤال  وكان 

كانت  حيث  العالم-  لكأس  شولتس 
املستشارة السابقة أنجيال مريكل أحد أكرب 

مشجعي املنتخب األملاني- وما إذا كان سيتابع 
املباريات من عدمه.

أن  ويأمل  فريقنا  ملباريات  يتطلع  »املستشار  الرسمي:  املتحدث  وقال 
يمر كأس العالم بسالم من خالل مباريات عادلة ومثرية«.

تصريح بيل جاهز .. ولكن !اعتراف
اعرتف النجم الويلزي جاريث بيل أنه ليس جاهزا بنسبة 100 % يف هذه اللحظة، للمشاركة 

مع منتخب بالده يف بطولة كأس العالم 2022.
وأكد بيل، العب فريق لوس أنجلوس األمريكي لكرة القدم، والذي قاد فريقه للتتويج بلقب 

الكأس إنه كان من الصعب ذهنيا الحفاظ عىل الرتكيز قبل انطالق منافسات بطولة 
العالم.. وقال بيل يف ترصيحات صحفية: مازلت بصدد استعادة لياقتي، لدي  كأس 

بعض املشاكل مثل معظم الالعبني، ولكننا تحدثنا بشأن إذا 
كان هناك حاجة يل للمشاركة يف آخر 20 أو 30 دقيقة، 

ثم أكون متاحا.
املشاركة  عىل  قادرا  كنت  وأضاف: 

وتقديم أقىص ما عندي، وسعيد 
أنا  لهذا  هدفا،  سجلت  ألنني 
أعتقد.. ما  عىل  هنا،  أتواجد 
وتقمص بيل /33 عاما/ دور 

البطولة لفريق لوس أنجلوس 
حيث شارك كبديل ليسجل هدف 

فريق  أمام  اإلضايف  الوقت  يف  التعادل 
فيالدلفيا يونيون يف الكأس لتصبح النتيجة 

بدون  يلعب  كان  الفريق  أن  ورغم   ،3/3
حارسه ماكسيم كريبياو، بسبب طرده 

الفوز  من  الفريق  تمكن  اللقاء،  يف 
بركالت الرتجيح.

{ جاريث بيل
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منتخبنا يواصل التحضيرات بـ »أسباير«

»التركيز والجدية« سالح الكتيبـــــــــــة العنـــابيــة
لك�رة  األول  الوطن�ي  منتخبن�ا  ي�وايل 
القدم تدريباته اليومية بأس�باير، وسط 
تركيز ش�ديد م�ن قبل جمي�ع الالعبني 
تحت قيادة اإلسباني فيليكس سانشيز 
للوص�ول ألفض�ل جاهزي�ة، ويس�عى 
سانش�يز لتحقيق أكرب استفادة ممكنة 
خالل املعس�كر الداخيل يف التحضريات 
اليومي�ة باإلضاف�ة إىل ع�الج األخط�اء 
والرتكيز عىل اإليجابيات للوصول لألداء 

املتكامل قبل أوىل مباريات الفريق يف 
املونديال أمام منتخب اإلكوادور 

يوم 20 نوفمرب املقبل.
التي  التحض�ريات  وجاءت 

قاده�ا امل�درب فليك�س 
يف  بدني�ة  سانش�يز 
البداي�ة، م�ن خ�الل 
بأرج�اء  الج�ري 
امللعب ث�م الحركات 
لف�ك  التس�خينية 
وبعدها  العض�الت، 
مداعب�ة الك�رة قبل 
األم�ور  تب�دأ  أن 
بتطبي�ق  الجدي�ة، 

الجم�ل  م�ن  العدي�د 
والتماري�ن  التكتيكي�ة 

الفنية، حيث ركز الجهاز 
الفن�ي ع�ىل كيفي�ة بن�اء 

الهجم�ات من الخل�ف بداية 
من الدفاع ومروراً بخط الوسط 

لغاية وصول الك�رة للمهاجمني عىل 
األجنح�ة ويف العم�ق وطال�ب الالعبني 

بالرسعة يف األداء والرتكيز أثناء اللعب.
ش�هدت تدريب�ات منتخبن�ا الوطن�ي، 
ب�ني  وأخوي�ة  رائع�ة  أج�واء  أم�س، 
التدريبي�ة  الجمي�ع، وج�رت الحص�ة 
بمعنوي�ات عالية أكدت م�رة أخرى أن 
منتخبنا مستعد بالشكل الجيد للتحدي 
املوندي�ايل، حيث كان الحماس والجدية 
شعار التدريبات التي خاضها منتخبنا، 
وظه�ر ع�ىل الالعب�ني روح املس�ؤولية 
امللق�اة عىل عاتقه�م يف الظه�ور األول 

ببطولة كأس العالم.
وُيدّش�ن »العنابي« كأس العالم بخوض 
املباراة االفتتاحية عىل ملعب »البيت« أمام 
اإلك�وادور، ضم�ن منافس�ات املجموعة 
األوىل الت�ي تضم أيض�ا منتخبي هولندا 
والس�نغال... ويلع�ب نج�وم العناب�ي 
البطول�ة ويف ذاكرتهم ع�ام 2019 الذي 
كان ش�اهدا عىل اإلنجاز األكرب يف تاريخ 
الكرة القطرية، واملتمثل يف التتويج بلقب 
كأس آس�يا للم�رة األوىل بع�د أن تغلب 
»العنابي« عىل نظريه الياباني يف املباراة 
النهائي�ة بنتيج�ة 3-1، خالل النس�خة 
الت�ي أقيمت يف اإلم�ارات.. ومن أبرز 
إنج�ازات العنابي األخرى، الفوز 
ع�ام  آس�يا  غ�رب  ببطول�ة 
الذهبية  2014، وامليدالي�ة 
لدورة األلعاب اآلس�يوية 

»آسياد قطر 2006«.
املنتخ�ب  س�جل 
يف  حضوره  القطري 
جميع بطوالت كأس 
العرب�ي،  الخلي�ج 
وه�ي البطولة التي 
يتناف�س فيها بلدان 

الس�تة  الخليج 
 ، ية لس�عود ا (
 ، ي�ت لكو ا

اإلمارات،  البحرين، 
قط�ر(...  ُعم�ان، 
وحصد »العنابي« اللقب 
 1992 أع�وام  م�رات،   3
واحت�ل  و2014،  و2004 
املركز الثاني 4 مرات، وحل ثالثاً 

أربع مرات.

كتب - عوض الكبايش

اس�تفاد العنابي كثريا من املعس�كر اإلعدادي الذي أقامه، حيث لعب 
العديد من املباريات الودية يف معسكريه اإلسباني والنمساوي تحضريا 

لنهائي�ات كأس العالم 2022، وإذا ما احتس�بنا مواجهتي كندا وتش�ييل 
اللتني تعتربان مباريات ودية رسمية تحت غطاء االتحاد الدويل لكرة القدم، 
أم�ا املواجهات الودية األخرى فكانت غري رس�مية وخارج أيام الفيفا، ولعب 
العنابي ضد أندية ومنتخبات منها نادي انتويرب البلجيكي وتعادل بهدفني 
ملثلهما ومع ريال مايوركا اإلس�باني سلبا، ثم واجه أندية إيطالية، ففاز عىل 
أودينيزي بهدفني لهدف وتعادل مع التس�يو وفيورنتينا سلبيا، وفاز عىل 
كولتورال ديبورتيفو ليونيس�ا اإلس�باني بثالثية نظيف�ة، كما لعب مع 

ناديني من س�لوفاكيا هما بارتيزان دومانيزا وسامورين وانترص يف 
املباراتني بهدفني دون رد، وبثالثة مقابل صفر، وخرس منتخبنا 

مواجهته العارشة وغري الرسمية ضد منتخب كرواتيا املحيل 
وديا بثالثية دون رد، كما فاز العنابي عىل منتخبات 

نيكارغوا وغواتيماال والهندوراس والبانيا.

استفادة 
من المعسكر

جاهزية تامة
يخوض ُمنتخبنا تدريباته اليومية بصفوف 

ُمكتمل�ة، حي�ث تخل�و قائم�ة الفريق من 
الغياب�ات واإلصابات، وهو ما يوّس�ع قاعدة 

االختي�ار أم�ام الجه�از الفني لالس�تقرار عىل 
التش�كيل األمثل حس�ب احتياجات الفريق لكل 

مباراة م�ن املباريات الث�الث يف دور املجموعات 
أم�ام اإلكوادور ثم الس�نغال ث�م هولندا، وأظهر 
جمي�ع الالعب�ني جاهزيًة تامًة لخ�وض التحدي 
الصع�ب، فال�كل يق�دم أفض�ل ما لدي�ه خالل 

التدريبات لنيل ثقة الجهاز الفني.
ويف�رض إلس�باني فيليكس سانش�يز الرسية 

عىل تدريبات العناب�ي بعيًدا عن أعني اإلعالم 
والجماه�ري للحف�اظ عىل تركي�ز الالعبني، 

مثلم�ا ح�دث ط�وال الخمس�ة أش�هر 
العناب�ي  خ�اض  حي�ث  املاضي�ة، 

تدريباته خلف أبواب ُمغلقة.

تدريبات خاصة
حرص الجهاز الفني بقيادة املدرب سانشيز عىل عمل تدريبات 
خاص�ة للمدافعني وح�راس املرمى وح�اول مواصلة تصحيح 
األخط�اء الت�ي ظهرت ع�ىل أداء منتخبن�ا يف املباري�ات الودية 
املاضي�ة، وخاصة يف عمق الدف�اع، ونبّه ع�ىل الالعبني بتوخي 
الح�ذر واالبتعاد ع�ن األخطاء والهف�وات التي قد 

تكلف منتخبنا كثريا يف بطولة كأس العالم، ألنه 
ال مجال لألخطاء مع زيادة معدالت الرتكيز خالل 

املواجه�ات الرس�مية والبداية بمب�اراة اإلكوادور، 
ويواص�ل منتخبن�ا تدريباته طيلة األي�ام القادمة 

عىل مالعب أكاديمية أسباير لغاية رضبة البداية.

علي الصالت :

الجميع في قمة الجاهزية
أش�اد عيل الصالت املس�ؤول اإلعالم�ي ملنتخبنا 
الوطن�ي األول لك�رة الق�دم بفرتة اإلع�داد التي 

تتواص�ل حالي�ا، مش�ريا إىل أن جميع 
العب�ي الفري�ق وجهازه�م الفني 

يف كام�ل الجاهزي�ة للبطولة.. 
وتاب�ع: أن بط�ل آس�يا جاهز 
وعىل أت�م االس�تعداد لرضبة 
البداي�ة ببطول�ة كأس العالم 
قبل أربعة أي�ام من االنطالق 

من استاد البيت.
وع�ن املب�ادرة املجتمعي�ة التي 

ش�ارك فيه�ا العب�و العناب�ي م�ع 
املنظمني واملتطوع�ني وذوي االحتياجات 

الخاصة، قال: هي مبادرة متميزة لالقرتاب أكثر 
م�ن الجماه�ري وإعط�اء دافع معن�وي وتحفيز 

كبري للمتطوعني واملنظمني وإبعادهم عن ضغط 
العمل.. مؤكدا ان املشاركة جاءت بصورة جيدة.

ويف خت�ام حديث�ه قال ع�يل الصالت 
ملنتخبن�ا  اإلعالم�ي  املس�ؤول 
الق�دم:  لك�رة  األول  الوطن�ي 
ظه�وره  س�يكون  العناب�ي 
األول تاريخي�ا يف املوندي�ال، 
التحدي  لهذا  والجميع جاهز 
مؤكدا  املونديالية،  واملغام�رة 
يف الوقت نفسه أن منتخبنا قام 
بتحضريات يف املس�توى خاصة 
يف املرحلة األخرية من االستعدادات.. 
بعد أن أنهى املدرب مرحلة املعس�كرات 
الخارجية خ�الل الفرتة األخرية، ويوايل تدريباته 

بصورة مثالية بالدوحة.

{ علي الصالت

عبد الكريم حسن العب العنابي:

اقتـربنــــا مـــن تحـقـيـــق حلــــــــــــم »10« سنوات
أك�د عب�د الكريم حس�ن مداف�ع منتخبن�ا الوطني 
األول لكرة القدم، أنه يش�عر بالفخر للُمش�اركة 
بنهائي�ات كأس العال�م FIFA قط�ر 2022، 
وذل�ك بع�د وق�وع االختيار علي�ه ليكون يف 
القائمة النهائية التي س�تخوض املونديال 
للم�رة األوىل يف تاري�خ الك�رة القطري�ة، 
مؤكًدا: الثقة كبرية بالنس�بة له س�تكون 
دافًع�ا كب�رًيا للمثاب�رة ولك�ي يك�ون 
يف  للمنتخ�ب  األساس�ية  التش�كيلة  يف 

البطوالت األخرية.
وتابع مداف�ع العنابي يف ترصيح له عرب 
املوقع الرس�مي لالتح�اد القطري لكرة 
القدم: »بال ش�ك وجودي مع املُنتخب لم 
يكن ليتحقق لوال املجهودات الكبرية التي 
س�عيت لتقديمه�ا يف الف�رتة املاضية، وما 
زل�ت أطم�ح لتقديم الكثري، وآم�ل أن نحقَق 
ما نصبو إلي�ه يف كأس العالم«.. خاصة وانهم 

انتظروا تحقيق هذا الحلم من عرش سنوات.
وأش�ار إىل أن االس�تعدادات تج�ري بص�ورة قوية 

وجمي�ع الالعبني ينتظ�رون صافرة البداي�ة للمباراة 
االفتتاحي�ة أم�ام منتخ�ب اإلكوادور ي�وم 20 نوفمرب 
الجاري، والكل يريد إظهار الصورة املأمولة التي تليق 
ببطل آس�يا.. وتابع: ونأمل يف تقديم أفضل مستوياته 
يف املونديال وأن يس�اهَم يف رس�م البس�مة عىل وجوه 

عشاق املنتخب والجماهري كافة.
وق�ال مدافع العنابي حس�ن: األجواء داخ�ل املُنتخب 
رائعة، والفضل يعود للجه�از اإلداري للمنتخب الذي 
تمكن من املُحافظة عىل حالة االس�تقرار، وخلق حالة 
مميزة س�اعدت جمي�ع الالعبني عىل الرتكي�ز يف فرتة 
التحض�ري، مش�ريا إىل ان حس�ن الهيدوس ه�و مثله 
األعىل، والفوز ببطولة كأس آسيا إنجاز كبري للعنابي.

ويف خت�ام حديث�ه ق�ال عب�د الكريم حس�ن »كيمو«: 
ننتظر ونرتقب الدعم الجماهريي يف املباريات، ونعرف 
جيًدا أن جمهورنا س�يكون موجود يف جميع املباريات 
التي س�نخوضها.. وبدورنا سنس�عى لرس�م البسمة 
يف املدرج�ات، ونحقق أهدافنا ونس�عد الجماهري التي 
انتظ�رت كثريا ل�رتى املنتخب ح�ارًضا يف كأس العالم 

.2022
{ عبدالكريم حسن

أول فوز آسيوي
تتطلع قطر أن تصبح أول دولة آسيوية تفوز يف أول مباراة لها عىل اإلطالق يف كأس 
العالم... ويخوض املنتخب القطري اللقاء وهو حامل لقب كأس آسيا. وتفوّقت قطر 
ع�ىل اليابان 3 1- يف النهائي 2019، وس�ّجلت 19 هدفاً واس�تقبلت هدفاً وحيداً 
خالل كأس آس�يا... يتصّدر املعز عيل ترتيب هدايف كأس آس�يا 2019 مسجالً 
9 أهداف )من 10 تس�ديدات عىل املرمى( خالل 7 مباريات. وهو أكثر العب 
سّجل يف نسخة واحدة من البطولة.. وتطمح قطر أن تتجنّب أن تكون ثاني 
دولة تس�تضيف البطولة، وال تنجح يف تخّطي دور املجموعات بعد جنوب 

إفريقيا 2010.

الجماعية في األداء

تمثل مب�اراة األكوادور أهمية كبرية للعناب�ي ومدربه، رغم أيضا 
أهمي�ة مبارات�ي هولن�دا والس�نغال، لكن ت�زداد أهمي�ة مباراة 
االك�وادور باعتبارها الخط�وة واملهمة األوىل، ول�و نجح منتخبنا 
يف اجتيازها، س�يكون ذل�ك دافعا معنويا كبريا قب�ل لقاء هولندا 
والسنغال، ويعول سانشيز يف مواجهة االكوادور عىل الخربة التي 
اكتس�بها من اللعب مع منتخب�ات أمريكا الجنوبي�ة، حيث واجه 
الربازيل وديا يونيو 2021 قبل أيام من مش�اركته يف كوبا أمريكا 
الت�ي التقى فيها م�ع االرجنت�ني وكولومبيا وباراغ�واي، وكانت 

تج�ارب قوية ومثالي�ة حققت فائدة كب�رية ملنتخبنا، خاصة وأنه 
خ�رس بصعوب�ة ويف الدقائق األخ�رية أمام االرجنت�ني وكولومبيا 

وتعادل مع باراغواي.
ويمتل�ك منتخبنا عن�ارص تتمتع باملوهبة وامله�ارة، إال ان الجهاز 
الفن�ي للعنابي بقي�ادة سانش�يز ال يؤمن إال باللع�ب الجماعي، 
ويؤم�ن ب�أن املوهبة واملهارة يجب أن تس�خر لصال�ح الفريق يف 
إط�ار الجماعي�ة التي تعترب أيضا من أهم األس�لحة التي يمتلكها 

العنابي.

سانشيز يؤكد:

هدفنا المنافسة 
وأثق في فريقي

وأض�اف: »نواج�ه منتخبات ش�اركت م�ن قب�ل يف نهائيات كأس 
العالم، أو ُتوجت بلقب بطولة أمم إفريقيا، وتضم عددا من الالعبني 
م�ن األفضل يف العالم يف مراكزه�م، ويمتلكون خربة اللعب يف كأس 
العال�م أو دوري األبطال«... وس�يلتقي املنتخب القطري مع نظريه 

اإلك�وادوري يف املباراة االفتتاحية للبطولة يوم األحد املقبل، ثم يواجه 
منتخب الس�نغال ي�وم 25 نوفمرب الجاري، قب�ل أن يختتم مبارياته يف 

دور املجموعات بمواجهة املنتخب الهولندي يوم 29 من الشهر ذاته.
وعن منافيس منتخب قطر يف املجموعة األوىل، أش�ار سانش�يز إىل أن قطر لم 
يس�بق لها املشاركة يف كأس العالم عىل عكس هولندا والسنغال واإلكوادور. 
وقال: »العبونا ينش�طون يف الدوري القطري، الّذي - ورغم تحسنه مؤخراً 

- م�ازال بعي�داً عن الدوريات األفض�ل يف العالم، والّتي ينش�ط فيها ُجل 
الالعبني الذين س�نلعب ضّدهم، سنواجه بطل إفريقيا ومنتخب آخر سبق 

له لعب نهائي كأس العالم«.
وكاَن فيليك�س سانش�يز ق�د أعل�ن ع�ن قائمِة 

العناب�ي النهائية، والتي ضم�ت 26 العبًا 
وجاءت جميع االختي�ارات منطقية، ال 

سيما أنَّ هؤالء الالعبني هم األبرز عىل 
الس�احة املحلية يف الفرتة الحالية، 
وس�عد  برش�م،  مش�عل  وه�م: 
الشيب، وبيدرو ميجيل، وطارق 
حس�ن،  وعبدالكري�م  س�لمان، 
وبوعالم خوخ�ي، وأكرم عفيف، 
ومحمد وع�د، ومصع�ب خرض، 

الهاج�ري،  وع�يل أس�د، وس�الم 
وحسن الهيدوس، ومصطفى مشعل 

)السد(، بسام الراوي، وعاصم مادبو، 
ومعز عيل، وكريم بوضياف، وإس�ماعيل 

محمد، ومحم�د مونتاري )الدحيل(، يوس�ف 
، حس�ن، وأحمد ع�الء، وهمام األمني )الغراف�ة(، عبدالعزيز  ت�م حا

وناي�ف الحرضم�ي، )الريان(، جاس�م جابر )العرب�ي(، خالد منري 
)الوكرة(.

أكد فيليكس سانشيز أن منتخب قطر - يف ترصيحات لقناة البي ان 
اسبورتس- قدم مباريات جيدة يف استعداداته لهذه البطولة ويعول 
كث�ريا ع�ىل الجماهري القطري�ة ملس�اندته ابتداء م�ن مباراته األوىل 
أم�ام اإلكوادور.. قال فيليكس سانش�يز م�درب منتخب قطر.. إن 
مجموعت�ُه جاهزة ملواجهة املنتخب�ات التي أوقعتها القرعة معهم يف 
كأس العالم قطر 2022 مؤكدا أن تفاصيل صغرية س�تحدد مصري 

تلك املباريات.. وقال: كل مدرب يحلم أن يذهب ل� »أبعد الحدود 
واملونديال وهو مهرجان استثنائي«.

}

فيليكس سانشيز 

}

تفاصيل 
صغيرة ستحدد 
مصير المباريات

 أبدى اإلسباني فيليكس سانشيز المدير الفني للمنتخب القطري 
جيد  بشكل  الظهور  على  األدعم  قدرة  في  ثقته  القدم  لكرة 
أنه  2022، خاصة  FIFA قطر  العالم  في منافسات بطولة كأس 
صحفية  تصريحات  في  سانشيز،  وقال  المنظم...  البلد  منتخب 
 ،2019 »في  المقبل:  األحد  يوم  تبدأ  التي  المنافسات  انطالق  قبل 

ولكننا  آسيا،  بكأس  سنفوز  أننا  تخيل  الصعب  من  ك��ان 
العالم،  أننا سنصبح أبطال  باللقب، ال أتحدث عن  ُتوجنا 

أعلى  في  المنافسة  هو  هدفنا  تأكيد  بكل  ولكن 
المستويات«.

}

خوخي بوعالم

}



استطاع خوخي بوعالم نجم منتخبنا الوطني األول والعب 
الن�ادي الس�داوي أن يفرض اس�مه بقوة بع�د أن برز يف 

ع�دد من الخان�ات التي لع�ب فيها، خ�الل رحلة 
م�ن اإلبداع والتألق كانت ه�ي العنوان األبرز 

لالعب يف املالعب، إذ كان مميزا وهو يلعب 
يف املقدمة الهجومي�ة وحصل عىل لقب 
»الهداف«، وأبدع وهو يتألق يف الدفاع، 
بع�د أن لع�ب مدافعا، وه�و ما جعل 
الجميع يسميه بالالعب »الجوكر« ملا 

يتمتع به من أداء راٍق ومميز.
وبدأ بوعالم مشواره مع العربي خالل 

الف�رة م�ن 2009 إىل 2017، لكن لم 
يحقق معه أي لق�ب أو إنجاز، ثم انتقل 

إىل السد 2017 وساهم يف تتويجه ببطولتي 
كأس األمري وكأس قطر يف العام ذاته، والدوري 

2019، وتأه�ل معه إىل نصف مس�ابقة دوري أبطال 
آس�يا 2018. موسم )2010( شارك يف دوري نجوم قطر، 

وأنهى فريقه الكأس يف املركز الثالث.
ويف املوس�م الذي بعده، ش�ارك يف دوري نجوم قطر )2011-

2012( يف )9( مباريات، وتمكن من تسجيل )7( أهداف، حيث 
س�جل أول هاتريك له يف مس�ريته الكروية يف األسبوع الثاني 
م�ن الدوري، يف مرم�ى الوكرة أنهى فريقه ال�دوري يف املركز 
التاس�ع.. وش�ارك يف كأس الشيخ جاس�م، ويف ثالث مواسمه 
مع الفريق ش�ارك يف دوري نجوم قط�ر يف )13( مباراة، ويف 
األس�بوع الثان�ي عرش تمك�ن من التس�جيل يف 
مرمى الس�د، ويف األس�بوع الس�ابع عرش 
تمكن من تس�جيل هاتريك )هو الثاني 

يف مسريته( يف شباك السيلية.
املوس�م  يف  مش�اركته  وج�اءت 
الراب�ع، حيث ش�ارك يف دوري 
نج�وم قط�ر يف )22( مب�اراة 
كأكث�ر موس�م ش�ارك في�ه يف 
ال�دوري القطري من�ذ احرافه 
مع العربي، وأنهى فريقه الدوري 
يف املركز الخامس. وشارك يف كأس 
نجوم قطر )2013-2014( يف مباراة 
واحدة ولم يسجل أي هدف، مع املنتخب.

خوخ�ي بوع�الم أحد أب�رز النج�وم يف منتخبنا 
الوطن�ي، ويقدم مس�تويات راقية وظل مس�تواه ثابتا يف 
الكثري م�ن املواجهات، خاصة وأن الالعب اكتس�ب الخربة 

الكافية التي تؤهله يف مواصلة رحلة التألق مع العنابي.

»الجوكر«
خوخي بوعالم

رحلة من اإلبداع والتألق لالعب يحبه المدربون..

كتب - عوض الكبايش
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كيف تحول 
نجم العنابي 
من مهاجم 
إلى مدافع ؟

الظهور األول مع العنابي

ش�ارك مع األدعم ألول مرة يف 2013، يف بطولة غرب آس�يا أمام فلسطني، 
ولكنه س�جل أول أهدافه يف املباراة التالية أمام املنتخب السعودي، وسجل 
هدفه الثاني يف املب�اراة ذاتها، وواصل تألقه يف مباراة منتخبه مع الكويت 
إذ سجل هدفه األول يف املباراة يف الدقيقة الرابعة من الشوط اإلضايف األول، 
وع�زز النتيجة لصالح منتخب بالده، ويف النهائي قدم أداء مبهرا وس�جل 
ه�ديف منتخ�ب بالده يف ش�باك األردن، ليحقق أول إنجاز ل�ه مع املنتخب، 

ويتوج هدافا للبطولة.
وت�وج خوخي بوعالم مع األدعم بلقب كأس الخلي�ج 2015 والتي أقيمت 
باململكة العربية الس�عودية. ش�ارك يف خليجي 22، حي�ث لعب يف املباراة 
األوىل أمام الس�عودية، وشارك أمام البحرين ليتوج منتخبه بطال للخليج، 
وت�م تكريمه بعد البطولة من قبل العربي، ملا قدمه من جهود مع املنتخب، 

كما توج مع األدعم بكأس آسيا يف يناير من العام 2019 من اإلمارات.

التألق مع »األحالم«
انض�م يف عام 2009 لنادي العربي، وبدأ مس�ريته م�ع »فريق األحالم« يف 
مرك�ز املهاج�م، قبل أن يقع االعتم�اد عليه يف مركز الوس�ط املدافع وأخريا 

مدافع املحور.وشارك خوخي يف 102 مباراة يف مختلف املسابقات مع العربي 
س�جل فيها 27 هدفا، معظمها من تسديدات رأسية صاروخية، وانتقل 

الالع�ب املنحدر من أص�ول جزائرية يف عام 2017 لنادي الس�د، 
الذي فاز معه بلقب الدوري املحيل يف موس�م 2019-2018. 

وحس�م خوخي مس�تقبله ال�دويل يف ع�ام 2011، 
حي�ث واف�ق ع�ىل تغي�ري جنس�يته الكروية من 

جزائري�ة إىل قطرية، وهو ما س�مح له بحمل 
قميص »العنابي« يف 63 مباراة س�جل 

فيه�ا 10 أهداف.. وأس�هم الالعب 
الذهبية« يف  »ال�رأس  صاح�ب 

ف�وز منتخ�ب قط�ر بلق�ب 
كأس آس�يا يف عام 2019، 
حيث س�جل هدفني خالل 
املباريات ال�7 التي شارك 

فيها.

مسيرة مميزة على مدار سنوات
بدأ الالعب خوخي بوعالم مسريته الكروية 
يف موس�م 2007�2008 � انتقل بعد ذلك 
الالعب خوخ�ي بوعالم  إىل اللعب يف دوري 
نجوم قط�ر يف نادي العربي القطري بداية 
من موس�م 2009 وحتى موس�م 2017 � 
انتقل بعد ذلك الالع�ب خوخي بوعالم  إىل 
نادي الس�د القط�ري وكان ذل�ك يف بداية 
أول  يف  ش�ارك   �   2018�2017 موس�م 

مواسمه مع نادي السد يف 17 مباراة وكان 
عنرصاً أساسياً يف صفوف الفريق.

م�ازال بوع�الم خوخ�ي يمثل نادي الس�د 
ويعتم�د عليه املدي�ر الفن�ي يف العديد من 
املباريات حتى اآلن.. وانضم خوخي بوعالم 
رس�ميا إىل منتخ�ب قط�ر يف ع�ام 2013 
وحتى اآلن وحصد مع منتخب قطر العديد 

من البطوالت.

حص�ل عىل بطول�ة كأس الخليج مرة 
واحدة م�ع منتخب قط�ر يف 2014... 

وحصل عىل بطولة الصداقة الدولية مرة 
واح�دة يف 2018... وحص�ل عىل بطولة 
اتحاد غرب آس�يا مع منتخ�ب قطر مرة 
واح�دة 2018...كم�ا حصل ع�ىل بطولة 

كأس آس�يا م�ع منتخب قطر م�رة واحدة 
.2019

الطموح.. 
التأهل للدور الثاني

أكد خوخي بوع�الم نجم منتخبنا الوطن�ي أن تحضريات 
ومعس�كر العناب�ي الخارجي الطويل س�ار بش�كل رائع 
خ�الل األربع�ة األش�هر املاضي�ة، وق�ال: لق�د كن�ا مثل 
العائلة الواحدة وبذلن�ا مجهودات كبرية خالل التدريبات 
واالستعدادات ملونديال 2022، وقال: أتمنى أن يفيدنا هذا 
التحضري الطويل خالل بطولة كأس العالم التي ستش�هد 
منافس�ات قوية وصعبة الس�يما مباريات املجموعة األوىل 
التي تضم قطر واإلكوادور والس�نغال وهولندا. وكش�ف 
مدافع العنابي عن طموحات بطل آس�يا يف نهائيات كأس 
العالم قائال: طموحنا هو ترشيف الكرة القطرية والتأهل 
للدور الثاني يف أول مش�اركة عنابية يف املونديال، وأش�اد 
خوخ�ي بوع�الم كثريا ب�دور الجماهري وعام�ل األرض يف 

بطولة كأس العالم.

نقطة 
تحول

نجح املدافع املمي�ز خوخي بوعالم أن 
يجد نفس�ه يف مركز الدفاع وأن يتألق 
يف خ�ط الخلف، عىل الرغم أن الالعب 
كان قد بدأ مش�واره يف اللعب يف خط 
الهجوم، بل كان مميزا وهو مهاجم 
م�ن ط�راز فري�ق، إال ان الالع�ب 
اس�تطاع ان يق�دم نفس�ه بصورة 
ممتازة يف الخطوط الخلفية مدافعا 

جسوار.
نقط�ة التح�ول الكبرية يف مس�ية 
خوخي م�ن الهجوم للدفاع جاءت 
مثرية، ولكن براعة الالعب ورغبته 
ويق�دم  يتأل�ق  جعلت�ه  الكب�رية 
مس�تويات راقي�ة يف الدف�اع، بعد 
أن كان مهاجم�ا مميزا.. وهو اآلن 
يعت�رب م�ن أفض�ل املدافعني عىل 
مس�توى كرة القدم اآلسيوية، بل 
صنع اس�ما كبريا يف خريطة كرة 

القدم القطرية.



الخاطر  نارص  السيد  استنكر   - قنا  الدوحة- 
 FIFA العالم  لبطولة كأس  التنفيذي  الرئيس 
وسائل  رددتها  التي  املزاعم   ،2022 قطر 
منظمي  استعانة  بشأن  مؤخرا  غربية  إعالم 
البطولة بجماهري من العمالة الوافدة لحضور 
املباريات مقابل أموال، وذلك يف إطار حمالت 
الفرتة  يف  تزايدت  التي  املمنهجة  التشويه 
الريايض  الحدث  انطالق  قرب  مع  األخرية 

األبرز يف العالم عىل أرض قطر.
لوكالة  خاصة  ترصيحات  يف  الخاطر،  وقال 
التي  التقارير  »بعض  »قنا«،  القطرية  األنباء 
إنجليزية وفرنسية بخصوص  نرشتها صحف 
مشجعني  ليكونوا  وافدة  عمالة  استئجار 

عارية  املباريات،  لحضور 
الصحة«،  عن  تماما 

بأنها  املزاعم  تلك  واصفا 
للتشويه  جديدة  محاولة 

قطر  دولة  قدرة  يف  والتشكيك 
العالم  كأس  بطولة  استضافة  عىل 

.2022 FIFA قطر 
دولة  حظيت  أن  منذ  أنه  الخاطر  وأضاف 
العالم  كأس  بطولة  استضافة  برشف  قطر 
محاوالت  هناك  كانت   2022 قطر   FIFA
هذه  لتشويه  عاما   12 مدار  عىل  مستمرة 
بطولة  قطر ستنظم  دولة  أن  مؤكدا  البطولة، 

قليلة. أيام  ذلك خالل  استثنائية وسيظهر 

يف  الخاطر  وأكد 
ترصيحه لـ»قنا« رفضه 
من  فئة  من  التقليل 
أرض  عىل  يعيشون  الناس 
قطر، ومنهم من يقيم يف قطر 
30 عاما، قائال »من  منذ أكثر من 
الذين  املشجعني  هؤالء  من  التقليل  املعيب 
ووصفهم  العالم  كأس  مباريات  سيتابعون 
العالم  كأس  بطولة  يف  مأجورة  عمالة  بأنهم 
لحضور  تذكرة  مليون   3.1 بيع  تم  التي 
قطر  دولة  يف  واملقيمون  اآلن  حتى  املباريات 

القدم بشكل كبري«. شغوفون بكرة 
عىل  املقيمني  كل  إىل  رسالة  الخاطر  ووجه 

العالم  كأس  بطولة  بأن  مفادها  قطر  أرض 
وتمثل  الجميع  بطولة   2022 قطر   FIFA
دولة قطر بشعبها مواطنني ومقيمني، وتمثل 

بأكملها. واملنطقة  الخليج  دول  كذلك 
العالم  كأس  بطولة  املقبل  األحد  يوم  وتنطلق 
يف  تقام  بطولة  كأول   2022 قطر   FIFA
ويستهل  األوسط،  والرشق  العربية  املنطقة 
منتخب  بمواجهة  البطولة  القطري  املنتخب 
استاد  عىل  االفتتاحية  املباراة  يف  األكوادور 

املونديايل. البيت 
الباطلة  االفرتاءات  حمالت  أن  إىل  يشار 
من  للنيل  محاولة  يف  الحدود  كافة  تجاوزت 
بذلته  إمكانياتها وما  دولة قطر والتشكيك يف 

البطولة  لتنظيم  سنوات  مدار  عىل  جهود  من 
عربية  دولة  يف  تاريخها  يف  األوىل  للمرة 

إسالمية.
والحمالت  واالدعاءات  االفرتاءات  وأخذت 
منحى  األخرية  الفرتة  يف  قطر  ضد  املغرضة 
تبني خطاب عنرصي ممنهج  تمثل يف  مغايرا 
يحرض عىل الكراهية ويهدف لإلساءة للدولة 
دون مربرات حقيقية، حيث يرقى ما تتعرض 
2022 إىل  FIFA قطر  له بطولة كأس العالم 
بدواع  نفسية  وحرب  وإعالمي  فكري  إرهاب 
عنرصية من بعض الجهات التي ال يروق لها 
البطولة  تنظيم  يف  عربية  أجيال  حلم  تحقيق 

عىل أرض قطر.

ناصر الخاطر يرد على وسائل إعالم غربية:

مزاعمكم عارية عن الصحة
من المعيب التقليل من المشجعين ووصفهم بالمأجورين

ما يحدث محاولة جديدة للتشويه والتشكيك في قدرة قطر 
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{ ناصر الخاطر ال صحة لالستعانة 
بجماهير من العمالة 

الوافدة مقابل 
أموال

تمثيال على مستوى المنتخبات بـ»15« العبا

السد رابع أكثر 
األندية بالمونديال

 FIFA كشفت القوائم النهائية للمنتخبات املشاركة يف بطولة كأس العالم
قطر 2022 والتي تم اعتمادها من قبل االتحاد الدويل رسميًا، عن دخول 
العبني وأندية تاريخ املونديال الذي سيقام يف املنطقة العربية للمرة األوىل 

اعتباًرا من يوم األحد املقبل ويستمر حتى 18 ديسمرب.
العبني  تقدم  التي  األندية  أبرز  كأحد  اسمه  القطري  السد  نادي  ودّون 
مشاركني يف املونديال بواقع 15 العبًا، ليحتل املركز الرابع خلف بايرن 
ميونيخ األملاني برصيد 17 العبًا ومانشيسرت سيتي اإلنجليزي وبرشلونة 

اإلسباني 16 العبًا.
وتحظى الدوريات اإلنجليزية بمختلف الدرجات، بأكرب تمثيل يف املونديال 
من بني جميع الدوريات، حيث بلغ عدد الالعبني الذين يلعبون يف إنجلرتا 
)138 العبًا( تليها الدوريات 
العبًا،   86 بتواجد  اإلسبانية 

ثم أملانيا بحضور 81 العبًا.
مرمى  حارس  وسيكون 
املنتخب املكسيكي املخرضم 
العب  أكرب  تالفريا  ألفريدو 
املونديال،  هذا  يف  يشارك 
 40 العمر  من  يبلغ  حيث 
عىل  السن  يف  متقدًما  عاًما، 
الكندي  املنتخب  العب وسط 
البالغ  هاتشينسون  أتيبا 
يأتي  فيما  و285،  عاًما   39

الربتغايل بيبي ثالثًا بعد حيث يبلغ عمره 39 عاًما 267 يوًما.
ويعد الالعب األملاني يوسوفا موكوكو املولود يف 20 نوفمرب 2004، أصغر 
عند  املقبل  األحد  يوم  يصل  حيث   2022 العالم  كأس  يف  يشارك  العب 
افتتاح املونديال إىل سن 17 عاًما و360 يوًما، وهي املرة األوىل يف تاريخ 
مشاركات املنتخب األملاني الذي يحظى فيها العب بتلك امليزة، فيما يأتي 
18 عاًما و60 يوًما ثاني أصغر  البالغ من العمر  األسرتايل غرانغ كول، 
الالعبني، يف حني انضم العب عربي إىل قائمة أصغر الالعبني مشاركة يف 
املونديال وهو املغربي بالل كنويس املولود يف مايو 2004، ويبلغ اآلن 18 
عاًما وستة أشهر، والذي جاء خامًسا خلف اإلسباني جايف العب برشلونة 

اإلسباني والكوستاريكي جيسون بينيتي.

إلى مختلف استادات كأس العالم

اللجنة العليا تعلن ترتيبات انتقال المشجعين

مطالبة سكان قطر باستخدام سياراتهم الخاصة 

 ™2022 قطر   FIFA العالم  كأس  منظمو  أعلن 
انتقال  ترتيبات  حول  أساسية  معلومات  عن 
قطر   FIFA العالم  كأس  استادات  إىل  املشجعني 
من  األوىل  النسخة  مباريات  لحضور   ،™2022
املونديال يف العالم العربي، التي تنطلق منافساتها 

األحد املقبل.
استخدام  إىل  قطر  املونديال سكان  منظمو  ودعا 
سياراتهم الخاصة للوصول إىل استادات البطولة، 
إلتاحة املجال أمام املشجعني القادمني من خارج 
أن  يتوقع  الذي  الدوحة،  مرتو  الستخدام  البالد 
أوىص  كما  املباريات،  أيام  يف  ازدحاماً  يشهد 
الجيد  بالتخطيط  البطولة  جمهور  املنظمون 
العاملي  الحدث  أيام  يف  التنقل  خالل  لرحالتهم 

املرتقب.
سياراتهم  استخدام  قطر  سكان  عىل  ويتعنّي 

وتتوفر  املونديال،  مباريات  لحضور  الخاصة 
قريبة  مسافة  وعىل  للسيارات،  مجانية  مواقف 
من االستادات الثمانية، التي تستضيف منافسات 
البطولة، من أجل إتاحة املجال أمام زوار البطولة 
من خارج البالد لالنتقال عرب خطوط املرتو وغريه 

من خدمات النقل العام األخرى.

ازدحام متوقع بالمترو 

في أيام المباريات

الدوحة  مرتو  شبكة  تشهد  أن  املتوقع  ومن 
ازدحاماً كبرياً، ولفرتات طويلة يف أيام املباريات، 
املرتو  محطات  خارج  طويلة  انتظار  طوابري  مع 
املرتو  مستخدمي  عىل  وينبغي  البالد.  أنحاء  يف 
وقتاً  والتي ستستغرق  لرحلتهم،  التخطيط جيداً 
املرتو  محطات  جميع  وستعمل  املعتاد.  من  أكثر 
يومياً حتى الساعة 3 صباحاً طوال فرتة البطولة.

حافالت النقل السريع لالستادات

النقل الرسيع  املقرر توفري خدمات حافالت  ومن 
أماكن  ومن  الدوحة،  يف  الحافالت  مجمعات  من 
اإلقامة الرئيسية للمشجعني، إىل استادات البطولة، 
أرسع  وسيلة  الحافالت  هذه  تتيح  أن  ويتوقع 

للتوجه إىل االستادات والعودة بعد املباريات.

تجّنب حمل األمتعة في وسائل النقل العام

ُينصح األشخاص الذين يحملون أمتعة باستخدام 
يف  التشاركي،  النقل  خدمات  أو  األجرة  سيارات 
ضوء االزدحام غري املعتاد الذي ستشهده محطات 
املرتو والحافالت، ومع اإلقبال الكبري من املشجعني 
إىل  للوصول  العام  النقل  وسائل  استخدام  عىل 
االستادات والعودة منها يف أيام املباريات. وقد ال 
أمتعة  يحملون  الذين  األشخاص  بدخول  يسمح 
إىل محطات املرتو خالل أوقات الذروة واالزدحام.
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 فهد القحطاني:الجابر :

البواخر تحمي 
السوق العقاري

بالدنا األولى 
في تاريخ المونديال !

قال عمر الجابر املدير التنفيذي إلدارة السكن 
يف اللجن�ة املنظم�ة لبطول�ة كأس العال�م، يف 
حدي�ث للتلفزيون، إن أحد األهداف الرئيس�ية 
هو من�ح جماه�ر املونديال خيارات س�كنية 
متع�ددة تلب�ي رغباتهم، الفت�ا إىل أن من بني 
الخيارات، الس�كن يف باخرة إىل جانب الفنادق 

وقرى املشجعني والعقارات.
وأش�ار الجابر، يف ه�ذا الس�ياق، إىل أن امليزة 
اإلضافي�ة يف الباخرة هي أنها تحافظ عىل عدم 
وج�ود فائ�ض م�ن العقارات 
ليت�م  البطول�ة،  ف�رة  بع�د 
الس�وق  حماي�ة  بذل�ك 
أنها  مضيف�ا  العقاري�ة، 
مس�تداما  ح�ا  تعت�ر 
خال  املشجعني  الستضافة 
كم�ا  البطول�ة،  ف�رة 
أنه�ا تعم�ل أيض�ا 
الطبيعي  بالغ�از 
م�ا يس�اعد عىل 
البيئ�ة  حماي�ة 
ف�رة  خ�ال 
يف  وجوده�ا 

قطر. 

التنفيذي  الرئيس  القحطاني،  سعد  فهد  قال 
هذه  رؤية  »إن  )كروة(:  مواصات  لرشكة 
مدى  عىل  املُنفذة  النقل  وحلول  الخطط 
يزيدني  الواقع،  أرض  عىل  السابقة  السنوات 
كرة  لعشاق  مميزة  نقل  تجربة  لتقديم  فخراً 
قد  )كروة(  مواصات  رشكة  يف  ونحن  القدم. 
وفقاً   2022 قطر  لبطولة  االستعدادات  بدأنا 
لعمائنا  نقدم  لكي  املواصات،  وزارة  لرؤية 
التقنيات  بأحدث  متطورة  عام  نقل  شبكة 

وخالية من االنبعاثات الكربونية«.
مضيفة  دولة  أول  قطر  »ستكون  وأضاف: 

توفر خدمات النقل التي 
االستادات  كافة  تربط 

بجميع أنحاء الدولة 
واحدة  خال  من 
شبكات  أكر  من 
الطرقي،  النقل 
من  األوىل  وهي 
تاريخ  يف  نوعها 

البطولة. 

الدكتورة غنيمة الحيدر 
بـ »األنباء« الكويتية:

الفيفا : نجاح لكل الخليج
مالعب المونديال 

إرث للمستقبل
أكدت الكاتبة الكويتية، الدكتورة غنيمة محمد 
العثمان الحيدر، قدرة قطر عىل تنظيم مونديال 
»األنباء«  بصحيفة  مقال  يف  مشرة  ناجح، 
قطر«،  يف  النجاح  »قمة  عنوان  حمل  الكويتية 
إىل أن قطر ستنجح بامتياز يف االستضافة، وأن 

نجاحها نجاح لكل دول الخليج.
بذلت ورأت  قطر  دولة  أن  الكاتبة 

وسعها،  يف  ما  كل 
أعد  يشء  فكل 
لرتفع  وأتقن 
الدولة  علم 
جميع  يف 
فل  ملحا ا
الكرة  حول 
األرضية، ومن 
دولة  يعرف  ال 
سيعرفها  قطر 
وتحديها  بإرصارها 
عىل  بقدرتها  آمنوا  الذين  األوفياء  وبرجالها 
يرى  حتى  االستثنائي،  الحدث  هذا  تنظيم 

العالم نسخة متميزة لم يعهدها من قبل.

ما  أن  »فيفا«  القدم  لكرة  الدويل  االتحاد  اعتر 
أمر  املونديال  خال  من  للعالم  قطر  تقدمه 
االتحاد  وأشاد  للمستقبل،  إرثا  وسيكون  رائع 
املستويات  جميع  عىل  قطر  بجهود  الدويل 
ومنها املاعب املونديالية، ونرش تقريرا مطوال 
قصص  من  واحدة  التريد  تقنية  أن  فيه  ذكر 
النجاح الرئيسية للبطولة.  ونوه إىل أنه قد تم 
نجاح  بعد  للطاقة  أنظمة تريد موفرة  تطوير 
قطر يف استضافة كأس العالم، مع التكنولوجيا 
واإلرث  للمشاريع  العليا  اللجنة  قدمتها  التي 

بالتعاون مع جامعة قطر.

اإلذاعة الفرنسية الدولية:

مظاهر البطولة 
في كل مكان

نرشت اإلذاعة الفرنسية الدولية تقريرا ملراسلها 
مظاهر  عىل  الضوء  فيه  سلط  فيلز،  نيكوالس 
إىل  أشار  حيث  املونديال،  النطاق  االستعداد 
عىل  تطغى  باملونديال  االحتفال  مظاهر  أن 
لنجوم  العماقة  فالصور  بالدوحة،  مكان  كل 
ويف  األبراج  واجهات  عىل  منترشة  القدم  كرة 
أيضا منترشة عىل  املشجعني، كما هي  مناطق 
طريق الكورنيش، الذي تم إغاقه أمام حركة 
املركبات. وأضاف فيلز أنه خال 12 عاما من 
لكأس  تحتية  بنية  قطر  أقامت  االستعدادات، 
يف  مرو  بينها  من   2022 قطر   FIFA العالم 
غاية التطور ومواصات نقل عامة أخرى بأعىل 

املواصفات.

الدوحة موطن 
المونديال 

الفعاليات  من  لقطات   news10 موقع  نرش 
اقراب  مع  الدوحة  يف  الجارية  الجماهرية 
كتب  صورة  وضع  حيث   ،2022 العالم  كأس 
التنازيل  العد  الناس حول ساعة  يتجمع  عليها 
حتى  املتبقي  الوقت  تظهر  التي  الرسمية 
حيث  الدوحة،  يف   ،2022 مونديال  انطاق 
التي  العالم  بطولة كأس  ستكون قطر موطن 

تقام أول مرة يف الرشق األوسط. 

»4000« حافلة تقدمها »كروة« لضيوف البطولة

خيارات نقل آمنة ومستدامة
قطر  بطولة  صافرة  انطاق  اقراب  مع 
»كروة«،  مواصات  رشكة  تؤكد   ،2022
يف  العام  النقل  لخدمات  الوطني  املزود 
دولة قطر، جاهزية شبكة النقل الطرقي 
واملشجعني  قطر  شعب  لخدمة  الدولة  يف 

والزائرين. 
تضافرت  املاضية،  السنوات  مدى  وعىل 
يزيد عن  الذي  الرشكة  فريق عمل  جهود 
جنسية   90 حوايل  من  موظف  ألف   18
أنظمة  أكر  من  واحدة  إلعداد  مختلفة 
بمايني  للرحيب  الطرقي  النقل  شبكات 

الضيوف يف أكر حدث ريايض يف العالم.
عىل  »كروة«،  مواصات  رشكة  وتؤكد 

وضيوف  املشجعني  لخدمة  استعدادها 
عن  يزيد  بأسطول  البطولة  خال  قطر 
تزيد  استيعابية  وبطاقة  حافلة   4000
عن 700 ألف راكب يومياً لتقديم خدمات 
النقل املجدولة التي تعمل عىل مدار اليوم 
االستادات  وإىل  من  البطولة  وخدمات 
املرو  ومحطات  الفعاليات  ومناطق 
الرئيسية.  املواقع  من  وغرها  واملطارات 
وعىل مدى ثاثة أشهر، تم اختبار جاهزية 
خال  من  بأكملها  الطرقي  النقل  شبكة 
إجراء عدد من عمليات التشغيل التجريبي 
بأسطول يزيد عن 3000 حافلة مخصصة 
لخدمات بطولة قطر 2022 ملحاكاة نقل 

خال  الركاب  من  متوقعة  أعداد  أكر 
 12 من  أكثر  التدريبات  وشملت  الحدث. 
ألف  و16  للحافات،  تشغيل  عملية  ألف 
الهدف  وكان  للسائقني.  تشغيلية  مهمة 
اختبار  هو  التجريبي  التشغيل  هذا  من 
مع  الطرق  لشبكة  االستيعابية  القدرة 
املتوقع  العدد  الحافات يضاهي  عدد من 
لكأس العالم. كما اخترت هذه التدريبات 
حركة الحافات بني املستودعات الرئيسية 
شبكة  وفعالية  البطولة،  حافات  ومراكز 
املحطات  بني  األخرة  للمسافات  النقل 
املناطق  إىل  باإلضافة  الحدث،  ومواقع 

املخصصة للمشاة. 

»3« ماليين هاتف 
للزوار والمنظمين

3 مايني رقم  هيئة تنظيم االتصاالت خصصت ما يقارب 
هاتف جوال، وحوايل 40 ألف رقم هاتف ثابت إىل رشكات 
ومنظمي  الزوار  قبل  من  استخدامها  ليتم  االتصاالت، 

بطولة كأس العالم.
شؤون  إدارة  مدير  الهناوي  سالم  أمل  السيدة  وقالت 
املستهلكني بهيئة تنظيم االتصاالت إن الهيئة تحرص عىل 
بفعالية،  املعلومات  وتكنولوجيا  االتصاالت  قطاع  تنظيم 
أصحاب  لجميع  الفائدة  وتحقيق  تطوره  يف  يسهم  بما 
خدمات  مستهلكي  أو  الخدمات  ملقدمي  سواء  املصلحة، 
 FIFA االتصاالت، خاصة فيما يتعلق ببطولة كأس العالم

قطر 2022.
رشكات  تقديم  ضمان  عىل  حرصت  الهيئة  أن  وأكدت 
احتياجات  تلبي  عالية،  جودة  ذات  لخدمات  االتصاالت 

بفعالية. املستهلكني 

االقتصادي 

وولدريدج : كأس 

العالم عزز تطوير 

الدولة وليس 

المالعب فقط

إشادات دولية واسعـــــــــــــــــــــــــــــة وحقائق مشرفة

تقارير عالمية تبرز الــــــــــمكاسب القطـــريـــــة
نجاح قطر أصبح محط إعجاب العالم كله، 
ففي الوقت الذي تخرج العديد من الحمات 
نحو  قطر  جهود  يف  للتشكيك  املمنهجة 
التاريخ،  يف  األروع  العالم  كأس  استضافة 
نجد العديد من املواقف الراسخة من كتاب 
كبار يؤكدون أن قطر بالفعل تحقق نجاحا 
مختلف  يف  حقيقي  تقدم  وهناك  واضحا 
أول  يف  العالم  كأس  تميز  ويعتر  املجاالت، 
له  واملنطقة  األوسط  بالرشق  تقام  نسخة 
املجاالت  جميع  يف  قطر  عىل  كبرة  مكاسب 

وليس فقط يف الجانب الريايض.
البارز  األمركي  االقتصادي  املحلل  يقول 
وكالة  نرشته  تحليل  يف  وولدريدج  أدريان 
رياضة  أي  توجد  ال  لألنباء،  بلومرج 
أخرى يف أنحاء العالم تنافس كرة القدم يف 
القدم  كرة  مباريات  أن  مضيفا  شعبيتها، 
بث  إشارة  به  مكان  أي  يف  مشاهدتها  تتم 
تليفزيوني ويمكن ممارستها من جانب أي 
شخص يستطيع رشاء هذه الكرة املستديرة، 
والحقيقة أن بطولة قطر تتفرد بعدة أشياء 
كأس  بطوالت  تاريخ  يف  مرة  ألول  تحدث 

العالم لكرة القدم.
معاديا  شعورا  هناك  إن  وولدريدج  ويقول 
االستثنائي  قطر  مرشوع  ضد  الغرب  لدى 
العداء  يفوق  بما  العالم،  كأس  الستضافة 
يف  السابقة  الدورة  روسيا  الستضافة 
أنه  تحليله  يف  وولدريدج  ويضيف   ،2018
مشاريع  عىل  قطر  إنفاق  أن  إدراك  يتعني 
املونديال سيحقق تقدما كبرا للباد، كما أن 
الجوانب.  العديد من  قطر حققت تقدما يف 
انطاق  بمجرد  أنه  وولدريدج  ويؤكد 
حمى  يف  البرش  مليارات  سيغرق  املباريات، 
من  أثاروه  ما  كل  وسينسون  العالم،  كأس 
فاللعبة  القدم،  بكرة  عاقة  لها  ليس  أمور 

لعبة  أيضا  وإنما  فقط،  جميلة  لعبة  ليست 
ال يمكن التنبؤ بنتيجتها. ودولة صغرة مثل 
والاعبون  الكبار،  مناطحة  يمكنها  كرواتيا 

املجهولون يمكن أن يتحولوا إىل نجوم.
وأشار إىل ان قطر أنفقت مبالغ بسيطة عىل 
ماعب البطولة لكن الجزء األكر تم انفاقه 
وتطوير  الباد  لبناء  ضخمة  خطة  عىل 
البنية التحتية، فأعادت بناء وسط العاصمة 
ووسعت  جديد  فندق   100 حوايل  وأقامت 
الطرق  شبكة  بناء  وأعادت  واملطار،  امليناء 
وأنشأت ثاثة خطوط مرو ومدينة جديدة 
شخص  مليون  ربع  من  أكثر  تستوعب 

وغرها من عوائل التقدم.
الدوليان  والتنويه  اإلشادات  الحقيقة  يف 
غر  االستعدادات  عن  ينقطعان  تكاد  ال 
التي قامت بها دولة قطر لتنظيم  املسبوقة 
 ،2022 قطر   FIFA العالم  كأس  بطولة 
وسط إجماع منقطع النظر عىل أن مونديال 
عالية  درجة  وعىل  استثنائيا،  سيكون  قطر 
شغف  وسط  والرتيب،  التنظيم  من  جدا 
قطر  باكتشاف  العالم  جماهر  من  كبر 

وأهلها، ومنطقة الرشق األوسط ككل.
وإعامية  اقتصادية  تقارير  أشادت  وقد 
كثرة باملستوى التنظيمي الذي أعدته قطر 
تفخر  استثنائية  وجعلها  البطولة،  إلنجاح 
رغم  ككل،  العربية  والشعوب  املنطقة  بها 
حمات التشويه التي تتعرض لها وتقودها 

وسائل إعام غربية.
الحدث  لهذا  متميز  بشكل  قطر  واستعدت 
تعد  ماعب  وأقامت  وتنظيميا،  فنيا  الكبر 
من األفضل يف العالم، إىل جانب التحضرات 
اللوجستية األخرى التي تساعد يف استقبال 
أعداد كبرة من املشجعني من مختلف أنحاء 

العالم.

} أدريان وولدريدج

كتب - عادل النجار

وكالة »مدار الساعة« األردنية:

قطر تحمل رسالة 
العروبة المتحضرة

أكد الكاتب األردني الدكتور محمد البدور، يف مقال 
»كلنا  بعنوان  األردنية  الساعة«  »مدار  وكالة  نرشته 
وتدخل  أكفها  عىل  العالم  تحمل  قطر  أن  قطر«، 
التاريخ من أوسع األبواب، مشرا إىل أن قطر اليوم 
الراقي،  وصوتها  املتحرضة  العروبة  رسالة  تحمل 
بحضارتها،  عريقة  أمة  أننا  للعالم  بهذا  وتؤكد 
معارص  فكر  أمة  بأننا  الكون  شعوب  ولتذكر 
ومنافس للتفوق. ويقول الكاتب األردني إنه منذ أن 
املونديال، تعرضت  بتنظيم  أعلنت )فيفا( فوز قطر 

قادتها  تشويه  حملة  إىل  ئل الدولة  سا و
لتلقي  غربية  إعام 

عليها  كيدية  بتهم 
حجج  دون 
غر  وبراهني، 
الحال  واقع  أن 
مدى  كشف 
بهذه  أحقيتها 

االستضافة.

:»MSC World Europa« عن سفينة »CNBC« تليفزيون

»6700« مشجع سيعيشون أجواء فريدة

 MSC سفينة  أن  عربية   CNBC لتليفزيون  آخر  تقرير 
القديم  الدوحة  العماقة ترسو يف ميناء   World Europa
إىل  لتنضم  املايض  أكتوبر  من  ال�31  يف  بدأت  رحلة  بعد 
سفينة  أنها  إىل  الفتا  املونديال،  ملشجعي  اإلقامة  خيارات 
تصنف عىل أنها أكر فندق عائم بمواصفات عاملية ومن فئة 
الخمس نجوم. وتابع التقرير، الذي تخلل برنامج عني عىل 
املونديال سيعيشون  6700 مشجع من جمهور  أن  قطر، 

يف السفينة تجربة إقامة فريدة موزعني عىل 2600 كبينة 
و7 مسابح و13 دوامة مائية وناد فخم لليخوت، مضيفا أن 
 United هذه الباخرة واحدة من 3 سفن استخدمتها وكالة
بطاقة  القطريني  املستثمرين  لرشكة  التابعة  للماحة 
سيستمتعون  راكب  ألف   13 إىل  تصل  كاملة  استيعابية 
بعدد من الفعاليات واألنشطة والعروض الليلية التي تواكب 

املونديال طوال شهر من الزمن.

ريادة في تقليل 
»900« حافلة كهربائيةانبعاثات الكربون

النقل  حافات  استخدام  تسهيل  أجل  من 
حافات  محطات  جميع  تزويد  تم  العام، 
والتي  للمسارات،  رقمية  بخرائط  كروه 
بسهولة  الهواتف  عىل  تحميلها  يمكن 
يمكن  كما   ،QR CODE رمز  طريق  عن 
للمشجعني التعرف عىل تفاصيل املسارات 
مخطط  خاصية  باستخدام  والوجهات 

الرحات يف تطبيق حافات كروه.
)كروه(  مواصات  رشكة  رؤية  إطار  ويف 
انبعاثات  بأقل  نقل  شبكة  لتحقيق 
من  أسطوال  الرشكة  قدمت  كربونية، 
شحن  يتم  كهربائية،  حافلة   900 حوايل 
يف  أسايس  بشكل  وصيانتها  معظمها 
يف  املسجل  لوسيل،  حافات  مستودع 

القياسية  لألرقام  جينيس  موسوعة 
يف  الكهربائية  للحافات  مستودع  كأكر 
شحن  نقطة   478 يضم  والذي  العالم، 
مميزة  نقل  خدمات  ولتقديم  كهربائية.  
رشكة  نظمت  املونديال،  وجماهر  للزوار 
قطر  مع  بالتعاون  )كروه(،  مواصات 

للسياحة.

تسهل حصول 
المشجعين على خدمات

اتصاالت رقمية 
للجماهير

عن  االتصاالت  تنظيم  هيئة  أعلنت 
االتصاالت  رشكتي  مع  تعاونها 
للتعديل  قطر،  وفودافون  أوريدو، 
للحصول  التسجيل  إجراءات  عىل 
مسبقة  جوال  هاتف  رشيحة  عىل 
الدفع، وذلك بهدف تسهيل حصول 
 FIFA مشجعي بطولة كأس العالم
2022 عىل خدمات االتصاالت  قطر 
املتطلبات  عىل  الحفاظ  مع 

التنظيمية.
وتمكن اإلجراءات املحدثة املشجعني 
عىل  للحصول  بطلب  التقدم  من 
القنوات  عر  جوال،  هاتف  رشيحة 
الرقمية الخاصة برشكتي االتصاالت 
والتحقق  قطر،  وفودافون  أوريدو، 
عىل  باالعتماد  رقميا،  الهوية  من 
التي تستخدم كوثيقة  بطاقة »هيا« 

تعريفية ملقدم الطلب.
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في مقر مهرجان الفيفا بحديقة البدع

افتتاح مركز تواصل المشجعين

{ جانب من االفتتاح

شهد أمس افتتاح اللجنة العليا للمشاريع 
واإلرث، ملركز تواصل املش�جعني، الذي 
يقع يف مق�ر مهرجان فيفا للمش�جعني 
بحديقة البدع، ويقدم مجموعة واس�عة 
م�ن الخدم�ات والفعالي�ات الرتفيهي�ة 
قط�ر   FIFA العال�م  كأس  لجماه�ر 
2022، كم�ا ينظم تجمعات ومس�رات 
املش�جعني والع�روض الرتفيهية خالل 

املونديال.
وتوصل قط�ر إبهار الجماه�ر العاملية 
والتجهي�زات  الفاعلي�ات  بمس�توى 
والخدم�ات املي�زة الت�ي توفره�ا له�م 
خالل كأس العالم، ويعترب افتتاح مركز 
تواصل إضافة جديدة للخدمات الرائعة 

التي تنتظر رواد املونديال.
وقد حرض افتتاح املركز عدٌد من أعضاء 
ش�بكة قط�ر لق�ادة املش�جعني، الت�ي 

أطلقتها اللجنة العليا العام املايض.
م�ن جانبها قالت الس�يدة هيا الكواري، 
مس�ؤول إدارة التفاع�ل مع املش�جعني 
واإلرث،  للمش�اريع  العلي�ا  اللجن�ة  يف 
إن مرك�ز تواص�ل املش�جعني س�يقدم 
للجمهور كل أش�كال الدعم واملس�اعدة 
خالل البطولة، التي ُتقام للمرة األوىل يف 
العالم العربي والرشق األوس�ط، مشرة 

املرك�ز يق�ع يف قل�ب  أن  إىل 

مهرجان  فيفا  للمش�جعني، وس�يرشف 
عىل تنظيم مجموعة واسعة من األنشطة 

الجماهرية خالل البطولة.
يف حني أّكدت سامانثا سيفا، مدير إدارة 
التفاع�ل مع املش�جعني يف اللجنة العليا 
للمش�اريع واإلرث، أن املرك�ز يهدف إىل 
دع�م جماه�ر البطول�ة، وتزويدها بما 
تحتاجه من مش�ورة وتوجيه لالستمتاع 

بأوقاتها يف قطر.
وقال�ت: »يع�د املرك�ز وجه�ة مثالي�ة 
أو  س�ؤال  أي  لط�رح  للمش�جعني 
استفس�ار، وه�و بمثاب�ة ف�رع للمركز 
الدويل للخدمات القنصلية، الذي افتتحته 
اللجنة العليا الشهر املايض، والذي يتيح 
للجماهر التواصل مب�ارشة مع ممثلني 
عن الس�فارات والبعثات الدبلوماس�ية، 
ونتطلع للرتحيب باملش�جعني من جميع 
أنح�اء العالم وتقدي�م كل ما يحتاجونه 
م�ن دع�م، لضم�ان تجربة اس�تثنائية 

للجميع خالل البطولة«.
م�ن جهت�ه، أش�اد بريان راي�ت، عضو 
ش�بكة قطر لقادة املش�جعني، بافتتاح 

وبالجه�ود  املرك�ز، 
لضم�ان  املبذول�ة 

س�هلة  تجرب�ة 
يح�ة  مر و

ر  للجمه�و
خ�الل 

البطولة.. وقال: »ال شك أن املركز فكرته 
رائعة، ويسعدني توجيه التحية للفريق 
املس�ؤول ع�ن التفاعل مع املش�جعني، 
عىل جه�وده املمي�زة لضمان اس�تمتاع 
الجمهور بهذه البطولة، ونحن عىل يقني 
م�ن أن ه�ذا املركز س�يحمل الكثر من 

الفائدة للجميع هنا يف قطر«.
ُيشار إىل أن شبكة قطر لقادة املشجعني، 
تع�د أول مب�ادرة ش�املة م�ن نوعه�ا 
تطلقها الدولة املستضيفة لبطولة كأس 
العالم، للتواصل م�ع جمهور املونديال، 
املش�جعني  ق�ادة  م�ن   400 وتض�م 
واملؤثرين من 60 دولة، وقد ش�اركوا يف 
التخطيط للبطولة من خالل االطالع عىل 
رؤى املشجعني وإجراء البحوث الالزمة 
وصناع�ة املحت�وى، إىل جانب تس�هيل 

التواصل مع الجمهور يف أنحاء العالم.
الالزم�ة  الخدم�ات  املرك�ز  ويوف�ر 
لدع�م املس�ؤولني ع�ن تنظيم الحش�ود 
الرتفيهي�ة،  والع�روض  الجماهري�ة 
إىل جان�ب اس�تقبال الجماه�ر وال�رد 
عىل جميع استفس�اراتهم، واس�تضافة 
األنش�طة التفاعلية بني س�فراء البطولة 
والجمهور، والتنسيق بني أعضاء شبكة 
قطر لقادة املش�جعني، ويستقبل املركز 
الجماهر من الساعة 10 صباحاً حتى 
10 مس�اء، خالل الف�رتة من 19 

نوفمرب إىل 18 ديسمرب.

كتب- عادل النجار 

في تدريب مشترك بمركز العقلة

المتطوعون يتألقون أمام كوريا الجنوبية
لكرة  الجنوبي  الكوري  املنتخب  أدى 
القدم مساء أمس تدريبًا مشرتًكا رفقة 
عدد من متطوعي بطولة كأس العالم. 

ويتدرب املنتخب الكوري بمركز العقلة 
الربتغايل  الفني  املدير  بقيادة  بالدوحة 
املونديال  يف  ويشارك  بينتو..  باولو 
تضم  التي  الثامنة  املجموعة  ضمن 

منتخبات الربتغال وغانا واألوروغواي.
ويف التدريب ارتدى قائد منتخب كوريا 
عىل  واقيًا  قناًعا  هيونغ-مني«  »سون 

التدريبية  الجلسة  يف  وجهه 
املنتخب،  مع  له  األوىل 

حاليًا  يتعاىف  حيث 
إصابة  من 

ض  تعّر

إىل  »سون«  ووصل  الوجه..  يف  لها 
صباح  من  األوىل  الساعات  يف  الدوحة 
أمس، ليكون آخر العب يصل إىل قطر 
 26 التي تضم  املنتخب  تشكيلة  ضمن 
العالم  كأس  بطولة  يف  للمشاركة  العبًا 
لكوريا  مباراة  أول  وستكون  للفيفا.. 
أمام  الثامنة  املجموعة  يف  الجنوبية 

األوروغواي يوم 24 نوفمرب.
أن  هو ُيذكر  »سون« 

تم  جنوبيني  كوريني  العبني  ثالثة  أحد 
لكأس  املنتخب  تشكيلة  يف  اختيارهم 
إىل  التوايل،  عىل  الثالثة  للمرة  العالم 
املرمى كيم سيونغ-كيو  جانب حارس 
ويسعى  يونغ-كوون..  كيم  واملدافع 
الحذاء  بجائزة  فاز  الذي  »سون«، 
املمتاز،  اإلنجليزي  الدوري  يف  الذهبي 
يسّجل  جنوبي  كوري  ثاني  يصبح  أن 
لكأس  متتالية  بطوالت   3 يف  أهداًفا 
جي- بارك  حقق  أن  بعد  العالم، 
بطولة  يف  اإلنجاز  هذا  سونغ 
ألعوام  العالم  كأس 
و2006   2002

و2010.

بخماسية نظيفة وديا

األرجنتيـــن تفــوز على اإلمـــارات
حقق املنتخب األرجنتيني الفوز عىل نظره اإلماراتي 
التجريبية  مواجهاته  آخر  يف  وديا  نظيفة،  بخماسية 
بمعسكره الحايل الذي يقيمه يف أبوظبي، قبل خوضه 

نهائيات كأس العالم FIFA قطر 2022.
 سجل خماسية املنتخب األرجنتيني، جوليان ألفاريز 
 25 الدقيقتني  يف  ماريا  دي  وأنخيل   ،17 الدقيقة  يف 
و36، وليونيل مييس يف الدقيقة 44، وخواكني كوريا 

يف الدقيقة 60.
 ونجح املنتخب األرجنتيني يف تعزيز سلسلته املثالية 
بخوض املواجهة رقم 36 تواليا من دون هزيمة تحت 
قيادة سكالوني، حيث تعود آخر خسارة له إىل نصف 

نهائي كوبا أمركا 2019 أمام الربازيل صفر - 2.

{ من تدريبات كوريا الجنوبية

ملعب الوكرة يحتضن اإلنجليز

نجم السد يرفض توعد أوروغواي

لكرة  اإلنجليزي  املنتخب  أداها  التي  التدريبات  شهدت 
املدافع كايل ووكر والعب الوسط  القدم، أمس مشاركة 
املفتوحة  التدريبية  الحصة  يف  وذلك  ماديسون،  جيمس 
للمشاركة  استعداًدا  الريايض،  الوكرة  بنادي  للمنتخب 
تنطلق  التي   2022 FIFA قطر  العالم  يف بطولة كأس 
األحد املقبل.. وكان مدافع مانشسرت سيتي كايل ووكر 
قد خضع لعملية جراحية يف الفخذ قبل أكثر من شهر، 
مباراة  خالل  إلصابة  ماديسون  جيمس  تعرّض  فيما 
فريقه ليسرت سيتي أمام وست هام بالدوري اإلنجليزي 

واضطر للخروج من امللعب.
ساوثغيت  غاريث  لدى  االرتياح  من  حالة  سادت  وقد 
ووكر  رؤية  عند  اإلنجليزي،  للمنتخب  الفني  املدير 
وماديسون يشاركان يف التدريبات األولية ليسر الالعبان 

يف االتجاه الصحيح نحو استعادة لياقتهما.
 21 يوم  إيران  ملواجهة  اإلنجليزي  املنتخب  ويستعد 
ثم  الثانية،  املجموعة  مباريات  ضمن  الجاري  نوفمرب 
يواجه املنتخب األمركي يوم 25 منه قبل أن يلتقي مع 

ويلز يوم 29 من الشهر نفسه.

ونادي  الغاني  املنتخب  مهاجم  أيو  أندريه  أكد 
نظره  يواجه  لن  بالده  منتخب  أن  السد، 

يلتقي  عندما  الثأر  بدافع  األوروغوياني 
املنتخبان مًعا يف نهائيات بطولة كأس 

العالم قطر 2022.
ملوقع  ترصيحات  يف  أيو  وقال 
فيفا  القدم  لكرة  الدويل  االتحاد 
امللعب  املنتخب  يدخل  »عندما 
دوري  يف  األخرة  املباراة  لخوض 

املجموعات أمام منتخب األوروغواي، 
الفوز،  لتحقيق  الرتكيز  عىل  فسيعمل 

من أجل التقدم يف البطولة وليس التفكر 
يف  سببًا  كان  منتخب  من  والثأر  املايض  يف 

إفريقيا  مونديال جنوب  نهائي  ربع  من  غانا  إبعاد 
.»2010

من  يلعب  بالده  منتخب  أن  عىل  الغاني  الالعب  وشّدد 

بقوة  التنافس  وبإمكانه  كلها  إفريقيا  أجل 
ضمن املجموعة الثامنة، مبدًيا سعادته 
خيبة  بعد  العاملي  للعرس  بالعودة 
أمل عدم التأهل للنسخة املاضية 

من املونديال )روسيا 2018(.
يرتقي  أن  رضورة  وأكد 
ملستوى  الغاني  املنتخب 
يواجه  عندما  التطلعات 
القوي  الربتغايل  املنتخب 
اللقب  عىل  للمنافسة  املرّشح 
يف  املميزين  الالعبني  عىل  العتماد 
كريستيانو  رأسهم  وعىل  صفوفه 

رونالدو.
بمواجهة  مبارياته  الغاني  املنتخب  ويستهل 
24 نوفمرب الجاري، قبل أن يلتقي كوريا  الربتغال يوم 

الجنوبية واألوروغواي.

ووكر وماديسون يعودان للتدريبات{ من تدريبات إنجلترا

تونس تتفوق على إيران 
دون  بهدفني  اإليراني  نظره  عىل  القدم  لكرة  التونيس  املنتخب  فاز 
مقابل يف املباراة الودية التي أقيمت بينهما مساء أمس يف الدوحة ضمن 
FIFA قطر  العالم  كأس  بطولة  نهائيات  لخوض  اإلعدادي  برنامجهما 

2022، التي ستنطلق   األحد   املقبل.
وسجل هديف املباراة نعيم السليتي يف الدقيقة 62 من رضبة جزاء، وعيل 

العابدي يف الدقيقة 69.
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الدوري المغربي

سيطرة ثالثية 
للـوداد الـبيــضـــاوي

حيث  العبني،  بثالثة  املغربي  الدوري  يتواجد  الرابع  املركز  يف 
املميز،  املرمى  حارس  التكناوتي  رضا  أحمد  الثالثي  يتواجد 

يحيى عطية الله، يحيى جربان نجوم الوداد يف كأس العالم.
وليد  قيادة  تحت  مميزة،  بطولة  لتقديم  الثالثي  ويتطلع 

مع  العمل  له  سبق  والذي  املنتخب  مدرب  الركراكي 
الدحيل حيث حقق لقب الدوري القطري عام 2020. 

يف  إفريقيا  أبطال  بدوري  لتتويج  الوداد  قدم  كما 
يف  املرصي  األهيل  عىل  الفوز  بعد  الحايل  العالم 

النهائي بهدفني نظيفني. 
ويتواجد املنتخب املغربي يف مجموعة 

كندا،  بلجيكا،  تضم  حديدية 
كرواتيا.

 }

يحيى 

جبران

}

»كوكتيل« في كل المنتخبات

»32« العًبا في التحدي الكبير

من  العديد  بجانب  املونديال،  قائمة  يف  العبًا   26 رينار  الفرنيس  اختار 
واألوروبية  اإلفريقية  املنتخبات  مختلف  يف  يشاركون  الذين  الالعبني 

وسنستعرضها مًعا خالل التقرير التايل.
حيث سيتواجد الثالثي الكامريوني، مهاجم النرص فيسنت أبوبكر، بجانب 
فاي.  الطائي،  صفوف  يف  املميز  والظهري  إيبايس،  السعودي  أبها  حارس 
الربازيل، رصبيا،  السابعة بجانب  املجموعة  الثالثي يف  ويلعب هذا 

سويرسا.
يف  جيو  سيونج  كيم  الكوري  الشباب  حارس  يلعب  فيما 
بجانب  الثامنة  املجموعة  يف  ويتواجد  الشباب،  صفوف 
الربتغال، األوروجواي، غانا، ويتواجد ضمن قائمة منتخب 
كريتشوفياك  البولندي  انضم  كما  املونديال،  يف  بالده 
املكسيك،  األرجنتني،  مجموعة  يف  أيًضا  الشباب  العب 

السعودية.
املحمدي،  منري  املغربي  الوحدة  حارس  انضم  فيما 
املنتخب  االتحاد والعائد من جديد لصفوف  ومهاجم 
عبد الرزاق حمد الله إىل أسود األطلس والذي يتواجدون 

يف مجموعة حديدية تضم بلجيكا، كندا، كرواتيا.
ويلعب مدافع الوحدة دوراتي مع منتخبه الكوستاريكي 
بجانب إسبانيا، أملانيا، اليابان ليكون إجمايل الالعبني املتواجدين 

من الدوري السعودي 35 العبًا. 
فريق،  كل  ثمانية العبني محرتفني يف  السعودي  الدوري  ويضم 
حيث يشارك سبعة العبني يف كل مباراة، بينما يتواجد العب واحد 

خارج القائمة.

 }

فينسنت أبو بكر

}

الدوري السعودي..

نور الله يدعم كيروش
يتواج�د الدوري اإلمارات�ي يف املركز الس�ادس بالعب واحد 
فق�ط، حيث يظه�ر أحمد نور الله العب ش�باب األهيل ضمن 

قائم�ة ك�ريوش والت�ي س�تلعب بجان�ب إنجل�رتا والواليات 
املتح�دة وويل�ز.

الدوري اإلماراتي

الدوري التونسي

الخام�س  املرك�ز  يف 
ال�دوري  يتواج�د 
بجان�ب  امل�رصي 
مناصف�ة  الكويت�ي 
يف  العب�ني  بحل�ول 

حي�ث  البطول�ة، 
الظه�ري  يتواج�د 
األي�رس املخرضم 
الس�وبر  وبط�ل 
ع�يل  امل�رصي 

رفق�ة  معل�ول 
التون�يس،  املنتخ�ب 

مهاجم  يتواج�د  كم�ا 
الدين  س�يف  الزمالك 
الجزيري أيًضا، والذي 
الكأس  ببطولتي  ُتوج 
والدوري مع الزمالك.

 }

علي 

معلول

}

الدوري المصري

»8« العبين في المونديالمعلول والجزيري حاضران
يتواجد الثماني أيمن دحمان العب الصفاقيس، أيمن البلبويل العب 
النجم الريايض الس�احيل، بش�ري بن س�عيد العب اتحاد املنستري، 
معز حس�ن العب اإلفريقي، بجانب املدافع املميز 

ياس�ني مري�اح الع�ب الرتج�ي، ن�ادر 
اإلفريق�ي، ونجما  الغندري الع�ب 
الرتج�ي يف خط الوس�ط غيالن 
الش�عاليل، محمد ب�ن رمضان 
يف املجموعة الرابعة والتي تضم 

فرنسا، أسرتاليا، الدنمارك.
املنتخ�ب  ويق�ود 

التون�يس  امل�درب 
الق�ادري  ج�الل 
كأس  بطول�ة  من�ذ 

األم�م اإلفريقي�ة التي 
لعبت هذا العام يف الكامريون، ولدى 

املنتخ�ب التون�ى العب�ون عىل 
أعىل مستوى.

{ أيمن 

دحمان

الدوري الكويتي

حـضــور قــوي 
فـي قـائـمـة »النســور«

ياسني  ويتواجد طه  التونيس،  املنتخب  مع  الكويتي  الكويت  مدافع  عيفة  بالل  يلعب 
الخنييس الهداف املخرضم يف نفس الفريق.

ويظهر الرباعي يف قائمة جالل القادري والتي ستشارك يف املونديال التاريخي الذي سيقام 
عىل األرايض القطرية.

الالعبني  عدد  وصافة  يف  دورينا  يأتي 
فهو  العربية  الدوريات  من  املشاركني 
الدوري القطري، بعدما اختار سانشيز 
بهم  ليزين  العبًا   26 منتخبنا  لقائمة 
املونديال  يف  األوىل  التاريخية  املشاركة 

الكبري. 
وسيلعب أبطال آسيا 2019 وأصحاب 
بجانب  األوىل  املجموعة  يف  األرض 

هولندا، السنغال، اإلكوادور.
أما بقية الالعبني فتوزعوا عىل املنتخبات 
سايس  فرجاني  تواجد  حيث  اآلتية، 
يف  والعربي  الدحيل  نجما  واملساكني 
فرنسا،  تضم  والتي  الرابعة  املجموعة 

أسرتاليا، الدنمارك.
أيو  أندريه  السد  جناح  يشارك  فيما 
الذيب  عيال  تتويج  يف  ساهم  والذي 

قائمة  ضمن  املايض،  املوسم  بالدوري 
نجوم غانا يف الثامنة بجانب الربتغال، 

أوروجواي، كوريا الجنوبية.
حسني  األهيل،  دفاع  ثنائي  ويتواجد 
كنعاني، شجاع خليل زادة ضمن قائمة 
منتخب إيران واملشاركة يف كأس العالم 
بجانب إنجلرتا، الواليات املتحدة، ويلز.

الجدد  الوافدين  أحد  يتواجد  فيما 
املرصي،  األهيل  من  والقادم  لدورينا، 
قطر  العب  بانون  بدر  املغربي  املدافع 
املجموعة  يف  األطلس،  أسود  قائمة  من 

املميزة بلجيكا، كندا، كرواتيا.
خمسة  القطري  الدوري  يف  ويتواجد 
يضم  حيث  نادي،  كل  يف  محرتفني 
مستوى،  أعىل  عىل  العبني  فريق  كل 

يساهمون يف تطور املسابقة املحلية.

{ فرجاني ساسي

الدوري القطري

بعد تسلم الفيفا للقوائم النهائية لكل المنتخبات  المشاركة 

»الدوريات العربية« تثري المنافسات

أعلنت املنتخبات املشاركة يف كأس العالم 2022 والذي سيقام 
األحد  يوم  سيبدأ  حيث  التاريخ،  يف  األوىل  للمرة  قطر  يف 
 18 يوم  حتى  منافساته  وتستمر  نوفمرب   20 املقبل 
هنا،  كبرية  استعدادات  ووسط  املقبل.  ديسمرب 
الالعبني  قوائم  عن  باإلعالن  املنتخبات  قامت 

التي ستشارك يف العرس الكبري. 
عربية  منتخبات  أربعة  تواجد  مع 
املنتخب  األرض  صاحبة  بمشاركة 
خالل  وذلك  املونديال  يف  القطري 
املنتخب  املجموعة األوىل، ويتواجد 
السادسة،  املجموعة  يف  املغربي 
يف  قرطاج  نسور  يتواجد  كما 
ويظهر  الرابعة،  املجموعة 
يف  السعودي  األخرض 

املجموعة الثالثة. 
 18 حتى  البطولة  وتمتد 
ديسمرب الذي سيكون ختام 
الكبري،  والعرس  املونديال 
العالم  سيشهده  الذي 
يف  القطرية  األرايض  عىل 
هدية  سيكون  مونديال 

{  الدوري المصري  { الدوري التونسي { الدوري السعودي 

كرة  وعاشقي  ملحبي  قطر  ستقدمها 
عىل  مجهزة  مالعب  وجود  يف  القدم، 
كافة  الستيعاب  جاهزة  مستوى،  أعىل 

الجماهري من جميع أنحاء العالم.
عن  البطولة  مدربي  جميع  وأعلن 
العبيهم قبل 4 أيام من البطولة، وأثناء 
قبل  األخرية  لالستعدادات  مواصلتهم 

اللحاق بالركب والقدوم إىل الدوحة. 
يأتي الدوري السعودي يف األكثر تصدًرا 
الدوريات  جميع  بني  الالعبني  لعدد 
البطولة برقم كبري  العربية املشاركة يف 
بلغ 35 العبًا، وجاء دوري نجوم قطر يف 
املركز الثاني برصيد 32 العبًا، والدوري 
والدوري  العبني،   8 برصيد  التونيس 
العبني،   3 برصيد  رابًعا  حل  املغربي 
وحل املرصي والكويتي خامًسا برصيد 
بالعب  أخريًا  حل  واإلماراتي  العبني، 

واحد.
عىل  كثريا  املنتخبات  تعول  وبالشك 
املنافسة  إثراء  أجل  من  األسماء  هذه 
املونديالية وتعزيز قوتها لتحقيق أفضل 
النتائج خالل منافسات كأس العالم يف 
التوقعات بقوة املباريات والتقارب  ظل 

الكبري يف مستوى معظم املنتخبات.

كتب – أحمد رجب
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تعترب نسخة قطر 2022 استثنائية يف كل ما هو جديد، 
تعني  التي  العالم  كأس  تاريخ  يف  األوىل  وأنها  خاصة 
لويجي  بري  برئاســــة  بالفيفا،  الحكام  لجنة  فيها 
مساعدات  وثالث  السيدات  من  حكمات  ثالث  كولينا 
 20 من  اعتـــــباراً  الذي ينطلق  املونديال  لهن خالل 
نوفمرب الجاري بلقاء االفتتاح بني العنابي واإلكوادور.. 

مونديال  يف  الناعمة«  »الصافرة  وجود  يعــني  مما 
قطر.

اإلعالن  تم  التي  للبطولة  النهائية  الحكام  قائمة  وتضم 
مساعدا  حكما  و69  حكما   36 أشهر  ستة  قبل  عنها 

و24 حكم فيديو مساعد )فار(.
للتحكيم يف مونديال قطر جاء بعدما  6 سيدات  اختيار 
أصبحت قائمة الحكام الدوليني يف الفيفا موحدة تجمع 
بني الجنسني، مما جعل لجنة الحكام تختار حكاماً من 
ال  أنها  سيما  ال  العاملي،  الحدث  يف  للمشاركة  السيدات 

الجنسني. بني  تفّرق 
سنتعرف  اللواتي  الثالث  الساحة  حكمات  جانب  وإىل 
3 حكمات مساعدات  عليهن يف هذا التقرير، هناك أيضاً 
الربازيلية نويزا باك واملكسيكية  يف مونديال قطر، هن: 

نيسبيت. كاثرين  واألمريكية  ميدينا  دياز  كارين 
واختريت حكمات الساحة الثالث وهن: ستيفاني فرابار 
ويوشيمي  رواندا،  من  موكاسانغا  وساليما  فرنسا،  من 
ياماشيتا من اليابان باإلضافة إىل الحكمات املساعدات، 

أثبتن  أن  الرجال.بعد  لعبة  أنفسهن يف 

 ومن جانبه أكد رئيس لجنة الحكام يف »فيفا« اإليطايل 
الجودة  هو  كان  االختيار  معيار  أن  كولينا  بريلويجي 
حكام  جميع  اختيار  تم  أساسها  عىل  التي  وهي 

للساحة. بينهم ثالث حكمات  املونديال، ومن 
التغيريات  من  الكثري  مرة  ألول  قطر  مونديال  سيشهد 
السابقة سواء تعلق األمر  البطوالت  لم تكن موجودة يف 
قواعد  طالت  التي  التعديالت  أو  التنظيمية  باألمور 
كأس  بطولة  يرجحون  الكثريين  جعل  مما  اللعبة، 

استثنائية. بطولة  لتكون  بقطر  العالم 

نسخة »2022« استثنائية في كل شيء

»الصافرة الناعمة«.. جديد المونديال
كتب - عوض الكبايش

{  اليابانية ياماشيتا

اليابانية ياماشيتا.. 
ظهور آسيوي مميز

تاريخ  يف  مباراة  تدير  امرأة  أول  ياماشيتا،  اليابانية 
املايض،  نيسان  أبريل/   يف  وذلك  آسيا،  أبطال  دوري 
عندما تولت برفقة مواطنتيها ماكوتو بوزون وناومي 
األسرتايل  سيتي  ملبورن  بني  مباراة  إدارة  تيشريوغي 

وجيونام دراغونز الكوري الجنوبي.
مباراة  تدير  امرأة  أول  عاماً(   36( ياماشيتا  باتت  كما 
تولت  إذ   ،2019 مايو  يف  اآلسيوي  االتحاد  كأس  يف 
يانغون  بني  مباراة  إدارة  أيضاً  مواطنتيها  جانب  إىل 

يونايتد من ميانمار، وناغا وورلد من كمبوديا.
بطوالت  يف  مباريات  إدارة  يف  اليابانية  وشاركت 
منها  األخرية،  السنوات  طوال  عدة  كربى  نسائية 
كأس  وبطولة  للسيدات  اآلسيوية  األمم  بطولة 
العالم للسيدات وكذلك أوملبياد طوكيو األخرية.
وتشارك ياماشيتا يف إدارة مباريات الدوري 
أول  كانت  إذ   ،2021 منذ  الياباني 
»يو إس يس  فريقي  لها بني  مباراة 
و»تيغيفاجارو  يوكوهاما«  يس 
بفوز  وانتهت  ميازاكي« 
 –  2( الثاني 

صفر(.
تصغر  وهي 
فرابار بعامني، فقد 

الفت  بشكل  برزت 
امرأة  أول  وأصبحت  اليابان  يف 
آسيا  أبطال  دوري  يف  مباراة  تدير 
إىل  وانتقلت   ،2019 عام  للرجال 
من  سابق  وقت  يف  االحرتاف  عالم 
العام، بعد ان تخلّت عن عملها  هذا 

كمدربة لياقة بدنية.
 وقالت ياماشيتا إن التحكيم يف كأس 

سعيدة  لكني  كبرية  مسؤولية  العالم 
أنها  إىل  مشرية  عليها،  بالحصــــول 
هذه  مثل  ُتمنح  أن  أبداً«  تتخيّل  »لم 
حكمة  اليابانية  وأصبحت  الفرصة.  

جامعي،  صــديق  أقنعها  أن  بعد 
لتويل  »دفعها«  أنه  وكشفت 

املسؤولية للمرة األوىل.

موكانسانغا.. تتحدى الصعاب
أول  أن أصبحت  العالم بعد  للمشاركة يف كأس  استدعاء موكانسانغا )34 عاماً(  تم 

امرأة تتوىل اإلرشاف عىل مباراة يف كأس األمم األفريقية للرجال يف ديسمرب املايض.
 وكانت الرواندية تحلم ذات يوم بأن تصبح 
العبة كرة سلة محرتفة، ولكنها كانت تدير 
للسيدات يف  املحيل  الدوري  مباريات يف 

بلدها يف سن العرشين.
عاماً( شاركت   34( الرواندية  الحكمة 
األلعاب  دورة  مباريات  إدارة  يف  أيضاً 
ويف   )2020 )طوكيو  األخرية  األوملبية 
فرنسا،  يف   2019 للسيدات  العالم  كأس 
غانا  يف  للسيدات  األفريقية  األمم  وكأس 
يف  للسيدات  أفريقيا  أبطال  ودوري   ،2018

مرص 2021.
وتعد موكاسانغا التي مارست كرة السلة قبل 
هذا  يف  املميزات  من  التحكيم،  يستهويها  أن 
املجال، فهي املرأة الوحيدة التي تدير املباريات 
يف بطولة الدوري الرواندي منذ العرشينيات من 
عمرها، وتحديداً عام 2010 وحتى اآلن، أي منذ 

كان عمرها 22 عاماً.
التي  املباريات  عن  الكشف  يتم  أن  وينتظر 
منافسات  خالل  الحكمات  بإدارتها  ستقوم 
كأس العالم بعد إعالن لجنة الحكام عن الجدول 
الفرتة  خالل  املونديال  يف  بالتحكيم  الخاص 

املقبلة التي تسبق البطولة.
{  موكانسانغا

إنفانتينو يدعم التجربة
أكد جياني إنفانتينو، رئيس االتحاد الدويل لكرة القدم، 
أن مشاركة الحكمات يف بطولة العالم لألندية البطلة، 
أمامهن  الباب  فتحت  مؤخرا،  الدوحة  احتضنتها  التي 
)فيفا  القدم  لكرة  العالم  كأس  بطولة  يف  للمشاركة 
إمكانية  رده عن  إنفانتينو، يف معرض  وقال   .)2022
مشاركة الحكمات يف عملية تحكيم منافسات مونديال 
2022، بعد مشاركتهن الناجحة يف بطولة كأس العالم 
 2026 وأيضا   2022 يف  تأكيد  »بكل  بقطر،  لألندية 
إنه  رمزيا  ليس  األمر  هذا  ألن  البطوالت،  من  وغريهما 

حقيقة وواقع«. 
وأوضح رئيس »فيفا« أن مشاركة فريق تحكيم نسائي 
ألول مرة يف مونديال األندية البطلة، برئاسة الربازيلية 

إيدينا ألفيس، جعل من إعادة املشاركة يف كأس 
العالم 2022، أمرا واردا، وقال: »من املهم جدا 
أن تكون إيدينا ألفيس يف قطر للتحكيم، وأود 

أن أهنئ كل الحكمات، ومن املهم جدا أن 
ندرك أنهن وصلن إىل هذا اإلنجاز ألنهن 
الحكمات  أن  وأضاف  ذلك«.  يستحققن 

مؤكدا  الطريق،  هذا  يف  املسري  سيواصلن 
يدرك  أن  أيضا،  الرضوري  »من 

لديهن  النساء  بأن  العالم 
دور يف كرة القدم الخاصة 

بالرجال وليس الخاصة 
فقط بالنساء«.

اختيار متوقع للفرنسية ستيفاني
فرابار  ستيفاني  الفرنسية  اختيار  يعد 
2022 يف قطر  العالم  لكأس  )38 عاماً( 
بعد  التالية،  املنطقية  الخطوة  بمثابة 
التحكيم  مجال  يف  لها  الرسيع  الصعود 
كانت  فهي  أوروبا.  يف  مستوى  أعىل  عىل 
الدرجة  دوري  يف  مباراة  تدير  امرأة  أول 
األوىل الفرنيس عام 2019، ويف العام نفسه 
تولت إدارة نهائي كأس العالم للسيدات يف 
بلدها األم.  أدارت فرابار أيضاً نهائي كأس 
ليفربول  بني   2019 األوروبي  السوبر 
تقود  أن  قبل  اإلنجليزيني،  وتشيليس 
مباريات يف دوري أبطال أوروبا عام 2020 ثم 

نهائي كأس فرنسا املوسم املايض.



»20« ألفا جاهزون لرسم صورة رائعة تعزز نجاح المونديال 

المتطوعون.. القلب النابض

كتب - عادل النجار
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دور كب�ر يقوم ب�ه املتطوع�ون يف كأس العال�م 2022، فهم 
القل�ب الناب�ض للبطول�ة واملح�رك الذي س�يجري يف رشيان 
الح�دث العامل�ي الكبر، م�ن أجل تعزيز نجاح�ه وإخراجه يف 
أفض�ل ص�ورة، فالكل يعل�م أن العمل التطوع�ي يعترب حجر 
الزاوي�ة يف نج�اح البطولة، ف�ا أحد ينكر الجه�د الكبر الذي 
يبذل من قبل املتطوعني ملس�اعدة ضيوف املونديال وتس�هيل 
حركاتهم، وإرشادهم إىل األماكن الصحيحة، خاصة الجماهر 
يف املدرج�ات أو املراف�ق األخ�رى وكذل�ك تس����هيل عم�ل 
اإلعاميي���ن وغره�ا م�ن األم�ور، كم�ا أن للمتطوعني دورا 
مهم�ا للغاية يف إظهار الصورة الجميل�ة والحضارية ملونديال 
قطر عرب تقديم املعلومات ع�ن األماكن التي يمكن أن يرتادها 
الضي�وف داخل امللعب وخارجه وتحقيق االنس�يابية والنجاح 

املنشود.
بالتأكي�د املتطوع�ون م�ن أهم الركائ�ز التي تع�زز من نجاح 
البط�والت، لذا تم تجهيز املتطوعني قبل وقت كاف من انطاق 
البطول�ة، فقد اكتس�بت قط�ر خربات مرتاكمة عرب اس�تضافة 
الكثر من البط�والت العاملية والدولية الناجحة، وكان من حظ 
هؤالء املتطوعني اكتساب تلك الخربات، ومنحهم األفكار امللهمة 
والتعليمات املناسبة ملس�اعدة كافة ضيوف البطولة، وتسهيل 

عمل الجميع.
اس�تندت اس�رتاتيجية التط�وع إىل اختيار العنارص األنس�ب 
للبطول�ة وف�ق املعاير املح�ددة، خاصة أن اإلقب�ال كان كبراً 
للغاية منذ فتح أبواب تسجيل املتطوعني وقد استعد املتطوعون 
جيداً للبطولة وفق برنامج عمل عىل أعىل مس�توى، فهم القلب 
النابض لكأس العالم، بفضل شغفهم وإخاصهم وتفانيهم يف 
العمل، بما يس�هم يف تعزيز اإلنجازات التي نحققها عىل طريق 
اإلعداد للبطولة، وتش�كل هذه الصفات النبيلة القاسم املشرتك 
ال�ذي يجمع بني 20 ألف متطوع، بغ�ض النظر عن أعمارهم 

وجنسياتهم وثقافاتهم وخرباتهم وقدراتهم.
دائم�ا ما تح�رص قطر عىل التنظي�م عايل الج�ودة للبطوالت 
يف ظل الخ�ربة العاملية التي أصبحت قط�ر تمتلكها باعتبارها 
أكثر دول العالم تنظيماً للفاعليات الرياضية واس�تحقت لقب 
عاصم�ة الرياضة العاملية، وبالتايل مكاس�ب املونديال بصورة 
عامة كبرة، ومكس�ب املتطوعني وما سيحصلون عليه من إرث 
س�يكون كبرا ولن يتوقف فقط عند هذا املونديال، بل س�يمتد 
لبط�والت أخرى يف املس�تقبل، فجهود املتطوعني ومش�اركتهم 
الفاعلة ستسهم يف إرس�اء مكانة استثنائية لكأس العالم قطر 
2022 باعتبارها النس�خة األكثر ش�مولية عىل اإلطاق، والتي 
س�رتبط الش�عوب من ش�تى أنحاء العالم من خال لعبة كرة 
القدم التي تعد األكثر ش�عبية يف العال�م كما أن البطولة تنظم 

ألول مرة يف الرشق األوسط مما سيكون له مردود كبر جداً.

حسن الذوادي:

»النجاح« حجر األساس لـ

األمني العام للجنة العليا 
للمشاريع واإلرث حسن 

الذوادي لم يدخر جهداً يف 
التأكيد عىل دور املتطوعني يف 
تحقيق النجاح بكأس العالم 

2022، مشراً إىل أن قطر 
ستبذل كل جهدها من أجل 
خروج بطولة كأس العالم 

2022 بأفضل صورة.
وخال حفل تدشني برنامج 
املتطوعني للمونديال كان قد 
أكد أن املتطوعني هم أساس 

نجاح املشاريع والبطوالت 
والقلب النابض، وحجر 

األساس إلنجاح أي حدث 
ريايض.

ووجه حديثه للجميع يف 
أنحاء العالم قائاً »تعالوا 
إىل قطر وستعيشون كرم 

الضيافة وسنصنع التاريخ 
معاً، وأدعوكم جميعاً أن 

تكونوا جزءاً من هذا الحدث 
التاريخي«.

{ حسن الذوادي

ناصر الخاطر:

التطوع إرث للشعوب

نارص الخاطر، الرئيس التنفيذي 
لبطولة كأس العالم FIFA قطر 

2022 شدد عىل الدور املهم 
للمتطوعني، وقد أكد يف العديد من 
املناسبات أن املشاركة يف املونديال 

ستكسبهم خربات ومهارات ستثري 
حياتهم، وقال »تمثل تجربة التطوع 

إرثاً رائعاً لجميع الشعوب، ونحن عىل 
ثقة أن املجتمعات ستبدأ يف تبني ثقافة 

العمل التطوعي من منظور أوسع، 
كأسلوب للتعبر عن االنتماء والحرص 

عىل اإلسهام بإيجابية والتغير نحو 
األفضل، ذلك أن التطوع يتوافق مع 

عاداتنا وقيمنا التي تحث عىل التكافل 
والكرم والعطاء« وأضاف »نتطلع إىل 

أن تعود تجربة التطوع يف املونديال 
بالكثر من الفائدة عىل املشاركني، 

وأن يكتسبوا خالها مهارات وخربات 
وصداقات قيّمة تثري حياتهم، وتعزز 
ثقتهم بأنفسهم، وتجعل منهم أفراداً 

أفضل وأكثر سعادة، مهما كانت 
مساراتهم يف الحياة، األمر الذي سيعود 

بالفائدة عىل مجتمعاتهم«.

{ ناصر الخاطر

إعداد على 
أعلى مستوى

رحلة املتطوعني مع املونديال شهدت 
تدريبات وتحضرات كبرة، حيث 

تلقى املتطوعون تدريباً عاماً يف 
مواضيع مثل االستدامة والوعي الثقايف 
وخدمة العماء، حتى يتمكنوا من أداء 

أدوارهم األساسية عىل أكمل وجه. 
وعرب املنصة الجديدة للمتطوعني تم 
تسهيل عملية الوصول إىل محتوى 

تعليمي شامل إلعداد أنفسهم؛ للقيام 
بأدوارهم عىل النحو الذي يناسبهم، 
بغض النظر عن مكانهم، وخاصة 
للعديد من املتطوعني القادمني من 

خارج قطر، وُمنح املتطوعون فرصة 
التدريب العميل عىل املهام التي 

سيؤدونها يف مواقعهم خال فرتة 
البطولة وسيكون املونديال بمثابة 
تجربة فريدة خال مشاركتهم يف 
تنظيم نسخة مونديالية استثنائية.

»45« دورًا 
آلالف 

المتطوعين
الجوانب التشغيلية يف 

املونديال ستشمل 45 دوراً 
آلالف املتطوعني، وسيشكل 
املتطوعون عنرصاً محورياً 

وفاعاً يف نجاح البطولة 
من خال استامهم األدوار 

املختلفة، التي سيقدمون من 
خالها الدعم ل� 45 جانباً 

تشغيلياً، ويعترب برنامج 
التطوع ملونديال قطر 2022 

األكرب يف تاريخ الباد، 
ويهدف إىل توحيد الناس 

تحت منصة كرة القدم، عىل 
الطريق الستضافة نسخة 

مبهرة من البطولة العاملية.

تم توزيعه في احتفالية كبيرة

»القلب« .. الزي الرسمي 

الزي الرس�مي للمتطوعني حظي بإش�ادة واس�عة من 
الحض�ور بعد توزيعه يف احتفالي�ة كبرة، ويحمل الزي 
ش�عار القلب املميز الذي يرمز ل�روح التطوع، وبألوان 
ممي�زة م�ن األس�ود واألخ�ر والبنفس�جي واألبيض، 
ويحمل تفاصيل العامة التجارية »أديداس« بخطوطها 
الثاث�ة. وحصل كل متطّوع ع�ىل زي كامل يضم قبعة 
وقميصني وس�رتة وبنطال وجوارب وح�ذاء، إضافة إىل 

غطاء للرأس اختياري للمتطوعات.

المهندس ياسر الجمال:

نشكرهم على دورهم الهام
الجم�ال،  عبدالل�ه  ي�ارس  املهن�دس 
املدي�ر العام للجنة العليا للمش�اريع 
واإلرث، أثن�ى عىل جه�ود املتطوعني، 
وثم�ن دورهم خ�ال فعالية خاصة 
املتطوع�ني، تضمنت  حره�ا آالف 
الرتفيهي�ة،  الفعالي�ات  م�ن  باق�ة 
لتعزي�ز التواصل بني أف�راد الفريق، 
والتعرف ع�ىل األدوار التي س�توكل 
إليه�م خ�ال مش�اركتهم يف تنظيم 
الح�دث العامل�ي، وق�د ج�رت ع�ىل 
استاد لوسيل وش�ارك فيها أكثر من 
16 ألف�اً م�ن املتطوع�ني واملوظفني 
واملوردين الذين سيش�اركون يف دعم 
املونديال،  التشغيلية خال  العمليات 
وبحض�ور عدد من مس�ؤويل اللجنة 
العلي�ا للمش�اريع واإلرث، وبطول�ة 
كأس العال�م FIFA قطر 2022™، 
واالتحاد الدويل لكرة القدم )الفيفا(، 
ومجموعة من أساطر كرة القدم، إىل 

جانب آالف املتابعني عرب اإلنرتنت من 
أنحاء العالم.

وق�ال يف كلمت�ه الت�ي ألقاه�ا أم�ام 
آاالف املتطوعني »نتقدم لهم بالشكر 
ع�ىل مبادرته�م بالتط�وع يف الحدث 
التاريخي، واإلس�هام بدور أسايس يف 
تعزيز تجربة املشجعني عىل الطريق 

الستضافة ناجحة للبطولة«.

{ المهندس ياسر الجمال

أجريت مقابالت مع مرشحين منها

أكثر من »170« دولة
شهد الربنامج إجراء مقابات مع اآلالف من املرشحني من أكثر من »170« دولة 
من�ذ منتصف مايو املايض عند افتت�اح مركز املتطوعني يف الدوحة. وتوىل مهمة 
تنفيذ املقابات متطوعون قدموا الدعم لبطوالت تم تنظيمها يف قطر تحت مظلة 

)الفيفا( مثل كأس العالم لألندية 2020 وكأس العرب 2021.

ناصر المغيصيب:

االستفادة من الموارد والخبرات
إدارة  مدي�ر  املغيصي�ب،  ن�ارص 
اس�رتاتيجية التطّوع باللجن�ة العليا 
للمشاريع واإلرث، أشاد بجودة العمل 
التطوع�ي وتمي�زه بما يع�زز نجاح 
املوندي�ال، وق�د س�بق وأش�اد بدور 
ال�رشكاء يف دع�م برنام�ج التط�وع، 
وق�ال: »ل�م يكن م�ن املمك�ن تنفيذ 
برنامج للمتطوعني بهذا املستوى من 
الجودة، وبمش�اركة هذا العدد الهائل 
م�ن املتطوع�ني دون دع�م متواصل 
م�ن رشكائنا، الذين يمثل�ون الركائز 

األساسية للعمل التطوعي يف قطر«.
اإلرث  وأضاف: »س�اعدت مجموع�ة 

التطوع�ي ع�ىل م�دار الع�ام املايض 
بجهود هامة يف ن�رش الوعي وتدريب 
ع�رب  وذل�ك  املتطوع�ني،  واختي�ار 
والخ�ربات  امل�وارد  م�ن  االس�تفادة 
املش�رتكة يف مؤسس�ة قط�ر، ومركز 
قطر التطوعي، ومتاحف قطر، وقطر 
الخري�ة، واللجنة األوملبي�ة القطرية، 
واله�ال األحمر القطري، ومؤسس�ة 
وبرنام�ج  الجمي�ع،  ف�وق  التعلي�م 
طم�وح، ومؤسس�ة نم�اء، وجامع�ة 
قطر، واالتح�اد القطري لكرة القدم، 
والذي�ن قدم�وا دعم�اً كب�راً لفريق 

املتطوعني«.



للنادي  كبرية  إضافة  بمثابة  سيكون  البطولة 
من خالل تعرف الوفود املشاركة يف املونديال 
باالنجازات،  امليلء  العربي  النادي  تاريخ  عىل 
والعديد من النجوم العاملية التي مثلت الفريق 
نفخر  ونحن  بالعطاء،  الحافلة  مسريته  خالل 
ونعترب  املونديال  من  جزءا  نكون  وبأن  بذلك 
بمثابة  العاملية  البطولة  تنظيم  يف  املساهمة 
مكسب كبري يف حد ذاته، ويعد نجاح قطر يف 
للنادي وللدولة  العالم نجاحا  استضافة كأس 
بشكل عام يف تنظيم أكرب حدث ريايض عاملي.

للنادي  كرئيس  شعورك  عن  حدثنا   {
ملعب  عىل  فوز  أول  العربي  حقق  عندما 
امللعب  يستضيفها  مباراة  أول  يف  لوسيل 
نهائي  سيستضيف  الذي  املونديايل 

املونديال؟

تحفة  يعد  »لوسيل«  ملعب  أن  شك  بال   -
املونديال  أجل  من  قطر  شيدتها  معمارية 
يحقق  فريقي  رؤية  الرائع  من  وكان  العاملي، 
الفوز يف افتتاح هذا الرصح الكبري، والذي منح 
النتائج  مواصلة  أجل  من  قوية  دفعة  الفريق 

املميزة وتصدر الدوري حتى اآلن.

يف  العنابي  ملشاركة  توقعاتك  ماهي   {

املونديال ألول مرة يف التاريخ؟

كأس  استضافة  بحق  قطر  فوز  إعالن  منذ   -
املؤكد  العالم شاهدنا عمال كبريا يجرى، ومن 
بالعديد  متسلحا  البطولة  العنابي سيدخل  أن 
من العوامل منها: أوال عامل األرض والجمهور 

وثانيا  املنتخب،  صالح  يف  سيكون  الذي 
ممثل  وهو  العاملية  البطولة  منتخبنا  سيدخل 
وبطل القارة اآلسيوية باعتبار أنه حقق كأس 

آسيا عام 2019.

التحضريات  ناحية  من  تحدثنا  وإذا 
عىل  منتخب  أفضل  العنابي  فإن  والتجهيزات 
مســتـوى البطـولة وليـس املجموعة األوىل، 
عام  منذ  الحدث  لهذا  تحضرياته  بدأت  فقد 
والكأس  أمريكا  كوبا  بطولة  بخوض   2019
العرب،  وكأس  األوروبية  والتصفيات  الذهبية 
وكلها كانت منافسات قارية ذات مستوى عال 
جهزت املنتخب بالطريقة املثىل، لهذا من حق 
املجموعة  هذه  عن  بالتأهل  يحلم  أن  منتخبنا 
مشاركة  أول  يف  الثاني  للدور  والوصول 

مونديالية.

املنتخب  يف  لالعبني  نصيحتك  ماهي   {
الكرة  الوطني قبل أول مشاركة يف تاريخ 

القطرية بكأس العالم؟

- يمتلك منتخبنا مقومات املنافسة ونتمنى له 
يخوضه  الذي  الكبري  الحدث  هذا  يف  التوفيق 
قدرات  يف  نثق  ونحن  تاريخياً،  مرة  ألول 
الالعبني  هؤالء  أن  خاصة  منتخبنا،  عنارص 
كبرية  عروض  لتقديم  الكافية  الخربة  لديهم 
تحمل أحالم القطريني، وأتوجه بحديثي لهم، 
منذ  االنتقادات  من  الكثري  قطر  تحملت  لقد 
إعالن استضافة كأس العالم، ولديكم الفرصة 
يف تعويضنا من خالل تقديم أفضل ما لديكم 

ونثق يف قدرتكم عىل العبور للدور الثاني.

خاصة  للجماهري  رسالتك  ماهي   {
القاعدة  باعتبارها  العربي  جماهري 
الجماهريية األكرب يف قطر ودائما ما يكون 

لها دور يف مساندة املنتخب الوطني؟

النادي العربي يف املوعد  - لطاملا كان جمهور 
ودائماً ما كان خلف الفريق يف الرساء والرضاء، 
للمنتخب  األول  الداعم  هو  سيكون  شك  وبال 
العنابي يف املحفل العاملي، والكل يعلم أن قطر 
مره  وألول  العالم  يف  األكرب  الحدث  تستضيف 
كبري  فرصة  يمثل  ما  وهو  األوسط  الرشق  يف 
القطرية والتي ال تحتاج لدعوة من  للجماهري 
أجل مؤازرة العنابي يف البطولة لتحقيق أفضل 

النتائج.

بالدنا ردت على الحمالت المشككة بالعمل الجادمكـاسـب التنظيـم كبيـرة .. وإرث مسـتدام لألجـيـال القـادمـة

ـــة محـاولة إعـادة النفخ في الحمالت الممنهجـة عبر »حقوق العمال« لم تخلـف سـوى رمـاد ـــول ـــط ـــب ال خــــــــالل  ــــي  ــــأت ــــي س والــــــــــــرد   .. والـــــجـــــمـــــهـــــور  بــــــــــــاألرض  ـــح  ـــل ـــس ـــت ن

حوار -  عادل النجار
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الشيخ تميم بن فهد رئيس النادي العربــــــــــــــــــــــــــــي في حوار خاص لـ $ الرياضي:

قــطــر تحمـلـت   الكـثـيــر.. ولــكــن !

السامبا في أحضان حمد الكبيرنجوم األحالم يشيدون بالمونديال
تنظيم  يف  ثقتهم  عن  العربي  النادي  نجوم  أعرب 
نسخة مونديالية رائعة يف قطر، فقد أكد اإلسباني 
التحضريات  أن  الفريق  مدافع  مونيسا  مارك 
قطر  أن  تؤكد  الكبرية  والتجهيزات  للمونديال 
الذي  الوقت  يف  للغاية،  مميزة  نسخة  ستستضيف 
أشاد فيه زميله يف الفريق، وقائد املنتخب اآليسلندي 
آرون غونارسون بمستوى املنشآت واملالعب، مؤكداً 
أنها رائعة وتؤكد أن كأس العالم سيكون مميزا عىل 
عمر  السوري  الدويل  أكد  كذلك  املستويات،  جميع 
السومة مهاجم العربي أن بطولة كأس العالم قطر 
2022 ستكون أفضل نسخة عىل اإلطالق وبطولة 
املميزة  التجهيزات  حيث  »من  وأضاف  استثنائية، 
لهذا الحدث الكبري والذي تم االستعداد له من دولة 
بطوالت  من  نسخة  أفضل  ستكون  أعتقد  قطر، 

كأس العالم«.
كذلك أجمع باقي نجوم الفريق عىل أن ما تقوم به 
النطالق  التنازيل  العد  ظل  يف  تجهيزات  من  قطر 
كأس العالم يؤكد أنها ستكون نسخة ناجحة بكل 

ما تحمله الكلمة من معنى.

خالل  العربي  النادي  يستضيف 
الربازييل  املنتخب  العالم،  كأس 
الكبري،  حمد  استاد  اختار  الذي 
مكان  العربي،  بالنادي  الخاص 
مونديال  خالل  السامبا،  تدريب 

قطر 2022.
عىل  استقرت  قد  الربازيل  وكانت 
ونرش  الكبري،  حمد  استاد  اختيار 
الحساب الرسمي لالتحاد الربازييل 
مقطع  »تويرت«  عرب  القدم  لكرة 
فيديو ظهر فيه استاد حمد الكبري، 
الربازييل  املنتخب  إقامة  ومكان 
»فيفا  العالم  كأس  مونديال  خالل 
االتحاد  وعلّق   ،»2022 قطر 
منزل  قائالً:  الفيديو  عىل  الربازييل 

الفريق الربازييل يف كأس العالم..
فندق  يف  البعثة  تقيم  حني  يف   
وستكون  الدوحة  ويستن  ومنتجع 

التدريبات يف قلعة األحالم. {  ارون غونارسون

صدارة الدوري المحلي

النادي العربي  تحت قيادة الشيخ تميم بن فهد، حقق 
الكثري من النجاحات يف مختلف األلعاب، وخاصة كرة 
عاد  املنافسة،  عن  طويلة  لسنوات  ابتعاد  فبعد  القدم، 
كما  املايض،  املوسم  الدوري  يف  الذهبي  للمربع  الفريق 

توج ألول مرة ببطولة كأس االتحاد القطري لكرة، كما 
 16 برصيد  الحايل،  الوقت  يف  الدوري  بطولة  يتصدر 
الغائب  الدرع  الستعادة  ويسعى  جوالت،   7 من  نقطة 

منذ 1997.

{  العربي بطل كأس االتحاد

{ البرازيل في العربي

تمثيل  هناك  سيكون 
خالل  العربي  للنادي 

خالل  من  املونديال 
العبي  من  عدد  تواجد 
الفريق يف الحدث الكبري، 

مدافع  يتواجد  حيث 
الفريق جاسم جابر مع منتخبنا 

الخارجي  معسكره  يف  العنابي 
للبطولة،  إسبانيا استعداداً  املقام يف 
من  العديد  فيه  كانت  وقت  يف 
معسكرات  خالل  حارضة  األسماء 
وعبدالله  فتحي  أحمد  مثل:  سابقة 
محمود  املرمى  وحارس  معرفية 
فيه  يقود  الذي  الوقت  يف  أبوندى، 
املساكني  يوسف  التونيس  النجم 
املونديال  خالل  بالده  منتخب 

ويعد أحد أبرز النجوم العرب 
النسخة  هذه  يف  املتواجدين 

{ يوسف المساكني قائد تونس ونجم العربيمن البطولة.

العربي حاضر في كأس العالم

مع  العالم  كأس  الستضافة  التحضريات 
اقرتاب انطالق البطولة؟

- التحضريات تتواصل بأفضل صورة ممكنة، 
ومن املؤكد أن تنظيم كأس العالم FIFA قطر 
2022 سيشكل محطة بارزة يف تاريخ البالد، 
وسيضع أسساً إلرث مستدام، من شأنه إحداث 

تحول هام وتغيري إيجابي يف البالد واملنطقة.

 2022 العالم  كأس  تنظيم  يمثل  ماذا   {

لقطر واملنطقة؟

ال  استثنائي  حدث  العالم  كأس  أن  شك  ال   -
كرة  يف  منافسات  مجرد  عىل  أهميته  تقترص 
عىل  كبرية  مكاسب  هناك  ستكون  بل  القدم، 
الكثري  تعني  فالبطولة  املستويات،  جميع 
من  النسخة  هذه  أن  املؤكد  ومن  لنا،  بالنسبة 
البطولة العاملية سترتك إرثاً اجتماعياً وإنسانياً 
باعتبارها  خالدة  وستبقى  وبيئياً،  واقتصادياً 

عنواناً ملرحلة استثنائية يف تاريخ منطقتنا.

تنظيم  سيرتكه  الذي  اإلرث  هو  ما   {
املونديال عىل الرياضة القطرية؟

استضافة  بحق  للفوز  األوىل  اللحظات  منذ   -
دولة  التزمت   ،FIFA 2022 العالم  كأس 
قطر بتنظيم النسخة األكثر استدامة يف تاريخ 
املونديال، وقد أحدثت استضافة البطولة تحوالً 
كبرياً يف البنية التحتية للدولة، من خالل العديد 
الدوحة،  مرتو  فيها  بما  الكربى،  املشاريع  من 
الطرق  وشبكات  الدويل،  حمد  مطار  وتوسعة 
الجديدة والفنادق وغريها، األمر الذي سيسهم 
بشكل كبري يف تعزيز مسرية النمو االقتصادي 
إرثا  سترتك  أنها  والشك  الطويل،  املدى  عىل 
املستويات،  جميع  عىل  القادمة  لألجيال  مميزا 
ونحن بالتأكيد نشعر بالفخر لتنظيم املونديال 

ألول مرة يف املنطقة والرشق األوسط.

الواسعة  واإلشادة  الكبري  النجاح  رغم   {
مونديال  أن  الفيفا  رئيس  وتأكيد  عامليا 
قطر سيكون األفضل يف التاريخ نجد بعض 
الحمالت املمنهجة للتشكيك، ما السبب من 

وجهة نظرك وماهو أنسب رد عىل ذلك؟

- العمل الجاد املتواصل كان أبرز رد، ونستطيع 
أن نلخص هذا يف أن دولة قطر اعتربت العمل 
الجاد رداً قوياً عىل كل الحمالت، ومضت بكل 
من  أطلقتها  التي  الوعود  كافة  تنفيذ  يف  ثبات 

خالل جهود جبارة تبذلها كل مؤسسات الدولة 
عىل مدى سنوات طويلة، دون أن تأبه للهجوم 
تنظيم  رشف  نيل  عن  اإلعالن  فور  بدأ  الذي 
حتى  العمل  املسؤولون  واصل  لقد  املونديال، 

البعض  أن  رغم  رويدا،  رويدا  الهجمة  خمدت 
»حقوق  خالل  من  مجدداً  فيها  النفخ  أراد 
من  رماد،  يخلف سوى  لم  ذلك  لكن  العمال«، 
خالل الردود التي جاءت هذه املرة من الجهات 

املنظمات  أو  الدويل  االتحاد  سواء  الرسمية 
الحقوقية والعمالية املعرتف بها دوليا.

املونديال  من  جزء  العربي  النادي   {
التي ستساهم يف  املنشآت  باعتباره إحدى 
التنظيم، ماذا يمثل لك ذلك باعتبارك رئيسا 

للنادي يف هذه الحقبة التاريخية؟

- عمل كبري قامت به قطر يف تجهيز املنشآت 
من أجل الحدث العاملي الكبري، وكان من الرائع 
يف  املساهمة  أجل  من  العربي  النادي  اختيار 
وهو  العاملية،  البطولة  خالل  الفريق  تجهيز 
ما يعد رشفا كبريا لنا أن يكون النادي العربي 
مشاركاً وله بصمة يف كأس العالم قطر 2022.

من  العربي  النادي  مكاسب  ماهي   {
تنظيم كأس العالم؟

مجاال  يدع  ال  وبما  للجميع،  كبرية  املكاسب   -
استضافة  تتضمن  املكاسب  أهم  أن  للشك 
ويجرى  العالم  يف  كروي  حدث  ألكرب  قطر 
خالل  األوسط  الرشق  يف  تاريخياً  مرة  ألول 
واختيار  املقبل،  الشهر  وكذلك  الجاري  الشهر 
النادي العربي ليكون مقر إعداد للفريق خالل 

{  كأس العالم أمام استاد البيت{ النادي العربي

{ استاد لوسيل المونديالي

{ الشيخ تميم بن فهد رئيس النادي العربي {  الشيخ تميم بن فهد

استضافة  خالل  من  قطر  تكتبه  جديد  رياضي  تاريخ 
منطقتنا  تاريخ  في  مرة  ألول   2022 العالم  كأس 
العربية والخليجية والشرق األوسط، وبدون شك الكل 
العالمي  الحدث  هذا  نجاح  في  للمساهمة  يتطلع 
الكبير، وستكون أنديتنا من الركائز األساسية التي تعزز 
التي تساهم  المتواصلة  الجهود  المونديال، عبر  نجاح 
في تقديم صورة مشرفة تليق بقطر عاصمة الرياضة 

في العالم.
ويأتي على رأس أنديتنا بالتأكيد النادي العربي، صاحب 
وإنجازات  نجاحات  من  يملكه  بما  القرن،  نادي  لقب 
قطر  في  األندية  أهم  أحد  تجعله  كبيرة  تاريخية 
خاص  لقاء  إجراء  على  حرصنا  لذا  آسيا،  وقارة  والخليج 
ثاني،  آل  حمد  بن  فهد  بن  تميم  الشيخ  سعادة  مع 
رئيس النادي العربي، حيث فتح قلبه لـ $ الرياضي 
بتنظيم  المتعلقة  االستفسارات  من  العديد  على  ورد 
الحبيبة  دولتنا  تاريخ  في  مرة  ألول   2022 العالم  كأس 

والشرق األوسط والعالم العربي واإلسالمي.

سعادة الشيخ تميم بن فهد بن حمد آل ثاني أكد 
خالل اللقاء على دعمه الكامل وثقته الالمحدودة 
المونديالية  النسخة  تنظيم  على  قطر  قدرة  في 
لمقولة  تأكيدا  وذلك  التاريخ،  مدار  على  األفضل 
جياني إنفانتينو رئيس االتحاد الدولي لكرة القدم 
» فيفا«  الذي قال أمام الدورة الـ77 للجمعية العامة 
بطولة  »إنَّ  األخيرة  نسختها  في  المتحدة  لألمم 
في  األفضل  ستكون  قطر  في  العالم  كأس 

التاريخ«.
الكبيرة  بالتحضيرات  أشاد  العربي  النادي  رئيس 

التي  البطولة  انطالق  اقتراب  ظل  في  تجرى  التي 
إلى  الجاري  نوفمبر   20 من  الفترة  خالل  ستجرى 
سيحقق  المونديال  أن  وأكد  الُمقبل،  ديسمبر   18
المستويات،  مختلف  على  المكاسب  من  الكثير 

وسيترك إرثا مستداما لألجيال القادمة.
وتطرق للتأكيد على شعوره بالفخر باعتباره رئيسا 
للنادي العربي أحد أكبر األندية القطرية في هذه 
رد  كذلك  الرياضي،  قطر  تاريخ  من  الذهبية  الفترة 
قطر،  تستهدف  التي  المشككة  الحمالت  على 
مؤكدًا أنها لن تؤثر على مسيرة النجاح. } كيف ترى 

نرحب 
بجماهير 

العالم لالطالع 
على تاريخ 
نادي القرن 

الفوز في أول 
مباراة باستاد 
لوسيل حدث 
تاريخي حفزنا 
لتصدر الدوري

جمهور العربي 
في الموعد وسيكون 

داعما لمنتخبنا 

العنابي قادر على 
العبور للدور الثاني 

في أول مشاركة

االستضافة أحدثت
تحواًل في البنية التحتية 

فخور بمشاركة النادي في وضع 
بصمة خالل المونديال
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وليد جودة وصل 
الدوحة ويشارك في 
العمليات اللوجستية 

والتنظيم داخل 
المالعب وخارجها 

كتب – عبد الحميد عدايس

وكالة األنباء الصينية »شينخوا« تلقي الضوء على إرث »مونديال 2022« للمنطقة

قطر تحقق حلم شباب 
فلسطيني من »غزة«

غزة  قطاع  يف  يقيم  أحد  ألي  بالنسبة 
اإلرسائييل،  الحصار  تحت  يرزح  الذي 
القطاع  من  الخروج  فكرة  مجرد  فإن 
هو أمر صعب للغاية، وبالنسبة لوليد 

فإن األمر أكثر صعوبة. 
وليد جودة، املولود يف العراق زار غزة 
اندالع  ولكن   .2000 عام  عائلته  مع 
إىل   2000 عام  من  الثانية  االنتفاضة 
تفرض  إرسائيل  جعل   2005 عام 
لم  ذلك  منذ  غزة  عىل  قاسيا  حصارا 
بيته  مغادرة  عائلته  أو  بإمكانه  يكن 

الصغري. 

خمسة  العمر  من  البالغ  وليد  يقول   
هوية  أملك  أكن  »لم  عاما  وثالثني 

فلسطينية أو جواز سفر«. 
العالم  كأس  حضور  يف  حلمه  وبات   
يتالىش خاصة بعد أن تحول من مجرد 
القدم  كرة  وراء  يركض  حالم  شاب 
حظ  لحسن  أطفال.  لخمسة  أب  إىل 
حلمه  مفاجأة سارة حولت  فإن  وليد، 
كأحد  اختياره  تم  عندما  حقيقة  إىل 
متطوعي كأس العالم قطر 2022 بعد 

أن بقي يف غزة لقرابة 22 عاما. 
أشعر  »مازلت  قائال:  وليد  يضيف   

بأنني يف حلم، وكأن الوقت لم يمر أبدا 
الثانية  يف  الصبي  ذلك  مازلت  وكأني 
شغفا  يملك  والذي  عمري  من  عرشة 
لكرة القدم« وقد ارتسمت ابتسامة عىل 

وجه وليد عندما عرف الخرب السعيد.
 28 من  واحدا  جودة  وليد  وسيكون   
غزة  قطاع  من  اختيارهم  تم  متطوعا 

والذين وصلوا إىل قطر األحد املايض.
العمليات  إدارة  يف  سيشاركون  حيث 
اللوجستية واملساعدة يف التنظيم سواء 

داخل املالعب أو خارجها.
من  آخر  متطوع  فهو  جابر  فادي  أما 

وصل  الكبري،  الريايض  للحدث  غزة 
العب  وهو  قطر  إىل  املايض  االحد  يوم 
من  الكثري  يف  شارك  متميز  قدم  كرة 
املحلية  واملباريات  التنافسية  البطوالت 
من  العديد  وحقق  عاما   13 من  ألكثر 

النجاحات يف عالم كرة القدم يف غزة.
الصينية  الصحافة  لوكالة  جابر  وقال 
حياتي،  يف  مرة  أول  »هذه  شينخوا 
بأنني سوف أتعامل مع عدد كبري من 
عددهم  سيزيد  ربما  الذين  الجماهري 
عىل عدد سكان قطاع غزة« معربا عن 

سعادته لحضور كأس العالم.

ذهبية  فرص  »انها  جابر:  وأضاف 
بالنسبة لنا لنظهر للعالم حب أهل غزة 
الرياضة  أنواع  للحياة وعشقهم لشتى 
أيضا  وإنما  كمتطوعني  فقط  ليس 

كالعبني ممارسني للعبة«. 
اللجنة  أن  بالذكر  الجدير  ومن   
 2022 قطر  العالم  لكأس  املنظمة 
اختيار  يف  خاصة  معايري  وضعت  قد 
منها  غزة  من  القادمني  املتطوعني 
ومعرفة  اإلنجليزية  للغة  إجادتهم 
ومهارات  الثقافية  بالنواحي  جيدة 
العالقات العامة بحسب ما أكده رئيس 

القادم من غزة عبد  الفلسطيني  الوفد 
الرحمن طافش لشينخوا. 

وأكد طافش أن إقامة أحد أكرب األحداث 
الرياضية يف العالم ككأس العالم لكرة 
يف  مرة  ألول  األوسط  الرشق  يف  القدم 
ألهل  تاريخية  فرصة  يعترب  التاريخ 
مضيفا  الحدث،  يف  للمشاركة  غزة 
يف  فقط  مشاركني  فقط  نكون  »لن 
وإنما  العالم  كاس  نشاطات  تنظيم 
نتبادل  فلسطني  لدولة  سفراء  أيضا 
مع املشاركني اآلخرين من شتى الدول 

الخربات الرياضية«. 

عندما نالت قطر حق 
استضافة مونديال قطر 
2022، وضع مشجع كرة 

القدم وليد جودة منشورا 
على الفيسبوك بأنه يريد 
حضور هذا الحدث الكبير 

في قلب الحدث وأن يكون 
متواجدا في قطر.

 قال وليد في المنشور 
الذي وضعه »أصدقائي 

سأقوم بحضور مونديال 
قطر 2022، من يريد أن 

يأتي معي؟« وقتها ضحك 
الجميع عليه. 

Goal.com النجم الفرنسي يعاني من مشاكل بدنية

»كومان«.. 
المونديال األول واألخير

قال الالعب الفرنيس كينغسيل 
قطر  مونديال  إن  كومان 
املونديال  يكون  قد   2022
بأنه  معرتفا  واألخري،  األول 
املشاكل  من  العديد  يعاني 

البدنية. 
والذي  ميونخ  بايرن  نجم 
غاب  الجناح  مركز  يلعب يف 
قبل  روسيا  مونديال  عن 
أربعة أعوام بسبب اإلصابة، 
الالعب  ظهور  من  وبالرغم 
عاما   26 العمر  من  البالغ 
عىل املرسح العاملي يف قطر 
جسمه  بأن  يؤكد  أنه  اال 

يف  باملشاركة  له  يسمح  وال  يخذله  قد 
مونديال 2026.

عن  األملانية  كيكر  ملجلة  حديث  ويف 
قطر  يف  القادم  املونديال  نهائيات 
أقول  أن  جدا  املهم  »من  كومان  قال 
كأس  آخر  وربما  أول  ستكون  إنها 
السادسة  يف  اآلن  أنا  يل،  بالنسبة  عالم 
القدم  والعرشين وال تعلم يف عالم كرة 
أصل  عندما  أعوام  أربعة  بعد  ربما 
الثالثني من العمل ربما ال أكون يف أفضل 

تي  ال حا
بدنيا ولكنني سأحاول كل ما بوسعي 

ألكون الئقا«. 
لعب  عدم  كومان عن مخاوفه يف  وعرب 
وقت كاف يف مونديال قطر خاصة أن 
املباريات  لعب  قد  الفرنيس  املنتخب 
ولكن  أجنحة  بدون  الدولية  األخرية 
ولكن  العبني،  وعرشة  فقط  بمهاجمني 
 4 بطريقة  الفرنيس  املنتخب  لعب  إن 
أكثر  مناسبا  الوضع  فسيكون   -3  -4

بالنسبة لكومان.

Sky sports أكد أنهم أقوى المرشحين للتتويج باللقب

»البرغوث« يخشى فرنسا والبرازيل واألرجنتين

األرجنتيني  قال 
بالده  منتخب  إن  مييس  ليونيل 
منافسني  ثالثة  سيواجه  األرجنتني 
كبار عىل لقب كأس العالم يف قطر 

هم الربازيل وفرنسا وإنجلرتا.
العب  عاما(   35( مييس  وسيقود 
باريس سان جريمان منتخب بالده 
اللقب  تحرز  ألن  سعيا  األرجنتني 
يف  الثالثة  للمرة  قطر  يف  العاملي 

تاريخها األوىل منذ عام 1986. 

ف  ضا وأ
خاصة  ترصيحات  يف  مييس 
الجنوبية  أمريكا  يف  الكرة  التحاد 
نتكلم  ان  أردنا  »كلما  الكونمبيول 
فإننا  اللقب  لنيل  املرشحني  عن 
نذكر نفس األسماء ولكن إن أردت 
تلك  عن  أخرى  أسماء  أضيف  أن 
التي ذكرتها أعاله فإن األمر صعب 
جدا، ومع ذلك فإننا ممكن أن نتوقع 

ث  و حد
أي يشء يف كأس العالم«. 

يذكر أن مييس قد وصل مع منتخب 
بالده األرجنتني إىل نهائي املونديال 
وقت  بعد  ولكنه خرس   2014 عام 

إضايف أمام أملانيا. 
لم  االرجنتني  أمريكا  كوبا  أبطال 
 35 آخر  يف  للهزيمة  يتعرضوا 
وضع  يف  ولعلهم  خاضوها  مباراة 

يل  مثا
الدوحة.  يف  العاملي  اللقب  إلحراز 
األخري  سيكون  الذي  املونديال 

بالنسبة للربغوث.
يف  مبارياتها  األرجنتني  وتخوض 
مونديال قطر يف مرحلة املجموعات 
من  كل  أمام  الثالثة  املجموعة  يف 

السعودية واملكسيك وبولندا. 



تقرير - محمد الجزار

فكل يشء سيدعو للفخر، حتى مقاعد املدرجات التي يبلغ 
قطر  يف  جميعا  إنشاؤها  تم  حيث  مقعد،  ألف   60 عددها 
الذين سيتواجدون  املشجعني  كافة  فخر.  وسيالحظ  بكل 
لدى  الخور  بمدينة  املونديايل  البيت  استاد  مدرجات  يف 
األوىل  واملباراة   ،2022 مونديال  افتتاح  حفل  حضورهم 
»صنع  شعار  وجود  واإلكوادور  قطر  بني  العالم  كأس  يف 
عىل  بارز  بشكل  واإلنجليزية  العربية  باللغتني  قطر«  يف 

الواجهة الخلفية للمقاعد الخاصة بمدرجات امللعب. 
»استاد  هي  استادات   6 ضمن  الخور  يف  البيت  واستاد 
األفاعي  أم  أحمد بن عيل« يف  الوكرة و»استاد  الجنوب« يف 
 974 واستاد  التعليمية،  املدينة  واستاد  الريان،  بمنطقة 

تحمل  وجميعها  النهائية،  املباراة  مرسح  لوسيل  واستاد 
نفس الشعار عىل مقاعد املدرجات. 

»كوستال  أحد مصانع رشكة  تم تصنيعها يف  املقاعد  هذه 
عام  تأسست  والتي  اإلنشاءات  بمجال  املتخصصة  قطر« 
والتجارة،  اإلنشاءات،  قطاعات  أعمالها  وتغطي   ،1979
واألعمال املعدنية، والخدمات اللوجستية للمشاريع. وتقوم 
البنية  ملشاريع  املنتجات  من  واسعة  مجموعة  بتصنيع 
التحتية يف قطر تشمل تصميم وتوريد وتركيب األرضيات 
ملجموعة واسعة من املساحات التجارية والعامة، إضافة إىل 
العامة  والحدائق  والصناعية  املعمارية  للمشاريع  منتجات 
الكربى يف قطر من  املشاريع  وغريها.  وعملت يف عدد من 

الداخلية  لوزارة  الرئييس  واملقر  الدويل،  حمد  مطار  بينها 
الوطنية،  قطر  ومكتبة  الوطني،  قطر  ومتحف  القطرية، 

إضافة إىل استادات كأس العالم قطر 2022. 
البنية  ملنتجات  موثوق  كمصدر  الرشكة  أهمية  وتتنامى 
تشهده  الذي  املتسارع  التطور  الرياضية يف ضوء  التحتية 

كافة أنحاء البالد. 
مجهز  للرشكة  التابع  االستادات  مقاعد  إنتاج  ومصنع 
بأحدث أنظمة التصنيع وبطاقة إنتاجية بلغت 600 مقعد 
يوميا بإجمايل 18 ألف مقعد شهريا، وبإرشاف 12 موظفاً 
يف مصنع الرشكة املتطور، بينما توىلىّ تركيب املقاعد يف كل 

استاد فريق ضم نحو 120 عامالً.

قامت بتصنيعها شركة كوستال قطر المتخصصة في مجال اإلنشاءات

مدرجات كأس العالم 
.. »صنع في قطر«

القطري  الشعب  فخر  يكون  لن   
األرض  هذه  على  يقيم  من  وكل 
بحفل  نوفمبر   20 يوم  في  الطبية 
البيت،  استاد  روعة  أو  فقط،  االفتتاح 
المحفل  هذا  في  العنابي  ووجود 
اإلكوادور  يواجه  عندما  العالمي 

صاحب األرض والجمهور. 

»260« ألف مقعد تم 

إنتاجها للمالعب المونديالية 

إنتاج »600« مقعد يوميًا.. 

تولى تركيبها »120« عامال 

مصنع المقاعد  مجهز 

بأحدث أنظمة التصنيع

»58« ملـــيــون دوالر
حجــــم »رأس الــمــــال«

الصناعية  منطقة  يف  يقع  الذي  املصنع 
يعد أول مصنع متخصص إلنتاج مقاعد 
رسميا  افتتاحه  وتم  قطر،  يف  املدرجات 
 ،2017 عام  أبريل   5 األربعاء  يوم 
اللجنة  بني  توقيعها  تم  اتفاقية  بعد 
عن  املسؤولة  واإلرث  للمشاريع  العليا 
 ،2022 العالم  كأس  بطولة  تنظيم 

مليون   85 املصنع  رأسمال  حجم  وبلغ 
دوالر.. ويتميز املصنع بأن املنتج محيل 
املواد  من حيث   % 100 بنسبة  الصنع 
أخرى،  مكملة  مواد  من  وغريها  الخام 
»فورم«  رشكة  مع  التعاون  خالل  من 
األوروبية يف رشاكة تهدف إلبراز املنتج 

املحيل.

مــقــعــد ألـــــف   »170« تــفــكــيــك 
يعد اإلرث من أهم شعارات بطولة 
ولتجسيد   ..2022 العالم  كأس 
البطولة  منظمو  تعهد  فقد  ذلك 
عنارص  ذات  مالعب  ببناء 
بعد  تشكيلها  سيعاد  قياسية 
دائما  تراثا  لتصبح  البطولة 
لكأس العالم 2022 إىل ما هو 

أبعد من حدود قطر. 
سيتم  البطولة،  انتهاء  وبعد 
مقعد  ألف   170 حوايل  فك 
ليتم منحها إىل الدول النامية 

لتحسني  قطر  من  كمساعدة 
لتلك  الرياضية  التحتية  البنية 
الدول. وبالتايل، فمن املتوقع أن يتم 
الدول  يف  جديدا  ملعبا   22 إنشاء 
إعادة  عمليه  وسترتك  النامية، 
بعدد  مالعب  لقطر  هذه  التشكيل 
إىل  ألفا   20 بني  ما  يرتاوح  مقاعد 
25 ألف مقعدا، مما يعترب مناسبا 

الحتياجاتها الرتفيهية املحلية.

تطوير استاد خليفة

عمليات  جوانب  كافة  قطر  كوستال  رشكة  تولت 

إىل  والتصميم  التخطيط  من  بداية  للمقاعد،  التصنيع 

والتصنيع  التنفيذ  ثم  األبعاد  ثالثية  النماذج  إعداد 

وعمليات الرتكيب يف نهاية املطاف. 

وقد استهلت كوستال قطر إسهاماتها يف التحضريات 

التطوير  أعمال  خالل   2022 قطر  العالم  لكأس 

أول  أصبح  والذي  الدويل،  خليفة  استاد  شهدها  التي 

االستادات جاهزية الستضافة مونديال 2022. 

وتنفيذ  وتوريد  تصنيع  الرشكة  جهود  وتضمنت 

الضيافة  مقاعد  تركيب  إىل  إضافة  املعدنية،  األعمال 

الفاخرة، فضالً عن توفري املقاعد ملناطق ذوي اإلعاقة 

 160 والتي أعيد تطويرها يف االستاد، بمشاركة نحو 

عامالً وموظفاً.

»إبـــــهـــار«
يخطــــف األنظــار

تراهن دولة قطر عىل اإلبهار يف مالعبها املونديالية، فإىل جانب قربها 
الجغرايف، فإن التصاميم وكافة التفاصيل األخرى لكل االستادات تعزز 
 2022 العالم  كأس  نسخة  تكون  ألن  الخليجية  الدولة  طموح  من 

استثنائية من الناحية التنظيمية. 
التي تقام  2022 هي البطولة األوىل  ولن تكون بطولة كأس العالم 
يف املنطقة العربية فقط، ولكنها ستكون أكثر بطولة مدمجة تسمح 

للجماهري بحضور أكثر من مباراة واحدة يف اليوم. 
فقد تم تجهيز كافة املالعب ومرافق التدريب واملناطق املخصصة 
عىل  للحفاظ  الشمسية  بالطاقة  للتربيد  بتكنولوجيا  للمشجعني 
درجة حرارة معتدلة. مع العلم أن جميع املالعب صديقة للبيئة مع 

إمكانية التحكم يف درجة الحرارة بها.

نظام تشكيل »البوليمر«
العالم نظام  املطلوبة الستادات كأس  املقاعد  إنتاج  استخدم يف 
تشكيل »البوليمر« عن طريق قوالب الحقن، وهي تقنية متطورة 
وتعزز  والسالمة  بالصحة  املتعلقة  املخاطر  من  الحد  تضمن 
كفاءة اإلنتاج.  وأصبح استاد البيت مرسح حفل االفتتاح واملباراة 
األوىل لكأس العالم يف ديسمرب من عام 2017، أول املالعب التي 

شهدت تركيب املقاعد املزينة بشعار »صنع يف قطر«.

»صيانة« 
دورية طوال 
فترة البطولة

إجم�ايل  وص�ل 
املقاعد التي قامت 
كوس�تال  رشك�ة 
برتكيبه�ا  قط�ر 
مدرج�ات  يف 
املونديالية،  املالعب 
عملي�ة  وس�تتوىل 
الصيانة الخاصة بها 
خ�الل ف�رتة البطولة 
 260 ال���  قراب�ة 
مخصص  مقع�د  ألف 
الس�تة،  للمالع�ب 
أل�ف   40 بمجم�وع 
مقعد الس�تاد »الريان«، 
الس�تادات  ومثله�ا 
الجن�وب  واس�تاد   974
واملدين�ة  »الوك�رة«،  يف 
التعليمية، و60 ألف مقعد 
الس�تاد »البيت«، و80 ألفا 

الستاد لوسيل.

فتح الباب لجميع »الشركات المحلية«

والرشكات  املقاولني  ملشاركة  املجال  فتح  عىل  واإلرث  للمشاريع  العليا  اللجنة  حرصت 

املحلية يف إنشاء البنية التحتية ملونديال قطر يف إطار اإليفاء بالتزاماتها املتعلقة باإلرث 

وبالتأثري  قطر..  يف  الجميع  عىل  العالم  كأس  تنظيم  من  املرتتبة  الفوائد  عىل  والتأكيد 

استضافة  ملف  تضمنها  التي  العنارص  أبرز  كأحد  القطري  االقتصاد  عىل  اإليجابي 

مونديال 2022.
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أحـــــــالم العـــــرب
سيشهد كأس العالم قطر 2022، مشاركة أربعة منتخبات 
عربية، التي تنطلق يوم 20 نوفمرب املقبل، بحيث ستلعب 
البطولة األعرق واألكثر جذباً للمشجعني ألول مرة يف أرض 
عربية، وُتَعد نسخة كأس العالم 2022 هي النسخة الـ22 

من بطوالت كأس العالم.
التوايل،  الثانية عىل  للمرة  العربي، سيحرض  املونديال  ويف 

العالم  كأس  عام بعد  يف  روسيا 

2018، 4 منتخبات عربية هي: قطر واملغرب والسعودية 
وتونس.

وُتَعّد منتخبات املغرب والسعودية وتونس األكثر مشاركة 
املونديال، من  6 مشاركات يف  العالم، من خالل  يف كأس 

ضمنها نسخة قطر.
وقبيل مونديال قطر 2022، نجحت املنتخبات العربية يف 
61 هدفاً عىل مدار مشاركاتها يف نهائيات كأس  تسجيل 
العالم، ويتصدر منتخب املغرب املشاِرك يف نسخة مونديال 
كأس العالم 2022، قائمة ترتيب املنتخبات العربية األكثر 

تسجيالً لألهداف يف تاريخ البطولة العاملية.

أول العب يسجل هدفني للعرب يف كأس العالم هو املرصي 
عبد الرحمن فوزي أمام املجر يف كأس العالم 1934 والذي 
أقيم يف إيطاليا، وتبعه بعد ذلك الجزائري صالح عصاد الذي 

سجل هدفني يف مرمى تشييل عام 1982.
ويتصدر قائمة هدايف العرب يف املونديال النجم السعودي 
سجل  إذ  أهداف،  ثالثة  برصيد  الجابر  سامي  السابق، 
هدفه األول من ركلة جزاء أمام املغرب يف مونديال 1994 
مونديال  يف  أفريقيا  جنوب  مرمى  يف  والثاني  بأمريكا، 
فرنسا عام 1998، وجاء من ركلة جزاء أيضا، يف حني كان 
الهدف الثالث له، يف مرمى املنتخب التونيس يف كأس العالم 

2006 بأملانيا.
مشاركة  التاريخ  مر  عىل  العالم  كأس  نهائيات  وشهدت 
8 منتخبات عربية هي: مرص واملغرب وتونس واإلمارات 

والسعودية والجزائر والكويت والعراق.
األكثر تسجيالً  العربي  املنتخب  املغرب هو  ويعد منتخب 
من  كل  يليه  هدفاً،   14 بواقع  العالم  كأس  يف  لألهداف 

الجزائر وتونس )13 هدفاً(.
منتخب  يليه  هدفاً،   11 السعودية  منتخب  سجل  بينما 
مرص الذي أحرز 5 أهداف، ثم اإلمارات والكويت بهدفني 

لكل منهما، وهدف وحيد ملنتخب العراق.
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كتب - وحيد بوسيوف

»النجوم« تحملها في مونديال »2022«

»مسرت اسيست«.. االسم الذي يقابل الدور الكبري الذي يقوم به أكرم عفيف 

نجـم منتخبنا الوطني داخل أرضية امليدان، وهو ما يجعله مصدر الخطورة 

األول للعنابي.

يمثـل أكـرم عفيـف العب السـد العنرص الهجومـي املميز يف تشـكيل قطر 

األسايس، فالالعب مع السد بشكل إجمايل خاض 124 مباراة سجل 76 هدفا 

وصنع 63، ويجيد اللعب يف مركز صانع األلعاب والجناح الهجومي األيرس.

الخربة التي اكتسبها يف التجربة التي خاضها يف الدوري اإلسباني مع فياريال 

وسـبورتينج خيخون وقبلها أوبني البلجيكي، دعمت إمكانياته بشكل كبري، 

ليصبح من أفضل الالعبني يف دوري النجوم.

أكرم عفيف.. مستر أسيست

يعتـرب أرشف حكيمي أحد أبرز الالعبني يف صفوف املنتخب املغربي، الظهري 

األيمن لنادي باريس سان جريمان مدافع بنزعة هجومية يعطي حلول كثرية 

لفريقه سان جريمان وكذلك للمنتخب املغربي هجوميا.

وشـارك أسـد األطلس خالل املوسـم الحـايل بقميص فريقه باريس سـان 

جريمان يف 12 مباراة سجل هدفني 

ويعتـرب حكيمي خريح أكاديمية نـادي ريال مدريـد )الفابريكا(، ولعب يف 

صفوف الفريق األول للمرينجي بعض املباريات.

ويضاف إليه كل من سـفيان بوفال الالعب الرسيـع واملهاري، وهذا ينطبق 

عىل النجم الشاب عبدالصمد الزلزويل العب برشلونة املعار لنادي أوساسونا.

حكيمي.. أسد الرواق األيمن
لتحقيق االنتصارات والنتائج الجيدة يحتاج أي منتخب أو فريق كان، ملهاجم 

قناص حاسـم.. وأثبتت مشاركات العنابي السابقة يف مختلف البطوالت من 

كأس آسـيا 2019 التـي توج فيهـا منتخبنا الوطني باللقـب، وكوبا أمريكا 

2019 والكأس الذهبية 2019 والتصفيات األوروبية املؤهلة للمونديال التي 

شارك فيها العنابي كضيف يف املجموعة األوىل التي ضمت رصبيا والربتغال، 

أن املعـز عـيل مهاجم حاسـم يف البطـوالت املجمعة، لهذا يعـول عليه كثريا 

فليكس سانشيز لتجاوز املنتخب اإلكوادور يف افتتاح املوتديال.

ويمثـل املعز قوة هجومية يف مركز رأس الحربة ففي 85 مباراة مع منتخبنا 

الوطني سجل 42 هدفا، فيما سجل مع الدحيل 50 هدفا يف 163 مباراة.

المعز علي.. قناص البطوالت المجمعة

المساكني..
قلب تونس النابض

زياش.. عودة في 
الوقت المناسب

يعترب يوسف املساكني مصدر الخطورة 
يف صفوف املنتخب التونيس، حيث يعول 

عليه املدرب جالل القادري لتحقيق 
نتائج جيدة يف مونديال قطر 2022.

وال يكتفي املساكني بصناعة األهداف 
بل يعترب هدافا ايضا، ففي كأس أمم 

إفريقيا كان من بني أفضل الالعبني يف 
البطولة، رغم معاناة تونس من غيابات 

يف النسخة األخرية التي أقيمت يف 
الكامريون بسبب فريوس كورونا.

ويجيد يوسف املساكني اللعب يف عدة 
مراكز داخل امللعب بني الجناح األيرس 

واملهاجم والوسط األيرس والوسط املهاجم.

غاب حكيم زياش عن صفوف 
املنتخب املغربي خالل النسخة 

األخرية من كأس أمم فريقيا التي 
أقيمت يف الكامريون، بعد أن أعلن عن 

اعتزاله بسبب مشاكله مع البوسني 
وحيد خاليلوزيتش، مدرب املنتخب 

املغربي السابق، وهذا ينطبق عىل 
نصري مزراوي مدافع بايرن ميونخ، 

ليعود من جديد لصفوف أسود 
األطلس بعد رحيله املدرب البوسني، 

وتعيني وليد الركراكي مدربا 
للمنتخب.

الهالل من  نادي  الدورسي العب  أن سالم  املكسيكية  الصحف  اعتربت 

التي  الرسعة  السعودي، من خالل  املنتخب  الالعبني يف صفوف  أخطر 

يتميز بها وقوة تسديداته. ويتطلع سالم الدورسي للتسجيل مرتني عىل 

السعودي  الالعب  رقم  وتجاوز  ملعادلة  العالم  كأس  نهائيات  يف  األقل 

البطولة، جاءت يف  أهداف يف  الذي سجل ثالثة  الجابر،  السابق سامي 

بطوالت 1994، و1998، و2006.

يعترب منترص الطالبي أحد أفضل املدافعني يف افريقيا، وظهر بمستويات 

رائعة خالل كأس العرب التي أقيمت يف الدوحة 2021، وبعدها يف كأس 

ليشغل منصبا  الفرصة  استغل  ان  الكامريون، بعد  افريقيا نسخة  أمم 

أساسيا يف قلب الدفاع..الكاريزما التي يتميز بها منترص الطالبي تجعله 

مدافعا أقرب للمدرسة اإليطالية، خاصة أنه يتحول يف الكرات الركنية 

واملخالفات ملهاجم قناص، ساعد من خاللها تونس عىل تحقيق نتائج 

جيدة، معتمدا عىل طول قامته.

صفوف  يف  الالعبني  أفضل  من  واحدا  الهالل  نجم  الفرج  سلمان  يعد 

املنتخب السعودي، فاملركز الذي يشغله داخل أرضية امللعب يجعله من 

مفاتيح اللعب يف صفوف األخرض السعودي، خاصة أنه يتميز بإجادته 

اللعب يف أي مركز يف وسط امللعب سواء يف الدور الدفاعي أو الهجومي.

الكتف  األسبوع إلصابة يف مفصل  قد تعرض خالل هذا  الالعب  وكان 

ألشعة  وخضع  ايسلندا،  أمام  السعودي  لألخرض  الودية  املباراة  خالل 

الرنني املغناطييس يف أحد املستشفيات الخاصة يف أبوظبي.

سلمان الفرج.. ميزان خط الوسطمنتصر الطالبي.. سد نسور قرطاجسالم الدوسري.. مصدر الخطورة



19

السنة )28( - الخميس 23 من ربيع اآلخر  1444هـ الموافق 17 نوفمبر 2022م العدد )9936(

تعويذات المونديال ..تاريخ ممتد

من »ويلي« إلى »لعيب«
تعـتـبــر 
لكل  مميزة  عالمة  »التعويذة« 
ظهورها  منذ  العالم  كأس  بطوالت  من  نسخة 
للمرة األولى في الستينات وحتى النسخة التي تقام في 

الدوحة بعد أيام قليلة.
العالم  كأس  لبطوالت  المنظة  اللجان  اعتمدت  حيث 
»تعويذة« خاصة على شكل معين، سواء كان »شخصية 
خيالية« أو »حيوان« أو رموزا ذات معنى، للتعبير عن هوية 

البلد المستضيف، أو توجيه رسائل محددة.
»األسد  1966 هي  العالم في  أول تميمة لكأس  وكانت 

ويلي«، ولعيب هو تميمة بطولة 
س  كأ

العالم 2022 في قطر، وهو عبارة عن مجسم بزي عربي 
يتكون من شماغ أبيض غالًبا مع تدلي حبال من العقال..
من  قادمة  مرحة  شخصية  إلى  »لعيب«  تعويذة  وترمز 
عالم افتراضي، أي هو كائن ينتمي لعالم مواٍز، وال يمكن 
تصنيفه كشيء معين، ولك حرية أن تصفه كما شئت... 
بطوالت  متابعة  الفريدة  الشخصية  هذه  اعتادت  حيث 
كأس العالم عبر التاريخ والتفاعل مع أبرز لحظاتها، كما 

تتحلـى 
واالستكشاف  المغامرة  بروح 

بروح  »لعيب«  شخصية  وتتميز  المساعدة.  وتقديم 
بالنفس  الثقة  بناء  على  الجميع  وتلهم  الدائم،  الشباب 

وتعزيزها مع االقتراب من تحقيق حلم المونديال.
أن   2022 قطر  العالم  كأس  تعويذة  قصة  وتتحدث 
تعويذات  يجمع  الذي  الموازي  العالم  من  جاء  »لعيب« 
األفكار  على  يرتكز  افتراضي  عالم  وهو  البطوالت، 
عقول  في  الشخصيات  تلك  تنشأ  حيث  واإلبداعات، 
المبدعين لتتحّول بعدها إلى تمائم مبتكرة. فيما يلي 
عبر  للكرة  العالم  بطوالت  تمائم 

تاريخها:

كتب- عيل المي

من »ويلي« إلى »لعيب«

األسد ويلي

أول تعويذة في »1966«

جوشيتو

األرجنتين »1978«

نارانخيتو

إسبانيا »1982«

أتو وكاز ونيك

كوريا واليابان »2002«

زاكومي

جنوب إفريقيا »2010«
فوليكو

البرازيل »2014«

بيكيه

المكسيك »1986«

غوليو »6« وبيليه

ألمانيا »2006«

تشاو

إيطاليا »1990«

فووتيكس

فرنسا »1998«

زابيفاكا

روسيا »2018«

خوانيتو

تيب وتابنسخة المكسيك »1970«

ألمانيا الغربية »1974«

عرفت التعويذة األوىل باألسد وييل حيث اعتمدت 

بطولة  يف  األوىل  للمرة  العالم  كأس  يف  التميمة 

العام 1966 التي أقيمت يف إنجلرتا، بعد اتفاق 

لكرة  الدويل  االتحاد  ومسؤويل  املنظمة  اللجنة 

يرتدي  أسد  عن  عبارة  وكانت  »الفيفا«.  القدم 

وتصنف  املتحدة،  اململكة  علم  ويحمل  قميصاً 

عىل أنها التميمة األفضل يف تاريخ كأس العالم، 

والسبب الرئييس يف إدراج التميمة كتقليد دائم 

يف نسخ كأس العالم التالية.

اختارت االرجنتني الصبي جوشيتو، الذي 

األرجنتيني،  املنتخب  قميص  يرتدي  كان 

ويعتمر قبعة بالده وقد ُكتبت عليها عبارة 

األرجنتني 78 للداللة عىل البلد املستضيف 

والعام الذي تقام فيه املنافسات.

وكان الفتاً وجود منديل أصفر حول عنق 

التي  املاشية  تربية  إىل  داللة  يف  جوشيتو 

تعد من أشهر األعمال يف بالد التانجو.

وكان خوانيتو طفالً يرتدي ثياب املنتخب 

»سومربيرو«  قبعة  ويعتمر  املكسيكي 

عىل  للداللة   »70 »املكسيك  عليها  مكتوبا 

اسم الدولة املستضيفة وتاريخ البطولة.

وتمكنت التعويذة من عكس هوية املكسيك 

األسماء  أكثر  أحد  استخدام  خالل  من 

إىل  باإلضافة  »األزتيك«،  بالد  يف  شيوعاً 

ارتدائها ثياباً تقليدية.

البطولة  تعويذة  يف  الغربية  أملانيا  استخدمت 

من  مستوحى  نموذجاً  استضافتها  التي 

يرتديان  طفلني  مجسدة  املكسيك،  نسخة 

حرفا  األول  قميص  عىل  كتب  األبيض،  اللون 

األملانية  باللغة  البطولة  اسم  عىل  للداللة   WM

وعىل  املستضيفة(،  الدولة  هوية  يعكس  )ما 

السنة  عىل  للداللة   74 الرقم  الثاني  القميص 

التي أقيمت فيها البطولة.

استمر استخدام الحيوانات بشكل أسايس يف تصميم التعويذة، 

وكان بطل نسخة فرنسا الديك »فووتيكس« الذي يعد إىل اآلن 

التعويذة األكثر تنوعاً يف األلوان. حمل جسم الديك »فووتيكس« 

اللون األزرق ورأسه اللون األحمر يف حني تلّون منقاره باألصفر 

وكتب شعار البطولة فرنسا 98 عىل جسده.

يف  أساسية  شخصية  الذئب  روسيا  استخدمت 

تعويذتها، ويعني اسم »زابيفاكا« باللغة الروسية 

ألوان  األهداف  مسجل  وارتدى  األهداف.  مسجل 

رياضية،  نظارات  إىل  باإلضافة  الرويس،  العلم 

وحصل عىل %53 من األصوات عىل موقع االتحاد 

لكرة  الدويل 
القدم »الفيفا«.

أدخلت إسبانيا الفواكه مفهوماً جديداً يف تصميم 

يف  برشي  عنرص  اعتماد  من  فبدالً  التعويذة، 

إسبانيا  فضلت  التصميم، 

الفواكه  أنواع  أحد  إبراز 

)الربتقال(.  بها  تشتهر  التي 

من  البطولة  تعويذة  وتألفت 

ترتدي  ضاحك،  بوجه  برتقالة 

الدولة  اسم  كتابة  دون  من  اإلسبان،  ثياب 

املستضيفة، وتاريخ إقامة البطولة.

التي  الثانية  األلفية  يف  األوىل  البطولة  نسخة  تميزت 

شخصيات  ثالث  بوجود  واليابان  كوريا  استضافتها 

برتقايل،  )بنفسجي،  الخاص  لونه  منها  لكل  كان  رئيسية 

أزرق(. ومثل »أتو« شخصية املدرب ونيك وكاز العبي كرة 

الدولتان  به  قامت  استفتاء  عرب  التعويذة  واختريت  قدم، 

املستضيفتان يف فروع »ماكدونالدز«.

عمل مصممو تميمة كأس العالم يف جنوب إفريقيا عىل 

اسم  حمل  تصميم  خالل  من  السمراء  القارة  توحيد 

»زاكومي«، الذي تألف من كلمتني األوىل »زا« وتعني 

وكلمة  التصميم  يف  األسايس  العنرص  وهو  الفهد 

كومي التي تعني الرقم 10 يف العديد من الدول 

اإلفريقية.

اتجاهاً  الربازيل  يف  أقيمت  التي   2014 العام  تعويذة  اتخذت 

جديداً يف التصميم، هدفت إليصال رسالة برضورة الحفاظ عىل 

يف  أسايس  كعنرص  النمل  آكل  أنثى  استخدام  خالل  من  البيئة 

يجمع  وهو مصطلح  فوليكو،  اسم  التصميم  التصميم. وحمل 

القدم،  كرة  وتعني  »فوتبول«  كلمة  من  املشتقة  فول  كلمتني 

وإيكو من إيكولوجيا، بمعنى بيئة كرة القدم.

هذه املرة استخدمت املكسيك شكال مغايراً عن 

الجديد  النمط  من  باالستفادة   70 مونديال 

الذي بدأته إسبانيا، إذ تصدرت التصميم 

قبعة  يرتدي  عمالق  فلفل  صورة 

طويل.  بشارب  تقليدية  مكسيكية 

املرة نوعاً  التميمة هذه  يجسد تصميم 

كبري  بشكل  يستخدم  الخرضاوات  من 

يف املطبخ املكسيكي، فضالً عن الشارب 

الطويل الذي يشتهر به رجال املكسيك.

أملانيا  استخدمت  النسخة،  هذه  يف 

 ،1974 العام  لتميمة  مغايراً  تصميماً 

األسد  عنرصين  من  التصميم  وتألف 

وتم  بيليه.  الناطقة  والكرة  غوليو 

به  قام  تصويت  عرب  التعويذة  اختيار 

رواد االتحاد الدويل لكرة القدم »فيفا«.

سترايكر

الواليات المتحدة »1994«
التصميم  وجاء  عليها،  األمريكي  الجمهور  بتصويت  التعويذة  هذه  تميزت 
)األبيض  بالده  منتخب  ثياب  يرتدي  الذي  سرتايكر  »الكلب«  بصورة 

واألحمر( يف حني وضع الشعار الرسمي للبطولة عىل قميصه )أمريكا 94(.

أطلقت اللجنة العليا للمشاريع واإلرث يف وقت سابق تعويذة »لّعيب« 

2022 وهي ترمز إىل شخصية مرحة قادمة من  الرسمية ملونديال 

عالم افرتايض، واعتادت عىل متابعة بطوالت كأس العالم عرب التاريخ 

والتفاعل مع أبرز لحظاتها، كما تتحىل بروح املغامرة واالستكشاف 
وتقديم املساعدة.

يف مفهوم  تغيرياً  إيطاليا  املعتمد يف نسخة  التعويذة  أحدث تصميم 

البرشي  بالعنرص  االستعانة  من  فبدالً  الريايض،  التقليد  هذا 

ترمز  التي  والخضار  الفاكهة  أو 

تميمة  اإليطاليون  أصدر  البالد،  إىل 

العلم  ألوان  يحمل  جسد  شكل  عىل 

اإليطايل، يف حني تشكل الكرة 

رأس الجسد.

لـعيـب      قطر »2022«



الرشكة  عمدت  األسايس:  القميص 
املصنعة إىل االحتفال بعلم الدولة املضيفة 
املميزة  مسنناته  رؤية  إمكانية  مع 
املحافظة  إىل  يميل  وهو  األصفاد  يف 

والتقليدية. 

قطر
القميص األسايس: هذه نظرة ال يمكن أن ينجذب إليها إال 
إنه  لقبه  للدفاع عن  العالم يسعى  فريق يشارك يف كأس 
أنيق، إنه ملكي، يربز الشعار الذهبي الفخم وبأكثر الطرق 
الزر  ويضيف  الداكن،  األزرق  القميص  هذا  ضد  رسمية 
املاندرين تقريبًا ملسة شخصية  التي تشبه  املفرد والياقة 

ملجموعة راقية. 

فرنسا 

عندما  لقوله  الكثري  هناك  األسايس:  القميص 
األوىل،  للوهلة  اإلنجليزي  املنتخب  قميص  تشاهد 
ما،  حد  إىل  بسيًطا  أبيض  قميًصا  ستلمح  حيث 
يشري نمط الكتف إىل تصميم قمصان املنتخب يف 

أوائل الثمانينيات.

انجلترا 
مالبس  أطقم  كانت  لطاملا  األسايس:  القميص   
هذا  ويف  توقعها،  يمكن  إسبانيا  منتخب  الروخا 
الزخرفة  تعترب  اختالف  أي  هنالك  يكن  لم  العام 
بشكل  تظهر  ولكنها  للغاية،  متحفظة  البحرية 

بارز عىل الياقة. 

إسبانيا 

 القميص األسايس: عندما يكون لديك مظهر مبدع 
باألبيض  عمودية  بخطوط  يتميز  األرجنتني  مثل 
أرجنتيني  علم  وكأنها  تبدو  السماوي  واألزرق 
معلق من رشفة، منذ 1908 - الفرق بني مجموعة 

جيدة وأخرى سيئة هو يف التفاصيل.

األرجنتين 
فالفورتاون!  يف  بكم  مرحبًا  األسايس:  القميص 
باسم  يعرف  لفريق  مناسبة  األكمام  عىل  النريان 

الشياطني الحمر. 
مع  الرشاكة  ألهمت  لقد  االحتياطي:   القميص 

مهرجان تومورو الند املوسيقي يف هذا القميص.

بلجيكا 

القميص األسايس: ال يحدث غالبًا بأن تشعر باإلحباط 
امللقب  الهولندي  املنتخب  قميص  تشاهد  عندما 
الكشف  تم  عندما  حصل  ما  هذا  ولكن  بالربتقايل، 
للفريق من رشكة ناي، فلون  القميص األسايس  عن 

القميص يميل إىل اللون األصفر. 

هولندا 
القميص األسايس: الطباعة التي تزين مقدمة هذا 
القميص مستوحاة من الدرع القرطاجي القديم. 
 ارتداء قميص عىل غرار أسالف من عام 200 قبل 
امليالد قاتلوا الرومان يجب أن يفعل شيئا بالتأكيد 

لتحفيز التونسيني. 

تونس 

املتعرجة،  اللونية  الخطوط  األسايس:  القميص 
املائلة،  الخطوط  من  يحىص  ال  عدد  من  املكونة 
ترفع ما يمكن اعتباره قميًصا بسيًطا إىل حد ما، 
ملسة من اللون األخرض حول رقبة الطاقم تجعل 

هذا القميص يغني حًقا.

ويلز
القميص األسايس: استلهمت اليابان عند تصميمها 
الساشيكو املستخدمة يف  القميص من تقنية  هذا 
ويؤكد  للبالد،  التقليدي  الزي  الكيمونو  خياطة 
عىل  البيضاء  الرسومات  لتلك  املتغري  السطوع 

الظهور الساطع الذي نتوقعه من هذا الفريق. 

اليابان 

 القميص األسايس: تمتلئ األكتاف الفضية برسمة 
جناح  من  الريش  صور  استحضار  إىل  تهدف 
النرس، تكريما لشعار النبالة البولندي ، وربما أقل 
يف  رائع  بعمل  تقوم  لكنها  ملصلحتها،  الالزم  من 

املوازنة بني الروح اإلبداعية والتصميم النظيف. 

بولندا
القميص األسايس: أنت تعرف ما الذي ستحصل 
عليه من كرواتيا - نمط رقعة الشطرنج باللونني 
أن  العام  هذا  نسخة  ترى   - واألبيض  األحمر 
العالج يتوقف ويبدأ بشكل متقطع يف جميع أنحاء 

املنطقة حيث توجد أرقام الالعبني.

كرواتيا 

القميص األسايس: استخدمت الرشكة املصنعة يف 
كنوع  لها  قديما  السنغال شعارا  منتخب  قميص 
مقدمة  يف  السنغال  علم  وجود  النوستالجيا،  من 
االعتزاز  مدى  يظهر  اللون  األبيض  القميص 

واالنتماء. 

السنغال 
القميص األسايس: هذا احتجاج، جميع العالمات 
باللون  كلها  الشعار  وحتى  واللهجات  التجارية 
هذه  يجعل  مما  القميص  باقي  مثل  األحمر 

التفاصيل غري مرئية عمليًا. 

الدنمارك 

ملعب  تصوير  يمكنك  هل  األسايس:  القميص 
يف  األمريكي  القدم  كرة  التحاد  التابع  القدم  كرة 
وهم  السابقني  ميلوول  بمشجعي  مليئًا  شيكاغو 
يهتفون »ال أحد يحبنا، نحن ال نهتم«؟ القميص 

تم انتقاده منذ أن ترسب منذ أشهر.

الواليات المتحدة 
املظهر  أملانيا أطقًما متشابهة  ارتدت  القميص األسايس:   

عندما  األبيض(  من  بدالً  حمراء  قاعدة  ذات  كانت  )وإن 

مشابًها  حًظا  وستتمنى   ،2008 يورو  نهائي  إىل  وصلت 

منتصف  أسفل  السميك  األسود  الرشيط  يربز  قطر.  يف 

القميص وعليه شعار االتحاد األملاني باللون الذهبي. 

ألمانيا 

أبًدا  تفتقر  املكسيك  تكن  لم  األسايس:  القميص 
بمعايريها  حتى  ولكن  القوية،  التصميمات  إىل 
مثرية   2022 لعام  مجموعتها  فإن  السامية، 
الياقة  من  املنبثق  التفصييل  النمط  لإلعجاب، 

واملمتد بالكامل أسفل القميص.

المكسيك 
فيها  فاز  التي  األخرية  املرة  األسايس:  القميص 
 ،1998 يف  كانت  املونديال  يف  بمباراة  املغرب 
وصادف أن الزي األسايس لهذا العام تم تصميمه 
بشكل وثيق عىل غرار القميص الثالث الذي ارتداه 

أسود األطلس يف مونديال فرنسا 1998.

المغرب 

آخر  اإلكوادور  تكون  قد  األسايس:  القميص 
للمونديال  يتأهل  الجنوبية  أمريكا  من  منتخب 

ولكنه قد يحدث املفاجأة.
القاعدة الصفراء العميقة  يتميز القميص بوجود 

واللمسات باألحمر واألزرق بأنها دقيقة وحادة.

اإلكوادور 
القميص األسايس: من خالل االستفادة من األلوان 
الرياضية األسرتالية، األخرض والذهبي، فإن فريق 
اسرتاليا يظهر دائما بشكل متميز يف املظهر عىل 
الرغم من ذلك، فإن القليل هو األكثر، هذا الرسم 

بالطالء اإلسفنجي كثري جدا. 

أستراليا 

 القميص األسايس: تمتلك إيران أيًضا أطقم تعيد 
إحساس فرتة التسعينيات. ُيذّكر الرسم املمتد عرب 
الصدر بلغة التصميم املنتفخة التي كانت كل ذلك 
الغضب قبل 30 عاًما، لكنه مع ذلك يشعرك بأنه 

قديم. 

إيران 
القميص األسايس: 

لكن  ونظيف،  بسيط  األسايس  القميص 
تلك  من  تنتقص  السميكة  األصفاد 

الجمالية. 

كوستاريكا 

إنه  ممتع،  إنه  ممتع،  النمط  األسايس:  القميص 
مختلف. ما هو بالضبط، ال يمكننا إخبارك. ولكن 
بالنسبة ملجموعة من رضبات الفرشاة التي تبدو 

عشوائية، فإنها تأتي مًعا بشكل رائع. 

السعودية 
أطقم  عىل  كندا  تحصل  لن  األسايس:   القميص 
تطوير  دورة  »يف  ألنها  العالم  لكأس  جديدة 
الرسمي  الزي  هذا  يستخدم  لألطقم«،  مختلفة 
قالب مالبس الفريق الذي يمكن ألي فريق محيل 

طلبه. 

كندا 
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في تقرير مفصل لشبكـــــــــــــــــــــــــة »ESPN« األمـــيـــركيــة

المكسـيك بطلــة »أزيـــــــــــــاء« مونديال »2022«
تحليل شكل القميص وألوانه حســــــــــــــــــــــب معاييــر محــددة بـأدق التفاصيـل 

الكمبيوتر الياباني يطيح بالسيليســــــــــــــــــــــــاو البرازيـلـي والمنتـخـب البلجيـكـي 

ترشيحاتهم  يف  الرياضيون  والنقاد  املحللون  يتصارع 
عىل  الرتكيز  بني  وما  نسخة،  كل  العالم  كأس  لبطل 
األوراق  إىل  الالمعة،  واألسماء  النجوم  وأبرز  التاريخ، 
املعطيات  تتغري  الفنية  والجوانب  والتكتيك  الرابحة 

وتختلف وتتباين اآلراء ووجهات النظر. 
كل  يف  ومختلفة  مغايرة  نسخة   2022 نسخة  وألن  لكن 
يشء فقد تناولت شبكة ESPN األمريكية الشهرية رصاع 

وبشكل  تماما،  آخر  بمنظور  واملنافسة  باللقب  التتويج 
والجوانب  الفنية  األمور  عن  الحديث  من  بدال  طريف 

التكتيكية. 
فقد كشف موقع الشبكة التليفزيونية األمريكية الشهرية 

عن توقعات خاصة بمالمح املنافسة عىل اللقب العاملي. 
الذي   2022 قطر  مونديال  بلقب  املكسيك  توجت  حيث 
سيبدأ بعد أيام قليلة ليس بتحليل األداء الفني واألوراق 
الرابحة يف كل فريق، وإنما بتحليل ألوان قمصان الفرق 
املشاركة، والتي تسابقت عليها مختلف رشكات األلبسة 

الرياضية. 

من  مجموعة  كل  بتحليل  األمريكية  الشبكة  موقع  وقام 
أطقم الذهاب واإلياب التي سيتم ارتداؤها يف هذه النسخة 
العالم وتصنيفها يف شكل قوس يعكس شكل  من كأس 
بجوالت  مروراً  املجموعات،  دور  من  نفسها،  البطولة 

خروج املغلوب وصوالً إىل نهائي البطولة. 
أفضل  عىل  الكبري  الرصاع  نرصد  التالية  السطور  ويف 

قميص وكيف كان املشوار من أجل الوصول إىل اللقب. 
والغريب ان البطل يف هذه املرة لم يكن الربازيل أو حتى 
كان  وإنما  وهولندا،  وبلجيكا  وأملانيا  وفرنسا  األرجنتني 
تحقيق  له  يسبق  ولم  إطالقا  مرشح  غري  فريقا  البطل 

اللقب، بل وحتى الوصول إىل األدوار النهائية يف الحدث 
العاملي الكبري. 

ونتناول من خالل التقرير إذاً رحلة التصفيات من دور 
واملتأهلني  املشاركة،  الـ32  املنتخبات  بني  املجموعات 

لألدوار اإلقصائية. 
واليشء الذي يبرش بالخري أن العنابي تخطى حاجز الدور 
األول، وتأهل إىل ثمن النهائي قبل أن يخرج أمام املنتخب 
املونديال  يف  أيضا  ذلك  يحدث  أن  فنتمنى  اإلنجليزي.. 
الصعبة  مجموعته  من  املجموعات  دور  العنابي  ويعرب 

التي تضم هولندا والسنغال واإلكوادور. 

الكاميرون وإيران في المركز األخير.. 
وغياب عربي عن المربع الذهبي 

قميص العنابي يخسر أمام اإلنجليزي.. 
والشمشون الكوري في النهائي 

إعداد – عبد الحميد عدايس

توقعات المجموعة الرابعة توقعات المجموعة األولى 

توقعات المجموعة الخامسة  توقعات المجموعة الثانية

توقعات المجموعة السادسة توقعات المجموعة الثالثة 

الفائز بالمجموعة: الدنمارك الفائز بالمجموعة: اإلكوادور 

الفائز بالمجموعة: اليابان الفائز بالمجموعة: إنجلترا 

الفائز بالمجموعة: كرواتيا الفائز بالمجموعة: المكسيك 

الوصيف: فرنسا الوصيف: قطر 

الوصيف: أسبانيا الوصيف: ويلز 

 المركز الثاني: بلجيكا الوصيف: السعودية 

إقصاء: تونس وأسترالياإقصاء: هولندا والسنغال. 

اقصاء: ألمانيا، كوستاريكاخروج الواليات المتحدة وإيران

إقصاء: المغرب، كنداإقصاء: بولندا واألرجنتين
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بين حلم ديشامب وطموح سكالوني

مـدربـــون تحـــت المنظـــار 
ديش�امب حام�ل اللقب ال يعت�ر املدرب الفرن�ي املتوج باللق�ب العاملي 

فحسب، بل هو األقدم يف مركزه )منذ 2012(، بني 32 من أترابه.
ومنذ التتويج يف روسيا 2018، عزز القائد السابق ألبطال العالم يف 1998، 
س�جله بلق�ب دوري األم�م األوروبي�ة 2021، لكن عليه الي�وم أن يجعل 
جماهري »الديوك« تنىس التجربة الفاش�لة يف كأس أوروبا والخروج من 
دور ال�16 أمام سويرسا. حرص ديشامب عىل إعادة املياه إىل مجاريها 
م�ع كري�م بنزيما وأدري�ان رابيو، لكن�ه لم ُيزل كل الش�كوك التي 
فرضت نفس�ها ح�ول فريق محروم من قلب�ه النابض املتمثل يف 
الثنائ�ي بول بوجبا ونجولو كانتي بس�بب اإلصابة. فان جال 

والخراء
س�يكون لويس فان جال )71 عاما( املدرب األكر س�نا 
يف موندي�ال قط�ر، وه�و يحرض إىل الع�رس العاملي 
بسجل حافل ُيحسد عليه بناه يف أياكس أمسرتدام، 

برشلونة، بايرن ميونخ أو مانشسرت يونايتد.
خبري كب�ري آخر يف قطر ه�و الرتغايل كارلوس 
كريوش )69 عاما( الذي أعيد استدعاؤه يف أوائل 

سبتمر املايض، لقيادة منتخب إيران.
من ناحيته، س�يخوض مواطنه فرناندو سانتوس 

)68 عاما( النهائيات الثالثة.
 44( س�كالوني  ليوني�ل  األرجنتين�ي  س�يكون 
عاماً( األصغ�ر بني مدربي املنتخبات املش�اركة 
يف موندي�ال قطر. ال�دويل الس�ابق الذي وصل 
إىل رأس الجه�از الفني ل�� »راقيص التانجو« 
بصفة مؤقتة بعد رحيل خورخي س�امباويل 
يف 2018، أقن�ع الجميع من خ�ال التتويج 
بكوب�ا أم�ريكا 2021، وه�و أول لقب ل� 
»ألبيسيليس�تي« منذ ما يق�رب 30 عاما 

.)1993(
وتشهد قطر روحا شبابية عىل مستوى 
املدرب�ني، إذ أن أكثر من ثلث هؤالء هم 

دون ال�50 عاما، ويأتي سكالوني، املدافع السابق، عىل رأس هذه القائمة 
الطويل�ة. بعضهم اعت�اد التواجد يف كأس العالم، مثل أليو سيس�يه )46 
عام�ا(، واإلس�باني روبرتو مارتينيز )49 عاما( صاح�ب املركز الثالث يف 

روس�يا مع منتخب بلجيكا. لكن آخرين س�يظهرون للمرة األوىل يف 
بطول�ة كرى، مثل وليد الركراك�ي )47 عاما( الذي جرى 

تعيين�ه يف أغس�طس املايض ع�ىل رأس منتخب املغرب، 
والكامريون�ي ريجوبري س�ونج )46 عام�ا( أو مراد 

ياكني )48 عاما( مع سويرسا 
دائماً ما تكون كأس العالم مرادفا للضغط، 

لك�ن البعض س�يخضع لرقابة 
بنس�بة  مش�ّددة 

أك�ر من 

غ�ريه، وهذا ه�و واقع 
ح�ال جاري�ث س�اوثجيت )52 عاماً( 
الذي يس�تهدفه النقاد بانتظام بس�بب أسلوب 

لعبه املُفتقد للحماسة مع إنجلرتا.
من جانبه، يتوجب عىل هانز فليك الحفاظ عىل اإلرث 

مع منتخب أملانيا، فبعد 15 عاما عاشها املانشافت 
مع يواكيم لوف قاده خالها للتتويج بلقب بطل 
العال�م عىل وج�ه الخص�وص يف 2014، وصل 

فلي�ك )57 عاما( بعد فش�ل ذري�ع يف كأس 
العال�م 2018 وتجرب�ة مخيب�ة يف كأس 

أوروبا.
وس�يكون فليكس سانشيس أول من 

يتذوق الضغط، وتحديدا يف املباراة 
االفتتاحية ي�وم األحد املقبل أمام 

اإلكوادور، 

 }

فرناندو سانتوس

}

{ ساوثجيت

{ ديشامب

{ كارلوس كيروش

أ. ف. ب - سيكون المجال مفتوحا أمام الفرنسي ديديه ديشامب، المدير الفني لمنتخب فرنسا، ليصبح أول من يتوج 
بكأس العالم في مناسبتين، منذ اإليطالي فيتوريو بوتسو في ثالثينيات القرن الماضي.

تيموتي وياه:

أعيش حلم والدي

رغ�م مكانته ب�ني أفضل املهاجم�ني يف تاري�خ اللعبة، عجز 
الليبريي جورج وياه عن املشاركة يف كأس العالم، لكن اسمه 

سيكون من بني الحارضين يف نهائيات قطر 2022 من خال 
نجله تيموتي.

وق�ال وي�اه للصحفي�ني »أراد وال�دي الحص�ول ع�ىل فرصة 
املش�اركة يف كأس العالم بألوان بلده، لكن لم يحقق هذه الرغبة، 

واآلن، هو يعيش ذلك )تجربة املشاركة( من خايل إىل حد ما«.
وأوضح: أش�عر اآلن، يف الوض�ع الذي وصلت إليه ك�رة القدم، أن 

العمر مجرد رقم، بعض من أفضل الاعبني يف العالم لم يصلوا حتى 
إىل عامهم الرابع والعرشين.

وتاب�ع: عىل املس�توى الفردي، لدينا جميعاً تجاربن�ا الخاصة، ونجلب 
جميع�اً نضجنا إىل الفريق... أش�عر بأن�ه عندما نجتم�ع جميعا، نقدم 

مستوانا الخاص.

ديشامب 
يستدعي بديل نكونكو

{ نكونكو

أعلن ديدييه ديش�امب، املدير الفني ملنتخب فرنسا، عن بديل 
العب�ه املص�اب كريس�توفر نكونكو، الذي خ�رج من قائمة 

الديوك النهائية املشاركة يف كأس العالم قطر 2022.
وم�ن املقرر أن ينطل�ق مونديال قطر، ي�وم األحد املقبل، 
وتلعب فرنسا )حاملة اللقب( يف مجموعة تضم منتخبات 

تونس والدنمارك وأسرتاليا.
وتع�رض نكونك�و إلصاب�ة قوي�ة، يف م�ران أول أمس 
الثاث�اء، بهد تدخل قوي م�ن إدوارد كامافينجا، العب 

وسط ريال مدريد. وأصدر منتخب فرنسا بياًنا 
رس�ميًا، أكد من خاله استدعاء راندال 

كول�و موان�ي، مهاج�م آينرتاخ�ت 
فرانكف�ورت، وال�ذي يتواجد مع 
فريقه األملاني يف اليابان بالوقت 

الحايل.
ويع�د ه�ذا ثان�ي تغي�ري يف 
قائمة فرنسا بعد استبدال 
كيمبيمب�ي  بريس�نل 
بأكس�يل  لإلصاب�ة 
ديس�ايس، م�ع ضم 

ماركوس تورام.

جنابري:

أشعر بالتوتر قبل المونديال
يش�عر األملاني سريج جنابري، مهاجم بايرن ميونخ، بالتوتر، قبل مشاركته األوىل 

مع منتخب باده يف بطولة كأس العالم بقطر 2022.
وق�ال جنابري، يف ترصيحات لصحيفة »دونوكورييه« األملانية: »بالنس�بة يل، 

اللعب يف كأس العالم يشء جديد، ولهذا السبب أشعر بقليل من التوتر«.
وأضاف: »كنت أشاهد مباريات املونديال من املنزل، عىل التليفزيون عندما 
كن�ت طف�ًا، وكنت أحل�م باللعب يوًما م�ا يف هذه البطول�ة الكرى، لهذا 

السبب أنا سعيد للغاية اليوم بتمثيل منتخب 
أملاني�ا«.  وأض�اف: »أعتق�د أن منتخبات 
أم�ريكا الجنوبي�ة قوية جًدا ه�ذا العام، 
مث�ل الرازي�ل واألرجنت�ني، أعتق�د أنها 

جيدة حًقا«.
وتاب�ع: »هن�اك أيًض�ا العدي�د م�ن 
املنتخب�ات الجيدة يف أوروب�ا والتي 

فه�ا  نعر
 ، جميًع�ا
بمج�رد أن 
تدخل األمور 
مرحل�ة  يف 

املغل�وب  خ�روج 
يمكن أن تظهر مفاجآت 

البطولة«.

{ جنابري

في معسكر البرازيل

ماركينيوس يثير المخاوف
أث�ار ماركيني�وس، مداف�ع باريس س�ان جريمان، املخ�اوف وعامات 
االس�تفهام يف معس�كر منتخ�ب الرازي�ل، قبل أي�ام قليلة م�ن انطاق 

منافسات كأس العالم قطر 2022.
وكش�فت صحيفة »ليكيب« الفرنسية، أن ماركينيوس تدرب بشكل منفرد، 

خال معسكر منتخب السامبا، يف مدينة تورينو اإليطالية.
أضاف�ت أن ماركينيوس يعاني من إجهاد عضيل تس�بب يف غيابه عن املباراة 
األخرية لس�ان جريمان أمام أوكس�ري، يف الدوري الفرني، يوم األحد املايض، 

والتي انتهت بنتيجة )5-0( بفوز سان جريمان.
وأش�ارت الصحفية إىل أن ماركينيوس كان الاعب الوحيد الذي تدرب منفردا، 

وهو ما يعد إشارة غري مطمئنة يف معسكر الرازيل.
أما ش�بكة »جلوبو« الرازيلي�ة، كانت أكثر إيجابية بش�أن موقف ماركينيوس، 
بتأكيدها أن مدافع بي إس جي سيكون جاهزا ملرافقة تياجو سيلفا يف قلب دفاع 

السيليساو.
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قبل 28 عاماً وبالتحديد يف صيف 
يف  األوىل  املشاركة  ويف   1994
الصقور  حلقت  املونديال، 
املتحدة  الواليات  سماء  يف 
كان  ما  وحققت  األمريكية 
الدور  بلغت  حني  مستحيالً 

الثاني من أول محاولة. 
أمام  افتتاحية  خسارة  من  بالرغم   
السعودي حقق  األخرض  أن  إال  هولندا 
فوزا عىل املغرب بهدفني لهدف يف أول 
تاريخ  يف  عربيني  منتخبني  بني  لقاء 
األخرية  الجولة  يف  وانتصارا  املونديال، 

لسعيد  تاريخي  هدف  عرب  بلجيكا  أمام 
العويران ظل يف ذاكرة عشاق كرة القدم 
حتى اآلن كأحد أفضل األهداف يف تاريخ 

كأس العالم. 
لتكرار  السعودي  املنتخب  ويسعى 
القطرية  املالعب  يف  األمريكية  التجربة 

وكتابة تاريخ جديد يف مونديال العرب. 
وبالتأكيد املهمة لن تكون سهلة بالنسبة 
قطر  مونديال  يف  السعودي  للمنتخب 
الفريق  القرعة  أوقعت  بعدما   2022
مع  للغاية  وقوية  صعبة  مجموعة  يف 
للتتويج  املرشحني  أبرز  أحد  األرجنتني 
صاحب  املكسيكي  واملنتخب  باللقب، 
الشخصية القوية وله باع كبري يف بطوالت 
كأس العالم باإلضافة للمنتخب البولندي 

برشلونة  نجم  بقيادة  بدنيا  القوي 
ليفاندوفيسكي. 

لكن ورغم صعوبة املهمة إال أن حالة من 
الريايض  الشارع  تسود  الشديد  التفاؤل 
املفاجأة  تحقيق  أجل  من  السعودي 
تاريخ  سجالت  يف  جديد  سطر  وكتابة 
عامل  استغالل  عرب  السعودية  الكرة 
أن  املتوقع  من  والجمهور، حيث  األرض 
يحظى األخطر بدعم كبري من الجماهري 

السعودية والجاليات العربية يف قطر. 
استطالع  عىل  حرص  الريايض  الوطن 
رأي أبرز نجوم الكرة السعودية وعدد من 
الالعبني السابقني للتعرف عىل تطلعاتهم 
القادمة  املرحلة  يف  للمنتخب  ورؤيتهم 

ونرصد ما قالوه عرب السطور التالية:

{ هيرفي رينارد

{ سعيد العويران

{ من مباراة السعودية وكرواتيا

رينارد »فرس الرهان«.. 
والدعم الجماهيري كلمة السر 

{ سالم الدوسري

فرصة تاريخية لتكرار 
إنجاز »العويران« ورفاقه 

كتب - أدهم الرشقاوي

المستشار محمد الديني:

الدولي السابق حاتم خيمي:

»التحفيز« 
أزال الضغوط 

مدربنا »خبير«..
وأخشى الجاهزية

قال املستشار محمد الديني، عضو مركز 
التحكيم الريايض السعودي، ونائب رئيس 
النادي األهيل السعودي سابقاً، يف ترصيح 
خاص للوطن الريايض: »كلمات سمو ويل 

العهد أزالت جميع الضغوط عن نجوم 
منتخبنا بعد كلماته املحفزة خالل لقائه 

مع نجوم األخرض وجميع األجهزة العاملة 
بالفريق، حيث طالبهم باالستمتاع بكرة 

القدم«. 
وشدد الديني عىل أن لهذا اللقاء أثره الكبري 

يف نفوس نجوم املنتخب السعودي خالل 
املونديال، مؤكداً أن الرياضة السعودية تعيش 

أفضل فرتاتها بفضل الدعم غري املسبوق من 
قيادة اململكة.

محمد مسعد:

بندر األحمدي عضو االتحاد:

تحضيرات األخضر مميزة

نعول على دعم
الجماهير السعودية

قال محمد مسعد، الالعب الدويل السابق يف صفوف 
املنتخب السعودي، يف ترصيح خاص للوطن الريايض: 

»لدينا منتخب قوي ودوري هو األفضل عربياً بدليل 
وجود 9 محرتفني من دوري روشن السعودي مع 

منتخبات بلدانهم يف الحدث العاملي الكبري«. 
وأكد مساعد مدرب أخرض تحت 20 عاماً، أن 

املباريات الودية واملعسكر اإلعدادي لألخرض السعودي 
كان نموذجياً حيث لعب مع مدارس كروية شبيهة 

بمنتخبات املجموعة الثالثة، متمنياً التوفيق للصقور 
يف مونديال كل العرب.

قال بندر األحمدي، عضو مجلس إدارة االتحاد 
السعودي لكرة القدم واملدرب الوطني يف ترصيح 
خص به الوطن الريايض: »نعول كثرياً عىل الدعم 

الكبري الذي ستقدمه الجماهري السعودية يف مونديال 
فيفا قطر 2022 خاصة من الزحف الكبري الذي 

شاهدناه يف رشاء تذاكر لقاءات املنتخب السعودي، 
والذي يعترب أمراً محفزاً لكل عنارص بعثة الصقور«. 
وأوضح األحمدي، أن االتحاد السعودي لكرة القدم، 

أعلن عن إطالق الهوية البرصية الخاصة لجماهري 
األخرض تحت عنوان »قدام«، التي ستشجع املنتخب 

السعودي بكأس العالم قطر 2022، 
وذلك يف إطار استعداد االتحاد 

السعودي لكرة القدم، لدعم 
املنتخب وحشد الجماهري 

املساندة للمنتخب 
الوطني، خالل مبارياته 

املقبلة، وتهيئة كل 
الظروف النفسية، 
والتشجيعية، لدعم 

الالعبني والجهازين الفني 
واإلداري.

قال حاتم خيمي، الالعب الدويل السابق، يف 
ترصيح خاص لـ»الوطن«: »هريف رينارد، 
مدرب خبري ويملك شخصية كبرية ولدينا 

تفاؤل كبري بوجوده عىل رأس اإلدارة الفنية 
لألخرض«. 

 وأبدى خيمي تخوفه من الجاهزية البدنية 
والفنية لعدد من الالعبني الذين الحقتهم 

اإلصابات يف الفرتة املاضية، وتم استدعاؤهم 
يف القائمة النهائية ملنتخبنا، مشدداً عىل أهمية 

إرشاك الالعب الجاهز يف مواجهات املونديال.

{ محمد الديني

{ حاتم خيمي

المجموعة صعبة.. معتز هوساوي:

فرصتنا ليست مستحيلة

»السعودي«.. األكثر مشاركة

قال الالعب الدويل معتز هوساوي، العب نادي التعاون 
األخرض يف مونديال روسيا  والذي شارك رفقة  الحايل، 
األخرض يف  »مهمة  الوطن  لـ  2018 يف ترصيح خاص 
املجموعة الثالثة التي تضم إىل جانبه األرجنتني وبولندا 
تحقيق  يف  فرصتنا  ولكن  سهلة  تكون  لن  واملكسيك 
للعزم والهمة  إيجابية ليست مستحيلة، وتحتاج  نتائج 
لقاءات  ودخول  املباريات،  أوقات  طوال  التام  والرتكيز 

املونديال بروح االنتصار«. 
يف  مميزة  عنارص  يملكون  الصقور  أن  هوساوي  وأكد 
كافة مراكز اللعب، ومدربا قديرا يستطيع إخراج كل ما 
إمكانيات من أجل إسعاد عشاق األخرض يف  لديهم من 

كل مكان.

يعد  وتونس،  املغرب  جانب  إىل 
املنتخبات  أكثر  السعودي  األخرض 
وذلك  العالم  كأس  يف  العربية ظهوراً 
العربي  املنتخب  6 مناسبات، وهو  يف 
الوحيد الذي نجح يف بلوغ املونديال يف 
 1994 عامي  بني  متتالية  نسخ  أربع 
الظهور  يف  أخفق  أنه  إال  و2006 
ليعود  و2014   2010 نسختي  يف 
مجدداً من البوابة الروسية يف 2018 
ويتصدر مجموعته يف طريقه ملونديال 

فيفا قطر 2022.

{ معتز هوساوي

{ المنتخب السعودي

قال سعد الشهري، مدرب األخرض تحت 23 عاماً »منتخبنا قادر عىل امليض قدماً 
التوفيق  وأتمنى  املونديال،  يف  الثالثة  املجموعة  قوة  من  بالرغم  العالم  كأس  يف 

لرجال املنتخب السعودي يف العرس الكروي الكبري«. 
وأوضح الشهري، أن مواجهة منتخبات التصنيف األول لن ترهب نجوم األخرض، 
مبيناً أنها قد تكون سالحا ذا حدين من أجل إعطاء ثقة كبرية للمنتخب يف حال 

تقديم عرض قوي يليق باألخرض يف املونديال.

الشهري:
نجومنا قادرون 

على المفاجأة
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»األصغر« في تاريخ المونديال

تواجد  هو  قطر  مونديال  مميزات  ومن 
املوسم  خالل  تألقت  شابة  مواهب 
بالدوريات  األندية  مختلف  يف  الحايل 
الذين سيكونون  الخمس الكربى، 

هم اآلخرون يف رحلة البحث 
مستوياتهم  تأكيد  عن 
الرائعة التي قدموها 
طيلة املوسم، من 
م  بيلينجـهـا

نجـــــم 
ملنتخـب  ا
اإلنجليزي 
ي  د نـا و
روســيا  بو

وجايف  دورتموند، 
العب برشلونة واملنتخب اإلسباني وغريهم من الالعبني 

الشباب.
يوسوفا موكوكو، العب  االهتمام هو  أكثر  ولكن من جذب 

بروسيا دورتموند ومنتخب أملانيا الشاب، فقد جذب األنظار 
10 العبني يف  بعد أن أصبح قريبًا من اقتحام قائمة أصغر 

تاريخ كأس العالم.
وفاجأ هانزي فليك، مدرب منتخب أملانيا، الجميع باستدعاء 
موكوكو لقائمة املانشافت التي ستنافس عىل لقب مونديال 

قطر 2022، املقرر أن يبدأ يوم 20 نوفمرب الجاري.
وساهم موكوكو يف 10 أهداف خالل 13 مباراة خاضها مع 
بروسيا دورتموند يف املوسم الجاري من الدوري األملاني، إذ 

أحرز 6 أهداف، وصنع 4 لزمالئه.
ولم يلعب موكوكو أي مباراة دولية مع منتخب أملانيا، ويبلغ 

من العمر 17 عاما و355 يوًما فقط.

يوم  الـ18  ميالده  بعيد  دورتموند  بروسيا  العب  ويحتفل 
افتتاح كأس العالم.

ويف حال شارك يف أي مباراة خالل املونديال، الذي 
سيكون  فإنه  املقبل،  ديسمرب   18 يوم  ينتهي 
أصغر العب يف تاريخ أملانيا يلعب مباراة بكأس 

العالم.
املجموعة  ضمن  أملانيا  منتخب  ويلعب 
تضم  التي  العالم،  كأس  يف  الخامسة 
واليابان،  إسبانيا،  منتخبات  جانبه  إىل 

وكوستاريكا.
منتخب  تاريخ  بعيًدا عن سجالت  ولكن 
إىل  أيًضا  ينضم  قد  فإن موكوكو  أملانيا، 
تاريخ كأس  10 العبني يف  قائمة أصغر 
مشاركاته  أول  يسجل  أن  برشط  العالم 

خالل دور املجموعات.
 2022 قطر  العالم  كأس  موكوكو  وسيبدأ 
شارك  حال  ويف  بالضبط،  عاًما   18 بعمر 
أمام اليابان )23 نوفمرب الجاري(، أو إسبانيا 
)27 من نفس الشهر(، أو كوستاريكا )1 ديسمرب 
يف  شارك  العب  أصغر  ثامن  سيصبح  فإنه  املقبل( 

مباراة مونديالية عرب التاريخ.
التقرير أصغر  الريايض من خالل هذا   $ ويستعرض 
5 العبني شاركوا يف كأس العالم عرب تاريخها، وفقا لشبكة 
حيث  الريايض،  واإلحصائيات  األرقام  يف  املختصة  »أوبتا« 
نورمان  الشمالية،  إيرلندا  ملنتخب  السابق  الالعب  يتواجد 

وايتسايد يف املركز األول.

»5« العبين يتقدمهم األيرلندي نورمان وايتسايد

{ موكوكو 

على موعد

 مع التاريخ

كرة  في  البطوالت  أهم  من  العالم  كأس  بطولة  تعتبر 
القدم، وهذا ما يجعل التواجد فيها حلم كل العب، فقبل 

3 أيام من انطالق مونديال قطر 2022، التي ستشهد حضور 
ليونيل  يتقدمهم  العالم  مستوى  على  الالعبين  أفضل 
ميسي الالعب األرجنتيني الذي سيكون في رحلة البحث عن 
كريستيانو  الثنائي  على  ينطبق  وهذا  له،  المونديالي  اللقب 

رونالدو قائد المنتخب البرتغالي، ونيمار نجم السامبا.

كتب-وحيد بوسيوف

كانت املشـاركة األوىل لألسطورة 
الربازيليـة بيليـه، يف كأس العالم 

السـويد،  يف   1958
و7  سـنة   17 بعمـر 
أشـهر و23 يوًمـا، وعينه 
عـىل تحقيق اللقـب، حيث 
الربازيـل  فـوز  يف  شـارك 
عـىل االتحـاد السـوفياتي 
)وقتهـا( بهدفـني مقابل 
صفر، كمـا أصبح بيليه 
حينهـا أصغـر العـب 
يسجل ثالثة أهداف 
)هاتريك(، وذلك 

 2-5 الربازيـل  فـوز  يف 
عىل حسـاب فرنسا 
نصـف  يف 

العاملي  اللقـب  ليحقق  النهائـي، 
عىل حساب السويد بنفس النتيجة 

.)2-5(
ويحتكر بيليه لنفسه رقما 
مميـزا مـا زال صامدا منذ 
أكثر من 50 عاما، وسيكون 
مـن الصعب عـىل أي العب 

آخر كرسه.
ويتمثـل يف نجـاح بيليـه 
التتويـج  يف  كالعـب، 

 3 يف  العالـم  بـكأس 
نسـخ مـن أصـل 4 

فيـهـا،  شــارك 
بمونديـال  فـاز  حيـث 

و1962   1958
و1970.

{ بيليه

فيمي أوبابونمي

)نيجيريا.. 17 عاًما و3 أشهر و 9 أيام(
سالومون  عىل  أوبابونمي  فيمي  تفوق 
األول يف كأس  كان ظهوره  بعدما  أوليمبي، 
2002 مع منتخب نيجرييا أمام  العالم عام 
إنجلرتا، إذ يعترب ثالث أصغر العب بمشاركته 
وخالل  يوم،  و100  عاًما   17 سن  يف  وهو 
من  العديد  أنظار  خطف  االحرتافية،  بدايته 
األندية اإلنجليزية عىل غرار مانشسرت يونايتد 
وأرسنال، ولكن يف غضون أربع سنوات من 
ظهوره األول يف كأس العالم، اضطر العتزال 

كرة القدم.
املنتخب  مع  املبكرة  مشاركته  ورغم 
النيجريي، إال أن أوبابونمي لم يحظ بظهور 
طويل عىل مستوى املنتخب، واكتفى ببعض 
للعب  حلمه  يحقق  لم  حتى  بل  املباريات، 
أن  بعد  األوروبية  القارة  يف  كبرية  ألندية 

تراجع مستواه ودفعه لالعتزال دوليا.

 سالومون أوليمبي 

)الكاميرون.. 17 عاًما و6 أشهر و3 أيام(
منتخب  مع  األوىل  للمرة  أوليمبي  سالومون  مشاركة  كانت 
آنذاك  عمره  وكان   ،1998 فرنسا  مونديال  يف  الكامريون 
17 عاًما و184 يوًما، وهو رابع أصغر العب يف التاريخ، 
واحتل برفقة منتخب »األسود غري املروضة« املركز الرابع 
مع  التعادل  بعد  املجموعات،  مرحلة  يف  بنقطتني  واألخري 

النمسا وتشييل والخسارة أمام إيطاليا.
انتهت  التي  النمسا  أمام  مباراة  أول  يف  أوليمبي  وظهر 
بالتعادل 1/ 1، حينها دخل بديال لزميله صامويل إيبوا، 

واعتزل الالعب دوليًا عام 2007.
64 مباراة بقميص املنتخب  وخاض أوليمبي 
خالل  أهداف،   5 فيها  سجل  الكامريوني 
الفرتة مابني 1997 /  2007، فيما خاض 
مع  الفرنيس  الدوري  يف  كبرية  تجربة 
يف  تجربة  له  كانت  كما  ونانت،  مارسيليا 
دوري النجوم مع الريان يف موسم 2005 

.2006 /

}

 سالومون 

أوليمبي

}

نورمان وايتسايد 

)أيرلندا الشمالية.. »17« عاًما و»40« يوًما(
العالم  كأس  نهائيات  يف  شارك  العب  أصغر  فإن  وأخرياً، 
بنسخها الـ21 هو األيرلندي الشمايل نورمان وايتسايد، الذي 
شارك يف بطولة 1982، وكان عمره يف ذلك الوقت 17 عاًما 
الثاني  للدور  التأهل  و40 يوماً، ونجح مع منتخب بالده يف 
ويوغوسالفيا  إسبانيا  أيضاً  التي ضمت  املجموعة  تصدر  بعد 

والهندوراس.
وظهر وايتسايد فقط يف مباراتني مع مانشسرت يونايتد اإلنجليزي 
قبل أن يستدعيه املدرب األسبق بييل بينغهام إىل تشكيلة 
وحطم   ،1982 العالم  لكأس  الشمالية  إيرلندا 
الالعبني  ألصغر  القيايس  الرقم  وايتسايد 
األوىل  املباراة  يف  املونديال  يف  مشاركة 
لم  أنه  من  الرغم  البطولة عىل  يف  لبالده 
يستطع االحتفال بهذا اإلنجاز بهدف، 
أيضا  أصبح  ذلك،  من  بدال  ولكن 
بطاقة  عىل  يحصل  العب  أصغر 

صفراء يف تاريخ كأس العالم.

 }

نورمان 

وايتسايد

}

شارك صامويل إيتو يف مونديال فرنسا الذي 
أقيم عام 1998 مع الكامريون، وكان يبلغ يف 
ذلك الوقت 17 عاًما و98 يوًما، لُيصنّف ثاني 
وكّرر العب  املسابقة،  تاريخ  يف  أصغر العب 
برشلونة وإنرت السابق مشاركته مع منتخب 
بالده يف 3 نسخ أخرى بكأس العالم، ولكنه 
تسجيله  رغم  األول  الدور  تخطي  يف  فشل 

ثالثة أهداف يف ثماني مباريات.
املونديال  يف  إليتو  األول  الظهور  يكن  ولم 
إيطاليا  أمام  الكامريون  خرست  إذ  موفًقا، 
وأنهى  املجموعات،  دور  يف  نظيفة  بثالثية 
عام  الدولية  مسريته  السابق  برشلونة  نجم 

2014 بعد أن شارك يف 118 مباراة دولية.
ويعود ايتو من جديد لكأس العالم، من بوابة 
أو  كالعب  ليس  املرة  هذه  لكن  قطر،  من 
الكامريوني لكرة  انما رئيسا لالتحاد  مدرب 

القدم.

صامويل إيتو 

)الكاميرون.. »17« عاًما و»3« أشهر و»7« أيام(

بيليه 

)البرازيل.. 17 عاما و7 أشهر و23 يوما(
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في مشاركتها السادسة بكأس العالم

كوستاريكا تحلم بإنجاز »2014«

تاريخ  السادسة يف  للمشاركة  يتأهل منتخب كوستاريكا 
بكأس العالم، بعد 5 مشاركات سابقة بدأت من النسخة 
إيطاليا،  أقيمت يف  التي   1990 عام  املونديال  الـ13 من 
أما مشاركته يف  أخرى،  4 نسخ  للظهور يف  عاد  وبعدها 

مونديال قطر 2022، فستكون السادسة.
تيكوس«  بـ»لوس  امللقب  للمنتخب  إنجاز  أفضل  وكان 
مونديال  نهائي  ربع  إىل  وصوله  هو   )Los Ticos(

بعد  هولندا،  من  بالغة  بصعوبة  أُقيص  ووقتها  الربازيل، 
وصول املباراة إىل ركالت الرتجيح.

منتخب  النسخة، سجل  تلك  من  املجموعات  دور  وخالل 
 1-3 أوروجواي  عىل  فاز  إذ  مبهرة،  نتائج  كوستاريكا 
دون  إنجلرتا  مع  يتعادل  أن  قبل   ،0-1 إيطاليا  وعىل 
أهداف، أي أنه أحرج 3 منتخبات سبق لها الفوز بكأس 

العالم.
أما يف باقي النسخ، فلم يرتك فيها منتخب كوستاريكا أي 

عالمة، وودع املنافسات من دور املجموعات.
بصمتهم  تركوا  العبون  الكوستاريكي  املنتخب  عىل  ومر 

املنتخب، مثل رونالد  أو  لها  التي لعبوا  األندية  سواء مع 
لكوستاريكا،  التاريخي  الهداف  يعترب  الذي  فونسيكا 
يف  بصمة  ترك  الذي  وانشوب  بابلو  للمهاجم  باإلضافة 
ومانشسرت  هام  ويست  فرق  مع  اإلنجليزي  الدوري 

سيتي، ليعتزل عام 2007.
يف  شهرة  الالعبني  ابرز  من  نافاس  كيلور  يعترب  فيما 
العالم من كوستاريكا، متفوقا حتى وانشوب وفونسيكا، 
املنتخب  مستوى  عىل  أفضل  كانت  بصمته  أن  خاصة 
يف  رائعة  نتائج  وتحقيق  النهائي  ربع  لدور  قاده  الذي 
مونديال الربازيل 2014 التي أحدث فيها مفاجأة كبرية، 

وكان قريبا من املربع الذهبي لكنه خرس يف ربع النهائي 
أمام منتخب هولندا، كما لعب دورا كبريا يف تتويج ريال 
يف  متتالية،  مرات   3 أوروبا  أبطال  دوري  بلقب  مدريد 
املدرب  مع  مدريد  ريال  إال  آخر  فريق  يحققه  لم  إنجاز 
وحاليا  واألوروبية،  املحلية  البطوالت  من  وغري  زيدان، 

ينشط يف نادي باريس سان جريمان.
أملانيا  ملنتخبات  السابقة  التقارير  خالل  التطرق  فبعد 
وإسبانيا واليابان، نسدل الستار عىل املجموعة الخامسة 
بكشف حساب املنتخب الكوستاريكي الذي يبحث إلنجاز 

جديد شبيه بما حققه يف مونديال الربازيل 2014.

{ منتخب كوستاريكا

كتب- وحيد بوسيوف

كامبل.. عنوان للتحدي

نافاس.. قوة »لوس تيكوس« وانشوب.. مسيرة ناجحة في البريمير ليج

املنتخب  صفوف  يف  الخربة  أصحاب  الالعبني  من  كامبل  جويل  يعد 
الدوريات  مختلف  بني  متنقال  قضاها  طويلة  مسرية  بعد  الكوستاريكي، 

األوروبية.
إشبيلية  أن  قيل  البداية  ففي  مبكرا،  األضواء  خطف  قد  كامبل  وكان 
الذين  ارسنال  كشايف  لكن  معه،  التعاقد  رفضا  وفيورنتينا  اإلسباني 
كانوا يتجولون يف كوستاريكا بحثا عن املواهب الشابة، اختاروه لضمه 
العبني  يضم  كان  فريق  مع  له  صعبا  كان  تحد  يف  ارسنال،  لنادي 

مميزين يف 2011.
 3 فيها  سجل  مباراة   23 ارسنال  مع  كامبل  ولعب 
األندية  للعديد من  إعارته بعدها  لتتم  أهداف، 
بيتيس  وريال  الفرنيس  لوريون  من 
وفياريال  اوملبياكوس  ثم  اإلسباني 
اإلسباني، باإلضافة لفريق سبورتينج 
يف  حاليا  يلعب  فيما  لشبوبة، 

صفوف فريق ليون املكسيكي.
وشارك كامبل يف 199 مباراة 

دولية سجل فيها 25 هدفا.
{ جويل كامبل

يف عام 1963 انطلقت ألول مرة بطولة كأس الكونكاكاف الذهبية، 
الخاصة بدول أمريكا الشمالية، وكانت كوستاريكا هي البلد 

املضيف، ونجح منتخبها يف التتويج باللقب.
إىل  آخرين  لقبني  الكوستاريكي  املنتخب  وأضاف 

خزينته، عامي 1969 و1989، والثانية كانت األخرية 
يف املسمى القديم، لتتحول إىل الكأس الذهبية بدءا 
يف  كوستاريكا  وتأتي   .1991 عام  نسخة  من 
بالبطولة،  تتويجا  املنتخبات  كأكثر  الثالث  املركز 
 7( املتحدة  والواليات  لقبا(   11( املكسيك  خلف 
ألقاب(. وبحكم قربها من قارة أمريكا الجنوبية، 
»كونميبول«  الجنوبية  أمريكا  اتحاد  وجه 
يف  املشاركة  أجل  من  كوستاريكا،  ملنتخب  الدعوة 

املنتخب  ظهر  مناسبات.   5 يف  أمريكا  كوبا  بطولة 
نسخة  يف  أمريكا  كوبا  يف  األوىل  للمرة  الكوستاريكي 

1997، وودع من الدور األول، وهو املصري نفسه الذي 
 2001 أما يف نسختي  2011 و2016.  القاه يف نسختي 

و2004، فبلغ منتخب كوستاريكا الدور ربع النهائي.
{ الكأس 

الذهبية

ثالث المنتخبات تتويجا بالكأس الذهبية

الكوستاريكي  املنتخب  قوة  نقاط  نافاس من  كيلور  يعد 
مدربه  عليه  يعول  تيكوس«، حيث  بـ»لوس  امللقب 

نجح  الذي  سواريز  فريناندو  لويس  الكولومبي 
أفضل  تحقيق  إىل  اإلكوادور  منتخب  قيادة  يف 
دور  إىل  وصل  عندما  اإلطالق  عىل  له  إنجاز 
الـ16 يف نهائيات 2006. كما يربز الحارس 
تشكيلة  يف  ـ  عاماً   35 ـ  نافاس  كيلور 

العالم  كأس  يف  تألقه  بعد  كوستاريكا، 
الفوز  2014، حيث ساعدت تصدياته يف 

كوستاريكا  ووصول  اليونان  منتخب  عىل 

إىل الدور ربع النهائي ألول مرة يف تاريخها. املسرية 
لنافاس مع ريال مدريد بتحقيق  الناجحة 
أوروبا،  أبطال  لدوري  ألقاب متتالية   3
جريمان  سان  باريس  لنادي  وانتقاله 
أفضل  صفوف  يف  يلعب  الذي 

العالم  مستوى  عىل  الالعبني 
املنتخب  كثريا  ساعدت 

الكوستاريكي. 

}

نافاس

}

يعترب بابلو وانشوب أحد أبرز الالعبني الذين أنجبتهم الكرة 
املحيل خالل  بالدوري  البداية  الكوستاريكية، حيث برز يف 
الذي  هرييديانو  فريق  مع   1997-1993 مابني  الفرتة 
ما جعله محط  وهذا  مباراة،   14 يف  هدفا   20 معه  سجل 

االنتقال  ليختار  األوروبية،  األندية  من  العديد  أنظار 
ولعب   1997 صيف  يف  كاونتي  ديربي  لفريق 

هدفا   23 وانشوب  وسجل  ملوسمني،  معه 
ديربي  بقميص  خاضها  مباراة   72 يف 

كاونتي.
فريق  إىل   1999 عام  يف  وانتقل 
ملوسم  معه  ولعب  هام  ويست 

لنادي  بعدها  انتقل  واحد، 
سجل  الذي  سيتي  مانشسرت 
 64 خالل  هدفا   27 معه 
بقميص  خاضها  مباراة 

لنادي  بعدها  لينتقل  األزرق، 
سبق  اإلسباني..وكما  ماالقا 

مع  دورينا  يف  تجربة  خوض  له 
2005. وسجل  نادي الغرافة يف عام 

وانشوب 45 هدفا يف 73 مباراة مباراة 
دولية مع املنتخب الكوستاريكي.

}

وانشوب

}

فونسيكا.. الهداف التاريخي
رونـالـــد  يـعــد 

الهـداف  فونسـيكا 
التاريخـي للمنتخـب 
ان  بعـد  الكوسـتاريكي، 
 133 يف  هدفـا   47 سـجل 

مبـاراة شـارك فيهـا، ويتفوق 

وانشـوب  بابالو  عىل 
املركــز  صاحـب 

األخري  هـذا  الثانـي، 
سـجل 45 هدفـا يف 73 

مبـاراة دوليـة خاضها مـع »لوس 
تيكوس«. 
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الفنانة اللبنانية نانسي عجرم تشعل األجواء في حوار كروي مثير.. وتؤكد:

قـطـر »فـخـر العـرب«

-يف البداي�ة نان�ي.. ماه�ي عالقت�ك 
ارتب�اط  يوج�د  وه�ل  بالرياض�ة 

بممارستها..؟ 

- برصاحة أن�ا أحب الرياض�ة كثريا وأحرص 
عىل متابعتها بش�كل دوري وتصل إىل 4 مرات 
يف األس�بوع.. وم�ن أح�ب الرياض�ات لقلبي 
الس�باحة والهايكين�ج، باإلضاف�ة إىل الجي�م 

وعائلتي كلها رياضية. 

} ماذا عن كرة القدم..؟ 

- أتاب�ع من وقت آلخر، ولكنني لس�ت ضليعة 
يف كرة القدم. 

} م�اذا ع�ن غنائ�ك بع�ض األغان�ي 

الرتويجي�ة ملوندي�ال 2010 والربازيل 
2014.. كيف كانت التجربة..؟ 

- لقد كانت تجربة رائعة بالنسبة يل، وأفادتني 
كث�ريا، حيث حصلت ع�ىل جمه�ور جديد من 
عال�م كرة القدم، أكثر حماس�ا ربما لم يكن يف 
الس�ابق متابعا بش�كل كبري للغن�اء أو الفن.. 
وقد شعرت بطاقة إيجابية كثريا عند التصوير 
وكنت متحمسة مع وجود الشاب خالد يف أغنية 
مونديال الربازي�ل 2014 وقد حققت التجربة 

نجاحا كبريا للغاية. 

} قمت�ي بالغناء يف الكثري من مالعب 

كرة الق�دم بحض�ور جماهريي كبري 
كيف كان إحساسك وقتها..؟ 

- برصاحة لقد كانت أكثر من رائعة، والحضور 
األول كان بتواج�د جمهور كبري ووقتها لم أكن 
أس�مع صوت الجمهور فقط فال أس�مع نفيس 
أو الفرقة املوسيقية، وهذه التجربة 

رائعة واس�تثنائية ج�دا فالحماس يكون كبريا 
عندم�ا تغن�ي الجماه�ري معك وتتفاع�ل بقوة 

بشكل يجعل القلب يدق بقوة جدا. 

}  وه�ل اإليق�اع والحم�اس يف ك�رة 

القدم يختلفان عن األغاني العادية..؟ 

- بدون ش�ك فعندما نعرف أن االغنية ستكون 
مخصصة للفيفا أو لحدث كروي كبري، تختلف 
تماما من حيث اإليقاع والتوزيع أيضا، ويكون 
هناك سيس�تم معني حت�ى يف األلحان والفنان 
عندم�ا يغن�ي يح�اول األداء بطريق�ة معين�ة 
تتناس�ب مع الح�دث ومع الجمه�ور الكروي 

أيضا. 

} كي�ف ش�اهدتي قطر بع�د زيارتك 

االخرية لها يف حفل »قطر مول«..؟ 

- برصاحة عندما نأتي يف كل مرة 
لنزور قطر نرى أن هناك أش�ياء 
جدي�دة تح�دث، ومباني جديدة 
تط�ور  وهن�اك  تظه�ر  كب�رية 
واض�ح يف هذا البل�د الرائع من 
حيث املنش�آت والبنية التحتية 
وهو أمر يدل عىل التقدم الكبري 
الت�ام  واالس�تعداد  العم�ل  يف 
الستضافة بطولة كأس العالم 
2022 لكرة القدم والتي تقام 
ألول م�رة يف منطق�ة الرشق 

األوسط والوطن العربي. 

توقعاتك  وماه�ي   {

البط��ول�ة  ل�ه��ذه 
الن�اح�ي��ة  م���ن 

التنظيمية..؟ 

- أوال دعني أؤكد أن فوز قطر باستضافة هذه 
البطول�ة الكبرية ألول م�رة يف املنطقة بالكامل 
يشء جمي�ل، وه�ذا إنج�از وفخر لن�ا جميعا 
كع�رب أن تقام بطول�ة كأس العال�م يف دولة 
عربي�ة وأتمنى ان تكون مميزة واس�تثنائية يف 
كل يشء وأتوقع أن يكون املونديال ناجحا بكل 

املقاييس. 

} وماهي توقعاتك للمشاركة العربية 

للمنتخب�ات األربعة الس�عودية وقطر 
وتونس واملغرب..؟ 

- كل الفري�ق العربي�ة تثب�ت دائم�ا أنها عىل 
قدر املس�ؤولية وهي أمام مهمة كبرية وصعبة 
ونتمنى أن تكون يف املستوى جميعا وتقدم أداء 

قويا طوال البطولة. 

} ل�و أتيحت لك�ي فرصة لحضور 

مباراة يف كأس العالم.. ماهو املنتخب 
الذي ستشجعينه..؟ 

- ملا ال من املمك�ن أن أحرض إحدى املباريات.. 
ولكن بالنس�بة للتش�جيع فاألم�ر يتوقف عىل 
الفري�ق األق�وى واألفضل.. فأنا دائما أش�جع 

الفريق الرابح. 

} ومن ترشحينه للفوز باللقب..؟ 

- يف وجه�ة نظ�ري اتوقع أن الجمي�ع فائز يف 
كل املباري�ات ب�كأس العالم، فمج�رد التأهل 
والتواج�د يف ه�ذا املحفل العامل�ي الكبري يعترب 
بطول�ة يف حد ذاته، وه�ذا تجمع ريايض عاملي 
كبري يجب أن يس�عد الجمي�ع به ويعملوا بقوة 

من أجل إنجاحه. 

} وماه�ي الرس�الة الت�ي يمك�ن أن 

تقدمها بطولة كأس العالم..؟ 

ه�و  يشء  أكث�ر   -
هن�اك  تك�ون  أن 
رياضي�ة..  روح 
ألنن�ا عندما نش�اهد 
الفريق الخارس يقوم 
الفائز  الفريق  بتهنئة 
فهذا درس مهم جيدا 
نتعلم منه فالخس�ارة 
ال تعني الفش�ل وإنما 
عندم�ا  منه�ا  نتعل�م 
تحدث أنه البد أن نعود 
ونعم�ل ونجتهد لننجح 

من جديد. 

رس�التك  ماه�ي   {

الت�ي  للج�م��اهي��ر 

ستذهب لتشجيع منتخباتها..؟ 

- أطالبهم بالتشجيع بروح رياضية ويحرتمون 
املناف�س وجمه�ور الفريق اآلخر ويش�جعون 
ب�روح جميلة، ويكون التح�دي بني الفرق فيه 

رقي واحرتام. 

} أخ�ريا هل من املمكن أن يؤثر كأس 
العالم باإليجاب عىل الفن العربي..؟ 

- بالتأكيد س�يؤثر بش�كل رائع ليس عىل الفن 
فقط ولكن عىل العالم العربي بالكامل وعىل كل 
شتى مجاالت الحياة والجو العام، بعد أن عشنا 
أكثر من 3 س�نوات بدون أي أحداث وش�عرنا 

وقتها أن الحياة قد انتهت. 
وح�دث كبري مث�ل كأس العال�م وبدولة عربية 
أعتقد أن�ه يعيد لنا النش�اط والحيوة ويجعلنا 
نحب الحياة مرة أخ�رى وهذا إنجاز كبري بكل 

املقاييس يف وجهة نظري. 

نانسي في سطور 

ول�دت نانيس عجرم يف قرية س�هيلة بمحافظة 
جبل لبنان. 

 بدأت مس�ريتها الفنية من�ذ طفولتها بربنامج 
»نجوم املستقبل« وحازت عىل امليدالية الذهبية 

عن فئة الطرب الشعبى. 
 وىف ع�ام 1998 أصدرت أول ألبوم غنائى لها 
بعن�وان »محتجال�ك«، ومن ثم »ش�يل عيونك 
عن�ى« عام 2001، وبعدها األلب�وم الثالث »يا 
س�الم« ع�ام 2003 الذي حقق انتش�اًرا كبريًا 
وس�طع نجمها من خالل أغنية »أخاصمك آه« 
وكليبه�ا املميز ال�ذي حاز عىل جائ�زة أفضل 

فيديو كليب.

{ الحملة الترويجية للمونديال

ربما يرى البعض أن الفن والرياضة وجهان لعملة 
واحدة من أجل رسم البسمة على شفاه الناس 
تجدهما  فدائما  حقيقة  وهذه  وإسعادهم.. 

مرتبطين. 
والفنانين  النجوم  كبار  نشاهد  ما  وكثيرا 
في  احتفاالتهم  القدم  كرة  جمهور  يشاركون 
الكثير من البطوالت مثل كأس العالم.. والنجمة 
اللبنانية نانسي عجرم واحدة منهم حيث قدمت 

أعماال ترويجية في مونديال 2010 و2014. 
 وقبل مونديال 2022 تواجدت نانسي في )قطر مول( 
الترفيهية  الفعاليات  ضمن  الحفالت  احدى  إلحياء 

نوفمبر   20 في  العالم  كأس  انطالق  قبل  للجماهير 
سن  في  الفن  مع  مشوارها  بدأت  التي  نانسي  الجاري.  
األول  ظهورها  منذ  واستطاعت  الـ11،  عمر  في  مبكرة 
نجاًحا  حققت  والتي   2003 عام  آه«  »أخاصمك  أغنية  في 
كبيًرا في هذه الفترة أن تخطف عيون المشاهدين لخفة 
وقد  الحالي،  الوقت  حتى  الطفولية  ومالمحها  ظلها 
كل  من  كبيرة  إقباال  الدوحة  في  األخيرة  حفلتها  القت 
المشجعين من كافة األطياف وحتى جمهور كرة القدم. 
الزميل  مع  خاص  لقاء  في  اللبنانية  النجمة  عبرت  وقد 
عن   beINSPORTS قناة  شاشة  على  أبوشنب  صفوان 
المميز  بالتنظيم  وأشادت  قطر  في  بالتواجد  سعادتها 
أيام  الكبير بعد  العالمي  والتحضيرات الستضافة الحدث 
قليلة.. وتحدثت أيضا في الكثير من األمور نرصد تفاصيلها 

عبر السطور التالية: 

كتب – محمد الجزار 

استضافة المونديال إنجاز 
تاريخي 

بكل المقاييس 

في كل مرة أزور 
الدوحة أرى 

تغييرات وتطورا

عشنا أصعب »3« سنوات بسبب »كورونا«.. والكرة أعادت لنا الحياة

 }

نانسي

}
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ملك بلجيكا »نجم إعالنات«

انترش عىل مواقع التواصل االجتماعي فيديو مللك بلجيكا كبطل إعالن 
ترويجي وتشجيعي ملنتخب الشياطني الحمر استعداداً لكأس العالم 

لـكرة القدم قطر 2022.
الفيلم ُيظهر اجتماع روبريتو مارتينيز مدرب املنتخب البلجيكي مع 

امللك الذي يّطلع عىل تكتيكات املنتخب ثم يصطحبه للملعب حيث يبدأ 
يف إسداء النصائح لالعب كيفن دي بروين.

القى الفيديو إعجاب الكثريين وعربت الجماهري البلجيكية عن أمنياتها 
بأن يعانق املنتخب التاريخ ويتوج باللقب.

»الكمبيوتر«.. اليمني

نرش موقع قناة الكأس فيديو للقاء أجراه املراسل رصاح السعدي 
مع أحد املشجعني املقيمني يف قطر من اليمن، تحدى خالله املذيع 

بقدرته عىل تذكر كل املعلومات التاريخية الخاصة باملونديال.
وأظهر املشجع اليمني تفوقا كبريا جدا بعدما أجاب عىل كل األسئلة 
حول بطل مونديال 82 وطريف املباراة النهائية ومن سجل األهداف، 

وأيضا هداف كأس العالم 1998 الكرواتي دافور سوكر.
السعدي علق مبديا إعجابه باملشجع اليمني موجها رسالة تحد 

لجميع املشجعني بقدرة أحد عىل تحديه وذاكرته التي تشبه 
الكمبيوتر.

»آلية هيا« أغنية من الجالية السورية
قطر  دولة  يف  املقيمة  السورية  الجالية  أطلقت 
القدم  لكرة  العالم  كأس  بطولة  عن  أغنية  أمس 
قطر 2022، بعنوان )آلية هيا( مهداة من الشعب 
السوري إىل دولة قطر، وتشجيعاً ملنتخب العنابي 
بأداء  قام  حيث  العاملية،  البطولة  يف  يشارك  الذي 
يحيى  الشهري  السوري  واملنشد  الفنان  األغنية 

حوى، من كلمات وألحان سائد العجيمي.
وأعرب عبدالسالم فياض رئيس الجالية السورية يف 
دولة قطر عن سعادته بمشاركة الجالية يف الحدث 
مشاعر  »بكل  قائال:  العاملي  الكروي  الريايض 
الفرح والفخر واالعتزاز نهدي قطر الخري وشعبها 
املضياف هذه األغنية التي تحتفي بمونديال العرب 
والتي تترشف قطر باستضافته كأول دولة عربية 

وإسالمية ورشق أوسطية«

أطلقت منصة التيك توك الشهرية يوم أمس هاشتاق 
جديدا بعنوان كرة القدم عشق ال ينتهي، للتشجيع 
البداية  رضبة  موعد  اقرتاب  بمناسبة  العالم  حول 
يف  مرة  الول  يقام  الذي   ،2022 مونديال  النطالق 
الفكرة  العربي..وتقوم  والوطن  األوسط  الرشق 
ومواجهة  املشجعني  واختيار  الفلرت  استخدام  عىل 
هذا  عىل  فعل  ردة  إظهار  مع  بها  الفائز  يتوقعون 
كبريا  إقباال  الهاشتاق  االختيار..والقى 
املشجعون  وبدأ 
استخدامه  يف 
ه  نشــــــر و
عـرب املنصـــة 

بالفيديو.

جهود.. أمنية

نرشت وكالة األنباء الفرنسية AFP لقطة لرجال األمن أمام فندق مقر 
إقامة املنتخب الفرنيس يف الدوحة، بعد وصوله لخوض منافسات بطولة 

كأس العالم 2022.
ويقوم رجال األمن بمجهودات كبرية لتنظيم كافة األمور والحفاظ عىل األمن 

وسالمة الجميع سواء الجماهري وأيضا الفرق وكل الوفود.

الفنان الكوميدي حمد العماري يعبر عن سعادته باختيار الفيفا.. ويؤكد:

فخور بوجودي ضمن أكبر مهرجان

وراوي  األعمال،  القطري، ورجل  الكوميدي  الفنان  يستعد 
ويبهر  تألقه  يضفي  ألن  العماري  حمد  املتميز  القصص 
الجمهور خالل مهرجان FIFA للمشجعني كمقدم رئييس 
اإلثارة  مستوى  املرسحية  خربته  خالل  من  لريفع  للحفل، 
إىل  االحتفاالت  بهذه  واالرتقاء  املستديرة  الساحرة  لعشاق 

املستوى العاملي.
ومن خالل عروضه الكوميدية التي لطاملا اشتهر بها، استطاع 
أن يفوز بقلوب الجمهور وأن يخلق قاعدة شعبية من مختلف 
التعاون  مجلس  ودول  قطر  يف  والثقافية  العمرية  الفئات 
واملنطقة، عرب موهبته القوية يف صناعة وإعداد املحتوى، يعد 
حمد مصدر إلهام ليس للشباب القطري فحسب بل تخطى 
ذلك ليحظى بشعبية واسعة واحرتام مجتمع الشباب العاملي 

أيضاً.
ملهرجان  رئييس  كمقدم  اختياره  عىل  العماري  وعلق 

للمشجعني قال حمد العماري: »يسعدني أن أكون جزءاً من 
أكرب مهرجان ريايض يف قطر، والذي سُيظهر للعالم قدرتنا 
الحجم واملكانة وتقديمها  عىل استضافة أحداث بمثل هذا 

بشكل تنظيمي رائع. 
أن  الرشف  النابض، ويل  البطولة  قلب  املهرجان  ويعد هذا 
العالم  ينتظرها  التي  الرائعة  البطولة  من هذه  أكون جزءاً 

بفارغ الصرب.
شعرت  الذي  املكان  هي  القدم  كرة  إن  العماري:  ويقول 
فيه بالقبول ألول مرة يف حياتي، كما أعترب نادي ليفربول 
عائلتي الثانية، وبالنسبة يل يعد قضاء البطولة مع املشجعني 
قطر  ثقافة  لعرض  رائعة  فرصة  العالم  أنحاء  جميع  من 

وتقاليدها، إىل جانب حسنا املرح والفكاهي«.
وأضاف:»نحن عىل ثقة من أن مهرجان املشجعني سيوفر 
لعشاق الكرة تجربة ال ُتنىس. حيث سيتم تنظيمه يف حديقة 

البدع، مع إطاللة خالبة عىل أفق الخليج الغربي املميز، مما 
الرائعة، واملوسيقى  يوفر لهم االستمتاع باألجواء املوسمية 
ستوحد  والتي  املميزة،  الشهية  واملأكوالت  الحماسية، 
املشجعني من جميع أنحاء العالم لالحتفال بالحب والحياة 

من خالل رياضة كرة القدم«.
للرتحيب بالجماهري من كافة الدول  واختتم: »أتطلع قدماً 

العالم  يف  القدم حماسية  كرة  مباريات  أكثر  نشاهد  بينما 
واالستمتاع بمجموعة من األنشطة املتعددة«.

وبدءاً من قطر 2022، سيوفر هذا الحدث الشامل املتعدد 
األبعاد طرقاً جديدة للجماهري لالحتفال بشغفهم املشرتك 
بكرة القدم وتجربة أفضل ما يمكن تقديمه من موسيقى، 
التعرف عىل  إىل جانب  وترفيه، ومأكوالت، وألعاب مسلية، 

الثقافة املحلية يف بيئة مهرجانية حقيقية.
خالل كأس العالم قطر 2022، سيعقد مهرجان للمشجعني 
يف موقع مركزي يف حديقة البدع - الدوحة عىل مدار 29 يوماً 
18 ديسمرب  لغاية  20 نوفمرب  البطولة واملمتدة من  خالل 
بالحضور  البدع  حديقة  يف  املهرجان  وسيتميز   .2022
املجاني، وقربه من ثالث محطات مرتو )الكورنيش والبدع 
والقرص األبيض(، حيث ستعمد حافالت النقل املنتظمة عىل 

توصيل املشجعني مبارشة للفعاليات.

إعداد – محمد الجزار

{ عبد السالم فياض

TikTokموسيقى

{ حمد العماري 

سنظهر قدرتنا للعالم على استضافة األحداث الكبيرة

جاهز إلبهار الجمهور.. وتجربة 
استثنائية للمشجعين

{ الجماهير متشوقة للمونديال 
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سعد المهندي

عن  الثانية  للمرة  يغيب  الذي  اإليطايل  املنتخب  يمتلك 
ألقاب،   4 رصيده  يف  العالم،  كأس  نهائيات  يف  املشاركة 

والتي كان آخرها نسخة 2006 يف أملانيا.
ومازال يحتفظ املنتخب اإليطايل برقم قيايس صامد حتى 
اآلن بكونه املنتخب الوحيد، الذي حقق كأس العالم مرتني 

متتاليتني، يف نسختي 1934، 1938.
العالم  كأس  يف  األربعة  ألقابه  اإليطايل  املنتخب  وحصد 

أعوام )1934، 1938، 1982، 2006(.
نسخة  عن   ،2020 يورو  بطل  إيطاليا  منتخب  وابتعد 
 ،2022 قطر  نسخة  يف  املوقف  وتكرر   ،2018 روسيا 
الشمالية  مقدونيا  أمام  املونديايل  امللحق  يف  أن خرس  بعد 
يمتلكه  الذي  القيايس  للرقم  وبالعودة  النهائي.  نصف  يف 
لقب  حامل  أطول  بكونه  املونديال،  يف  اإليطايل  املنتخب 
يحتفظ بلقبه ملدة زمنية بلغت )16( عاما. منتخب إيطاليا 
نسخة  يف  بلقبه  واحتفظ   ،1934 عام  له  لقب  أول  حقق 
عام  حتى  العالم  كأس  بطولة  تتوقف  أن  قبل   ،1938

.1950
وتوقفت منافسات كأس العالم لـ 16 عاما متتالية بسبب 
الحرب العاملية الثانية وتداعياتها التي استمرت ملا نهايتها 

يف الثاني من سبتمرب عام 1945.

المونديال األخير 
لـ »نوير«

جاءت ترصيحات مانويل نوير، حارس مرمى املنتخب 
بطولة  بأن  ميونخ،  بايرن  وفريق  القدم  لكرة  األملاني 
التي ستقام يف قطر عىل األرجح ستكون  العالم  كأس 
القدم  كرة  لعشاق  الصدمة  بمثابة  لتكون  له  األخرية 
األملانية والعاملية خاصة أنه اليزال يف سن الـ36 عاما.

وقال نوير يف مقابلة مع مجلة »سبورتس إيلسرتاتيد« 
يف عدد شهر نوفمرب: »ال تعلم أبدا، ولكني أفرتض أنها 

ستكون آخر بطولة كأس عالم يل«.
ولكنه أكد أنها ال يجب بالرضورة أن تكون األخرية له.

يف  نوير  فيها  يشارك  التي  الرابعة  املرة  هي  هذه 
عندما  و2014،   2010 عام  بعد  وذلك  العالم،  كأس 
حملته  األملاني  املنتخب  ويبدأ  و2018.  باللقب،  فاز 
 2022 مونديال  يف 
املنتخب  بمواجهة 
يوم  الياباني 

23 نوفمرب.
نوير:  وقال 
أخىش  »ال 
أقول  أن  من 
أن  نريد  إننا 
أبطاال  نصبح 
نحن  للعالم، 
للزخم  بحاجة 

الصحيح«.

كشفت املطربة األردنية عن نيتها تقديم أغنية هدية لكل املنتخبات العربية املشاركة 
2022، والتي تشهد مشاركة كل من: قطر واملغرب  العالم قطر  يف بطولة كأس 
والسعودية وتونس، لدعمها من أجل تحقيق نتائج طيبة وترشيف الكرة العربية 
العربي  الوطن  يف  مرة  ألول  البطولة  تقام  حيث  اإلستثنائية  النسخة  هذه  يف 

ومنطقة الرشق األوسط.
وأكدت املطربة األردنية، أنها تسعى إىل أن تكون مطلعة عىل ما يحدث يف عالم 
الرياضة بشكل عام، رغم أن مشاغلها الفنية العديدة تمنعها من مواكبة كل 
مختلف  يف  املباريات  كل  ملشاهدة  وقت  وتخصيص  القدم،  كرة  يف  األحداث 
البطوالت. وأشارت رشارة، يف حوار مع »العربي الجديد«، إىل أن تنظيم كأس 
أن  متوقعة  العرب،  لكل  فخر  ُيعترب مصدر  األوىل،  للمرة  عربية  دولة  يف  العالم 
أنها  مؤكدة  املونديال،  من  نسخة  أفضل  تنظيم  يف  قطر  حليف  النجاح  يكون 

تترشف بحضور نهائيات كأس العالم.
كما كشفت املطربة األردنية جانبا من ميولها الرياضية، وأكدت أن نادي برشلونة 
اإلسباني هو فريقها املفضل، بينما ُيعترب املرصي محمد صالح 
نجمها املميز، ال سيما وقد خصته سابقا بأغنية هدية له 
بعد تألقه يف مالعب الدوريات األوروبية، يف وقت تشجع 

فيه املنتخب اإلسباني الذي يعجبها مردوده.
واختارت نداء رشارة، تشكيلة من الفنانني واملطربني 
حسني  تامر  مثل:  بارزة  أسماء  ضمت  وقد  العرب 
وأحالم  وإليسا  الحالني  وعايص  الرباعي  وصابر 
وهبي  وهيفاء  عجرم  ونانيس  حماقي  ومحمد 

ومرييام فارس وكاظم الساهر وعمرو دياب.

غرائب المونديال

صدق أو ال تصدق!

أسرع بطاقة حمراء

غادر  حني  غريبة،  واقعة   1986 مونديال  شهد 
امللعب  باتيستا  خوسيه  أوروجواي،  منتخب  مدافع 

بعد أقل من دقيقة واحدة.
األرسع  الحمراء  البطاقة  عىل  باتيستا  وتحصل 
فقط،  ثانية   56 مرور  بعد  العالم،  كأس  تاريخ  يف 

محقًقا الرقم األرسع يف تلقي البطاقة.
مباراة  خالل  البطاقة،  عىل  باتيستا  وحصل 
مرحلة  يف  إسكتنلدا،  منتخب  أمام  األوروجواي، 

املجموعات من املونديال.
ويذكر أن املنتخب السيليتيس وقع يف نسخة 1986 
واسكتلندا،  الدنمارك  الغربية،  أملانيا  من  كل  مع 

والتي وصفت آنذاك باملجموعة الحديدية.

بيدري ال يرشح 
»إسبانيا« للقب

حدد اإلسـباني بيدري جوانزليس، متوسـط ميدان 
املنتخب اإلسـباني األول لكرة القدم، 

املنتخـب  برشـلونة،  ونـادي 
األقرب للفوز بـكأس العالم 

قطر 2022.
وقال بيـدري يف ترصيحات 
صحفية: »يف الربازيل جودة 
مذهلـة واألرجنتـني لديهـا 
األفضل ولديهم رغبة كبرية 

يف الفوز باللقب«.
وتابـع: »علينـا الرتكيـز عىل 

األدوار  ثـم  املجموعـات  دور 
فريـق  لدينـا  اإلقصائيـة. 

لنتمكن من املنافسة«.
طفـل  »أي  وواصـل: 
يشـاهد كـرة القـدم 
ويحبهـا  ويلعبهـا 
يريـد أن يلعب كأس 
العالـم. يخربنا قدامى 
يشء  أنـه  املحاربـني 

فريد«.
»بوسـكيتس،  وأكمـل: 
أيًضـا  يلعـب  الـذي 
يل.  مشـابه  مركـز  يف 

يسـاعدنا كثـريا. لديه 
رؤيـة مختلفة عن 
أي شـخص آخر، 
فهـو يـرى كـرة 
القدم مـن منظور 

أي  عـن  مختلـف 
شـخص آخر وهو أكثر 

من يساعدنا«.

الهندسة الرياضية 
في كأس العالم

كتاب الهندسـة الرياضيـة يف كأس العالم 2022 
ملؤلفه املهندس خالـد عبدالرحيم ، والذي أصدرته 

كتارا مـن الكتب ذات 
املضامني الجديدة .

الكتـاب  ويتنـاول 
الرياضيـة  الهندسـة 
الخاصة بكأس العالم 
يؤكد  والـذي   ،2022
الثمانيـة  مالعبـه  أن 
استحسـانا  نالـت 
وطريقة  لتصاميمهـا 
بطريقـة  إنشـائها، 
تضع معايـري جديدة 
للتنميـة االجتماعيـة، 

والبرشية، واالقتصاديـة، والبيئية وتطرق الكتاب 
إىل أن هـذه املنشـآت الرياضية اعتمدت أسـاليب 

هندسية موفرة للطاقة واملياه.

{ أسرع طرد

كتاب

فنمفاجأة

هل تعلم؟

كتب - محمد الجزار

المطربة األردنية نداء شرارة تؤكد:

سأقدم أغنية 
هدية للمنتخبات العربية

{ بيدري

{ نداء شرارة

{ مانويل نوير

حامل اللقب األطول في التاريخ




