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وزير المواصالت يتفـقـد استعـدادات مـرافـق المـالحة الجـوية

العالم.. كرة قدم

رئيس التحرير المسؤول

مع اقتراب صافرة البداية لمونديال العرب من عاصمة الرياضة، 

تحول العالم بأسره للحديث عن هذه البطولة االستثنائية 

واجتاحت أخباره وصوره وسائل اإلعالم والسوشيال ميديا، فال 

صوت يعلو عليه، والكل ينتظر مبارياته ويترقب فعالياته ويتأهب 

لمتابعة فقراته. اليوم ينخفض صوت الساسة ويهدأ رجال األعمال 

واالقتصاد، وتتوارى أعمال الفن والسينما عن المشهد، مع قدوم 

الضيف الكبير ملهم الجماهير.

وأصبح العالم اليوم بجميع أطيافه واهتماماته يتنفس كرة قدم، 

وتحولت كل قطاعاته لمتابعة أحداث المستديرة في كل صغيرة 

وكبيرة.

} المقال ص 11

الدوحة- قنا- افتتح معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل 

ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، صباح أمس، حديقة بيت 

الباندا في مدينة الخور.

واطلع معاليه على مختلف المرافق الخدمية الستقبال زوار الحديقة، 

السيما ضيوف بطولة »كأس العالم FIFA قطر 2022«، كما استمع إلى 

شرح حول تقنيات االستدامة والتكنولوجيا المستخدمة لتوفير البيئة 

المالئمة لحيوان الباندا، وفق أعلى المعايير والمواصفات للمنظومة 

العالمية لتقييم االستدامة GSAS، باإلضافة إلى معايير توفير الطاقة 

والحفاظ على البيئة.

وقام سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي، وزير المواصالت، أمس، 

بجولة في مرافق المالحة الجوية، اطلع من خاللها على االستعدادات 

الالزمة للهيئة العامة للطيران المدني، الستضافة بطولة »كأس العالم 

FIFA قطر 2022«، التي من المتوقع أن تصل الحركة الجوية خالل أيام 
استضافتها إلى أكثر من »1400« حركة في اليوم.

وأكد سعادة السيد محمد بن علي المناعي، وزير االتصاالت وتكنولوجيا 

المعلومات، أن قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات جاهز لتقديم 

أفضل الخدمات للمشاركين والمشجعين.

رئيس الوزراء يفتتح حديقة بيت الباندا ويطلع على مختلف المرافق

ال���ل���م���س���ات األخ���ي���رة

الحركة الجوية 
س��ت��ص��ل إل���ى 
أك�������ث�������ر م���ن 
»1400« رحلة 
ف������ي ال����ي����وم

وزير االتصاالت: 
ت��ق��دي��م أف��ض��ل 
ال�������خ�������دم�������ات 
ل���ل���م���ش���ارك���ي���ن 
وال��م��ش��ج��ع��ي��ن

الدوحة- قنا- افتتحت شركة »اكتشف قطر« التابعة 

للخطوط الجوية القطرية، »15« نقطة بيع مؤقتة في 

مواقع رئيسية في جميع أنحاء قطر، وذلك لخدمة 

الجماهير والزوار طوال فترة البطولة، بدءا من حجز 

وسائل النقل وخدمة التنقل بين المالعب والجوالت 

الداخلية األخرى.

 أك�ش��اك لمس�����اع�دة 
الجماهير وال��زوار

اآلسيوية  الدول  سفراء  من  عدد  ثمن 

التي تمت على قانون  اإلصالحات الجوهرية 

العمل في قطر والتي أفادت العمال الوافدين، 

وسينظر إليها على الدوام بأنها من اإلنجازات 

وأعربوا  قطر،  لدولة  الكبرى  الرئيسية 

غير  االستعدادات  لمشاهدة  فخرهم  عن 

العادية التي تقوم بها قطر استعدادا للحدث 

استضافة  في  المتمثل  الضخم  الرياضي 

أكبر عرس كروي على مستوى العالم.

سفراء دول آسيوية:

قطر رائدة اإلصالحات العمالية
كتب - أرشف صديقي

»كتارا«.. نبض الثقافة في المونديال
الدوحة - قنا - أكد السيد خالد عبدالرحيم 

والشؤون  الفعاليات  إدارة  مدير  السيد، 

الثقافي  للحي  العامة  بالمؤسسة  الثقافية 

المصاحبة  كتارا  فعاليات  أن  »كتارا«، 

تعتبر   »2022 قطر   FIFA العالم  لـ»كأس 

نبض الثقافة في هذا المونديال، الذي يقام 

على أرض عربية ألول مرة في تاريخه.

عبدالرحيم،  خالد  السيد  واستعرض 

»قنا«،  القطرية  األنباء  لوكالة  حديث  في 

كتارا  الثقافي  للحي  البرامجية  الخريطة 

مستوى  على  شهرة  األكثر  البطولة  خالل 

الثقافة  بين  العالقة  وحدود  العالم، 

فيما  المشتركة  والقواسم  والرياضة، 

الفعاليات  هذه  أن  إلى  مشيًرا  بينهما، 

خالل  نشاط   »300« على  يزيد  ما  تتضّمن 

»51« فعالية رئيسية.

ألول مرة في تاريخ البطولة 

مصليات بجميع المالعب

للمشاريع  العليا  اللجنة  خصصت 

والشؤون  األوقاف  وزارة  مع  بالتعاون  واإلرث، 

جميع  في  ومصليات  مساجد  اإلسالمية، 

إذ   ،»2022« قطر  فيفا  العالم  كأس  مالعب 

يتاح للمسلمين أداء الصلوات في مواقيتها، 

المباريات  عليها  تقام  التي  المالعب  داخل 

حيث  البطولة،  تاريخ  في  مرة  ألول 

رسالة  تفعيل  على  األوقاف  وزارة  تحرص 

كونها  عليها  واإلشراف  ورعايتها  المساجد 

المجتمع  ُرقي  في  رئيسي  بشكل  تساهم 

من  العديد  انتشرت  كما  وتماسكه، 

األحاديث  بعض  عليها  ُكتب  الجداريات، 

النبوية للتعريف بالدين اإلسالمي.

أكرم الفرجابي

جداريات إلبراز سماحة الدين اإلسالمي
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قطر تشارك في اجتماع
لجنة وزراء النقل والمواصالت

رئيس حكومة تصريف األعمال 
اللبنانية يستقبل سفيرنا

.. وتشارك في القمة الفرنكوفونية

الفريق الخليفي يجتمع مع مسؤول أميركي

قطر ترحب بتمديد اتفاق
صادرات الحبوب عبر البحر األسود

أعمال  يف  قطر  دولة  شاركت  قنا-  الدوحة- 
االجتماع الرابع والعرشين للجنة وزراء النقل 
لدول  التعاون  مجلس  بدول  واملواصالت 
تقنية  عرب  أمس  ُعقد  الذي  العربية،  الخليج 
السيد  سعادة  ترأسه  بوفد  املرئي،  االتصال 

جاسم بن سيف السليطي وزير املواصالت.
املعايل  أصحاب  استعرض  االجتماع  وخالل 
بدول  واملواصالت  النقل  وزراء  والسعادة 
الخليجية  الهيئة  عمل  مستجدات  املجلس 
للسكك الحديدية واملتعلقة بنظامها الداخيل 
العام  التنظيمي وآلية عملها خالل  وهيكلها 

عمل  سري  مناقشة  إىل  باإلضافة  املقبل، 
مرشوع سكة حديد دول املجلس من ناحية 
تقدم األعمال والوقت املحدد لتنفيذ وتشغيل 

املرشوع.
املوضوعات  من  عدد  االجتماع  بحث  كما 
بدول  الربي  النقل  باسرتاتيجية  املرتبطة 
التحكم  ألجهزة  املوحد  والدليل  املجلس، 
الربي  للنقل  املوحد  والنظام  املروري، 
الدويل بني دول املجلس، فضال عن مناقشة 
بالنقل  الخاصة  املوضوعات  من  عدد 

البحري واملوانئ.

ب�ريوت- قن�ا- اس�تقبل دولة الس�يد 
حكوم�ة  رئي�س  ميقات�ي  نجي�ب 
الجمهوري�ة  يف  األعم�ال  ترصي�ف 
اللبناني�ة، س�عادة الس�يد إبراهيم بن 

الس�هالوي س�فري دول�ة  عبدالعزي�ز 
قط�ر ل�دى لبن�ان.

اس�تعراض  املقابل�ة،  خ�الل  ج�رى 
عالقات التع�اون الثنائي بني البلدين.

أعمال  يف  قطر  دولة  تشارك  قنا-  تونس- 
التي  الفرنكوفونية  للقمة  ال�18  الدورة 
نوفمرب  و20   19 يومي  تونس  يف  ستنعقد 
أعمال  خالل  قطر  دولة  الجاري..ويمثل 
القمة وفد برئاسة سعادة الدكتور حمد بن 
عبدالعزيز الكواري وزير الدولة، وبمشاركة 
ثاني،  آل  جاسم  بن  عيل  الشيخ  سعادة 
سفري دولة قطر لدى الجمهورية الفرنسية، 
الحميدي،  نارص  بن  سعد  السيد  وسعادة 

سفري دولة قطر بتونس.

الفرنكوفونية  للقمة  ال�18  الدورة  وتعقد 
ملناقشة  التونيس،  بالجنوب  جربة  بجزيرة 
التنوع:  إطار  يف  »التواصل  موضوع 
للتنمية  كرافد  الرقمية  التكنولوجيا 

والتضامن يف الفضاء الفرنكوفوني«.
مشارك  عضو  هي  قطر  دولة  أن  إىل  يشار 
يف املنظمة الفرنكوفونية منذ أكتوبر 2012، 
يف  املنظمة  يف  عضويتها  قبول  تم  حيث 
الكونغو  عاصمة  احتضنتها  التي  القمة 

الديمقراطية كينشاسا.

بتمديد  قطر  دولة  رحبت  قنا-  الدوحة- 
البحر  عرب  الحبوب  صادرات  باتفاق  العمل 
األسود ملدة 120 يوما إضافية، وأعربت عن 
أملها يف أن يساعد التمديد يف تجنب أزمة يف 

الغذاء، وخفض أسعار الحبوب عامليا.
أمس،  بيان  يف  الخارجية،  وزارة  وعربت 

لجهود  الكامل  قطر  دولة  تقدير  عن 
يف  الرتكية  والجمهورية  املتحدة  األمم 
وتدفق  انسياب  يسهل  بما  االتفاق،  تمديد 
دون  الغذائية  واملواد  الحبوب  إمدادات 
األمن  وضمان  تعزيز  يف  ويسهم  عوائق، 

العاملي. الغذائي 

بدول مجلس التعاون

استعراض عالقات التعاون بين البلدين

ستنعقد في تونس

استعراض أوجه التعاون األمني

في قاعدة العديد الجوية

رئيس األركان يفتتح مقر األباتشي

خالد  الدكتور  سعادة  رعاية  تحت 
رئيس  نائب  العطية  محمد  بن 
الدولة  ووزير  الوزراء  مجلس 
سعادة  افتتح  الدفاع،  لشؤون 
بن  سالم  )طيار(  الركن  الفريق 
حمد بن عقيل النابت رئيس أركان 
املقر  القطرية،  املسلحة  القوات 
 )QRA( األباتيش  لطائرات  الجديد 

يف قاعدة العديد الجوية. 
الجديد  املقر  تجهيز  تم  حيث 
الحديثة  واألجهزة  كافة  باملعدات 
احتياجات  تلبي  التي  واملتطورة 
طائرات األباتيش مما يسهم يف رسعة 
واالستجابة  الفوري  واالقالع  الرد 

ألي طلب يف حينه. 
الركن  اللواء  سعادة  الحفل  حرض 
املناعي  محمد  بن  جاسم  )طيار( 
األمريية  الجوية  القوات  قائد 
القادة  كبار  من  وعدد  القطرية، 
املسلحة  القوات  يف  الضباط 

القطرية.

الركن  الفريق  سعادة  اجتمع  قنا-  الدوحة- 
العام،  األمن  مدير  الخليفي  جاسم  بن  سعد 
أمس، مع سعادة السيد اندرو روبلوسكي نائب 
مساعد وزير الخارجية ومساعد مدير العمليات 

بالواليات  الدبلومايس  األمن  ملكتب  الداخلية 
املتحدة األمريكية، الذي يزور البالد حاليا.

أوجه  استعراض  االجتماع  خالل  جرى 
التعاون القائمة بني البلدين يف املجال األمني.

يساهم في سرعة 
الرد واإلقالع الفوري 

واالستجابة

مجهز
بالمعدات 
الحديثة 

والمتطورة 
لتلبية 

االحتياجات

الدوحة - $

التابعة للقوات المسلحة 

.. ويدشن الموقع اإللكتروني 
لمديرية البيئة

رئيس  النابت  عقيل  بن  بن حمد  )طيار( سالم  الركن  الفريق  دّشن سعادة 
التابعة  البيئة  ملديرية  اإللكرتوني  املوقع  القطرية،  املسلحة  القوات  أركان 
البيئة من خالل تدشني موقعها  القطرية. .وتهدف مديرية  للقوات املسلحة 
اإللكرتوني إىل التعريف باملديرية وأبرز أنشطتها باإلضافة إىل املساهمة مع 
الجهات األخرى يف الدولة يف حل املسائل والقضايا البيئية، وإبراز دور القوات 

املسلحة بشكل عام يف املحافظة عىل البيئة وخصائصها الطبيعية. 
قائد سالح  الكبييس  عيل  بن  عيىس  )مهندس(  اللواء  التدشني سعادة  حرض 
املهندسني األمريي القطري، والعميد )فني/ جو( محمد يوسف الجيده مدير 

مديرية البيئة، وعدد من كبار الضباط يف مديرية البيئة.

في استضافتها لكأس العالم

السودان يؤكد مساندته 
ودعمه لدولة قطر

وزارة  أكدت  قنا-  الخرطوم- 
باسم  السودانية،  الخارجية 
مساندتها  السودان،  حكومة 
يف  قطر  لدولة  ودعمها 
 FIFA العالم  لكأس  استضافتها 
أن  إىل  مشرية   ،2022 قطر 
العاملي  الريايض  الحدث  »هذا 
الكبري ينظم ألول مرة يف املنطقة 

العربية«.
السودانية،  الخارجية  وأعربت   
إشادتها  عن  أمس،  لها  بيان  يف 

بمستوى االستعدادات والرتتيبات 
والجهود املميزة التي بذلتها دولة 
قطر إلنجاح فعاليات كأس العالم 

لكرة القدم.
 كما ندد البيان بحمالت التشويه 
التي  املغرضة  والتشكيك 
لهذه  قطر  استضافة  تستهدف 
استضافة  أن  موضحة  الفعالية، 
العاملية  الفعالية  لهذه  قطر 
قطر  لدولة  مفخرة  تمثل  املهمة 

والدول العربية كافة.

سفير االتحاد األوروبي:

المونديال فرصة للتعرف على ثقافة 
أهل قطر وكرم ضيافتهم

االتحاد  سفري  تودور  كريستيان  الدكتور  سعادة  أكد  قنا-  الدوحة- 
األوروبي لدى الدولة، أن بطولة كأس العالم FIFA قطر2022، التي 
تنطلق األحد املقبل، فرصة للعالم للتعرّف عىل ثقافة أهل قطر وكرم 
ضيافتهم..وأضاف سعادته يف فيديو بثه عىل صفحته بموقع تويرت، أن 
البطولة التي تقام للمرة األوىل يف دولة عربية ستثبت للعالم أن الرياضة 
لغة عاملية تجمع الناس من مختلف الثقافات تحت راية كرة القدم..وأعرب 
سفري االتحاد األوروبي عن سعادته بتنظيم قطر للبطولة والتحول الكبري 
الذي شهدته يف إطار رؤية قطر الوطنية 2030، مشريًا يف الوقت نفسه 
إىل التحضريات املتميزة التي تّمت يف هذا الشأن..ووّجه سعادته رسالة 
إىل املشجعني األوروبيني من املقيمني والقادمني إىل قطر بمتابعة الحدث 

وتشجيع منتخباتهم بكل حماس من أجل تحقيق النجاح.
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معاليه اطلع على مختلف المرافق الخدمية الستقبال الزوار وضيوف المونديال

رئيس الوزراء يفتتح حديقة »بيت الباندا«

معايل  افتتح  قنا-   -$ الدوحة- 
عبدالعزيز  بن  خليفة  بن  خالد  الشيخ 
الوزراء ووزير  آل ثاني رئيس مجلس 
بيت  حديقة  أمس،  صباح  الداخلية، 

الباندا يف مدينة الخور. 
املرافق  مختلف  عىل  معاليه  واطلع 
الحديقة،  زوار  الستقبال  الخدمية 
العالم  كأس  بطولة  ضيوف  السيما 
استمع  كما   ،2022 قطر   FIFA
االستدامة  تقنيات  حول  رشح  إىل 
البيئة  لتوفري  املستخدمة  والتكنولوجيا 
أعىل  وفق  الباندا،  لحيوان  املالئمة 
العاملية  للمنظومة  املعايري واملواصفات 
باإلضافة   ،GSAS االستدامة  لتقييم 
الطاقة والحفاظ عىل  إىل معايري توفري 

البيئة.
رافق معاليه عدد من أصحاب السعادة 
الصني  جمهورية  وسفري  الوزراء، 
وكبار  الدولة،  لدى  املعتمد  الشعبية 
وهيئة  البلدية  وزارة  يف  املسؤولني 

األشغال العامة.
الوزراء  مجلس  رئيس  معايل  وقال 
يف  تغريدة  عرب  الداخلية،  ووزير 
حسابه الرسمي عىل »تويرت« »افتتحنا 
الباندا  بيت  حديقة  )أمس(  اليوم 
#كأس_العالم_ ملشجعي  ليتسنى 

رؤية  قطر  يف  والجمهور  قطر_2022 
أهداه  الذي  وثريا  سهيل  الباندا  زوج 
وشعبها  لقطر  الصينيون  أصدقاؤنا 
بني  العالقات  عمق  تعكس  بادرة  يف 
ملحبي  ونتمنى  للصني  شكرا  بلدينا. 
متعة  يضفي  أن  املسالم  املخلوق  هذا 

إضافية عىل تجربتهم املونديالية«.

االستماع إلى شرح حول تقنيات 
االستدامة والتكنولوجيا المستخدمة

معاليه يوجه الشكر للصين ويتمنى 
للمشجعين قضاء تجربة ممتعة



إيمانويل  الفرنيس  الرئيس  دعا  قنا-  بانكوك- 
ماكرون أمس، إىل عدم تسييس الرياضة، معتربًا 

أن مثل هذا الترصف »فكرة سيئة للغاية«.
 ويشارك املنتخب الفرنيس مدافًعا عن لقبه يف 
قطر   FIFA القدم  لكرة  العالم  كأس  نهائيات 
 18 وحتى  املقبل  األحد  تنطلق  التي   2022

ديسمرب املقبل. 
وقال ماكرون للصحفيني: »أعتقد أنه يجب عدم 
الرياضة«، وحسب قوله فإن تسييس  تسييس 
الرياضة »فكرة سيئة للغاية«، مذكرًا بأن بالده 
..2024 عام  األوملبية  األلعاب  ستستضيف 
القدم  لكرة  الفرنيس  املنتخب  بعثة  ووصلت 
بطولة  يف  للمشاركة  الدوحة  إىل  االربعاء  مساء 
كأس العالم، وسيخوض منتخب فرنسا الفرتة 
اإلعدادية األخرية يف الدوحة قبل أن يلعب مباراته 
األوىل يف البطولة التي تجمعه مع منتخب أسرتاليا 

يوم 22 نوفمرب الجاري.
جاءت ترصيحات الرئيس الفرنيس للصحفيني 
عند وصوله إىل بانكوك للمشاركة يف قمة منتدى 
التعاون االقتصادي لدول آسيا واملحيط الهادئ 

)أبيك(.
سفري  فافر  باتيست  جان  السيد  سعادة  وقال 
الجمهورية الفرنسية لدى الدولة، إن كأس العالم 
FIFA قطر 2022 سيكون حدًثا رياضيًا كبريًا 
وذا تأثري واسع جدًا يف املنطقة والعالم، فهو األول 

من نوعه يف املنطقة العربية والرشق األوسط.
األنباء  لوكالة  خاص  ترصيح  يف  سعادته  وأّكد 
)قنا( وقوف بالده بجانب دولة قطر  القطرية 
الجانب  والتزام  الحدث،  هذا  إلنجاح  الصديقة 
الفرنيس التام بدعم املؤسسات القطرية يف جميع 
املجاالت، مشريًا إىل التعاون الفّعال بني الجانبني 
خاصة   ،2006 عام  اآلسيوية  األلعاب  دورة  يف 
واملشاركة  والثقافة،  والدفاع،  األمن،  قطاعات 

املجتمعية، وغريها.
بالبنية  الشديد  إعجابه  الفرنيس  السفري  وأبدى 

التحتية الرائعة التي تم بناؤها يف سياق االستعداد 
وباملالعب   2022 قطر   FIFA العالم  لكأس 
البطولة، وبالتطور  التي سُتقام عليها  الثمانية 
الهائل الذي شهده قطاع النقل يف الدولة، خاصة 
مرتو الدوحة، وترام لوسيل اللذين تم افتتاحهما 
مؤخرًا، ويمثالن عرًضا رائًعا للتعاون الفرنيس 
القطري، منوًها إىل مشاركة العديد من الرشكات 
الفرنسية يف استعدادات الدولة للتحضري لكأس 

العالم، ضارًبا املثل برشكة )Accor( التي ُتعنى 
بتشغيل 25 ألف غرفة إقامة للرتحيب بالزوار 

واملشّجعني خالل البطولة.
وأعرب عن أمله يف أن يوفق )األدعم( يف جميع 
حامل  الفرنيس،  املنتخب  ينجح  وأن  منافساته 
اللقب، يف الفوز بهذه البطولة، الفتًا إىل أن العديد 
من املشّجعني الفرنسيني سيأتون إىل قطر لدعم 

منتخب بالدهم بطل العالم.

أن  فافر  باتيست  جان  السيد  سعادة  وتوقع 
الزوار  وجميع  الفرنسيون  املشّجعون  يحظى 
وأفضل  رائعة  بإقامة  قطر  إىل  سيأتون  الذين 
الحدث  بهذا  يستمتعوا  وأن  املمكنة،  الظروف 
العاملي الكبري وفعالياته املتنوعة، مشريًا إىل قيام 
قطر  إىل  بالحضور  شابني  فرنسيني  درّاجني 
الهوائية  بالدرّاجة  املونديال  مباريات  ملتابعة 
كيلومرت   8000 عىل  تزيد  مسافة  قاطعني 

لالستمتاع بهذه البطولة ودعمها.
 2022 قطر   FIFA العالم  كأس  أن  وأوضح 
شّكلت عامل تحول كبريًا يف دولة قطر، فقد قامت 
حماية  مجال  يف  عديدة  بإصالحات  السلطات 
حقوق العّمال بالتعاون الوثيق مع منظمة العمل 
الدوحة  يف  إقليميًا  مكتبًا  أنشأت  التي  الدولية، 
هذه  الستمرار  تطلعه  عن  معرّبًا   ،2017 عام 

اإلصالحات.
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متابعات

للجنة التنفيذية للحكومة اإللكترونية 

قطر تشارك
في اجتماع خليجي

بوزارة  ممثلة  قطر  دولة  شاركت  قنا-  الدوحة- 
الرابع  االجتماع  يف  املعلومات  وتكنولوجيا  االتصاالت 
بدول  اإللكرتونية  للحكومة  التنفيذية  للجنة  والعرشين 
مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عقد أمس 
االتصال  تقنية  عرب  السعودية  العربية  اململكة  برئاسة 

املرئي )عن بعد(.
الحمادي  عيل  مشاعل  السيدة  قطر  دولة  وفد  وترأس   
املكلف بمهام وكيل الوزارة املساعد لشؤون تكنولوجيا 

املعلومات يف وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات.
ناقش االجتماع تقرير األمانة العامة حول ما تم تنفيذه 
من قرارات االجتماع الثالث والعرشين، ومتابعة التقدم 
املحرز عىل مستوى مبادرات الحكومة اإللكرتونية بدول 
حول  قطر  دولة  مبادرة  ذلك  يف  بما  التعاون  بمجلس 
موضوع النفاذ الرقمي.. من جهتها قدمت السيدة مها 
التنفيذي  املدير  املنصوري 
للتكنولوجيا  قطر  ملركز 
ورقة  »مدى«،  املساعدة 
الرقمي  النفاذ  عن  عمل 
إلعداد  مرشوع  كمقرتح 
للنفاذ  إطار خليجي موحد 
املعلومات  لتكنولوجيا 

واالتصاالت. 
إعداد  إىل  املقرتح  ويهدف 
لتوحيد  خليجية  منهجية 
بالنفاذ  الخاصة  الجوانب 
املعلومات  لتكنولوجيا 
خالل  من  واالتصاالت، 
بيئي  نظام  تطوير 
عدد  عىل  يحتوي  متكامل 
واآلليات  املنظومات  من 
ذوي  من  األشخاص  قبل  من  الرقمي  النفاذ  لتسهيل 
إىل  الوصول  لضمان  السن،  يف  واملتقدمني  اإلعاقة 
وضمان  الرقمية  املنصات  عىل  واملعلومات  الخدمات 
كافة  بمساهمة  وذلك  باستقاللية  استخدامها 
األطراف املعنية من حكومات وقطاع خاص ومجتمع 

مدني.

الرئيس الفرنسي:

تسييس الرياضة فكرة سيئة للغاية

{ السفير جان باتيست فافر { الرئيس الفرنسي متحدثا للصحفيين

السفير فافر: نتعاون مع قطر إلنجاح المونديال

بنية تحتية رائعة تم بناؤها في سياق 
االستعداد للبطولة

تقديم 
مقترح إلعداد 

منهجية 
موحدة حول 
النفاذ الرقمي
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متابعات

خالل تصريحات صحفية بمناسبة اليوم الوطني الثاني والخمسين لسلطنة عمان.. السفير نجيب البلوشي:

المونديال ينقل الصورة الحقيقية لمنطقتنا

ومشاركة  تعاون  إىل  البلويش  السفري  وأشار 
يف  املتطوعني  من  عدد  بوجود  كبرية  عمانية 
تنظيم البطولة كما أن عددا كبريا من العمانيني 
مشاركون يف مهرجان املحامل التقليدية يف كتارا، 
التعاون مع اشقائنا  وغريها يف مختلف مجاالت 

القطريني. 
وأكد سعادته عىل أهمية البطولة يف نقل الصورة 
بحسن  تتسم  التي  املنطقة  لشعوب  الحقيقية 
والعربية،  القطرية  الضيافة  وكرم  االستقبال 
مشددا عىل دورها الكبري يف التقريب بني الشعوب 
لتغيري  للغاية  مناسبة  فرصة  وأنها  والثقافات، 
األفكار النمطية عن املنطقة مع رضورة احرتام 

القواعد والقوانني يف قطر مثل أي دولة أخرى.
باليوم  ُعمان  سلطنة  »تحتفل  سعادته:  وقال 
الوطني الثاني والخمسني املجيد، وبما تحقق من 
بذٍل وعطاٍء يف نهضتها املتجّددة وعهدها السعيد 
هيثم  لطان  السُّ الجاللِة  صاحِب  حرضِة  بقيادة 
بن طارق الذي أكد سعيه الدؤوب لتعزيز مكانة 
وأن  واالقتصادية،  والحضارية  العرصية  الدولة 
يكون اإلنسان الُعماني رشيًكا حقيقيًّا يف التنمية 

الشاملة«.
وأضاف: إن استرشاف جاللة السلطان ملستقبل 
عمل  وتناغم  تكامل  عىل  إيجابا  انعكس  البالد 
املؤسسات والوحدات الحكومية والقطاع الخاص 
ظهرت  ما  وهو  املدني  املجتمع  ومؤسسات 
نتائجه جليًّا من منجزات ماثلة للعيان يف مختلف 

املجاالت اجتماعيًّا واقتصاديًّا وسياسيًّا.
جاللة  أن  العماني  السفري  سعادة  وأوضح 
القرار  صنع  آليات  بدراسة  اهتم  الّسلطان 
املصلحة  يخدم  بما  تطويرها،  بهدف  الحكومي 
إعادة هيكلة مجلس  قرار  العليا، فجاء  الوطنية 
الوزراء يف الـ 16 من يونيو املايض - وهو الثاني 
منذ توّل جاللته مقاليد الحكم - ليؤكد حرصه 
تجويد  يف  املبذولة  الجهود  متابعة  عىل  الّسامي 
للدولة  اإلداري  الجهاز  لوحدات  الحكومي  األداء 
إنشاء  إىل  باإلضافة   2040 ُعمان  لرؤية  تحقيقا 
تكريًسا  جاللتِه  برئاسة  للقضاء  أعىل  مجلس 
يف  املعايري  أرفع  وتحقيق  ناجز،  قضائي  لنظام 
العدالة والنزاهة والشفافية وتماشيًا مع أهداف 
جهات  وتوحيد   2040 ُعمان  رؤية  وركائز 
قضائية  منظومة  يف  العام  واالدعاء  التقايض 

واحدة. 
لطاني  السُّ املرسوم  شّكل  سعادته:  وأضاف   
أحد  املحافظات  دور  تعزيز  بشأن  الّسامي 
األساليب املهمة يف ترسيخ وتحقيق النهج الحديث 
محافظات  عمل  يف  الالمركزية،  املحلية  لإلدارة 
سلطنة ُعمان البالغ عددها 11 محافظة من أجل 
واقتصاديًّا  تنمويًّا  أولوياتها  وتحديد  تمكينها 
بينها،  النسبية  امليزة  من  واالستفادة  واجتماعيًّا 
فأّكد  للمواطنني،  الخدمية  اإلجراءات  وتبسيط 
عاهُل البالد املفدّى خالل ترؤسه مجلس الوزراء 
رضورة  عىل  املايض  أكتوبر  من   11 الـ  يف 
وحـدات  بـيـن  التكامـل  وضمان  التنسيق 
واإلرساع  واملحافظات  للدولة  اإلداري  الجهاز 
املحافظات؛  بني  والربط  اإللكرتوني  التحول  يف 
وتطوير  املعامالت  وتسهيل  اإلجراءات  لتبسيط 
جودتها  مستوى  وتحسني  الحكومية  الخدمات 
ومعالجة التحديات القائمة، منوهاً بقرار إضافة 
لسلطنة  اإلداري  التقسيم  إىل  جديدتني  واليتني 
من  لكل  اإلداري  املستوى  برفع  وذلك  ُعمان، 
بمستوى  لتكونا  وسناو،  األخرض  الجبل  نيابتي 
واليتني، وليصبح عدد واليات سلطنة ُعمان )63( 
مواردها  وتنمية  إليها  االستثمارات  لجذب  والية 

واالرتقاء بالخدمات واألنشطة فيها.
لطان هيثم   وأكد سعادته أن مواصلة جاللِة السُّ
بن طارق عقد لقاءات مبارشة مع شيوخ ورشداء 
وأعيان سلطنة ُعمان تحمل دالالت عميقة، أبرزها 
امي عىل االستماع املبارش الحتياجات  حرُصه السَّ
مؤسسات  وجود  رغم  ومحافظاتهم  والياتهم 
وأركان الدولة العرصية مثل مجلس ُعمان الذي 
يضطلع بالجانبني الترشيعي والرقابي واملجالس 
البلدية التي تقوم بأدوار تنموية وخدمية يف كل 

محافظة.
امية  السَّ اللقاءات  هذه  »حملت  البلويش:  وقال 
التطبيق  هي  الالمركزية  تصبح  أن  عىل  التأكيد 
ومنح  املقبلة،  املرحلة  يف  املحافظات  يف  اإلداري 
املحافظات الصالحية إلدارة شؤونها، والتخطيط 
ما  الداخلية،  مواطنيها  الحتياجات  والتنفيذ 
يجعل كل األمور يف املستقبل مرتبطة باملُحافظة 

واملُحافظ واملجالس البلدية«.
يف  ُعمان  سلطنة  تشهد  اإلطار:  هذا  يف  وأضاف 
املجالس  أعضاء  انتخابات  املقبل  ديسمرب   25
ديسمرب   17 ويف  2022م  الثالثة  للفرتة  البلدية 
عمل  ليتماىش  البالد  املوجودين خارج  للناخبني 
الدور  حول  السامية  الرؤية  مع  املجالس  هذه 
لطاني  الذي تضطلع به، السيما وأن املرسوم السُّ
رقم )38/  2022( بتعديل بعض أحكام قانون 
املجالس البلدية يسهل تحقيق مهامها بفاعلية يف 
مختلف املحافظات وهو ما أشار إليه جاللُته يف 
لقاءاته عندما قال: »آن األوان أن ال تكون هناك 
مركزية يف اتخاذ القرارات املجتمعية، وقد أصبح 
ا  دور املحافظني وكذلك دور املجالس البلدية مهمًّ
جدًّا وعىل الجميع التفاعل«، منوهاً بدعوة جاللتِه 
واملجالس  املُحافظ  بني  التفاعل  هذا  أهمية  إىل 
البلدية وجهاز االستثمار الُعماني وغرف التجارة 
والصناعة، خاصة مع رفع مخصصات برنامج 
ُعماني  ريال  مليون   20 إىل  املحافظات  تنمية 
وتنفيذ مرشوعات تنموية مضافة إىل املرشوعات 
 2021-( العارشة  الخمسية  الخطة  يف  املعتمدة 
2025( بما يزيد عىل 650 مليون ريال ُعماني 
ليتم تنفيذها، خالل ما تبقى من سنوات الخطة 
الخمسية الحالية يف مختلف القطاعات، ستعزز 
توفري  استمرار  يف  وستسهم  االقتصادي  النمو 
ودعم  األساسية،  الُبنى  واستكمال  الخدمات، 
أنشطة القطاع الخاص، وتوفري املزيد من فرص 

العمل للمواطنني.
وتطرق سعادة السفري البلويش إىل قيام سلطنة 
األداء  منظومة  بتطبيق  املايض  يناير  يف  ُعمان 
 57 يف  »إجادة«  املؤسسية  واإلجادة  الفردي 

ألف   175 قرابة  وتشمل  حكوميّة،  مؤّسسة 
يف  نوعية  نقلة  إحداث  بهدف  حكومي  موظف 
رأس  كفاءة  تعزيز  خالل  من  الحكومي  األداء 
الخدمات  البرشي، وتجويد مستوى تقديم  املال 

الحكومية.
وأوضح أن برنامج التحوُّل الرقمي الحكومي أحد 
الربامج التنفيذية لالقتصاد الرقمي وأحد املمكنات 
»ُعمان  رؤية  أولويات  لتحقيق  الداعمة  الرئيسة 
جهاز  إيجاد  يف  إسهاماتها  خالل  من   »2040
حكومي مرن ومبتكر يقوم عىل مبادئ الحوكمة 
ويقدِّم أداًء وخدمات حكومية ذكية بجودة عالية، 
الفتاً إىل أن مؤرشات قياس أداء الربنامج تشمل 
رفع أتمتة الخدمات الحكومية من 34 باملائة يف 
2020 إىل 80 باملائة يف 2050 حيث يبلغ حجم 
 170 حوال  الربنامج  لتنفيذ  املتوقع  االستثمار 
اإلجراءات وإعادة  ُعماني؛ لتحسني  مليون ريال 
البنية  وتحسني  الحكومية  الخدمات  هندسة 
يف  الوطنية  الكفاءات  وتمكني  الرقمية  األساسية 

مجال التحوُّل الرقمي.
اهتماًما  السلطنة  »أولت  السفري:  سعادة  وقال 
مواردها  عىل  والحفاظ  البيئة  بحماية  بالًغا 
حرضِة  اعتماُد  يمثّل  كما  املختلفة،  الطبيعية 
موعًدا  2050م  عام  لطان  السُّ الجاللِة  صاحِب 
وإعداد  الكربوني،  الصفري  الحياد  لتحقيق 
خطة وطنية له، وإنشاء مركز ُعمان لالستدامة 
بناء عىل مخرجات مخترب إدارة الكربون، خطوة 
خالل  من  املناخي  التغري  آثار  تقليل  يف  مهّمة 
التوازن  وتحقيق  منها  للحّد  املتبعة  اإلجراءات 
تغرّي  تداعيات  من  والحّد  املستدامة  التنمية  بني 
من  واالستفادة  املعرفة،  اقتصاد  وبناء  املناخ، 
التكنولوجيا النظيفة لتحقيق التنمية املستدامة، 
وإيجاد مزيج متنوع من مصادر الطاقة، وأشار 
السلطاني  التوجيه  إىل  السياق  هذا  يف  سعادته 
باإلرساع يف دعم وتطوير منظومة اإلنذار املبكر 
الحرضي  التخطيط  منهجيات  أفضل  وتبني 
للحّد من آثار األنواء املناخية والكوارث وانتشار 
األوبئة وما يرتتب عليها من مخاطر يدفع اإلنسان 
االهتمام  عىل  تأكيٌد  إال  األول  املقام  يف  رضيبتها 
أرض  عىل  واملُقيم  الُعماني  باإلنسان  السامي 

ُعمان املباركة.
لطاني  وأضاف سعادته: يأتي إصدار املرسوم السُّ
رقم )54/   2022( بإنشاء محمية املتنزه الوطني 
للتنمية  تحقيًقا  مسندم  بمحافظة  الطبيعي 
خالل  من  الطبيعية  املوارد  صون  يف  املستدامة 
األحياء  وحماية  األحيائي  التنوع  عىل  املحافظة 
الفطرية والثراء الجيولوجي، وهي املحمية األوىل 

ُعمان،  سلطنة  يف   22 والـ  مسندم  محافظة  يف 
يف  الُعمانية  املرأة  ووجود  حضور  أن  إىل  الفتاً 
وإسهاماتها  واملجاالت  والقطاعات  امليادين  كل 
التي تعيشها  الشاملة  التنمية  الفاعلة يف مسرية 
وثمراِت  حصاِد  دالالِت  يحمل  ُعمان  سلطنة 
االهتمام والرعاية اللذين حظيت بهما يف سلطنة 
الجليلُة حرُم  الّسيدُة  أكدت عليه  ُعمان، وهو ما 
الُعمانية  املرأة  يوم  بمناسبة  لطان  السُّ جاللِة 
الذي يوافق الـ 17 من أكتوبر سنويًّا من خالل 
يف  وحققتها  بلغتها  التي  واإلنجازات  املستوى 

القطاعات العلمية والعملية.
مو  وتطرق سعادة السفري إىل تأكيد صاحُب السُّ
الّسيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد وزير الثقافة 
والرياضة والشباب خالل تدشينه شعار وهوية 
نادي املرأة للرياضة واإلبداع الثقايف، عىل أن املرأة 
أنها  الزمان  مّر  عىل  وباقتدار  أثبتت  الُعمانية 
رشيكة أساسية يف مسرية العطاء واالزدهار، كما 
لطان هيثم بن  السُّ الجاللِة  أراد حرضُة صاحِب 

طارق املعظم »حفظه الله ورعاه«.
حرص  إىل  السياق  هذا  يف  السفري  سعادة  ونوه 
جاللة السلطان عىل قيام جمعيات املرأة الُعمانية، 
ومراكز التأهيل لألشخاص ذوي اإلعاقة الحكومية 
منها واألهلية يف جميع محافظات سلطنة ُعمان 
بإسداء  جاللُته  وتفّضل  الفاعلة،  بأدوارها 
املال  الدعم  بتقديم  الكريمة  السامية  توجيهاته 
ليخرج  وتطويرها  بها،  واالهتمام  لها،  املناسب 
 19 بـ  العمانية  املرأة  جمعيات  تطوير  مخترب 
مبادرة تمكينية واستثمارية بهدف تحقيق نقلة 
نوعية يف أدوار هذه الجمعيات انطالقا من ثالثة 
مرتكزات وهي الحوكمة والقوانني والترشيعات، 

والبيئة الداعمة، والتمويل واالستثمار. 
عىل  لطان  السُّ جاللُة  »حرص  سعادته:  وقال 
قبل  من  املبذولة  للجهود  الّسامية  متابعته 
إبراز  عىل  والرتكيز  بالشباب  لالهتمام  الحكومة 
ذي  الّسيد  مو  السُّ أّن صاحَب  كما  إسهاماتهم«، 
يزن بن هيثم آل سعيد وزير الثقافة والرياضة 
والشباب أكد بمناسبة يوم الشباب الُعماني عىل 
»أن الشباب من أهمِّ مرتكزات رؤية ُعمان 2040 
التي تهدف إىل تحقيق االستدامة والرّخاء لجيل 

أبنائها اليوم وأجيال الغد«.
املفدّى ألبناء  البالد  وأضاف: جاءت دعوُة عاهل 
املجتمع  بمبادئ  للتمسك  العزيز  الوطن  وبنات 
»جوهر  الُعمانية  بالهوية  واالعتزاز  وقيمه 
األرض  هذه  تاريخ  ركائز  إحدى  شخصيتنا« 
وثورة  التكنولوجيا  تطّور  آثار  ظل  يف  الطيبة 
املعلومات عىل العالم من انتشار لألفكار السلبية 
االنفتاح  أن  عىل  مشّدًدا  الدخيلة،  والعادات 
توازن ووضوح،  »يف  يكون  أن  بّد  ال  العالم  عىل 
وال  أصالتنا  ُتفقدنا  ال  بإيجابية،  معه  ونتفاعل 

ُتنسينا هويتنا«.
لطان  وتطرق السفري البلويش إىل تأكيد جاللِة السُّ
والتدريب  التعليم  لقطاعي  املحوري  الدور  عىل 
الوطنية  بالكفاءات  العمل  سوق  رفد  يف  املهني 
تنفيذية  خطة  بإعداد  جاللته  وتوجيه  املاهرة، 
متكاملة لتطوير هذا القطاع بالتعاون مع بعض 
مسار  إعداد  وباستكمال  الدولية،  املؤسسات 
العام  التعليم  مخرجات  ضمن  التقني  التعليم 
ومواءمة مخرجات التعليم العام )املسار التقني( 

مع برامج التعليم والتدريب املهني.
وقال سعادته: »تعمل منظومة االبتكار يف سلطنة 
تحويل  عىل  الجهات  من  عدٍد  وبتكامل  ُعمان 
املعرفة املكتسبة إىل تطبيقات مبتكرة تستطيع أن 
تتحول إىل مرشوع تجاري، وُتسّجل ملكيًّة فكرّيًة 

خوض  من  يمّكنها  جزئي  تمويل  عىل  وتحصل 
مغامرة ريادة األعمال«.

عديدة  بجهود  بالده  قيام  سعادته  أكد  كما 
وتغيري  الفكرية  امللكيات  تسجيل  فرتة  لتقليص 
تسجيل  للمستفيدين  يتيح  تسجيلها  آلية 
ملكيات فكرية عاملية من سلطنة ُعمان بالتزامن 
تحويل  يف  أسهمت  التي  الوطنية  الربامج  مع 
إىل  الفتا  ناشئة،  رشكات  إىل  التخرج  مرشوعات 
الناشئة  جهود استحداث سبل تمويل للرشكات 
بمختلف أحجامها واحتياجاتها من خالل برامج 
مختلفة منها التمويل املبارش، وبرامج مرسعات 
األعمال، وبرامج حاضنات األعمال التي بدأت يف 
تأسيس حاضنات أعمال يف مختلف املحافظات 
أكاديمية  لتكوين  املؤسسات  من  عدد  ودمج 
االبتكار الصناعي التي تحّول املعرفة إىل مرشوع 

مبتكر من خالل الربامج املقدمة يف األكاديمية.
هذه  بفضل  السلطنة  حازت  سعادته:  وقال 
ركيزة  يف  عامليًّا  العارشة  املرتبة  عىل  الجهود 
العاملي  االبتكار  مؤرش  نتائج  ضمن  التعليم 
2022 متقدمة بـ 34 مرتبة عن العام السابق، 
الـ 19 يف مؤرش سياسات  وحصلت عىل املرتبة 
أن  السفري:  سعادة  وأوضح  األعمال.  ممارسة 
لطان  السُّ جاللِة  أرساها  خّطة  تتبع  السلطنة 
هيثم بن طارق بكل عزم لتنفيذ تدابري وإجراءات 
جراء  اقتصادية  آثار  من  العالم  شهده  ملا  نظرًا 
العاملية،  األزمات  من  وعدٍد  كورونا  جائحة 
وكان عىل رأس هذه التدابري خطة التوازن املال 
أظهرت  التي   )2024-2020( املدى  متوسطة 
نجاعتها من خالل ما حققته من نتائج تدعمها 
الخطة الخمسية العارشة )2021-2025( وفًقا 
بما عرّب به  ملرتكزات رؤية ُعمان 2040. منوهاً 
جاللُته عن ارتياحه تجاه التغيري اإليجابي ملسار 
االلتزام  عىل  السلطنة  وقدرة  للدولة  املال  األداء 
والوفاء بتعهداتها املالية. وتمّكنت سلطنة ُعمان 
املايض  أغسطس  نهاية  وحتى  العام  هذا  خالل 
السندات  بعض  واستبدال  قروض  تسديد  من 
مرتفعة الُكلفة بأخرى منخفضة بقيمة تزيد عىل 
4 مليارات ريال ُعماني، ومن خفض حجم الّدْين 
العام بنحو 2.4 مليار ريال ُعماني حتى نهاية 
مليار   18.4 ليبلغ  الجاري  العام  من  أغسطس 
ريال ُعماني نتيجة لعدٍد من اإلجراءات الحكومية 

املتخذة لدعم التعايف االقتصادي.
إىل  العام  الدَّْين  نسبة  أن  السفري  سعادة  وأكد 
 46.5 حتى  تراجعت  اإلجمال  املحيل  الناتج 
مخاطر  خفض  من  الحكومة  مّكن  مما  باملائة 
العام  الدَّْين  فوائد  ُكلفة  وخفض  العام  الدَّْين 
مليون   127 بنحو  مستقباًل  سدادها  الواجب 
ريال ُعماني بجانب تحسني التصنيف االئتماني 
وغريها من املنافع لتعزيز النمو االقتصادي، الفتا 
إىل أن ارتفاع القيمة املُضافة يف األنشطة النفطية 
من  الثاني  الربع  بنهاية  النفطية  واألنشطة غري 
الناتج املحيل  العام الجاري، أسهم يف نمّو قيمة 
باملائة   30.4 بنحو  الجارية  باألسعار  اإلجمال 
بنحو  مقارنة  ُعماني،  ريال  مليار   20.4 لتبلغ 
15.6 مليار ريال ُعماني بنهاية الربع املماثل من 

عام 2021م.
ترى  بالده  أن  العماني  السفري  سعادة  وجدد 
الرشق  إرساء سالٍم عادٍل وشامٍل يف منطقة  أن 
عىل  فلسطينية  دولة  إقامة  يتطلب  بات  األوسط 
مشدداً  1967م،  عام  منذ  املحتلة  أراضيها  كل 
عىل رفض بالده كل أشكال االنتهاكات املمنهجة 
التعسفية  واالعتقاالت  التوسعية  والهيمنة 

للفلسطينيني كافة.

{  السفير نجيب بن يحيى البلوشي

نجاح بطولة كأس العالم في قطر هو نجاح لنا جميعا

البلوشي،  يحيى  بن  نجيب  السيد  سعادة  قال 
إن  الدولة  لدى  الشقيقة  عمان  سلطنة  سفير 
السنوات  مدار  على  كبيرة  جهودا  بذلت  قطر 
مدار  على  دؤوبا  عمال  هناك  وأن  الماضية، 
تماما  جاهزة  التحتية  البنية  جعل  الساعة، 
  2022 قطر   FIFA العالم  كأس  بطولة  النطالق 
الجهود  هذه  تكون  أن  متوقعًا  األحد،  غد  بعد 

عامال حاسما في نجاح البطولة. وأكد سعادته 
خالل تصريحات بمناسبة االحتقال بذكرى اليوم 
الذي  للسلطنة  والخمسين  الثاني  الوطني 
الثامن عشر من نوفمبر سنويًا، أن هناك  يوافق 
اهتماما وحماسا كبيرين داخل السلطنة بكأس 
في  تقام  انها  خاصة   2022 قطر   FIFA العالم 
بيد  ويدًا  ومؤازر،  مساند  والجميع  شقيقة  دولة 
أجل  من  القطريين  وأشقائهم  إخوانهم  مع 
ولدول  لنا  نجاحا  نعتبرها  التي  البطولة  نجاح 

المنطقة بأسرها.

كتب - كرم الحليوي

} تصوير - عباس عيل

{  السفير العماني خالل تصريحاته للصحفيين

عمان تحتفل بما تحقق من بذل وعطاء في نهضتها المتجّددةالسلطنة تساند وتؤازر شقيقتها في هذا الحدث العالمي 
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متابعات

أدوا اليمين القانونية أمام 

الترخيص لـ »24« وسيطا عقاريا جديدالجنة شؤون الوسطاء.. »العدل«:
من  ج���دي���دة  دف��ع��ة  أدت 
ال���وس���ط���اء ال��ع��ق��اري��ي��ن 
لهم،  المرخص  القطريين 
لجنة  أمام  القانونية،  اليمين 
العقاريين  الوسطاء  شؤون 
وشملت  ال���ع���دل.  ب������وزارة 
بين  ما  وسيطا   24 الدفعة 
للوساطة  وش��رك��ات  أف���راد 
يرفع عدد  العقارية، وهو ما 
لهم  ال��م��رخ��ص  ال��وس��ط��اء 
العمل  تفعيل  ب���دء  م��ن��ذ 
من  ألكثر  الجديدة  بالقانون 
قطريا  عقاريا  وسيطا   564
إدارة  لدى  ومسجال  مرخصا 

الوساطة العقارية.
ويأتي الرتخيص له�ذه الدفعة، منذ بدء 
وزارة العدل تفعي�ل القانون رقم )22( 
لس�نة 2017 بتنظي�م أعمال الوس�اطة 
العقاري�ة، يف إطار اإلج�راءات التنفيذية 
ألحكام القانون، والدفع بأعمال الوساطة 
العقاري�ة نح�و بيئ�ة قانوني�ة منظمة 
ومهي�أة ملواكب�ة النهض�ة االقتصادي�ة 
الدول�ة  تش�هدها  الت�ي  والعمراني�ة 
والتوس�ع الكبري يف القطاع العقاري، مع 
ما يستلزم ذلك من إعادة تهيئة وتنظيم 
املنظومة العقارية لتحقيق أهداف رؤية 

قطر الوطنية 2030.
ورحب الس�يد   سعيد عبد الله السويدي، 
وكيل الوزارة املساعد لشؤون التسجيل 
لجن�ة  رئي�س  والتوثي�ق  العق�اري 
ش�ؤون الوس�طاء العقاري�ن، بالدفعة 
الجدي�دة من الوس�طاء املرخ�ص لهم، 
وأك�د حرص الوزارة ع�ى االرتقاء بهنة 
الوس�اطة العقارية حيث يويل س�عادة 
الس�يد   مس�عود ب�ن محم�د العامري- 
وزي�ر الع�دل اهتماما خاص�ا بتطوير 

املهن القانونية بما ينس�جم مع أهداف 
رؤي�ة قط�ر الوطني�ة 2030، ومن بن 
ه�ذه امله�ن مهن�ة الوس�اطة العقارية 
ملا يرتت�ب عليها م�ن نتائ�ج ذات صلة 
مبارشة بمس�رية التنمي�ة الوطنية التي 
يعترب القطاع العق�اري إحدى ركائزها 

األساسية. 
وأكد الس�يد   الس�ويدي عى رضورة أن 
يك�ون التعامل مع الوس�طاء املرخص 
لهم مل�ا لذلك من أهمي�ة لحماية حقوق 
مختلف األطراف، وحذر من التعامل مع 
الوس�طاء غري املرخص له�م بعد انتهاء 
مهل�ة توفيق األوضاع والب�دء يف تفعيل 
قان�ون الوس�اطة العقاري�ة، ون�وه إىل 
رضورة اعتماد نم�اذج العقود الخاصة 
بالوس�طاء العقارين يف معامالت البيع 
املتعامل�ن  حق�وق  لضم�ان  وال�راء 

والوسطاء.
وتأت�ي ه�ذه الخط�وة يف إط�ار جهود 
مهن�ة  تنظي�م  إلع�ادة  الع�دل  وزارة 

الوس�اطة العقاري�ة، والعم�ل بموجب 
أح�كام القانون رقم 22 لس�نة 2017 
العقاري�ة،  الوس�اطة  بتنظي�م أعم�ال 
بما يخ�دم االقتصاد الوطن�ي، وتطوير 
آليات العمل بالس�وق العقاري، وتأهيل 
املش�تغلن بمهنة الوساطة من أصحاب 
املكات�ب والوس�طاء القطري�ن. وتنوه 
الوزارة برضورة التعامل مع الوس�طاء 
العقاري�ن املرخ�ص لهم م�ن الوزارة 
القانوني�ة  للمخالف�ات  تجنب�ا  وذل�ك 
املرتتب�ة عى القي�ام بأعمال الوس�اطة 

دون ترخيص.
وج�اء الرتخي�ص له�ذه الدفع�ة بع�د 
اس�تكمال اإلجراءات التنظيمية املحددة 
بموج�ب أحكام القانون، والتي تش�مل 
مقابلة املتقدم�ن ألعمال املهنة ومعاينة 
مكاتبهم والتأكد من مطابقتها ملتطلبات 
مزاول�ة املهن�ة، واملش�اركة يف الدورات 
التدريبية التخصصية بمركز الدراسات 

القانونية والقضائية.

ويأت�ي الرتخي�ص للدفع�ة الجديدة يف 
إطار جه�ود وزارة العدل إلعادة تنظيم 
وتفعي�ل  العقاري�ة  الوس�اطة  مهن�ة 
اإلجراءات التنظيمية بما يخدم االقتصاد 
الوطني، ويطور آليات العمل بالس�وق 
العق�اري، ويؤه�ل املش�تغلن بمهن�ة 
الوساطة العقارية من أصحاب املكاتب 
الفائدة  القطرين، وتعظيم  والوس�طاء 
لصالح الوس�طاء العقاري�ن القطرين 
باعتبارهم رشكاء يف االستثمار العقاري 
ويؤسس إليجاد مكاتب وساطة عقارية 

متطورة عى مستوى املنطقة.
وتتوىل إدارة الوساطة العقارية استقبال 
وفرز الطلبات وتق�وم بتنظيم الدورات 
التدريبية املطلوبة بالتنس�يق مع قس�م 
التدري�ب بمرك�ز الدراس�ات القانونية 
والقضائية بما يضم�ن حصول املتقدم 
ملمارس�ة مهنة الوس�اطة العقارية عى 
كافة املتطلبات املهنية والقانونية للقيام 

بدوره يف هذا القطاع عى الوجه األمثل.

الدوحة - $

.. ولدفعة جديدة من الخبراء

أدت دفعة جديدة من الخ�رباء اليمن القانونية، صباح أمس بوزارة العدل، 
بصفتهم خرباء معتمدين أمام الس�لطات القضائية يف الدولة وفقا للضوابط 

الواردة يف القانون رقم )16( لسنة 2017 بتنظيم أعمال الخربة.
وتم تس�ليم الخرباء شهادات القيد ملبارشة مهامهم، وذلك بعد أن تم قيدهم 

ضمن خرباء الجدول لدى إدارة الخرباء يف وزارة العدل.
وتش�مل الدفع�ة الجديدة عددا من الكوادر الوطني�ة من أصحاب الخربة يف 

تخصصات مختلفة، تشمل الخربات الطبية، واملوارد البرية. 
وتعك�ف وزارة الع�دل عى إع�داد وتأهيل ك�وادر وخربات وطني�ة تأهيال 
متكامال، وتعمل عى اس�تقطاب أصح�اب الخربات الن�ادرة لتعزيز كفاءة 
أعم�ال الخربة لدى الجه�ات القضائية وتوف�ري الخربات الفني�ة الالزمة يف 
مختل�ف املجاالت والتخصص�ات، وبما يحقق األهداف التي تس�عى وزارة 
الع�دل إىل تحقيقه�ا ملنظومتن�ا القانونية بتوف�ري خربات تواك�ب النهضة 
الشاملة التي تشهدها الدولة يف كافة املجاالت وبما يسهم يف ترسيخ العدالة. 
وضم�ن جهودها لتعزيز ال�كادر الوطني من الخرباء، تعم�ل وزارة العدل 
حالي�ا عى زيادة أع�داد الخرباء وتنويع مجاالت خرباتهم، الس�يما الخربات 
الفني�ة الدقيق�ة والنادرة، حيث تم اس�تحداث نظام لج�دول الخرباء وذلك 
به�دف توثيق وقيد الخربات املختلفة يف كافة التخصصات، مع وضع قواعد 
تنظم كيفية قيد الخرباء بالجداول والترصيح للخرباء بمزاولة أعمال الخربة. 
ويجري إعداد وتأهيل الخرباء للقيام بمزاولة املهنة من خالل برامج تدريبية 
متكامل�ة يتلقاها املتقدم�ون ملزاولة املهنة قبل أداء اليم�ن القانونية ضمن 
دورات منتظمة بمركز الدراسات القانونية والقضائية. وتهدف هذه الربامج 
إىل تعري�ف املتقدم�ن ملزاول�ة أعمال الخ�ربة بالقواعد الخاصة بممارس�ة 
مهن�ة الخرباء، م�ن خالل اس�تعراض األحكام الخاصة ب�روط وضوابط 
القي�د بجدول الخ�رباء، وبي�ان االلتزام�ات القانوني�ة املتعلقة بممارس�ة 
مهن�ة الخرباء)خرباء الجدول وخ�رباء اإلدارة(، واإلحاطة بالقواعد الخاصة 
بالش�كوى عى الخبري ومس�ائلته تأديبيا وك�ذا القواع�د القانونية املتعلقة 
بتنفيذ أعم�ال الخربة، والقواعد القانونية املنظمة لندب الخرباء يف املس�ائل 
الجنائية من النيابة العامة، وبيان قواعد مناقش�ة تقرير الخبري واالعرتاض 
علي�ه، كما تتناول الربامج األحكام املنظمة لقيد الخرباء وضوابط ممارس�ة 
أعم�ال الخ�ربة، والقواعد الخاص�ة بأداء وتنفي�ذ أعمال الخ�ربة يف قانون 

املرافعات واإلجراءات الجنائية.
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حذرت من استخدامها دون وصفة طبية من المختصين

»الرعاية« توعي 
بالمضادات الميكروبية

ضمن إطار األس�بوع العاملي للتوعية حول 
يص�ادف  وال�ذي  امليكروبي�ة  املض�ادات 
منتصف نوفمرب من كل عام تقوم مؤسسة 
الرعاي�ة الصحي�ة األولي�ة بحمل�ة للتوعية 
بشأن مضادات امليكروبات، وزيادة الوعي 
بظاه�رة مقاوم�ة مض�ادات امليكروب�ات 
عى الصعيد العاملي، وتش�جيع املمارس�ن 
الصحين يف املنش�آت الصحية، واملسؤولن 
عن وض�ع السياس�ات عى اعتم�اد أفضل 
املمارس�ات لتجنب اس�تمرار ظهور حاالت 

العدوى املقاومة لألدوية وانتشارها.
كما أن تطبيق احتياطات مكافحة العدوى 
يمث�ل وس�يلة فاعل�ة للح�د م�ن انتش�ار 
البكترييا املقاوم�ة للمضادات الحيوية، من 
خالل غس�ل اليدي�ن، والحد م�ن التعرض 
لألش�خاص املصابن أو املحتمل إصابتهم 
بالع�دوى، والنظاف�ة الش�خصية، وأخ�ذ 

التطعيمات الالزمة حسب الفئة العمرية.
ويف ه�ذا الص�دد يق�ول الدكت�ور محمود 
املحمود رئيس قس�م املش�رتيات والتموين 
الدوائي بمؤسس�ة الرعاية الصحية األولية: 
تعك�س الحمل�ة الح�رص يف التعام�ل مع 

املضادات الحيوية ورس�الة شاملة، مفادها 
أن املض�ادات الحيوية م�ورد ثمن البد من 
الحفاظ عليه وينبغي أال تستعمل لعالج ما 
تسببه البكرتيا إال يف حالة وصفها من جانب 
متخصص م�ن مقدمي الرعاي�ة الصحية. 
يهدف األس�بوع التوع�وي إيل زيادة الوعي 
بمقاوم�ة املض�ادات الحيوي�ة والحث عيل 
اتباع أفضل املمارس�ات، فيما بن صفوف 
املرىض عام�ة ومقدمي الخدم�ة الصحية، 
وواضعي السياسات الدوائية تجنبا لظهور 
املزيد من حاالت مقاومة املضادات الحيوية 

وانتشارها.

{ د. محمود المحمود
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في قطاع النقل البحري.. »المواصالت«:

إنجاز »3420« معاملة خدمية

هذا ويس�عى قطاع النقل البحري ب�وزارة املواصالت 
إىل تحدي�ث وتطوير قطاع النقل البح�ري بما يواكب 
التط�ورات البحري�ة الدولي�ة املتس�ارعة م�ن خالل 
التطبي�ق الخ�الق للمواثيق البحري�ة الدولية ومتابعة 
ما ُيس�تجد منها، وذلك يف إطار الخطة االس�رتاتيجية 
لل�وزارة الت�ي ته�دف إىل ضمان مالح�ة بحرية آمنة 
تتوف�ر لها جميع رشوط الس�المة البحرية، فضالاً عن 
ذلك يعم�ل قطاع النق�ل البحري ع�ى تطوير اإلطار 
القانون�ي املنظ�م لألعم�ال البحرية، وتعزي�ز العمل 
الفني واإلداري يف مجاالت التفتيش واملعاينة والرقابة 

والتحقيق يف الحوادث، وغريها.
ويضع قطاع النقل البحري عى رأس أولوياته ضمان 
جودة خدمات ووس�ائل النقل البحري عرب نر ثقافة 
الج�ودة ورف�ع الوعي بأفض�ل املعايري واملمارس�ات 
الدولي�ة، وتطوير نظام إج�راءات املعاينات التكميلية 

للس�فن به�دف ضم�ان تواف�ق جمي�ع الس�فن م�ع 
املتطلبات الدولية لروط السالمة واإلبحار اآلمن.

ويف إطار الجه�ود التي يبذلها القطاع لتحقيق أهدافه 
االس�رتاتيجية بم�ا يتواف�ق م�ع رؤية قط�ر الوطنية 
2030، يح�رص قط�اع النقل البحري عى التنس�يق 
م�ع املنظمة البحري�ة الدولية ومتابعة م�ا ُينر عنها 
م�ن اتفاقيات ومنش�ورات، وإب�داء مرون�ة يف إجراء 
مراجعات مس�تمرة عى التريعات الوطنية لتتماىش 
م�ع التريع�ات الدولية ذات الصلة ع�ى النحو الذي 
يخ�دم رؤي�ة ومصالح دول�ة قطر. عالوة ع�ى ذلك، 
يعمل قطاع النقل البحري عى مد جسور التعاون مع 
مختلف الجهات املعنية باختصاصات النقل البحري، 

وإرشاكهم يف االجتماعات وورش العمل الدولية.
ويت�وىل قط�اع النقل البح�ري اإلرشاف ع�ى كافة 
أنش�طة النقل البحري بدول�ة قطر من خالل ثالث 

ركائز أساسية:
األوىل ه�ي إدارة تخطيط وتراخي�ص النقل البحري، 

وتختص باملهام التالية:
 تنفيذ أحكام القوانن واللوائح املنظمة لش�ؤون النقل 
البح�ري، ووض�ع السياس�ة العامة لتخطي�ط أعمال 
النق�ل البح�ري، يف ضوء السياس�ات العام�ة للدولة، 
وإعداد الدراس�ات الالزمة يف مجال تخطيط ش�بكات 
النق�ل البح�ري، وتطويرها بالتنس�يق م�ع الجهات 

املختصة بالدولة.
وإع�داد الدراس�ات الالزمة لتحدي�د متطلبات إصدار 
الرتاخي�ص املتعلق�ة بالنقل البحري، وتحديد رس�وم 
أداء الخدم�ات ألعمال النق�ل البحري، ووضع القواعد 
والق�رارات املنظمة لخدم�ات النقل البح�ري، وتلقي 
ودراس�ة طلب�ات تراخي�ص رشكات تقدي�م خدمات 

النقل البحري، وإصدارها.

الدوحة - $

إصدار رخص وتسجيل وسائط بحرية وطلب نقل ملكية وشهادة صالحية المالحة

إنجاز  عن  المواصالت  وزارة  اعلنت 
 3420 بالوزارة  البحري  النقل  قطاع 
الثالث  الربع  في  خدمية  معاملة 
تنوعت  ح��ي��ث   ،2022 ع���ام  م��ن 
رخص  إص���دار  بين  م��ا  ال��خ��دم��ات 
وتسجيل الوسائط البحرية وطلب 
صالحية  وش��ه��ادة  ملكية  نقل 

المالحة.
تابعة  معامالت  ال���وزارة  وأن��ه��ت 
ل��خ��دم��ات ال���رخ���ص وت��س��ج��ي��ل 
التسجيل  وهي:  البحرية  الوسائط 
وب��دل  الملكية  ونقل  والتجديد 
ف���اق���د وش���ط���ب، ف��ي��م��ا ت��أت��ى 
أب����رز خ���دم���ات ش����ؤون ال��ب��ح��ارة 
واعتماد  إص��دار  هي:  والشهادات 
للضباط  األه��ل��ي��ة  ال���ش���ه���ادات 
البحريين  والمهندسين  البحريين 

والتطقيم األمني.

استعراض العالقات واالستعدادات للمونديال

وزير الخارجية يتلقى اتصاال 
من نظيره الهولندي

الدوحة- قنا- تلقى سعادة الشيخ محمد 
ب�ن عبدالرحم�ن آل ثان�ي نائ�ب رئيس 
مجل�س الوزراء وزي�ر الخارجية، أمس، 
اتصاال هاتفيا من س�عادة الس�يد فوبكه 
هوكسرتا وزير الخارجية بمملكة هولندا.

جرى خ�الل االتص�ال، اس�تعراض عالقات 
وآخ�ر  البلدي�ن  ب�ن  الثنائ�ي  التع�اون 
االس�تعدادات الس�تضافة بطولة كأس العالم 
FIFA قطر 2022، إىل جانب تداعيات األزمة 

بن روسيا وأوكرانيا وسبل حلها سلميا.
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تعريف جمهور 
المونديال باإلسالم

استعدادات قوية في 
مركز المراقبة الجوية

فعاليات وبرامج كتارا 
تنطلق اليوم

جهود جبارة

بالمجالس القطرية

الزوار يتعرفون على ثقافتنا
الدوحة- قنا- تمثل املجالس أهمية كبرية للقطريني، ملا ُعرف 
عنها منذ الق�دم إتاحتها لعابري الس�بيل، فضلاً عىل دورها 
يف إث�راء الحياة االجتماعية، ما يجعله�ا بحٍق مدارس تربوية 

وتعليمية، إذ لم تكن تغلق أبوابها يف أي من فصول العام.
كما تعك�س املجالس عادات وتقاليد أهل قطر، وفق ما يتصفون به 
من كرم الضيافة، ودورها الرتبوي، حيث هناك نوعان من املجالس، 
ا  األول: ش�توي، واآلخ�ر: صيفي، ل�كل منهما خصوصيت�ه، محققاً
اله�دف الكبري نفس�ه الذي يعم�ل عليه املجل�س. واملجالس تراث 
تناقلته األجيال وحافظت عليه، ولم يتنقل ش�كل املبنى فقط 
ا، وهو ما س�يمثل فرصة لزوار وجماهري  بل طبيعة أهله أيضاً
بطول�ة كأس العال�م FIFA قطر 2022، للتع�رّف عىل كرم 
الضيافة والثقافة العربية ومواكبة العادات والتقاليد األصيلة، 

ا شعار »مرحباًا بالجميع«. فمجالس أهل قطر ترفع دائماً
ويف ه�ذا الس�ياق، يحاف�ظ املجتم�ع القط�ري ع�ىل العادات 
والتقالي�د والقيم واملب�ادئ الراس�خة التي توارثته�ا األجيال 

واملتمثل�ة يف الحياة العائلية وصف�ة القرابة التي تحّدد طريقة 
التواصل بني أفراد األرسة واألقارب، خاصة فيما يتعلق بحقوق 
ا  والتزامات كل شخص يف املناسبات العائلية والتي تعتمد أيضاً

عىل مشاعر الرتابط واالنتماء االجتماعي والقيم اإلسلمية.
وتعكس املجالس القطرية التقليدية، القيم العربية واإلسلمية، حيث 
يع�د املجلس املقر الرئي�ي للجتماع بالضي�وف واألصدقاء وأفراد 
العائل�ة مع مراعاة الفصل بني الجنس�ني، إذ اعت�اد القطريون عىل 
االلتق�اء يف املجالس وتبادل الزيارات والتواجد فيها غالبية أوقاتهم، 
ويحرصون عىل اصطحاب أبنائهم إىل املجالس وحضور املناسبات، 
وذل�ك لتعلم العادات والتقاليد وتناقله�ا من جيل إىل آخر، معتربين 
املجالس مدارس، فيها نشأوا، ونشأ من قبلهم اآلباء واألجداد، وفيها 
يلتقون لتبادل األحاديث وإقامة املناسبات، إذ جرت العادة أن تفتح 
مجال�س أهل قط�ر أبوابها يف كل وقت، خاص�ة عقب صلة العرص 
إىل ما بعد صلة العش�اء، مع البقاء فيها طيلة هذه الفرتة الستقبال 

ا. الزوار من األقارب واألصدقاء والضيوف أيضاً

شواطئ جديدة مجهزة إلسعاد الجماهير

الشهراني: خدمات وتسهيالت لذوي االحتياجاتمشجعون سعوديون: التنظيم القطري أبهرنا



تفقد برج المراقبة 
المزود بكافة 

التقنيات الحديثة

8

السنة )28( - الجمعة 24 من ربيع اآلخر  1444هـ الموافق 18 نوفمبر 2022م العدد )9937(

متابعات

 السليطي يطلع على االستعدادات

مرافق المالحة الجوية.. جاهزة

سيف  بن  جاسم  السيد  سعادة  قام 
أمس،  املواصالت،  وزير  السليطي 
الجوية،  املالحة  مرافق  يف  بجولة 
االستعدادات  عىل  خاللها  اطلع 
الالزمة للهيئة العامة للطريان املدني 
فيفا  العالم  كأس  بطولة  الستضافة 

.2022 قطر 
وزير  سعادة  اطلع  الجولة  وخالل 
برج  يف  األعمال  سري  عىل  املواصالت 
مطار  مكونات  أهم  أحد  املراقبة؛ 
التقنيات  بكافة  املزود  الدويل،  حمد 
املعطيات  مع  املتوافقة  الحديثة 
مجال  يف  املتبعة  العاملية  واملعايري 
ذات  لتقديم خدمات  الجوية،  املالحة 
متطلبات  مع  تتناسب  عالية  كفاءة 
أن  املتوقع  العالم  كأس  بطولة 
أيام  خالل  الجوية  الحركة  تصل 
 1400 من  أكثر  إىل  استضافتها 

حركة يف اليوم.
يف  العمل  سري  سعادته  تفقد  كما 
الذي  الجوية  للمراقبة  قطر  مركز 
يف  تقدماً  واألكثر  األحدث  يعترب 
منطقة الرشق األوسط، ويضم الربج 

والوحيد  نوعه  من  األول  االفرتايض 
متطورة  بتقنيات  واملزود  املنطقة  يف 
تسيري  من  الجوي  املراقب  تمّكن 
الحركة األرضية للطائرات واملركبات 

إىل  باإلضافة  بعد،  عن  ومراقبتها 
ذلك يتميز املركز باحتوائه عىل غرفة 
 ،360 بدرجة  األبعاد  ثالثية  محاكاة 
تكنولوجية  بمواصفات  مزودة 

تجعل منه األحدث يف املنطقة، فضال 
عىل  أيضا  املركز  يشتمل  ذلك  عن 
بالخدمات  الخاصة  املرافق  كافة 
واإلنقاذ،  البحث  وخدمة  التشغيلية 
ومكتب  الطريان،  معلومات  وخدمة 

واالتصاالت. املالحة  مراقبة 
سري  عىل  سعادته  اطلع  ذلك  عقب 
التي  واإلنقاذ  اإلطفاء  إدارة  عمل 
حركة  عمليات  مراقبة  يف  تختص 
يف  الساعة  مدار  عىل  الطائرات 
واإلقالع  والهبوط  االقرتاب  منطقة 
باملطار،  والوقوف  التحرك  وساحات 
ملواجهة  االستعداد  إجراءات  واتخاذ 

الطوارئ. حاالت 

االطالع على سير عمل إدارة 
اإلطفاء واإلنقاذ

الدوحة - $

»ذوي التوحد« تجربة حّسية شاملة لـ

التزام  التعليمية  املدينة  استاد  يعكس 
مؤسسة قطر املستمر بالشمولية وإتاحة 
للجميع. ويضم االستاد  امليرّس  الوصول 
الوصول  تضمن  التي  املرافق  من  عدًدا 
امليرّس لجميع أفراد املجتمع، وحصولهم 
املالعب  أحد  وهو  ُتنىس،  ال  تجربة  عىل 
املجهزة الستضافة مباريات بطولة كأس 
العالم FIFA قطر 2022™ التي ستقام 
للمرة األوىل يف الرشق األوسط هذا العام.
الفريدة  والخصائص  املميزات  أهم  من 
غرفة  هي  االستاد  بها  يتمتع  التي 
لتالئم  ُصممت  التي  الحسية،  املساعدة 
ذوي  من  وغريهم  التوحد  ذوي  األفراد 
هذه  وتقع  الحيس.  اإلدراك  صعوبات 

الضيافة  أجنحة  أحد  ضمن  الغرفة 
من  تطويرها  وتم  بوكس1(،  )سكاي 
العليا  واللجنة  الفيفا،  تعاون بني  خالل 
قطر،  ومؤسسة  واإلرث،  للمشاريع 
والسوق  والنطق،  للسمع  قطر  ومركز 

الحيّس.
الذين  لألفراد  الغرفة  هذه  وخصصت 
بالصخب  حافلة  االستاد  بيئة  يجدون 
الغرفة  صممت  حيث  مفرط،  بشكل 
لخلق بيئة مناسبة لذوي التوحد، وتتيح 
كما  املباريات.  بمشاهدة  االستمتاع  لهم 
وعدًدا  وحسيّة  تفاعلية  ألعاًبا  تحتوي 
العازلة  الرأس  سماعات  من  محدوًدا 
الطعام  مرافق  إىل  إضافة  للضوضاء، 

والرشاب.
تقول نهال محمد الصالح، مدير برامج 
يف إرثنا: مركز ملستقبل مستدام: »وََعَدت 
لها مثيل  لم يسبق  بتنظيم بطولة  قطر 
وهذا  الوصول،  إتاحة  سهولة  حيث  من 

ما نعمل عىل تحقيقه«.
الريايض  اإلرث  أن  »أعتقد  وتضيف: 
كبري  قدر  عىل  البطولة  سترتكه  الذي 
التزام  عىل  تربهن  فهي  األهمية،  من 
قطر بدعم الرياضة، ودعم كافة األفراد 
إلدراك كامل إمكاناتهم وقدراتهم يف أي 
الناس  معظم  يعتقد  يختارونه.  مجال 
األشخاص  عىل  مقترصة  الرياضة  أن 
األصحاء الذين ال يواجهون أي تحديات 

وتقع  ذلك،  تتجاوز  لكنها  جسدية، 
تغيري  ضمان  مسؤولية  عاتقنا  عىل 
األفراد  مشاركة  وإتاحة  االنطباع،  هذا 
مجاالت  كافة  يف  قدراتهم  بمختلف 

صناعة الرياضة«.
بوجود  التعليمية  املدينة  استاد  يتميز 
متخصصة  تدريبات  تلقوا  متطوعني 
سيساعدون  والذين  املباريات،  أيام  يف 
للعثور عىل  اإلعاقة  املشاهدين من ذوي 
مقاعدهم. وتمت مراجعة الفتات الطريق 
إيجاد طريقهم  عىل  املشاهدين  ملساعدة 
إىل مقاعدهم بشكل مبسط وواضح. كما 
رصيف  عىل  الوصول  منصات  تحتوي 
البرصية،  اإلعاقات  لذوي  مخصص 

تعمل  الوضوح  عالية  ملونة  ورشائط 
الوجبات  بيع  منافذ  وتتميز  كدليل.. 
غري  استقبال  منصات  بوجود  الخفيفة 
عرب  إليها  الوصول  لتسهيل  مرتفعة 
الكرايس املتحركة. ويف الفرتة التي تسبق 
التغيريات  بعض  تنفيذ  تم  البطولة، 
والتدقيق،  املراجعة  عمليات  عىل  بناء 
املالحظات  االعتبار  بعني  أخذت  والتي 
والتوصيات من الجهات املعنية بتحقيق 
ساعد  وقد  قطر.  يف  امليرّس  الوصول 
بما  املراحيض  تصميم  ضمان  عىل  ذلك 
يالئم مستخدمي الكرايس املتحركة ومن 

ضمنها الكرايس اآللية.
مرسورين  »كنا  الصالح:  نهال  وتختم 

برؤية مدى رسعة تنفيذ العديد من هذه 
كأس  منافسات  انطالق  قبل  التغيريات 
وهذا   .™2022 قطر   FIFA العرب 
املعنية ومقدار  الجهات  تفاني  يدل عىل 
الشمولية  بتوفري  املرشوع  فرق  اهتمام 

والوصول امليرّس للجميع«.
التعليمية،  املدينة  داخل  االستاد  يقع 
وهو دليل آخر عىل التزام مؤسسة قطر 
مبادرات  وتمتد  بالشمولية.  املستمر 
املؤسسة يف تعزيز الشمولية إىل مدارس 
ريناد،  أكاديمية  مثل  متخصصة 
وبرنامج لكل القدرات، ومعهد دراسات 
اإلنسانية  العلوم  لكلية  التابع  الرتجمة، 

واالجتماعية بجامعة حمد بن خليفة.

في استاد المدينة 

التعليمية
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ألول مرة في تاريخ المونديال

مساجد ومصليات في جميع المالعب

للمشاريع  العليا  اللجنة  خصصت 
األوقاف  وزارة  مع  بالتعاون  واإلرث 
والشؤون اإلسالمية مساجد ومصليات 
فيفا  العالم  كأس  مالعب  جميع  يف 
قطر »2022«، إذ يتاح للمسلمني أداء 
املالعب  داخل  مواقيتها،  يف  الصلوات 
التي تقام عليها املباريات ألول مرة يف 
وزارة  تحرص  حيث  البطولة،  تاريخ 
املساجد  رسالة  تفعيل  عىل  األوقاف 
كونها  عليها  واإلرشاف  ورعايتها 
تساهم بشكل رئيس يف ُرقي املجتمع 

وتماسكه.
الدين  وانطالقا من مكانة املساجد يف 
األوقاف  وزارة  عززت  اإلسالمي، 
والشؤون اإلسالمية رفد املساجد باألئمة 
بالعلم  املؤهلني  واملؤذنني  والخطباء 
والدورات  الربامج  وواصلت  الرشعي، 
التأهيلية لهم، كونهم يقومون برشف 
خدمة بيوت الله تعاىل وإمامة املصلني، 
إطار  يف  ونهج وسطي  بفهم صحيح 
يف  وللمساهمة  األصيلة،  اإلسالم  قيم 
إحياء دور املسجد يف املجتمع، فضال 
إىل  الدعوة  ساحات  يف  جهودهم  عن 
التواصل االجتماعي  الله عرب منصات 
ديني  خطاب  وفق  اإلسالمية  واملواقع 

متوازن.
نت قبل نحو عقد  وكانت الوزارة قد دشَّ
من الزمان العديد من النماذج الحديثة 
لبناء مساجد قطر، حيث شاركت لجنة 
من املهندسني والخرباء من عدة وزارات 
يف تصميم مساجد قطر الحديثة، بحيث 
تكون تلك التصاميم بأفضل املقاييس 
منظور  وفق  الدولية،  واملواصفات 
القطري،  الرتاث  مع  يتماىش  إسالمي 
املساجد  تصاميم  يف  الوزارة  وتراعي 
اختالف مساحة األرايض التي سُتقام 
املباني  واشرتاطات  املساجد،  عليها 
املستدامة، والتأكيد  الخرضاء واملباني 
استخدام  يف  االستدامة  رشوط  عىل 
الكهرباء واملاء، والحفاظ عىل جماليات 
الرتاث يف التصاميم بما يعكس أصالة 
الرتاث القطري واإلسالمي وفق أرقى 

املعايري. 

معرض تفاعلي 

املصاحبة  الوزارة  فعاليات  وضمن 
األسبوع  افتتح  العالم،  كأس  لبطولة 
بن  محمد  اإلمام  بجامع  املايض 
عبدالوهاب املعرض اإلسالمي التفاعيل، 
بني  والتنسيق  بالتعاون  يقام  الذي 
وهي:  األوقاف،  بوزارة  إدارات  ثالث 
إدارة  الديني،  واإلرشاد  الدعوة  إدارة 
املساجد، ومركز الشيخ عبدالله بن زيد 
ويهدف  اإلسالمي،  الثقايف  محمود  آل 
املعرض إىل التعريف باملسجد وبرسالة 
الصحيحة  صورته  وإيصال  اإلسالم 
من  العربية  بغري  للناطقني  السمحة 
انعقاد  فرتة  خالل  قطر  دولة  زوار 
بطولة كأس العالم يف قطر، وبخاصة 
الناطقني باللغات اإلنجليزية والفرنسية 
واإلسبانية، حيث يستمر املعرض حتى 

31 ديسمرب 2022.
جداريات إسالمية 

الجداريات  من  العديد  انترشت  كما 
بعض  عليها  ُكتب  قطر،  شوارع  يف 

األحاديث للنبي محمد صىل الله عليه 
اإلسالمي  بالدين  للتعريف  وسلم 
للقادمني للمونديال، حيث انترشت عرب 
مواقع التواصل صور للجداريات التي 
بمنطقة  الوافدين  تعريف  تستهدف 
أجل  من  والخليج  األوسط  الرشق 
القدم،  لكرة   2022 مونديال  حضور 
وتضمنت  اإلسالمي،  الدين  بسماحة 
الجداريات أحاديث للنبي محمد عليه 
الصالة والسالم عن األخالق واألعمال 
الصالحة ورضورة فعل الخري يف الحياة 
برتجمة  مرفقة  عربية  بلغة  الدنيا، 
تمت  التي  األحاديث  فمن  إنجليزية، 
ترجمتها ووضعها عىل الجداريات »كل 
معروف صدقة« وحديث آخر يقول فيه 
الله عليه وسلم  الكريم صىل  الرسول 
»اتقوا النار ولو بشق تمرة، فإن لم تجد 

فبكلمة طيبة«.

مواد دينية

ويف ذات السياق دشن مركز عبد الله بن 
زيد آل محمود الثقايف اإلسالمي التابع 
اإلسالمية  والشؤون  األوقاف  لوزارة 
إىل  تهدف  مبادرة  مؤخرا،  القطرية، 
تعريف جماهري كأس العالم فيفا قطر 
»2022« باإلسالم من خالل مواد دينية 
مرتجمة بلغات عدة، حيث نرش املركز 
عىل موقع وزارة األوقاف رابطا يحتوي 
لغات   »6« إىل  ترجم  ديني  كتيب  عىل 
والفرنسية  اإلنجليزية  هي:  رئيسية 
والروسية  واألملانية  واإلسبانية 
والربتغالية، ويحتوي كل رابط عىل لغة 
محددة بها الكتيب الخاص بالتعريف 
»فهم  عنوان  تحت  اإلسالمي  بالدين 

اإلسالم«. 
الكتيب  من  األول  الفصل  ويحتوي 
عن  اإلجابة  أولها  عدة  أبوابا  املرتجم 
سؤال ما الدين اإلسالمي؟ ومن خالله 
اإلسالمي  الدين  عىل  القارئ  يتعرّف 
 ، ليمه تعا و

اإلسالم  إليها  دعا  التي  واألخالق 
وفقا  الصحيحة  املسلم  ومواصفات 
الفصل  ينقسم  بينما  والسنة،  للقرآن 
األول  قسمني،  إىل  الكتيب  من  الثاني 
والثاني  الكون،  خلق  قضية  يناقش 
الجنس  خلق  كيفية  عن  يتحدث 
يتناول  الثالث  الفصل  ويف  البرشي، 
الكتيب املرتجم اإلجابة عن سؤال هل 
الفصل  أما  املوت؟  بعد  حياة  هناك 
الله  وحدانية  عن  فيتحدث  الرابع 
الفصل  وأما  وصفاته،  وأسمائه 
من  اإلسالم  أركان  فيتناول  الخامس 
والصوم  والزكاة  والصالة  الشهادة 
السادس  الفصل  وبتناول  والحج، 
أوال  فيتحدث  الرسل،  من  الغرض 
عن نبي الله نوح وإبراهيم ثم موىس 
فعيىس عليهم الصالة والسالم جميعا، 
سيد  رسالة  عن  يتحدث  النهاية  ويف 

الخلق محمد صىل الله عليه وسلم.  
األسفار  يتناول  السابع  الفصل  ويف 
السابقة، يف حني يتناول الفصل الثامن 
القرآن الكريم معجزة اإلسالم ثم يتناول 
اإلسالمي،  الدين  يف  املقدسة  األماكن 
مكة  يف  الحرام  كاملسجد  عنها  ونبذة 
املدينة  يف  النبوي  واملسجد  املكرمة 
القدس  يف  األقىص  واملسجد  املنورة 
يتناول  التاسع  الفصل  ويف  املحتلة، 
معجزات القرآن الكريم كالحديث عن 
مثل  الجبال  وجذور  الجنني،  مراحل 
البحار  الطبيعي بني  األوتاد والحاجز 
يف  األمامية  املنطقة  عن  والحديث 
الدماغ، ثم الحديث عن اإلعجاز اللغوي 
العارش  الفصل  الكريم، ويف  القرآن  يف 
يتناول الفن اإلسالمي من فن الخط إىل 
املعّشق  الزجاج  إىل  اإلسالمية  العمارة 
اإلسالمي إىل األربيسك كونه أحد الفنون 
اإلسالمية، أما الفصل األخري يف كتيب 
الحفاظ  فيتناول  باإلسالم  التعريف 
عىل البيئة يف اإلسالم كالدعوة للحفاظ 
عىل األشجار وعدم إهدار املاء ورعاية 

الحيوانات 

واملجتمعات  املدن  عىل  والحفاظ 
والطرق نظيفة.

سياحة دينية 

الدولة  يف  السياحية  الجهات  وتنظر 
إىل جامع اإلمام محمد بن عبدالوهاب 
اإلسالمية،  املواقع  أهم  أحد  باعتباره 
عىل  األجانب  السياح  يحرص  التي 
تصاميمه  عىل  والوقوف  زيارتها 
الهندسية، لذلك تقوم بإدراجه ضمن 
إن  باعتبار   ، السياح  زيارات  برنامج 
الجامع منذ افتتاحه يف ديسمرب 2011 
يجذب السياح من مختلف الجنسيات.. 
من  واحد  املسجد  هذا  أن  واملعروف 
أكرب املشاريع التي اضطلع بإنجازها 
وأكثرها  الخاص  الهنديس  املكتب 
املستوحى  بتصميمه  للمجتمع،  نفعا 
التاريخية  القطرية  العمارة  فن  من 
ُيعد معلما من معالم الدوحة البارزة، 
وواحدا من أكرب املشاريع وأكثرها نفعا 
والتعلم،  للعبادة  كمقصد  للمجتمع 
ففعالياته وأنشطته مستمرة للتعريف 
بالدين اإلسالمي ونرش قيمه وتعاليمه 

الصحيحة.
فالجامع بعمارته املتميزة وضع قطر 
األكثر  اإلسالمية  الدول  مصاف  يف 
اهتماما بالرتاث والحضارة اإلسالمية 
ديني  إشعاع  منارة  فهو  األصيلة، 
حضاري  إسالمي  ورصح  وثقايف، 
من العمارة اإلسالمية، وأكرب مساجد 
دولة قطر من حيث املساحة وأكثرها 
جامع  يقع  حيث  املصلني،  من  إقباال 
اإلمام محمد بن عبدالوهاب، يف منطقة 
الجبيالت إىل الشمال من وسط مدينة 
الوصول  يسرية  قبلة  وُيعد  الدوحة، 
لجميع املواطنني واملقيمني وزوار دولة 
املناسب  الجغرايف  ملوقعه  نظرا  قطر، 
واملسجد  له،  املؤدية  الطرق  وكثرة 
يعد أحد أهم وجهات السياحة الدينية 
بطولة  خالل  والجماهري  قطر  لزوار 
 ،2022 قطر   FIFA العالم  كأس 
الجغرايف  موقعه  ظل  يف  خاصة 
من  إليه  الوصول  وسهول  املميز، 

جميع االتجاهات.
وقد حرصت الجهات املنفذة للجامع 
أن يكون بناؤه محافظا عىل فن  عىل 
العمارة القطرية األصيلة، الذي يجسد 
ورونقه،  بساطته  يف  القطري  الرتاث 
جاء  اإلمام  جامع  بناء  أن  واملعروف 
بوالقبيب  جامع  وطريقة  شكل  عىل 
بجوار  السوق  منطقة  يف  املوجود 
الشيخ  بنى  وقد  الكبري،  حمد  شارع 
رحمه   – ثاني  بن  محمد  بن  جاسم 
بوالقبيب  جامع  قطر  مؤسس   - الله 
املساحة  تبلغ  حيث  والده،  ثواب  يف 
اإلجمالية لجامع اإلمام نحو 175 ألف 
الجبيالت  مرت مربع، ويقع يف منطقة 
الدوحة،  مدينة  وسط  من  الشمال  إىل 
ويطل بواجهته الغربية عىل نادي قطر، 
لجامع  اإلنشائية  األعمال  بدأت  وقد 
اإلمام محمد بن عبدالوهاب أواخر عام 
2006، وافتتحه صاحب السمو األمري 
الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني 
ـ حفظه الله، يف 16 ديسمرب 2011، 
بحضور جمع كبري من مسؤويل الدولة 
وكبار  الدبلوماسية  البعثات  وممثيل 
الشخصيات اإلسالمية، وعدد غفري من 

املواطنني واملقيمني.

توزيع مواد دينية مترجمة بـ »6« لغات لجمهور كأس العالممعرض تفاعلي للتعريف باإلسالم وإيصال صورته الصحيحة

»جامع اإلمام« أحد أهم
وجهات السياحة الدينية لزوار قطر

جداريات إسالمية 
في الشوارع 

إلبراز سماحة 
الدين اإلسالمي

تضمنت 

الجداريات أحاديث 

للنبي عن األخالق 

واألعمال الصالحة 

كتب - أكرم الفرجابي
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متابعات

مشجعون سعوديون لـ $:

النسخة القطرية ستكون األفضل

ق�ال مش�جعون م�ن اململك�ة العربي�ة 
الس�عودية، إن دولة قطر سوف تنجح يف 
تنظي�م كأس العالم بش�كل يفخر به كل 
مواطن عربي، الفتني إىل أنهم الحظوا منذ 
أن وطأت أقدامهم أرض الدوحة قبل نحو 
أي�ام، حس�ن التنظيم والعم�ل عىل راحة 

جميع الزوار وتسهيل كل تنقالتهم.
وبينوا انها الزيارة األوىل لهم لدولة قطر، 
حيث جاؤوا لتش�جيع منتخب بالدهم يف 
موندي�ال قطر 2022، معربني عن أملهم 
ان يظه�ر املنتخ�ب الس�عودي بص�ورة 
جيدة، وذلك ملا يمتلكه من مقومات كبرية 

تجعله أحد الفرق العربية القوية.
وقال�وا ان اللجن�ة املنظمة ل�كأس العالم 
بدولة قطر لم ترتك ش�يئا اال وعملت عليه 
بكل إتقان وتف�ان، حتى يخرج املونديال 
به�ذا التنظي�م الرئع الذي س�يجعله من 
أحس�ن النس�خ تنظيم�اً يف تاريخ كأس 

العالم لك�رة القدم، مؤكدين انهم يأملون 
يف أن تكون اس�تضافة قطر لكأس العالم 
ب�ادرة طيبة وجيدة لتش�جيع العديد من 
الدول العربية للتقدم الس�تضافة نس�خ 
قادم�ة، حي�ث أثبت�ت قط�ر ان الع�رب 
قادرون عىل أن يكونوا عىل قدر املسؤولية.
ويف ه�ذا اإلطار ق�ال املواطن الس�عودي 
س�عيد بومط�رف: زيارت�ي لقط�ر هي 
امل�رة األوىل، وقد الحظ�ت التنظيم األكثر 

من رائع، مؤكداً أن قطر س�تقدم نس�خة 
اس�تثنائية من كأس العالم، بحيث يكون 
فخرا لكل العرب، وذلك من خالل الجهود 
أبناؤه�ا يف كل  الت�ي يبذله�ا  املخلص�ة 
الجوانب والنواح�ي وجميع األماكن التي 

قمنا بزيارتها.
وع�ن إجراءات الدخول، أكد ان اإلجراءات 
كان�ت س�هلة للغاي�ة ول�م يج�د أي من 
الرف�اق أي معوق�ات أثن�اء الدخول من 

منفذ أبو سمرة، الفتاً إىل أنهم حصلوا عىل 
بطاقة »هيا« التي س�هلت عملية الدخول 

إىل االرايض القطرية.
وبني أن�ه جاء م�ع اصدقاء س�عوديني 
لتش�جيع املنتخب السعودي يف مونديال 
قط�ر 2022، معرباً ع�ن أمله ان يتأهل 
املنتخب الس�عودي من مجموعته، وذلك 
ملا يمتلكه من مقومات كبرية تجعله أحد 
الفرق العربية القوية عىل التأهل لالدوار 

التالية. 
م�ن جهت�ه أع�رب املواطن الس�عودي 
فهد التويج�ري عن س�عادته بالتواجد 
ع�ىل أرض قط�ر لحض�ور كأس العالم 
وتش�جيع املنتخ�ب الس�عودي خ�الل 
خوضه مباريات كأس العالم، مؤكداً ان 
موندي�ال قطر هو موندي�ال لكل الدول 
العربي�ة، فاس�تضافة دول�ة قطر لهذه 
البطول�ة الكب�رية العاملي�ة ترشيف لكل 

العرب والخليجيني عىل وجه الخصوص.
وبني ان�ه حصل ع�ىل بطاق�ة »هيا« من 
خالل املوقع الذي حددته اللجنة املنظمة، 
مش�رياً إىل انه قاب�ل منذ الدخ�ول لدولة 
قط�ر كل ترحي�ب وحس�ن ضياف�ة من 
جميع القائمني عىل تنظيم البطولة، وذلك 
بفضل الصفات الطيبة للش�عب القطري 
الش�قيق ال�ذي يتميز بالضياف�ة والكرم 

والرتحيب لجميع أشقائه العرب.
وأع�رب فه�د التويج�ري ع�ن س�عادته 
وفخ�ره بتنظي�م قط�ر ل�كأس العال�م 
2022، حي�ث أكدت ع�ىل قدرتها الكبرية 
ع�ىل تنظي�م البطولة بش�كل رائ�ع، كما 
انه الح�ظ التط�ور الكبري الذي تش�هده 
الش�قيقة قطر بجميع املجاالت والنواحي 
وقدرتها عىل اس�تيعاب هذا العدد الكبري 
م�ن الجماه�ري واملنتخبات، الفت�اً إىل ان 
هذا يدل عىل ق�درة كوادرها الوطنية عىل 
حسن التنظيم وامتالكهم أفضل القدرات 
واملؤهالت ليكونوا عىل مقدار هذا الحدث 

الكبري.

{ سعيد بومطرف وفهد التويجري

قال إنه ساهم بتصورات لتيسير حضور ذوي اإلعاقة.. أحمد الشهراني:

قطر تسهل وصول الجميع للبطولة

ويف هذا اإلط�ار التقت $ العداء 
أحمد الش�هراني، بطل ألع�اب القوى 
من ذوي اإلعاقة الحركية، والذي شارك 
اللجن�ة يف وض�ع تصورات�ه لتيس�ري 
الحركة لذوي العاقة باملونديال، حيث 
أكد ع�ىل التق�دم ال�ذي أح�رز خالل 
الس�نوات األخرية فيم�ا يتعلق بإتاحة 
اإلعاق�ة،  ل�ذوي  والحرك�ة  الوص�ول 
وق�ال: »قطر ه�ي الدول�ة األوىل التي 
تس�تضيف بطولة كأس العالم بعد أن 
أقر االتحاد ال�دويل لكرة القدم عىل أن 
تكون جميع بطوالت كأس العالم التي 
سيتم تنظيمها بعد عام 2018 متاحة 
للجمي�ع وأن تأخذ يف االعتب�ار األفراد 

من ذوي اإلعاقة«.
ألن  محظوظ�ون  »نح�ن  وأض�اف: 
مجتمعن�ا أصبح أكث�ر وعيً�ا بأهمية 
الرياضة ونمط الحياة الصحي، وقطر 
ه�ي الدول�ة الوحي�دة يف العال�م التي 
تخصص يوًما للرياضة، وقد حرصت 
عىل مر الس�نني عىل أن تكون الرياضة 
ش�املة ومتاحة لجمي�ع األفراد بغض 

النظر عن قدراتهم«.
وعن مس�اهمته يف التخطيط الستادات 
ومراف�ق البطول�ة، ق�ال الش�هراني: 
»أفتخُر بمس�اهمتي يف ضمان أن تلبي 

مرافق البطولة والبنية التحتية العامة 
متطلبات مجتم�ع ذوي اإلعاقة، وذلك 
م�ن خالل»منت�دى التمك�ني«، ال�ذي 
أسسته اللجنة العليا للمشاريع واإلرث 
يف ع�ام 2016، إذ قمنا بزيارة املالعب 
ومط�ار حمد ال�دويل واملتاحف ومرتو 
الدوح�ة والعديد م�ن األماكن األخرى 
لضم�ان س�هولة الوص�ول إىل ه�ذه 
املرافق، واقرتحنا تغيريات لتحس�ينها 

بشكل أكرب«.
وأضاف: »أعتقد أننا نجحنا يف تحقيق 
أهدافنا وقمنا برفع مس�توى املعايري، 
وأن بطوالت كأس العالم يف املس�تقبل 
 FIFA س�تقاس بنج�اح كأس العالم
قط�ر 2022™.مضيف�اً: تركيزنا عىل 
الش�مولية والوصول املُيَّرس، س�يكون 
انعكاًس�ا لتقالي�د الضياف�ة العربية، 

والرتحيب بالضيوف«.
وأكد الش�هراني أن ه�ذه الجهود التي 
بذلت الف�رتة األخرية هي البداية فقط، 
مش�رياً إىل انه يأمل أن يرى تأثريًا أكرب 
داخ�ل املجتمع ملجتم�ع ذوي االعاقة، 
ويتوقع أن يشهد املس�تقبل املزيد من 
التأل�ق والنجاح بني األف�راد املوهوبني 

من ذوي اإلعاقة.
وبني أحمد الش�هراني انه كان شغوًفا 

أظاف�ره،  نعوم�ة  من�ذ  بالرياض�ة 
م�ن  العدي�د  بممارس�ة  ويس�تمتع 
الرياض�ات الجامعية مث�ل كرة القدم 
ان  كم�ا  والبيس�بول،  الس�لة  وك�رة 
الرياضات الفردي�ة كان لها دور كبري 

يف حياته مثل سباقات املضمار.
وأش�ار إىل ان�ه تعرض لحاث س�يارة 
يف عم�ر الس�ابعة عرش، ما اس�توجب 
عليه اس�تخدام الكريس املتحرك لبقية 
حياته، م�ا اصابه باإلحب�اط ألنه كان 
مضط�رًا للتعايش م�ع واقعه الجديد، 
الفت�اً إىل ان تمارين الع�الج الطبيعي 
وخضوع�ه إلع�ادة التأهي�ل الطبي يف 
الخ�ارج، س�اعدته ع�ىل مواجهة 

ه�ذه التحدي�ات، والتمس�ك بش�غفه 
للرياضة.

ويق�ول: »خالل ف�رتة التع�ايف وأثناء 
وخضوع�ي  الخ�ارج  يف  تواج�دي 
لجلس�ات الع�الج الطبيع�ي، تعرفت 
عىل أن�واع كثرية م�ن الرياضات التي 
تالئم حالتي، تعلم�ت خاللها التكيف 
واكتش�اف قدراتي بع�د اإلصابة، بدالً 
م�ن الرتكي�ز فق�ط عىل ما ال أس�تطع 
فعله، وقد تعايش�ت م�ع الواقع كأمر 
مس�لم به، وعش�ت أيامي واح�ًدا تلو 
اآلخ�ر، ش�بهتها بأيام�ي عندما كنت 
طفاًل صغ�رًيا، إذ كنت أُعي�د تعلم كل 
حرك�ة م�ن جديد، لق�د كان�ت عملية 
وبطيئ�ة  طويل�ة 

ومؤملة يف كثري من األحيان«.
عىل الرغم من شعوره باالمتنان لنجاته 
من الحادث، ال يزال الش�هراني يتذكر 
اللحظ�ات الصعبة التي م�ر بها أثناء 
إع�ادة تعلم كيفية ممارس�ة رياضاته 
املفضل�ة م�ن جدي�د، كك�رة الس�لة 
والتنس والرتاياثلون، ولكن هذه املرة، 
عىل ك�ريس متح�رك، قائ�اًل: »ال يزال 
جس�دي وعقيل يتذكران طريقة اللعب 
قب�ل إصابتي، وكن�ت أح�اول اللعب 
بنفس الطريقة لكنني لم أستطع ذلك، 
حيث وجدت قوتي يف املرونة ومعرفتي 
أنه ال ي�زال بإمكاني أن أكون رياضيًا 

بطريقة ما.
يرشح الش�هراني: »أثناء فرتة التعايف، 
ساهم إيماني بأنني قادر عىل ممارسة 
أنواع مختلفة من الرياضة واألنشطة، 
يف تعزيز عملية شفائي، كما كان ذلك 

داعًما لصحتي النفسية«.
وتابع: »م�ن األلعاب التي اس�تمتعت 
به�ا، لعبة هوكي الزالج�ات، والتي لم 
أك�ن قد لعبتها قط قبل إصابتي، وهي 
عبارة ع�ن مقعد مثبت ع�ىل زالجات، 
حي�ث نق�وم بالحفر يف الجلي�د ودفع 
أنفس�نا لألمام ع�ن طريق اس�تخدام 
اثن�ني م�ن ع�ي الهوك�ي القصرية 

املجه�زة بمقابض. لق�د كانت تجربة 
رائعة فعاًل«.

بع�د انتهاء ف�رتة تأهيل�ه وعودته إىل 
قطر، أش�ار الش�هراني إىل أنه بالرغم 
من التقدم الذي أحرزه يف التعايف، فقد 
واجه تحديات ناجمة عن نقص املرافق 
الرياضية والبني�ة التحتية للرياضيني 
الوق�ت،  ذل�ك  يف  اإلعاق�ة  ذوي  م�ن 
موضًح�ا أنه أج�رى تدريب�ات ألعاب 
القوى بش�كل أس�ايس ألنها الرياضة 
الوحيدة التي تم تكييفها لذوي اإلعاقة 
قبل س�نوات، بقيادة االتحاد القطري 
لرياض�ة ذوي االحتياج�ات الخاصة، 
الذي يركز بش�كل أسايس عىل تدريب 

الرياضيني التنافسيني.
وق�ال الش�هراني: »كنت أرغ�ب دائًما 
املاراث�ون، ويف  باملش�اركة يف س�باق 
البداي�ة، ظنن�ت أنني ل�ن أحصل عىل 
الفرصة أبًدا بسبب جلويس عىل كريس 
متحرك. لكن يف عام 2016، ش�اركت 
يف أول س�باق يل، وأحببت التجربة، ما 
دفعني للمشاركة يف س�باقات محلية، 
وع�ىل الرغم م�ن ع�دم تخصيص أي 
فئة ملس�تخدمي الك�رايس املتحركة أو 
للرياضي�ني املتكيف�ني، إال أن ذل�ك لم 

يثنيني عن املشاركة«.

{ أحمد الشهراني 

مالءمة  األكثر  النسخة  هي   ،™2022 قطر   FIFA العالم  كأس  بطولة 
المونديال،  تاريخ  في  الخاصة  االحتياجات  ذوي  من  للمشجعين 
حيث نجحت قطر خالل الفترة األخيرة وأثناء عملها على التجهيز 
للمونديال في االرتقاء بالمعايير العالمية لجميع االستادات التي 
ذوي  من  المشجعين  متطلبات  لتلبي  المباريات  عليها  ستقام 
التشغيلية  والعمليات  التخطيط  جوانب  كافة  في  اإلعاقة 

للبطولة.

للمشجعين  البطولة  وخدمات  مرافق  إتاحة  على  الدولة  وعملت 
والمساحات  تساعدهم  التي  الخدمات  وإتاحة  اإلعاقة،  ذوي  من 
المخصصة لهم في مدرجات المشجعين، ولم يتأَت تلبية رغباتهم 
اال من خالل إشراك ذوي االحتياجات في تصميم استادات ومرافق 
البطولة، والعمل معهم على تلبية جميع احتياجاتهم بما يتناسب 
تشجيعهم  عملية  ييسر  ما  إعاقاتهم،  ونوعيات  قدراتهم  مع 

وحضورهم جميع المباريات.

بومطرف: ستقدم بطولة استثنائية من كأس العالم

األشقاء القطريون يبذلون كافة الجهود إلنجاح الحدث

التويجري: ترحيب وحسن ضيافة من جميع القائمين على التنظيم

كتب – محمد الجعربي
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مناطق  الجديدة  الشواطئ  وتتضمن 
الرياضية،  األنشطة  ملمارسة  مخصصة 
للدراجات  وأخرى  للمشاة  ومسارات 
يف  خدمية  وأكشاًكا  ومبانَي  الهوائية، 
مناطق متفرقة فضًل عن توفري مقاعد 
ومظلت  َبحرية  وكرايّس  للجلوس 
لخدمة  شاطئية  استحمام  ومناطق 
الشواطئ  تمكن  وكذلك  الشاطئ.  زوار 
مرتاديها من االستفادة منها ليل، حيث 
مميز  بتصميم  إنارة  شبكة  تنفيذ  تم 
كامريات  تشمل  متطورة  تقنية  وذات 
 )WiFi( فاي  واي  بث  وأجهزة  مراقبة 
توفري  تم  كما  الشاطئ،  طول  عىل 
255 موقفا،  مواقف للسيارات وعددها 
لذوي  مخصصة  مواقف  ضمنها  من 
منحدرات  مع  الخاصة،  االحتياجات 
ومسارات تؤدي مبارشة إىل املمىش وإىل 

مسارات الدراجات الهوائية.
هو  الشواطئ  تطوير  من  الهدف  ويعد 

سياحية  منطقة  إىل  الشاطئ  تحويل 
وعائلية مع تصميم مميز يؤهله ليكون 

أحد أبرز املعالم السياحية بدولة قطر.

»أبرز الشواطئ« 

يطلق  ما  أو  أبوعبود  راس  شاطئ  يعد 
عليه شاطئ »974« من أبرز الشواطئ 
تجذب  ان  لها  يتوقع  والتي  الجديدة 
ملمارسة  املونديال  ورواد  املشجعني 
مثل  متنوعة  أنشطة شاطئية ورياضية 
الهوائية  الدراجات  وركوب  السباحة 
االستمتاع  وأيضا  واالسرتخاء  وامليش 

بتناول الطعام يف نفس املكان.
مخصصة  منطقة  الشاطئ  ويتضمن 
ومساًرا  الرياضية،  األنشطة  ملمارسة 
الهوائية  للدراجات  وآخر  للمشاة 
يف  خدمية  وأكشاًكا  مبانَي  يشمل  كما 
مناطق متفرقة فضًل عن توفري مقاعد 
ومظلت  َبحرية  وكرايّس  للجلوس 

ومناطق استحمام شاطئية لخدمة زوار 
الشاطئ.

يف  خدمية  وأكشاكا  مباني  يشمل  كما   
مناطق متفرقة، فضلً عن توفري مقاعد 
ومظلت  بحرية  وكرايس  للجلوس 
ومناطق استحمام شاطئية لخدمة زوار 
ألعاب  منطقة  إىل  باإلضافة  الشاطئ، 
للتوسعة  مهيأة  ومناطق  شاطئية، 

املستقبلية يف املنطقة.
أبو  راس   974 شاطئ  مرشوع  ويعد 
عبود إنجازا جديدا يعزز تنوع األنشطة 
قبل  من  ممارستها  يمكن  التي  العامة 

األفراد والعائلت والسياح يف الدولة.
خلل  والسياح  للمشجعني  وسيوفر 
فرتة املباريات شاطئا للسباحة بخدمات 
ملمارسة  ومناطق  ومطاعم  متكاملة 
عىل  املرشوع  نفذ  وقد  الرياضة.  
وبطول  مربع  مرت  ألف   260 مساحة 
هو  كيلومرت   1.5 منها  كيلومرت،   2.6

 15 من  أكثر  زرع  كما  الشاطئ،  طول 
ألف مرت مربع من املسطحات الخرضاء 

ونحو 512 شجرة.

»شواطئ الخليج الغربي« 

الغربي  الخليج  شمال  شواطئ  تقع   
عىل  الدوحة،  يف  األعمال  حي  طول  عىل 
وبطول  مربع،  مرت   60200 مساحة 
أجزاء  ثلثة  إىل  م  مقسَّ مرت  كيلو   1.5
و12  ا،  عامًّ شاطئًا  ويضم  رئيسيَّة 
شاطئًا خاًصا تقدم خدماتها للمواطنني 
السياح،  من  الفنادق  ونزالء  واملقيمني 
املميزة  الخدمات  تقديمه  عن  فضًل 
 FIFA العالم  كأس  بطولة  لجمهور 

قطر 2022.
لجنُة  نفذتها  التي  الشواطئ  وتتميز 
واألماكن  رق  الطُّ تجميل  عىل  اإلرشاف 
موقًعا  بتضمنها  بالدولة  العامة 
كمنطقة  استخدامه  يتم  للحتفاالت 

بطولة  استضافة  خلل  مشجعني 
 ،2022 قطر   FIFA العالم  كأس 
ملمارسة  صة  مخصَّ أماكن  إىل  باإلضافة 
والبحرية  الشاطئيَّة  الرياضات 
تتضمن  كما  االستحمام،  ومناطق 
جميع الشواطئ عدًدا كبريًا من املطاعم 
مع  الخدمية،  واألكشاك  املُختلفة 
امللبس  تغيري  غرف  استخدام  إمكانية 
الشواطئ  وتتيح  االستحمام.  ومرافق 
الجديدة إمكانية ممارسة رياضة امليش 
الهوائية  الدراجات  وركوب  والجري 
والدراجات  املشاة  مسارات  خلل  من 
وتتضمن  كيلومرت.    2 بطول  الهوائية 
 305 عىل  الجديدة  الشواطئ  منطقة 
 36 منها  بالسيارات  خاصة  مواقف 
موقًفا  للمعاقني، و60  موقًفا مخصًصا 
املرشوع،  بطول  الهوائية  للدراجات 
وزراعة  املسارات  تظليل  عن  فضًل 
حولها،  الخرضاء  واملسطحات  األشجار 

طول  عىل  ممىش  لتوفري  باإلضافة 
كيلومرت   1.7 حوايل  بطول  الشواطئ 
يتضمن  أنه  كما  أمتار،   8 وعرض 
متصلتنَي  األطفال  أللعاب  منطقتنَي 
إنارة  شبكة  إىل  باإلضافة  باملمىش، 
متطورة بطول املمىش مزودة بكامريات 
مراقبة لتعزيز السلمة عىل الشاطئ مع 
WIFI متاحة طوال اليوم.  توفر خدمة 
تقع  التي  الجديدة  الشواطئ  وتوفر 
مرتو  محطة  من  دقائق   10 بعد  عىل 
عدة  األوىل  مرحلته  يف  الغربي  الخليج 
كما  السياحة،  حركة  لتنشيط  شواطئ 
للعائلت  فريدة  ترفيهية  وجهة  تقدم 
بالخدمات  للستمتاع  قطر  يف  والسياح 
األنشطة  من  العديد  وممارسة  املتميزة 
املتنوِّعة يف مكان واحد، لتكون أحد أبرز 
ال  قطر،  يف  الجديدة  السياحيَّة  املعالم 
من  عدٍد  من  بالقرب  تقع  وأنَّها  سيما 
املجمعات التجارية والحدائق والفنادق.

$ رصدت أعمال افتتاح الشواطئ الجديدة

وجهات ترفيهية
 رصدت $ أعمال افتتاح عدد من الشواطئ الجديد باإلضافة إلى تطوير البعض 
االخر في عدد من مناطق الدولة من قبل لجنة اإلشراف على تجميل الطرق واألماكن 
العامة بالدولة وبالتعاون مع اللجنة العليا للمشاريع واإلرث لتكون وجهة ترفيهية 
شاطئ  مؤخرا  افتتاحها  تم  التي  الشواطئ  أبرز  وتعد  المونديال.  لضيوف  مميزة 
رأس أبوعبود »974« وشواطئ منطقة الخليج الغربى بجانب تطوير شواطئ الوكرة 

وسيلين وعدد آخر من الشواطئ في المناطق الشمالية والغربية.

كتب- محمد أبوحجر

Email: mohd-almarri@al-watan.com

: @mohdalmarri2022

رئيس التحرير املسؤول

حمى المونديال في كل مكان

ال�����ع�����ال�����م.. ك������رة ق���دم
مع اقرتاب صافرة البداية ملونديال العرب من عاصمة 

الرياضة، تحول العالم بأرسه للحديث عن هذه 
البطولة االستثنائية واجتاحت أخباره وصوره وسائل 
اإلعلم والسوشيال ميديا، فل صوت يعلو عليه، والكل 

ينتظر مبارياته ويرتقب فعالياته ويتأهب ملتابعة 
فقراته. اليوم ينخفض صوت الساسة ويهدأ رجال 

األعمال واالقتصاد، وتتوارى أعمال الفن والسينما عن 
املشهد، مع قدوم الضيف الكبري ملهم الجماهري.
وأصبح العالم اليوم بجميع أطيافه واهتماماته 

يتنفس كرة قدم، وتحولت كل قطاعاته ملتابعة أحداث 
املستديرة يف كل صغرية وكبرية.

 يستمر توافد بعثات املنتخبات املشاركة يف بطولة 
»كأس العالم FIFA قطر 2022«، حيث انتظمت 

الفرق، التي وصلت حتى اآلن، يف تدريباتها، استعدادا 
للبطولة التي تنطلق بعد 48 ساعة يف أيقونة امللعب 

املونديالية.. من استاد البيت الشامخ، برمزيته 
العربية وهويته الرتاثية.. يعانق البحر من مدينة 

الخور.. يف مشهد مهيب، يمزج بني األصالة والحداثة، 
بتصميم فريد ليس له مثيل، كما أنه يجمع بني الرب 

والبحر، ويعرّب عن عموم أهل قطر.
كذلك يستمر توافد الجماهري من مختلف أنحاء 
العالم، ملتابعة هذه البطولة االستثنائية، بعد أن 

انتهت كافة التحضريات، وباتت قطر يف أتم جاهزية 
الستقبال هذا الحدث الكبري، وقد شهدنا يف األيام 

املاضية افتتاح عدد كبري من املشاريع الخدمية 
والسياحية العملقة، التي ستكون إضافة عاملية 
للمونديال ومحورية للبلد، كإرث مستدام، كان 

آخرها افتتاح »قطر للسياحة« ثلث وجهات شاطئية 
جديدة بالدوحة، هي: شاطئ الخليج الغربي ونادي 

شاطئ B12 وشاطئ دوحة ساندز. 
{{{

وزارة األوقاف والشؤون اإلسلمية، لم تكن بعيدة 
عن كل ذلك، إذ افتتحت منذ أيام املعرض اإلسلمي 

التفاعيل يف جامع اإلمام محمد بن عبدالوهاب، ضمن 
فعاليات الوزارة املصاحبة لبطولة »كأس العالم 

FIFA قطر 2022«.
هذا املعرض اإلسلمي التفاعيل سيسمح للزائر 

بالتعرف عىل املسجد والعمارة اإلسلمية، فضل 
عن التعرف عىل بعض جوانب اإلسلم، واملساجد 

التاريخية يف دولة قطر.
تفاعل وزارة األوقاف يستحق الثناء والتقدير، 

فهي فرصة طيبة للتعريف باإلسلم، وإبراز الوجه 
الحقيقي لسماحته ووسطيته واعتداله. 

{{{

شاهدت صانع محتوى غربيا عىل موقع »تويرت« 
يخترب الحالة األمنية يف قطر بطريقة جميلة، إذ ترك 

سيارته مفتوحة وفيها مفتاح السيارة ومحفظة 
وهاتف محمول، وكلها ظاهرة للعيان، يف اليوم التايل، 

وبعد مرور »24« ساعة عاد إىل السيارة ليجد أن كل 
يشء يف مكانه، تماما كما تركه، صحيح أنه ليس من 
الحكمة ترك السيارة مفتوحة، وال ترك أشياء مهمة 

فيها كاملحفظة، لكن هذا االختبار يعكس مستوى 
األمن واألمان يف قطر، وهو أمر نعرفه جميعا، لكن 

بالنسبة لزوار قطر فإن هذا املستوى العايل جدا، كان 
مفاجأة لم يروا مثيل له يف أي مكان آخر.

ولإلنصاف فإنه ال بد من اإلشادة بجهود وزارة 
الداخلية، وهي مقدرة للغاية، خاصة خلل 

االستعدادات الستضافة املونديال، وبلغة األرقام، 
حققت دولة قطر املركز األول عىل مستوى دول 

منطقة الرشق األوسط وشمال إفريقيا، وفقا ملؤرش 
السلم العاملي »2022«، عىل مستوى الحالة األمنية، 

متقدمة بـ »6« مراكز عن العام السابق باعتبارها 
األكثر أمنا وأمانا.

وباألمس أكدت لجنة أمن كأس العالم جاهزيتها 
التامة وأنها لن تدخر جهدا لتكون هذه النسخة األكثر 
أمانا يف العالم، وتوفري وتحقيق كافة املبادئ واملعايري 

الدولية والطموحات التي تم التخطيط لها.
األمن واألمان أولوية يف قطر، لذلك لم يكن غريبا أن 

تلفت هذه الظاهرة انتباه صانع املحتوى، ونسأل الله 
أن يديم هذه النعمة علينا، إذ أنها ال تقدر بثمن.

{{{

يف أحد شوارع مدينة الكويت ُرفعت الفتة كبرية 

حملت عبارة »رفعتوا الراس يا أهل قطر«، وألهلنا 
يف الكويت نقول »راسكم مرفوع« دائما بإذن الله، 

ولطاملا جمعت بني شعبينا وبلدينا أفضل العلقات، 
ولطاملا كانت الكويت »ذخر وسند« لجميع أشقائها، 

وهو موقف ليس بغريب عنها وعن أهلها، الذين 
ننتظر وجودهم بيننا خلل املونديال للرتحيب بهم.

{{{

اإلشادات التي تتواصل لها ما يربرها، إذ إن قطر 
استعدت بشكل متميز لهذا الحدث الكبري فنيا 

وتنظيميا، وأقامت ملعب تعد من األفضل يف العالم، 
إىل جانب التحضريات اللوجستية األخرى التي تساعد 

يف استقبال أعداد كبرية من املشجعني من مختلف 
أنحاء العالم، ومع اقرتاب »اللحظة التاريخية« تبدو 
قطر بأبهى حلة وأحسن حال، رافعة الفتة الرتحيب 

بكل اللغات، ونحن عىل يقني بأن هذه البطولة، 
التي هي بطولة كل العرب، سوف ترتك الكثري من 

االنطباعات الطيبة وستؤكد للعالم بأرسه أنها واحدة 
من أفضل البطوالت عىل اإلطلق.
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األنباء  لوكالة  حوار  يف  سعادته،  وأضاف   
القطرية )قنا(، أن وزارة االتصاالت وتكنولوجيا 
خدمات  مزودي  مع  بالرشاكة  عملت  املعلومات 
التحتية  البنية  وتوسعة  تطوير  عىل  االتصاالت 
وزيادة  كفاءتها  لتحسني  االتصاالت،  لشبكات 
تكنولوجيا  إدخال  وتم  االستيعابية،  قدرتها 
الجيل الخامس عىل شبكات االتصاالت وتوسعة 
رسعة  لزيادة  لالتصاالت  الدولية  الخطوط 
اإلنرتنت، وتم تعزيز شبكات الجهات الحكومية 
ألياف  بشبكات  املالعب  وخصوصا  والرياضية 
الخدمات  أفضل  لتوفري  الرسعة،  عالية  ضوئية 
FIFA قطر  العالم  أثناء استضافة بطولة كأس 

.2022
 وأشار إىل أنه تم العمل عىل تطوير قدرات هيئة 
الطيف  وإدارة  مراقبة  عىل  االتصاالت  تنظيم 
الرتددي، حيث تم تطوير أنظمة مراقبة وإدارة 
عىل  التشويش  مصادر  لتحديد  الرتددي  الطيف 
لضمان  منها،  والحد  الفضائي  والبث  الرتددات 
املرئي  البث  وخدمات  االتصاالت  خدمات  جودة 

االتحاد  متطلبات  مع  يتوافق  وبما  واملسموع 
الكشف اآليل  القدم، وتم بناء نظام  الدويل لكرة 
عن الطائرات بدون طيار )الدرون( والذي يمكن 
لحماية  »الدرون«  ومراقبة  متابعة  من  الهيئة 
شبكات االتصاالت من االنبعاثات الراديوية غري 

املرصح بها.
اإلعالمية  التغطية  لغايات  أنه  سعادته  وأوضح 
االتصاالت  تنظيم  هيئة  وفرت  واإلخبارية 

وبالرشاكة مع الجهات املختلفة قنوات اتصاالت 
من  الدولية  اإلعالمية  املؤسسات  تمكن  فضائية 
العالم  دول  كافة  إىل  واملجريات  األحداث  بث 
فنية  دعم  وفرق  أرضية  بث  محطات  وتوفري 
كما  الدولية،  اإلعالمية  واملؤسسات  للرشكات 
ضمان  لغايات  إضايف  فضائي  حيز  توفري  تم 
استمرارية البث وعدم انقطاعه، خالل استضافة 

بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022.
وتكنولوجيا  االتصاالت  وزارة  أن  إىل  ولفت   
السحابية  الحوسبة  بتسخري  قامت  املعلومات 
االصطناعي  الذكاء  مثل  الناشئة  والتكنولوجيا 
وإنرتنت األشياء وعلم البيانات لتطوير تطبيقات 
التشغيلية  الكفاءة  تحسني  إىل  تهدف  ومنصات 
لقطاعات حيوية يف الدولة مثل قطاع املواصالت، 
حيث تم بناء نظام متكامل لدمج بيانات العديد 
املواصالت  مجال  يف  تعمل  التي  الجهات  من 
الناشئة  التكنولوجيا  واستخدام  العام  والنقل 
البيانات  هذه  لتحليل  االصطناعي  والذكاء 
التشغيلية  الكفاءة  تحسني  يف  عليها  واالعتماد 

بطولة  استضافة  خالل  املواصالت،  قطاع  يف 
كأس العالم FIFA قطر 2022، مما يجعل هذا 

النظام حجر األساس لبناء قطاع نقل ذكي.
 وذكر سعادة السيد محمد بن عيل املناعي، أنه 
تم أيضا تطوير العديد من املنصات والتطبيقات 
وإنرتنت  الناشئة  التكنولوجيا  عىل  تعتمد  التي 
الذكية  املواقف  منصة  بناء  تم  حيث  األشياء، 
تطبيق  خالل  من  خدماتها  توفري  تم  والتي 
السيارات  وأصحاب  السائقني  يزود  إلكرتوني 
عن  فورية  ببيانات  بالدولة  متعددة  وجهات 
سيقلل  بدوره  والذي  للسيارات،  املواقف  توفر 
الضارة  البيئية  واآلثار  املروري  االزدحام 
التكنولوجيا  بفضل  أنه  إىل  مشريا  به،  املرتبطة 
املجاالت  كافة  يف  استخدامها  تم  التي  املتطورة 
الكربون  انبعاثات  من  الحد  سيتم  الدولة  يف 
خالل استضافة بطولة كأس العالم FIFA قطر 

.2022
أفضل  تقديم  سبيل  يف  بأنه  سعادته  أفاد  كما   
عىل  والرد  واملشجعني  للمشاركني  الخدمات 

 FIFA العالم  كأس  بطولة  خالل  استفساراتهم 
الحكومي  االتصال  مركز  فإن   ،2022 قطر 
وتكنولوجيا  االتصاالت  لوزارة  التابع  املوحد 
االستفسارات  عىل  بالرد  سيقوم  املعلومات 
والسكن  »هيّا«  وبرنامج  بمنصة  املتعلقة 
التي  األمور  من  وغريها  والتذاكر  واملواصالت 
تهم املشاركني واملشجعني، وتقديم الدعم الالزم 
سيقدم  حيث  تواجههم،  التي  املشاكل  لحل 
املركز خدماته بلغات مختلفة ومن خالل قنوات 

متعددة. 
وتكنولوجيا  االتصاالت  وزير  سعادة  وعرب 
العالم  كأس  بطولة  بأن  ثقته  عن  املعلومات، 
FIFA قطر 2022، ستكون من أفضل البطوالت 
الكبرية  االستعدادات  بفضل  اإلطالق،  عىل 
الحلول  فيها  استخدمت  التي  والتجهيزات 
بطولة  الناشئة، وستكون  والتكنولوجيا  الرقمية 
التطور  محطات  إحدى  قطر  يف  العالم  كأس 
االقتصاد  تعزيز  يف  ستساهم  التي  والنجاح 

الرقمي للدولة.

لتقديم أفضل الخدمات للمشجعين.. المناعي:

تطوير البنية التحتية لشبكات االتصاالت

{  محمد بن علي المناعي 

سعادة  أكد  ــ   قنا   - الدوحة 
المناعي  علي  بن  محمد  السيد 
وتكنولوجيا  االتصاالت  وزير 
المعلومات، أن قطاع االتصاالت 
قام  المعلومات  وتكنولوجيا 
باستضافة  قطر  فازت  أن  منذ 
 FIFA العالم  كأس  بطولة 
الخطط  بوضع   ،2022 قطر 
وطنية  مشاريع  وتنفيذ 
تساهم في دعم جهود 
تحقيق  في  الدولة 
التنموية  األهداف 
أفضل  وتقديم 
للمشاركين  الخدمات 
لتكون  والمشجعين، 
قطر  لدولة  زيارتهم 

حدثا استثنائيا.

توسعة الخطوط الدولية لزيادة سرعة اإلنترنت

استخدام 
الحوسبة 

السحابية والذكاء 
االصطناعي 

تشهد املؤسسة العامة للحي 
انطالق  اليوم  كتارا  الثقايف 
برنامج فعالياتها املصاحبة 

لكأس العالم قطر2022، والذي 
يضم 51 فعالية رئيسية، يتفرع عنها أكثر من 
 22 300 فعالية فرعية، باإلضافة إىل مشاركة 
هذه  وتستمر  العالم.  أنحاء  مختلف  من  دولة 
18 نوفمرب  املمتدة من  الفرتة  الفعاليات خالل 
إىل 18 ديسمرب 2022. وهي تتوزع عىل خمسة 
الحفالت،  )املهرجانات،  هي:  رئيسية  فروع 
املعارض، العروض الحية، وفعاليات متنوعة(.

التقليدية  للمحامل  كتارا  مهرجان  افتتاح  أما 
يف نسخته 12 فسيكون غدا السبت عىل شاطئ 
كتارا حيث سيضم 50 جناحا للدول املشاركة 
الرتاثية  للمقتنيات  معارض  بني  ما  تضم 
البحرية، واخرى للحرف واملهن اليدوية تعرف 
واملوروث  الرتاث  من  يدوية  حرفة   43 بـ 
البحري، إىل جانب املسابقات البحرية والورش 
التقليدية  واملحامل  السفن  بصناعات  الخاصة 
والتي تحتوي عىل فقرات تفاعلية تتعلق بعملية 

يل  تنز
من  واخراجه  املحمل 

مشاركة  وسيسجل  التقليدية.  بالطرق  البحر 
صديقة  دول  ثماني  جانب  إىل  قطر  دولة 
سلطنة  الكويت،  »السعودية،  هي:  وشقيقة 

عمان، العراق، اليمن، الهند، تركيا، تنزانيا«.
من  سلسلة  افتتاح  الجمعة  اليوم  سيشهد  كما 
العالم،  وجوه  معرض  ومنها:  الفنية  املعارض 
ومعرض أول كأس عالم لكرة القدم،و معرض 
السلفادور،  جمهورية  سفارة  مع  شميس 
ومتحف  القطري،  التشكييل  الفن  ومعرض 
كتارا للمحامل التقليدية،و معرض كتارا الدويل 
التشكييل  والفن  القدم  كرة  ومعرض  للخزف، 
لكأس  الربيدية  الطوابع  ومعرض  واملقتنيات، 
واملعرض  العود،  آلة  تاريخ  ومعرض  العالم، 
اإليراني الثقايف، ومعرض الكاريكاتري الريايض، 
وفعاليات فن الخط العربي، وفعاليات لألطفال 

من 
االحتياجات  ذوي 

للعمل  قطر  مؤسسة  مع  بالتعاون  الخاصة 
للمشغوالت  الدويل  كتارا  وسوق  االجتماعي، 
غيتس،  وميلندا  بيل  وفعالية مؤسسة  اليدوية، 
الرياضيةو  والهندسة  الثقافية،  الدار  وخيمة 
املهندسني  جمعية  مع  قطر  العالم  وكأس 

القطرية.
من  مجموعة  االحتفال  الربنامج  يشمل  كما 
الزين،  ماهر  حفلة  ومنها  املوسيقية  الحفالت 
بمشاركة  موسيقية  وحفالت  الخرض،  وحمود 
دي  هميم،  أصيل  سعد،  أحمد  عاشور،  ثامر 
جي أصيل، سعود جاسم، اليسا، آدم، باإلضافة 
وبريطانيا  االرجنتني  من  موسيقية  حفالت  إىل 
وغريها.. وسيكون الجمهور كذلك عىل موعد مع 

عروض 
العرض  ومنها  متنوعة 

العاملي  والعرض  وندرالند،  بالونز  العاملي 
للتنمية  موسيقي  وعرض  سبكتاكيلر،  بابلز 
)التعليم  للجميع  الجيدة  والصحة  املستدامة، 
الفلكية،  الثريا  القبة  وعروض  الجميع(،  فوق 
تراثية  موسيقية  فقرة  عرض  إىل  باإلضافة 
وفعاليات  النعمة،  حامد  القطري  للموسيقار 
فن  مهرجان  أنشطة  ضمن  متنوعة  أخرى 

الشارع. 
كما سيتم تدشني 22 كتابا عن كأس العالم )دار 
بفعاليات  الجمهور  وسيستمتع  للنرش(،  كتارا 
األلغاز)جمعية  ألعاب  فعالية  ومنها  متنوعة 

القطرية(،  القانونيني  املحاسبني 
وفعاليات مركز للكتب، وفعاليات 
مركز  وفعاليات  الساعة،  نادي 
وفعالية  العربية،  للرواية  كتارا 
املحمود،  زيد  بن  الله  عبد  مركز 
ومركز  الكهرمان،  مركز  وفعاليات 
وفعالية  األزياء،  ومركز  السدو، 
قطر،  ضيوف  وفعاليات  الربابة، 
وفعاليات العمارة واملساجد، ولوحات 
تعريفية. كما سيحتضن املرسح املكشوف عددا 
من املحارضات لكل من مصطفى حسني، عمر 
الشقريي،  أحمد  خان،  عيل  نعمان  سليمان، 
متحدثني(   6( محطمة  أسطورة  فعالية 
باإلضافة إىل فعاليات أخرى متنوعة كفعاليات 
الهدايا شارع ابن الريب وفعاليات أخرى لعدد 

من املراكز والجمعيات. 
من  عدد  إحداث  عىل  كتارا  حرصت  كما 
التشكييل،  الفن  مسابقة  ومنها  املسابقات 
كتارا  ومسابقة  الضوئي  التصوير  ومسابقة 

جولدن تالنت.

تفتتح فعالياتها المصاحبة للمونديال.. اليوم

������ع������ّرف ب���ت���راث���ن���ا
ُ
»ك�������ت�������ارا« ت

»51« فعالية رئيسية 

وأكثر من »300« فرعية

مهرجانات وحفالت 

ومعارض فنية وأنشطة 

القطاع نفذ خططا ومشاريع تساهم في نجاح كأس العالم 
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متابعات

عبر توفير أقصى درجات الطمأنينة والراحة لكل األطراف في البطولة

تعزيز سمعة قطر األمنية
 تيسير الحركة المرورية بالشوارع وضمان سالمة ركاب المتروتأمين الفرق منذ الوصول وأماكن اإلقامة والمنشآت واالنتقاالت

االحد  يوم  أجمع  العالم  أنظار  تتجه 
املقبل، العرشين من نوفمرب الجاري إىل 
الرياضة حيث انطالق  الدوحة عاصمة 
كأس  عامليا؛  األهم  الرياضية  البطولة 
2022؛ التي انتظرها  العالم فيفا قطر 
تحول  نقطة  بمثابة  لتكون  الجميع 
حقيقية  وفرصة  الرياضة  عالم  يف 
الرشق  دول  إحدى  قدرات  إلظهار 
األوسط وكفاءتها يف تنظيم هذا الحدث 

الريايض املهم.
وال شك يف أن الجانب األمني هو معيار 
وتظل  البطولة  نجاح  لقياس  هام 
الحماية  وتوفري  األمن  تحقيق  مهمة 
فضال  والزوار  للمشجعني  والطمأنينة 
الفرق  وأعضاء  الرسمية  البعثات  عن 
توفري  وكذلك  والحكام  املشاركة 
املجتمعي  األمن  وتحقيق  الحماية 
كل  واملمتلكات،  األرواح  عىل  والحفاظ 
األمنية  يمثل تحديا كبريا لألجهزة  ذلك 
الجيد  االستعداد  لكن  قطر،  لدولة 
والتخطيط الدقيق الذي جرى عىل مدار 
السنوات السابقة يدلل عىل ان البطولة 
هو  بلد  يف  أمنا  األكثر  تكون  سوف 
األكثر أمنا عىل مستوى الرشق األوسط 

وعىل املستوى العالم. 
األمنية  اللجنة  تلقي  التايل  التقرير  يف 
أبرز  عىل  الدور  العالم  كأس  لبطولة 
االستعدادات األمنية التي انتهت بالفعل 
ودور األجهزة األمنية التي بدأت عملها 

منذ فرتة ليست قصرية.
البطولة التي تستضيفها مالعب كأس 
العالم باستعدادات أمنية عالية تظهر 
يف  املشاركة  األمنية  العنارص  كفاءة 
كافة  وسالمة  أمن  أجل  من  التأمني 
الجهات  كافة  تعمل  املشاركني، حيث 
بتنسيق  البطولة  أمن  ولجنة  األمنية 
كافة  توفري  بهدف  متكامل  وتعاون 

عىل  واملحافظة  والسالمة  األمن  وسائل 
والبعثات  والالعبني  الجماهري  سالمة 
الدولية املشاركة يف هذا الحدث الريايض 
بالبطولة  الجماهري  واستمتاع  الكبري 
سعيدة  أجواء  يف  منتخباتهم  وتشجيع 

وآمنة. 
أهبة  عىل  وحداتها  بكافة  اللجنة 
لتأمني  التامة  والجاهزية  االستعداد 
واملعايري  للمبادئ  وفقا  البطولة 
التخطيط  تم  التي  والطموحات  الدولية 
استمرارا  يأتي  املتوقع  والنجاح  لها، 
دولة  حققتها  التي  املتوالية  للنجاحات 
الرياضية  الفعاليات  استضافة  يف  قطر 
أو  االقليمي  املستوى  عىل  سواء  الكربى 
مبكرا  الجادة  واستعداداتها  الدويل، 
متناغمة  عمل  منظومة  يف  للبطولة 
آليات  وفق  املعنية  الجهات  كافة  من 
وتحرص  واضحة،  عمل  واسرتاتيجيات 
اللجنة عىل أن تقدم عمليات أمن تتسم 
بالكفاءة والفعالية وتعزيز سمعة دولة 
إىل  إضافة  الدولية،  الساحة  عىل  قطر 
املشاركني  لجميع  رائعة  تجربة  تقديم 
والرشكاء وكذلك اإلدارة الفعالة ألي من 
واالستجابة  بالبطولة  املرتبطة  األحداث 

لها بطريقة رسيعة وإيجابية ولتحقيق 
هذا األمر، تم تفعيل نظام أمني حديث 
منظمة،  بصورة  األمن  حفظ  عىل  قادر 
قادرة  وإدارية  أمنية  بكفاءة  ويدار 
آمنة  بيئة  وخلق  الجميع  حماية  عىل 
خاصة  الرياضية،  للفعاليات  وصحية 
وأن الرياضة تحظى باهتمام جماهريي 

واسع.

خبرات مكتسبة

عىل  البطولة  أمن  لجنة  وتحرص 
الجاهزية  من  مستوى  أفضل  ضمان 
واالستعداد مع استخدام أفضل الوسائل 
بالشكل  للظهور  املتطورة  التكنولوجية 
املتقدم  املستوى  يظهر  الذي  الالئق 
يف  قطر  اكتسبتها  التي  والخربات 
التعامل مع الفعاليات الرياضية الكربى 
املحتملة  واملخاطر  التهديدات  ملواجهة 
التي يمكن أن تواجه بطولة كأس العالم 
رسالة  من  انطالقا   2022 قطر  فيفا 
االستقرار  تحقيق  يف  الداخلية  وزارة 
الرئيسية  الغاية  إن  حيث  األمني، 
 –  2018( الداخلية  وزارة  السرتاتيجية 
استضافة  تأمني  يف  املساهمة   )2022

مع  تنسجم  والتي   2022 العالم  كأس 
رؤية قطر 2030 وتهدف االسرتاتيجية 
األمنية للبطولة إىل تحقيق األمن الشامل 
واالعتماد عىل الرشاكة بمفهومها الشامل 
املحلية واإلقليمية  وعىل كافة املستويات 
الجهات  بني  والتنسيق  والدولية 
أهمية  عىل  والتأكيد  الدولة  يف  املسؤولة 
تحقيق األمن الوقائي وتبادل املعلومات 
الذاتي  للتقييم  وآلية  القانون  إنفاذ  يف 
مع  التعامل  وكيفية  التجمع  ألماكن 
اإلعالم  دور  إىل  اإلشارة  مع  التهديدات 
فيها  ترغب  التي  الرسائل  وإيصال 
املبكرة  اإلعالمية  التغطية  عرب  الدولة 
والشبكات  اإلعالمية  الوسائل  بمختلف 

االجتماعية.
ومدى  األمنية  الخطط  تفاصيل  وحول 
بأجواء  الجمهور  الستمتاع  مراعاتها 
البطولة تؤكد اللجنة أن الخطط األمنية 
املنافسة  طبيعة  اعتبارها  يف  تضع 
الرياضية وأن الجمهور يريد االستمتاع 
حماية  من  البد  ذاته  الوقت  يف  ولكن 
درجات  أقىص  وتوفري  الجماهري  هذه 
املشاركة  األطراف  لكل  والراحة  األمن 
يشمل  الوحدات  فعمل  البطولة،  يف 

الوصول  منذ  الفرق  تأمني 
وأماكن اإلقامة واملنشآت التنافسية وغري 
التنافسية وتأمني انتقال الفرق وضمان 
مناطق  املالعب ويف  الجماهري يف  سالمة 
عالقة  له  من  كل  وسالمة  االحتفاالت 
االلكرتوني  التأمني  عن  فضال  بالبطولة 
املعلوماتية  التحتية  البنية  وحماية 
تيسري  عىل  والعمل  االتصاالت،  وأنظمة 
حركة  وانسيابية  املرورية  الحركة 
املرتو  ركاب  سالمة  وتأمني  السيارات 
اللجنة  بها  املكلفة  املهام  من  وغريها 

ووحداتها املختلفة.
البطولة  مباريات  أوىل  انطالق  وقبل 
يف  األمنية  الوحدات  كافة  ستكون 
بالطرقات  سواء  الخاصة  مواقعها 
املحاذية  املناطق  يف  أو  للمالعب  املؤدية 
والنظام  األمن  أجل  من  بداخلها  أو  لها 
من  والحد  الجماهري،  عىل  والتسهيل 
دخول  بوابات  عىل  سواء  التزاحم 
املؤدية  الطرق  يف  أو  الجماهري  وخروج 

للمالعب. 
الجماهري  دخول  بوابات  تفتح  وسوف 
أي  بدء  صافرة  انطالق  موعد  قبل 
اللجنة  وتناشد  ساعات  بثالث  مباراة 

الحضور  يف  التأخر  عدم  الجماهري 
يف  لراحتهم  وضمانا  لالزدحام  تفاديا 
انسيابية الوصول إىل مقاعدهم، ويقوم 
والتدقيق  التفتيش  بأعمال  األمن  رجال 
عىل التصاريح األمنية وتذاكر الدخول، 
االلكرتونية  بالبوابات  واالستعانة 
تفتيش  وأجهزة  باألفراد  الخاصة 
دخولها  املمنوع  واألشياء  للحقائب 
الجماهري  من  اللجنة  وتتوقع  لالستاد. 
خالل  من  األمن  رجال  مع  التعاون 
يف  وتعاونهم  األمن  بإجراءات  االلتزام 
املالعب  من  والخروج  الدخول  عمليتي 
واشرتاطات  معايري  هناك  أن  خاصة 
مع  يتوافق  بما  اللجنة  حددتها  خاصة 
القدم  لكرة  الدويل  االتحاد  متطلبات 
املحظور  باألشياء  يتعلق  فيما   FIFA
دخولها إىل املالعب مع الجمهور، حيث 
هو  بما  قائمة  تحوي  إرشادات  توجد 
إىل  إدخاله  ممنوع  هو  وما  مسموح 
من  مساعدة  طواقم  وهناك  امللعب، 
تقدم  واملتطوعني  الخاص  األمن  رجال 
الجماهري  ملساعدة  الالزمة  اإلرشادات 
إذا ما اقتضت الحاجة إىل ذلك، وجميع 

اإلجراءات إنما تتم من أجل أمن 
وسالمة الجمهور.

»استخدام التكنولوجيا

 المبتكرة«

أن  البطولة  أمن  لجنة  وأكدت 
لهذه  قطر  دولة  استضافة 
لخربات  تراكما  تمثل  البطولة 
العنارص األمنية املشاركة يف عملية 
الكربى  الرياضية  االحداث  تأمني 
تكنولوجيا  استخدام  عن  فضال 
للوصول  املتطورة  األمنية  االنظمة 
بدولة قطر ملرحلة متقدمة يف مجال 
تأمني  يف  التكنولوجيا  استخدام 
تعاون  وهناك  الرياضية،  املنشآت 
وثيق مع القوات املشاركة يف التأمني 
من الدول الشقيقة والصديقة وفق 

تناغم عايل املستوى.
بوحداتها  اللجنة  تستعني  كما 
الهامة  البطولة  تأمني  يف  املختصة 
مثل  العاملية  التقنيات  بأفضل 
والروبوتات  طيار  بدون  الطائرات 
وتطبيق  التأمني،  عملية  يف  األمنية 
املتطورة  األمنية  األنظمة  تكنولوجيا 
مثل  الكربى  الرياضية  األحداث  يف 
يف  التحكم  وأنظمة  املراقبة  أنظمة 
للجماهري،  والخروج  الدخول  عملية 
الحديثة  االتصال  أنظمة  عن  فضال 
بطولة  من  نسخة  استضافة  بهدف 
بدولة  تليق  القدم  لكرة  العالم  كأس 
مجال  يف  الريادة  لها  ويحقق  قطر، 
الوطن  يف  دولة  أول  باعتبارها  األمن 
العربي تستضيف هذا الحدث الكروي 

العاملي.
تطويع  عىل  اللجنة  حرصت  وقد 
األمن  مجال  يف  األمنية  التكنولوجيا 
الريايض من خالل التعرف عىل تجارب 
فضال  املجال،  هذا  يف  املتقدمة  الدول 
عدد  مع  أسستها  التي  الرشاكات  عن 
ويف  الدولية  واملنظمات  املؤسسات  من 
للرشطة  الدولية  املنظمة  مقدمتها 
الدويل  االتحاد  إىل  باإلضافة  الجنائية، 

لكرة القدم )الفيفا(.
وكافة  اللجنة  وحدات  كافة  وتعمل 
التي تشارك يف  األخرى  األمنية  الجهات 
تأمني بطولة كأس العالم بروح الفريق 
ملهامها  أدائها  يف  تفوقا  وتظهر  الواحد 
األمنية،  للمنظومة  وتكامل  األمنية 
األمني  التأمني  مستويات  أعىل  لتحقيق 

واملحافظة عىل أمن وسالمة الجماهري.
التأمني وفق  اللجنة خطط  وقد وضعت 
وتطبيق  الدولية  األمنية  املعايري  أعىل 
يشرتطها  التي  األمنية  املتطلبات  كافة 
)الفيفا(،  القدم  لكرة  الدويل  االتحاد 
حيث تم وضع خطة أمنية شاملة أخذت 
والسالمة  األمن  توفري  االعتبار  بعني 
بعنارص  مستعينة  األطراف  لكافة 
أمنية مدربة وتكنولوجيا أمنية متطورة 
بمشاهدة  لالستمتاع  الجماهري  لخدمة 
مباريات البطولة وتشجيع فرقها وسط 
الجماهري  تأمني  أجواء رياضية، وكذلك 
املصاحبة  االحتفاالت  ملناطق  الحارضة 

واملنترشة يف مختلف مناطق الدولة.

الدوحة - $ 

تأمين إلكتروني.. وتوفير الحماية للبنية 

التحتية المعلوماتية وأنظمة االتصاالت 

االستعانة بالبوابات اإللكترونية 

الخاصة باألفراد وأجهزة التفتيش

المحافظة على سالمة الجماهير 

والالعبين والبعثات الدولية المشاركة
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متابعات

تستضيف جامعة قطر منتخبي األرجنتني 
العالم  كأس  بطولة  فرتة  طيلة  واسبانيا 
إدارة  قامت  حيث   ،™2022 قطر   FIFA
إدارات  وممثلو  العامة  والخدمات  املرافق 
الجامعة املعنية بتجديد وتطوير مختلف 
املرافق الرياضية، وترقية وتحديث مرافق 

الفريق اإلسباني والفريق األرجنتيني وفًقا  إقامة 
لاللتزامات التعاقدية التفاقية االتحاد الدويل لكرة 
القدم )الفيفا( للسكن، وذلك قبل وصول الفريقني.
الطعام  وقاعات  املطابخ  تجهيز  جرى  وكذلك 
توفري  إىل  باإلضافة  للفرق  مميزة  خدمة  لتقديم 
خدمات غسيل وكي املالبس عىل مدار اليوم، وتوفري 
أماكن ووسائل الرتفيه واأللعاب الرياضية وخدمة 

إلنرتنت  ا
والنقل والتي تم تخطيطها بواسطة كأس 

العالم فيفا قطر 2022 نيابة عن الفرق. 
 كما قامت بإجراء تغيريات يف غرف إقامة الالعبني؛ 
التي  الكاملة  الراحة  عىل  حصولهم  لضمان 
تساعدهم يف التعايش مع جو البطولة، وكذلك تهيئة 
وتوفري  مراجعة  من حيث  بالكامل  اإلقامة  مكان 
جميع  لتغطية  األمان  ومعامالت  الطاقة  مصادر 

ه  هذ
املرافق بوسم وشعارات وأعالم وصور 

للفرق املقيمة من خاللها. 
رياضية  مجمعات  ثالثة  قطر  جامعة  وتمتلك 
مفتوحة تتيح فرصة ممارسة الرياضة يف الهواء 
املغلقة  الرياضية  الصالة  إىل  إضافة  الطلق، 
للسيدات. وتستضيف هذه املنشآت مختلف األلعاب 

ضية  يا لر ا
بما فيها: كرة القدم، كرة الطائرة، وكرة اليد، 

والغطس  والسباحة  األريض  التنس  السلة،  وكرة 
وكرة املاء، إضافة إىل السكواتش وصاالت اللياقة 
املنشآت،  هذه  أبرز  بني  ومن  وغريها.  البدنية 
استاد جامعة قطر الذي ُيعدُّ من منشآت الجامعة 

للمواصفات  وفًقا  بني  الذي  الرئيسية 
الدوليَّة واألوملبيَّة ويشمل: ملعب لكرة القدم 
القوى، ويحتوي  وألعاب  الركض  ومضمار 
عرشة  حتى  تتسع  للجماهري  مدرَّجات  عىل 
يشمل  فإنه  ذلك،  عىل  وعالوة  متفرج،  آالف 
جميع الغرف واملُنشآت الالزمة الستضافات 

املباريات الكربى.
جدير بالذكر، شاركت جامعة قطر مؤسسات 
أكرب  الستضافة  اإلعداد  يف  األخرى  الدولة 
مونديال  يف  العام  هذا  عاملي  ريايض  حدث 
والدراسات،  البحوث  فأجرت   ،2022 قطر 
األفكار  وقدمت  والورشات،  الندوات  وعقدت 
واالستشارات خالل مرحلة اإلعداد ولن تتوانى عن 
إنجاح  الدولة عىل  إبراز قدرة  تقديم ما يسهم يف 
العاملي وتقديم نسخة فريدة منه لم  الحدث  هذا 

يشهد لها العالم مثيال من قبل.

تستضيف منتخبي األرجنتين وإسبانيا

جـــامــعـــة قـطـــر
لــــوحــــة مـــونـــديــالــيــة

تجـديـــد وتـطـــويـــر مختــلــــف المــرافـــق الـــريــاضـيــة 

كتب - محمد أبوحجر

خارج أسوار المالعب

حديقة البدع
وجهة فريدة للجماهير

من  واحدة  البدع  حديقة  قنا-  الدوحة- 
ومن  قطر،  دولة  يف  الحدائق  وأشهر  أقدم 
التي تجمع بني مختلف عنارص  املتنزهات 
من  وبالقرب  واحد،  مكان  يف  الطبيعة 

كورنيش الدوحة.
ألف  و765  مليون  عىل  املمتدة  والحديقة 
مرت مربع من املساحات الخرضاء، ستكون 
بطولة  ُمشجعي  أمام  الوجهات  أبرز  من 
حيث   ،2022 قطر   FIFA العالم  كأس 
الفعاليات  من  األكرب  بالنصيب  ستحظى 
مهرجان  أبرزها  للمونديال،  املُصاحبة 
سيشهد  الذي  للمشجعني  الرسمي  الفيفا 

فعاليات ترفيهية متنوعة.
وُعرفت حديقة البدع قبل عام 2018 باسم 
 2014 عام  يف  وأغلقت  الرميلة،  حديقة 
مجدًدا  تفتتح  أن  قبل  التجديد،  أجل  من 
التطوير  إعادة  بعد   ،2018 فرباير   13 يف 
والتوسعة الشاملة. وستكون حديقة البدع 
الستقبال  مرسًحا  املونديال  فرتة  خالل 
أنحاء  من  الجماهري  من  اآلالف  عرشات 
العالم من خالل مهرجان الفيفا للمشجعني 
الذي يشّكل معلًما رئيسيًا يف مونديال قطر، 
حيث يجّسد رؤية جديدة يف تجربة الرتفيه 
 20 من  الفرتة  خالل  امللعب  أسوار  خارج 
نوفمرب إىل 20 ديسمرب 2022، من العارشة 

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

خارج أسوار مالعب املونديال الثمانية.
ألف   40 من  ألكثر  املهرجان  ويتسع 
تستضيف  فريدة  وجهة  ليمثل  شخص، 
كرة  لجمهور  متنوعة  ترفيهية  فعاليات 
ليستمتع  العالم،  أنحاء  جميع  من  القدم 
لبث  ضخمة  شاشات  مع  األوقات،  بأروع 
إضافة  الطلق،  الهواء  يف  مبارشة  املباريات 
األعمال  ألفضل  عروض  مشاهدة  إىل 
املوسيقية العاملية واملحلية ومقطوعات حية 
ألشهر الفنانني، وعروض وأنشطة ترفيهية 
املأكوالت  من  واسعة  وتشكيلة  أخرى، 
أوقاًتا  للجمهور  يضمن  ما  واملرشوبات، 

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

بانورامية ومساحات مفتوحة شاسعة.
شجرة،   1766 عىل  الحديقة  وتحتوي 
514 ألف مرت مربع  ويتوافر بها أكثر من 
النباتات  وتغطي  العشبية،  الحدائق  من 
و520  ألفا   274 البدع  بحديقة  واألشجار 
عىل  الحديقة  تحتوي  كما  مربًعا،  مرتًا 
بها  وتتوافر  لألطفال،  ألعاب  مناطق   8
إىل  الرياضة  ملمارسة  مجّهزة  مناطق   6
اللياقة البدنية ذي األرضية  جانب مضمار 
سيارات  مواقف   6 توفر  كما  املطاطية، 
ُمجّهزة  والحديقة  سيارة،   4428 بسعة 
األمن  لتوفري  تليفزيونية  مراقبة  بكامريات 

واألمان للزوار.

استقبلهم مركز »دراجي قطر«

دراجون فرنسيون يصلون الدوحة
استقبل مركز دراجي قطر التابع 

لوزارة الرياضة والشباب اثنني 
من الدراجني الفرنسيني القادمني 

من بلدهم إىل قطر مستخدمني 
دراجاتهم من أجل حضور منافسات 

بطولة كأس العالم، حيث بدأت 
رحلتهم من باريس وانتهت يف 

الدوحة.
وخالل الفعالية التي نظمها مركز 

دراجي قطر انطلق الجميع من 
املسار األوملبي بمسافة 5 كيلو مرتات 

وحتى محطة مرتو لوسيل املقابلة 
الستاد لوسيل، وذلك بمشاركة وفد 

من السفارة الفرنسية يف الدوحة، 
يتقدمهم سعادة السيد جان باتيست 

فافر سفري الجمهورية الفرنسية 
لدى دولة قطر، حيث أبدى سعادته 

اعجابه بحسن االستقبال من قبل 
دراجي املركز للدراجني الفرنسيني، 

مؤكدا عىل استعداد السفارة للتعاون 
مع مركز دراجي قطر يف فعاليات 

مستقبلية قادمة. 
ومن جانبه قام السيد مبارك سالم 
املهندي نائب رئيس املركز بتسليم 
الدروع التذكارية لسعادة السفري 

الفرنيس والدراجني الفرنسيني، كما 
أهدى السيد محمد سالم الجعيدي 

مدرب بمركز دراجي قطر الدراجني 
الفرنسيني التيرشت الخاص 

بدراجي قطر كهدية تذكارية 
تشجيعا لهم.



صحفي  مؤتمر  خالل  املهندي  وقال 
السياحية  الرقابة  إن قسم  أمس  عقد 
الرخص  إجراءات  تسهيل  عىل  يعمل 
التفتيش  مواصلة  مع  السياحية 
وجاهزية  الجودة  لضمان  الدوري 
كأس  لبطولة  واستعدادها  املنشآت، 
الفتا   ،2022 قطر   FIFA العالم 
منشأة   25 من  أكثر  ترخيص  إىل 
فندقية  وشقق  فنادق  منها  فندقية، 
إىل  إضافة  البطولة،  قبل  ما  منذ 
السياحية  النوادي  يف  العمل  تواصل 

وترخيصها. وتصنيفها 
وأشار إىل تواصل العمل عىل مرشوع 
املوجودة  )السنابك(  املراكب  تأهيل 
تاريخها  عىل  للحفاظ  بالكورنيش، 
حوايل  أن  موضحا  الرتاثي،  وشكلها 
اكتمل  املراكب  من  باملائة   90
للزوار  جاهزة  وباتت  ترخيصها، 

واملشجعني. 
بريثهولد  استعرض  جانبه  ومن 
للعمليات  التنفيذي  الرئيس  ترينكل 
التميز  برنامج  للسياحة  قطر  لدى 
مؤخرا  إطالقه  تم  الذي  الخدمة  يف 
ترسيخ  الربنامج  يستهدف  حيث 
يف  عاملياً  رائدة  كوجهة  قطر  مكانة 
الجودة  عالية  الضيافة  خدمات  تميز 
عاملياً  رائدة  تجارب  تقديم  مع 
عىل  والعمل  لزوارنا،  لها  مثيل  وال 
مراحل  جميع  خالل  التميز  تحقيق 
اإلقامة  مكان  من  بداية  الزيارة 
والرتاث  الثقافة  وحتى  والطعام 
أن  إىل  منوها  املغامرة،  وسياحة 
تحققت  التي  الرئيسية  اإلنجازات 
الخدمة  يف  التميز  أكاديمية  ظل  يف 
قطر«  »مختصو  برنامج  يف:  تتمثل 
املرشدين  وتدريب  التفاعيل  للتدريب 
السياحيني وبرنامج »مضياف قطر« 
السياحي كما أطلق برنامج  للتدريب 
مسابقة  مؤخًرا  الخدمة  يف  التميز 
األجرة  سيارات  لسائقي  تشجيعية 

.2022 30 نوفمرب  تستمر حتى 
للسياحة  قطر  قيام  إىل  ولفت 
من  إبداعية  مسابقة  أول  بإطالق 
الليموزين  سيارة  لتصميم  نوعها 
األيقونية يف قطر بالتعاون مع رشكة 
تدشني  عن  فضال  »مواصالت«، 
التفاعلية  باملحادثات  خاص  تطبيق 
االلكرتوني  املوقع  مع  يتكامل  والذي 
الرئييس والواتساب، عالوة  والتطبيق 
12 شاشة تفاعلية جديدة  عىل توفري 
استعالمات  كمكتب  باللمس  تعمل 
وتطوير  السياحية  املعلومات  لتوفري 

كل  تطلعات  تلبي  رحالت  مخططات 
عميل إىل جانب استطالع رأي الزوار 
اإلنرتنت  عرب  اآلراء  ورصد  الدوليني 
الحدودية  املنافذ  عرب  وتوزيعه 

واملطار.
املنتجات  تطوير  إىل  ترينكل  ونوه 
قارباً   40 واألصول من خالل تجديد 
محلـي  مشـغل  وإدخـال  شـراعياً 
كما  الخدمة  جودة  تحسني  لضمان 
بافتتاح  مؤخرا  للسياحة  قطر  قامت 
الشواطئ  تقدم  حيث  شواطئ   3
شاطئية  تجارب  الجديدة  الثالثة 
من  للعائالت  الدوحة  يف  مثاليـة 
وتضم  والبحر  الشمس  عشاق 
كافة  الجديدة  الثالثة  الشواطئ 

بما  الالزمة  واملرافق  الراحة  وسائل 
يف ذلك ملعب للكرة الطائرة ومنطقة 

للمشجعني وساحة طعام، األمر الذي 
الشاطئية  الوجهات  أبرز  من  يجعلها 

خالل  والزوار  للعائالت  الجاذبة 
قطر   FIFA العالم  كأس  بطولة 
2022 وما بعدها ويعد نادي شاطئ 
حيث  للعائالت،  مناسبة  وجهة   B12
وجبات  عىل  الحصول  للزوار  يمكن 
لالستمتاع  إضافة  اليوم  طعام طوال 
لجميع  املناسبة  األنشطة  من  بالعديد 
شاطئ  نادي  ويضم  األرسة.  أفراد 
مظللة  ومنطقة  داخلياً  مطعماً   B12
 500 إىل  استيعابها  قدرة  تصل 
بني  مقعدا   626 إىل  إضافة  شخص، 
مظلة  و134   »Bean Bag« باج 
ويمكن  الشاطئ.  طول  عىل  موزعة 
تناول  لضيوف شاطئ دوحة ساندز 
واالستمتاع  واالسرتخاء،  الطعام 

يقدم  كما  بالفرح.  مليئة  بأجواء 
املأكوالت  ساندز  دوحة  شاطئ 
الرتفيه  جانب  إىل  التحضري  الجاهزة 

الحي.
املوارد  من  العديد  إتاحة  إىل  ولفت 
يف  الزّوار  إقامة  وأثناء  قبل  املتاحة 
اتصال  نقاط  جميع  تغطية  مع  قطر 
املغادرة  إىل  الوصول  من  الزوار 
وتخطيطية  ملهمة  معلومات  وتوفري 
من خالل مواقع التواصل االجتماعي، 
وتطبيقات   ،visitqatar.com
املادية  والضمانات  املحمول  الهاتف 
عن  فضال  الرئيسية،  والرقمية 
القصرية  النصية  الرسائل  حمالت 
بالزوار  للرتحيب  فودافون  عرب 
لالطالع  التطبيق  استخدام  وتشجيع 

والفعاليات. التجارب  عىل 
اإللكتـرونـي  املـوقـع  أن  وأضـاف 
 Visitqatar.com والتـطـبـيـق 
كأس  لبطولة  مبارشاً  مركزاً  يتضمن 
 2022TM قطر   FIFA العالــم 
واألسئلة  السفر،  مراجعة  وقائمة 
والفعاليات؛  والتجـارب،  الشـائعة، 
لغات   8 عىل  التطبيق  يحتوي  كما 
بـ   Visitqatar.com يتميز  فيما 
دردشة  روبوت  وهو  »شــاهني« 
محادثة  بإجراء  يسمح  للزوار 
خدمة  وكيل  مع  الفعيل  الوقت  يف 
أما  الواقع  أرض  عىل  العمالء 
فهي   QatarCalendar.com
جميع  تضم  التي  الرسمية  الرزنامة 
الرتفيهية  واألحداث  الفعاليات 
الوثيق  بالتعــاون  الدولـة،  يف 
العام  القطاعني  من  رشكائها  مع 
الجوية  الخطوط  مثل  والخاص 
للمشاريع  العليا  واللجنة  القطرية 
ومؤسسة  قطر  ومتاحف  واإلرث 
والعديد  كتارا  الثقايف  والحي  قطر 
ويتم  البالد.  يف  األخرى  الجهات  من 
قنوات   9 خالل  من  لها  الرتويج 
ومدعومة  قطر  برزنامة  خاصة 
واإلعـالنات  املدفوعة  الحملة  بتفعيل 
واألكشـاك  الخارجـيـة  الرقمـيـة 
السياق  ويف  الفعـاليات  مواقـع  يف 
 QatarNow دليل  إصدار  تم  ذاته 
وهي  قطر  خريطة  تدشني  مع 
مع  بالتعاون  للطي  قابلة  خريطة 
واإلرث  للمشاريع  العليا  اللجنة 
والفعاليـات  للتجــارب  للرتويج 
فرتة  خالل  السياحية  واملعالم 
نقاط  يف  متوافــره  وهي  اإلقـامة، 

الرئيسية. االتصال 

تجديد »40« قاربًا شراعيًا وضمان تقديم خدمة متميزةترينكل: ترسيخ مكانة قطر بالضيافة عالميا

15

السنة )28( - الجمعة 24 من ربيع اآلخر  1444هـ الموافق 18 نوفمبر 2022م العدد )9937(

اقتصاد

وسائل التنقل بين المالعب خالل المونديال

أكشاك لمساعدة الزوار في حجز الجوالت

للخطوط  التابعة  قطر«  »اكتشف  رشكة  افتتحت 
الجوية القطرية، 15 نقطة بيع مؤقتة )أكشاك( يف 
لخدمة  وذلك  أنحاء قطر،  رئيسية يف جميع  مواقع 
الجماهري والزوار طوال فرتة البطولة، بدءا من حجز 
املالعب والجوالت  التنقل بني  النقل وخدمة  وسائل 

الداخلية األخرى.
وكتارا،  واقف  سوق  يف  األكشاك  الرشكة،  وأطلقت 
يف  الكونسريج  مكاتب  من  مجموعة  إىل  باإلضافة 
أنحاء  جميع  يف  فندقا   12 ويف  بروة،   - مدينتنا 
الدوحة، وذلك لخدمة جماهري وزوار البطولة، كجزء 
من التزامها بتقديم رحالت ثقافية استثنائية يف دولة 
قطر، تهدف إىل تعريف العالم أكثر بالبلد، وتوفري 
تجارب فريدة للضيوف القادمني لحضور املونديال.
وثيقا،  ارتباطا  بالثقافة  الرياضة  ترتبط  وحيث 
الضوء عىل  املجهزة،  اكتشف قطر  ستسلط جوالت 
القدم،  كرة  ورياضة  قطر  بني  املتجذرة  العالقة 
الكثبان  باكتشاف  الجوالت  هذه  ستسمح  حيث 
املانجروف  وأشجار  العريقة  واألسواق  الرملية 
أكرب  السيد  سعادة  قال  السياق،  هذا  ويف  وغريها.. 
الباكر الرئيس التنفيذي ملجموعة الخطوط الجوية 
القطرية: »تتمتع دولة قطر بثقافة وتاريخ غنيني، 
بطولة  لحضور  القادمني  بالضيوف  نرحب  ونحن 
عىل  ونشجعهم   2022 قطر   FIFA العالم  كأس 
االستفادة من هذه الخدمات للتعرف عن قرب عىل 

روعة وجمال قطر«.
وأضاف الباكر »سواء جاء املشجعون للتعرف عىل 

منظومة العمل أو البيئة هنا أو التعرف عىل التاريخ 
بأنهم سيعيشون  العريقني، نحن واثقون  والثقافة 
األوىل  تعد  التي  البطولة  يف  ومختلفة  ممتعة  أجواء 
من نوعها يف الرشق األوسط، وسيعودون إىل ديارهم 

حاملني معهم ذكريات ال تنىس«.
وتأتي جوالت اكتشف قطر تحت العناوين التالية: 
البحر  و»اكتشف  الرملية«  الكثبان  »اكتشف 
و»اكتشف  واقف«  سوق  و»اكتشف  الداخيل« 
الرتفيهية  األلعاب  مدينة  و»اكتشف  كتارا«  قرية 
املائية  الصحراء  شالالت  و»اكتشف  كويست«، 
املانجروف  أشجار  و»اكتشف  املغامرات«  ومدينة 
يف قطر« وجولة »اكتشف مدينة الدوحة«، باإلضافة 
حديثا  إطالقها  تم  التي  والخدمات  األنشطة  إىل 
الذي  بيتش«  كايت  »فويرط  منتجع  تشمل:  والتي 
تم افتتاحه مؤخرا، والذي يعد معلما سياحيا جديدا 
الدوحة،  الرشاعية شمال رشق  الرياضات  ملمارسة 
حيث تتوفر باقات رحالت للمنتجع الذي يقدم أيضا 
لجميع  الرشاعية  األمواج  ركوب  رياضة  يف  دروسا 
املستويات من املبتدئني إىل املحرتفني، باإلضافة إىل 

ميزة استئجار املعدات.
 Tiki Taka Beach« كلوب  بيش  تاكا  تيكي  أما 
Club« يف فندق ومنتجع رشق ريتز كارلتون، فيوفر 
الالمتناهي  املسبح  إىل  الوصول  ميزة  للضيوف 
والشاطئ، باإلضافة إىل ميزة االستمتاع بالعروض 
الدي  محرتيف  أفضل  من  نخبة  يقدمها  التي  الحية 

الجي العامليني.
ومشجعي  لضيوف  قطر«  »اكتشف  تقدم  كما 
كأس العالم لكرة القدم، ميزة االستمتاع بمشاهدة 
املباريات واالستمتاع بالعروض الرتفيهية والرتاثية 

القطرية يف مخيم البدو يف سيلني. ويشمل برنامج 
يف  املخصصة  االلتقاء  نقطة  من  االنطالق  الجولة 
ثم  مكيفة،  حافلة  متن  عىل  مشريب  مرتو  محطة 
القيادة عىل الطرق الوعرة يف الصحراء عرب الكثبان 
ورسومات  الرمال،  عىل  والتزلج  سيلني،  يف  الرملية 
بعشاء  االختتام  ويتم  األيدي،  عىل  التقليدية  الحنة 
الرجوع  ثم  نجوم،  الخمس  فئة  من  أوسطي  رشق 

إىل موقع اإلنزال.
خدمة  عىل  باإلرشاف  أيضا  قطر«  »اكتشف  وتقوم 
العالم  كأس  مباريات  لجميع  االستاد  مواصالت 
ومبارشة  سلسة  وسيلة  وهي   ،2022 قطر   FIFA
للوصول إىل املالعب ذهابا وإيابا. وتعمل الحافالت 
من نقطتي نقل محددتني هما: ميناء الدوحة وسوق 
ومكاتب  األكشاك  عمل  ساعات  أن  يذكر  واقف.  

الفنادق ستكون عىل النحو التايل:
- سوق واقف: 24 ساعة يوميا.

- کتارا 14:30 - 23:59 بتوقيت قطر.
- مدينتنا - بروة 09:00 - 19:30 بتوقيت قطر.

- مكاتب الكونسريج الفندقية بالدوحة: 09:00 - 
19:30 بتوقيت قطر.

 FIFA ومع اقرتاب موعد انطالق بطولة كأس العالم
مليون   1.5 الستقبال  قطر  تستعد   ،  2022 قطر 
سائح طوال مدة البطولة، لينطلق الحدث الريايض 
مشاركة  يشهد  والذي  اإلطالق،  عىل  األكرب  الكروي 
الفريق  املقبل، حيث سيلتقي  األحد  يوم  فريقا   32
استاد  يف  اإلكوادوري  بمنافسه  املضيف  القطري 
البيت، وتختتم البطولة التي تستمر شهرا كامال يوم 
العالم عىل  نهائي كأس  بمباراة  18 ديسمرب  األحد 

ملعب لوسيل.

الدوحة - $ 

جاهزية »السنابك« الستقبال الزوار والمشجعين

ترخيص »9500« غرفة لبيوت العطالت

{  بيرثهولد ترينكل 

{ عروض على الشواطئ { أحد بيوت العطالت 

المهندي: توسيع خيارات 
اإلقامة أمام الزوار

تغطية جميع نقاط اتصال 
الزوار من الوصول إلى المغادرة

الرقابة  قسم  رئيس  المهندي،  مطر  بو  علي  كشف 
السياحية لدى قطر للسياحة، عن إصدار أكثر من 3500 

رخصة لبيوت العطالت لحوالي 9500 غرفة، منذ إطالق 
المبادرة العام الماضي، مشيرا إلى جاهزية هذه البيوت 
لزوار ومشجعي بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، 
مما يزيد من خيارات عروض اإلقامة وقطاع الضيافة، 

لتناسب جميع احتياجات وإمكانيات الزوار. 

كتب- عوض التوم 



مكرر ربحية البورصة 
أصبح أكثر جاذبية 

عند»13.5« مرة

قيمة تداوالت 
األسهم األسبوعية 

تسجل »2.07«
مليار ريال

الدوحة - $
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تضم العقارات واالتصاالت والبضائع والخدمات االستهالكية

قائمة أكثر القطاعات استفادة من المونديال

رشكات  أن  أكد  املايل  املحلل  أن  إال 
البضائع  قطاع  ورشكات  االتصاالت، 
ورشكات  االستهالكية  والخدمات 
رأس  عىل  ستكون  العقاري،  القطاع 
كأس  بطولة  انطالق  من  املستفيدين 

.2022 FIFA قطر  العالم 
 12100 عند  املؤرش  تماسك  أن  وبني 
للمؤرش  انطالقة جديدة  نقطة سيكون 
وللمستويات  املدرجة  وللرشكات  العام 
تطورات  تشهد  بحيث  السعرية، 
مؤرشات  وأن  خاصة،  إيجابية 
من  أحوالها  أحسن  يف  الكيل  االقتصاد 
والتوازنات  املسجل  الفائض  حيث 

للدولة. املالية 
قيم  انخفاض  إىل  قاسمية  وأشار 
متوسطها  بلغ  والتي  اليومية،  التداول 
 405 نحو  الحايل  األسبوع  خالل 
عن  بكثري  تقل  وهي  ريال،  ماليني 
العام  بداية  منذ  اليومي  التداول  قيمة 
إىل  الفتا  ريال..  مليون   680 والبالغة 
بالدرجة  يعود  املسجل  الرتاجع  أن 
اتخاذ  يف  املستثمرين  تريث  إىل  األوىل 

تماسك  انتظار  يف  جديدة،  مراكز 
عند  مقاومته  مناطق  عند  املؤرش 

12100 نقطة.
إىل  وصلت  األسعار  أن  وأوضح 
مكررات  وأن  جاذبة،  مستويات 
األرباح لبورصة قطر أصبحت بدورها 
 17.5 من  انخفضت  حيث  جاذبة، 

13.5 مرة. مرة، منذ بداية العام، إىل 
لبورصة  األسبوعي  التقرير  وكشف 
قطر عن تراجع القيمة السوقية بنهاية 
 678.602 لتبلغ  األسبوع  تعامالت 
بمستواها  مقارنة  ريال،  مليار 
 700.181 بلغ  الذي  املايض،  األسبوع 
قيمة  تسجيل  جانب  إىل  ريال،  مليار 
مليار   2.079 نحو  األسهم  تداوالت 
ريال، من خالل بيع 523.471 مليون 

72.079 صفقة. سهم، عرب إبرام 
من  بحزمة  قطر  بورصة  وتحظى 
أسعار  ارتفاع  أبرزها  النمو،  محفزات 
النفط ودورانها فوق مستوى 95 دوالرا 
ملكية  سقف  رفع  عن  فضال  للربميل، 
األجانب لدى قطاع واسع من الرشكات 

املدرجة من 49 باملائة إىل 100 باملائة، 
من  تزيد  أن  شأنها  من  خطوة  وهي 
الواردة  األجنبية  االستثمارات  حجم 
مونديال  عىل  عالوة  القطرية،  لألسهم 
من  لكل  قوية  دفعة  يمثل  الذي   2022

االقتصاد والبورصة القطرية. 
وتسعى بورصة قطر لطرح حزمة من 
إطالق  أبرزها:  الجديدة  املالية  األدوات 
رفع  جانب  إىل  املالية  للمشتقات  سوق 
)البورصة(  القطرية  السوق  تصنيف 
عىل  متقدمة  سوق  إىل  ناشئة  من 
املنتجات  وتنويع  العاملية  املؤرشات 
حيث  االستثمارية،  الخدمات  وتحسني 
ناشئة  سوق  أكرب  قطر  بورصة  تعترب 
سوق  أكرب  وثاني  األوسط  الرشق  يف 
الرسملة  قيمة  حيث  من  املنطقة  يف 
مدرجة  قطر  بورصة  أن  كما  السوقية، 
كابيتال  ستانيل  مورغان  مؤرشي  يف 
لألسواق الناشئة MSCI ومؤرش فوتيس 

لألسواق الناشئة. 
 وتخطط بورصة قطر إلدراج صناديق 
عام  خالل   REITs العقاري  االستثمار 

لتنويع  اسرتاتيجيتها  إطار  يف   2023
املتداولني  أمام  االستثمارية  الخيارات 
لتعزيز  جديدة  مالية  أدوات  وطرح 
عىل  للبورصة  االستثمارية  الجاذبية 
ومساعدة  والعاملي  املحيل  املستويني 
محافظهم  تنويع  عىل  املستثمرين 
مخاطرهم  وإدارة  االستثمارية 

االستثمارية بشكل أفضل.
 REITs العقاري  االستثمار  وصناديق 
يف  استثمارية  وحدات  عن  عبارة  هي 
تجارية  صبغة  ذات  عقارية  محافظ 
وتتملك صناديق االستثمار العقاري، يف 
معظم الحاالت، وتدير ممتلكات عقارية 
إيرادات  معظم  وتذهب  للدخل  مدرة 
يف  املساهمني  إىل  الوحدات  تلك  وأرباح 
عن  عبارة  وهي  العقارية  املحافظ  تلك 
صناديق  عكس  )عىل  مغلقة  صناديق 
وتوفر   ،)ETFs املتداولة  االستثمار 
من  حزمة  العقاري  االستثمار  صناديق 
امليزات ملالك العقارات أبرزها: تمكينهم 
العقارية  أصولهم  من  أجزاء  طرح  من 
استثمارية،  وحدات  شكل  يف  لالكتتاب 

مشرتين  عىل  الحصول  لصعوبة  وذلك 
ألصول عقارية كبرية واإلفراج عن رؤوس 
األموال املجمدة، فضال عن الحصول عىل 
ديون  سداد  من  تمكنهم  التي  األموال 
املال  رأس  تدوير  وإعادة  عليهم  مرتتبة 
عىل  عالوة  األخرى،  املشاريع  نمو  لدعم 
تلقي تدفقات نقدية واالحتفاظ بوحدات 
للتسييل،  قابلة  عقارية  استثمارات 
باإلضافة إىل تحقيق االستمرارية بوجود 

معايري حوكمة رشيدة.
قواعد  قطر  بورصة  طبقت  ومؤخرا 
وقواعد  املغطى  املكشوف  عىل  البيع 
املالية،  األوراق  واقرتاض  إقراض 
املكشوف  عىل  البيع  من  كل  ويعترب 
واقرتاض  إقراض  وقواعد  املغطى 
استثماريتني  أداتني  املالية  األوراق 
يرغب  عندما  إنه  حيث  مرتبطتني، 
يملكها  ال  أسهم  بيع  يف  املستثمر 
أن  قبل  أوال  يقرتضها  أن  يجب  فإنه 
القواعد  وبموجب  البيع،  عملية  تتم 
املالية  األوراق  اقرتاض  يمكن  الجديدة 
عمليات  تسوية  منها  متعددة  ألغراض 

مالية  أوراق  لها  يتوافر  ال  التي  البيع 
وحدات  وإنشــاء  التسوية،  عند 
تنفيذ  أو  املؤرشات،  صنــاديق 
صفقات البيع عىل املكشوف أو بغرض 
اقرتاضها  سبق  مالية  أوراق  إعادة 
املغطى،  املكشوف  عىل  بالبيع  ويقصد 
)صانع  لهم  املرصح  من  أي  قيام 
املستثمر  السيولة،  مزود  السوق، 
مقرتضة،  مالية  أوراق  ببيع  املؤهل( 
أو دخل يف ترتيبات اقرتاضها، عىل أن 
تتم تغطية املراكز الناشئة عن البيع يف 
وفقاً  التســوية  تاريخ  يف  الحالة  هذه 
باإلقراض  يقصد  كما  القواعد،  لهذه 
قيام  املالية،  لألوراق  واالقرتاض 
املالية  األوراق  ملكية  بنقل  املقرض 
املقرتض  إىل  بيعها  أو  مؤقتة  بصفة 
الدفع  مؤجل  بثمــن  السوق  خارج 
أو  بردها  املقرتض  وعد  أو  التزام،  مع 
إعادة بيعها إىل املقرض بناء عىل طلبه 
عليها،  املتفق  الفرتة  أي وقت خالل  يف 
عىل  االتفاق  يتم  لم  ما  نهايتها  يف  أو 

غري ذلك.

{ بورصة قطر 

في  المدرجة  القطاعات  من  العديد  تستفيد  أن  ينتظر   
قطر   FIFA العالم  كأس  بطولة  انطالق  من  قطر  بورصة 

2022 في العشرين من الشهر الجاري.
المستشار  قاسمية  رمزي  السيد  قال  السياق،  هذا  وفي 
"قنا"،  القطرية  األنباء  لوكالة  خاص  تصريح  في  المالي، 
األسبوعي،  قطر  بورصة  مؤشر  شهده  الذي  التراجع  إن 
إلى  وليتراجع  نقطة،   344.230 ليخسر  بالمائة،   2.74 بنسبة 
أسهم  إلى  األولى  بالدرجة  يعود  نقطة،   12213 مستوى 
قطاع البنوك المتراجع لألسبوع الثالث على التوالي، بنسبة 
بلغت 4 بالمائة، والقطاع الصناعي المنخفض هذا األسبوع 
أسهم  تراجع  نتيجة  بالمائة،   4.5 نحو  فاقدًا  بالمائة،   1.8 بـ 
صناعات  قطاع  أسهم  رأسها  وعلى  الشركات،  مختلف 

قطر والخليج الدولية ومسيعيد القابضة.

»القطرية « تكشف عن تصميم جديد بمطار هيثرو

من جهته، علّق أريان ريدل - مدير 
ديكو  يس  جي  مطار  يف  املبيعات 
التصميم  هذا  خالل  »من  بالقول: 
4، ستهيمن  الركاب  الفريد يف مبنى 
عىل  القطرية  الجوية  الخطوط 
ميزة  مستغلًة   ،4 املبنى  مسار 
هيثرو  مطار  يف  الرئييس  املوقع 
املبتكرة.  العرض  شاشة  بإضافة 
حول  السفر  انتعاش  استمرار  ومع 
املطارات  إعالنات  تظل  العالم، 

تواصل  ووسيلة  خاصة  أهمية  ذات 
ذلك  وينعكس  الجمهور،  من  قوية 
وضعته  الذي  الجديد  التصميم  يف 
هذا  يف  القطرية  الجوية  الخطوط 

املوقع املميز«.
عملت  أن  بعد  الخطوة  هذه  وتأتي 
عىل  القطرية  الجوية  الخطوط 
املبنى  يف  املسافرين  تجربة  تعزيز 
صالة  إضافة  خالل  من   4 رقم 
»املسافر الدائم« الجديدة والحرصية 

ورشكاء  االمتياز  نادي  ألعضاء 
الصالة  تتميز   .oneworld تحالف 
بتصميمات داخلية حديثة تطل عىل 
يمكن  كما  الطائرات،  وقوف  ساحة 
طعام  بقائمة  االستمتاع  للعمالء 
األطباق  من  مختارة  مجموعة  تضم 
من  ومجموعة  والباردة  الساخنة 

املرشوبات.
التابعة  بريميوم  صالة  وأعادت  هذا 
املبنى  يف  القطرية  الجوية  للخطوط 

نوعها  من  األوىل  ُتعد  والتي   ،4 رقم 
العاملية،  الجوية  الخطوط  شبكة  يف 
الخطوط  لركاب  أبوابها مؤخراً  فتح 
األوىل  الدرجة  يف  القطرية  الجوية 
وتتميز  األعمال.  رجال  ودرجة 
أنيقة،  جلوس  بمناطق  الصالة 
الطارات،  ساحة  عىل  وإطالالت 
ومنطقة ُمخصصة للعائالت، وغرفة 
لتناول  متنوعة  وخيارات  للصالة، 
كامل  بوفيه  ذلك  يف  بما  الطعام 

فاخرة  أطباق  ُتقدم  منتقاة  وقائمة 
صالة  يف  العاملية  املعايري  أعىل  عىل 
الرباسريي، باإلضافة إىل خيار تناول 
الطعام يف أجواء غري رسمية وذلك يف 

صالة غلوبال دييل.
الجوية  الخطوط  وُتشغل  هذا 
من  حالياً  رحالتها  القطرية 
املتحدة،  اململكة  يف  مطارات  أربعة 
يومية  رحالت  ست  تشمل  والتي 
ورحلتني  هيثرو،  لندن  مطار  من 

غاتويك،  لندن  مطار  من  يوميتني 
يومية  رحالت  ثالث  إىل  يصل  وما 
من مطار مانشسرت، وخدمة يومية 
رحالت  إىل  وباإلضافة  إدنربة.  من 
تسري  املتحدة،  للمملكة  مرتددة 
دبلن  إىل  رحالت  الوطنية  الناقلة 

11 رحلة أسبوعية. بمعدل 
القطرية  الجوية  الخطوط  أن  ُيذكر 
»أفضل  جائزة  عىل  مؤخراً  حصلت 
ضمن  العالم«  يف  طريان  رشكة 
العاملية  تراكس  سكاي  جوائز 
الوطنية  الناقلة  وتتصدر   ،2022
بعد  العاملية  الطريان  رشكات 
العالم«  يف  »األفضل  بجائزة  فوزها 
للمرة السابعة يف تاريخها يف إنجاٍز 
حصيلة  إىل  ُيضاف  مسبوق  غري 
األعوام  يف  حصدتها  التي  جوائزها 
)2011 و2012 و2015 و2017 
و2019 و2021 و2022(. هذا إىل 
أخرى  بخمس جوائز  فوزها  جانب 
أعمال  رجال  درجة  »أفضل  هي: 
لدرجة  صالة  و»أفضل  العالم«،  يف 
العالم«، و»أفضل  رجال األعمال يف 
األعمال  رجال  درجة  عىل  مقعد 
خدمات  و»أفضل  العالم«،  يف 
يف  األعمال  رجال  درجة  عىل  طعام 
يف  طريان  رشكة  و»أفضل  العالم«، 

الرشق األوسط«.
قطر  لدولة  الوطنية  الناقلة  وتسرّي 
وجهة   150 إىل  حاليّاً  رحالتها 
يف  عملياتها  مقر  عرب  عاملية، 
الدويل، الحائز  الدوحة، مطار حمد 
عىل جائزة »أفضل مطار يف العالم« 
العاملية  تراكس  سكاي  رشكة  من 

.2022

تعرض شعار بطولة 

كأس العالم

النقاب  القطرية  الجوية  الخطوط  كشفت 
عن تصميم جديد لها في دوار مبنى الركاب 
التصميم  يتضمن  لندن.  هيثرو  مطار  في   4
بوينج  الجديد نموذج مصغر لطائرة من طراز 
شاشة  فوقها  ومثبت  أمتار،   9 بطول   9-777
الخطوط  منتجات  لعرض  مترا   12 بطول  ليد 
ووجهاتها  وخدماتها  القطرية  الجوية 
التصميم  يعرض  كما  التسويقية،  وحمالتها 
 ،2022 FIFA قطر  العالم  شعار بطولة كأس 
للشراكة  للترويج  أخرى  خطوة  في  وذلك 

.FIFA الرسمية للناقلة القطرية مع الـ
الباكر  أكبر  السيد  سعادة  قال  ذلك،  حول 
الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية 
القطرية: »نحن ملتزمون تمامًا بتقديم أفضل 
المتحدة  المملكة  الخدمات للمسافرين في 
التي ُتعد إحدى أهم أسواقنا، ونحن واثقون 
تمامًا من أن تصميمنا الجديد في مطار هيثرو 
والخدمات  المنتجات  روعة  مدى  سيعكس 

التي نقدمها«.
{ التصميم الجديد 
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اقتصاد

يتكون من »32« فيال و»91« غرفًة بما فيها »59« جناحًا

»ذا تشيدي كتارا« يفتح أبوابه للزوار

شيهدت كتيارا حفل تدشين فندق 
ومنتجيع ذا تشييدي كتيارا، وذلك 
ييوم السيبت 12 نوفمير 2022، 
وخالل الحفل تيم تقديم ملحة أوىل 
عن العنارص املعمارية الفريدة التي 
يتمتيع بهيا الفنيدق، باإلضافة إىل 
استعراض الخدمات واملرافق عاملية 
الطراز التي تتميّيز بها عالمة جيه 

إتش أم بحضور النخبة يف قطر. 
وكانيت رشكة تريبل إييه القابضة 
قد أبرمت رشاكة مع مؤسسة الحي 
الثقيايف – كتيارا من أجيل تطوير 
فندق ومنتجع ذا تشيدي كتارا الذي 
تدييره »جنرال هوتييل مانجمنت« 
املحيدودة )جييه إتيش أم( ويوّفر 
هذا الفنيدق املنتظر من عالمة جيه 
إتش أم مالذاً تعّمه السيكينة، حيث 
الضيافية  ميع  الثقافيات  تجتميع 
األصيلة ليصنع فيه الضيوف أروع 
الذكرييات ويسيتمتعوا بإقامية ال 

ُتنىس.
ويرتّبيع فندق ومنتجع ذا تشييدي 
كتيارا يف قلب الحي الثقيايف كتارا، 
عىل بعيد 30 دقيقة بالسييارة عن 
مطار حمد اليدويل، فيتيح لضيوفه 
املسيارح  إىل  الوصيول  سيهولة 
املوسييقية  الحفيالت  وقاعيات 
واملسياجد  العيرض  وصياالت 
واملطاعم واملتاجر، ناهيك عن متنزه 
وميدرج يف الهيواء الطليق. يحتفي 
الفنيدق واملنتجيع بتاريخيه  هيذا 
العريق كملتقى للثقافات من خالل 
تصميمه الداخيي الفاخر الذي ينّم 
عن حيّس إبداعيي عياٍل، ويعكس 
تطلّعات البلد املذهلة، حيث تتزاوج 
هندسة املغول املعمارية والتأثريات 
العثمانية مع ُحسن الضيافة املحلية 
األصيلية والخدمة املمتيازة النابعة 

من القلب.
وبهيذه املناسيبة، رّصح مورتيون 
جونسيتون، املديير العيام لفنيدق 
ومنتجيع ذا تشييدي كتيارا، قائالً: 
السيتقبال  متحّمسيون  »نحين 
ذا  ومنتجيع  فنيدق  يف  الضييوف 
تشييدي كتارا الذي ُيشيّكل أحدث 
وجهة شياطئية لعالمية جيه إتش 
أم، بالتزامين ميع العييد الثالثين 

للعالمة وُقبَيل انطالق بطولة كأس 
العاليم لكرة القيدم 2022. يقع ذا 
تشييدي كتارا يف قلب الحي الثقايف 
كتارا ويحرص عيىل تزويد ضيوفه 
الراقن بمالذ استثنائي تعّمه أجواء 
من الخصوصية والسكينة، ويجمع 
ميا بن الخدمة عامليية الطراز التي 
تشيتهر بهيا عالمية جييه إتش أم 

وحسن الضيافة اآلسيوية«.
تشييدي  ذا  منتجيع  ويحتضين 
 59 91 غرفيًة، بميا فيهيا  كتيارا 
جناحاً وغرفًة تتمتيع بديكور أنيق 
ميع إطيالالت آرسة عيىل الخلييج 
العربيي. كميا يكتنيف املنتجع 32 
فيال من فئات مختلفية، تتغنّى كّل 
منهيا بحديقية خاصة مع مسيبح 
خاص، فتتييح للضيوف االنغماس 
يف أجيواء مين الطمأنينية والعزلة 
التامية يف قلب املدينية، كما تحيط 
تالل كتيارا املهيبة باملنتجع من كل 
حيدب وصوب إلرسياء أجيواء من 
الخصوصيية التامة يف كافة الغرف 

واألجنحة والفلل. 
أّما الضيوف الذين يختارون اإلقامة 
يف غرفية وأجنحية كليوب والفييال 
امللكيية، فيقيّدم لهيم ذا تشييدي 

كليوب باقًة مين املزاييا الحرصية 
اإلضافية. تشمل هذه املزايا فطوراً، 
ضيافة لشاي ما بعد الظهري يومياً، 
باإلضافية إىل خدمة غسيل املالبس 
اليومية، واسيتخدام مجاني لغرفة 
اجتماعيات مجلس اإلدارة شياملة 

للقهوة، الشاي، والعصائر.
وعيىل صعييد آخير، يقّدم ذا سيبا 
التابيع لفندق ومنتجع ذا تشييدي 
كتارا نهجياً شيامالً للعافية، حيث 
أم  إتيش  جييه  إرث  إىل  يسيتند 
القائيم عيىل الفلسيفات الرشقيية 
البتيكار عالجيات مسيتوحاة مين 
التقاليد اآلسييوية تقوم عىل املبادئ 
األكثير فعاليًة يف العيالج بالروائح 
العطرية، وعالج األيورفيدا والعالج 
باألعشاب. كما يضّم ذا سبا مساحًة 
مخّصصًة للرجال مع جناَحي سيبا 
ين وحّميام خياص للرجال،  خاصَّ
باإلضافية إىل مسياحة مخّصصية 
للنساء يتخلّلها جناحا سبا خاّصان 
وحّمامان للنسياء فقط، ناهيك عن 
غرفة ليأزواج يمكن الوصول إليها 
مين الجانب املخّصيص للرجال أو 

الجانب املخّصص للنساء.
ويقيع ذا تشييدي كتيارا عىل طول 

ساحل ممتّد ملسافة 300 مرت ويوّفر 
للضييوف شياطئاً خاصياً مجّهزاً 
بكافية الخدمات. ويحظى مسيبح 
ذا تشييدي بول بموقيع متميّز بن 
الخاص، ويطّل  الفندق والشياطئ 
عىل مناظير آرسة ليتييح للضيوف 

االستمتاع باالسرتخاء التام.
ويقيّدم ذا تشييدي كتيارا تجارب 
الطعيام،  لتنياول  الطيراز  عامليية 
حييث سييضّم مطعميه املتميّز ذا 
رسيتورانت الذي يسيتقبل ضيوفه 
طوال اليوم ويقّدم محطات للطهي 
الحيّي، واليذي يأخيذ ضيوفيه يف 
رحلية اسيتثنائية تذوِّب حواسيهم 
كميا  متنوعية.  عامليية  بأطبياق 
سيحتضن املنتجع كاّلً من ذا بيتش 
رسيتورانت، وذا لوبيي الونج، وذا 
سييجار الونج لرييض أذواق جميع 

ضيوفه.
ويحيرص املنتجيع عيىل أن تلقيى 
كافة خدماته نجاحاً يبقى محفوراً 
املنطليق،  الذاكيرة. ومين هيذا  يف 
تيّم  لالجتماعيات  غرفتَين  يوّفير 
تجهيزهميا باحرتافيية وتزويدهما 
بخدمة اسيتثنائية تلبّيي متطلبات 
الضييوف، فيشيّكل وجهيًة مثالية 
إلقامة فعاليات الرشكات الحرصية 
واالجتماعات التنفيذيية. كما يضّم 
املنتجيع مجموعيًة من املسياحات 
إىل  باإلضافية  األنيقية،  الخاصية 
مساحات خارجية مثالية للتجمعات 

الخاصة واالحتفاالت الكرى.
وُيعتيَر فندق ومنتجع ذا تشييدي 
كتارا أحدث مرشوع ينضوي تحت 
رايية عالمية جيه إتيش أم، لينضّم 
إىل املشياريع الخمسية التي تعتزم 
وجهيات  يف  افتتاحهيا  املجموعية 
مختلفة حيول العالم. تشيمل هذه 
املشياريع ذا تشييدي الجونة، وهو 
منتجع شاطئي من املرتقب افتتاحه 
يف البحر األحمر يف مرص يف ديسمر 
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يقع على طول ساحل »300« متر ويوّفر شاطئا خاصا

الريان األكثر نشاطا

»183.4« مليون ريال 
تداوالت عقارية في أسبوع

سيجل حجم تداول العقارات األسبوعية 
إدارة  ليدى  املسيجلة  البييع  عقيود  يف 
العيدل  بيوزارة  العقياري  التسيجيل 
القطريية خيالل الفيرتة مين 6 إىل 10 

نوفمر مستوى 183.47 مليون ريال.
ليإدارة  األسيبوعية  النيرشة  وحسيب 
الصادرة اسيتحوذت بلديية الريان عىل 
الشييحانية  15 صفقية بينميا كانيت 
أقيل البلديات اسيتحواذاً عىل الصفقات 

بصفقة وحيدة.
وبلغ أعيي قيمة للتداول يف بلدية الريان 
بيي 89 مليون ريال، بينميا أقل قيمة يف 

الشيحانية بمليون ريال.
ويأتي ذلك بالتزامن مع تسيجيل مؤرش 
أسيعار العقارات الصيادر عن مرصف 
قطير املركزي انخفاضياً يف نهاية الربع 
الثالث من العام الجاري بنسبة 3.77 % 
عىل أسياس سينوي ليصل إىل 213.69 
نقطية مقارنية ميع 222.06 نقطة يف 
سيبتمر 2021. وعيىل أسياس فصيي 
انخفيض أيضاً مؤرش أسيعار العقارات 
بنسيبة 3.04 % حييث سيجل بنهايية 

يونيو 2022 مستوى 220.39 نقطة.

املركيزي أطليق  وكان ميرصف قطير 
ميؤرش أسيعار العقيارات منيذ العيام 
2011 بهيدف قياس أسيعار العقارات 
بشيكل موثق ليمكن البنوك واملصارف 
اإلسيالمية العاملة يف الدولية من تقييم 
محافظ االئتمان العقاري، ويمثل املؤرش 
إنذاراً مبكراً ألي متغريات قد تستجد عىل 
سوق العقارات.. ويتزامن ذلك مع النمو 
املتسارع الذي يشيهده سوق العقارات 
املحيي حاليياً يف الطليب عيىل الوحدات 
السيكنية والتجارية والغيرف الفندقية 
2022، حييث  موندييال  اقيرتاب  ميع 
ارتفعت إيجارات الوحدات السيكنية يف 
األشيهر القليلة املاضية، كما زاد الطلب 
عىل املساحات املكتبية مع قيام الرشكات 
بفتح مكاتب جديدة لتوسييع أنشطتها. 
وسيجل السيوق العقياري يف النصيف 
األول من العام الجاري تداوالت عقارية 
إجمالية بواقع 11.39 مليار ريال، وفقا 
العقياري يف  التسيجيل  إدارة  لبيانيات 

وزارة العدل. 
ويتوقع تقرير لرشكة »فاليو سيرتات«، 
املتخصصية يف مجيال تقيييم األصيول 
والخدمات االستشارية، دخول نحو 15 
ألف وحدة سيكنية إىل سيوق العقارات 

املحي خالل عام 2022.

الدوحة - $ 

لنظام إدارة الجودة

»دولفين للطاقة« تحصد »األيزو«
أعلنيت رشكية دولفين للطاقية املحدودة 
حصولها عىل شهادة األيزو 9001:2015 
إلدارة الجيودة، وذلك بعيد اعتماد املنظمة 

الدولية للمعايري نظام إدارة الرشكة. 
وقال السيد عبيد عبد الله الظاهري، الرئيس 
التنفيذي لرشكة دولفين للطاقة املحدودة: 
»إن حصولنا عىل شيهادة األيزو سيساعدنا 

يف تحقييق نتائج تتوافق مع املعايري العاملية 
التيي سيوف تعكس ميدى فعاليية أنظمة 

اإلدارة لدى رشكة دولفن للطاقة«.
وتضمين الحصيول عيىل شيهادة األييزو 
9001:2015 مراحيل تتلخيص بتقيييم 
ميع  ومقارنتهيا  املعياريية  املتطلبيات 
املمارسيات املعمول بهيا يف رشكة دولفن 
للطاقية لتحدييد الثغرات والعميل عليها، 
وتعزيز مهارات موظفي الرشكة املسؤولن 
عن قيادة هيذا التغيري، وتطوير اإلجراءات 

والعملييات بشيكل فعال بميا يتوافق مع 
املعايري املطلوبة.

 ومين جهتيه قيال السييد عيي الرحبي، 
املديير العيام لدولفين للطاقية املحدودة 
يف قطير: »إن حصولنا عىل شيهادة األيزو 
ممارسية  مين  سييمكننا   9001:2015
عملياتنيا بكفاءة عالية مع ترشييد للوقت 
والتكالييف وامليوارد املتوفيرة، وسييعمل 
هيذا اإلنجاز بدفيع الرشكة قدمياً لأعوام 

{ صورة جماعية خالل تسليم الشهادةالقادمة«.

الدوحة - $ 



بالتزامن مع مونديال 2022 
التصني��ف  وكالت��ا  رفع��ت 
االئتمان��ي العالميت��ان األبرز 
وس��تاندرد  مودي��ز  عالمي��ا 
آند ب��ورز التصنيف االئتماني 
المس������تقبلية  والنظ�����رة 
م��ا  وه��و  قط��ر  لدول��ة 
يعكس م��دى التأثير الكبير 
للموندي��ال عل��ى االقتصاد 
رفع��ت  حي��ث  الوطن��ي 
للتصني��ف  مودي��ز  وكال��ة 
النظرة  العالمية  االئتمان��ي 
المستقبلية لدولة قطر من 
مس��تقرة إلى إيجابية فيما 
االئتماني  التصني��ف  أكدت 
مس��توى  عن��د  الس��يادي 
أم��ا وكال��ة س��تاندرد   Aa3
للتصني��ف   »S&P« ب��ورز  آن��د 
االئتمان��ي العالمي��ة فق��د 
رفعت تصني��ف دولة قطر 
االئتماني إلى AA مع نظرة 

مستقبلية مستقرة.

وقال�ت مودي�ز إن موندي�ال 2022 
وارتفاع أسعار النفط وتحسن البيئة 
التش�غيلية كله�ا عوامل س�تنعكس 
إيجاب�ا ع�ى املوازن�ة العام�ة لقطر، 
والت�ي ش�هدت ارتفاع�ا بواق�ع 12 
ضعفا خ�ال النصف األول من العام 
الجاري، وه�ي أحدث بيانات متاحة، 
بل�غ  إىل مس�توى  الفائ�ض  ليص�ل 
47.3 مليار ري�ال مقارنة مع فائض 
بلغ مس�توى 4 ملي�ارات ريال خال 
الفرتة ذاتها من العام املايض نتيج�ة 
النفق�ات  امللحوظة عل�ى  للس�يطرة 
وارتف�اع اإلي�رادات وانتعاش أسعار 

النفط.
النظ�رة  رف�ع  إن  مودي�ز  وقال�ت 
املس�تقبلية إىل دول�ة قط�ر إىل درجة 
»إيجابية« يعكس بشكل كبري الفرص 
القط�ري  االقتص�اد  لنم�و  الواع�دة 
وخصوص�ا أن التقدي�رات تش�ري إىل 
تحقي�ق فائ�ض يف املوازن�ة ي�وازي 
9.5 % م�ن النات�ج املح�ي اإلجمايل 
خ�ال عام 2022 بن�اًء عى افرتاض 
متوس�ط س�عري للنفط يبل�غ 100 
دوالر للربمي�ل هذا العام. الفتة إىل أن 
هناك حزمة من العوامل تعزز اآلفاق 
املس�تقبلية لاقتصاد القطري وهي: 
حصة الفرد املرتفعة من الناتج املحي 
اإلجم�ايل واحتياطيات الغ�از الهائلة 
اس�تخراجه  تكلف�ة  انخف�اض  م�ع 
واألصول الس�يادية املرتاكم�ة للدولة 
م�ن خ�ال جهاز قط�ر لاس�تثمار 
والذي  الس�يادية(  الث�روة  )صندوق 
يمتلك أيقونات اس�تثمارية تتوزع يف 
جميع قارات العالم فضا عن فعالية 
االقتصاد الكي والسياسة االقتصادية 

املحفزة لاستثمار.
وع�ى مس�توى اآلفاق طويل�ة األجل 
تتوقع موديز أن يس�تفيد األداء املايل 
لدولة قطر من خف�ض اإلنفاق حيث 
تم االنتهاء حاليا من معظم مش�اريع 
البني�ة التحتي�ة الرئيس�ية املتعلق�ة 
ب�كأس العالم لك�رة الق�دم 2022. 
فعى مدى الس�نوات العرش املاضية، 
أنفقت الدولة ح�وايل 20 مليار دوالر 
البني�ة  وتحدي�ث  لتطوي�ر  س�نوًيا 
التحتية وبالتايل فإنه وخال السنوات 
القادمة ستشهد قطر انخفاضا كبريا 
يف اإلنفاق بعد انتهاء مونديال 2022 
وبالتزامن مع ذلك فإن أسعار الطاقة 
والطلب ع�ى الغاز يف مس�ار مرتفع 
مما يعزز توقع�ات النمو االقتصادي 

القوي خال السنوات الخمس املقبلة 
فضا عن زيادة قدرة الدولة عى لجم 
املخاطر االقتصادية واملالية املحتملة.

ونوهت موديز إىل أن مرشوع توسعة 
حقل الش�مال الذي تبارش قطر غاز 
تنفي�ذه بالنياب�ة ع�ن قط�ر للطاقة 
اإلي�رادات  ع�ى  إيجاب�ا  س�ينعكس 
الحكومي�ة ع�ى امل�دى الطوي�ل مع 
إنت�اج  يف  ك�ربى  طف�رة  تحقي�ق 
ص�ادرات ومكثفات الغ�از الطبيعي 
ويتكون حقل الش�مال من مرحلتني 
»حت�ى اآلن«، األوىل حق�ل الش�مال 
الرشق�ي وتس�تهدف زي�ادة دول�ة 
قطر اإلنتاجي�ة من الغ�از الطبيعي 

املس�ال م�ن 77 مليون طن س�نويا 
إىل 110 ماي�ني طن س�نويا بحلول 
ع�ام 2026، كم�ا س�ينتج املرشوع 
كمي�ات كبرية م�ن املكثف�ات، وغاز 
البرتول املس�ال، واإليثان، والكربيت، 
والهيلي�وم ليصل إجمايل اإلنتاج 1.4 
ملي�ون برمي�ل نفط مكاف�ئ يوميا. 
الثانية فتش�مل زيادة  أم�ا املرحل�ة 
إنت�اج الغاز م�ن القط�اع الجنوبي 
لحقل الش�مال والتي ستزيد الطاقة 
اإلنتاجية للغاز من 110 مايني طن 
س�نويا إىل 126 مليون طن س�نويا. 
ويتوق�ع ب�دء اإلنت�اج م�ن مرشوع 
القط�اع الجنوبي )املرحل�ة الثانية( 

س�يتضمن  حي�ث   ،2027 ع�ام  يف 
امل�رشوع بناء خطي إنت�اج عماقني 
ماي�ني ط�ن   8 )بس�عة  إضافي�ني 
س�نويا ل�كل منهم�ا(، باإلضافة إىل 
املرتبطة  البحري�ة والربي�ة  املراف�ق 

بهم�ا. 
 وبدورها توقعت وكالة س�تاندرد آند 
ب�ورز»S&P« للتصني�ف االئتمان�ي 
العاملي�ة تحقيق قطر نم�وا اقتصاديا 
قياسيا بواقع 5 % خال عام 2022 
بدعم من موندي�ال كأس العالم الذي 
يمث�ل دفع�ة اقتصادي�ة ك�ربى مع 
تحقي�ق الدول�ة لفائض م�ايل يوازي 
13 % م�ن النات�ج املح�ي اإلجم�ايل 

يف ع�ام 2022 و6 % م�ن الناتج يف 
أن أس�عار  إىل  2023 مش�رية  ع�ام 
النفط املرتفعة التي تدور حاليا فوق 
تمث�ل  للربمي�ل  95 دوالرا  مس�توى 
محف�زا للنمو االقتص�ادي فيما يبلغ 
متوس�طها الس�عري منذ بداية العام 
الجاري مستوى 100 دوالر للربميل.

ورجحت الوكالة بلوغ متوسط معدل 
التضخ�م يف قطر 5.5 % خال العام 
الج�اري. ويف مطل�ع نوفمرب الجاري 
رف�ع م�رف قط�ر املركزي س�عر 
فائدة اإليداع بمقدار 75 نقطة أساس 
ليصب�ح 4.5 %، ورفع س�عر فائدة 
املرف لإلق�راض بمقدار 50 نقطة 

أس�اس ليصب�ح 5 %، ورفع س�عر 
إعادة الرشاء بمقدار 75 نقطة أساس 
ليصب�ح 4.75 % وذلك لكبح جماح 
التضخ�م حيث يعت�رب رف�ع الفائدة 
أح�د أب�رز أدوات السياس�ة النقدية 
ملكافحة التضخم كم�ا أن »املركزي« 
الفيدرايل  يواكب تحركات االحتياطي 
ارتباط  تلبية الس�تحقاقات  األمريكي 

الريال القطري بالدوالر األمريكي.
وأش�ارت س�تاندرد آند ب�ورز إىل أن 
الحساب الجاري لدولة قطر سيحقق 
فائضا قويا للغاية خال عامي 2022 
و2023، مدعوًم�ا بارتف�اع أس�عار 
ص�ادرات الغ�از متوقع�ة تس�جيل 
أس�عار النفط متوسطا س�عريا يبلغ 
85 دوالرا يف ع�ام 2023 ومنوهة إىل 
أن األصول السيادية الكربى املرتاكمة 
الت�ي تحظ�ى به�ا قطر م�ن خال 
صندوق الثروة السيادية »جهاز قطر 
لاس�تثمار« تحف�ز م�ن التصنيفات 
السيادية االئتمانية القوية وتعزز من 

املركز املايل للدولة.
 ويبل�غ حج�م أص�ول جه�از قطر 
لاستثمار مستوى 450 مليار دوالر 
ما ي�وازي 199 % من الناتج املحي 
اإلجمايل لدولة قطر، وبحسب أحدث 
الث�روات  بيان�ات معه�د صنادي�ق 
الس�يادية ف�إن حجم أص�ول جهاز 
قطر لاس�تثمار يبلغ مس�توى يبلغ 
450 ملي�ار دوالر )1.63 تريلي�ون 
ري�ال قطري( محتا املركز التاس�ع 
يف قائمة أك�رب الصناديق الس�يادية 
عامليا، ويمتلك جهاز قطر لاستثمار 
اس�تثمارية  أيقون�ات  يف  حصص�اً 
الزراع�ي  البن�ك  أبرزه�ا:  عاملي�ة 
الصيني وباركليز وهارودز وناطحة 
الس�حاب ش�ارد يف لن�دن وحص��ة 
فاغ�ن  فولك�س  رشك�ة  يف   %  17
األملاني�ة للس�يارات وحص�ة تبلغ 9 
% يف رشك�ة جلينك�ور الربيطاني�ة 
الس�ويرسية لتج�ارة الس�لع األولية 
والتعدي�ن، كم�ا يملك الجه�از أكثر 
من 6 % من أسهم بنك باركلي���ز، 

و22 % من رشكة سينس�ربي. 
وق�د افتتح جه�از قطر لاس�تثمار 
 2015 ع�ام  نيوي�ورك  يف  مكتب�ا 
الس�تثمار 35 ملي�ار دوالر بالواليات 
املتحدة، واس�تحوذ الجهاز عى نحو 
10 % م�ن رشك�ة »إمباي�ر اس�تيت 
ريالتي تراست« املالكة ملبنى »إمباير 
استيت« الشهري يف عام 2016، فضاً 
و»روس�نفت«،  »مرياماك�س«  ع�ن 
رشك�ة  يف   %  8.3 الجه�از  ويمل�ك 
وحص���ة  بروبريت�ي«  »بروكفيل�د 
4.6 % م�ن رشك�ة النف�ط العاملي�ة 
رويال داتش شل و8 % من »كريدي 
سويس«، إىل جانب »غروفنر هاوس« 
وحص�ة يف كل م�ن بن�ك أوف أمريكا 
وتوتال ورشك�ة املجوهرات األمريكية 
»تيفان�ي«.. ووفقاً للبيان�ات املعلنة، 
ف�إن بريطانيا تس�تحوذ عى الحصة 
الكربى من إجمايل اس�تثمارات قطر 
الخارجي�ة، حيث تمتلك الدولة حصة 
يف م�رف باركلي�ز وبرج ش�ارد يف 
لن�دن وهو أع�ى ناطحة س�حاب يف 
أوروب�ا، و20 % م�ن الرشكة املالكة 

ملطار هيثرو لندن.
كما تس�تثمر قطر نح�و 700 مليون 
دي  واش�نطن  م�رشوع  يف  دوالر 
يس التاب�ع لرشك�ة الدي�ار القطرية، 
الربيط��اني،  ه�ارودز  ومتج����ر 
و26 % م�ن متاج�ر مارك�س آن�د 

سبنرس الربيطانية.
وتس�تثمر قطر أيضاً نحو 5 مليارات 
الص�ني، وتمتل�ك  دوالر يف بورص�ة 
نادي باريس سان جريمان الفرنيس، 
ومبنى نيو يف باريس، وتستثمر أيضا 
يف فن�ادق غروفن�ر ه�اوس يف لن�دن 
وفندق بازا ودريم تاون يف نيويورك، 
فضا ع�ن حزمة اس�تثمارات أخرى 
تابعة لكل من كتارا للضيافة والديار 

القطرية حول العالم.
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اقتصاد

»موديز« رفعت نظرتها المستقبلية إلى مستقرة و»S&P« زادت درجة التقييم السيادي

المونديال.. دفعة قوية للتصنيفات االئتمانية

{ وكالة موديز للتصنيف االئتماني العالمية

{ وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف االئتماني العالمية

ارتفاع عوائد صادرات قطاع الطاقة بنسبة تبلغ »55 %« فائض مالي يوازي »13 %« من الناتج خالل العام الجاري

المتوسط السعري السنوي للنفط 
عند »100« دوالر للبرميل

»5.5 %« متوسط التضخم 
و»المركزي« يسيطر على معدالته

اإلنفاق الحكومي يوازي »30 %« من الناتج بين »2022 و 2025«

كتب - سعيد حبيب



شي جين بينغ: لن نتخلى عن حق استخدام القوة لحلها

»تايوان«.. أولوية صينية
كل  الحزب  يعقده  الذي  املؤتمر  ختام  يف  صدر  قرار  وبموجب 
خمس سنوات، وافق الحزب الشيوعي الصيني عىل إدراج بيانات 
يسعون  الذين  لالنفصاليني  الحازمة  املعارضة  حول  ميثاقه  يف 

للحصول عىل استقالل تايوان وردعهم.
الـ20  املؤتمر  افتتاح  يف  بينغ  جني  يش  الرئيس  كلمة  وكانت 
الشيوعي أكدت - بال مواربة - أن الصني لن تتخىل عن  للحزب 
حق استخدام القوة لحل قضية تايوان، فماذا يعني ذلك إلدارة جو 

بايدن التي أعلنت بكني عدواً لواشنطن؟
كانت الصني وتايوان قد انفصلتا خالل حرب أهلية يف األربعينيات، 
أمريكي  بدعم  وتحظى  سيادة  ذات  دولة  نفسها  تايوان  وتعترب 
وغربي، لكن بكني ال تزال ترصُّ عىل أنه ستتم استعادة الجزيرة 
يف وقت ما، وبالقوة إذا لزم األمر، وال يعرتف بتايوان سوى عدد 
يف  الصينية  بالحكومة  الدول  معظم  تعرتف  إذ  الدول؛  من  قليل 
بكني بدالً عن ذلك، وال توجد عالقات رسمية بني الواليات املتحدة 
الجزيرة  بتزويد  ُيلزمها  قانون  واشنطن  لدى  ولكن  وتايوان، 

بوسائل الدفاع عن نفسها.
ويف هذا السياق، تنظر الصني إىل النظام الديمقراطي ذاتي الحكم 
يف تايوان عىل أنه محافظة صينية منفصلة، ولم تستبعد استخدام 
إىل  وتايبيه  بكني  بني  التوترات  ووصلت  الوحدة،  لتحقيق  القوة 
بيلويس،  نانيس  زيارة  عقب  املايض،  أغسطس/         آب  يف  ذروتها 
الصني بفرض  للجزيرة، وردت  األمريكي،  النواب  رئيسة مجلس 

حصار شبه مطلق عىل تايوان.

مؤتمر الحزب الشيوعي األهم على اإلطالق

بدأ املؤتمر الـ20 للحزب الشيوعي الحاكم يف الصني، األحد 16 
الحزب  مندوبي  من  ألفاً   230 بحضور  األول،  ترشين  أكتوبر/         

وممثليه، واستمرت فعاليات املؤتمر أسبوعاً كامالً.
من  الغربي  الجانب  عىل  الكربى  الشعب  قاعة  يف  املؤتمر  انعقد 
وألقى  أمنية مشددة.    إجراءات  ببكني، وسط  تيانانمني  ميدان 
لألمن  الحزب  بحماية  فيها  أشاد  كلمة  بينغ  جني  يش  الرئيس 
القومي والحفاظ عىل االستقرار االجتماعي وحماية حياة الناس 
احتجاجات  هزتها  التي  كونغ  هونغ  يف  الوضع  عىل  والسيطرة 

مناهضة للحكومة يف عام 2019.
ضد  قوياً  نضاالً  بحزم  خضنا  »لقد  يش:  قال  تايوان،  وبشأن 
وقدرتنا  القوي  عزمنا  وأظهرنا  والتدخل،  االنفصالية  النزعة 
استقالل  ومعارضة  أراضيها  ووحدة  الدولة  سيادة  حماية  عىل 

تايوان«، ورد املندوبون الحارضون بتصفيق حاد.
وقال يش إن الحزب الذي يضم 96 مليون عضو »انترص يف أكرب 

معركة ضد الفقر يف تاريخ البرشية«.
عىل  الصني  يش  وضع  سنوات،   10 قبل  السلطة  توليه  ومنذ 
خريطة العالم كإحدى القوى الكربى، من خالل إعطاء األولوية 
العام«  »الرخاء  باسم  االقتصاد  عىل  الدولة  وسيطرة  لألمن 
ودبلوماسية أكثر حزماً وجيشاً أقوى وضغوطاً مكثفة للسيطرة 

عىل تايوان.
الشائكة،  امللفات  أكثر  تعترب  تايوان  قضية  أن  من  الرغم  وعىل 
تراجع  كقضية  األخرى،  امللفات  أيضاً  تغفل  لم  يش  كلمة  فإن 
إلغاء سياسة  الصني بشكل مقلق، وعدم نجاح  املواليد يف  نسبة 
أحد  يمثل  ما  وهو  إيجابية،  نتيجة  تحقيق  يف  الواحد«  »الطفل 

أبرز التحديات لبكني عىل جميع األصعدة.
ستطبق  الصني  إن  االفتتاحية  كلمته  يف  يش  الرئيس  قال  إذ 
السياسة  صناع  شعور  ظل  يف  املواليد،  معدل  لزيادة  سياسات 
بقلق من أن يلحق انخفاض وشيك يف عدد سكان الصني رضراً 

بثاني أكرب اقتصاد يف العالم.
وقال يش يف افتتاح املؤتمر، الذي ُيعقد مرة واحدة كل 5 سنوات 
يف بكني: »سنضع نظام سياسة لزيادة معدالت املواليد، وانتهاج 

اسرتاتيجية وطنية استباقية ملواجهة شيخوخة السكان«.
الصني  أن عدد سكان  الرغم من  إنه عىل  السكان  ويقول خرباء 

من  فإن  العالم،  يف  عدد  أكرب  وهو  شخص،  مليار   1.4 يبلغ 
املتوقع انخفاض عدد مواليدها إىل مستويات قياسية هذا العام؛ 
العام  10.6 مليون طفل يف  10 ماليني من  ليرتاجع إىل أقل من 

11.5 % عن عام 2020. املايض، والذي كان منخفضاً أصالً 

ماذا قال شي عن »ضم« تايوان؟

يف  كبري  تغيري  عن  اإلعالن  يتم  لم  أنه  من  أنه  من  الرغم  عىل 
تايوان جاء  بينغ بشأن  قاله يش جني  ما  فإن  الصني،  سياسات 

أوضح من أي مرة سابقة تحدث فيها بشأن هذا امللف.
إذ تعترب الصني أن تايوان، التي تتمتع بحكم ديمقراطي، إقليماً 
يف  الحكومة  من  الشديدة  االعرتاضات  من  الرغم  عىل  لها  تابعاً 
وتقول  بكني،  جانب  من  السيادة  مطالبات  ترفض  التي  تايبيه 

إن سكان الجزيرة هم فقط من لهم الحق يف تقرير مستقبلهم.
أن  بعد  أغسطس/         آب،  يف  كبري  بشكل  التوترات  وتصاعدت 
زيارة  بعد  تايوان  من  بالقرب  حربية  مناورات  الصني  أجرت 
بيلويس لتايبيه، وال تزال تلك األنشطة العسكرية مستمرة، وإن 

انخفضت وتريتها قليالً.
وتفيد«  وتهتم  »تحرتم  دائماً  الصني  إن  يش  قال  جانبه،  من 
شعب تايوان وتلتزم بتعزيز العالقات االقتصادية والثقافية عرب 
مضيق تايوان، مضيفاً أن »حل قضية تايوان أمر يخص الشعب 

الصيني، وأمر يقرره الشعب الصيني«.
إعادة  أجل  من  الكفاح  عىل  »نرص  األهم:  رسالته  عىل  أكد  لكنه 
التوحيد السلمي بأكرب قدر من اإلخالص وأفضل الجهود، ولكننا 
بالتخيل عن استخدام القوة، ونحتفظ بخيار اتخاذ  لن نعد أبداً 

جميع اإلجراءات الالزمة«.
وأوضح يش أن »هذا الخيار يستهدف مسألة التدخل الذي تقوم 
به قوى خارجية وعدد صغري جداً من أنصار استقالل تايوان، 

وليس الغالبية العظمى من الشعب التايواني«.
شخصني  إىل  مبارش  بشكل  موجه  يش  حديث  إن  القول  ويمكن 
املتحدة،  والواليات  تايوان  يف  الحالية  السلطة  يمثالن  بالتحديد 
أي الرئيسة تساي إنغ وين والرئيس جو بايدن، فاألوىل ترفض 
»انفصالية«،  األساس، وتعتربها بكني  التحدث معها من  الصني 
بالنار« فيما يخص  بأنه »يلعب  اتهمته الصني من قبل  والثاني 

قضية تايوان.
كلمتها  يف  قالت  قد  وين،  إنغ  تساي  تايوان،  رئيسة  وكانت 
أكتوبر/         10 اإلثنني،  يوم  للجزيرة،  الوطني  العيد  بمناسبة 
  ترشين األول، إن الحرب بني تايوان والصني »ليست خياراً عىل 

اإلطالق«، وأكدت استعدادها إلجراء محادثات مع بكني.
الحزب  مؤتمر  افتتاح  يف  يش  كلمة  من  فقط  دقائق  وبعد 
قال  بياناً  تايوان  يف  الرئايس  املكتب  أصدر  بكني،  يف  الشيوعي 
الحرية  عن  تتنازل  أو  سيادتها  عن  تتخىل  لن  الجزيرة  إن  فيه 
عن  بكني  فكرة  بوضوح  يعارض  شعبها  وإن  والديمقراطية، 

إدارتها وفقاً ملبدأ »بلد واحد ونظامان«.
السالم  عىل  الحفاظ  إن  بيانها  يف  التايوانية  الرئاسة  وقالت 
تقع  مشرتكة  مسؤولية  واملنطقة  تايوان  مضيق  يف  واالستقرار 
خياراً  ليس  املعركة  ساحة  يف  اللقاء  وإن  الجانبني،  عاتق  عىل 

مطروحاً.

ماذا يعني ذلك بالنسبة إلدارة بايدن؟

عىل  لها  األول  املنافس  هي  الصني  أن  املتحدة  الواليات  تعترب 
السابق  الرئيس  إدارة  اتفقت  الطرح  هذا  ويف  الدولية،  الساحة 
أكثر  األخري  كان  وإن  الحالية،  بايدن  وإدارة  ترامب  دونالد 
استفزازاً للصني، يف ظل ترصيحاته التي تهدم سياسة »الغموض 

االسرتاتيجي« لواشنطن، وهي السياسة القائمة منذ عقود.
باملتناقضة،  وصفها  يمكن  تايوان  بشأن  األمريكية  السياسة 
تايوان  تمد  لكنها  واحدة«،  »صني  شعار  ترفع  فواشنطن 
التايوانيني  السياسيني  وتشّجع  العسكري  والعتاد  باألسلحة 
»الغموض  لكن  الصني.  عن  رسمياً  لالنفصال  يسعون  الذين 
ما  إذا  واشنطن  فعل  رد  تحديداً  به  يقصد  االسرتاتيجي« 
املسؤولون  يرصح  ال  حيث  بالقوة،  الجزيرة  لضم  بكني  سعت 
األمريكيون بحقيقة ترصف بلدهم يف تلك الحالة، سواء بالتدخل 
الذي  بالدور  باالكتفاء  أو  تايوان،  عن  للدفاع  املبارش  العسكري 
تلعبه يف أوكرانيا خالل الحرب الروسية الدائرة هناك حالياً، أي 

مدها بالعتاد العسكري واملعلومات االستخباراتية واملرتزقة؟
زيارته  خالل  االسرتاتيجي  الغموض  ذلك  ألغى  بايدن  لكن 
األوىل كرئيس إىل آسيا، يف مايو/         أيار املايض، حينما قال »نعم، 

سندافع عن تايوان عسكرياً إذا هاجمتها الصني!«، خالل مؤتمر 
صحفي مشرتك مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، لرتد 
الصني متهمة الرئيس األمريكي بأنه »يلعب بالنار«. وما زاد من 
قمة  لعقد  التحضري  جاءت خالل  كونها  بايدن  ترصيحات  حدة 

ملجموعة »كواد« التي تراها بكني مرادفاً آسيوياً لحلف الناتو.
الواليات  هي  األربعة:  واألطراف  الرباعية،  تعني  »كواد«  إن  إذ 
املتحدة واليابان وأسرتاليا والهند، وعقد قادة تلك الدول قمة يف 
العاصمة اليابانية طوكيو، سلطت الضوء عىل أول رحلة للرئيس 
للواليات  رئيساً  صار  أن  منذ  آسيا،  إىل  بايدن  جو  األمريكي 
املتحدة، يف ظل مساعيه لتعزيز التحالفات والرشاكات للتصدي 

لنفوذ الصني املتنامي يف املنطقة.
وعىل الجانب اآلخر، تويل إدارة بايدن ووسائل اإلعالم األمريكية 
الذي  الحاكم،  الشيوعي  للحزب  العرشين  للمؤتمر  بالغة  أهمية 
بينغ«،  الرئيس ليش جني  »الهدف  فيه خطوة عىل طريق  يرون 
بحسب  املتحدة«،  الواليات  مع  للرصاع  الصني  »تجهيز  وهو 

تحليل لصحيفة The Wall Street Journal األمريكية.
ويف هذا السياق، فإن تأكيدات يش جني بينغ عىل تمسك الصني 
بحق استخدام القوة لردع النزعات االنفصالية لتايوان والتدخل 
األجنبي فيما يعتربه قضية صينية بحتة، سيقابلها عىل األرجح 
بارود  برميل  عىل  البنزين  من  مزيدا  تسكب  قد  أمريكية  ردود 

يوشك عىل االنفجار.
الصني  أن عدد سكان  الرغم من  إنه عىل  السكان  ويقول خرباء 
من  فإن  العالم،  يف  عدد  أكرب  وهو  شخص،  مليار   1.4 يبلغ 
املتوقع انخفاض عدد مواليدها إىل مستويات قياسية هذا العام، 
ليرتاجع إىل أقل من عرشة ماليني من 10.6 مليون طفل يف العام 

11.5 % عن عام 2020. املايض، والذي كان منخفضاً أصالً 
فيما كانت السلطات الصينية قد فرضت سياسة طفل واحد من 
عام 1980 إىل عام 2015، ثم تحولت فيما بعد إىل سياسة ثالثة 

أطفال، معرتفة بأن الشعب عىل وشك االنكماش السكاني.
يف  الصينيني  األزواج  من  العديد  ترّدد  األخرية  السنوات  يف 
والتعليم  الصحية  الرعاية  تكلفة  ارتفاع  بسبب  األطفال،  إنجاب 

واإلسكان. 
بالتخيل عن سياسة   2016 الصيني يف عام  الرئيس  إن قرار  إذ 
الزخم  من  الكثري  يقدم  لم  عقود  منذ  املستمرة  الواحد  الطفل 
يف  السكان  نمو  معدل  انخفاض  إىل  ذلك  وأدى  املواليد،  ملعدل 

الصني.
فريوس  أحدثها  التي  االقتصادية  اليقني  عدم  حاالت  أدت  فقد 
قرارات  عىل  الضغط  زيادة  إىل  املايض،  العام   »19  - »كوفيد 
املدى  عىل  املواليد  انخفاض  استمرار  إىل  أدى  ما  اإلنجاب، 
ولكنها رسيعة  بالسكان،  اكتظاظاً  العالم  دول  أكثر  يف  الطويل 

الشيخوخة.
ويبدو االقتصاد الصيني قوياً نسبياً عىل املدى القصري، وساعده 
الفريوس، واالستثمارات  انتشار  البالد رسيعاً عىل  يف ذلك تغلب 
الحكومية الضخمة التي صاحبت هذه الجهود.  كما تنبأ بعض 
أكرب  لقب  تنتزع  قد  الصني  بأنَّ  سابق  وقت  يف  االقتصاديني 
قبل  أي   ،2028 بحلول  املتحدة  الواليات  من  العالم  يف  اقتصاد 

سنوات من الوقت املُتوقَّع سابقاً. 
البالد  يمكن  ال  قد  الصني  يف  السكان  نمو  معدل  انخفاض  لكن 
من الحصول عىل لقب أكرب اقتصاد يف العالم، ويبدو ذلك بسبب 
القيود عىل اإلنجاب، وخاصة سياسة الطفل الواحد، حسبما ورد 

يف تقرير لصحيفة The Wall Street Journal األمريكية.
هذا   Capital Economics عن  صادر  تقرير  ح  ُيرجِّ بينما 
جراء  العاملة  القوة  وتقلص  اإلنتاجية  نمو  تباطؤ  أنَّ  الشهر 
البالد  السكان يف الصني قد يؤدي إىل منع  انخفاض معدل نمو 
فستستعيد  ذلك  فعلت  إذا  أنه  أو  املتحدة،  الواليات  تجاوز  من 
الواليات املتحدة املركز األول مرة أخرى بمساعدة الهجرة، التي 

تستمر يف إعادة ملء حاجاتها من العمال.

حصل الرئيس الصيني شي جينبينغ، األحد 
الماضي، على والية ثالثة من خمس سنوات 
على رأس الحزب الشيوعي، ما يمهد لتثبيته 

رسميا على رأس الدولة لوالية جديدة في مارس 
المقبل.. كما قرر الحزب الشيوعي الصيني، 

السبت، إدراج إشارة في ميثاقه تنص ألول مرة 
على معارضة بكين الستقالل تايوان.
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عربي ودولي

مصادرة »320« دونما من أراضي بيت لحم

توسيع االستيطان بالضفة
عواصم- وكاالت- قال مسؤول فلسطيني إن 
أمرا  األربعاء،  أصدرت  اإلرسائيلية  السلطات 
دونما   320 عىل  باالستيالء  يقيض  عسكريا 
من أرايض الفلسطينيني، لتوسعة مستوطنات 

جنوبي الضفة الغربية.
الجدار  مقاومة  هيئة  مكتب  مدير  وقال 
لحم  بيت  بمحافظة  )رسمية(  واالستيطان 
العسكري  األمر  إن  بيان،  يف  بريجية،  حسن 
دونما   320 عىل  باالستيالء  يقيض  اإلرسائييل 
)الدونم 1000 مرت( من أرايض محافظة بيت 

لحم )جنوب(.
بلدات  يف  تقع  األرايض  أن  بريجة،  وأوضح 
بيت  جنوبي  وارطاس  ونحالني  الخرض 
توسعة  لصالح  مصادرتها  وسيجري  لحم، 
وافرات«  واليعازر  »دانيال  مستوطنات 
العسكري  األمر  أن  وأضاف  اإلرسائيلية. 
من  يوما   30 خالل  التنفيذ  حيز  سيدخل 

تاريخ إصداره.
الفلسطينية،  الخارجية  وزارة  طالبت  و 
ما  باتخاذ  األمريكية،  واإلدارة  الدويل  املجتمع 
يلزم من الضغوط واإلجراءات الكفيلة بضمان 
الليكود بزعامة  املربم بني  االتفاق  عدم تنفيذ 
نتانياهو، و»عوتسما يهوديت« برئاسة إيتمار 
االستيطان وتوسيعه  بن غفري، بشأن تعميق 
رشعنة  ذلك  يف  بما  فلسطني  دولة  أرض  يف 

البؤر االستيطانية العشوائية.
 وجاء يف بيان للخارجية الفلسطينية إن هذا 
االتفاق يعمق االستيطان ويؤدي إىل االستيالء 
ويرشعن  الفلسطينية،  األرض  من  املزيد  عىل 
الضفة  شمال  يف  خاصة  العشوائية  البؤر 
الغربية مثل بؤرة )حومش وافيتار(، كما أن 
بنود هذا االتفاق ترضب من جديد مرتكزات 
مستقبلية،  تفاوضية  سياسية  عملية  أي 
املتعمد  اإلرسائييل  التخريب  وتستكمل 
حل  مبدأ  أساس  عىل  السالم  تحقيق  لفرصة 
أي جهود دولية وإقليمية  الدولتني، وتقوض 

الفلسطيني  الجانبني  بني  الثقة  لبناء  مبذولة 
الفلسطينية  الخارجية  وحذرت  واإلرسائييل.  
من التداعيات الكارثية لهذا االتفاق ليس فقط 
وإنما  برمتها،  واملنطقة  الرصاع  ساحة  عىل 

أيضاً عىل األمل بتحقيق السالم.
 وأكد البيان أن مثل هذا االتفاق يضفي املزيد 
من املصداقية عىل التوجه الفلسطيني ملحكمة 
أنه  كما  الدولية،  وللجنائية  الدولية  العدل 
واألمريكية  الدولية  املواقف  مصداقية  يخترب 
حل  لتطبيق  والداعية  لالستيطان  الرافضة 
الدولتني.  وجدد مستوطنون أمس، اقتحامهم 
لباحات املسجد األقىص املبارك، تحت حراسة 

مشددة من رشطة االحتالل اإلرسائييل. 
 وأفادت وكالة األنباء الفلسطينية، بأن عرشات 
املستوطنني اقتحموا املسجد األقىص من جهة 
باب املغاربة، ونفذوا جوالت استفزازية، وأدوا 

طقوسا تلمودية يف باحاته.
االحتالل  قوات  اعتقلت  ذاته،  السياق  ويف   
خالل  األقىص  املسجد  حراس  أحد  اإلرسائييل 

تأدية عمله يف باحات املسجد.
االحتالل  قوات  بأن  ذاتها،  مصادر  وأفادت   
اإلرسائييل اعتقلت ثالثة فلسطينيني من بينهم 
ونابلس،  وطولكرم  قلقيلية  من  محرر،  أسري 

وذلك بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها. 

االحتالل  قوات  اعتقلت  الخليل،  ويف   
فلسطينيا  احتجزت  كما  آخرين،  فلسطينيني 
لعدة ساعات قبل اإلفراج عنه. واقتحمت قوات 
االحتالل اإلرسائييل عدة مدن وقرى واحتجزت 
عددا من الفلسطينيني، وأفرجت عنهم يف وقت 
كامريات  تسجيالت  عىل  استولت  كما  الحق، 
ومن  التجارية  املحالت  إحدى  من  مراقبة 
اإلرسائييل  االحتالل  قوات  منازل. وتشن  عدة 
حملة اعتقاالت ومداهمات بصورة شبه يومية 
القدس  ومدينة  الغربية  الضفة  مناطق  يف 
بحق  القمعية  ممارساتها  إطار  يف  املحتلة، 

الشعب الفلسطيني.

{  مصادرة المزيد من األراضي الفلسطينية لصالح االستيطان

»الجمهوري« يسيطر على مجلس النواب بغالبية ضئيلة

انقسام الكونغرس األميركي
يف  الجمهوريون  نجح  ب-  ف.  أ.  واشنطن- 
مجلس  يف  الديمقراطيني  من  الغالبية  انتزاع 
إعالم،  توقعات وسائل  األمريكي، وفق  النواب 
بغالبية  وإن  ترشيعية  قاعدة  لهم  يضمن  ما 
عمل  برنامج  معارضة  لهم  تتيح  ضئيلة 
املقبلني  العامني  خالل  بايدن  جو  الرئيس 

ويؤدي إىل انقسام السلطة يف الكونغرس. 
وستكون الغالبية الضئيلة للحزب الجمهوري 
يف مجلس النواب أقل بكثري مما كان يأمل، كما 
أن الجمهوريني أخفقوا أيضا يف اإلمساك بزمام 
انتخابات  أداء مخيّب يف  الشيوخ بعد  مجلس 
منتصف الوالية يف 8 ترشين الثاني/  نوفمرب. 

ان«  ان  و»يس  يس«  بي  »ان  شبكتا  وتوقعت 
218 مقعدا  فوز الجمهوريني بما ال يقل عن 
يف مجلس النواب املكون من 435 عضوا، وهو 

الرقم املطلوب لتحقيق الغالبية. 
ماليني  توّجه  من  أسبوع  بعد  ذلك  وجاء 
لإلدالء  االقرتاع  صناديق  إىل  األمريكيني 
التي  الوالية  منتصف  انتخابات  يف  بأصواتهم 
توصل عادة رسالة رفض للحزب املسيطر عىل 

البيت األبيض.
وهنأ الرئيس جو بايدن األربعاء زعيم الغالبية 
مكارثي  كيفن  النواب  مجلس  يف  الجمهورية 
النواب«،  مجلس  يف  »باألغلبية  حزبه  بفوز 

معربا عن استعداده »للعمل مع الجمهوريني 
األمريكية  للعائالت  نتائج  لتحقيق  املجلس  يف 

العاملة«.
املايض  األسبوع  انتخابات  إن  بايدن  وقال 
االنتخابات  نتائج  لناكري  قويا  »رفضا  مثّلت 
والعنف السيايس والتخويف«، وأظهرت »قوة 

ومرونة الديمقراطية األمريكية«.
مكارثي  قال  التوقعات،  نتائج  إعالن  وبعد 
التجاه  مستعدون  »األمريكيني  إن  تغريدة  يف 
النواب  مجلس  يف  والجمهوريون  جديد، 

مستعدون لتحقيق ذلك«. 
وتأتي هذه األنباء بعد يوم من إعالن الرئيس 
لالنتخابات  ترشحه  ترامب  دونالد  السابق 
من  الرغم  عىل   ،2024 يف  املقررة  الرئاسية 
الجمهوريني  املرشحني  من  العديد  سقوط 

الذين كان يدعمهم. 
وانهيار  التضخم  معدالت  ارتفاع  ظل  ويف 
يف  يأملون  الجمهوريون  كان  بايدن،  شعبية 
رؤية »موجة حمراء« تجتاح أمريكا ليسيطروا 
عىل املجلسني من أجل إجهاض خطط بايدن 

الترشيعية. 
وبدال من ذلك اندفع الديمقراطيون إىل صناديق 
بالنسبة  رئيسية  قضايا  تحفزهم  االقرتاع 
القوانني  إلغاء  العليا  املحكمة  اليهم مثل قرار 

املرشحني  التي تجيز اإلجهاض والخشية من 
والرافضني  ترامب  من  املدعومني  املتطرفني 
لنتائج االنتخابات الرئاسية عام 2020. وأدى 
رفض الناخبني الجمهوريني املعتدلني لبعض 
إضعاف  إىل  متطرفني  باعتبارهم  املرشحني 
نتائج الحزب الجمهوري أيضا. وقالت رئيسة 
الكونغرس  »يف  بيلويس  نانيس  النواب  مجلس 
مجلس  يف  الديمقراطيون  سيواصل  املقبل، 
النواب لعب دور ريادي يف دعم أجندة الرئيس 
جمهورية  غالبية  عىل  قوي  تأثري  مع  بايدن، 

ضئيلة«.
رئييس  مقعد  انتزاع  من  بايدن  حزب  وتمكن 
والية  يف  الشيوخ  مجلس  يف  الجمهوريني  من 
بمقعدين  االحتفاظ  إىل  باإلضافة  بنسلفانيا، 
منحه  ما  ونيفادا،  أريزونا  واليتي  يف  آخرين 
غالبية منيعة من 50 مقعدا إضافة إىل صوت 

نائبة الرئيس كاماال هاريس الحاسم. 
مجلس  مقعد  عىل  اإلعادة  جولة  تشهد  وقد 
الشهر  إجراؤها  املقرر  جورجيا  يف  الشيوخ 

املقبل تعزيز الديمقراطيني لغالبيتهم.
مائة  من  املكون  الشيوخ  مجلس  ويرشف 
الفدراليني  القضاة  تعيني  إقرار  عىل  مقعد 
بايدن  جانب  إىل  وجوده  وسيكون  والوزراء، 

بمثابة عطية ال تقدر بثمن.

{  مجلس النواب األميركي

غوتيريــش يرحــب 
باتفـــاق الحـبـــــــوب
نيويورك -قنا- رحب أنطونيو غوترييش األمني 

العام لألمم املتحدة أمس، باتفاق جميع األطراف 
عىل تمديد مبادرة حبوب البحر األسود، لتسهيل 

صادرات أوكرانيا الزراعية من موانئها عىل البحر 
األسود.

وقال غوترييش يف بيان له أمس، »أرحب باتفاق 
جميع األطراف عىل اإلبقاء عىل مواصلة مبادرة 

الحبوب عرب البحر األسود، لتسهيل الشحن اآلمن 
لصادرات الحبوب واملواد الغذائية واألسمدة من 

أوكرانيا«.
وأضاف أن األمم املتحدة ملتزمة بالكامل بتذليل 

العقبات املتبقية أمام تصدير األغذية واألسمدة من 
روسيا.

وكانت وزارة البنية التحتية األوكرانية قد أعلنت عن 
التوصل إىل اتفاق، لتمديد مبادرة تصدير الحبوب 

عرب البحر األسود ملدة 120 يوما.
 وأفادت وزارة البنية التحتية األوكرانية يف بيان بأنه 
»تم التوصل لهذا القرار للتو يف إسطنبول. وستظل 

األمم املتحدة وتركيا ضامنتني للمبادرة«.
 وساعد االتفاق الذي تم التوصل إليه يف يوليو 

املايض، العالم عىل تجنب أزمة غذاء، إذ أنه يسمح 
بتصدير املواد الغذائية واألسمدة من العديد من 

موانئ أوكرانيا عىل البحر األسود، والتي كانت قد 
أغلقت، بسبب الحرب الروسية - األوكرانية.

إصـــابـــة »25«
شـرطـــيــا أمـــيـركـيــا

واشنطن -قنا- أصيب 25 عنرصا من مجندي 
الرشطة من بينهم خمسة يف وضع حرج، جراء 

عملية دهس يف مقاطعة لوس أنجلوس بوالية 
كاليفورنيا األمريكية.

 وذكر موقع قناة الحرة األمريكي نقال عن مسؤولني 
أمريكيني قولهم إن الحادثة وقعت صباح أمس، 

عندما دهست مركبة كانت تسري يف االتجاه الخاطئ، 
العرشات من مجندي الرشطة الذين كانوا مجتمعني 

خالل تدريب تريض.
 وقال أليكس فيالنويفا قائد رشطة مقاطعة لوس 

أنجلوس: »إن هناك الكثري من األشخاص متناثرين 
يف كل مكان يعانون درجات مختلفة من اإلصابة، 

ما سبب صدمة كبرية«، موضحا أن بعض املصابني 
»فقدوا أطرافا«، فيما وضع أحدهم عىل جهاز 

التنفس االصطناعي.
 وأضاف أن السائق أبلغ عنارص الرشطة بأنه كان 

يشعر بالنعاس.
 ويف أكتوبر املايض، قتل شخص وأصيب ثمانية 

آخرون، جراء عملية دهس وقعت يف مقاطعة 
جيفرسون بوالية كولورادو األمريكية.

}  معاينة السيارة بعد حادث التصادم

حريق بمطار بغداد
بغداد-أ. ف. ب - اندلع حريق جديد فجر الخميس 

يف صالة داخل مطار بغداد الدويل بدون أن يسفر 
عن وقوع ضحايا وتدخل عنارص اإلطفاء إلخماده، 
وهو الثاني خالل ثالثة أيام فقط يف بلد يعاني من 

بنية تحتية متهالكة.
وطال الحريق صالة نينوى لكبار الشخصيات 

املكونة من طابقني فجر الخميس، حسبما أفاد بيان 
رسمي صادر من مديرية الدفاع املدني. وتوجه 

رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إىل 
املطار »ملتابعة التحقيق عىل األرض« الذي تم فتحه 

لتحديد أسباب الحادث، وفق ما أعلن مكتبه.
وأوضح بيان الدفاع املدني أنه تّم إخماد »الحريق 

الذي اندلع يف الطابق األريض لصالة كبار 
الشخصيات وعدد من مكاتب السفر وفرق الدفاع 

املدني اضطرت إىل كرس األقفال والدخول لتلك 
املكاتب املحرتقة لتنهي أعمال اإلخماد والتربيد بدون 
تسجيل إصابات برشية مع تحجيم األرضار املادية«.

وأضاف البيان »طلب الدفاع املدني فتح تحقيق 
واستدعاء خبري األدلة الجنائية لرفع العينات 

وتحديد أسباب اندالع الحريق«.
وقد تسبب حريق محدود نشب الثالثاء يف إحدى 

صاالت املطار بثالث حاالت اختناق بسيطة.
ولم يخضع مطار بغداد الدويل إىل أي اعمال تحديث 

كبرية منذ افتتاحه يف ثمانينيات القرن املايض إبان 
عهد الدكتاتور صدام حسني. وتهمل معايري السالمة 

سواء يف قطاع النقل أو البناء. يف هذا البلد التي 
تتداعى بنيته التحتية مما تتكرر املآيس.

قائد بريطاني سابق:

صاروخ بولندا 
حدث عرضي

أثارت الرضبة الصاروخية التي 
طالت بولندا يوم الثالثاء مخاوف 

لدى وسائل اإلعالم الغربية واملحللني 
الغربيني من تصعيد العدوان 

الرويس وتوسيع رقعة الحرب، لكن 
تلك املخاوف رسعان ما تراجعت مع 
تراجع احتمال أن يكون مصدر تلك 
الرضبة هو روسيا، فهل فعال ابتعد 

شبح حرب أوسع؟
هذا ما استبعده العقيد السابق يف 

الجيش الربيطاني ريتشارد كيمب 
يف مقال رأي بصحيفة دييل تلغراف 

الربيطانية تحت عنوان »نحن 
بالفعل أقرب إىل حرب عاملية ثالثة 

مما يقبل الكثريون االعرتاف به«.
وقال الكاتب إن تلك الرضبة 

الصاروخية رسعان ما اتضح أنها 
كانت حدثا عرضيًا، لكن عىل حلف 
شمال األطليس -وفقا له- أن يدرك 
أن الرئيس الرويس فالديمري بوتني 

يمكن أن يقوم بخطوة غري عقالنية 
دون سابق إنذار.

بالستي قصير المدى

صاروخ
 كوري جديد

سيول-أ. ف. ب - أعلن الجيش 
الكوري الجنوبي الخميس أن 

كوريا الشمالية أطلقت صاروخا 
بالستيا قصري املدى، يف أحدث 

عملية إطالق صاروخ ضمن 
موجة غري مسبوقة بينما حّذرت 

بيونغ يانغ من رد عسكري »أشد 
رضاوة« عىل الواليات املتحدة 

وحلفائها اإلقليميني.
وقالت وزيرة الخارجية الكورية 

الشمالية إن تحرّكات واشنطن 
لتعزيز »ردعها املوّسع« هي 

»أعمال حمقاء«.



أدنى ما يقال عما تعيشه العاصمة القطرية الدوحة هذه األيام إنه 
عرس حقيقي، فكل يشء جاهز الستضافة الحدث األبرز واألهم بعد 

أقل من أسبوع من اآلن.
للعاصمة  الساحرة  املستديرة  عشاق  وكل  العالم  كل  أنظار  تتجه 

القطرية الدوحة التي تزينت الستقبال ضيوفها.
يمر  األوسط،  الرشق  العربية ومنطقة  املنطقة  تاريخ  ألول مرة يف 

فيها استضافة حدث عاملي هام مثل كأس العالم لكرة القدم.
كأس  بتنظيم  فازت  قطر  دولة  أن  اعالن  منذ  عاما   12 مدار  عىل 
العالم 2022 لم يتوقف العمل حتى اليوم من أجل تحقيق ما كان 

مستحيال، فاملستحيل ليس قطريا.
رغم كل ما توفره قطر من خيارات متعددة للزائرين من أجل إقامة 
اللجنة  أن  إال  ومتعددة،  كثرية  وبخيارات  عاملية  فنادق  يف  طيبة 
عن  ومبتكرة  فريدة  تجربة  إضافة  أرادت  العالم  لكأس  املنظمة 
التي   MSC World Europa العمالقة  السفينة  يف  اإلقامة  طريق 

وصلت قبل أسبوع ميناء الدوحة الستقبال الجماهري والتي ستكون 

بمثابة فندق عائم عىل املاء، وخيار بديل للجماهري، حيث تستطيع 

هذه السفينة العمالقة استقبال 6700 شخص.

وهذا الفندق العائم ملشجعي كأس العالم 2022، يضم 22 طابقاً، 

وأماكن  مسابح،  و7  مطعماً،  و33  كابينة،   2626 عىل  ويحتوي 
للرتفيه والتسّوق، وعروضا مرسحية وحفالت.

الخرضاء، وكخطوة  األبنية  قطر تحصل عىل شهادات  كل مالعب 
العالم  كأس  جعل  واإلرث  املشاريع  لجنة  قررت  متقدمة  بيئية 
2022 صديقة للبيئة وذلك باستعمال الحافالت الكهربائية لتقليل 
استعمال الوقود والغازات املنبعثة والتي تشكل حوايل نسبة 25 % 

من الحافالت املستخدمة لنقل الجماهري.
كل  عن  مختلف  العام  لهذا  العالم  كأس  موعد  أن  من  الرغم  عىل 
كؤوس العالم التي جرت منذ سنة 1930، حيث تأتي هذه النسخة 
يف فصل الشتاء، لكن الرغبة القطرية يف إنجاح الحدث واالستعداد 
ألي طارئ جعل اللجنة املنظمة لكأس العالم تقوم بتكييف املالعب 

لتكون مالئمة لالعبني وللجماهري عىل حد سواء.

عرس حقيقي تعيشه الدوحة
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لم ترتك قطر شيئا للصدفة، منذ أن 
بدأت التجهيز الستضافة نهائيات 
بطولة »كأس العالم FIFA قطر 

2022«، التي تنطلق بعد غد، وقد 
افتتح معايل الشيخ خالد بن خليفة 

بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس 
مجلس الوزراء ووزير الداخلية، 

صباح أمس، حديقة بيت الباندا يف 
مدينة الخور، لتضاف إىل مجموعة 

كبرية من املشاريع التي دخلت 
حيز الخدمة بالفعل، وباإلضافة إىل 

التجهيزات األمنية املعتادة، ذهبت 
قطر إىل ما هو أبعد بكثري من أجل 
ضمان سالمة الجماهري عرب القيام 

بإجراءات املسح األمني ملالعب 
البطولة عن طريق وحدة الدفاع 

ضد أسلحة الدمار الشامل التابعة 
لوزارة الدفاع، لتأكيد خلوها من 

املواد الكيميائية واملشعة، كما 
أكدت لجنة أمن البطولة جاهزيتها 

التامة لتأمني البطولة، وفق أعىل 
املعايري األمنية الدولية، وبما يتوافق 
مع املتطلبات األمنية لالتحاد الدويل 
لكرة القدم )فيفا(، مستعينة بآخر 
التقنيات واألنظمة األمنية املتطورة 
يف العالم، ومستفيدة من إرث كبري 

لدولة قطر يف استضافة األحداث 
الرياضية والفعاليات الكربى عىل 

مدى السنوات املاضية.
جميع املرافق الخاصة باملواصالت 

واالتصاالت يف أتم جاهزية، 
وبطبيعة الحال فإن القطاع 

الصحي أثبت أنه عىل قدر 
املسؤولية عرب تعزيز خدماته 

بصورة تمكنه من القيام بواجباته 
عىل أحسن وجه، بينما وضع األمن 

الغذائي يف أفضل حاالته تحسبا 
لزيادة الطلب خالل البطولة.

اللمسات األخرية التي نشهدها 
تؤكد أن قطر عالوعد، وأنها بصدد 

تقديم واحدة من أجمل البطوالت 
عىل اإلطالق، وليس هناك ما يمكن 

فعله بعد اآلن سوى انطالق صافرة 
الحكم معلنة بداية الحدث الكبري.

عالوعد

 رأي $
el

ie
sa

lib
a1

@
gm

ai
l.c

om

آراء وقضايا

تقاس أهمية الشعوب بمقدار ما يتم 
تقديمه لها من خدمات، فشكرا لقيادة 

قطر التي جعلتها نجمة مضيئة يف سماء 
العالم، يف الوقت الذي فقدت بعض الدول 

بريقها بنظر شعبها قبل اآلخرين.
شكرا لقيادة قطر ألنها كتبت سمعة راقية 

لشعبها بني الشعوب بأحرف من نور فغدت 
لهم مكانة كبرية بني شعوب العالم وسيزداد 
بريقها وملعانها بعد كأس العالم، حني يرى 

الناس واقعا عجزت عنه الدول العظمى.
أقول لكل الحاقدين عىل قطر واملشوهني 

لصورتها واملتمنني فشلها، بأن قطر 
أنفقت الكثري عىل بنيتها التحتية التي 

ستعود بالنفع عىل الشعب القطري، حيث 
تعترب حسب الخرباء بأنها األجود واالرقى 

يف العالم، وستجلب السعادة والخري الكثري 
للقطريني لسنوات طويلة.

فقطر لم تنفق أموالها وأموال شعبها 
لرشاء الصواريخ لقتل الجريان.

وقطر لم تنفق أموالها لترشيد شعبها بل 
جعلتهم من أرقى شعوب األرض صحة 

ودخال وتعليما وثقافة.
قطر لم تبع مؤسسات ومقدرات الشعب 
القطري ولم تعمل عىل تخصيصها، بل 

طورت منها فارتقت بها لتنافس مثيالتها 
يف العالم.

قطر استخدمت ثرواتها إلسعاد شعبها 
الذي أصبح األعىل دخال يف العالم دون 

منافس.
قطر الدولة الصغرية بمساحتها أصبحت 

قارة بأكملها، وأصبح صوتها مسموعا 
بقوة شاء من شاء وأبى من أبى.

قطر جعلت هويتها الوطنية األجمل يف 
العالم والكل يتمناها.

فلماذا تكرهون قطر يا ضعاف النفوس؟ 
والعالم كله يتمنى لو أصبحت بالدهم 

كقطر.
واليل مش مثل قطر وحكامها يسافر إليهم 

ليتعلم أبجديات الوطنية واملحافظة عىل 
الهوية.

أتعبِت مْن سيأتي 
بعدِك يا قطر

أحمد خليل القرعان

كاتب أردني

من قريب

alhoomer@gmail.com

استضافة  بطلب  قطر  تقدمت  عندما 
طويل  باع  لها  دول  أمام  العالم  كأس 
السيايس،  والتأثري  التسويقي  املجال  يف 
تحتية  ببنية  الدول  هذه  تمتع  عن  فضال 
قدرة  يتخيل  أن  ألحد  يكن  لم  متطورة، 
برشف  الظفر  عىل  »الصغرية«  الدولة 
لعوامل  وذلك  العالم،  كأس  استضافة 
الوقت،  لعامل  االفتقار  أبرزها؛  كثرية من 
توفر  إىل  إضافة  البرشي،  املورد  وضعف 
هذا  الستضافة  الالزمة  التحتية  البنى 
الحدث الضخم، من مالعب وطرق حديثة، 
يمكنها  جديدة  ومدن  وموانئ،  ومطارات 
ستزور  التي  الكبرية  األعداد  استيعاب 
البلد أثناء املونديال. ورغم هذه املعطيات 
الواقع  أمام  املهمة  بصعوبة  توحي  التي 
قبول  إال  القطري  الشموخ  أبى  املوجود، 
أمري دولة قطر  قال  أو كما  التحدي،  هذا 
ثاني  آل  خليفة  بن  حمد  الشيخ  السابق 
رفع  تستطيع  »قطر  بأن  الله-  -حفظه 
التحديات«، وبالفعل هذا الذي كان؛ حيث 
أعلن عن فوز قطر يف الثاني من ديسمرب 
عام 2010 كأول دولة من الرشق األوسط، 
وقتها  وإسالمية.  عربية  دولة  وكأول 
تعاظمت الفرحة يف أرجاء الوطن العربي 
بأكمله، إذ ستمثل قطر ثقافة العرب التي 
تتجىل بالقدرة عىل االبتكار وإبراز الهوية 
املرسوم  الواقع  ظل  يف  خاصة  الوطنية، 
حول هذه املنطقة، املختزلة ضمن صورة 
لألحداث  تصلح  ال  أنها  قبيل  من  نمطية 
بالعنف  مليئة  منطقة  أنها  أو  العاملية، 
تصلح  ال  الشعوب  هذه  أن  أو  واإلرهاب، 
األخرى،  الثقافات  تقبل  ليشء وال يمكنها 
يفتح  جديد  تصور  تكوين  وبالتايل 
والذي  الواعد،  االقتصادي  التعاون  آفاق 
التعاون  سيؤسس ملرحلة جديدة عنوانها 
واإلخاء بني شعوب املنطقة بعد عقود من 

الرصاعات الصفرية. 
املتالحقة  العاملية  األحداث  خضم  ويف 
سواء  الساخن،  العقد  هذا  ميزت  التي 
كورونا  بوباء  أو  واملجاعات،  بالحروب 
استطاعت  تام،  العالم بشلل  الذي أصاب 
قطر االستمرار يف بناء املشاريع التنموية 
وأثبتت  املحيطة،  الدولية  الظروف  رغم 
العرب.  تمثيل  عىل  األقدر  أنها  للجميع 
وخالل مدة قصرية تمكنت من بناء مدن 
املعتمد  العاملي،  الواقع  تحاكي  جديدة 

تحقق  ما  وهو  االصطناعي،  الذكاء  عىل 
إىل جذب  تهدف  التي  »لوسيل«  مدينة  يف 
تحاكي  مدن  عن  الباحثني  املستثمرين 
هذا  وتمثالتها،  الحداثة  مظاهر  أكثر 
فضال عن البنية التحتية املتميزة وخاصة 
»مرتو قطر«، الذي يعد تحفة ونقلة نوعية 
املالعب  إىل  الناظر  وإن  النقل.  مجال  يف 
املعاني  عمق  يدرك  الحديثة  الرياضية 
التي وجهتها قطر للعالم بأكمله؛ إذ تمثل 
هذه املالعب املجال األسايس إلبراز الرموز 
البيت«  »استاد  مثل  والعربية  الوطنية 
املعالم  من  ذلك  وغري  الثمامة«،  و»استاد 
التي أبرزت املخيال العربي وجعلته قابال 
للتداول بعدما كان محصورا ضمن مخيال 
عاملي ميلء بالرؤى االسترشاقية، ورغم ما 
مرت به قطر من أزمات مفتعلة لوقف هذا 

أساس  ال  بتهم  أو حتى بوصمها  التقدم، 
لها، إال أن حسن إدارتها اإلعالمية جعلت 
التهم مجرد نكات تظهر بواطن  تلك  من 
أنها  بل  الحاقدين،  نفوس  يف  يختزن  ما 
كشفت كيفية أدارة تلك التهم يف منصات 

التواصل االجتماعي. 
»املشهدية«  تلك  ننتظر  فنحن  اليوم،  أما 
مرشقه  من  العالم،  أنظار  ستبهر  التي 
الكل  شماله،  إىل  جنوبه  ومن  مغربه،  إىل 
أول  يف  العرب،  دوحة  إىل  أنظاره  ستتجه 
أبناء  وثقافة  لحضارة  حقيقي  تمثيل 
»استاد  من  البداية  ستكون  املنطقة. 
البيت«، الذي سيعرب عن املكنون الجمعي 
قضاياه  عن  املدافع  املنطقة،  لشباب 
الفلسطينية  »الشارة«  وستكون  العادلة، 
الشعب  مع  تضامني  كتعبري  حارضة 
والتميمة  املوسيقى  أما  الفلسطيني. 
املختارة لكأس العالم، فكانت خليطا من 
تجميع  وبالتايل  والعربي،  القطري  اإلرث 
الراسخة  والتقاليد  الرتاثية  املالمح  كافة 
عرب  تشكيلها  إعادة  ثم  ومن  املنطقة،  يف 
املونديال، وتعريف العالم بثقافة املنطقة 
واألساطري  األوهام  عن  بعيدا  الحقيقية، 
الغربية.  اإلعالمية  القنوات  يف  املرسومة 
الجمالية،  التعبريات  بتلك  اليوم  قطر  إن 
من  العربي؛  لالعتزاز  األويل  املصدر  تمثل 
ومن  العام،  ملمحها  عىل  املحافظة  جهة 
رغم  الحداثة،  منجزات  يف  االنخراط  جهة 
من  ألسنة  عىل  روجت  التي  األقاويل  كل 
يظنون أنفسهم بأنهم من يستحق تمثيل 
التشكيك  حمالت  ورغم  العالم،  كأس 
الكبرية التي أثريت من أجل االنتقام فقط، 
بيد أن الواقع أثبت بما ال يدع مجاال للشك، 
وأن  الجديدة،  املنارة  ستكون  الدوحة  أن 
األكثر  النسخة  سيكون  الحايل  املونديال 
شعبية، بل واألكثر نجاحا بني كل النسخ، 
عىل  الجارية  التحضريات  ظل  يف  خاصة 
هذا  من  ستشكل  والتي  املستويات،  كافة 
كل  يف  ترسم  ذهب  من  حروفا  الحدث 
أهل  بوصفهم  العرب،  جباه  عىل  لحظة 

حضارة وتقدم. 

حروف الذهب تسطر على جباه العرب

الدوحة هي 
المنارة الجديدة.. 

والمونديال 
سيكون النسخة 

األكثر شعبية 
واألكثر نجاحا

محمد كامل العمري
كاتب أردني

www.facebook.com

أحمد سالمي
مدون جزائري مختص بكرة القدم

الجزيرة



المنافسات تنطلق في منطقة 
راس لفان.. غدا

المحشادي: نتقاسم هذا اإلرث 
مع شعوب العالم
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متابعات

خالل بطولة »إصفري قطر للصقور«

إطالع الجماهير على التراث

 2022 نوفمبر   19 السبت  غد  يوم  تنطلق   
لفان،  راس  في  القناص  جمعية  بمقر 
للصقور  قطر  إصفري  بطولة  منافسات 

24 منه. الـ  التاسعة )2022(، وتستمر إلى 
المحشادي،  خاتم  بن  علي  السيد  وقال 
القناص  جمعية  إدارة  مجلس  رئيس 
للصقور  قطر  إصفري  بطولة  إن  القطرية، 
هذا العام لها طابع خاص، وتأتي في ظرف 
حيث  السابقة،  المواسم  بخالف  استثنائي 
العالم  كأس  بطولة  إجراء  مع  تتزامن  إنها 

.2022 FIFA قطر 

التاسعة،  للصقور  قطر  إصفري  بطولة  إن  وأضاف: 
والتي ستليها )بطولة جمعية القناص 2022(، كلتاهما 
أجل  العاملي، وهي فرصة من  الحدث  تتزامنان مع هذا 
تراثنا  عن  القارات  كل  من  املونديالية  الجماهري  إطالع 
العريق يف الصقارة وعاداتنا التي نفتخر بها، باإلضافة 
إىل تقاسم هذا اإلرث مع عدد من الشعوب حول العالم.

وأشار السيد املحشادي إىل أن بطولة إصفري للصقور، 
ملقر  املجاور  امليدان  يف  التوايل  عىل  الثاني  للعام  ستقام 
مكتسبا  أصبح  والذي  لفان،  راس  يف  القناص  جمعية 

ما  بكل  تجهيزه  تم  حيث  الصقارين،  إلخواننا  مهما 
املتسابقون.  يحتاجه 

 بدوره، أوضح السيد محمد بن عبداللطيف املسند، نائب 
رئيس جمعية القناص القطرية، أن الجمعية كما عودت 
وتيرس  احتياجاتهم،  تلبي  فإنها  الصقارين،  إخواننا 

العواقب التي تعرتضهم.
مونديالية،  أجواء  يف  تجرى  التي  البطولة  أن  إىل  وأشار 
يطلع  حتى  القطريني،  الصقارين  نبل  إلظهار  مناسبة 
من  وسعيهم  بصقورهم،  القطريني  اعتناء  عىل  الجميع 

عىل  حفاظا  الجائر  الصيد  ومكافحة  االستدامة  أجل 
البيولوجي. التنوع 

وبعد انتهاء عملية التسجيل يف البطولة يوم 15 نوفمرب يف 
املنظمة  اللجنة  لفان، أجرت  القناص براس  مقر جمعية 
املشاركني،  كشوفات  حرص  بعد  القرعة  عملية  للبطولة 
حسابات  عىل  نرشها  تم  مجموعات  عىل  توزيعهم  وتم 
حتى  االجتماعي  التواصل  وسائل  عىل  القناص  جمعية 
يتمكن كل مشارك من معرفة الوقت الذي سيشارك فيه.
مع  نوفمرب   19 السبت  غد  يوم  االنطالق  وسيكون 

قرناس  والدعو  شاهني  جري  قرناس  الدعو  منافسات 
تجرى  نوفمرب،   20 )األحد(  الثاني  اليوم  ويف  حر،  جري 
 21 يوم  أما  حر.  وفرخ  حر  قرناس  الدعو  منافسات 
جري  فرخ  الدعو  لتصفيات  مخصصا  فسيكون  نوفمرب، 
تصفيات  إجراء  فسيتم  نوفمرب،   22 يوم  ويف  شاهني، 

الدعو فرخ جري شاهني.
ويف يوم األربعاء )23 نوفمرب( سيتم تخصيصه ملسابقة 
موقع  يف  سيكون  التسجيل  إن  حيث  الواعد،  الصقار 
إىل  مشريا  الواعدين..  الصقارين  عىل  تسهيال  البطولة، 
األول  شوطني،  يف  ستكون  الواعد  الصقار  مسابقة  أن 
فئة  الثاني:  والشوط  والوكري،  القرموشة  الكوبج  لفئة 

والجبلية. التبع 
النهائي  السباق  إىل  صقور   10 فئة  كل  عن  وسيتأهل   
الذي سيجرى يوم الخميس 24 نوفمرب وهو اليوم األخري 
تقسم عىل  متأهال  60 صقرا  بما مجموعه  البطولة،  من 
الدعو  نهائي  إىل  باإلضافة  الفئة،  حسب  مجموعات   6

قرناس شاهني لـ)15( صقرا يف هذه الفئة.
رئيس  الكبييس،  السيد محمد سعيد  أوضح   من جهته، 
القطرية  القناص  بجمعية  والتجهيزات  الفعاليات  لجنة 
أعضاء  أن  كما  املشاركني،  الستقبال  جاهز  امليدان  أن 
تنظيم  أن  إىل  الفتا  البطولة،  النطالق  جاهزون  اللجان 
الشهر  من  الخامس  يف  اختتمت  التي  لفان  راس  بطولة 
الجاري، سّهل املأمورية عىل أعضاء اللجنة حتى يكونوا 

يف أتم االستعداد عند إعطاء شارة انطالق البطولة.
للمشاركني،  تشجيعية  القناص جوائز  ورصدت جمعية 

باإلضافة إىل دروع ألصحاب املراكز الثالثة األوىل.

{ علي بن خاتم المحشادي { محمد بن عبداللطيف المسند 

{ مشارك في نسخة سابقة للبطولة

سينما المول )1(

4:00املالياالم

6:40بالك آدم

8:45النمر األسود: واكاندا لألبد

11:30النمر األسود: واكاندا لألبد

سينما المول )2(

4.00بالك آدم

6:15النمر األسود: واكاندا لألبد

9:15املالياالم

11:45املالياالم

سينما المول )3(

4:15الهندية

7:00الهندية

9:30الهندية

12:00التاميلية

سينما كتارا )1(

5:00النمر األسود: واكاندا لألبد

8:00النمر األسود: واكاندا لألبد

11:00فريسة الشيطان

سينما كتارا )2(

5:00النظام

7:00تحت تهديد السالح

10:30النمر األسود: واكاندا لألبد

سينما كتارا )3(

5:00فريسة الشيطان

7:00النظام

9:00فريسة الشيطان

11:00النظام

سينما كتارا 4(

5:30تحت تهديد السالح

7:30بالك آدم

9:45تحت تهديد السالح

سينما رويال بالزا  )1(

4:15بوني بريز، العودة للوطن

6:00املالياالم

8:30النمر األسود: واكاندا لألبد

11:30املالياالم

سينما رويال بالزا )2(

4:00املالياالم

7:00الهندية

9:30الهندية

12:00الهندية

سينما رويال بالزا )3(

5:00الهندية

8:00املالياالم

11:00التاميلية

الدوحة - $

خالل حفلها السنوي

مدرسة القاهرة تكرم حفظة كتاب الله

يف  الفائزين  لتكريم  السنوي  حفلها  القاهرة  مدرسة  أقامت 
بني  املدرسة  تقيمها  والتي  الكريم،  للقرآن  الداخلية  املسابقة 
إعماالً  تعاىل  الله  كتاب  حفظ  يف  للتنافس  والطالبات  الطالب 

لقوله عز وجل: »ويف ذلك فليتنافس املتنافسون«. 
القاهرة  مدارس  مدير  رامز  السيد  األستاذ  الحفل  وحرض 
الخاصة واملدير املايل واإلداري وائل الرببري ومن الشخصيات 

الدينية الداعية موايف عزب والسادة نواب املدير وهيئة تدريس 
تم  والذين  الفائزون  والطالب  الخاصة  القاهرة  مدارس 
تكريمهم يف الحفل. وقد بدأ الحفل بتالوة بعض آيات القرآن 

الكريم وتتابعت بعد ذلك فقرات الحفل. 
فيها  رحب  كلمة  الخاصة  القاهرة  مدارس  مدير  وألقى 
الداخلية  املسابقة  عقد  مراحل  فيها  واستعرض  بالحارضين 
الفائزين..  اختيار  وآلية  التنظيم  حيث  من  الكريم  للقرآن 
الرائع  الشكل  بهذا  املسابقة  من ساهم يف خروج  لكل  شاكراً 
الرشيعة وكذلك  أساتذة  أو  الكريم  القرآن  سواء من محفظي 

تعاون أولياء األمور مع املدرسة يف مجاالت تعلم القرآن الكريم 
وعلومه.

ثم ألقى الداعية الشيخ موايف عزب كلمة حث فيها الحارضين 
املختلفة  وعلومه  الكريم  القرآن  بتعليم  االهتمام  رضورة  عىل 
شاكراً  كلها  االسالمية  األمة  أبناء  عىل  وفضل  خري  من  لها  ملا 
مجهودات إدارة املدرسة عىل جهدها املتواصل وعملها الدؤوب 

يف خدمة أبناء الجالية املرصية يف قطر الحبيبة.
واملعلمني  واملتفوقات  املتفوقني  بتكريم  كذلك  املدرسة  وقامت 

واملعلمات املثاليني عىل مستوى الفروع. 

الكريم  القرآن  ومحفظات  محفظي  السادة  تكريم  جاء  ثم 
القرآن  مسابقة  عىل  القائمني  الرشعية  ومعلمات  ومعلمي 

الكريم. 
وكان مسك الختام هو تكريم شموع النور التي تيضء جنبات 
مدرسة القاهرة الخاصة وهم حفظة كتاب الله تعاىل والفائزون 
يف املسابقة وسط فرحة عارمة ودعوات بأن يحفظهم الله من 
كتابه  حفظ  من  إليه  تعاىل  الله  وفقهم  ملا  الحارضين  جميع 
العزيز وبعدها تناوب الجميع عىل التقاط الصور الجماعية مع 

الطالب الفائزين.

الدوحة - $
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الطب والحياة

الرباط الصليبي.. األصعب

أبرز »5« إصابات للرياضيين
إذا ِقيل أن العبًا سوف يغيب عن إحدى املباريات 
كمشجعي  علينا  فسيسهل  باإلنفلونزا،  إلصابته 
واألعراض  املرضية  الحالة  نفهم  أن  القدم  كرة 
التي اختربها معظمنا من قبل. ويسهل كذلك فهم 
تأثري إصابات الكسور أو صدمات الرأس. لكن 
هناك العديد من الكلمات التي تدل عىل إصابات 
أخرى، معظمها عضلية أو يف األربطة، ليس من 
تكتسب  بحيث  املشجعني.  عىل  فهمها  السهل 
الكلمة داللة كئيبة يف عقول املتابعني دون فهم 
حقيقي ملعناها. وهذا التقرير يطمح يف رشح هذه 

الكلمات.

 العضلة الخلفية

مجموعة  هي  هامسرتينغ،  أو  الخلفية  العضلة 
وتمتد  الفخذ،  تقع خلف عظمة  التي  العضالت 
وهذه  الركبة.  حتى  الحوض  عظام  أسفل  من 
العضالت هي املسؤولة عن انثناء مفصل الركبة 

أثناء الجري.
مفصل  انثناء  مع  الركبة  مفصل  فرد  حالة  يف   
الحوض، تصبح العضلة يف أقىص حاالت الشد، 
وهي  الخلفية.  العضلة  يف  اإلصابة  تحدث  وهنا 
إصابة ال تكون بسبب التحام قوي بني الالعبني، 
أو  للساق،  خاطئ  بشكل  الهبوط  بسبب  لكنها 
فرد الساق بقوة لتسديد كرة مرتفعة عن األرض. 
وأغلب إصابات العضلة تنشأ أساًسا من اإلحماء 
تراكم  بسبب  أو  الجري،  قبل  كافية  غري  لفرتة 

اإلجهاد لفرتة طويلة.
يف حال وقوع اإلصابة، يظهر ألم حاد يف املنطقة 
الخلفية من الفخذ. مع تصلب للعضلة. وترتاوح 
مراحل؛  ثالثة  بني  قوتها  درجة  يف  اإلصابة 
اإلجهاد، والتمزق، والقطع. يف حالة اإلجهاد يجب 
 3 إىل  أسبوع  بني  ترتاوح  لفرتة  الالعب  إراحة 
أسابيع من أي مجهود عضيل. ويف حالة التمزق 
تزداد هذه املدة. وتتطلب راحة بني 4-8 أسابيع 
ولكن دون تدخل جراحي. أما يف حاالت القطع، 
فتظهر كدمة يف املنطقة الخلفية للفخذ، ويجب 
إجراء جراحة لربط العضلة املقطوعة، مع راحة 

تامة ملدة 3 أشهر، وقد تمتد إىل 6 أشهر.

 العضلة الضامة

العضالت الضامة، أو الـ Groin muscles هي 
مجموعة العضالت التي تربط عظام الحوض مع 
عظمة الفخذ. وهي املسؤولة عن دوران الفخذ إىل 
الداخل أثناء تسديد الكرة. أو يف الجري الرسيع 

.Sprint
دوران  أثناء  العضلة  عىل  الزائد  الشد  حالة  يف   
الفخذ، تقع اإلصابة. ويشعر الالعب بألم قوي يف 
املنطقة الداخلية للفخذ، ويزداد األلم بحدة عند 
الضغط. وترتاوح اإلصابة يف درجتها بني اإلجهاد 
والتمزق والقطع أيًضا كما هو الحال يف إصابات 
هامسرتينج. وتحتاج إىل نفس فرتات الراحة، وقد 
يصل األمر إىل التدخل الجراحي يف حاالت القطع. 
وفور وقوع اإلصابة يف العضلة الضامة )أو أي 
بروتوكول  اتباع  يجب  أخرى(،  عضلية  إصابة 
معني من أجل منع تفاقم اإلصابة، ويسمى بالـ 

:RICE protocol
Rest: إراحة العضلة ومنع تحريكها.

Ice: وضع كيس من الثلج حول العضلة املصابة.
Compression: الضغط عىل العضلة باستخدام 

رباط.
Elevation: رفع الساق عن األرض ملنع العضلة 

بعض  حمل  سبب  هو  وهذا  االنقباض.  من 
الالعبني املصابني خارج امللعب باستخدام نقالة 

يحملها الجهاز الطبي.

الرباط الصليبي

بني كل إصابات كرة القدم، تمتلك إصابة الرباط 
الصليبي املسرية األصعب عىل الالعب. فهو واحد 
من أربعة أربطة تصل بني عظمة الفخذ وعظمة 
منع  هي  ووظيفته  بينهم.  األهم  لكنه  الساق. 
الالزم.  من  أكرب  بدرجة  الركبة  مفصل  دوران 
وعند حدوث هذا الدوران الزائد، قد يحدث تمزق 
تقع  وقد  كامل.  قطع  أو  الصليبي  الرباط  يف 
اإلصابة عند القفز ثم الهبوط بشكل خاطئ عىل 
الساق. ومن النادر أن تحدث نتيجة تدخل بني 

الالعبني. حيث إن 80 % من حاالت اإلصابة به 
عنه  العريبة  املعلومات  ومن  تدخل.  بال  تحدث 
الرباط  إلصابات  عرضه  أكثر  النساء  أن  أيًضا 

الصليبي من الرجال!
السينية  باألشعة  يتم  ال  الحالة  هذه  تشخيص 
مغناطييس  رنني  أشعة  يستلزم  لكنه  العادية، 
يصاب  ال  الحاالت  معظم  ويف  التلف.  توضح 
الالعب بألم حاد أو واضح. لكن أغلب املصابني 
يصفون صوت فرقعة يصدر من الركبة لحظة 
الكدمة يف  ما تظهر عالمة مثل  اإلصابة. وغالبًا 

الركبة ويظهر انتفاخ يحيط باملفصل.
ليست  فالجراحة  الرياضيني،  غري  حالة  يف 
كفاءة  بعودة  الرغبة  حالة  يف  أما  رضورية. 
مفصل الركبة الكاملة، فيجب أن ُتجرى جراحة 

تحيط  الجراحة  وهذه  املقطوع.  للرباط  ترقيع 
وألم  العدوى،  مثل  املضاعفات؛  من  العديد  بها 
مزمن يف الركبة، ومشاكل يف الحركة أو تخشب يف 
املفصل. لكن الجانب املرشق من األمر يتمثل يف 
أن 90 % من الحاالت تمر دون هذه املضاعفات، 
الركبة  مفصل  يعود  فلن  حدوثها،  حالة  يف  أما 

لحالته األصلية.
بعد الجراحة تأتي مرحلة إعادة التأهيل الطبيعي. 
عن  دورها  يف  تقل  وال  األهمية،  بالغة  وهي 
الجراحة. وأثناء تلك املرحلة تعود قدرة الالعب 
عىل امليش ثم الجري. وتعود قدرة مفصل الركبة 
عىل الحركة بحرية كاملة ودون ألم. وتستمر هذه 
الطبيعي  العالج  أخصائي  يقرر  أن  إىل  املرحلة 
وقد  للرياضة.  العودة  أجل  من  الالعب  جاهزية 

تستغرق هذه العملية عدة أشهر وربما تصل إىل 
عام كامل أو أكثر يف بعض األحيان.

تلف غرضوف الركبة

البالستيك  يشبه  نسيج  هو  الركبة  غرضوف 
داخل  يف  يقع  دائري.  شبه  شكل  وله  املطاط. 
الفخذ  عظمة  بني  يعزل  بحيث  الركبة  مفصل 
وعظمة الساق. امتصاص صدمات القدم باألرض 
إصابة  وهي  القفز.  أو  الجري  أو  امليش  أثناء 
 12% مثّلت   ،2005 عام  يف  إنه  حيث  شائعة، 
القدم  كرة  مسابقات  يف  اإلصابات  مجموع  من 
اإلنجليزية.  اإلصابة يف غرضوف الركبة تحدث 
غالبًا عند حدوث التواء، وإن كان خفيًفا، ملفصل 
الركبة وهو منثينًا حتى نهايته. مما يتسبب يف 
حدوث قطع طويل أو عريض أو مائل فيه. وحجم 
القطع هو ما يحدد مدى خطورة اإلصابة. وفور 
املفصل،  يف  بألم  الالعب  يشعر  اإلصابة  حدوث 
ثم انتفاخ فيه الحًقا. والتشخيص األكيد للحالة 
طريقة  مغناطييس.  رنني  أشعة  إجراء  يستلزم 
عالج هذه اإلصابة يتوقف عىل مكان القطع، وهو 
م الغرضوف إىل منطقتني؛ الحمراء عىل  ما يقسِّ
األطراف، والبيضاء يف الوسط. املنطقة الحمراء 
هو منطقة غنيّة باألوعية الدموية. وهو ما يجعل 
تدخل  إىل  تحتاج  ال  ذاتية،  التلف  التئام  عملية 
ترتاوح  ملدة  الراحة  وتكفي  خارجي.  جراحي 
بني 6 – 8 أسابيع وبعض العالج الطبيعي. أما 
املنطقة البيضاء الداخلية فال يصلها إمداد دموي 
من الجسم. مما يحتم اإلجراء الجراحي يف بعض 
األحيان. والتدخل الجراحي يكون بإزالة األنسجة 
أن  ويجب  املوجود.  الجرح  خياطة  أو  التالفة، 
الطبيعي لعدة أسابيع  العالج  يسبقها فرتة من 
أن  ويجب  السفيل.  الطرف  عضالت  لتقوية 
يتبعها كذلك فرتة من الراحة ثم العالج الطبيعي. 
وقد يحتاج الالعب إىل فرتة ترتاوح بني شهر إىل 
الركبة إىل  شهرين بعد الجراحة من أجل عودة 

كامل لياقتها.

التواء الكاحل

مجموعة  من  ببساطة  الكاحل  مفصل  يتكون 
القدم.  وعظام  الساق  عظمة  بني  تصل  أربطة 
والتواء الكاحل هو حدوث درجة من التمزق عند 
انثناء املفصل بقوة للداخل أو الخارج. مما يسبب 
تظهر  ثم  الحقا  وانتفاخا  الكاحل  يف  حادا  أملا 
كدمة خارجية عىل الجلد. تشخيص هذه اإلصابة 
يتطلب إجراء أشعة سينية أو أشعة مقطعية عىل 
الترضر. وتتدرج  قوة  التي تحدد  املفصل وهي 
الداخيل أو الخراجي  الرباط  التمزق يف  قوة هذا 
يحدث  قد  الحاالت  بعض  ويف  درجات.   3 بني 
يتحدد  الدرجة  حسب  وعىل  كامل.  قطع  فيهما 
التعامل العالجي مع اإلصابة. الدرجة األوىل: يف 
ترتاوح  ملدة  راحة  الدرجة  هذه  تتطلب  املعتاد 
بني 2 – 3 أسابيع. دون الحاجة إىل جراحة أو 
تأهيل طبيعي. الدرجة الثانية: هنا تظهر الحاجة 
العضالت وسالمة  قوة  إلعادة  إىل عالج طبيعي 
املفصل  قدرة  عودة  من  التأكد  ويجب  األربطة. 
وتطول  تخشب.  أو  خشونة  دون  الحركة  عىل 
فرتة العالج بني 4 أسابيع إىل 6 أسابيع. الدرجة 
الثالثة: تحتاج هذه الدرجة من اإلصابة إىل 6 – 
12 أسبوع من العالج. ويرتاوح التدخل الطبي 
إلعادة  الجراحي  اإلجراء  أو  البدني  التأهيل  بني 

وصل األربطة املقطوعة.
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سلمان المالك

إعالن الفائزين 
»كتارا للكاريكاتير« بـ

أعلنت املؤسسة العامة للحي الثقايف »كتارا«، عن أسماء ثالثة 
فائزين بجائزة »كتارا للكاريكاتري« يف نسختها الثانية من 

أصل 404 متسابقني، تقدموا بنحو 1005 أعمال كاريكاتريية، 
والتي أطلقت خالل الفرتة من 5 أكتوبر املايض وتستمر حتى 

25 نوفمرب الجاري حول الرياضة وكرة القدم، وذلك بمناسبة 
استضافة قطر لكأس العالم FIFA قطر 2022. 

وفاز باملركز األول إيفني ديفيد من التشيك بجائزة قيمتها 5 
آالف دوالر أمريكي، ونال عمار سالم داود من العراق جائزة 

املركز الثاني وبلغت قيمتها 4 آالف دوالر، بينما حل يف املركز 
الثالث خرض حسن حبيب من مرص بجائزة قيمتها 3 آالف دوالر. 

 من جهة أخرى يقام ضمن فعاليات »كتارا« املصاحبة لكأس 
العالم FIFA قطر 2022، معرضا للكاريكاتري الريايض، ويضم 

اجمل 50 لوحة شاركت يف جائزة كتارا للكاريكاتري يف دورتها 
الثانية، ويقام يف الليوان أمام مبنى 18، كما ينتظر نرش كتاب 

عن الكاريكاتري الريايض يضم 100 لوحة.
يذكر أن النسخة األوىل من جائزة كتارا للكاريكاتري، قد 

أطلقت خالل الفرتة من 20 يونيو إىل 15 أغسطس 2020، 
وكان موضوعها تجربة العمل والتعليم عن بعد، خالل ذروة 

جائحة فريوس كورونا / كوفيد 19/، وحظيت بمشاركة 506 
متسابقني من 17 دولة عربية و31 دولة أجنبية.

إرث المونديال
أصدر مرك�ز قطر للتطوير املهني، عضو 
مؤسس�ة قط�ر، الع�دد الثال�ث عرش من 
مجلته الس�نوية »دليلك املهن�ي«، والذي 
ُنرش قبل أيام قليلة من انطالق أكرب حدث 
ريايض ينتظره عش�اق ك�رة القدم حول 
العال�م، وه�و بطول�ة »كأس العالم لكرة 
الق�دم FIFA قط�ر TM»2022، والت�ي 

ُتقام ألول مرة عىل أرض عربية.
وبهذه املناس�بة، تم تخصيص هذا العدد 
لتس�ليط الض�وء ع�ىل مختل�ف الجوانب 
التنظيمية للبطولة، فجاء زاخرًا بمجموعة 
واملقاب�الت  املوضوع�ات  م�ن  كب�رية 
واملعلوم�ات املفيدة الت�ي تركز عىل اإلرث 
التنموي واملعريف الذي س�ترتكه استضافة 
هذا الحدث الفريد، والذي س�يمتد لسنني 

طويلة بعد انقضائه.
ويعلّ�ق الس�يد عبد الل�ه املنص�وري، املدير 
التنفيذي ملرك�ز قطر للتطوي�ر املهني، عىل 

إط�الق ه�ذا الع�دد الخ�اص بالق�ول: »إىل 
جان�ب الجه�ود العمراني�ة الضخم�ة التي 
رافق�ت التحضري له�ذا الح�دث التاريخي، 
فإنن�ا حرصنا يف ه�ذا اإلصدار م�ن مجلتنا 
»دليل�ك املهني« ع�ىل تخصيص ج�زء كبري 
منه�ا لتس�ليط الض�وء ع�ىل اإلرث البرشي 
الذي س�ترتكه هذه البطولة عىل املس�تويات 
اإلنس�انية واالقتصادية واملجتمعية، وتأثريه 
ع�ىل الش�باب يف قطر. فه�ذا اإلرث هو نتاج 
س�نوات طويلة من التحض�ريات والتخطيط 
امللهم، التي نتعلم منها الكثري عن فن اإلدارة 
وق�وة اإلرادة، والت�ي قدم�ت نموذًج�ا عّما 
يمكن تحقيقه باعتماد العلم واملعرفة أساًسا 

للتخطيط االسرتاتيجي والتنفيذ املمنهج«.
انط�الق  »إن  املنص�وري:  ويضي�ف 
العال�م  كأس  بطول�ة  نهاي�ة  صاف�رة 
لك�رة القدم ع�ىل أرض قط�ر ال يعني 
انتهاء ه�ذه الرحلة الفري�دة، بل يعني 

نقطة انطالق جدي�دة، ومحطة يف غاية 
األهمي�ة عىل طريق تحقي�ق رؤية قطر 
الوطنية 2030 التي تركز عىل اإلنس�ان 
املتمك�ن والق�ادر ع�ىل إط�الق أفضل 
طاقاته وقدراته، إذا ما توفر له التوجيه 

أدع�و  ولذل�ك،  املناس�ب.  والتخطي�ط 
الش�باب ملواصلة جهوده�م والبناء عىل 
م�ا تم إنجازه يف ه�ذه البطولة من أجل 
بناء مس�تقبل أفضل وتحقي�ق التنمية 

املستدامة لدولتنا«.

»عين حليتان« رحلة استشفاء ومعرفة
ترتبط املناطق األثرية بحضارة وتاريخ البالد، إذ 
تعد إحدى الوسائل املهمة التي تعرب عن الحياة يف 
املايض، وكافة التفاصيل التي مر بها السابقون. 
وُتعد »عني حليتان« التي تم اكتش�افها منذ 150 
عام�اً، واحدة من املناط�ق األثرية يف قطر، والتي 
ترتب�ط بتاريخ مدين�ة الخور الس�احلية، حيث 
كانت س�بباً الس�تقرار عدد م�ن القبائل يف هذه 
املنطق�ة، ولذا ف�إن لها مكانة خاص�ة عند أهايل 

الخور.
ونظ�راً لألهمية واملكان�ة التاريخية لعني حليتان 
ودوره�ا عىل مدار عق�ود يف حفظ ال�رتاث، فقد 
أقيم بالقرب منها س�وق عني حليتان الذي يضم 
74 مح�اًل، باإلضافة إىل املطاع�م واملقاهي، وهو 
ما يجعلها وجهة س�ياحية مميزة لجماهري كأس 

العالم FIFA قطر 2022.
ويض�م س�وق ع�ني حليت�ان مختل�ف البضائع 
س�واء الخاص�ة بالحي�اة اليومي�ة، أو املنتجات 

املرتبط�ة ب�رتاث وتاريخ املنطق�ة، فضالً عن أن 
منطقة الس�وق تقام فيها العدي�د من الفعاليات 

االجتماعية والوطنية.
وتقع العني ذات الش�كل األسطواني عىل الساحل 
الغرب�ي للخور، وهي مبنية م�ن الحىص والطني 
والجص، وتنقل الحكاي�ات املحلية أنه منذ قرابة 
150 عام�اً، عث�رت مجموعة م�ن القناصني عىل 
هذه العني مصادفة خالل رحلة صيد، ليس�تقروا 
فيها فيما بعد وتنشأ مدينة الخور الجميلة والتي 
اشتهرت يف املايض بميناء لصيد لألسماك وتجارة 
اللؤلؤ الطبيعي. وتتحدث بعض املصادر الشفهية 
القديم�ة، عن قدرة مياه هذه العني االس�تثنائية، 
عىل ع�الج العديد من األم�راض، حيث ذكرت أن 
مياهه�ا كانت له�ا خصائص عالجي�ة لألمراض 
الجلدي�ة، خاصة عندم�ا كان الغاص�ة والبحارة 
يغيبون ألش�هر للغوص من أج�ل اللؤلؤ، ما دعا 
السكان املحليني إىل إطالق اسم »الطبيب« عليها.

فعاليات متنوعة 
»العمل االجتماعي« لـ

انطلقت أمس فعاليات املؤسسة القطرية للعمل االجتماعي 
واملراكز املنضوية تحت مظلتها يف الحي الثقايف – كتارا 

تزامناً مع استضافة قطر لبطولة كأس العالم واحتفاالً باليوم 
الوطني، وذلك بهدف تعريف الجمهور باملؤسسة وتسليط 

الضوء عىل الخدمات التي تقدمها للمجتمع، والتعريف باملراكز 
التابعة للمؤسسة ونرش ثقافة العمل االجتماعي وتوعية املجتمع 

بمهارات التعامل مع مختلف الفئات. وستشارك املؤسسة 
القطرية للعمل االجتماعي كعادتها السنوية ضمن احتفاالت 

الدولة باليوم الوطني، ويتكون برنامج املؤسسة املشارك 
باالحتفاالت من فقرات وأنشطة وفعاليات وطنية متنوعة 

تشارك فيها كافة املراكز التي تعمل تحت إرشاف املؤسسة 
القطرية للعمل االجتماعي، وستحظى تلك الفعاليات بأجواء 

احتفالية تضم كبار السن واألرس واألطفال وذوي اإلعاقة. 
كما ستتضمن الفعاليات بني عنارصها العديد من األنشطة 

الوطنية والثقافية والرتفيهية والتوعوية وعروض فنية لألطفال 
وموظفي املراكز.

الركيات.. توثق حضارة قطر
ُتعترب املعالم األثرية والتاريخية يف دولة قطر 
مصدر إله�ام وفخر لكل أبن�اء قطر خاصة 
األجي�ال الجدي�دة، حيث تحتف�ظ تلك اآلثار 

بذاكرة اإلنسان.
وقلعة الركيّات الواقعة يف مدينة الش�مال عىل 
بع�د 110 كيلوم�رتات، هي واح�دة من تلك 
املعال�م املهم�ة التي مازالت نابض�ة بالحياة 
وجدي�رة بالزي�ارة لتحكي أرساره�ا، ولذلك 
س�تكون من أبرز الوجهات الس�ياحية لزوار 
وجماه�ري بطول�ة كأس العال�م FIFA قطر 
2022. وع�ىل الرغم م�ن أنه لم يت�م تحديد 
التاري�خ الدقي�ق لبن�اء قلعة الركي�ات، فإن 
األدلة األثرية تش�ري إىل أنه يمكن أن يعود إىل 
منتص�ف الق�رن الثامن ع�رش، عندما كانت 
الزب�ارة املج�اورة يف أوج ازدهارها، وكانت 

منطقة الشمال األكثر اكتظاظاً بالسكان.
ويتمي�ز الط�راز املعم�اري املح�ي الفري�د 
لقلعة الركيّ�ات )وتعني »الب�ر« بالعربية(، 
ال�ذي مهد لدمجها تاريخي�اً يف البيئة املحلية 
وجعلها إحدى أقدم وأكثر القالع الصحراوية 
أهمية يف قطر. وقد تم تشييدها بغية الحفاظ 

عىل مياه املنطقة.
ويعتقد أن القلعة ُبنيت لحماية مصادر املياه 
األساس�ية يف املنطقة، حيث توجد بر للمياه 
العذبة داخل القلعة، كما تحيط بالقلعة بقايا 
متناثرة من قرية قريبة لها، كما تحوي ثالثة 
أبراج مستطيلة وبرجاً مس�تديراً، وتصطف 
غرف كثرية حول الجوانب الثالثة )الش�مايل 
والرشقي والغربي( للفناء املركزي، أما الربج 
الرابع »الجنوبي الغربي« فهو عىل هيئة ثالثة 

أرباع الدائرة، كما يقع املدخل الرئييس للقلعة 
ضمن الج�دار الجنوب�ي، ويوج�د يف القلعة 
العدي�د م�ن الحجرات ع�ىل ط�ول الجدران 
الثالثة، الش�مالية والرشقية والغربية، أما يف 
الزاوية الجنوبي�ة الغربية من حوش القلعة، 
فهناك س�لم يؤدي للمس�توى العلوي للربج 

الجنوبي الغربي.
وق�د أع�ادت متاح�ف قط�ر له�ذه القلع�ة 
التاريخية بهاءها وذلك بعد أن أنهت ترميمها، 
لتصب�ح ضمن ثالث�ة مواقع تراثي�ة قطرية 
أخرى انضمت إىل قائمة »اإليسيسكو« للرتاث 
يف العالم اإلس�المي، وه�ي: »قلعة الركيّات«، 
و»أبراج ب�رزان«، و»بي�ت الخليفي«، خالل 
ملنظم�ة  ال�رتاث  للجن�ة  التاس�ع  االجتم�اع 

)اإليسيسكو( يف يونيو العام 2021.



يصدر عن $  بمناسبة مونديال قطر 2022الجمعة 18 نوفمرب 2022م العدد )9937(

المنتخبات العالمية تواصل التوافد على دوحة المونديال

24 صفحة

بسبب اإلصابة

رسميا .. ماني خارج المونديال
دكار - قن�ا - أعل�ن االتحاد الس�نغايل لك�رة القدم، اليوم، رس�ميا غياب 
ساديو ماني مهاجم بايرن ميونخ األملاني واملنتخب السنغايل عن بطولة 

كأس العالم FIFA قطر 2022، بسبب اإلصابة.
وذكر االتحاد السنغايل عرب فيديو نرشه عىل موقعه اإللكرتوني أن ماني 

لن يشارك مع املنتخب يف املونديال.
وكان ماني قد تعرّض لإلصابة يف الساق خالل مباراة بايرن ميونخ 
أمام فريدر بريمن يف الجولة ال�14 من الدوري األملاني، والتي 

انتهت بنتيجة )6 - 1( للبايرن.
وتش�ارك الس�نغال يف املونديال ضمن املجموعة األوىل إىل 

جانب قطر واإلكوادور وهولندا.
ويستهل املنتخب السنغايل مشواره يف البطولة بمواجهة 

نظريه الهولندي، االثنني املقبل، عىل استاد الثمامة.

 }

ساديو 

ماني

}

بمشاركة »12« فريقا في الموسم المقبل

اسـتمـرار الدوري بنظـامـه الحــالـي
بن�اء ع�ىل البي�ان الصادر م�ن لجنة املس�ابقات 
باالتح�اد القطري لكرة القدم يف يونيو املايض 
ح�ول تقلي�ص ع�دد األندي�ة املش�اركة يف 
دوري النج�وم، إىل 10 فرق فقط، ابتداء 
ضم�ن   ،2024  /  2023 موس�م  م�ن 
االس�رتاتيجية الجديدة، التي تم وضعها 
لتقديم كرة قدم تنافسية عالية الجودة.

وبن�اء ع�ىل املوس�م االس�تثنائي للكرة 
القطري�ة واملتمث�ل يف اس�تضافة قط�ر 
لكأس العالم للمرَّة األوىل يف الرشق األوسط، 
وباإلضافة إىل املتغريات التي حدثت يف برمجة 

مباريات املوس�م الحايل بس�بب التوقفات لالستعداد 
للمونديال،

 فإن لجنة املس�ابقات باالتح�اد القطري لكرة القدم 
قام�ت بمراجع�ة وتقيي�م الوضع ملا تبقى للموس�م 
الريايض، وذلك من خالل عدة مش�اورات ودراسات 
من جانب اللجنة ومؤسسة دوري نجوم قطر وإدارة 
املنتخب�ات، وع�ىل اثره�ا، ف�إن اللجنة قام�ت برفع 
توصي�ة إىل اللجنة التنفذية باالتح�اد القطري لكرة 
القدم بتأجيل هذا القرار والعمل عىل استمرار النظام 
السابق املتمثل يف مشاركة 12 ناديا واستمرار عملية 

الصعود والهبوط.



خالل أسبوع من اآلن ستستضيف قطر أهم حدث ريايض 
عاما   12 قبل  كحلم  بدأت  التي  االستضافة  هذه  عاملي، 
تخطيطها  تم  ثاقبة  رؤية  بفضل  واقع  إىل  اليوم  تتحول 
بشكل جيد وتنفيذها بشكل أقل ما يقال عنه إنه احرتايف، 
واليوم فإن الجميع يشعرون باإلثارة وهم يراقبون العد 
العكيس لبدء البطولة داخل قطر وخارجها، بمن يف ذلك 

سفراء الدول املعتمدون لدى دولة قطر. 
لديها  التي  الدول  سفراء  من  عدد  إىل  تحدثت   $
حول  آرائهم  لسرب  قطر  يف  وتعمل  تقيم  كبرية  جاليات 
هذه  فكانت  العاملي  الحدث  هذا  تجاه  مشاعرهم 

الترصيحات..
بداية أشاد سعادة محمد جشيم الدين، سفري بنغالديش 
العمل  املنتهية واليته لدى دولة قطر، بإصالحات قانون 
التي اعتمدتها حكومة قطر تحت القيادة الحكيمة لسمو 
األمري، مشريا إىل أن قطر كانت األوىل يف املنطقة التي تتخذ 
مثل هذا اإلجراء اإلصالحي وتربز كقائدة يف هذه املنطقة 

وخارجها.
قانون  عىل  تمت  التي  الجوهرية  اإلصالحات  إن  وقال 
العمل أفادت العمال املهاجرين، بمن فيهم الوافدون من 
بأن ترشيع هذه اإلصالحات  ثقته  بنغالديش. معربا عن 
اإلنجازات  أحد  بوصفه  دائما  إليه  سينظر  وتنفيذها، 

الرئيسية الكربى لدولة قطر.
من  قطر  سكان  جميع  فيه  يشعر  الذي  الوقت  ويف 
مواطنني ومقيمني بالفرح واإلثارة، فإن سفري بنغالديش 
شاهدا  كان  كونه  أيضا  املشاعر  هذه  من  خليطا  يعيش 
درجات  أعىل  إىل  للوصول  قطر  بذلتها  التي  الجهود  عىل 

االستعداد الستضافة كأس العالم.
لن  إنه  الدين  جشيم  محمد  يقول   $ لـ  حديثه  يف 
يكون يف قطر خالل بطولة كأس العالم التاريخية القادمة 
الجديدة،  بمهمته  لاللتحاق  أخرى  دولة  يف  سيكون  ألنه 
الذكريات  أجمل  وعائلته  هو  سيحمل  ذلك،  رغم  ولكنه 
مصدر  دائما  ستظل  التي  الذكريات  هذه  قطر،  لدولة 

اعتزاز بالنسبة له ولعائلته.
وأعرب سفري بنغالديش عن فخره ملشاهدة االستعدادات 
للحدث  استعدادا  قطر  بها  تقوم  التي  العادية  غري 
أكرب عرس كروي  استضافة  املتمثل يف  الضخم  الريايض 
عىل مستوى العالم. مشريا إىل أن التوجيهات الصادرة عن 
القيادة السياسية والتي تم تنفيذها من قبل فريق مؤهل 

للغاية من املسؤولني أعطتنا الثقة املطلقة بأن كأس العالم 
يف قطر ستذكر دائما عىل أنها أحد أكثر االحداث الرياضية 

روعة.
وختم قائال: »كدولة شقيقة، تتمنى بنغالديش كل التوفيق 

الستكمال كأس العالم بنجاح«.
سفري  الدين،  محيي  مفاز  محمد  سعادة  قال  جهته  من 
تأثريًا  تظهر  قطر  يف  العمل  إصالحات  إن  رسيالنكا، 
إصالح  أن  إىل  مشريا  العمال.  رفاهية  عىل  كبريًا  إيجابيًا 
من  تعترب  لألجور  األدنى  الحد  واعتماد  الكفالة  نظام 
املجاالت الرئيسية التي أحدثت نقلة نوعية يف سوق العمل 

القطري.

إن  النكي  الرسي  السفري  قال   ،$ لـ  حديثه  ويف 
العمل  منظمة  عن  مؤخرًا  الصادر  السنوي  التقرير 
 ،2022 أكتوبر  إىل   2021 نوفمرب  يغطي  والذي  الدولية 
يقول إن إصالحات العمل كان لها تأثري إيجابي عىل 86 
التي  املنطقة  يف  األوىل  الدولة  هي  قطر  العمال،  من   %
ينطبق عىل جميع  تمييزي لألجور  أدنى غري  تتبنى حداً 
بما  القطاعات،  جميع  يف  الجنسيات،  جميع  من  العمال، 
لحماية  نظاًما  أنشأت قطر  كما  املنزلية.  العمالة  ذلك  يف 
بدفع  العمل  أصحاب  التزام  مراقبة  بموجبه  يتم  األجور 

األجور يف مواعديها.
قد يف خضم  قطر  أن  الجميع  يدرك  أن  »يجب  وأضاف: 

باستمرار  وتحسينها  تطويرها  يتم  األمد  طويلة  عملية 
يف  كبريًا  تقدًما  وحققت  الزمان  من  عقد  من  أكثر  منذ 

رعاية العمال وتظهر بوادر واعدة.
البعثة  الستضافة  تخطط  قطر  أن  أيًضا  املفهوم  ومن   
الدائمة ملنظمة العمل الدولية، وإذا تحقق ذلك فسيكون 
الحكومة  من  لكل  األمام  إىل  أخرى  قفزة  بمثابة  ذلك 

والعمال املهاجرين.
لكأس  املرتقبة  االستضافة  عن  الحديث  عند  أنه  وبني 
خطوات  تتخذ  قطر  أن  يالحظ  فإنه  القدم،  لكرة  العالم 
وسواء  متناهية،  بسالسة  العمل  سري  لضمان  مختلفة 
تعلق األمر بالخدمات اللوجستية أو جوانب االستعدادات 
األخرى، فإن قطر مستعدة تماًما الستضافة حدث كبري 

ومميز لم تشهد له املنطقة مثيال من قبل.
من جهته قال الدكتور ناريش بيكرام داكال، سفري نيبال 
يف قطر، إن سلسلة من اإلصالحات العمالية التي أدخلتها 
املهاجرين  للعمال  مفيدة  كانت  األخرية  اآلونة  يف  قطر 
الياقات  ذوي  من  العمال  استفاد  حيث  واضح،  بشكل 
لألجور  األدنى  الحد  تطبيق  من  كبري  حد  إىل  الزرقاء 
مرونة  الخروج  تصاريح  إلغاء  أتاح  وقد  التمييزي،  غري 

للعمال التخاذ خياراتهم فيما يتعلق بوظائفهم.
وقال: »نعتقد أن اإلصالحات التي تم إدخالها يف مجاالت 
من  التخفيف  وتدابري  للعمال،  املهنية  والصحة  السالمة 
وزيادة  العادل  بالتوظيف  وااللتزام  الحراري،  اإلجهاد 

أنشطة التوعية ستعزز دولة قطر كوجهة عمل مرغوبة
وبني أن استعدادات قطر الستضافة بطولة كأس العالم 
تشوبها  ال  االبواب  عىل  باتت  التي   2022 القدم  لكرة 
لبناء  ممتازة  باستعدادات  قطر  قامت  حيث  شائبة. 
مالعب البطولة باإلضافة إىل تقديم الخدمات اللوجستية 

الالزمة«.
القطري  الضيافة  كرم  أن  من  متأكد  »أنا  وأضاف: 
متعددة  واملعارض  املختلفة  الفعاليات  إىل  باإلضافة 
ال  انطباعا  سترتك  الضخم  الحدث  هذا  خالل  الثقافات 

يمحى عن قطر وانفتاحها عىل جميع الزوار.
قيادة حرضة صاحب  قائال: »نشيد بقطر يف ظل  وختم 
السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمري البالد املفدى، 
العالم  كأس  الستضافة  ممتازة  باستعدادات  لقيامها 
تقديم  يف  التوفيق  كل  لقطر  ونتمنى   2022 القدم  لكرة 

كأس عالم ال ُينىس«.
سفير نيبال: استفادة كبيرة لذوي الياقات الزرقاء

كتب - أرشف صديقي

سفير بنغالديش السابق: »التشريعات الجديدة« من أبرز اإلنجازات
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سفراء الدول المصدرة للعمالة:

قطر رائدة اإلصالحات العمالية

{ جوالت تفتيشية على المواقع{ متابعة مستمرة من الوزارة لتنفيذ القرار

{ نشاط كبير في العمليات اإلنشائية

سفير سريالنكا: الدولة اتخذت كل الخطوات المطلوبة

بعد أيام قليلة سيتحول حلم 
إلى  عاًما   12 قبل  شوهد 

واقع، رؤية جيدة التصميم 
ومدروسة جيًدا ومخطط 
لها جيًدا ومنفذة بشكل 
تحقيق  وشك  على  جيد، 
العالم  كأس  استضافة 
األحد  يوم  القدم  لكرة 

مع  نوفمبر.   20 المقبل، 
اقتراب موعد افتتاح بطولة 

فإن  الكبرى،  العالم  كأس 
وخاصة  الجميع  لدى  اإلثارة 

في قطر في تزايد.
{ سعادة الدكتور 

ناريش بيكرام

{  سعادة محمد 

جشيم الدين

{  سعادة محمد 

مفاز محيي الدين



العاملية  اإلشادات  تواصلت 
تقوم  التي  الكبرية  باالستعدادات 
بها قطر لتنظيم بطولة كأس العالم 
FIFA قطر 2022، بأفضل صورة 
عىل  تام  إجماٍع شبه  وْسط  ممكنة، 
مع  موعد  عىل  سيكون  العالم  أنَّ 
من  وفريد  »استثنائي  مونديال 
دولة  يف  األوىل  للمرة  سُيقام  نوعه« 

عربية وخليجية ورشق أوسطية.
النجم  ترصيحات  عىل  الفعل  ردود 
كريستيانو  املخرضم  الربتغايل 
رونالدو التي قال فيها إن مونديال 
التاريخ،  يف  األفضل  سيكون  قطر 
حيث تناقلت الصحف العاملية ذلك 
الترصيح، وتم التأكيد عىل أن النجم 
الربتغايل ملس بالفعل التميز الكبري 
إىل  الدالئل  وستشري  قطر  ملونديال 

أنه سيكون مميزا بكل املقاييس.
املواقع  من  العديد  نرشت  كذلك 
يجري  بما  واسعة  إشادة  األجنبية 
يؤكد  الذي  األمر  وهو  املونديال،  يف 
ستكون   2022 قطر  نسخة  أن 
التي  املواقع  بني  ومن  للتاريخ، 
عن  التقارير  من  الكثري  نرشت 
نرشته  ما  نطالع  قطر،  مونديال 
املالعب  عن   belem.com صحيفة 
الثمانية ووصفتها بالرائعة، وكتبت 
يف  دولة  أول  »باعتبارها  الصحيفة 
نسخة  تستضيف  األوسط  الرشق 
من بطولة كأس العالم لكرة القدم 
سبعة  ببناء  قطر  قامت  للرجال، 
مالعب جديدة، بجانب استاد خليفة 
الدويل الذي تم تجديده بشكل كامل 
سينطلق  الذي  املونديال  أجل  من 
مباراة  وستكون  املقبل  األحد 
عىل  واإلكوادور  قطر  بني  االفتتاح 

استاد البيت«.
ترحيب  أن قطر  الصحيفة  وذكرت 
أنحاء  مختلف  من  بالجماهري 
مالعب  قطر  أعدت  وقد  العالم، 
التقاليد  إهمال  للغاية، دون  حديثة 
يف  تظهر  والتي  املحلية،  والثقافة 

تصميم كل ساحة رياضية.
استاد  عىل  خاص  بشكل  وركزت 

املباراة  سيحتضن  الذي  لوسيل 
لوسيل هو  »ملعب  النهائية وكتبت 
ملونديال  العظيم  النهائي  مرسح 
مشجع،   80000 بسعة  قطر« 
من  مباريات  امللعب  وسيستضيف 
وأكدت  املسابقة،  مراحل  جميع 
مدينة  هي  لوسيل  أن  الصحيفة 
بمناسبة  حديثًا  بناؤها  تم  حديثة 

الحدث الريايض الضخم.
الدعم  حمالت  تواصلت  كذلك 
كأس  تنظيم  يف  لقطر  واملساندة 
الهجمات  عىل  للرد  وذلك  العالم، 
املمنهجة غري املربرة ضد قطر، حيث 
االجتماعي  التواصل  موقع  شهد 
مع  متزايدا  تفاعال  أمس  تويرت 
#انا_عربي_وادعم_قطر،  هاشتاق 
وقد غرد الكثريون من جميع أنحاء 
العالم العربي بشكل خاص والعالم 
كله بشكل عام يف الهاشتاق مؤكدين 
أن الهجمات املشبوهة لن تمنع قطر 
من تنظيم أفضل نسخة مونديالية 
أكد  الذي  الوقت  يف  اإلطالق،  عىل 
عىل  ستتغلب  قطر  أن  الكثريون 
النسخة  وستنظم  أوروبا  احتكار 

األفضل يف التاريخ.

دعم كبير عبر المنصات.. وbelem تشيد بالمنشآت:

»لوسيل« مسرح النهائي الكبير

{ لوسيل
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{ قصاصة الصحيفة

{ من تغريدات رواد مواقع التواصل

رواد مواقع التواصل: نسخة قطر 
ستنهي االحتكار األوروبي 

كتب - عادل النجار

محاولة فاشلة لخطف 
»هيدالغو«

حلم »راموس«.. الضائع

قبل يوم من السفر إىل املكسيك للمشاركة يف مونديال عام 
ملحاولة  هيدالغو  فرنسا  منتخب  مدرب  تعرض   1986

اختطاف فاشلة مع زوجته. 
األرجنتيني  الديكتاتور  لنظام  مناهضني  عدة  وكان 
الجنرال فيليدا، ألحوا عىل املسؤولني الكرويني الفرنسيني 

بمقاطعة هذا املونديال.
يف  اليوم  حتى  الوحيد  هو  هيدالغو  ميشال  أن  يذكر   
تاريخ كأس العالم الذي أرشك جميع الالعبني املسجلني 
يف التشكيلة )22 العبا(، يف مونديال 1986 علما أن الفيفا 
طلبت من املنتخبات كلها إبراز الئحة بالتشكيلة املؤلفة 

من 22 العبا، اعتبارا من مونديال 1954.
 1986 مونديال  نهائي  نصف  إىل  فرنسا  هيدالغو  وقاد 

قبل ان يخرس أمام املانيا 0 - 2.

غرائب المونديال

تقارير

غزة
في قلوبنا

طريقتها  عىل  غزة  قطاع  قطر  فاجأت 
انطالق  من  قليلة  أيام  قبل  وذلك  الخاصة، 
قطر  وأضاءت   .2022 العالم  كأس  منافسات 
بناياتها،  إحدى  عىل  قلوبنا«  يف  »غزة  عبارة 
أخرى  بناية  عىل  الفلسطيني  العلم  ظهر  فيما 
الفلسطينيني  من  الكثري  وتفاعل  لها.  مجاورة 
انتشار  مع  االجتماعي  التواصل  عرب منصات 
ين عن سعادتهم بهذه املفاجأة.  الفيديو معربرّ
أن قطر تؤكد مرارا وتكرارا  وأجمعوا عىل 
شتى  يف  الفلسطيني  للشعب  دعمها 
املفاجأة  هذه  أن  خاصة  املجاالت 
بطولة  انطالق  قرب  مع  جاءت 

كربى بحجم كأس العالم.

مفاجأة
استبعاد  أسباب  عن  إسبانية  صحفية  تقارير  كشفت 
وريال  جريمان  سان  باريس  مدافع  راموس  سريجيو 

إنريكي  لويس  املدرب  قائمة  من  األسبق  مدريد 
املدير الفني للمنتخب اإلسباني التي ستخوض 

يكن  ولم   .2022 العالم  كأس  منافسات 
 26 من  املكورّنة  التشكيلة  ضمن  راموس 

مرمى  خيا حارس  لدي  باإلضافة  العبا، 
ألكانتارا  وتياغو  يونايتد،  مانشسرت 

صحيفة  .وذكرت  ليفربول.  العب 
أن  اإلسبانية  »سبورت« 
إليمرييك  الرسيع  التعايف 

مانشسرت  مدافع  البورت 
الجيد  األداء  مع  سيتي 

هوغو  يقدمه  الذي 
مدافع  غويامون 
مباريات  يف  فالنسيا 
»الليغا« هما السببان 

ن  سيا سا أل ا
استبعاد  يف 

راموس.

الكأس األصلية.. في ضيافة لجنة المرأة

يف  القطرية  املرأة  رياضة  لجنة  استضافت 
منطقة أسباير زون، فعالية النسخة األصلية 
النطالق  استعداًدا  أمس،  العالم،  كأس  من 

منافسات البطولة األحد املقبل.
رئيس  املري  حسني  لولوة  الفعالية  حرض 
لجنة رياضة املرأة القطرية وأعضاء مجلس 
إدارة لجنة رياضة املرأة، ومنتسبي وموظفي 

اللجنة.
وتمكن جمهور كرة القدم يف قطر من إلقاء 

عىل  من نظرة  األصلية  للنسخة 

كأس العالم يف رياضة املرأة.
من جانبها أعربت لولوة املري، رئيس لجنة 
رياضة املرأة، عن سعادتها باستضافة هذه 
النسخة  جولة  بعد  اللجنة،  مقر  يف  الفعالية 

األصلية من الكأس العاملية الناجحة.
األصلية  الكأس  جولة  تمثل  وأضافت: 
الفرصة األخرية للمشجعني الراغبني يف رؤية 
الكأس األكثر شهرة يف عالم الرياضة، وذلك 
العالم  كأس  منافسات  الستضافة  استعداًدا 

للمرة األوىل يف منطقة الرشق األوسط.

{ الكأس األصلية

أفادت مصادر إعالمية 
إنجليزية بأن نادي 
نيوكاسل يونايتد، 

هي الوجهة األقرب 
للنجم الربتغايل 

كريستيانو رونالدو. 
وأوضحت املصادر 

أن عالقة الالعب 
مع نادي مانشسرت 

يونايتد وصلت إىل خط 
النهاية، خاصة بعد 
ترصيحاته األخرية. 

ُيذكر أن نيوكاسل من 
األندية القادرة عىل 
تحمل تكلفة وجود 

األسطورة الربتغالية، يف 
ظل امللكية السعودية 

للنادي العريق.

الوجهة القادمة 
لكريستيانو 

إحصائية

»91«.. في »165«
ذكرى  األرجنتني  منتخب  نجم  مييس  ليونيل  استعاد 
منتخب  أمام  الودية  املباراة  يف  طويلة  لسنوات  غائبة 
اإلمارات. وهز مييس شباك »األبيض« بهدف يف الثواني 
األخرية من الشوط األول، الذي أنهاه منتخب األرجنتني 
متقدما )4-0( عىل ملعب محمد بن زايد، قبل أن يكمل 

»التانغو« الخماسية يف الشوط الثاني. 
منتخب  بقميص  هدفا   91 إىل  رصيده  »ليو«  ورفع 
هز  ذاكرة  ليستعيد  دولية،  مباراة   165 يف  األرجنتني 
شباك املنتخبات العربية بعد »15 عاما«، عندما سجل 
يونيو  أقيمت يف  ودية  مباراة  الجزائر يف  منتخب  أمام 
2007. .ويستعد ليونيل مييس ملواجهة عربية جديدة 
منتخب  يلتقي  عندما   )2022 )قطر  العالم  كأس  يف 
األرجنتني ضد السعودية يف الجولة األوىل من املجموعة 
الثالثة. .وقبل مواجهة األخرض السعودي، اكتفى نجم 
شباك  يف  فقط  أهداف   3 بتسجيل  السابق  برشلونة 
بدأت  التي  الدولية  مسريته  طوال  العربية  املنتخبات 

مطلع مارس عام 2006. 
الجزائر  وسجل ليونيل مييس ثنائية يف فوز ودي عىل 
2007 بخالف هدفه يف أمام  بنتيجة )4-3( يف يونيو 

»األبيض« اإلماراتي.

توقعات



وسط أجواء مثالية وروح معنوية عالية
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األول  الوطني  منتخبنا  يختتم 
السبت  غد  يوم  مساء  تحضرياته 
مواجهة  قبل  األخري  بالتدريب 
العالم  بطولة  افتتاح  يف  االكوادور 
2022 يوم االحد، ويؤدي العنابي 
الرئييس  تدريبه  الجمعة  اليوم 
بملعب اسباير امللعب الذي يتدرب 
للدوحة  وصوله  منذ  العنابي  فيه 
مرحلة  الفريق  أنهى  أن  بعد 

املعسكرات الخارجية.
تدريبا  الوطني  املنتخب  وأدى 
اسابري  ملعب  عىل  أمس  مساء 
الفريق،  العبي  كل  بمشاركة 
التدريبات  عىل  التدريب  واشتمل 
بلعب  التدريبات  وكانت  املتنوعة، 
»الكرة الطائرة« هي التي سيطرت 
عىل تحضريات األمس وهي طريقة 
تخفيف  املدرب  خاللها  من  قصد 
املواجهة  قبل  العبيه  عىل  الحمل 
افتتاح  يف  اإلكوادور  أمام  املهمة 

بطولة كأس العالم يوم االحد.
بقيادة  الفني  الجهاز  ويفرض 
التامة«  »الرسية  سانشيز  املدرب 
اليوم،  مساء  الرئييس  التدريب  يف 
إىل  األول  الوطني  منتخبنا  يسعى 
من  جاهزية،  ألفضل  الوصول 
خالل  مبهرة  نتائج  تحقيق  أجل 
العالم؛  كأس  يف  األوىل  مشاركته 
املجموعات  دور  تجاوز  وبالتايل 
من  كال  تضم  مجموعة  ضمن 

هولندا والسنغال واإلكوادور.

سانشيس  العنابي  مدرب  وكان 
يف  أكد،  قد  عاما(   46( باس 
ترصيحات صحافية، أنه عىل الرغم 
من أن فريقه غري مرشح بقوة، فـ 
ويف  نفسه  الوقت  مطالبون  »إننا 
سقف  برفع  اإلمكانيات  حدود 
كبرية  أهداف  ووضع  التوقعات 

ومحاولة املنافسة إىل أقىص حد«.
فيليكس  اإلسباني  املدرب  وقاد 
سانشيز قطر منذ 3 يوليو 2017، 
عىل  واضحة  بصمة  ترك  بحيث 
املنتخب،  ونتائج  أداء  صعيد 
مستفيدا من إرشافه عىل جل العبي 
قيادته  فرتة  خالل  األول  املنتخب 
 68 أصل  ومن  الشباب.  ملنتخب 
فاز  سانشيز  قيادة  تحت  مباراة 
تعادل  بينما  منها؛   34 يف  العنابي 
مباراة،   21 وخرس  مرة،   13
هدفا،   113 إرشافه  تحت  وسجل 
ولم  هدفا..   85 شباكه  واستقبلت 
خارج  تجربة  أي  سانشيز  يخض 
أكاديمية  من  فيها  بدأ  التي  قطر، 
الشباب  منتخب  ثم وضع  أسباير، 
بكأس  بالفوز  التتويج  منصة  عىل 

آسيا تحت 19 عاما عام 2014.
القطري  املنتخب  خاض  كما 
يف  شارك  حيث  عاملية،  تجارب 
إىل  املؤهلة  األوروبية  التصفيات 
كأس العالم مع منتخبات أوروبية 
قوية )الربتغال، وإيرلندا، ورصبيا، 
وأذربيجان(،  ولوكسمبورغ، 
ليخرج من هذه التجربة بمكاسب 

فنية كبرية.

كتب - عوض الكبايش

طارق سلمان مدافع العنابي:

تحضيراتنا جيدة
نهائيات  يف  التواجد  أن  العنابي  مدافع  سلمان  طارق  أكد 
كأس العالم حلم كل العب كرة قدم يف مسريته، مشددا عىل 
أن مهمة األدعم يف املونديال لن تكون سهلة خصوصا يف ظل 
دوريات  يف  ينشطون  العبني  تضم  قوية  منتخبات  مواجهة 

أوروبية كبرية.
الرسمي  املوقع  عىل  له  ترصيح  يف  سلمان  طارق  وقال 
خالل  مثايل  بشكل  تحرضنا  القدم:  لكرة  القطري  لالتحاد 
املرحلة األخرية استعدادات مبارشة  فرتات طويلة، وشهدت 
من خالل معسكرات متتالية استمرت لقرابة األربعة أشهر، 
وصل خاللها املنتخب إىل الجاهزية املثالية وشدد أفضل العب 
املجموعة، تفرض  املنافسني يف  أن قوة   2018 آسيا عام  يف 
تسجيل  أجل  من  جهدهم  قصارى  يبذلوا  ان  الالعبني  عىل 

ظهور مرشف وتحقيق الطموح املنشود يف املونديال.
وعن من هو قدوته يف الالعبني قال طارق: ان القائد حسن 
الهيدوس هو قدوته يف املنتخب، مشددا عىل ان الفوز بلقب 
الخليج  بكأس  التتويج  ذلك  وقبل   2019 عام  آسيا  كأس 
يعدان من أهم محطات مسريته مع كرة القدم، مقدرا الدعم 
اسباير..  يف  التواجد  من  وزمالؤه  هو  اكتسبه  الذي  الكبري 
وتابع: سانشيز مدرب متميز وهو من املدربني الذين اكتسبو 

الكثري من الثقة وتربطه عالقة ممتازة مع العبي الفريق.
ويف ختام حديثه وجه طارق سلمان مدافع منتخبنا الوطني 
األول رسالة إىل الجماهري ناشدهم من خاللها الوقوف خلف 
من  كبريا  حافزا  األنصار سيشكل  دعم  أن  معتربا  املنتخب، 
أجل تقديم أفضل املستويات، واعدا بأن يكون الجميع عند 

حسن الظن ببذل مجهودات استثنائية لترشيف الجميع.

{ طارق سلمان

منصور مفتاح ويونس أحمد »أساطير منتخبنا«
لالتحاد  الرسمي  املوقع  نرش 
تضم  صورة  القدم  لكرة  القطري 
ومحبي  الشخصيات  من  عددا 
منتخبنا  أساطري  وكتب:  العنابي، 
ويونس  مفتاح  منصور  الوطني 
املشاركة  إطار  يف  وتأتي  أحمد.. 
املعنوية  والدفعة  التشجيعية 

لقدامى الالعبني.
اإلسباني  املدرب  عزل  يونيو  منذ 
يف  الالعبني  سانشيز  فيليكس 
إسبانيا  يف  تدريبية  معسكرات 
دوري  توقف  وكذلك  والنمسا، 
سبتمرب  منتصف  منذ  قطر  نجوم 
يف  املنتخب  دخل  حيث  مؤقتا، 
معسكر تدريبي مبكر ومكثف قبل 

البطولة. 
الفريق مباريات ودية عدة،  خاض 
حيث  املاضيني،  الشهرين  خالل 
ومنتخب  كندا  من  قطر  خرست 
كرواتيا تحت 23 عاما وتعادلت مع 
تشييل، قبل أن تحقق الفوز يف أربع 
غواتيماال  أمام  متتالية  مباريات 

وهندوراس وبنما وألبانيا.
امللقب  القطري،  املنتخب  يستمد 
تجانس  من  قوته  بالعنابي، 
مراحل  لعب  واغلبهم  العبيه، 
اللعب بأكاديمية »أسباير« لتطوير 
اختبار  أمام  املحليني،  الالعبني 
املنافسة  القدرة عىل  بشأن  حقيقي 

يف البطوالت العاملية.

المشاركة األولى

يشارك العنابي ألول مرة يف املونديال؛ 
املسابقات  من  بالعديد  تجاربه  فإن 
كانت حافزا يف الرفع من سقف طموحه 
إحراز  عينه  نصب  يضع  إذ  عاليا، 
الثاني كهدف  بطاقة العبور إىل الدور 
كانت  وقد  جماهريه..  إراحة  بإمكانه 
سنة 2019 شاهدة عىل اإلنجاز األكرب 
يف  واملتمثل  القطرية،  الكرة  تاريخ  يف 
تتويج العنابي بلقب كأس آسيا للمرة 
األوىل بعد أن تغلب عىل نظريه الياباني 
يف املباراة النهائية بنتيجة 3-1، خالل 

النسخة التي أقيمت يف اإلمارات.
ومن أبرز إنجازات العنابي، املصنف يف 
املركز الـ 50 عامليا، الفوز ببطولة غرب 

الذهبية  وامليدالية   ،2014 عام  آسيا 
قطر  »آسياد  اآلسيوية  األلعاب  لدورة 

.»2006
يف  حضوره  القطري  املنتخب  وسجل 
العربي،  الخليج  كأس  بطوالت  جميع 
وهي البطولة التي تتنافس فيها بلدان 
الكويت،  )السعودية،  الستة  الخليج 

البحرين، اإلمارات، عمان، قطر(.
وحصد »العنابي« اللقب 3 مرات، أعوام 
1992 و2004 و2014، واحتل املركز 
و1990   1984 أعوام  مرات   4 الثاني 
و1996 و2002، وحل مثلها حل ثالثا 
و2003  و1976   1974 بطوالت  يف 

و2009.

استراتيجية ناجحة

الوطني  منتخبنا  يخوض 
املونديالية  استعداداِته 
السماء،  عنان  يف  بمعنويات 
التي  مثالية  األجواء  ظل  يف 
خالل  لالعبني  توفريها  تم 
التي  الخارجية  املُعسكرات 
مرحلة  يف  الفريق  خاضها 
تم  التي  األخرية  اإلعداد 
َوفًقا السرتاتيجية  التخطيط لها 
الكرة،  اتحاُد  وضعها  خاصة 
لتوفري أجواٍء ُمميزة لالعبني من 
صورة  بأفضل  االستعداد  أجل 
يخوضها  التي  للبطولة  ممكنة 
تاريخية،  يف  مرة  ألول  العنابي 

وأصبح الالعبون يف أتم جاهزية 
لخوض التحدي الكبري.

وعىل الرغم من عدم تأهل قطر 
إىل أي نسخة من بطوالت كأس 
تبقى  فإنها  تاريخها،  يف  العالم 
اسرتاتيجية  وتتبع  آسيا،  بطلة 
عن  ينم  وتخطيطا  ناجحة 
القدم  كرة  تطوير  يف  احرتافية 
التفوق  أكاديمية  فيه  ساهمت 
أن  كما  »أسباير«.  الريايض 
من  سيستفيد  قطر  منتخب 
غالبية  أن  يف  متمثل  مهم  عامل 
بعضها  مع  تعمل  عنارصه 

البعض منذ 10 سنوات.



واألكثر  واألميز  األبرز  من  الشيب  سعد  يعترب 
يف  العنابي  مرمى  لحماية  وجاهزية  خربة 
البطوالت، تألق بصورة كبرية يف السنوات القليلة 
العنابي  شباك  األول  الحامي  وصار  املاضية 
وناديه السد، متفوقا عىل جميع الحراس الذين 
الفريق  معسكرات  يف  للمشاركة  دعوتهم  تتم 
واملباريات التي يخوضها يف مختلف املسابقات 
مما جعله عنرصا أساسيا يف التشكيلة وأحد أبرز 
نقاط قوتها.. بجانب بقية زمالئه مشعل برشم 

ويوسف حسن.
العالم  كأس  تصفيات  منذ  الشيب  سعد  تميز 
ذلك  يف  وتفوق  األول  الحارس  وأصبح   2018
وخليفة  برهان  وقاسم  أمني  كلود  عىل  الوقت 
تحقيقه  عقب  وذلك  الخاطر  وسعود  أبوبكر 
يف  فريقه  مع  املتواصلة  النجاحات  من  للعديد 
واستثمار خرباته  والخارجية  املحلية  الدوريات 

سعد  الحارس  تميز  الحراسة..  يف  املرتاكمة 
 ،2019 آسيا  كأس  مباريات  خالل  الشيب 
وساهم يف حصول األدعم عىل البطولة باإلمارات 
أفضل  جائزة  عىل  وحصل  املتحدة  العربية 
نظافة  عىل  حافظ  بعدما  الدورة  يف  حارس 
شباكه وقيامه بالعديد من التصديات الحاسمة 
نتائج  عىل  التأثري  إىل  قادت  التي  والناجحة 
املباراة، ومنحت جرعات إيجابية ألداء األدعم يف 
املسابقة حتى  لعبها يف  التي  املباريات  مختلف 

تمكن من خطف اللقب الغايل.
عن  أبعدته  التي  لإلصابة  تعرض  الشيب  سعد 
اللعب لفرتة ليست قصرية.. ويف تلك الفرتة ظهر 
الحارس الشاب مشعل برشم وقدم نفسه العبا 
اساسيا يف صفوف نادي السد ومن بعدها وجد 
سعد  ليجد  العنابي..  مرمى  قيادة  يف  مكانه 
يف  برشم  مشعل  مع  وقوية  رشيفة  منافسة 
املنتخب ويف السد وهو ما جعل املرمى دوما يف 
أمان يف ظل جاهزية الثنائي ورغبتهما يف اللعب 

أساسيًا.

قدم مستويات متميزة

كتب - عوض الكبايش
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{ سعد الشيب

سعد الشيب 
»المرمى في أمان«

شباك نظيفة
30 عاماً بدور كبري يف فوز قطر بلقب البطولة،  البالغ من العمر  ساهم سعد الشيب 
بعدما حافظ عىل نظافة شباكه يف ست مباريات متتالية قبل املباراة النهائية، وتلقت 

شباكه هدفاً واحداً يف املباراة النهائية.
وبات الحارس الشيب أول حارس مرمى يف تاريخ كأس آسيا عىل مدار 63 عاماً الذي 

يحافظ عىل نظافة شباكه.
دخول  قبل  البطولة،  يف  دقائق   609 طوال  شباكه  نظافة  عىل  الشيب  سعد  وحافظ 
الهدف يف املباراة النهائية عن طريق تاكومي مينامينو.. وهو الهدف الذي تمنى كل 
من  قدمه  ما  عىل  العنابي عطفا  مرمى  مرمى حارس  يلج  ال  أن  القطري  الجمهور 

مستوى يجعله يستحق أن يخرج من البطولة وهو نظيف الشباك.

من أفضل »5« حراس في »آسيا«
اختار االتحاد اآلسيوي لكرة القدم حارس مرمى املنتخب 
قائمة  ضمن  الشيب  سعد  السد  وفريق  األول  القطري 
أفضل خمسة حراس مرمى خالل منافسات دوري أبطال 
الفنية  القارة وفقا لإلحصائيات  2020 ملنطقة غرب  آسيا 
 11 أفضل  الختيار  التصويت  سيدخلون  والذين  الرقمية، 

العبا يف كل مركز ضمن التشكيلة املثالية للبطولة.
املتابعني  أمام  مفتوحا  تصويتا  اآلسيوي  االتحاد  ونرش 
حارس  أفضل  الختيار  الرسمي  موقعه  عىل  والجماهري 
اختيارهم  تم  الذين  الخمسة  الحراس  بني  من  مرمى 

كأفضل حراس مرمى وبرز بينهم الدويل سعد الشيب.
هذا ونرش املوقع الرسمي تقريرا خاصا عن أفضل خمسة 
حامد  من  كل  الشيب  سعد  جانب  إىل  هم  مرمى  حراس 
براد  واألسرتايل  اإليراني،  بريسيبوليس  مرمى  حارس  الك 
كاسيو حارس  والربازييل  السعودي،  النرص  جونز حارس 
األهيل  شباب  حارس  نارص  وماجد  السعودي،  التعاون 

دبي.

القطري  السد  حارس  الشيب  سعد  عن  التقرير  يف  وجاء 
لعب سعد الشيب 6 مباريات، واستقبلت شباكه 7 أهداف، 

نسبة  وبلغت  مباراتني،  يف  شباكه  نظافة  عىل  وحافظ 
التصدي له 63.2 يف املائة.

ووصف التقرير اآلسيوي الشيب بأنه نجم املنتخب 
القطري الفائز بكأس آسيا 2019، مؤكدا أن أداء 
الحارس كان عاليا يف البطولة، واستعرض بعض 

التفاصيل عنه بالقول: سينظر سعد الشيب إىل 
مشواره يف دوري أبطال آسيا 2020 بمشاعر 
مختلطة بالتأكيد، من خالل اللعب يف الدوحة، 
يف  البارزة  األسماء  من  العديد  وجود  ومع 

التشكيلة بما يف ذلك نجم أرسنال السابق سانتي 
كازورال، وكان الكثريون يرشحون السد للذهاب 

الـ16، ومع ذلك،  أبعد من خروجه من دور 
مرة  الشخيص  الشيب  أداء  كان 

مشــوار دولــيأخرى عىل مستوى عال.
الشاب  الحارس  مسرية  بدأت 
منذ  قطر  بالده  منتخب  مع 
هذه  زالت  وما   ،2009 عام 
اآلن،  حتى  مستمرة  املسرية 
وتبقى بطولة كأس آسيا التي 
العربية  اإلمارات  يف  أقيمت 
يناير  شهر  يف  املتحدة 
قدمه  ما  أفضل   ،2019
منتخب  رفقة  الحارس  هذا 
بكل  فاز  فقد  بالده، 
أفضل  بلقب  استحقاق 
وذلك  بالبطولة،  حارس 
بعد مستوى أكثر من رائع 
ليمنع  الفريق،  رفقة  قدمه 
إحراز  من  املنافسة  الفرق 
أي هدف يف مرمى منتخب بالده 

كان  وقد  التوايل،  عىل  مباريات   6 يف 
بالشوط  الياباني  املنتخب  هدف 
التي فاز  النهائية  املباراة  الثاني من 
الهدف   ،1  –  3 قطر  منتخب  بها 
إنجاز  يف  مرماه  دخل  الذي  الوحيد 
يف  حارس  أي  إليه  يسبقه  لم  فريد 
جاء  فقد  اآلسيوية،  البطولة  تاريخ 
نظافة  عىل  حافظ  أن  بعد  الهدف 

شباكه ملدة 609 دقائق.
املنتخب  لنجم  جيدة  دولية  مسرية 
ومع  العنابي  مع  األول  الوطني 
أهم  من  الالعب  جعلت  السد  ناديه 
عىل  الحايل  الجيل  يف  الالعبني  وأبرز 
تألق عدد كبري يف حراسة  الرغم من 
يعترب  الشيب  سعد  أن  إال  املرمى.. 

األبرز واألكثر جاهزية.

}

 أفضل العب في آسيا

}

الفئات العمرية
جاءت  السد  مع  الشيب  سعد  بداية 
إىل  انضم  حيث  عاما..   12 عمر  من 
الذي  السد  لنادي  العمرية  الفئات 
عام  من  العمرية  فئاته  يف  تدرج 

2002 حتى عام 2008.
الشيب  لسعد  الرائع  األداء  كان 
إىل  ترقيته  يف  الرئييس  السبب 
عام  يف  السد  لنادي  األول  الفريق 
الثامنة  يف  زال  ما  وهو   ،2008
تمكن  وقد  عمره،  من  عرشة 
فرتة  بعد  الشاب  الحارس 

بني  األسايس  مكانه  حجز  من  بسيطة 
)أقوى  السد  لنادي  الثالث  الخشبات 
تحقيقاً  وأكثرها  القطرية  األندية 
الفريق  حارس  سعد  زال  وما  لأللقاب(، 
العديد  ناديه  أنه حقق رفقة  األول، علماً 

من البطوالت املحلية والقارية.
قطر  ملنتخب  األول  الحارس  طول  يبلغ 
مع  سواء   1 الرقم  يرتدي  وهو   1.85
يحمي  الذي  السد  نادي  مع  أو  املنتخب 
لناديه  أنه كان وفياً  الشيب عرينه، علماً 

األم فهو لم يمثل أي ناٍد آخر.

{ من مباريات منتحبنا في كوبا أميركا 



حوار - محمد الجزار

السنياري مبارك مصطفى نجم العنابي السابق في حوار خاص لـ                           :

الرد على المشككين.. »20 نوفمبر«

اقرتاب  مع  شعورك  ما  البداية  يف   {
يف   2022 قطر  مونديال  انطالق  موعد 

بلدك..؟ 
شعور ال يوصف بالتأكيد.. فمن مجرد حلم 
يف 2010 بتقديم امللف إىل الفيفا، إىل حقيقة 
ألول  املونديال  باستضافة   2022 يف  وواقع 
العربي،  والوطن  األوسط  الرشق  يف  مرة 
وقطري  عربي  كمواطن  شخصيا  وأفتخر 
قطر  حققته  الذي  التاريخي  اإلنجاز  بهذا 
األمور عىل خري وتخرج  الله تسري  وإن شاء 

بأفضل صورة ممكنة.  البطولة 
املستمرة  الحمالت  ترى  وكيف   {
تنظيم  يف  املشككني  الغرب  وهجمات 

العاملي..؟  للحدث  قطر 
فيها  بد  ال  الشكل،  هذا  يف  البطوالت  حالوة 
من رصاع، وعندما تنظم مثل هذا الحدث وال 
ال تشعر بحالوة  األمور  مثل هذه  فيه  يكون 
 20 ويوم  التحدي  قبلنا  ونحن  النجاح، 

الحقيقية.  االنطالقة  ستكون  نوفمرب 
} يف رأيك ما أفضل رد عىل هذه الحمالت 

املسعورة..؟ 
حفل  يف  سيكون  املشككني  كل  عىل  الرد 
لقطر  تميز  من  سيشاهدونه  وما  االفتتاح 
يقام  الذي  الكبري  الحدث  هذا  استضافة  يف 
ألول مرة يف الوطن العربي والرشق األوسط، 
الجميع  سيدهش  الذي  الرائع  وبالتنظيم 
كل  إن  وأقول  العالم  قطر  عودت  كما  أيضا 

األلسنة ستتوقف فورا مع رضبة البداية. 
هذه  يف  للعالم  قطر  ستقدم  ماذا   {

النسخة..؟ 
ستقدم  التي  االستثنائية  الدول  من  قطر 
من  البطولة  وستكون  العالم،  يتوقعه  ال  ما 
الجميع  يشاهدها  لم  التي  البطوالت  أروع 
للجميع  نحرض  ونحن  التاريخ،  مدار  عىل 

التي  املفاجآت  من  الكثري 
ستبهرهم. 

الثقة  هذه  هل   {
ألنك  بها  تتحدث  التي 

مواطن قطري..؟ 
كذلك  األمر  ليس  ال، 
ولكن  اإلطالق،  عىل 
مالعب  يعمل  من 
تأكد  املستوى،  بهذا 
سيكون  القادم  أن 
أفضل وأكرب.. ويجب 
االنتهاء  أن  تنىس  أال 
تم  املالعب  كل  من 
بسيطة  فرتة  يف 
وقصرية جدا وهذا 
عىل  واضح  دليل 
فما  قطر،  تميز 

لك  با

العالم.  باستضافة بطولة بحجم كأس 
كبرية  مفاجأة  هناك  أن  للجميع  وأؤكد 
لهذه  أجمع خالل حضورهم  للعالم  ستكون 

البطولة. 
بالحزن ألنك وجيلك لستم  هل تشعر   {
العالم  كأس  يف  باملشاركة  محظوظني 

رغم أنها ستقام يف قطر..؟ 
برصاحة ال أخفي عنك رسا، أي العب قطري 
النسخة  هذه  يف  يشارك  أن  يتمنى  كان 
تتاح  أن  أتمنى  كنت  االستثنائية.. وشخصيا 
املالعب  شاهدت  أن  ومنذ  الفرصة  هذه  يل 
للوراء،  الذاكرة  بي  عادت  وتميزها  الجميلة 
وأدافع  املنتخب  أمثل  أن  بالفعل  ودي  وكان 
الحجم،  بهذا  عاملي  حدث  يف  ألوانه  عن 
والربكة  الجديد،  الجيل  ندعم  أن  يجب  لكن 
أن  ونتمنى  حاليا  املوجودين  الالعبني  يف 
مرشفة  صورة  ويقدموا  التوفيق  يحالفهم 

البطولة.  عن الكرة القطرية خالل 
أن  يستطيع  للمنتخب.. هل  توقعاتك   {

يتخطى حاجز الدور األول..؟ 
20 نوفمرب  املباراة األوىل ضد اإلكوادور يوم 
العبور  ومفتاح  الرس  كلمة  هي  ستكون 
أجل  من  الله  شاء  إن  للعنابي  بالنسبة 
حافزا  الالعبني  سيعطي  بها  والفوز  التأهل، 
مشاركة  نحو  املشوار  ملواصلة  كبريا  معنويا 

تاريخية يف كأس العالم. 
الفوز  العنابي فعال  لكن هل بمقدور   {

عىل اإلكوادور..؟ 
أن  رغم  شك،  وال  يستطيع  منتخبنا  نعم.. 
من  الكثري  وفيها  صعبة  ستكون  املباراة 
االفتتاحية،  املباراة  أنها  خاصة  الضغوط، 
كبرية  خصوصية  لها  املباراة  هذه  وعادة 
وقيام  الالعبني  يف  كبرية  ثقتنا  لكن  جدا.. 
ونفسيا  فنيا  بتجهيزهم  الفني  الجهاز 

بأفضل صورة لخوض هذا اللقاء الصعب. 
تتوقع  من   {

هذه  يف  املنتخب  العبي  من  تألقه 
املباراة..؟ 

يف  نجوما  سيكونون  الله  بإذن  الالعبني  كل 
هذه البطولة، بداية من حارس املرمى وحتى 
قدر  وعىل  رجال  جميعا  فهم  الهجوم،  خط 
املسؤولية  حجم  جيدا  ويدركون  املسؤولية 
الكرة  ترشيف  أجل  من  عاتقهم  عىل  امللقاة 

القطرية يف هذا املحفل العاملي. 
سانشيز  استمرار  هل  رأيك..  يف   {
القرار  هو  العالم  كأس  يف  املنتخب  مع 

الصحيح..؟ 
تجديد الثقة يف املدرب وضع طبيعي، ويجب 
الحايل،  الوقت  يف  يسانده  أن  الجميع  عىل 
جيدا  املدرب  يعرفون  الالعبني  أن  وأعتقد 
تحقيق  عىل  قادر  وهو  أسلوبه  ويحفظون 
أفضل النتائج مع منتخبنا الوطني وإن شاء 
العالم..  كأس  يف  معه  املنتخب  يظهر  الله 
العنابي  مع  سانشيز  نجاح  أن  ونؤكد 

بالكامل.  لقطر  نجاحا  سيكون 
} هل ظلمت الكرة العنابي بعدم التأهل 

من قبل لنهائيات كأس العالم..؟ 
بعض  يف  تخدمك  ال  الظروف  أحيانا 
الظروف  الحايل  الوقت  يف  لكن  األوقات.. 
للبطولة  باستضافتنا  الجيل  هذا  خدمت 
الكبري  التطور  ومع  منظم،  كبلد  ومشاركتنا 
يف الكرة القطرية ومنتخبنا هو بطل آسيا، ال 
تكون هذه املشاركة األخرية، بل مجرد بداية 
ملزيد من املشاركات يف نهائيات كأس العالم 

املقبلة. 
بتصفيات  نسخة  أقرب  ما  رأيك..  يف   {
التأهل  يستحق  املنتخب  كان  املونديال 

العالم..؟  فيها لكأس 
والتي   ،1994 العالم  كأس  تصفيات  أعتقد 
السعودية  أمام  فقط  نقطة  فيها  نحتاج  كنا 
يحالفنا  لم  لألسف  لكن  التأهل..  أجل  من 
للتأهل  تاريخية  فرصة  وخرسنا  التوفيق 
أنها  رغم  املونديال،  لنهائيات 
بني  كانت 
ووسط  أيدينا 
وعىل  جمهورنا 
لكن  أرضنا، 
الحياة  هي  هذه 
القدم،  وكرة 
وما  الله  وقدر 

شاء فعل. 
ظهر  هل   {
مبارك  خليفة 
أخريا  مصطفى 

يف املالعب..؟ 
املنتخب  العبي  كل 

خليفتي،  هم 
نجوم،  وجميعهم 
فيه  أرى  الذي  ولكن 

ماجد  هو  الله  شاء  إن  باملالعب  خليفتي 
مستقبل  له  سيكون  الذي  مصطفى،  مبارك 
والسنياري  القادمة،  السنوات  يف  كبري 

الجديد إن شاء الله. 
من املنتخب الذي تتوقع فوزه بلقب   {

2022..؟  مونديال 
أال  ويجب  ملنتخبنا،  التوفيق  أوال  نتمنى 

نحمله أكثر من طاقته، ونأمل منه فقط أن 
القطرية.  الكرة  يرشف 

هو  نظري  وجهة  من  دائما  األقرب  لكن 
املنتخب الربازييل املرشح األول للقب. 

} وماذا عن األرجنتني مع مييس..؟ 
رغم التشكيلة القوية التي يمتلكها 

أعتقد  لكن  سكالوني،  املدرب 
أن فرصة األرجنتني صعبة 

يستطيع  لن  ومييس 
التانجو  قيادة  بمفرده 

اللقب.  لتحقيق 
املنتخب  من   {
حزنت  الذي 
عن  غيابه  عىل 
يف  املشاركة 

املونديال..؟ 
كيد  لتأ با
ملنتخب  ا
هو  اإليطايل 
الغائب األبرز 
مونديال  عن 
 .2022 قطر 

ِمن  وَمن   {
ت  ملنتخبا ا

العربية..؟ 
املرصي  املنتخب  برصاحة 
وهذا  الجزائري..  واملنتخب 
فاملنتخب  طبيعي،  يشء 

املثال  سبيل  عىل  املرصي 
أوال  كجمهور  خرسناه 
ثانيا،  عربي  وكفريق 

دائما  املرصية  فالجماهري 
خاصة  نكهة  تعطي  ما 
فحضورها  املدرجات  يف 

جدا. مختلف 

{  من مباراة العنابي والسلفادور

الحمالت المسعورة زادتنا »قوة«.. و»قطر 2022« ستكون نسخة استثنائية 

انتظــروا مفـاجآت بالجملــة ستبهــر العــالــــم في حــفـــل االفتــتاح

الكرة »ظلمتنا« وكانت قاسية على جيلنا في تصفيات مونديال »1994«

{  السنياري يتحدث للزميل محمد الجزار

»السنياري« مبارك مصطفى سفير مونديال 2022.. واحد من أبرز 
الهدافين في تاريخ الكرة القطرية والخليجية والعربية، حقق 
الكثير من النجاحات كالعب مع العربي والخور ومع المنتخب، 
وسجل الكثير من األهداف الجميلة والحاسمة، لكن حلم 
كأس العالم لم يتحقق ولم يتمكن هو ونخبة من نجوم 
ذلك  ورغم  لكن  الحلم.   هذا  تحقيق  من  الذهبي  الجيل 
للحدث  البداية  ضربة  اقتراب  مع  بالفخر  السنياري  يشعر 
العالمي الكبير.. مشددا على ثقته الكبيرة في قدرة قطر 
على أن تنظم حدثا استثنائيا تاريخيا.  $ الرياضي التقى 
النجم القطري الكبير، في حديث مونديالي خالص تحدث 

فيه بكل االتجاهات فكان معه هذا اللقاء: 

{  مبارك مصطفى

أي العب
قطري يتمنى 

التواجد في هذا 
{  سانشيزالمونديال الحلم
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استمرار توافد المنتخبات للمشاركة في المونديال

أهـال بالعـالـم في الدوحـة
كتب - عادل النجار
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أطلقها »الفيفا« بالتعاون مع جهات مختلفة

العبو المونديال يشاركون 
بحملة لدعم األطفال

أطلق االتحاد الدويل لكرة القدم )فيفا( 
بالتعاون  العاملية،  الصحة  ومنظمة 
واللجنة  العامة،  الصحة  وزارة  مع 
مبادرة  واإلرث،  للمشاريع  العليا 
)فلنتحرّك(   )BringTheMoves#(
الالعبني يف كأس  لتشجيع  تهدف  التي 
القيام  عىل   2022 قطر   FIFA العالم 
بالتحديات التي يطلبها منهم الجمهور 
يف  االجتماعي  التواصل  وسائل  عرب 
الفئات  تشجيع  وكذلك  العالم،  أرجاء 
العمرية الصغرية عىل ممارسة الرياضة 
 )BeActive#( َوسم  واستخدام 

)ممارسة الرياضة(.
كأس  النطالق  االستعدادات  إطار  ويف 
وخالل   2022 قطر   FIFA العالم 
األطفال  سيقوم  نفسها،  البطولة 
املنتخبات  العبي  بتحدي  العالم  حول 
عند  جديدة  بحركات  للقيام  املشاركة 
من  وذلك  أهداف،  بتسجيل  االحتفال 
وسائل  عىل  فيديوهات  نرش  خالل 
الوَسم  باستخدام  االجتماعي  التواصل 

.)BringTheMoves#(
من جانبه، قال النجم اإليفواري ديديه 
للنوايا  سفريًا  أصبح  الذي  دروغبا 
عن  العاملية،  الصحة  ملنظمة  الحسنة 
البدني  الجديدة: »للنشاط  الحملة  هذه 
وخصوًصا  للجميع،  كثرية  مزايا 
األطفال يف مراحل نموّهم وتطورهم عىل 
واالجتماعي،  والنفيس  البدني  املستوى 
مهًما  أمرًا  الرياضة  ممارسة  وتعد 

للصحة البدنية والنفسية«.
ليفربول  لنادي  املخرضم  الحارس  أما 
أيًضا  يشغل  الذي  بيكر،  أليسون 
ملنظمة  الحسنة  للنوايا  سفري  منصب 
منافسات  وسيخوض  العاملية،  الصحة 
مع   2022 قطر   FIFA العالم  كأس 
أهمية  جيًدا  فُيدرك  الربازييل،  املنتخب 
ويتطلع  لياقة،  بأفضل مستوى  التمتع 
لتوظيف كأس العالم لتشجيع اليافعني 
هذا  »أدعُم  فقال:  البدني،  النشاط  عىل 
التحدي ألني عىل قناعة بأنه يجب عىل 
البدنية.  باللياقة  يتمتعوا  أن  األطفال 
خالل  الرياضة  ملمارسة  بحاجة  إنهم 
مستقبلهم.  أجل  من  نموّهم  مراحل 
القدم يمكن أن نشّكل  نحن العبو كرة 
مصدر إلهام لهم أيًضا. سأكون سعيداً 
إذا أمضينا وقتاً ممتعاً معهم وجعلناهم 

يحرّكون أجسادهم قليالً«.
وتدعو الحملة كذلك إىل أن يقوم األطفال 
الذي   )GenMove( تطبيق  بتحميل 
االصطناعي  الذكاء  تقنيات  يستخدم 
بشكل  البدني  النشاط  عىل  لتشجيعهم 
وسُتطلق  العالم.  كأس  خالل  يومي 
السبت  غدا  التطبيق  لهذا  األول  املوسم 
سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري 
والدكتور  العامة،  الصحة  وزيرة 
املدير  غريربيسوس  أدحانوم  تيدروس 
وذلك  العاملية،  الصحة  ملنظمة  العام 
يف  وعمل«  قول  »الصحة  فعالية  ضمن 

قطر.

إنفانتينو مرشحًا وحيدًا لوالية جديدة في رئاسة الفيفا.. ويؤكد:

المونديال .. »األفضــل«
أعلن االتحاد الدويل لكرة القدم 
السويرسي  رئيسه  أن  أمس، 
سيكون  إنفانتينو  جياني 
ثالثة  لوالية  الوحيد  املرشح 

توالياً.
بيان  يف  الدويل  االتحاد  وذكر 
لم  أنه  الرسمي  موقعه  عىل 
آخر من  أي ترشيح  تقديم  يتم 
قبل االتحادات األعضاء يف فيفا 
قبل املؤتمر االنتخابي املقرر يف 
يف  كيغايل  الرواندية  العاصمة 

16 مارس 2023.
رئيساً  انُتخب  إنفانتينو  وكان 
لالتحاد الدويل يف فرباير 2016، 
انتخابه  إعادة  تتم  أن  قبل 
بالتزكية يف 2019، وذلك لوالية 

جديدة حتى 2023.
السويرسي  وجه  قد  وكان 
جياني إنفانتينو رئيس االتحاد 
الدويل لكرة القدم فيفا، الشكر 
فيفا  من  عضو   200 الـ  إىل 
والذين ساعدوه يف فرتة رئاسته 
أنه بسبب  لالتحاد، مشددا عىل 
للعمل  الوقت  توفري  تم  دعمهم 

مع أناس مثلهم.
عىل  معدودة  أيام  بقاء  ومع 
أكد  قد  كان  املونديال  انطالق 
جياني إنفانتينو رئيس االتحاد 
أن  )فيفا(  القدم  لكرة  الدويل 
بطولة كأس العالم FIFA قطر 
ملاليني  الفرصة  ستوفر   2022
األشخاص الكتشاف جزء جديد 
تبادل  وتحقيق  العالم،  من 

للثقافات املختلفة.
للموقع  ترصيحات  يف  وكشف 
لكرة  الدويل  لالتحاد  الرسمي 
أن  FIFA يف وقت سابق  القدم 
23 مليون  االتحاد الدويل تلقى 
طلب لرشاء تذاكر كأس العالم، 
بيعت  وقد  قيايس،  رقم  وهو 
تذكرة  ماليني   3 اآلن  حتى 
شخص  مليونا  هناك  وسيكون 

العالم  أنحاء  جميع  من  يأتون 
البرشية  أن  للعالم  ويظهرون 

يمكن أن تعيش يف سالم معا.
وقال إنهم سيواصلون جهودهم 
كرة  لجعل  العالم  كأس  بعد 
كرة  أن  موضحا  عاملية،  القدم 
حرصية  ملكية  ليست  القدم 
وهي  الناس،  من  قليل  لعدد 
رياضة عاملية يحتاج االتحاد إىل 
تطويرها يف جميع أنحاء العالم، 
املسابقات،  من  املزيد  بتنظيم 

أنحاء  جميع  يف  والفعاليات 
العالم.

عىل  تواجده  خالل  أكد  كما 
هامش مرشوع الجيل املبهر أنه 
من املرشوعات التي أحب العمل 
فيها، فالطالب الذي أحرضناهم 
من 41 دولة وحتى قطر للجمع 

بني التعليم هو برنامج رائع.
الدويل  االتحاد  رئيس  وأضاف 
أيام  أمامنا  فيفا:  القدم  لكرة 
معدودة النطالق صافرة بطولة 

كأس العالم ونحن عىل ثقة بأن 
قطر ستقدم األفضل.

القطري  للشعب  أبارك  وقال: 
والذي  العالم  كأس  تنظيم  عىل 

من املتوقع أن يكون رائًعا.
التي أطلقها  املبادرة  وعن هذه 
القدم  لكرة  الدويل  االتحاد 
العاملية،  الصحة  ومنظمة 
الصحة  وزارة  مع  بالتعاون 
العليا  واللجنة  العامة، 
مبادرة  واإلرث،  للمشاريع 
 )B r i n g T h e M o v e s # (
تهدف  التي  )فلنتحّرك( 
كأس  يف  الالعبني  لتشجيع 
 2022 قطر   FIFA العالم 
التي  بالتحديات  القيام  عىل 
عرب  الجمهور  منهم  يطلبها 
يف  االجتماعي  التواصل  وسائل 
تشجيع  وكذلك  العالم،  أرجاء 
عىل  الصغرية  العمرية  الفئات 
رئيس  قال  الرياضة،  ممارسة 
ندرك  إنفانتينو:  جياني  فيفا 
يمكن  الذي  السلبي  األثر 
ممارسة  عدم  به  تتسبب  أن 
األطفال،  صحة  عىل  الرياضة 
أن  القدم  لكرة  يمكن  ولذلك 
التي  الهامة  املنصة  توظف 
 FIFA العالم  كأس  يوفرها 
بطريقة  الرسالة  هذه  لنرش 
يقترص  وال  وتفاعلية،  ممتعة 
بني  الربط  عىل  التحدي  هذا 
يستفيد  بل  وأبطالهم،  األطفال 
ذات  العالم  كأس  نسخة  من 
عىل  األكرب  الرقمي  الحضور 
مفادها  رسالة  إلطالق  اإلطالق 
أنه يجب علينا جميًعا ممارسة 
توعية  إىل  باإلضافة  الرياضة، 
ملمارسة  األطفال  بحاجة  األهل 
دقيقة   60 ملدة  بدنية  تمارين 
به  يقوم  ال  أمر  وهو  يوميًا، 
حول  املراهقني  من  باملائة   80

العالم.

مبادرة »فلنتحرك« مهمة للغاية.. وأدعو الجميع للمشاركة فيها 

استمر توافد املنتخبات املشاركة يف كأس العالم 
أمس  يوم  شهد  حيث  الدوحة،  عىل   2022
املنتخب  منها  املنتخبات،  من  العديد  وصول 
بقيادة  متأخر  وقت  يف  وصل  الذي  البولندي 
ليفاندوفسكي  روبرت  املخرضم  الهداف 
يف  البولندي  املنتخب  ويلعب  برشلونة  نجم 
املجموعة الثالثة إىل جانب منتخبات األرجنتني 

والسعودية واملكسيك.
يوم  النهائيات  يف  مشوارها  بولندا  وتستهل 
الثالثاء املقبل بمواجهة املكسيك، قبل مواجهة 
الشهر  من  والعرشين  السادس  يف  السعودية 

الجاري، ثم األرجنتني يف الثالثني منه.
بعثة  كذلك  أمس  الدوحة  إىل  وصلت  كما 
بعثة  وتوجهت  القدم،  لكرة  أملانيا  منتخب 
مونديالية  نسخ  بأربع  املتوج  أملانيا  منتخب 
إىل مقر إقامتها بمنتجع زالل الصحي، عىل أن 
يخوض تدريباته عىل استاد الشمال، وقد القى 
املنتخب االملاني ترحيبا كبريا عند وصوله مقر 

االقامة.
ُيذكر أن املنتخب األملاني يلعب ضمن املجموعة 
جانبه  إىل  تضم  التي  باملونديال،  الخامسة 
منتخبات اليابان وكوستاريكا وإسبانيا، حيث 
نظريه  بمواجهة  البطولة  يف  مبارياته  يستهل 
استاد خليفة  املقبل عىل  األربعاء  الياباني يوم 

الدويل.
وخاض املنتخب األملاني قبل وصوله إىل الدوحة 
العماني يف  املنتخب  أمام  مواجهة ودية أخرية 

مسقط أمس انتهت بفوزه بهدف نظيف.
منتخب  بعثة  أمس،  أيضا  وصلت  كذلك 
ليونيل  النجم  بقيادة  القدم  لكرة  األرجنتني 

مييس. 
وتعترب األرجنتني حاملة اللقب مرتني )1978 
إلحراز  البارزين  املرشحني  من  و1986( 
املونديال وهي لم تخرس يف  إىل  اللقب، وتصل 

آخر 35 مباراة دولية.
البعثات،  من  العديد  سبقها  قد  كان  وقت  يف 
الفرنيس  املنتخب  حيث كانت قد وصلت بعثة 

اإلعدادية  الفرتة  فرنسا  منتخب  وسيخوض 
األخرية يف الدوحة قبل أن يلعب مباراته األوىل 
أسرتاليا  منتخب  مع  تجمعه  التي  البطولة  يف 

يوم 22 نوفمرب الجاري.
 FIFA العالم  كأس  يف  فرنسا  منتخب  ويلعب 
مع  الرابعة  املجموعة  ضمن   2022 قطر 

منتخبات أسرتاليا والدنمارك وتونس.
املنتخبات  باقي  وصول  اليوم  يتواصل  فيما 
التي ستتوافد بشكل متتال مع اقرتاب انطالق 
املونديال، حيث سرتفع املنتخبات من جاهزيتها 
بأفضل صورة ممكنة مع اقرتاب موعد البداية 
منتخبنا  بلقاء  االحد  غد  بعد  سيكون  الذي 
العنابي مع منتخب االكوادور عىل استاد البيت 
يف تدشني رسمي للبطولة التي تقام ألول مرة 
يف الرشق األوسط واملنطقة العربية، ومن املهم 
قبل  املونديالية  االجواء  تعيش  أن  األندية  لكل 

خوض غمار املباريات.
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مـــــــع اقــتــــــراب انطـــــــــــالق                   مونديال »2022«

نجـــــــوم العنــــــابي يـــرفــعـــــــــــــون رايــــة التحـــدي

م��ع اق��ت��راب ان��ط��اق م��ون��دي��ال قطر 
بأفضل  للظهور  الجميع  يسعى   ،2022
صورة وستكون البداية بمباراة منتخبنا 
لذا  االك����وادور،  منتخب  م��ع  العنابي 
شعار  وس��ط  البداية  الجميع  يترقب 
بدء  الى  متشوق  فالكل  بالعالم،  أها 
نسخة  يتوقع  والجميع  الكبير  الحلم 

استثنائية غير مسبوقة.

نج�وم منتخبن�ا الوطني أعرب�وا عن ترقبه�م لبداية 
املش�وار الحلم، حيث أّكد س�عد الشيب حارس مرمى 
املنتخب القطري عىل جاهزية »األدعم« للمونديال بعد 

رحلة استعدادات مميزة طوال الفرتة املاضية.
وأض�اف يف ترصيح: »بالتأكي�د رشف كبري ألي العب 

املش�اركة يف املوندي�ال ونش�عر بالفخ�ر إزاء ذل�ك، 
ونتطلع للظهور بالصورة املأمولة، وتقديم مستويات 

تليق بسمعة الكرة القطرية وبطل آسيا«.
وأش�ار حارس نادي السد الذي تّوج بلقب األفضل يف 
كأس آس�يا 2019 مع املنتخب القطري إىل أن األجواء 
إيجابية للغاية وال�كل يتمتع بروح العزيمة واإلرصار 

للظهور بالشكل املطلوب يف الحدث الكروي العاملي.
من جهته، قال بّسام الراوي مدافع املنتخب القطري: 
إن الجميع يتطلع لرس�م ص�ورة إيجابية يف املونديال 
األول يف العالم العربي ومنطقة الرشق األوس�ط، الفتًا 
إىل جاهزية املنتخب لخوض املنافسات بقوة وتحقيق 
حض�ور مهم يف أول بطول�ة يخوضها يف تاريخ كأس 

العالم.
وأض�اف مدافع فري�ق الدحيل: »الكل مس�تعد وكل 
العب يحلم بالتواج�د يف قائمة املونديال فضًل عن أن 
البطول�ة تقام عىل أرضنا ووس�ط جماهرينا، ونتمنى 
أن نكون عند ُحس�ن الظن، وهدفنا إس�عاد جماهرينا 

وتحقيق ما نصبو إليه«.
عىل الصعيد ذاته، اعترب عبد العزيز حاتم العب وس�ط 
املنتخب القطري أن الجميع ينتظر انطلق املش�اركة 

التاريخي�ة يف البطول�ة، مش�رًيا إىل أن جميع اللعبني 
حرصوا عىل بذل مجهودات كبرية يف الفرتة اإلعدادية.

وأض�اف: »لقد وصلن�ا لدرجة كبرية م�ن الجاهزية، 
والروح املعنوية عالية داخل أروقة املنتخب، وكل العب 
فخور به�ذه اللحظات قبل أيام م�ن املوعد التاريخي 
وندرك حجم املسؤولية الكبرية، ونعرف قيمة التواجد 
يف هذه البطولة، وأملنا كب�ري بالظهور األمثل وتتويج 

جهودنا بإسعاد جمهورنا«.
بدوره أكد عبد الكريم حس�ن، مدافع 

املنتخب القطري األول لكرة القدم، 
أنه ينتظ�ر بفارغ الص�رب انطلق 

نهائي�ات كأس العال�م FIFA قط�ر 
2022، بعد أن حظي برشف التواجد يف القائمة 

النهائية التي س�تخوض الح�دث الكروي األبرز 
يف العال�م للمرة األوىل يف تاري�خ الكرة القطرية، 

مؤك�ًدا أن حلم�ه باللعب يف املوندي�ال راوده منذ 
الصغر.

وأضاف اللعب البالغ من العمر 29 عاًما: »أي العب 
يتمن�ى أن يكون يف كأس العال�م، وأتطلع لتقديم 

الكث�ري خلل ه�ذه البطولة وآم�ل أن نحقق ما 

نصبو إليه يف البطولة«.
وتاب�ع العب الس�د الذي خ�اض تجربة احرتافي�ة مع فريق 
أوبني البلجيكي: »االس�تعدادات جرت عىل قدم وس�اق، فقد 
خضن�ا مرحل�ة 
إعداد 

طويلة وواجهنا العديد من املنتخبات س�واء يف بطوالت قارية 
أو بصفة ودية، والجهاز الفني عمل عىل تحضري املنتخب من 
أجل الوصول ملستوى الجاهزية املطلوب لكي نكون يف املوعد 

خلل املونديال«.
وأكمل: »بدون أدنى شك املهمة ليست سهلة ال سيما أن جميع 
املنتخبات املش�اركة استعدت بش�كل جيد، ما يحتّم علينا أن 
نبذل جهوًدا مضاعفة، وجمي�ع اللعبني ينتظرون صافرة 
البداية للمب�اراة االفتتاحية أمام منتخب اإلكوادور يوم 

األحد«.
وأش�ار عبد الكري�م حس�ن إىل أن التتويج بكأس 
آس�يا 2019 يع�د من أب�رز محطات مس�ريته، 
مق�ّدًرا الدور ال�ذي لعبته عائلت�ه يف دعمه، ما 
ساهم يف تطوير مستواه، متمنيًا أن يقدم أفضل 
مس�توياته يف املوندي�ال وأن يس�اهم يف رس�م 
البس�مة عىل وجوه عش�اق املنتخب والجماهري 

كافة.
وختم اللع�ب: »األج�واء داخل املنتخ�ب رائعة، 
والجميع له الفضل باملحافظة عىل حالة االستقرار 
س�واء الجهاز الفن�ي أو اإلداري، األمر الذي س�اعد 

اللعبني عىل الرتكيز يف فرتة التحضري«.

كتب - عادل النجار

مسيعيد تجهز 
»االنطالقة« »األخضر« لـ

 وصل�ت إىل الدوحة بعثة املنتخب الس�عودي لكرة القدم، 
وذلك للمشاركة يف بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، 

التي تنطلق األحد املقبل ألول مرة يف املنطقة العربية.
وبدأ الفريق تحضرياته، حيث تحل البعثة بمدينة مسيعيد 
بمنتج�ع مروب، وع�ىل أن تق�ام التدريبات ع�ىل ملعب 

التدريب املخصصة ملنتخبات املونديال بمنطقة سيلني.

وضمت البعثة الس�عودية )26( العب�ا بقيادة الفرنيس هرييف 
رين�ارد املدي�ر الفني للمنتخ�ب، ويلعب املنتخب الس�عودي 
ضمن املجموعة الثالثة للمونديال رفقة منتخبات، األرجنتني، 
املنتخ�ب  بلق�اء  مباريات�ه  وس�يفتتح  وبولن�دا،  املكس�يك 
األرجنتيني عىل استاد لوسيل يف الثاني والعرشين من نوفمرب.

{ الصورة الرسمية للمنتخب السعودي

ظهر مرتديا »قناعه« بالتدريبات

سون يضحي من أجل الجماهير 
أّكد س�ون هيونغ-مني نجم منتخب كوري�ا الجنوبية أنه 
مس�تعد للتضحية بصحته من أجل جلب املتعة للجماهري 
 FIFA الكوري�ة الجنوبي�ة خ�لل نهائي�ات كأس العالم
قط�ر2022، وذلك بعدما ش�ارك يف تدريبات الفريق بعد 

الوص�ول إىل الدوح�ة وهو يرت�دي قناعاً عىل 
الوجه.

وكانت الش�كوك تحوم حول قدرة س�ون 
عىل املشاركة مع املنتخب الكوري الجنوبي 
يف كأس العالم، وذلك بعدما تعرض لكرس 

يف عظام الوجه خلل مباراة فريقه توتنهام 
هوتس�رب مع مارسيليا الفرنيس خلل دوري 

أبطال أوروبا مطلع الش�هر الجاري، حيث 
غ�اب عن آخ�ر ث�لث مباري�ات مع 

توتنهام قبل كأس العالم.
لك�ن باول�و بينت�و م�درب كوريا 
الجنوبية أعلن عن استدعاء سون 
ضمن التش�كيلة الت�ي تضم 26 

العباً من أجل املشاركة يف كأس 
العالم، قب�ل أن يعلن اللعب 
أن�ه ال يمك�ن أن يبع�ده أي 

يشء عن كأس العالم.

وش�ارك اللعب يف التدريب األول ملنتخب كوريا الجنوبية 
يف الدوحة وهو يرتدي قناعاً عىل الوجه.

وقال س�ون: أنا لس�ت طبيباً، ومن الصعب بالنسبة يل أن 
أقول متى يمكن أن أش�ارك، س�وف أقوم بعمل أفضل ما 
بوسعي يف ظل هذه الظروف.. من وجهة نظر الجماهري 
ربم�ا أنا أقوم بالضغط ع�ىل نفيس كثرياً، ولكن العب 

كرة القدم ينافس دائماً يف ظل مثل هذه املخاطر.
وأض�اف: أن�ا أري�د فق�ط أن أمن�ح املتع�ة واألمل 
لجماهرينا، وأنا مستعد تماماً ملواجهة هذه املخاطر، 
كل ش�خص يح�ر إىل كأس العالم يري�د أن يقدم 
مس�توى جيداً، ولكن األم�ر يحتاج ألكثر 

من ذلك.
وأوض�ح: إذا نظرن�ا لألمر 
واقعي�ة،  بص�ورة 
األه�م  ال�يء 
أك�ون  أن 
اً  مس�تعد
ت  ريا للمبا
أكثر  بشكل 
يف  الرغب�ة  م�ن 

اللعب بصورة جيدة.

{ سون

استاد الشمال يجهز ألمانيا للمونديال

الماكينات في منتجع »زالل«

وصل�ت إىل الدوح�ة مؤخرا بعثة منتخ�ب أملانيا لكرة 
 FIFA الق�دم، وذلك للمش�اركة يف بطولة كأس العالم

قطر 2022 التي تنطلق األحد املقبل.
وتوجه�ت بعث�ة منتخ�ب أملاني�ا املتوج بأربع نس�خ 
مونديالية إىل مق�ر إقامتها بمنتجع زالل الصحي،عىل 

أن يخوض تدريباته عىل استاد الشمال.
وخ�اض املنتخ�ب األملان�ي قب�ل وصول�ه إىل الدوحة 
مواجهة ودية أخرية أمام املنتخب العماني يف مس�قط 

أمس انتهت بفوزه بهدف نظيف.
وكان امل�درب هانيس فليك كش�ف ع�ن قائمة منتخب 
أملانيا املش�اركة يف املونديال والتي شهدت عودة ماريو 

جوتزه صاحب ه�دف الفوز ع�ىل األرجنتني يف نهائي 
مونديال الربازي�ل 2014 بعد غياب عن الفريق دام 5 
سنوات، فيما يغيب األملاني ماركو رويس قائد بوروسيا 
دورتمون�د وزميل�ه ماتس هوميلس م�ن القائمة التي 
ضم�ت 26 العباً، كما انضم الصاعد يوس�وفا موكوكو 
ونيكلس فولكروج للمرة األوىل لقائمة منتخب أملانيا.

ُيذك�ر أن املنتخ�ب األملان�ي يلع�ب ضم�ن املجموعة 
الخامس�ة باملونديال، التي تض�م إىل جانبه منتخبات 
اليابان وكوستاريكا وإسبانيا، حيث يستهل مبارياته 
يف البطولة بمواجهة نظريه الياباني يوم األربعاء املقبل 

عىل استاد خليفة الدويل.

{ من وصول المانيا

بعد وصول بعثة األرجنتين

وصل�ت إىل الدوحة أم�س بعثة منتخب األرجنت�ني لكرة القدم، وذلك للمش�اركة يف 
بطولة كأس العالم. 

وضم�ت بعثة املنتخ�ب األرجنتيني الذي يقوده املدرب ليونيل س�كالوني قائده 
ليونيل مييس.

وتعت�رب األرجنت�ني حامل�ة اللقب مرت�ني )1978 و1986( من املرش�حني 
البارزي�ن إلح�راز اللقب، وتص�ل إىل املونديال وهي لم تخ�رس يف آخر 35 
مباراة دولية. وكان املدرب سكالوني قد أعلن عن قائمة منتخب األرجنتني 
لكأس العالم، حيث ضمت يف حراسة املرمى: إيميليانو مارتينيز )أستون 
فيل اإلنجلي�زي(، جريونيمو رويل )فياريال اإلس�باني(، فرانكو أرماني 

)ريفر بليت(.
ويف خط الدفاع: ليس�اندرو مارتينيز )مانشس�رت يونايت�د اإلنجليزي(، 
خ�وان فوي�ث )فياري�ال اإلس�باني(، نيك�والس أوتامن�دي )بنفي�كا 
الربتغايل(، ناهويل مولينا )أتلتيكو مدريد اإلس�باني(، غونزالو مونتييل 
وماركوس أكونيا )إش�بيلية اإلس�باني(، جريمان بيزي�ل )ريال بيتيس 
اإلس�باني(، نيكوالس تاليافيك�و )ليون الفرنيس(، كريس�تيان رومريو 

)توتنهام اإلنجليزي(.
ويف خط الوس�ط: رودريغو دي ب�ول »أتلتيكو مدريد«، لياندرو باريديس 
)يوفنت�وس اإليطايل(، ألكس�يس ماك ليس�رت )برايتون اإلنجلي�زي(، إنزو 
فرنانديز )بنفيكا(، إيس�يكيال باالس�يوس )باير ليفرك�وزن األملاني(، غيدو 

رودريغيز )ريال بيتيس(، أليخاندرو »بابو« غوميز )إشبيلية(.
ويف خ�ط الهج�وم: الوت�ارو مارتينيز وخواك�ني كوريا )إنرت اإليط�ايل(، أنخيل 
دي ماري�ا )يوفنتوس اإليط�ايل(، باولو ديب�اال )روما اإليطايل(، خولي�ان ألفاريز 
)مانشس�رت س�يتي اإلنجليزي(، نيكوالس غونزالي�س )فيورنتينا اإليط�ايل(، ليونيل 

مييس )باريس سان جريمان الفرنيس(.
وخاض املنتخب األرجنتيني قبل وصوله إىل الدوحة مباراة اس�تعدادية مع منتخب اإلمارات 

يف أبوظبي أمس األربعاء ، انتهت بخماسية نظيفة لألرجنتني.
وستكون النسخة ال� 22 من كأس العالم املشاركة املونديالية األخرية ملييس )35 عاماً( الفائز سبع 

مرات بالكرة الذهبية، يف وقت يربز فيه منتخب األرجنتني يف طليعة املرشحني إلحراز اللقب.
ويس�تهل املنتخ�ب األرجنتيني مبارياته يف املونديال بلقاء منتخب الس�عودية عىل اس�تاد لوس�يل يوم 

الثلثاء املقبل، ضمن منافسات املجموعة الثالثة التي تضم كلً من منتخبي املكسيك وبولندا.

{ ميسي في الدوحة

ميسي يخطف األنظار
عن حالة البشير بن سعيد

االتحاد التونسي يصدر بيانا
كش�ف االتح�اد التون�يس لك�رة الق�دم، أم�س 

الخمي�س، ع�ن تفاصي�ل الحال�ة الصحي�ة 
للحارس البش�ري بن سعيد، يف ظل األوجاع 

التي ش�عر بها عىل مستوى الفخذ، خلل 
اإلحماء قبل انطلق ودية إيران أول أمس 

األربعاء.
 وقال االتحاد التونيس يف بيان رس�مي: 
»بعد االنتهاء من كل الفحوصات للعب 
البشري بن س�عيد إثر األوجاع التي أحس 
بها، تأكد وجود إصابة عضلية تستوجب 

عىل األقل راحة ملدة أسبوع«. 
وتاب�ع: »ه�ذا وق�د قرر 
الطب�ي  الجه�از 
م�ع  بالتنس�يق 

الفن�ي  املدي�ر 
جلل القادري 

الفحص  إعادة 
ن�ني  لر با

طي�يس  ملغنا ا
20 نوفم�رب  ي�وم 

لتقيي�م  الج�اري 
م�دى تطور وتحس�ن 

ل�ن  ولك�ن  اإلصاب�ة.. 
يس�تطيع املش�اركة يف مواجهة 

الدنمارك يف كل األحوال بسبب هذه 
اإلصاب�ة.. نرجو الش�فاء العاجل للعب 

البش�ري بن س�عيد الذي أظهر دائما انضباطه 
وجديته يف العمل«.

راحة إضافية لرونالدو
غاب كريستيانو رونالدو عن املباراة الودية التي خاضها املنتخب 

الربتغايل أمام نظريه النيجريي أمس بسبب اإلعياء.
وأكد فرناندو سانتوس مدرب الربتغال غياب رونالدو بسبب 

اإلعياء، كما نفى أن يكون للمقابلة التليفزيونية التي أجراها اللعب 
والتي فتح خللها النار عىل ناديه مانشسرت يونايتد اإلنجليزي، أي 

انعكاسات عىل منتخب الربتغال.
وقال سانتوس يف مؤتمر صحفي »رونالدو لم يكن مضطرا إلبلغنا 

بشأن املقابلة التليفزيونية، أليس حرا يف اتخاذ قرارته؟«.
وأضاف »ما يهمني 

هو ما نتحدث عنه يف 
معسكرنا وليس ما يقال 
خارجه، علينا أن نحرتم 

قراره«.
وختم سانتوس حديثه 

بالقول »علينا أن نحرتم 
املقابلة التي أجراها، 

ليس لها علقة باملنتخب 
الوطني«.

ويستهل منتخب 
الربتغال مشواره 
يف مونديال قطر 

بملقاة غانا 
يوم 24 من 

الشهر الجاري 
ثم يواجه 

أوروغواي 
وكوريا 

الجنوبية 
ضمن املجموعة 

الثامنة.

{ رونالدو

محمود الخطيب:

قطر ستقدم نسخة متميزة
وج�ه محم�ود الخطي�ب، رئي�س 
الن�ادي األه�ي امل�رصي، الش�كر 
لس�عادة الش�يخ حمد ب�ن خليفة 
ب�ن أحمد آل ثان�ي، رئيس االتحاد 
القطري لكرة القدم، عىل دعوته له 
لحضور فعاليات كأس العالم التي 
تجرى منافساتها يف قطر ألول مرة 

يف تاريخ الرياضة العربية.
وأك�د محم�ود الخطي�ب- حس�ب 
املوقع الرس�مي لناديه أمس - عىل 
تقديره وامتنان�ه للدعوة الكريمة، 
لكن�ه اعت�ذر ع�ن ع�دم تلبيتها يف 
الوق�ت الراه�ن لظروف�ه الصحية 

وعودت�ه قبل يومني من رحلة علج 
يف فرنسا.

وتمن�ى الخطيب أنه حال تحس�ن 
حالته الصحية س�وف يلبي الدعوة 
النهائي�ة  األدوار  أح�د  بحض�ور 

للمونديال.
وق�ال الخطيب إنه يثق يف القائمني 
ع�ىل املنظوم�ة الكروي�ة يف قط�ر 
تنظيميًّا موضحا  البطول�ة  ونجاح 
أنه�ا س�تكون األفض�ل خاصة أنه 
كانت هناك استعدادات وتجهيزات 
بإمكان�ات كب�رية الس�تضافة هذا 

الحدث الكروي الكبري.

{ محمود الخطيب

هييرو يختار تشكيله األفضل

اخت�ار فرنان�دو هيريو أس�طورة 
إس�بانيا وري�ال مدريد، تش�كيلته 
الخاص�ة بأفض�ل اللعب�ني الذين 

لعب معهم طوال مسريته.
وأوضح قائ�د منتخب إس�بانيا وريال 
مدري�د الس�ابق أن قائمت�ه الخاص�ة 
بأفض�ل اللعب�ني، تتأل�ف فق�ط من 
مس�ريته  خ�لل  الس�ابقني  زملئ�ه 
االحرتافية التي استمرت ملدة 18 عاما، 
ومثل خللها بلد الوليد، وريال مدريد، 
وبولت�ون  القط�ري،  الري�ان  ون�ادي 
وان�درارز، علوة عىل املش�اركة يف 89 

مباراة دولية مع املنتخب اإلسباني. 

وج�اءت تش�كيلة فرنان�دو هيريو 
ألفضل اللعبني:

حارس مرمى: إيكر كاسياس.
ظهري أيم�ن: تش�يندو، قلب دفاع: 
الكورت�ا، وقل�ب دف�اع:  رافائي�ل 
مانول�و سانش�يز، وظه�ري أيرس: 

روبرتو كارلوس.
وس�ط جناح: لوي�س فيغو، وخط 
وسط: كلود ماكاليي، وخط وسط: 
فرنان�دو ريدوندو، وس�ط جناح: 

زين الدين زيدان.
الهجوم: راؤول، ورونالدو.
املدرب: فيسنتي كانتاتور.

{ هييرو
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ال نملك نجوما تصنع الفرق

حظوظ  ترى  كيف  البداية..  يف   {
نسور قرطاج يف مونديال 2022..؟ 

برصاحة ولن أخف�ي عليك رسا، املهمة صعبة 
بالنسبة ملنتخبنا الوطني لدرجة املستحيل. 

- ملاذا تقول هذا الكالم..؟ 

وقوي�ة  للغاي�ة،  صعب�ة  مجموعتن�ا  ألن 
فالدانم�ارك وفرنس�ا م�ن أق�وى املنتخبات، 
والفريق األس�رايل أيض�ا من الف�رق القوية 

ويجب عدم االستهانة به عىل اإلطالق. 

محسومة  املهمة  أن  تعني  هل   {
ويستسلم الفريق..؟ 

ال أق�ول استس�الم، ولك�ن يج�ب أن ن�درك 
صعوبة املهمة، وأقول لالعبني علينا أن نتحىل 
باملسؤولية ونؤمن بأنفسنا ونحسن استغالل 
الفرصة مع التمس�ك باألمل دون أي استهتار 

أو استهانة بالخصوم. 

بطولة  يف  يقلقك  ما  أكثر  ما   {
كأس العالم إذن بالنسبة للمنتخب 

التونيس..؟ 

القل�ق عندي من بعض املش�اكل املوجودة يف 
تشكيلة الفريق، وال تخفى عىل أحد. 

وجهة  يف  املشاكل  هذا  وما   {
نظرك..؟ 

 لألس�ف لي�س لدينا نج�وم كب�ار يف تونس 
يصنعون الفارق، والقيمة الس�وقية هي التي 
تؤك�د ذلك، فه�م ال يلعب�ون يف أندي�ة كبرية 
والالعب الذي يلعب يف فريق كبري يكون نجما 

كبريا. 

القادري  } كيف ترى وجود جالل 
عىل رأس القيادة الفنية للفريق..؟ 

جالل القادري حص�ل عىل فرصته بعد كأس 
أمم إفريقي�ا، والنتائج التي حققها منذ توليه 
املس�ؤولية خلفا ملنذر الكب�ري مرضية بغض 
النظ�ر عن مب�اراة الربازيل فقط والخس�ارة 

الكبري بها. 

} برصاحة إىل أي مرحلة تتوقع أن 
يصل املنتخب التونيس..؟ 

املنتخب ق�ادر عىل تحقيق املفاج�أة، وعندما 
ال يكون فرس الرهان أو ال يرش�حه أحد فهو 
يمكن أن يرش�ح ويص�ل إىل مرحلة متقدمة 

ويتخطى حاجز دور املجموعات. 

كان  الكبري  منذر  أن  ترى  هل   {
يستحق التواجد يف املونديال..؟ 

منذر اتظلم بالفعل، فقد حقق نتيجة إيجابية 
يف كأس الع�رب وق�ام بعمل جي�د للغاية مع 
الفريق وكان ضمن نفس اإلطار الفني الحايل، 
والتأهل للمونديال هو نتاج عمل لشغل منذر 
ومع�ه جالل الق�ادري وبقية الجه�از الفني 
الذي�ن واصل�وا العمل م�ن بعده ع�ىل نفس 
الوت�رية، وبالتايل اإلطاحة بامل�درب الذي قام 
ب�كل هذا الجهد فيه ظلم ل�ه ألنه حقق نتائج 
إيجابي�ة وحرام أال يس�تكمل املهمة يف األمتار 

األخرية. 

} هل كان للضغوط تأثري عىل قرار 
اإلطاحة بمنذر الكبري..؟ 

الضغ�وط كانت موجودة وكبرية وتعرض لها 
منذر داخلي�ا وخارجيا، والصحاف�ة والعالم 
هما من قاما بتجييش الرأي العام وصفحات 
السوش�يال ميديا ضده، ولألسف السوشيال 

ميديا تؤثر يف املنظمات الضعيفة. 

} كيف ترى الجدل الذي دار بسبب 
لقائمة  مرمى  حراس   4 استدعاء 

املنتخب يف كأس العالم..؟ 

»ال�كل متفق عىل أن أيم�ن دحمان هو الحارس 
األفضل ويتوّجب اآلن دعمه ومنحه الثقة الالزمة 
حتى يقدم املردود املنتظ�ر منه، وأيمن البلبويل 
قّدم الكث�ري للمنتخب ويمتلك الخ�ربة الكافية.. 
الجدل القائم حول الحراس لن ينفع يف يشء وما 

علينا اآلن إال التشجيع والوقوف مع املنتخب. 

املنتخب  العبي  من  تراه  من   {
خالل  الببروز  عىل  قادر  التونيس 

مونديال قطر..؟ 

أن�ا معجب ج�دا بالثالث�ي عي�ى العيدوني 
وحنبعل املجربي وإلياس الس�خريي، وأعتقد 
أّنه�م ق�ادرون عىل تقدي�م مس�تويات طيّبة 
خ�الل املوندي�ال، باإلضاف�ة أيض�ا لعص�ام 

الجبايل وسيف الجزيري وطه الخنييس. 

} ما أكثر ما يميز هذا الثالثي من 
وجهة نظرك..؟ 

لكّل العب خصاله ونقاط قوّته، وهناك العبون 
لديهم نفس طريقة اللعب التي كنت امتلكها. 

} َمْن ِمن العبي الوسط الذي ترى 

أنه كان يشبه البوعزيزي..؟ 

أعتقد أّن حنبعل املحربي يش�بهني يف اللعب، 
ألّن�ه يف األخري متوّس�ط ميدان وهن�اك أيًضا 
عي�ى العيدوني وإلي�اس الس�خريي.. لكّل 
رائع�ون  لكنّه�م  ول�كّل مميزات�ه  طريقت�ه 
وس�يقدمون اإلضاف�ة لنس�ور قرطاج خالل 

كأس العالم..«. 

} البعض قلق من آداء خط الدفاع 
بالذات.. فما رأيك..؟ 

برصاحة أنا ل�دي بالفعل بعض املخاوف من 
م�ردود الدفاع، لك�ن.. ورغم ذل�ك واثق من 

قدرة منتخبنا عىل إحداث املفاجأة. 

} وماذا عن الهجوم..؟ 

برصاحة الكرة التونسية تعاني يف مركز رأس 
الحرب�ة، وهذا الجيل لي�س الجيل األفضل يف 
تاري�خ تونس ب�رأي الجماهري ولي�س رأيي 
فق�ط.. وال يوج�د لدينا مهاجم�ون فنحن ال 
نمتل�ك ص�الح أو أي العب عامل�ي، وغالبا ما 
نس�جل بمداف�ع أو الع�ب وس�ط ملعب لكن 

ق�ادرون يف النهاي�ة عىل التس�جيل وتحقيق 
الفوز، املهم أن نجيد الدفاع ونخلق املساحات 

أكثر للهجمات املرتدة لهز شباك املنافسني.  

بني  حدثت  التي  الخالفات  }هل 

ستؤثر  مؤخرا  والوزارة  الجامعة 
سلبيا عىل الفريق..؟ 

هي تؤثر بال شك لكن يجب أن يكون الالعبون 
واإلط�ار الفني بعيدا عن ه�ذه األمور ويكون 
الركيز أكرب عىل التحض�ريات لرضبة البداية 

وعموما نحن اعتدنا عىل املشاكل. 

} أخريا كيف ترى تحضريات دولة 
قطر الستضافة املونديال..؟ 

برصاحة قطر قام�ت بجهد كبري، وعىل أرض 
العمل عىل قدم وساق وما شاهدته يف الدوحة 

هو أقرب إىل الخيال. 
وأدعو الجميع إىل رضورة مس�اندة قطر من 
أج�ل إنجاح ه�ذا املوندي�ال، والوقوف س�ًدا 
منيًع�ا أمام كل حمالت التش�كيك وإن ش�اء 
الله نس�خة 2022 س�تكون اس�تثنائية بكل 

املقاييس واألجواء بالفعل تساعد عىل ذلك. 

 البرازيل واألرجنتين أقوى المرشحين 

رش�ح رياض البوعزيزي منتخب�ات الربازيل 
وفرنس�ا واألرجنت�ني للتتويج ب�كأس العالم 

قطر 2022. 
وأكد نج�م املنتخ�ب التونيس أنه من عش�اق 
منتخ�ب الربازي�ل، نظ�رًا للمه�ارات العالية 
ألغلب العبيه، وانضباطهم التكتيكي يف الفرة 

األخرية 

»ميسي« نجم البطولة 

راهن ري�اض البوعزيزي عىل أن يكون مييس 
هو نجم بطولة كأس العالم 2022. 

وق�ال البوعزيزي أن مي�يس يف قمة الجاهزية 
ويس�عى لقي�ادة األرجنت�ني لتحقي�ق اللقب 

للمرة الثالثة يف تاريخ راقيص التانجو. 
مشريا أيضا إىل إمكانية بروز نيمار ورونالدو 

ومبابي يف هذه البطولة. 

مفاجأة عربية »إيجابية« 

رّش�ح البوعزي�زي منتخب املغ�رب يف املرتبة 
األوىل للفرق العربية املرشحة للتأهل من دور 

املجموعات. 
وأك�د البوعزيزي أن أس�ود األطلس قادر عىل 
خطف بطاقة الرش�ح، ثم يأتي منتخبا قطر 
وتون�س، متوقًعا مفاجأة م�ن أحد املنتخبات 

العربية يف كأس العالم.

{ الجمهور التونسي

{ البوعزيزي يتحدث للزميل محمد الجزار { منذر الكبير

{ منتخب تونس في الدوحة

{ منتخب تونس يسعى لكتابة التاريخ

: رياض البوعزيزي.. نجم الكرة التونسية السابق في حوار ناري مع 

يجب أن نؤمن بأنفسنا ونتمسك باألمل الستغالل الفرصة

نتائج القادري مرضية بغض النظر عن خسارة البرازيل

مشاكلنا ال تخفى على أحد.. ونجومنا ال يلعبون في فرق كبيرة

رياض البوعزيزي أحد أساطير الكرة التونسية، 
نهائيات  في  الثالث  المشاركات  وصاحب 
خط  العبين  أب��رز  م��ن  يعد  ال��ع��ال��م..  ك��أس 

الوسط في تاريخ تونس. 
جريء  فهو  للغاية،  ممتع  معه  الحديث 

ما  دائما  ف���آراؤه  يتحدث  وعندما  وص��ري��ح، 
يضرب  دائما  ألنه  باالستماع  جديرة  تكون 
من  المنتخب  مصلحة  ألن  يبالي  وال  بقوة 

وجهة نظره هي األهم. 
وجوده  هامش  على  التقاه  الرياضي   $
االتجاهات  كل  في  ليتحدث  الدوحة  في 
تفاصيله  نرصد  الذي  اللقاء  هذا  معه  فكان 

عبر السطور التالية: 

حوار – محمد الجزار

»2022« ستكون 

نسخة استثنائية.. 

وما شاهدته في قطر 

من وحي الخيال
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من خالل منشآتها العالمية في المونديال المقبل

»أسباير« تخطف األنظار
قطر  دولة  استضافة  جاءت 
لكرة  العالم  كأس  لبطولة 
لسنوات  تتويجًا   2022 القدم 
الجاد  العمل  من  عديدة 
وااللتزام من بلد بأسره. وهكذا 
تفخر  أسباير  أكاديمية  فإن 
كتابة  في  دورًا  لعبت  بكونها 
أكاديمية  تأسست  التاريخ.  
برؤية   2004 عام  في  أسباير 
في  المساهمة  في  تتمثل 
حيث  قطر  في  الرياضة  تنمية 
كان هدفنا هو تطوير األبطال 
الحياة. لقد  الرياضة وفي  في 
أردنا، وما زلنا نسعى جاهدين 
على  قطر  قدرة  لضمان 
المنافسة الرياضية على أعلى 
مثل  أحداث  في  المستويات 

كأس العالم لكرة القدم.

الذي  العاملي  النجاح  وبعد  واآلن   
عيىس  معتز  األكاديمية  خريج  حققه 
الوقت  حان  القوى،  ألعاب  يف  برشم 
عىل  يتألقوا  أن  القدم  كرة  لخريجي 
الساحة الدولية ويعكسوا العمل الذي 

نقوم به.
العبي  من  كبري  عدد  تلقى  لقد 
كأول  التاريخ  سيصنع  الذي  الفريق 

بطولة  يف  يشارك  قطري  منتخب 
وتدريبهم  تعليمهم  العالم،  كأس 
بدأ  وبعضهم  أسباير،  أكاديمية  يف 
رحلته معنا منذ أن كانوا يف الخامسة 
أو السادسة فقط من أعمارهم عندما 
لتحديد  فرقنا  قبل  من  انتقاؤهم  تم 
املواهب. وتم اختيار اآلخرين من قبل 
فرق اكتشاف املواهب الذين يزورون 

ويحصل  األخرى،  والفعاليات  األندية 
األفضل منهم عىل منح دراسية لولوج 
التحاقهم  قبل  وحتى  األكاديمية. 
العديد  يقيض  للدراسة  باألكاديمية 
أعمارهم  ترتاوح  الذين  األطفال  من 
فرتة  سنة  عرشة  وإحدى  خمس  بني 

تدريبية يف منشآتنا.
يقوم  معنا،  وجودهم  فرتة  وخالل 

أنحاء  جميع  من  املوظفني  من  فريق 
تطويرهم  عىل  باإلرشاف  العالم 
كرة  مدربي  دعم  ويتم  الريايض. 
القدم املمتازين من قبل مجموعة من 
كالعلوم  مجاالت  يف  اآلخرين  الخرباء 
الحيوية،  وامليكانيكا  النفس  وعلم 
التقنيات  أحدث  إىل  باإلضافة 
الطالب  جهود  بدأت  وقد  املتاحة. 

ثمارها  تؤتي  واملوظفني  الرياضيني 
اآلن مع استعداد خريجينا وموظفينا 
السابقني لتمثيل دولة قطر يف بطولة 

كأس العالم لكرة القدم.
املكان  امللعب  أرضية  ستكون  وبينما 
خريجينا  فيه  سنرى  الذي  الرئييس 
فإننا  البطولة،  أدوار  يلعبون  وهم 
نعلم أنهم يتمتعون باملهارات الالزمة 

وذلك  أيضاً.  امللعب  عن  بعيداً  للتألق 
الذين  الرياضيني  الطالب  جميع  ألن 
تعليماً  يتلقون  األكاديمية  من  يمرون 
ملواكبة  دولياً  به  معرتفاً  أكاديميا 
نسعى  ونحن  الريايض.  تطورهم 
جاهدين إلثبات أن التعليم والرياضة 
أفراد  إلنتاج  جنب  إىل  جنبا  يعمالن 

متعلمني.

الدوحة- $ الريايض

علي سالم عفيفة:

فخورون ألننا جزء من الفعاليات
تكميال  أنه  العام،  املدير  نائب  عفيفة،  سالم  عيل  أكد 
يف  أسباير  أكاديمية  بها  قامت  التي  املتعددة  لألدوار 
الرتشح  تقديم  2022 منذ  فيفا قطر  العالم  دعم كأس 
أسباير  أكاديمية  يف  نسعد  البطولة،  إقامة  تاريخ  إىل 
باستضافة ثالثة منتخبات وطنية عىل منشآتنا العاملية، 
املعسكرات  إلقامة  ونموذجا  عامليا  مرجعا  تعد  التي 

منذ  واملنتخبات  العاملية  األندية  من  لعدد  التدريبية 
.2010

يف  تدريبات  تخوض  سوف  التي  املنتخبات  وأضاف: 
أسباير هي: منتخب أسرتاليا ومنتخب غانا باإلضافة إىل 
منتخبنا الوطني، وهذا يشعرنا بالفخر واالعتزاز كوننا 

جزءا من أهم الفعاليات الكربى التي تنظمها بالدنا. { علي سالم عفيفة

نتيجة للزيارات المتتالية 
قررت كل من أستراليا وغانا 

استخدام مرافق التدريب في 
أكاديمية أسباير خالل بطولة 

كأس العالم إلى جانب 
العنابي الذي يوجد مقره 

الدائم في أكاديمية أسباير.

 وسيقيم منتخب قطر البلد املضيف 
الذي  بوتيك،  العزيزية  فندق  يف 
الخارجية  التدريب  مالعب  يجاور 

حيث  أسباير.  ألكاديمية  التابعة 
ملعبني  من  الالعبون  سيستفيد 
األلعاب  وصالة  الطلق،  الهواء  يف 

وغرف  الطبية  واملنطقة  الرياضية 
أداء كرة  املالبس داخل مركز  تغيري 

القدم.

مسكن  يف  أسرتاليا  منتخب  وسيقيم 
األكاديمية يف املهجع الغربي، والذي 
الطبية  منطقتهم  أيضاً  سيستوعب 
إىل  باإلضافة  املالبس.  تغيري  وغرف 
ذلك، سيستخدمون ملعبني للتدريب 
القدم  لكرة  رياضية  ألعاب  وصالة 

يف الهواء الطلق.
خارج  غانا  منتخب  وسيقيم 
من  سيستفيد  ولكنه  األكاديمية 
الطلق  الهواء  يف  للتدريب  ملعبني 
تم  رياضية  ألعاب  صالة  جانب  إىل 
ومناطق طبية وغرف  بناؤها حديثاً 
للمالعب،  مجاورة  مالبس  تغيري 
من  مزيداً  املرافق  هذه  وستوفر 
األكاديمية  التي تزور  للفرق  املرونة 

بعد كأس العالم.

{ من تدريبات أستراليا في اسباير

استضافة أستراليا وغانا

استقبال الفيفا وزوار آخرين
ال تعترب قمة أكاديمية أسباير العاملية 2022 العمل الوحيد 
الفيفا، فقد تفاعلت أكاديمية أسباير مع  الذي جمعنا مع 
الستضافة  الرتشيحي  ملفها  قطر  قدمت  أن  منذ  الفيفا 
الضوء  تسليط  تم  حيث  القدم،  لكرة  العالم  كأس  بطولة 
عىل منشآتنا كجزء من امللف. وخالل عملية تقييم امللفات 
فريق  قام   ،2022 العالم  كأس  بطولة  املقدمة الستضافة 

تفتيش من الفيفا بزيارة حرم أكاديمية أسباير.
البطولة كانت   وعندما وقع االختيار عىل قطر الستضافة 
األكاديمية مكانا الستعراض مالعب البطولة املقرتحة أمام 
وفد من الفيفا. ويف اآلونة األخرية، استقبلنا حكام املباريات 
من آسيا وأفريقيا وأوقيانوسيا، الذين من املقرر أن يتولوا 
منشآتنا  فيفا  استخدمت  حيث  العالم،  كأس  يف  التحكيم 
استخدام  عىل  األمر  يقترص  ولم  للتكيف.  معسكر  إلقامة 
الحكام والحكام املساعدين ملرافقنا وتقنياتنا ذات املستوى 
موظفي  دعم  من  أيضا  استفادوا  بل  فحسب،  العاملي 

 قمة أكاديمية أسباير العالميةأكاديمية أسباير. 

إيفان برافو:

نـعتـز بـدورنـا

»بال حدود«.. لتسليط 
الضوء على األكاديمية

العام  املدير  برافو،  إيفان  قال 
يف  »نحن  أسباير:  ألكاديمية 
أكاديمية أسباير نعتز بدورنا يف 
نجاح دولة قطر أن تصبح أول 
بطولة  تستضيف  عربية  دولة 
رشفا  كان  لقد  العالم،  كأس 
العملية  من  جزءا  نكون  أن  لنا 
يف  املساعدة  من  بدءا  بأكملها، 
إىل  األصيل،  الرتشيحي  امللف 
البطولة،  تنظيم  يف  املشاركة 
واآلن نتطلع إىل استقبال الفرق 
استضافة  وضمان  منشآتنا  يف 
عالم  كأس  لبطولة  قطر 

استثنائية«.
{ ايفان برافو

العنود سعيد المسند:

مدير  املسند،  سعيد  العنود  أكدت 
أكاديمية  يف  واالتصال  التسويق 
الوثائقية  السلسلة  ان  أسباير 
منها  الغاية  كانت  حدود«  »بال 
املتميز  املسار  عىل  الضوء  تسليط 
تطوير  يف  ودورها  لألكاديمية 
رياضيني عىل أعىل مستوى لتمثيل 
مختلف  يف  الوطنية  املنتخبات 

حاولنا  وأضافت:  التظاهرات. 
عن  الوثائقية  السلسلة  يف  الرتكيز 
الالعبني  بتطوير  املتعلقة  الجوانب 
منذ  واملحطات  املراحل  مختلف  يف 
 2004 العام  يف  األكاديمية  افتتاح 
هم  التي  املرحلة  هذه  إىل  وصوال 
املنتخب  تمثيل  عىل  مقبلون  فيها 

الوطني.

{  صورة ارشيفية لفعاليات قمة اكاديمية اسباير
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لكنه  معنوياً  فقط  ليس  قطر  نجاح 
فبطاقة  الواقعي،  املستوى  أيضا عىل 
كإحدى  قطر  ابتكرتها  التي  هيّا 
العالم  كأس  يف  الرائدة  األفكار 
تأشرية  بمثابة  أصبحت   ،2022
العربية،  الدول  من  للعديد  دخول 
ترابط  إىل  نواة  إىل  تحولت  وكأنها 
يف  امتداد  له  يكون  ربما  عربي 

املستقبل.
من  كل  إىل  مرص  انضمت  لقد 
والكويت  السعودية  العربية  اململكة 
واألردن،  عمان  وسلطنة  واإلمارات 
بطاقة  لحاميل  السماح  قرروا  الذين 
ومنحهم  ألراضيهم،  بالدخول  »هيّا« 
الحاجة  دون  لعدة سفرات  تأشريات 
إعداد  وكذلك  مسبقة،  موافقات  إىل 
وتسيري  ترفيهية،  وأنشطة  برامج 
وبني  بينهم  يومية  جوية  رحالت 

الدوحة خالل فرتة كأس العالم.
ليس  كبريا،  مكسبا  تعد  هيا  بطاقة 
أيضا ألنها  للدول  بل  للجماهري  فقط 
جميع  من  للجماهري  الفرصة  تعطي 
العربية  الدول  لزيارة  العالم  أنحاء 
وحضارتها،  ثقافاتها  عىل  والتعرف 
وسباقة  رائدة  قطر  كانت  ما  ودائما 
شأنها  من  مميزة  أفكار  إبراز  يف 

تعزيز الرتابط العربي.
ال�دول العربي�ة ب�دون ش�ك مليئ�ة 
السياحية  الرائعة واملزارات  باألماكن 
املميزة والتاري�خ املرشف واآلثار 
القديم�ة واملناظر الطبيعية 
وكذل�ك  الس�احرة، 
ف�ة  لثقا ا

والعادات العريقة التي تجلب عشاق 
السياحة من جميع أنحاء العالم ومن 
املمي�ز أن تتم االس�تفادة من بطاقة 
هي�ا لتكون بوابة لرب�ط الدول وفتح 
األب�واب أم�ام العالم كل�ه للحضور 
والتنقل واالس�تمتاع باالجواء الرائعة 
يف مختلف البلدان، وكذلك املس�اهمة 
يف زي�ادة الدخ�ل الس�ياحي لل�دول 

العربي�ة.

جواز المرور

تكون  ربما  رائعة  فكرة  هيا  بطاقة 
تمت  اذا  املستقبل  يف  امتداد  لها 
سترتكه  الذي  االرث  من  االستفادة 
العالم  لكأس  الكبري  التميز  ظل  يف 
للعالم  قطر  ستقدم  حيث   ،2022
خاص  بشكل  العربي  وللوطن  كله 

مكاسب كبرية وتاريخية ال تنىس.
التفاصيل  بكافة  قطر  اهتمت  لقد 
الكبرية والصغرية التي من شأنها أن 
للجماهري  الراحة  من  قدر  أكرب  توفر 
ملشاهدة  توافدها  املتوقع  الغفرية 
هذه  أبرز  ومن  البطولة،  مباريات 
العليا  اللجنة  إطالق  كان  الجهود 
التي  هيّا«  »بطاقة  واإلرث  للمشاريع 
ونقطة  املرور  جواز  بمثابة  تعد 

عملية  تسهيل  يف  الكربى  التحول 
للمونديال  الجماهري  حضور  تنظيم 
من  للقادمني  بالنسبة  كان  سواء 
الخارج أو حتى املقيمني داخل قطر.

لقد كان إطالق برنامج »بطاقة هيّا« 
باعتبارها  تاريخية  خطوة  بمثابة 
لحضور  الحرصية  الدخول  بوابة 
قطر   FIFA العالم  كأس  مباريات 
هيّا«  »بطاقة  توفر  حيث   ،2022
للمشجعني من داخل قطر وخارجها 
عدداً من املميزات الكبرية خالل فرتة 

البطولة.

تصريح دخول

ترصيح  بمنزلة  هيّا«  »بطاقة  وتعد 
بطولة  خالل  قطر  دولة  إىل  دخول 
كأس العالم FIFA قطر 2022، كما 
أهمها  املزايا  من  العديد  عىل  تحتوي 
للمونديال  الثمانية  املالعب  دخول 
النقل  مواصالت  استخدام  وتوفري 
ذلك  يف  بما  مجانية،  بصورة  العام 
والرتام،  الدوحة  ومرتو  الحافالت 
إليها  تضاف  أخرى  مزايا  عن  فضالً 
البطاقة  تطوير  تم  وقد  باستمرار، 
يتعلق  فيما  خاصة  خيارات  بعدة 
املعلن  واملميزات  التسجيل،  بعملية 

للجماهري  تتيح  اآلن  حتى  عنها 
واملواصالت  السياحية  األماكن  دخول 
ودخول املالعب، وتتضمن العديد من 
املزايا األخرى، إىل جانب حضور عدد 
املصاحبة  واألنشطة  الفعاليات  من 
للبطولة والعديد من املكاسب األخرى.

ذكية  تقنية  تعني  »هيا«  وبطاقة 
توفرها اللجنة العليا للمشاريع واإلرث 
املفعول،  ساري  طلب  مقدم  لكل 
لحضور  تذكرة صالحة  إىل  باإلضافة 

أي من املباريات.

شروط والتزامات

لعدد  »هيا«  بطاقة  وتخضع 
إصدارها  أجل  من  الرشوط  من 
واستخدامها، حيث يستوجب عىل أي 
قطر  مونديال  حضور  ينوي  شخص 
للحصول  بطل�ب  يتقدم  أن   2022
عىل البطاقة من خالل »بوابة هيا« بما 

يتوافق مع الرشوط املطلوبة.
للمشاريع  العليا  اللجنة  ووفرت 
الخدمة  مراكز  من  عددا  واإلرث 
تقدم  التي  »هيا«،  ب�  الخاصة 
ستقدمها  التي  الخدمات  من  العديد 
النقل  خدمات  وتشمل  البطاقة، 
مرتو  يف  التنقالت  ذلك  يف  بما 

والرتام  العامة  والحافالت  الدوحة 
والحافالت الخاصة بنقل األشخاص 

املباريات. لحضور 
وسيلة  »هيا«  بطاقة  استخدام  ويتم 
التذاكر  حاميل  جميع  هوية  لتحديد 
يف البطولة، وتقديم الخدمات لهم بما 
يعزز ويثري تجربتهم أثناء تواجدهم 
بطلب  التقدم  يمكن  وال  قطر..  يف 
أن  دون  من  البطاقة  عىل  للحصول 
مباراة  تذكرة  املتقدم  بحوزة  يكون 

صالحة.

جهود كبيرة

واإلرث  للمشاريع  اللجنة  عملت  لقد 
املحلية  الجهات  من  رشكائها  مع 
تجربة  لضمان  والدولية  واإلقليمية 
آمنة للجماهري خالل املونديال وكان 
هناك حرص عىل اتخاذ أي إجراء من 
الجماهري  وسالمة  أمن  تعزيز  شأنه 
بأعىل  الدولة  يف  املوجودين  وجميع 
املعايري األمنية، ومن هنا تربز أهمية 
إلزامية  باعتبارها  هيّا«  »بطاقة 
الدولة  لدخول  املشجعني  لجميع 
فرتة  خالل  البطولة  مالعب  ودخول 
لصاحبها  توفر  أنها  كما  املونديال، 
بجانب  السفرات  متعدد  الدخول 

اإلجراءات  لتسهيل  امليزات  من  عدد 
أمن  لضمان  البطولة  خالل  األمنية 

الجماهري. وسالمة 
املزايا  من  العديد  هناك  أن  كما 
بالنسبة  كبرياً  فارقاً  شكلت  التي 
الرياضية  باألحداث  مقارنة  للبطاقة 
تطويرها  تم  حيث  السابقة، 
يتعلق  فيما  خاصة  خيارات  بعدة 
بأن  منوهاً  التسجيل،  بعملية 
طريقة  يف  الفرق  سيالحظ  الجميع 
سهلة  أصبحت  حيث  التسجيل، 

للغاية. وبسيطة 

مزايا عديدة

بوابة  أيضاً  هيّا«  »بطاقة  وتعترب 
بطولة  خالل  اإلقامة  أماكن  لحجز 
للمشجعني  يمكن  كما  العالم،  كأس 
من خارج قطر حجز أماكن إقامتهم 
املضيف  البلد  منصة  خالل  من 
الرسمية، التي توفر خيارات متنوعة 
والفلل  السكنية  الوحدات  ومنها 
وبإمكان  وغريها،  العائمة  والفنادق 
املشجعني من حاميل تذاكر مباريات 
عرب  إقامتهم  أماكن  حجز  البطولة 

الرسمية. املنصة 
من  تعترب  هيا  بطاقة  أن  املؤكد  من 
يف  واعتمادها  املونديال  مكاسب 
الشقيقة  العربية  الدول  من  العديد 
كأس  الستضافة  حاليا  إرثا  يعترب 
يف  جهداً  قطر  تتدخر  ولن  العالم 
تحقيق  من  يمكن  ما  كل  تقديم 
والشعوب  للدول  كبرية  استفادة 

مختلف  عىل  العربية 
املستويات.

البطاقة تجمع قطر والسعودية ومصر والكويت واإلمارات وسلطنة عمان واألردن

لم يكن إعالن مصر عن تسهيالت لحاملي 
بطاقة )هّيا( سوى امتداد للنجاح المتواصل 

لقطر في تقديمها نسخة مونديالية 

غير مسبوقة على االطالق، ليس فقط 
على مستوى التنظيم، بل أيضا على 

مستوى اإلرث الذي تتركه، حيث ساهم 
المونديال معنويا في ترابط العالم العربي 
واالسالمي، وقد شاهدنا الكثير من حمالت 

التضامن على منصات التواصل للتأكيد 
على وقوف جميع العرب إلى جانب قطر 

في تنظيم أول كأس عالم في الشرق 
األوسط والمنطقة العربية والخليجية 

والعالم اإلسالمي.

كتب - عادل النجار

تأشيرة دخول
 العديد من الدول 

بشكل رسمي

مزايا كبيرة لحامليها 
ومكاسب عديدة للدول 

التي تفتح أبوابها

نجاح الفكرة إرث 

لكأس العالم للبناء 

عليه في المستقبل



يف  اعتزاله  بعد  حتى  املالعب  عن  يبتعد  ولم 
لكرة  الدويل  لالتحاد  انضم  أن  بعد   ،2006
للسويرسي  مستشارا  حاليا  يعمل  حيث  القدم 
لكرة  الدويل  االتحاد  رئيس  إنفانتينو  جياني 

القدم، فيفا.
عىل  بصمته  دجوركاييف  يوري  ترك  وكما 
التي لعب لها، بداية من فريق  مستوى األندية 
جرونوبل خالل الفرتة ما بني 1984 و1989، 
حيث سجل معه 23 هدفا يف 82 مباراة خاضها 
لفريق سرتاسبورج  بعدها  وانتقل  الفريق،  مع 
موناكو  وفريق  واحد،  ملوسم  معه  لعب  الذي 
خالل موسم الفرتة ما بني 1990 و1995 الذي 
لينتقل  مباراة،   155 يف  هدفا   59 معه  سجل 
يف  لعب  الذي  جريمان  سان  باريس  لنادي 

صفوفه 35 مباراة وسجل معه 13 هدفا.
كما أن لديه تجربة خارج الدوري الفرنيس مع 
 1996 بني  ما  الفرتة  خالل  ميالن  إنرت  فريق 

و1999 وسجل معه 30 هدفا يف 87 مباراة.
سنة  فرنسا  كأس  بلقب  موناكو  مع  وتوج 
1991، وباريس سان جريمان الذي حقق معه 
 ،1996 نسخة  األوروبية  الكؤوس  كأس  لقب 
كأس  بلقب  فوزه  بعد  ميالن  إنرت  مع  وكذلك 

االتحاد األوروبي.
الريايض يف  الوطن  لـ  قلبه  يفتح  دجوركاييف 
حوار حرصي، تحدث فيه عن استعدادات قطر 
واملنتخبات   ،2022 العالم  كأس  الستضافة 

املرشحة لنيل اللقب..

كأس  انطالق  عن  تفصلنا  قليلة  أيام   {
الرشق  يف  مرة  ألول   ،2022 قطر  العالم 

األوسط، كيف ترى ذلك؟

احتفالية كبرية يف كل  أنها ستكون  أعتقد 
املنطقة، وكرة القدم هي وسيلة لتقريب 
الفرصة  الشعوب، وتعطي  وتوحيد 
يقدم  أن  يحتضنها  بلد  لكل 

نفسه للعالم.

} كيف 

رأيت استعدادات قطر الستضافة املونديال 
؟

أنها  لقطر، خاصة  كبريا  تحديا  تعترب  البطولة 
سوف تستضيف 3 ماليني مشجع سيحرضون 
ليس  وهذا  العالم،  أنحاء  كل  من  العرس  هذا 
ونحن  التحدي  هذا  قبلت  قطر  لكن  سهالً، 
البداية،  صافرة  انطالق  الصرب  بفارغ  ننتظر 
بعد أن أكدت الدوحة جاهزيتها الستضافة هذه 

البطولة الكبرية.

الشتاء..  يف  مرة  ألول  سيقام  املونديال   {
يف  إقامتها  من  الالعبون  سيستفيد  كيف 

هذا التوقيت ؟

إيجابيات  له  الشتاء  فصل  يف  البطولة  إقامة 
يف  إقامتها  فكرة  أعجبتني  رصاحة  وأنا  كثرية، 
فالتغيري  ذلك،  أجل  من  وسعيد  التوقيت،  هذا 
مطلوب دائما يف كرة القدم، لهذا ستكون نسخة 

قطر تجربة رائعة سيعيشها الجميع.
ألول  ستشارك  قطر   -

مرة يف كأس العالم، ما النصيحة التي يمكن أن 
تقدمها لالعبني ؟

القطري  املنتخب  العبو  الخاص،  رأيي  حسب 
ليسوا  كونهم  ضغوطات  أي  بدون  سيلعبون 
مرشحني لنيل اللقب، كما أن البطولة ستقام عىل 
أرضهم وهذا يساعد كثريا الالعبني، لهذا عليهم 
خوض البطولة بدون خوف، خاصة أن الجمهور 

سيقف إىل جانبهم وهي فرصة مهمة لهم.

- من ترشح لنيل لقب النسخة 22 ؟

هذه البطولة ستشهد رصاعا كبريا بني منتخبات 
قوية تبحث عن تحقيق لقب آخر، ولكن أرشح 
املنتخب  وكذلك  اللقب  عىل  للحفاظ  الديوك 
السادس،  اللقب  لتحقيق  املرشح  الربازييل 
يف  يكون  سوف  الذي  مييس  بقيادة  والتانجو 
لقب  بتحقيق  جميلة  نهاية  عن  البحث  رحلة 
ينطبق  وهذا  تاريخه،  يف  مرة  ألول  املونديال 
أيضا عىل املنتخب األملاني القوي الذي سيكون 

منافسا قويا عىل اللقب.

أن  بإمكاننا  هل  املفاجآت..  عن  ماذا   {
عن  بعيدا  باللقب  يتوج  منتخبا  نشاهد 

ترشيحاتك وتكنهات الكثريين؟

دائما،  املفاجأة وارد  البطوالت، عنرص  مثل كل 
إفريقيا  منتخبا  الخاص سنشهد  رأيي  وحسب 

سيحقق املفاجأة يف كأس العالم قطر 2022.
- الجماهري الفرنسية ستكون حارضة بقوة يف 

الدوحة، ما الرسالة التي سوف توجهها لهم ؟
الفرنيس  املنتخب  أن  أنهم يعرفون جيدا  أعتقد 
دائما ما يجد صعوبات قبل بداية كأس العالم، 
الالعبون  يصبح  البداية  مع  صافرة  مع  لكن 
أبطال  هم  الالعبني  وكل  الجاهزية،  قمة  يف 
األهم  يعترب  الذي  فوز  أول  تحقيق  العالم ومع 
سيكونون أفضل، وجماهرينا سيكونون بقوة يف 

الدوحة وسيغنون »هيا يا أيها األزرق«.

} شاركت خالل الفرتة املاضية يف النسخة 
العاملية..  أسباير  أكاديمية  الثامنة من قمة 

هل يمكن أن تحدثنا عنها ؟

القمة كانت مهمة جدا بما أن الحديث فيها عىل 
التكنولوجيا والبيانات يف كرة القدم، واألهم من 
ذلك أن يكون تطبيقا ميدانيا من خالل املدربني 
يف  خربتي  أقدم  أن  فيها  وحاولت  والالعبني، 
تاريخ مشاركاتي بكأس العالم، وقمت بعرضها 
خالل النسخة الثامنة من قمة أكاديمية أسباير 

العاملية.

والبيانات  التكنولوجيا  عن  تحدثت   {
عن  تحدثنا  أن  يمكن  هل  القدم،  كرة  يف 

أهميتها ؟

تعترب البيانات من أهم الصناعات يف عالم كرة 
أهميتها  تصبح  املستمر  التطور  فمع  القدم، 
اتخاذ  يف  تساعدهم  والالعبني،  للمدربني  كبرية 

القرارات بشكل صحيح.
مونديال  نهائي  يف  ذلك  عىل  مثاال  وأذكر 
املفروض  من  كان  الربازيل،  أمام   1998
الجهة  عىل  الركنية  سينفذ  الذي  هو  زيدان 
وكانت  تنفيذها  منه  طلبت  لكن  اليرسى، 
أي  مراقبة  يف  مركزي  تركت  ألني  مغامرة 
هجمة مرتدة من الربازيل، لكن إحسايس كان 
يقول إن زيدان سيضيف الهدف الثاني، وهو 

بالفعل. ما حدث 

} ماذا عن منصبك الجديد يف الفيفا ؟

أنا حاليا مستشار رئيس االتحاد الدويل لكرة 
تواجدي  يعني  ما  أنفانتينو،  جياني  القدم 
من  العديد  عىل  والحديث  معه،  الدائم 

القدم. التي تهم كرة  املوضوعات 

مع  كبري،  بشكل  تغريت  القدم  كرة   {
الذي  فما  التكنولوجيا،  خاصية  استخدام 

تغري بعد التسعينيات ؟

املباريات أصبحت كما هي، لكن ما يحيط بها 
كثرية  دراسات  هنالك  اآلن  كثريا،  تغري 

فيما يتعلق اللعبة، أما الالعب 
فلم يتغري.

: األسطورة الفرنسية دجوركاييف يؤكد في حوار لـ 

مونديال قطر يوحد الشعوب
الدوحة جاهزة الستضافة الحدث الكبير.. وننتظر صافرة البداية
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إقامة البطولة في الشتاء لها إيجابيات كثيرة

هذه نصيحتي لالعبي العنابي

{ العنابي

يعتبر يوري دجوركاييف، أحد أساطير 
منتخب فرنسا السابقين، والذي 

تمكن من الحصول على أول لقب 
كأس العالم للديوك خالل البطولة 

التي أقيمت في فرنسا عام 1998، بعد 
التفوق على المنتخب البرازيلي في 

المباراة النهائية بثالثية نظيفة، وكان 
فيها دجوركاييف متواجدا بالتشكيلة 

األساسية.. ولعب يوري دورا كبيرا في 
تتويج الديوك بذلك اللقب التاريخي، حيث 

كان ممررا في المباراة الثانية للهدف الثاني 
الذي سجله زين الدين زيدان بالرأسية.

ولم يكن ذلك اإلنجاز الوحيد للنجم الفرنسي، 
بل حصد أيضا لقب بطولة دوري أمم أوروبا 2000 

وكأس القارات 2001، بخالف لعبه في العديد 
من األندية الكبرى في أوروبا مثل إنتر ميالن 

وحصد معه لقب الدوري األوروبي، وباريس سان 
جيرمان وحصد معه لقب السوبر الفرنسي 

ولقبا أوروبيا، كذلك موناكو الذي حصد معه 
كأس فرنسا، بخالف لعبه في الدوري األلماني.

حاوره- وحيد بوسيوف

{ تتويج فرنسا بلقب »1998«{ فرنسا ولقب مونديال »2018«

{ دجوركاييف

أرشح »4« منتخبات للقب.. ومنتخب إفريقي سُيحدث المفاجأة



كتب - عوض الكبايش
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رونالد دي بور سفير اللجنة العليا:

»اللقب« البرازيل األقرب لـ

وقال الالعب الذي شارك ضمن صفوف أندية 
أياكس أمسرتدام وبرشلونة ورينجرز: »سعدت 
يشعر  الفريق  أن  شك  وال  القرعة،  بنتائج 

بارتياح بوجوده ضمن هذه املجموعة أيًضا«.
دافع  الذي  الهولندي،  النجم  توقعات  وحملت 
كأس  منافسات  يف  بالده  منتخب  ألوان  عن 
العالم عامي 1994 بالواليات املتحدة و1998 
السادسة،  للمجموعة  كبرية  مفاجأة  بفرنسا، 
الدور ثمن  إىل  بتقدم كل من كرواتيا واملغرب 
وقال:  وكندا،  بلجيكا  حساب  عىل  النهائي، 

»غالباً ما تحمل منافسات كأس العالم مفاجآت 
بلجيكا  منتخب  أن  وأعتقد  متوقعة،  غري 
الذي  املغربي  املنتخب  مواجهة  يف  سيعاني 

أتوقع أن يمثل مفاجأة يف هذه املجموعة«.
اإلقصائية  للمراحل  بور  دي  توقعات  وشملت 
النهائي،  ربع  الدور  من  بدًءا  قوية  مواجهات 
قبل  الذهبي  املربع  إىل  هولندا  وصول  وتوقع 
أن تصطدم بمنتخب الربازيل، وتكتفي باملركز 
الثالث، فيما ستقيض الربتغال عىل آمال فرنسا 
نجوم  يرفع  وأن  املونديال.  بلقب  االحتفاظ  يف 

عىل  تغلبهم  بعد  الكأس  السامبا  منتخب 
كريستيانو رونالدو ورفاقه.

هي  الربازيل  يل،  »بالنسبة  بور:  دي  وتابع 
للفوز باللقب، فال شك أن  املرشح األوفر حظاً 
للقميص األصفر تأثرياً قوياً عىل العبي املنتخب 
الربازييل. وأعتقد أن فريق السامبا جاهز تماماً 
لكأس العالم، وأرى أنهم سريفعون الكأس مرة 

أخرى، بعد تفوقهم يف النهائي عىل الربتغال«.
بور  دي  رشح  الفردية،  الجوائز  صعيد  وعىل 
جريمان،  سان  باريس  ونادي  الربازيل،  نجم 

الذهبية،  الكرة  بجائزة  للفوز  جونيور،  نيمار 
وزميله يف باريس سان جريمان ونجم منتخب 
جائزة  عىل  للحصول  مبابي،  كليان  فرنسا 
بيكر،  أليسون  والربازييل  الذهبي،  الحذاء 
للتتويج  اإلنجليزي،  ليفربول  عرين  حارس 
بجائزة القفاز الذهبي، كأفضل حارس مرمى 
يف البطولة. ُيشار إىل أن منتخب هولندا يشارك 
يف كأس العالم للمرة الحادية عرشة يف تاريخه، 
مناسبة،  عرشة  إحدى  يف  البطولة  عن  وغاب 
حصل  كما  مرات،  ثالث  الثاني  املركز  وأحرز 

 ،1998 فرنسا  مونديال  يف  الرابع  املركز  عىل 
والثالث يف مونديال الربازيل 2014.

ويتنافس املنتخب الهولندي يف املونديال ضمن 
والسنغال  قطر  تضم  التي  األوىل،  املجموعة 
مباراة  الثمامة  استاد  ويستضيف  واإلكوادور. 
هولندا األوىل يف البطولة، يف مواجهة السنغال يف 
21 نوفمرب، ثم يلتقي منتخب اإلكوادور بعدها 
الدويل،  خليفة  استاد  أرضية  عىل  أيام  بأربعة 
قطر  ملواجهة  البيت،  استاد  إىل  ينتقل  أن  قبل 

يوم 29 نوفمرب يف ختام منافسات املجموعة.

كأس  وسفير  السابق،  الهولندية  الكرة  نجم  أعرب 
2022، رونالد دي بور، عن توقعه  FIFA قطر  العالم 
بفوز المنتخب البرازيلي باللقب السادس في تاريخه 
حساب  على  البطولة،  من  النسخة  هذه  خالل 
البرتغال، في المباراة النهائية باستاد لوسيل  منتخب 
حوار  في  بور  دي  وقال  المقبل.  ديسمبر  من   18 في 
مونديال  إن  واإلرث،  للمشاريع  العليا  اللجنة  لموقع 
غير  البطل  هولندا،  لمنتخب  قويًا  أداًء  سيشهد  قطر 
المتوج، الذي وصل إلى نهائي كأس العالم 3 مرات 
دون أن يتمكن من إحراز اللقب، حيث توقع 
يحتل  أن  السابق،  الوسط  خط  العب 
بعد  الثالث،  المركز  بالده  منتخب 
متفوقًا  األولى،  المجموعة  تصدره 
لقب  حامل  السنغال،  منتخب  على 

كأس األمم اإلفريقية.

مشاركة العبي منتخبنا للرجبي

جنى كامل: سعداء بالمشاركة
الوطني  الفعالية مشاركة كبرية من العبي منتخبنا  شهدت 
األول للرجبي للرجال والسيدات، وذلك يف إطار الدعم الالزم 
ورفع الروح املعنوية لدى العبي فريق كرة القدم، وحرص 
يف  لزمالئهم  رسائل  إرسال  من  الوطني  منتخبنا  نجوم 
املنتخب الوطني األول من أجل الدعم واملساندة، قبل ساعات 
سينطلق  والذي   ،2022 قطر  مونديال  بطولة  انطالق  من 
النسخة  افتتاح  األكوادور يف  بمواجهة تجمع قطر مع  األحد 

االستثنائية.
عن  للرجبي  القطري  املنتخب  العبة  كامل  جنى  وأعربت 
املونديالية،  الفعالية  يف  زمالئها  مع  املشاركة  يف  سعادتها 
الجنة  قدرة  وأثبتت  بامتياز  نجحت  الفعالية  أن  إىل  مشرية 

ملنظمة  للفعاليات عىل تنظيم أفضل األنشطة الرتفيهية الجماهريية.ا

{ جنى كامل

عبدالله الخاطر: 

فـخــورون بـمـشــــاركتنـا
القطرية  باللجنة  العام  الرس  أمني  الخاطر  أمان  عبدالله  أكد 
باألمس  أقيمت  التي  الفعالية  أن  والهوكي  الرجبي  لرياضات 
اللجنة القطرية يف الحدث االستنثائي  جاءت يف إطار مشاركة 
كبريا  كان  التفاعل  ان  إىل  2022، مشريا  العالم  كأس  بطولة 
ومميزا. أوضح أمان أنَّ قطر ستبهر الجميع بمستوى املالعب 
واألجمل  األفضل  تعترب  التي  املونديالية 
فقط،  العالم  مستوى  عىل  تطوًرا  واألكثر 
املصاحبة  الفعاليات  بُمستوى  ستبهرهم  بل 
الفعاليات  مئات  تنظيمها  ظل  يف  للبطولة 
عىل  واملتعة  الفرحة  التي ستدخل  الجماهريية 
قلوبهم، حيث سيكونون عىل موعد مع فعاليات 
مختلفة عن التي عاشوها يف دول أخرى نظمت 
ليشاهدوا  الفرصة  لهم  ستكون  كما  البطولة، 

مدى التطور الذي وصلت إليه البالد.
البالد  بتنظيم  ثقة  عىل  أنه  إىل  الخاطر  وأشار 
ومغايرة  مختلفة  ستكون  أنها  خاصًة  مبهرًة،  نسخًة 
عن باقي البطوالت التي أُقيمت منذ انطالقها ألنَّها املرَّة 

األوىل التي تقام يف دولة عربية. 

{ عبدالله الخاطر

نظمتها اللجنة الرياضية القطرية لرياضات الرجبي والهوكي

فعالية مونديالية.. »استثنائية«

} تصوير - أسامة الرويسان

القطرية  الرياضية  اللجنة  نظمت 
لرياضات الرجبي والهوكي باألمس فعالية 

بكتارا  الروماني  باملرسح  مونديالية  رياضية 
كأس  بطولة  الستضافة  االستعداد  إطار  يف 

كل  الحفل  حرض   ..2022 قطر   FIFA العالم 
القطرية  اللجنة  رئيس  الكواري  يوسف جهام  من 

الخاطر  أمان  الرجبي والهوكي، وعبدالله  لرياضات 
أمني الرس العام للجنة القطرية لرياضات الرجبي 

والهوكي.
 32 الـ  الدول  مشاركة  عىل  الفعالية  واشتملت 
عرب   ،2022 قطر  مونديال  يف  املشاركة 
أو من يمثلها  عدد من مشجعيها 
بارتداء القمصان التي تحمل 
منتخب  كل  شعار 
البطولة،  يف  مشارك 
جاء  لوحة  وكتبوا 
قطر«..  »شكرا  فيها 

شعارات  تجهيز  تم  املقابل  ويف 
والفتات تحمل شعارات الرتحيب 
مختلفة،  لغات  عرب  الدول  بكل 
وجميعها تحمل معنى واحدا وهو 
»أهال بكم يف قطر« و»مرحبا قطر«.
ويف كلمة له أكد يوسف جهام الكواري 
الرجبي  لرياضات  القطرية  اللجنة  رئيس 
وتم  منها..  البد  كان  الحدث  يف  »مشاركتنا  والهوكي: 
 2022 لعام  العالم  كأس  انطالق  قبيل  الفعالية  تنظيم 
أحد أهم أيام مجدنا وأبرز محطات عزتنا، حيث نستعد 
لسماع صافرة أحد أكثر األحداث ترقبًا يف العالم، وتابع 

نجاح  مؤرشات  إن  قائاًل:  حديثة 
القدم  لكرة  العالم  كأس  بطولة 
الله- ستحمل يف طياتها  -إن شاء 
األثر اإليجابي يف املجتمع وسترتك 
من  الكثري  وتعزز  مستداًما،  إرًثا 
إسهاماتها  بجانب  الجوانب، 
اإليجابي  التغيري  يف  اإليجابية 
نفوسنا  يف  تبني  حيث  باملجتمع، 
بقدرة  راسًخا  إيماًنا  جميًعا 

الرياضة عىل إحداث التغيري اإليجابي 
يف املجتمعات«. { يوسف جهام يتحدث للزميل عوض الكباشي

يوسف جهام 

الكواري: المونديال 

سيبهر العالم.. ومرحبا 

بالجميع 



إجراء  عىل  حرص  الريايض   $
العرب  مونديال  عن  للحديث  معه  لقاء 
قلية  ساعات  قبل  قطر  وتحضريات 
عالقته  عن  فتحدث  البداية،  رضبة  من 
العالم،  حول  الكروية  ورحالته  بمييس 
التي  األخرى  التفاصيل  من  والكثري 

نرصدها عرب السطور التالية:

} يف البداية ماذا قدم مبخوت املري 
للمونديال..؟ 

به  أمثل  كي  اسمي  صنعت  أنا  أوال   -
لله  والحمد  فقط،  لنفيس  وليس  بالدي 
دولة  كل  يف  لبالدي  سفري  خري  كنت 
زرتها سواء يف أوروبا أو أمريكا الالتينية، 
حيث  أيضا  وروسيا  اليابان  يف  وحتى 
وكأس  لألندية  العالم  كأس  حرضت 
العالم، ويف السوبر كالسيكو باألرجنتني 
وكذلك نهائي الليربتادوريس يف البريو، 

ودائما كان هديف الرتويج للمونديال.

} دور املؤثر يف رأيك.. هل تعتقد أنه 
مطالب بتقديم الكثري لبالده..؟

كسائح  يذهب  أن  بإمكانه  املؤثر   -
مشكلة،  أي  بدون  باألجواء  ويستمتع 
جميلة  صورة  ينقل  أن  األهم  ولكن 

ويروج لبالده ويمثلها خري تمثيل ؟

حاجة  يف  قطر  أن  ترى  وهل   {
للرتويج..؟

يوجد  وال  الرتويج  إىل  تحتاج  بلد  كل   -
بلد ليس يف حاجة ملن يمثله ويروج له.

} مقاطعة كأس العالم التي رددها 
البعض كيف تراها..؟

يدعون  الغرب  بعض  برصاحة   -
عنرصية  لديهم  ليس  وأن  اإلنسانية، 
ولكن هذا غري صحيح، وبالنسبة لنا نحن 
واثقون من أنفسنا، ومهما تتكلم صحافة 
الغرب ال نفكر فيهم، واملهم بالنسبة لنا 
مساندة اإلخوة العرب ألن البطولة بطولة 

كل العرب وليس قطر فقط.

وواضح جدا أن هذه الحمالت عنرصية، 
البطولة  وهذه  وقدود  قدها  نحن  لكن 
بيدا  يدا  والعمل  الجميع  بدعم  ستنجح 
لترشيف الرياضة والكرة العربية وواثق 

الخطى يميش ملكا.

تقدم قطر خالل  أن  تتوقع  ماذا   {
املونديال..؟

- قطر قدمت األشياء الكثرية عىل صعيد 
قبل  وحتى  الرياضية،  األحداث  تنظيم 
كأس العالم، ويشهد التاريخ يف تميزها 

بالتنظيم.

كأس  من  استفادت  قطر  وهل   {
العالم أم العكس..؟

العالم  كأس  أفادت  التي  هي  قطر   -
ألنها ستعمل أشياء لم تحدث من قبل، 

وستضيف للحدث العاملي الكثري.

} من تتوقع أن يتوج باللقب..؟

األرجنتني  تتويج  أتمنى  شخصيا   -
باللقب، لكن أتوقع الربازيل.

تحقيق  عىل  قادر  مييس  وهل   {
الحلم لألرجنتيني..؟

القدم  وكرة  تصفق،  ال  الواحدة  اليد   -
السنوات  يف  ومييس  جماعية..  لعبة 
لكن  كامل  لفريق  بحاجة  كان  املاضية 
بالكرة  مميز  األرجنتيني  املنتخب  اآلن 
الجماعية، وأنا أخىش فقط من املنافسة 

القوية خاصة من الربازيل وفرنسا.

عىل  حزنت  الذي  املنتخب  من   {
غيابه عن كأس العالم 2022..؟

- حزنت حزنا شديدا عىل غياب منتخب 
ممتع  فجمهوره  البطولة،  عن  بريو 
األخرية  اللحظات  يف  غاب  وقد  للغاية، 
أمام  الرتجيح  بركالت  الخسارة  بعد 

أسرتاليا.

يف  البطولة  نجم  يكون  ومن   {
رأيك..؟

األفضل  سيكون  البطولة  هذه  أتوقع   -
فيها من بني مييس ومبابي ونيمار.

الذي  املكان  ما   {
الجماهري  تنصح 

بزيارته..؟

واقف  سوق   -
وكتارا  ومشريب 

واآلن  أسباير،  وحديقة  ولوسيل  ولؤلؤة 
كثرة  من  علينا  الصعب  من  أصبح 
ننصح  أن  الجديدة  الجميلة  األماكن 
السابق،  أين يذهبون بعكس  إىل  الزوار 

وهذه نعمة كبرية والحمد لله.

ميديا  السوشيال  أعطت  ماذا   {
ملبخوت املري..؟

رسالة  بإيصال  الكثري  يل  أعطت  لقد   -
أن كل مواطن واجب عليه أن يمثل بالده 
خري تمثيل سواء يف قطر أو خارج قطر، 
وأحلم دائما بتقديم كل ما أملك من أجل 

قطر.

بمييس  عالقتك  طبيعة  هي  ما   {
وكيف تعرفت عليه..؟

زيارتي  تكرار  بعد  عليه  تعرفت   -
لربشلونة وحضوري املتواصل ملباريات 
وخارجها،  الديار  داخل  الفريق 
نفس  يف  معهم  وأسكن 
الفندق حتى الذي يكون 
عرب  برشلونة  خارج 
واتصاالت  عالقات 
للتعرف  مستمرة 
الفندق  اسم  عىل 

الذي يسكن فيه الفريق، وهذا كان أمرا 
صعبا للغاية لكن من خالل التعرف عىل 
الخاصة،  واملصادر  الصحفيني  بعض 

وبعد فرتة أصبحت مألوفا لديهم.

يف  صعوبات  تواجه  كنت  وهل   {
اللقاء مع الالعبني..؟

- بالتأكيد، فقد كان األمن يقف حاجزا 
مرور  مع  لكن  الالعبني  وبني  بيني 
الشهور واأليام أصبحوا يعرفونني جيدا 
من  وطلبت  وفيهم،  منهم  واحد  وكأني 
التمرين  أحرض  أن  األيام  أحد  يف  مييس 
بعدها عالقة  الفور وكونت  ورحب عىل 

مع النجم األرجنتيني.

املادي  العبء  تتحمل  كنت  هل   {
بمفردك..؟

فرتة  بعد  ولكن  البداية،  يف  نعم   -
تواصلت مع العديد من الرشكات وأقوم 
ويزيد  وأسافر،  اإلعالنات  بعض  بعمل 
الرشكات  مع  وتتواصل  املتابعني  عدد 
وأصبح يل مدخول خاص واألمور تسري 

عىل مايرام.

يف  املنتخب  حظوظ  ترى  كيف   {
التأهل عن مجموعته إىل املونديال..؟

الدور  عبور  عىل  قادر  املنتخب   -
املجموعة،  صعوبة  رغم  األول، 
وجود  يف  مرص  عىل  فازت  فالسنغال 
جماعية  كرة  يلعب  وهو  صالح  محمد 
مميزة، والفريق الهولندي مرشح قوي 
كبري  أملنا  لكن  اللقب  عىل  للمنافسة 
إلسعاد  بينهم  واالنسجام  الالعبني  يف 

القطرية. الجماهري 

يمكن  الذي  السالح  هو  ما  لكن   {
أن يرجح كفة املنتخب يف رأيك..؟

- رغم ان املهمة صعبة كما قلت لكنها 
بوجود  النهاية،  يف  مستحيلة  ليست 
الجمهور الذي تقع عليه مسئولة كبرية 
الفريق والالعبني والتشجيع بكل  لدعم 
من  بدايتها  وقبل  البطولة  خالل  قوة 
لتقديم  الالعبني  معنويات  رفع  أجل 

أفضل مالديهم.

يف  آخر  منتخبا  ستشجع  هل   {
املونديال بعد قطر..؟

العربية،  املنتخبات  خاصة  بالتأكيد   -
وأعتقد  علينا،  واجب  جميعا  فدعمها 
بتوحيد  الثقافة  وزارة  حملة  أن 
املنتخبات  كل  خلف  العربية  الجماهري 
كل  يف  نجد  حتى  للغاية  رائعة  فكرة 
تساند  العربية  املنتخبات  مباراة 

الفريق.

تأهله  تتوقع  الذي  املنتخب  من   {
إىل دور الـ16 من الفرق العربية..؟

دور  إىل  املغربي  املنتخب  تأهل  أتوقع 
أيضا  مجموعته  صعوبة  رغم  الـ16، 

لكن لديه فريق مميز وقوي.

} كلمة أخرية..؟

سويا  سنحتفل  ديسمرب   18 يف   -
االتجاه  يف  نسري  أننا  للعالم  ونثبت 
يكون  الله  شاء  وإن  الصحيح، 
عىل  واألنجح  األفضل   2022 مونديال 

مر تاريخ بطوالت كأس العالم.

: مبخوت المري.. أحد أهم المؤثرين في السوشيال ميديا في حوار لـ

واثق الخطوة يمشي »ملكا«..!
بعض الغرب يدعون اإلنسانية.. وهم مرضى »بالعنصرية«

حزين لغياب بيرو عن مونديالنا.. والجمهور سيكون كلمة السر 
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{ بقميص العنابي مع المشاهير

{ المري يتحدث للزميل محمد الجزار

ال أسافر من 
أجل السياحة.. 
والترويج لبلدي 

هدفي دائما 

تعلمت 
»اإلنجليزي« في 
الشارع.. وهذا سر 
معرفتي بميسي 

مبخوت المري.. واحد من أهم 
األسماء الالمعة في عالم 

السوشيال ميديا، وبرز اسمه 
خالل السنوات الماضية 
بعدما نجح في تكوين 
عالقات رائعة مع كبار 

نجوم الكرة العالمية في 
برشلونة وريال مدريد، 

ومنهم األسطورة 
ليونيل ميسي.

يسافر شرقا وغربا، 
ويقوم بالترويج لمونديال 

2022 بطريقة جميلة، 
جعلت منه سفيرا للحدث 

العالمي الكبير وينقل كل ماهو 
مميز ورائع عن وطن المونديال.

حوار – محمد الجزار

أخشى من فرنسا 
والبرازيل.. وهما 
أقوى المرشحين 
للفوز بالكأس 

ترجمة .. »جوجل« أفضل.. سيلفي
من  الكثري  حقق  إنه  مبخوت  قال 
النجوم  مع  عالقاته  من  املكاسب 

وشهرته.
وأضاف: الحمد لله عالم السوشيال 
الكثري  عند  القبول  منحني  ميديا 
من الناس، وحاولت استغالل هذا 

اليشء ملصلحة وطني.
وكشف مبخوت أنه يف البداية كان 
لعدم  جوجل  برتجمة  يستعني 
كنت  وقال:  باإلنجليزي  الحديث 

أستعني ببعض املرتجمني.

بسؤاله عن التصوير مع 
أفضل املشاهري يف العالم 
وكريستيانو  مييس  مثل 
وماهو  وغريهم،  وخابي 
التقطه  سيلفي  أفضل 
قائال  رد  املري؛  مبخوت 
مع  كان  األفضل  بأن 
يف  الوالد  األمري  سمو 
مع  واآلخر  برشلونة، 
مونديال  يف  األمري  سمو 

روسيا.
{ مع خابي { في ملعب حديقة األمراء

{ مع عبد الله السلمي الرحالة السعودي

تضحيات من أجل »الحلم«
يقول مبخوت عن سفره الكثري 
خارج قطر: برصاحة أنا أشتاق 
للدوحة شوق الطفل ألمه، ولكن 
والسفر  للغربة  يحتاج  العمل 

والتحمل.
سهل  يشء  يوجد  ال  وأضاف: 
من  يشء  كل  تحملت  لكني 
والوصول  إنجاز  تحقيق  أجل 
من  الكثري  يحتاج  وهذا  للقمة 
بعض  وتحمل  التضحيات 
حالة  يف  الوطن  لخدمة  األشياء 

الحاجة إليه.
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أبرز النجوم في قائمة الهدافين التاريخيين لكأس العالم

قد يختلف الصراع بين الحصول على لقب كأس العالم، وتحقيق إنجاز 
شخصي، لكن ترك بصمة في المونديال، حلم يراود أي العب حتى 

وإن فشل منتخب بالده في تحقيق اللقب، فالكثير من نسخ كأس 
العالم التزال مرتبطة بأسماء العبين كانوا هدافين فيها، وهناك من 

اعتزل كرة القدم واليزال يتصدر المشهد على مستويات اإلنجاز 
الشخصي، كونه الهداف التاريخي لكأس العالم، مثل 

األلماني ميروسالف كلوزه الذي يعتبر الهداف التاريخي 
لكأس العالم، وهذا ينطبق حتى على صاحب الهدف األول 

في بطولة كأس العالم، الذي اليزال بمثابة إنجاز يضعه 
الالعبين ضمن أهدافه في البطولة. ويحتفظ كلوزه بصدارة بعض 

قائمة الهدافين التاريخيين لكأس العالم، برصيد 16 هدًفا، متفّوًقا على رونالدو 
الذي كان قبل مونديال 2014 هو الهداف بـ 15 هدفا.

كتب - وحيد بوسيوف

كلوزه »16« هدفا

لينكر »10« أهداف ران »10« أهداف

كأس  يف  الوحيد  الالعب  كلوزه  مريوسالف  يعترب 
الذي ظهر يف أربع مباريات متتالية  العالم 

يف املربع الذهبي.
وسجل كلوزه 16 هدفا خالل 24 مباراة 

املونديال،  يف  املانشافت  مع  خاضها 
بعد   0.63 بلغ  تهديفي  بمعدل 

املشاركة يف أربع نسخ من 
كأس العالم.

كرة  انجبتهم  الذين  املهاجمني  أفضل  من  واحدا  باتيستوتا  جابرييل  يعد 
وهو  أهداف،   10 يلقب  كما  باتيجول  سجل  وقد  األرجنتينية.  القدم 

وتوفيلو  لينكر  جاري  مناصفة  سجلها  التي  األهداف  عدد  نفس 
التو.  غجيغوج  والبولندي  مولر  توماس  واألملاني  كوبيالس 

وشارك باتيستوتا يف 3 نسخ من كأس العالم، البداية 
فرنسا  العالم  كأس  ثم   ،1994 مونديال  مع 

1998، وآخرها يف 2002.

خطف رونالدو األضواء يف مونديال 2002 الذي أقيم يف 
التي  أهدافه  خالل  من  سواء  واليابان،  الجنوبية  كوريا 
قادت الربازيل لنيل اللقب، أو من الحالقة التي اشتهر بها 
خالل تلك النسخة. وسجل رونالدو 15 هدفا 
يف 19 مباراة شارك فيها بدءا من 1994 
لغاية نسخة 2006، بمعدل تهديفي 

.0.79

رونالدو
 الظاهرة »15« هدفًا

جيرد مولر
 »14« هدفا
املهاجم األملاني جريد مولر 
سجلت  التي  األسماء  من 
حضورها يف كأس العالم 
هدفاً   14 أحرز  عندما 
مونديال  ويف  مباراة   13 يف 
يف  »هاتريك«  احرز   1970

العام  املجموع  يف  و10  مناسبتني 
عام  ويف  الذهبي  بالحذاء  للفوز 

1974 سجل مولر هدف الفوز يف 
شباك منتخب هولندا بقيادة 

كرويف آنذاك. 

جاست  باسم  مسجالً  الزال  القيايس  الرقم 
يف  املولود  االسبق  الفرنيس  املهاجم  فونتني 
مشاركة  يف  هدفا   13 سجل  الذي  املغرب 
مونديالية واحدة مع منتخب الديوك يف كأس 

العالم 1958 بالسويد.

بالده  منتخب  قاد  بيليه  الربازييل  النجم 
 - أعوام »58 - 62  العالم  للفوز يف كأس 
14 مباراة علما  12 هدفا يف  70« مسجال 
البطولة  من  نسخ  أربع  يف  شارك  بأنه 

العاملية.

الجيل  أفراد  أحد  كوتشيس  ساندور  يعد 
هدفا   11 سجل  الذي  املجر  ملنتخب  الذهبي 
يف  الوحيدة  مشاركته  من  مباريات  خمس  يف 
كأس العالم، عندما احتلت املجر املركز الثاني 

يف مونديال 1954، يف مفاجأة كبرية. 

كأس  يف  اسمه  كلينسمان  يورجن  كتب 
العالم كمدرب والعب، حيث يتواجد يف قائمة 
كوتشيش،  ساندور  مع  مناصفة  الهدافني 
بعد تسجيله 11 هدفا يف 17 مباراة، بمعدل 
تهديفي 0.65، وقد شارك ايضا يف ثالث نسخ 
واختتمها   1990 من  بدءا  العالم  كأس  من 

بمونديال فرنسا 1998.

يورجن كلينسمان ساندور »11« هدفابيليه »12« هدفافونتين »13« هدفا
»11« هدفا

4567

يف  بأحرف من ذهب  اسمه  ران  سجل هيلموت 
املرتبة  يف  يتواجد  حيث  العالم،  كأس  تاريخ 
وجابرييل  لينكر  جاري  مع  مناصفة  الثامنة 

واألملاني  كوبيالس  وتوفيلو  باتيستوتا 
التو،  غجيغوج  والبولندي  مولر  توماس 

عرش  يف  أهداف   10 أحرز  ان  بعد 
مباريات بمعدل تهديفي بلغ 1:00، 

رغم مشاركته يف نسختني فقط 
1954 و1958.

باتيستوتا

»10« أهــــــــداف احتل األسطورة اإلنجليزية جاري لينكر هو اآلخر املركز 
جاري  مع  مناصفة  الهدافني  ترتيب  يف  الثامن 

لينكر وجابرييل باتيستوتا وتوفيلو كوبيالس 
واألملاني توماس مولر والبولندي غجيغوج 
منتخب  مع  لينكر  احرز  وقد  التو، 
مباراة   12 يف  أهداف   10 إنجلرتا 
ان  بعد   ،0.83 بلغ  بمعدل 
 1986 نسختي  يف  شارك 

و1990.

2
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ق���ص���ص اس��ت��ث��ن��ائ��ي��ة

 هذه الرحلة ستقودنا الكتشاف خبايا وأرسار 
وصلت  وكيف  البطولة،  إطالق  صاحبت 
القدم،  كرة  بطوالت  أهم  تكون  ألن  البطولة 
البلد  فيها  يستعد  سنوات،   4 كل  تقام  حيث 
حق  عىل  الحصول  بعد  الستضافتها  املنظم 
لكرة  الوطنية  االتحادات  وتحرض  االستضافة، 
القدم منتخبها لنيل رشف املشاركة يف البطولة، 
وهذا ما أضاف لكرة القدم الكثري من الشغف، 
ويف  األصوات،  تملؤه  مرسحا  أصبحت  أن  بعد 
متضاربة  مشاعر  أيضاً  تسيطر  املرسح  نفس 
واألحبة عىل  الخصوم  يجتمع  وهناك  وحزينة، 
عشق مجموعة من الالعبني أو فرق املدن حول 

العالم أو املنتخبات الوطنية.
وتختلف بطولة كأس العالم عن كل البطوالت، 
إنها  عنها  القول  يمكن  التي  البطولة  فهي 
التي  والفعالية  املختلفة،  الثقافات  ملتقى 
يف  الجغرافيا.  فرضتها  التي  املسافات  تقرب 
أن  يمكنك  العالم،  كأس  يحتضن  الذي  البلد 
تقابل رجالً جاء من جنوب أفريقيا وآخر ركب 
الطائرة من أالسكا، ويمكنك التعرف إىل لغات 
يمس  وال  متباينة،  وعادات  احتفاالت  وطرق 
القدم فقط، بل حتى  ذلك محبي وعشاق كرة 
من ال يتابع املستديرة وال يهتم ألخبارها بشكل 
أمام  4 سنوات  كل  لكن تجده متسّمراً  يومي، 

الشاشات ملتابعة العبني ربما لم يسمع عنهم.
هذا  خالل  من  الريايض،   $ ويرسد 
البطوالت يف كرة  انطالقة كربى  التقرير قصة 
القدم »كأس العالم« من خالل األسطر اآلتية:

هنا.. بدأت الفكرة

حظيت  العالم،  كأس  بطولة  انطالق  قبل 
التي اندرجت يف األلعاب  القدم  منافسات كرة 
القرن  عرشينيات  ويف  كبري،  باهتمام  األوملبية 
يحاولون  اللعبة  عىل  القائمون  كان  املايض، 

تطويرها وإعطاءها شكالً أكثر احرتافية.
العام  يف  العالم  فكرة كأس  كانت والدة  لذلك، 
1904، يف العاصمة الفرنسية باريس. يومها، 
القدم  لكرة  الدويل  االتحاد  أعضاء  تحدث 
»فيفا«، بحضور 7 دول هي: سويرسا، بلجيكا، 
والسويد  إسبانيا  هولندا،  فرنسا،  الدنمارك، 
عن  بعيداً  باالتحاد  خاصة  بطولة  إطالق  عن 
األلعاب األوملبية، إذ لم تحظ الرياضة الشعبية 

األوىل يف العالم بالتقدير الكايف.
طويالً  وقتاً  استغرق  الرسمي  القرار  لكن 
اللجنة  رفض  أبرزها  كان  أمور،  عدة  بسبب 
من  خوفاً  البطولة؛  فكرة  الدولية  األوملبية 
وكذلك  العريقة،  األوملبية  الدورات  يف  تأثريها 
اللعبة  عىل  الدويل  االتحاد  سيطرة  من  خوفاً 

األكثر شعبية يف العالم.
العام  يف  مجدداً  األضواء  إىل  الفكرة  عادت 
ريميه،  جول  الفرنيس  املحامي  يد  عىل   1921
الذي كان رئيساً التحاد كرة القدم الفرنيس بني 
منصب  أيضاً  وشغل  و1945،   1919 عامي 

رئيس »الفيفا« بني عامي 1921 و1954.
جاء  سنوات،   7 وبعد 

القرار الرسمي بإطالق بطولة عاملية ملنتخبات 
اسم  وكان   ،1928 مايو   26 يف  القدم،  كرة 

البطولة »كأس النرص«.
البطولة،  تنظيم  بطلب  األوروجواي  تقدمت 
يف  املنتخبات  رائدة  كانت  إذ  املوافقة؛  وتمت 
أوملبيتني،  دورتني  آخر  وبطلة  الوقت  ذلك 

وقدمت تسهيالت للمنتخبات املشاركة.
الفرق  مصاريف  بدفع  الدويل  االتحاد  وتكفل 

وتنقالتها الصعبة يف ذلك الوقت.
العاملية  والحرب  البداية..  كانت  األوروجواي 

الثانية أوقفتها

 ،1930 النور يف عام  العالم  رأت بطولة كأس 
النسخة  ولعبت  األوروجواي،  يف  أقيمت  عندما 
األوىل من كأس العالم، ومنذ ذلك الحني، أقيمت 
البطولة كل 4 سنوات، وتوقفت يف فرتة الحرب 

العاملية الثانية.
رشط  هناك  كان  البطولة،  انطالق  قبل  لكن، 
الفائز،  للمنتخب  ثمينة  جائزة  تقديم  بوجوب 
سّميت  التي  الذهبية  الكأس  الجائزة  وكانت 

»كأس جول ريميه« تكريماً له.
من  الكثري  ريميه«  جول  »كأس  شهدت 
للعديد من  املغامرات، وتعرضت عرب تاريخها 

رئيس  نائب  رسير  تحت  أخفيت  إذ  املواقف، 
أثناء  يف  باريزي،  أوتورينو  الدويل،  االتحاد 
تكون  أن  من  خوفاً  الثانية؛  العاملية  الحرب 

عرضة للضياع.
رسقة كأس »جول ريميه«.. والكلب بيكلز نجم 

مونديال »1966«
كأس  بطولة  وجدتها  التي  الصعوبات  من 
الحرب  بعد  الثانية  انطالقتها  خالل  العالم 
ريميه«  جول  »كأس  تعرض  الثانية،  العاملية 
النسخة  خالل   ،1966 بعام  البداية  للرسقة، 
الكأس،  ضاعت  حيث  إنجلرتا،  يف  أقيمت  التي 

تحت  مدفونة  وجدت  متواصل،  بحث  وبعد 
الكالب  أحد  إيجادها  يف  ساهم  وقد  شجرة، 
)بيكلز( املدربة عىل إيجاد املرسوقات الضائعة، 

وكان بيكلز نجم مونديال 1966.
تعرض  التي  الوحيدة  املرة  تلك  تكن  ولم 
عام  خالل  أخرى  مرة  تكررت  فقد  للرسقت، 
حينما  الربازيلية،  جانريو  دي  ريو  يف   ،1983
الربازيل  وطلبت  بإذابتها،  اللصوص  قام 
االحتفاظ بالكأس بعد فوزها باللقب 3 مرات، 

لتمنح نسخة طبق األصل عنها.

كأس »السير توماس ليبتون«

قبل االنطالقة الرسمية للمونديال األول، كانت 
املنتخبات  تجمع  رسمية  غري  بطولة  هناك 
إذ  القدم،  كرة  لعب  يف  تمرست  التي  القليلة 
أقيمت بطولة »كأس السري توماس ليبتون« يف 
عامي 1909 و1911، باإلضافة إىل منافسات 
شاركت  التي  األوملبية،  الصيفية  القدم  كرة 
أي  بها  الفائز  يمنح  ولم  الهواة،  فرق  فيها 
كانت  إذ  األخرى،  الرياضات  كما  ميدالية 
البعض  ويعتربها  فقط،  استعراضية  رياضة 
مستوى  عىل  العالم  لكأس  بطولة  أول  أنها 
ملخرتع  نسبة  االسم  بهذا  وسميت  األندية، 
يف  عرش  التاسع  أواخر  يف  »ليبتون«  عالمة 

جالسكو املدينة األسكتلندية.

بطولة للجميع

العالم  كأس  بطولة  من  األوىل  النسخة  شهدت 
اليوم  وصل  العدد  لكن  منتخباً،   13 مشاركة 
 2026 العام  نسخة  ويف  منتخباً،   32 إىل 
سيشارك فيها 48 منتخباً. تجمع بطولة كأس 
العالم شعوباً من مختلف بقاع األرض وتجذب 
املشاهدين، ولعّل عدد متابعيها خري دليل عىل 

أهميتها بالنسبة إىل الشعوب.

نسب كبيرة في عدد المتابعين

وفق الفيفا، فإن أكثر من 1.12 مليار مشاهد 
التي   ،2018 ملونديال  النهائية  املباراة  تابعوا 
عىل  الثانية  النجمة  فرنسا  منتخب  فيها  حقق 

حساب كرواتيا.
كما أوضح »الفيفا« أن ما مجموعه 3.5 مليار 
شخص، أي أكثر من نصف سكان العالم ممن 
العمر عىل األقل، تابعوا أهم  الرابعة من  بلغوا 

بطولة لكرة القدم.
مشاهد  مليار   3.04 أن  إىل  االتحاد  وأشار 
تابعوا 3 دقائق عىل األقل، بزيادة قدرها 10.9 
 2.49 2014. وتابع  % عن مونديال الربازيل 
بزيادة  األقل،  مليار شخص نصف ساعة عىل 

1.95 % عن مونديال 2014.
فستكون   ،2022 قطر  مونديال  نسخة  أما 
عربي  بلد  يستضيفها  نسخة  أول  بذلك 
رئيس  بحسب  املتوقع،  ومن  األوسط،  والرشق 
يصل  أن  إنفانتينو،  جياني  الدويل،  االتحاد 
 5 إىل نحو   2022 العالم  عدد مشاهدي كأس 

مليارات شخص.

{  كأس جول ريميه

كأس العالم هي البطولة التي يتمنى أي العب أن 
يتوج بها، فالعديد من  بالك من  يشارك فيها، فما 
فيها  المشاركة  دون  اعتزلوا  القدم  كرة  أساطير 
بعد  حتى  ترافقهم  الحسرة  جعل  ما  مرة،  ولو 

يونايتد  مانشستر  نجم  جيجز  ريان  مثل  االعتزال، 
الذي  ويلز،  بالده  منتخب  ضعف  ضحية  راح  الذي 
في  وسبقه  قطر،  مونديال  في  حاضرا  سيكون 
هذه الحسرة النجم الفرنسي ايريك كانتونا وقبله 
ريال  أسطورة  جانب  إلى  بيست،  وجورج  وياه  جورج 
الذي لم يلعب سواء  الفريدو دي ستيفانو،  مدريد 

مع المنتخب األرجنتيني أو إسبانيا.

أولئك  عن  التقرير  هذا  في  حديثنا  يكون  ولن 
االنطالقة  لنقطة  ستكون  رحلتنا  بل  األساطير، 
إلى  فالطريق   ،1930 عام  في  نفسها  للبطولة 
صعوبات  تخللته  شاقا  كان  الفكرة  تطبيق 
الدولية،  األولمبية  اللجنة  من  حتى  واعتراضات 
للمنتخبات  العالم  كأس  إقامة  من  تتأثر  أن  خوفا 

الوطنية..

{  الكلب بيكلز في  مونديال 1966

بطولة تجمع كل الشعوب
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كتب - وحيد بوسيوف



أغربها آلة »الفوفوزيال« واألخطبوط »بول« في مونديال »2010«

حكايات درامية في »النسخة اإلفريقية« !
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أ. ف. ب- بأدائها السلس املبني عىل التمريرات 
لقب  إسبانيا  أحرزت  تاكا«،  »تيكي  القصرية 
نسخة  بعد   ،2010 يف  األوىل  للمرّة  املونديال 
وصاخبة  بأنغامها  فريدة  أوىل  إفريقية 
غريب  فرنسيا  عصيانا  شهدت  بتشجيعها، 
أخطبوط  من  غرابة  أكثر  وتوقعات  األطوار 

اسمه بول.
يف  العنرصي  الفصل  نظام  أرس  فّكها  بعد 
املغرب  عىل  إفريقيا  جنوب  تفوّقت   ،1991
 10 يف  النهائيات  واستضافت   ،)10-14(
مالعب، رغم تخوّف من األمن، اإلقامة والنقل.

املغنية  بصوت  واكا  واكا  أغنية  صدحت 
عاملياً  انتشاراً  محققة  شاكريا  الكولومبية 
كاسحاً. لكن الفوفوزيال، وهي بوق بالستيكي 
طويل يصدر صوت رسب من النحل أو محرّك 
من  تحوّلت  ضوضاء  خلقت  يختنق،  زورق 

بدعة خفيفة الظل افتتاحا إىل ضجيج مريع.

آلة »الفوفوزيال« واألخطبوط »بول«

غرار  عىل  والعبني  الناقلة  القنوات  أزعجت 
األرجنتيني ليونيل مييس والربتغايل كريستيانو 
آلة  وهي  بينهم،  التواصل  إلعاقتها  رونالدو، 

»الفوفوزيال«.
ولم تكن كرة جابوالني الرسمية أكثر ترحيبا، 
حارس  فوصفها  مسارها،  توقع  لصعوبة 

جوليو  الربازيل 
»كرة  بانها  سيزار 

واتفق  سوبرماركت« 
معه معظم زمالئه.

من  بول،  األخطبوط  وانضم 
إىل  أوبرهاوزن،  يف  إقامته  مقّر 

نتائج  فتوّقع  املونديال،  ابتكارات 
أملانيا السبع، إسبانيا يف النهائي و12 من 

أصل 14 مباراة.
إيطاليا  فأقصيت  مفاجآت،  البطولة  شهدت 
الدور  من   1998 بطلة  اللقب وفرنسا  حاملة 
من  فقط  أوروبية  منتخبات   6 وبلغت  األول، 
وهولندا  إسبانيا  لكن  الـ16،  دور   13 أصل 

أفلتا من الكماشة.
يفشل  مضيف  أّول  افريقيا  جنوب  أصبحت 
أوروبي  منتخب  تّوج  األول،  الدور  تخطي  يف 
كان  فيما  األوىل،  للمرّة  العجوز  القارة  خارج 

معدل األهداف )2.27( األدنى منذ 1990.

فضيحة فرنسية

باكرا،   2008 أوروبا  كأس  فرنسا  وّدعت 
طاردته  هنري  تيريي  من  فاضحة  يد  بلمسة 
بتعّمد الغش، تأهلت فرنسا وعوّض فيفا عىل 
إيرلندا بـ5 ماليني دوالر، لكن وصيفة 2006 
بني  ومشكالت  تمرّد  مسمومة،  بأجواء  لعبت 

الالعبني.
دون  من  افتتاحا  األوروجواي  مع  تعادلت 
املكسيك  ضد  الثانية  اسرتاحة  ويف  أهداف، 
بأفظع  أنيلكا  نيكوال  املهاجم  توّجه   )2-0(
فاسُتبعد  دومينيك،  ريمون  ملدّربه  العبارات 

عن املنتخب.
-1( إفريقيا  الثالثة ضد جنوب  املباراة  وقبل 

باتريس  الجديد  القائد  بني  شجار  وقع   )2
إىل  الالعبون  فانسحب  اللياقة،  ومدرب  إيفرا 

الحافلة وقرأ دومينيك.

التمهيد للفار

يف  أملانيا  أمام   2-1 متأخرة  إنجلرتا  كانت 
المبارد  فرانك  أطلق  عندما  النهائي،  ثمن 

ارتدت  بعيدة  تسديدة 
بعد  عىل  العارضة  من 
يف  املرمى  داخل  مرت 
الحكم  لكن  بلومفونتني، 
خورخي  األوروجوياني 
الهدف،  احتساب  رفض  الريوندا 

فخرست إنجلرتا 4-1.
اعتماد  أسباب  من  الواقعة  هذه  وكانت 
الفيديو  وحكم  الحقا  املرمى  خط  تكنولوجيا 

.»VAR« املساعد

يد سواريز

كانت غانا قاب قوسني أو أدنى من أن تصبح 
النهائي،  نصف  يبلغ  إفريقي  منتخب  أّول 
أمام  الرتجيح  بركالت  الغريبة  خسارتها  لوال 

األوروجواي.
حصلت عىل ركلة جزاء يف الوقت بدل الضائع 
من الوقت اإلضايف، بعد تعّمد لويس سواريس 
أن  بيد  املرمى،  باب  من  بيده  الكرة  ابعاد 
أسامواه جيان، بطل ثمن النهائي ضد الواليات 
املتحدة )2-1 بعد التمديد(، ارتدت قنبلته من 

العارضة.
تفوّقت  ثم  الهدف  سواريز،  يد  وأبعدت 

أوروجواي دييجو فورالن بركالت الرتجيح.

تفوق إسبانيا

لم تكن إسبانيا قد بلغت النهائي يف تاريخها، 
سويرسا  أمام  بخسارة  مشوارها  واستهلت 

بهدف رغم أفضليتها.
توالياً  انتصارات   6 محققة  انتفاضة  أطلقت 
ثم   )1-2( وتشييل   )0-2( هندوراس  عىل 
والباراجواي  الربتغال  من  كل  عىل  بهدف 
بأسلوب  خصومها  مربكة  وهولندا،  وأملانيا 
تيكي تاكا املرتكز عىل االستحواذ والتمريرات 

الرسيعة.

نهائي مثير

خط  يف  رهيبا  ثنائيا  إنييستا  »العقل«  شّكل 
الوسط مع زميله يف برشلونة »املاكينة« تشايف، 
تشكيلة  الخمسة  بأهدافه  فيا  دافيد  وأنقذ 

أصبحت تلعب دور مصارعي الثريان.
األقوى  و2010   2007 بني  إسبانيا  أصبحت 
 50 فيها  حققت  مباراة   55 مع  العالم  يف 
مجر  غرار  عىل  فقط،  خسارتني  مقابل  فوزا 
الخمسينيات، برازيل بيليه وفرنسا زيدان بني 

98 و2001.
شهد   )14( منخفضة  بحرارة  قوي  نهائي 
لهولنديني   9 بينها  صفراء  بطاقة   14 توزيع 

حاولوا تشتيت تركيز الخصم.

{ مونديال الفوفوزيال

{ األخطبوط بول{ إسبانيا بطلة مونديال 2010

كلوسترمان: أنـا جاهــز
يرى لوكاس كلوسرتمان ظهري أيمن اليبزج أن فرتة االستعداد القصرية التي 

خاضها مع املنتخب األملاني قبل كأس العالم ال تشكل عائقا بالنسبة له.
ويرى كلوسرتمان أن فرتة اإلعداد التي تمتد ألسبوع واحد قبل مالقاة 

اليابان يف املباراة االفتتاحية ملنتخب أملانيا بمونديال قطر، ليس 
باليشء الجديد، مشريا إىل أن األمر ذاته تكرر خالل منافسات 

كرة القدم يف أوملبياد ريو دي جانريو 2016.
الخميس  وقال كلوسرتمان ملجلة »كيكر شبورتس« أمس 
»حينها كان لدينا بضعة أيام فقط قبل املباراة األوىل، لكن 
األمور كانت ناجحة وحصدنا امليدالية الفضية، لذا أرى 
الكاملة  للتدريبات  عدت  »لقد  وأضاف  خري«..  فال  أنه 
خاللها  من  يمكنني  وضعية  يف  وأنا  فرتة  منذ  للفريق 
كان  بهذا  مقتنعا  املدرب  يكن  لم  إذا  الفريق،  مساعدة 

ربما لن يستدعيني للفريق«.

}

لوكاس

 كلوسترمان

}

 }

نيمار

}

للفوز بالمونديال

نيمار يعلن مرشحيه
الربازييل، عن  املنتخب  دا سيلفا نجم  نيمار  كشف 
كأس  بطولة  بلقب  للفوز  املرشحة  املنتخبات 
العالم قطر 2022، املقرر انطالقها يوم األحد 

القادم.
وقال نيمار يف ترصيحاته لصحيفة »تيليجراف« 
غري  فرق  توجد  باملفاجآت،  مليئة  العالم  »كأس  الربيطانية: 

متوقعة تذهب بعيدا بالبطولة حتى لو لم يؤمن بها الكثريون«.
وأضاف: »لكنني أعتقد أن املرشحني هم األرجنتني، أملانيا، إسبانيا وفرنسا، 

أعتقد أن هؤالء األربعة إىل جانب الربازيل قادرون عىل الوصول للنهائي«.
وعن حظوظ إنجلرتا، علق نيمار: »لقد نسيت إنجلرتا لكن من الواضح أن لديها 

فرصة«.

أوناحي:فان جال:

نشعر وكأننا نلعب في بلدنادي يونج أهم العب في هولندا
كال لويس فان جال املدير الفني ملنتخب هولندا، املديح لالعب خط الوسط فرينكي دي 

يونج، مشريا إىل أنه أهم العب يف املجموعة.
وقال فان جال، خالل ترصيح مقتضب نقلته صحيفة »سبورت« اإلسبانية: »فرينكي 

دي يونج هو الالعب األكثر أهمية يف املجموعة«.
لفان جال يف  بالنسبة  أن العبي برشلونة مهمني  إىل  الكتالونية،  الصحيفة  وأشارت 
ديباي  ممفيس  أن  »سبورت«،  أوضحت  السياق،  نفس  ويف  الهولندي..  املنتخب 

املنتخب  يوم مهاجم  مرة  ألول  الفريق  مع  الجماعية  التدريبات  بدأ  الهولندي 
يف  طويلة  إصابة  من  يعاني  كان  حيث  املايض،  اإلثنني 
ضد  أساسيا  ديباي  يبدأ  أال  املتوقع  ومن  برشلونة.. 
اكتمال  لعدم  الجاري،  نوفمرب   21 يوم  السنغال 

جاهزيته.
يذكر أن هولندا تشارك يف كأس العالم ضمن املجموعة 

األوىل، التي تضم قطر، السنغال واإلكوادور.

هذا  عىل  أطلعونا  »لقد  تليفزيونية:  ترصيحات  يف  أوناحي  قال 
األمر، وبلغنا أن كافة تذاكر موقعة كرواتيا بيعت بالكامل 
مع اكتساح لجماهري األسود، نشعر من اآلن أننا سنلعب 
وكأننا يف بلدنا.. ال نشك يف هذا األمر لحظة واحدة، 
يغمر  باملسؤولية  وشعور  قياسية  تعبئة  هناك 

الجميع«.
املجموعة  تعاطف  هي  أخرى  »مسألة  وتابع: 
تعرض  الذي  أمني حارث،  أخينا  مع  جدا  الكبري 
مظاهره  نربز  أن  علينا  تعاطف  قوية،  إلصابة 
أجل  ومن  ألجله،  باللعب  املباريات  يف  وصوره 
املغرب، وكل الذين قدموا التضحيات الكبرية، لست 
للعب  الفريق  هذا  قدرات  يف  أثق  قلقا،  وال  منزعجا 

وتقديم مونديال رائع جدا«.
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} ما هو ش��عورك بعد أربعة أعوام 
2018 س��تكون إيطاليا  عل��ى خيب��ة 

غائبة مجددًا عن كأس العالم؟

- ه�ذا أم�ر مح�زن، لكن م�ن يش�عرون به 
)الحزن( أكثر م�ن اآلخرين هم الالعبون، لقد 
اخت�رت ذلك )موندي�ال 2018( وعندما تبدأ 
كأس العال�م وأن�ت جال�س يف منزل�ك، فهذه 

معاناة كبرية، ثقل س�تحمله دائماً.
مهم�ا حققت فيم�ا تبقى من مس�ريتك، فهذا 
يشء )املش�اركة يف كأس العال�م( ُح�ِرَم من�ه 
الجمه�ور، الش�عب اإليطايل.. إن�ه أصعب ما 

يج�ب تقبل�ه.

} إذا عدن��ا بالزمن إلى ال��وراء.. كيف 
تفّس��ر الهزيم��ة المفاجئ��ة إليطاليا 
أمام مقدونيا الشمالية في الملحق 

الفاصل؟

- ه�ذا أم�ر ال يمكن تص�ّوره، لكن�ه يجعلك 
تفهم مدى أهمية الجانب النفيس يف الرياضة، 
لعب�ت إيطاليا عىل األرجح مع الش�عور بخيبة 
أمل ناجمة عن فش�لها يف تص�در مجموعتها، 
ع�ن ركالت الجزاء الضائعة )ضد س�ويرسا(، 
ه�ذه النواح�ي الس�لبية جعل�ت م�ن مباراة 
مف�رض أن تك�ون س�هلة، عقب�ة ال يمك�ن 

تجاوزه�ا.

 ..2006 بموندي��ال  تتويج��ك  بع��د   {
أخبرن��ا إل��ى أي درج��ة يمك��ن للفوز 

بكأس العالم أن يغير حياة العب؟

- إنه�ا بطولة إذا كان�ت نتائجك فيها أقل من 
املتوقع منك، س�تجد نفس�ك مع الشعور بأنك 
مح�ارص من الجمي�ع، لكن إذا ذهب�ت بعيداً، 
كما حصل معنا عام 2006، فستجد نفسك يف 
حالة نش�وة تدوم ألش�هر، إنه شعور مذهل.. 
تع�ي بأنك وس�يلة هامة إلس�عاد الناس، إنه 

أجم�ل يشء يف العال�م.

} من��ذ بدايت��ك ع��ام 1995 يواص��ل 
دور حراس المرمى ف��ي التطّور مع 
ازدي��اد اللعب بالقدمي��ن.. كيف ترى 

هذا التطور؟

- س�اعد هذا التطّور عىل تحس�ن ك�رة القدم، 
اللع�ب والوت�رية، لك�ن أيض�اً الح�راس. بات 
الحارس اليوم يعرف كيفي�ة القيام باملزيد من 
األش�ياء ومن الجيد أن نراه يعي�ش املباراة مع 

الفريق بأكمله.
لكن كما هو الحال يف كل يشء، ال يجب املبالغة.. 
م�ن امله�م أن يتمتع الح�ارس بق�درة التعامل 
م�ع الك�رة بقدميه والقي�ام بتمري�رات جيدة، 
لك�ن ال�يء األس�ايس يبق�ى أن يع�رف كيف 
يقوم بالتصدي�ات، حارس املرم�ى الذي يقوم 
بالتصديات أوالً، هو يقوم بعمله األسايس: جعل 

الفريق يشعر باألمان.

} ه��ل تعتقد أنك ش��خصيًا قدمت 
أي شيء إلى هذا المركز؟

- أعتقد أني برزت واستحققت مكاني يف تاريخ 
ه�ذا املركز، لكن عما قدمته ف�ال أعرف، ما هو 
جيد أني ب�دأت ع�ام 1995 ومازلت ألعب عىل 
الرغ�م م�ن أن كرة الق�دم يف تط�ور دائم. هذا 

يعني أنني تمكنت من التكيف.

} أعرب تيبو كورتوا مؤخرًا عن أسفه 
ألن��ه غالب��ًا م��ا يت��م نس��يان حراس 
المرم��ى في جائزة الك��رة الذهبية.. 
ه��ل م��ن المس��تحيل عل��ى حارس 

المرمى أن يفوز بهذه الجائزة؟

- أعتق�د أن األم�ر ممكن. لكن يج�ب أن تكون 
اس�تثنائية مرتبط�ة بس�ياق  هن�اك ظ�روف 
اجتماع�ي أو س�يايس أو أي س�ياق آخ�ر )كي 

يفوز حارس بالجائزة(.

من املنطقي أن يش�عر باالس�تياء: اعُتِرَ أفضل 
حارس مرمى يف دوري األبطال، لكنه لم يحصل 
ع�ىل أفضل من املرك�ز الس�ابع يف ترتيب الكرة 

الذهبية، وهذا ما ال يمكن تفسريه.
يف 2003، حصلت عىل لقب أفضل حارس مرمى، 
وأيض�اً عىل لق�ب أفضل الع�ب يف دوري أبطال 
أوروبا، ونلت املركز التاسع يف الكرة الذهبية، هذا 

األمر يعني أن هناك خطأ ما.. هذا رأيي.

}من تراه يفوز بكأس العالم؟

- أرى أن األرجنت�ن والرازي�ل هم�ا فريق�ان 
قويان جداً، عىل الصعيد الفردي، تبدو فرنس�ا 
بالنس�بة يل الدول�ة األوروبي�ة الوحي�دة الت�ي 
يمكنها املنافس�ة، لكن كفريق ال أدري.. فرنسا، 
مث�ل إيطالي�ا إىل حد م�ا، تتع�رض للهزائم يف 
بع�ض األحي�ان وال تحص�ل عىل النتائ�ج التي 
يمك�ن أن تحققه�ا. وربما بلجيكا )كمرش�حة 

للمنافسة عىل اللقب(، ألني أحب كورتوا كثرياً.

}

بوفون

}

ما حدث مع كورتوا في »الكرة الذهبية« ال يمكن تفسيره

البرازيل 
واألرجنتين وفرنسا 

وبلجيكا األقرب 
للقب كأس العالم

لهذا السبب غابت 

إيطاليا 

عن المونديال

سعادته  بوفون،  جانلويجي  األسطوري  اإليطالي  الحارس  أبدى    - ب  ف.  أ. 
من  »بالمزيد  يقومون  الذين  المرمى  حراس  دور  في  تحقق  الذي  بالتطّور 
الدفاع عن عرين  يبقى« وهو  »األساسي  أن  اليوم«، لكنه يشّدد على  األشياء 
قطر  مونديال  انطالق  قبيل  برس  فرانس  وكالة  مع  مقابلة  فرقهم..وفي 
األحد، بغياب منتخب بالده الذي فشل في التأهل إلى النهائيات للمرة الثانية 
أربع  العالم  أبطال  مع  المباريات  بعدد  القياسي  الرقم  حامل  أبدى  تواليًا، 
جائزة  على  السباق  في  المرمى  حراس  لتجاهل  أسفه  مباراة(   176( مرات 

الكرة الذهبية، كما حصل مع نظيره البلجيكي تيبو كورتوا هذا الموسم.

القادري:

مطمئنون لجاهزية
الالعبين

أعرب مدرب املنتخب التونيس جالل القادري عن ارتياحه 
لجاهزي�ة الالعبن قبل رضب�ة البداية ملنافس�ات الدور 

األول لنهائيات كأس العالم قطر 2022.
وقال القادري يف ترصيحات للصفحة الرس�مية لالتحاد 
التون�يس لكرة الق�دم عىل ش�بكة »فيس�بوك« للتواصل 

الالعب�ن فردي�ا  لجاهزي�ة  االجتماع�ي »مطمئن�ون 
وجماعي�ا، كان�ت هن�اك ع�دة أش�ياء إيجابي�ة 

والهدف من املباراة هو منح قدر أكر من الثقة 
واالنس�جام لالعبن، وإيج�اد الحلول يف خطي 

الهجوم والدفاع«. 
وتابع الق�ادري »حققنا نتيج�ة إيجابية عىل 
املس�توى املعنوي والذهني، املهم أن نكون يف 

أفضل حاالتنا مع بداية كأس العالم«. 
وتبدأ تونس مشوارها يف املونديال بمواجهة 

الدنمارك يوم الثالثاء املقبل عىل 
اس�تاد املدينة التعليمية، 
ويتوقع أن تحظى بدعم 
م�ن  كب�ري  جماه�ريي 
أفراد جاليته�ا يف قطر 
ومش�جعيها القادمن 
ودول  تون�س  م�ن 

الخليج وأوروبا.
}

جالل 

القادري

}

حول مشاكله مع مبابي

لو جريه يحسم الجدل
رد نوي�ل ل�و جري�ه، رئي�س اتح�اد الك�رة 
الفرنيس، عىل ما تردد عن وجود خالفات حادة 
بين�ه وبن كيلي�ان مبابي، نجم باريس س�ان 

جريمان، بسبب قضية حقوق الصورة.
وق�ال ل�و جري�ه يف ترصيح�ات ع�ر ش�بكة 
»RMC س�بورت«: »أسمع الكثري من األقاويل 
يف كل مكان، ولكن عندما وصلت إىل معس�كر 
املنتخب، كان مبابي، أول من قفز حول رقبتي 

وقبلن�ي«.. وأض�اف: »لم تكن هناك مش�كلة 
بيننا بل صعوبات يف العقود«.

وتاب�ع رئيس اتحاد الك�رة الفرنيس: »ال أحب 
املتش�ائمن، الحي�اة قص�رية، ب�ل أقرص من 
القل�ق بش�أن توتر العالقات م�ن أجل ال يشء 
عىل اإلطالق«.. وأتم ترصيحاته يف هذا الش�أن: 
»ال أعم�ل عىل تحس�ن عالقتي بأح�د، مبابي 

شخص مبتسم، ويعد قدوة للشباب«.
{ لو جريه

إلغاء ودية كوستاريكا مع العراق
ق�رر االتح�اد الكوس�تاريكي لكرة الق�دم إلغاء املب�اراة الودية الت�ي كانت مقررة 
أم�ام الع�راق أمس الخمي�س.. ونقلت ش�بكة »إي اس ب�ي ان« عن بي�ان االتحاد 
الكوستاريكي لكرة القدم أنه تقرر إلغاء املواجهة الودية األخرية قبل مونديال قطر، 

نظرا للتعقيدات التي واجهها املنتخب األول يف عملية الدخول إىل العراق.
وذكرت تقارير إعالمية أن االتحاد الكوستاريكي طلب عدم ختم جوازات سفر 
الفري�ق لدى الدخول إىل العراق، ولكن مس�ؤويل الج�وازات لم يمتثلوا 
لهذا األمر، لذا قرر منتخب كوس�تاريكا العودة إىل معسكره التدريبي 

يف الكويت.
وقرر االتحاد الكوستاريكي، سفر بعثة املنتخب األول إىل قطر اليوم 
الجمعة قبل خ�وض مباراته األوىل يف املونديال ي�وم األربعاء املقبل 
أمام إس�بانيا ضمن املجموعة الخامس�ة التي تضم أيضا اليابان 

{ منتخب كوستاريكاوأملانيا.
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من النجم مودريتش إلى األقل شهرة تاالفيرا

»المخضرمين« في مونديال »2022« !

أهال وس�هال بكم يف نادي األربعني.. أو أق�ل بعض اليشء، يف حني 
يم�ر معظم الرجال بما يعرف بأزم�ة منتصف العمر مع اقرتابهم 
من س�ن األربعني، س�يكون مونديال قطر فرصة ملواصلة التوهج 
أم�ام بع�ض الالعب�ني املخرضم�ني الذي�ن ت�رتاوح مكانتهم بني 
النجومية املطلقة مثل الكرواتي لوكا مودريتش، واألقل شهرة مثل 

الحارس املكسيكي ألفريدو تاالفريا.

عاما(بيبي )البرتغال.. 39 

يف 
الربتغ�ال، 
لي�س هن�اك أي نجم 
أكرب ش�أنا من كريس�تيانو رونالدو، لكن 
هناك العبا أكرب س�نا من ابن ال�37 عاما، هو املقاتل الرشس بيبي 
الذي تألق يف دفاع ريال مدريد اإلس�باني وس�اهم يف قيادته للفوز 

بلقب دوري أبطال أوروبا ثالث مرات.
وبعم�ر التاس�عة والثالثني، مازال يواصل قتال�ه يف أرضية امللعب 
كقائد لبورتو ما أقنع املدرب فرناندو سانتوس بأن يضمه لتشكيلة 

مونديال قطر.
كانت مشاركة بيبي مهددة بعدما تعرض إلصابة يف الركبة أبعدته 
من أواخر س�بتمرب إىل أوائل نوفمرب، لكنه تعاىف يف الوقت املناس�ب 

ليكون بصحبة أبطال أوروبا لعام 2016 يف قطر 2022.

لوكا مودريتش )كرواتيا.. 37 عاما(

كان قريب�ا جدا قبل أربع�ة أعوام من رفع ال�كأس الغالية قبل أن 
يس�قط ورفاقه أمام الفرنس�يني. لكن مهندس ألعاب ريال مدريد 
الذي أحرز جائزة الكرة الذهبية بعد مونديال روسيا 2018، يعود 

مج�ددا ملحاولة أخرى كقائد بعمر الس�ابعة والثالثني وبمس�توى 
شاب يف العرشينات.

بعدما لعب دورا محوريا املوس�م امل�ايض يف قيادة ريال مدريد إىل 
ثنائية دوري األبطال والدوري اإلس�باني، يواصل مودريتش تألقه 
هذا املوس�م ليش�كل بجان�ب األملان�ي توني ك�روس، وبعد رحيل 
الربازييل كاس�يمريو إىل مانشسرت يونايتد اإلنجليزي، أفضل ثنائي 

وسط يف القارة العجوز.

داني ألفيس )البرازيل.. 39 عاما(

وكأن�ه ال يع�رف معنى للتقدم بالعمر لدرج�ة أنه وجد طريقه إىل 
قائمة برازيلية تعترب من األوفر حظا للمنافسة عىل اللقب.

س�يكون الظه�ري داني ألفي�س )39 عام�ا( ضمن ع�داد منتخب 
الربازيل عىل الرغم من أنه لم يخض أي مباراة منذ شهرين.

منذ انتهاء مغامرته الثانية مع برش�لونة اإلسباني يف نهاية املوسم 
املايض وانضمامه إىل بوماس املكسيكي، بدا ألفيس بعيدا كل البعد 
عن املس�توى الذي كان عليه س�ابقا وازداد الوض�ع تعقيدا نتيجة 

إصابة يف الركبة.
خاض مدافع باريس سان جريمان السابق املباراتني الوديتني ضد 
كوري�ا الجنوبية )5-1( واليابان )-1صفر( يف يونيو املايض، لكنه 
اس�تبعد عن املبارات�ني التحضرييتني األخريتني اللت�ني خاضتهما 

الربازيل يف فرنسا ضد غانا )3-0( وتونس )1-5(.
سيكون ألفيس أكرب العب برازييل يدافع عن ألوان املنتخب يف كأس 
العال�م، ماحيا رقم دجاملا س�انتوس الذي خ�اض نهائيات 1966 

بعمر السابعة والثالثني.
ولن يكون ألفي�س عنرص الخربة الوحيد ال�ذي يعول عليه املدرب 
تيت�ي، بل هناك أيضا قلب دفاع تش�ليس اإلنجليزي تياجو س�يلفا 

)38 عام�ا( ال�ذي، وخالفا لنجم برش�لونة الس�ابق، م�ا زال من 
العنارص األساسية املؤثرة جدا يف الفريق اللندني.

ستيف مانداندا )فرنسا.. 37 عاما(

بجان�ب نظرييه املكس�يكي جيريمو أوتش�وا ال�ذي يخوض بعمر 
الس�ابعة والثالثني موندياله الخامس، واألملاني مانويل نوير )36 
عاما(، سيكون الفرنيس س�تيف مانداندا )37 عاما( أحد الحراس 

املخرضمني يف هذه النهائيات.
لكن حارس رين الحايل ومارسيليا السابق، سيكتفي بدور املشاهد 
يف ظل وجود ح�ارس توتنهام اإلنجليزي القائد هوجو لوريس، إال 

يف حال تعرض األخري ألي إصابة أو إيقاف.

ألفريدو تاالفيرا )المكسيك.. 40 عاما(

إن�ه عميد العب�ي مونديال قط�ر 2022، يف الظل خلف الحارس 
األس�ايس أوتشوا، سيحظى الحارس املكس�يكي ألفريدو تاالفريا 

ب�رشف أن يك�ون أك�رب معم�ر يف نهائي�ات 2022.
احتفل الزميل الس�ابق لداني ألفي�س يف بوماس وحارس عرين 

خواريس حاليا بميالده األربعني يف 18س�بتمرب املايض.
خ�الل املب�اراة األوىل يف الظه�ور الثالث ل�ه يف املونديال، يف 22 
ترشين الثاني/ نوفمرب ضد بولندا، س�يكون عمره بالتحديد 40 

عاما وش�هرين وأربعة أيام.
لكن�ه يبقى بعي�دا جدا عن أكرب معمر يف تاري�خ النهائيات وهو 
الح�ارس امل�رصي عص�ام الح�رضي ال�ذي ب�ات يف 25 يونيو 
2018 أكرب العب يش�ارك يف كأس العالم عن 45 عاما و5 أشهر 

و10 أي�ام.

{ داني ألفيس { بيبي

}

 لوكا 

مودريتش

}

{ ألفريدو تاالفيرا

سكالوني:

أمرابط:

قد نجري بعض التغييرات

المشــــوار ليـــس ســـــــهال

املدير  سكالوني،  ليونيل  قال 
األرجنتيني  للمنتخب  الفني 
بعض  يجري  قد  إنه  القدم،  لكرة 
كأس  يف  الفريق  قائمة  يف  التغيريات 

قطر  العالم 
التي   2022
يوم  تنطلق 
يف  وذلك  األحد، 
عدم  ثبوت  حالة 
بعض  جاهزية 

الالعبني.
سكالوني  وقال 
ترصيحات  يف 
أي  »تي  لقناة 
الرياضية  يس« 

الصغرية،  املشاكل  بعض  »لدينا  األرجنتينية: 
القائمة،  نقر  لكي  واأليام  الوقت  بعض  لدينا 
يمكننا عمل تغيريات ونأمل أال يحدث ذلك، لكن 
هناك إمكانية لحدوث ذلك«..وأضاف: »لقد تم 
إما  الفريق  من  اليوم  الالعبني  بعض  استبعاد 
أو  الجاهزية  ألسباب 
تفضيلنا  عدم  بسبب 
بهم«..وتابع  املجازفة 
يمكنني  »ال  سكالوني: 
أن أوكد أن الالعبني بخري 
بشكل  الحايل،  الوقت  يف 
مبدئي هم يف حالة جيدة 
لكن عليك أن تكون حذرا 
يشارك  التي  الدقائق  يف 

بها الالعبون«.

{ سفيان أمرابط

لم يخف سفيان أمرابط العب وسط ميدان فيورنتينا اإليطايل تفاؤله 
الشديد وشغفه قبل مباراة كرواتيا..وقال يف ترصيحات تليفزيونية: 
حرضنا  نعود،  وبعدها  فقط،  مباريات   3 لنلعب  ال  لقطر  »جئنا 
لنلعب أكثر من هذا، املشوار ليس سهال عىل ما يبدو، وتتخلله العديد 

من الصعوبات واملطبات لكننا جاهزون لها«.
رضبة  قبل  صربا  نطيق  وال  االستعداد  أتم  يف  »نحن  وختم: 
يخيفنا  أو  هلعنا  يثري  املنتخبات  هذه  من  أحد  ال  البداية، 
املباريات كما ينبغي والفريق تغمره  لقد تهيأنا لكافة 
الحماسة لتقديم كأس العالم بكيفية مثالية«.

عن أداء ألمانيا أمام ُعمان

فليك غير راض
القدم،  أملانيا لكرة  الفني ملنتخب  املدير  أبدى هانزي فليك، 
عدم رضاه عن أداء فريقه، عقب انتصاره الباهت 1 / صفر 

عىل مضيفه منتخب سلطنة ُعمان، يف املباراة الودية.
وقال فليك عقب اللقاء »لكننا لم نكن جيدين بما فيه الكفاية 
لقد  الوحيد  الهدف  أحرز  نيكالس  النهاية  ويف  اللقاء،  يف 

استحقه«.
من جانبه، تحدث فولكروج عقب املباراة ملحطة )آر تي إل( 
التليفزيونية األملانية، حيث قال »الشوط الثاني كان أفضل 
بكثري، ينبغي علينا أن نكون واقعيني يف كيفية حكمنا 

عىل املباراة«.
أملانيا،  وتعد هذه هي الربوفة األخرية ملنتخب 
قبل السفر إىل قطر للمشاركة يف كأس العالم، 
الذي توج به منتخب املاكينات أعوام 1954 

و1974 و1990 و2014.

ديشامب يشيد بنجم الديوك
سان  باريس  مهاجم  مبابي،  كيليان  بالعبه  فرنسا  ملنتخب  الفني  املدير  ديشامب،  ديديه  أشاد 

جريمان، قبل أيام قليلة من انطالق منافسات كأس العالم قطر 2022.
استثنائي،  »كيليان العب  باريزيان«:  »لو  أبرزتها صحيفة  قال ديشامب يف ترصيحات 
تعاملت معه منذ بداية مسريته، فهو ال يزال شابا، لكن لديه القدرة عىل القيام بأشياء 

معينة تنتمي إىل فئة من الالعبني األفضل يف العالم«.
وأضاف مدرب الديوك »مبابي لم يختلف، فهو لديه شخصيته وطريقة تفكريه، لكن 

ليس من الصعب إدارته«.
روسيا،  يف   2018 العالم  كأس  بلقب  فرنسا  منتخب  فوز  يف  مبابي  كيليان  وساهم 

عندما كان العبا شابا، حيث سجل 4 أهداف يف مسرية التتويج.
ويستعد منتخب الديوك للدفاع عن اللقب يف مونديال قطر، حيث يلعب يف املجموعة 

الرابعة مع الدنمارك وأسرتاليا وتونس.
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من هجمات »السوشيال ميديا«

»الفيفا« يحمي نجوم المونديال

اإلساءة  من  ومشجعيهم  الالعبني  حماية  وبالتايل 
الرسمي  املوقع  بحسب  البطولة،  خالل  اإلنرتنت  عرب 

لالتحاد الدويل لكرة القدم.
فيفا  »يلتزم  فيفا  رئيس  إنفانتينو،  جياني  وقال 
بتهيئة أفضل الظروف املمكنة لالعبني لتقديم أفضل 
ما لديهم من إمكانات يف كأس العالم ويسعدنا إطالق 
اآلثار الضارة  الالعبني من  خدمة ستساعد يف حماية 
التي يمكن أن تسببها منشورات وسائل التواصل 

االجتماعي عىل صحتهم النفسية ورفاهيتهم«.
من جانبه أوضح ديفيد أجانزو رئيس فيفربو: 
مسؤولية  القدم  كرة  هيئات  عاتق  عىل  »يقع 
من  األخرى  املتأثرة  والفئات  الالعبني  حماية 
التي يواجهونها بشكل متزايد يف مكان  اإلساءات 
عملهم وحوله، هذا النوع من اإلساءة له تأثري عميق 
عىل الالعبني وأرسهم وأدائهم وعىل رفاهيتهم العامة 
أن  نأمل  ولذا  النفسية،  وصحتهم 
وسائل  حماية  خدمة  توفر 

التواصل االجتماعي نقطة 
انطالق للمساعدة يف الدفاع 

الرسائل  من  املشاركني  عن 
املسيئة وأن تنضم إلينا رشكات 

وتدعمنا  االجتماعي  التواصل 
كأس  يف  املشكلة  هذه  معالجة  يف 

العالم«.
ويدعم املهاجم الربازييل ويليان إطالق 

التواصل  وسائل  لحماية  فيفا  خدمة 
مشكالت  واجه  أن  بعد  تبطة االجتماعي،  مر

باإلساءة عىل اإلنرتنت خالل فرتة يف الربازيل حيث تعرضت 
عائلته للتهديد واإلساءة عرب اإلنرتنت، األمر الذي أجربه عىل 

العودة إىل إنجلرتا حيث يلعب اآلن بقميص فولهام».
وقال ويليان: عانيت كثرياً، كما عانت أرستي ألن الناس بدأوا 
ويهاجمون  االجتماعي،  التواصل  وسائل  عىل  يهاجموننا 
أرستي وبناتي ولهذا السبب أقف اآلن مع فيفا ألرى ما إذا 

كان بإمكانه التصدي لهذه املشكلة.
ويأتي إطالق خدمة حماية وسائل التواصل االجتماعي بعد 

فيفا  عن  صادرين  مستقلني  تقريرين  نرش 
عىل  الضوء  سلطا  يونيواملايض  يف  وفيفربو 
كرة  لالعبي  املوجهة  اإلساءة  حجم  تزايد 
التواصل  وسائل  منصات  عرب  القدم 

االجتماعي خالل البطوالت الدولية.
التواصل  وسائل  حسابات  فيفا  ويراقب 
بالبحث  العالم  كأس  يف  املشاركني  لجميع  االجتماعي 
عن التعليقات املسيئة والتمييزية والتهديدية التي قد يراها 
والسلطات  االجتماعي  التواصل  إبالغ شبكات  ثم  الجمهور 

القانونية التخاذ إجراءات فعلية ضد منتهكي القواعد.
من  املشاركني  من  وغريهم  والالعبون  الفرق  وستتمكن 
الفور  عىل  ستخفي  التي  اإلرشاف  خدمة  يف  االشرتاك 
»فيسبوك«  منصات  عىل  والعدائية  املسيئة  التعليقات 
من  ومتابعيه  املتلقي  يمنع  مما  و»إنستجرام«  و»يوتيوب« 

رؤيتها.
التواصل  وسائل  حماية  خدمة  إطالق  إىل  باإلضافة 
وسائل  منصات  مع  وفيفربو  فيفا  يتواصل  االجتماعي، 

التواصل االجتماعي للمشاركة يف حل املشكلة.

 }

مبابي وميسي

}
}

رونالدو

}

خدمة  )فيفا(  القدم  لكرة  الدولي  االتحاد  أطلق  أ-  ب.  د.  برلين- 
حماية وسائل التواصل االجتماعي )إس إم بي إس( للتصدي للتمييز 
وحماية الصحة النفسية لالعبين ورفاههم، بالتعاون مع االتحاد 
أيام من انطالق كأس  الدولي لالعبين المحترفين )فيفبرو( قبل 
جميع  سيتمكن  الخدمة  هذه  خالل  ومن   .2022 قطر  العالم 
في  المشاركة   32 الـ  األعضاء  االتحادات  جميع  من  الالعبين 
للمراقبة واإلبالغ  إلى خدمة مخصصة  الوصول  العالم من  كأس 
إليهم  الموجه  الكراهية  خطاب  ظهور  لتقليل  مصممة  والحجب 

على وسائل التواصل االجتماعي،

غانا تعبر سويسرا بهدفين

أبوظب�ي- د. ب. أ- عاد يان س�ومر حارس 
مرمى املنتخ�ب الس�ويرسي إىل املالعب 
بع�د فرتة غي�اب امتدت ش�هرا كامال 
وش�ارك يف املب�اراة الودي�ة الت�ي 
أم�ام  ب�الده  منتخ�ب  خرسه�ا 
غان�ا بهدف�ني دون مقابل عىل 
اس�تاد آل نهيان يف أبوظبي 
اس�تعدادا  الخميس  امس 

ملونديال قطر.
وتقدم محمد ساليسو 
به�دف ملنتخب غانا 
 70 الدقيق�ة  يف 
وبعده�ا بأرب�ع 
دقائ�ق أضاف 
ن  ن�ط���وا ا
س�يم�ين�و 
ف  له��د ا

الثاني.

استعدادا للمونديال

بوكيتينو 

يطرق أبواب األسود الثالثة
يستعد  بينما  إنجلرتا،  منتخب  تدريب  بوكيتينو،  ماوريسيو  يمانع  ال 
فريق املدرب جاريث ساوثجيت، لبدء مشواره يف مونديال قطر. وفتح 

ماوريسيو بوكيتينو، الباب لخالفة ساوثجيت. وقال بوكيتينو 
»بالطبع، كانت عالقتي مع  أثليتيك  ذا  يف ترصيحات ملوقع 

مع  جيدة  عالقة  »لدينا  وتابع  دائما«.  جيدة  إنجلرتا 
الشباب  الالعبني  تطوير  نحاول  األكاديميات، 

للمنتخب، أشعر براحة شديدة هنا. ال تعرف أبدا 
ما سيحدث. أنا منفتح عىل كل يشء«. ويرتبط 

الفني  املدير  مع  جيدة  بعالقة  بوكيتينو 
ماكديرموت،  جون  اإلنجليزي،  لالتحاد 

ويبحث  توتنهام.  يف  معه  عمل  الذي 
للعودة  طريق  عن  األرجنتيني  املدرب 
إىل التدريب، بعد مغادرة باريس سان 
إنجلرتا،  مع  العمل  ولعل  جريمان. 
مع  العمل  فرصة  بوكيتينو،  سيمنح 

هاري كني وإريك داير مرة أخرى.
{ بوكيتينو

كشف العب وسط املنتخب اإلنجليزي ديكالن رايس، أنه أحرض 
معه إىل قط حقيبة سفر فارغة، لوضع كأس العالم فيها، يف 

إشارة إىل ثقته بقدرة فريقه عىل إحراز اللقب.
يف  اإلنجليزي  املنتخب  قناة  عىل  فيديو  مقطع  وخالل 

»يوتيوب«، ظهر رايس مبتسما وهو يربت عىل حقيبة، 
وقال لسائقه: »ال يوجد يشء يف تلك الحقيبة، هذا إجراء 

احتياطي، آمل أن أحرض الكأس إىل الوطن يف هذه الحقيبة«.
التشكيلة  ضمن  عاما،   23 العمر  من  البالغ  رايس  وسيكون 

لخوض  طريقه  يف  وهو  ساوثجيت،  جاريث  املدرب  لفريق  األساسية 
املباراة رقم 35 يف مسريته مع إنجلرتا، عند مواجهة إيران يوم اإلثنني املقبل.

أمر  يا رجل..  أمر جنوني  إنه  أمر ال يصدق،  »إنه  يونايتد:  وأضاف العب وست هام 
جنوني، شعور مميز ومختلف، إنها كأس العالم«.

}

ديكالن رايس

}

جايا
يتعرض لإلصابة

القدم،  لكرة  اإلسباني  االتحاد  أعلن 
عن إصابة جديدة يف صفوف »الروخا«، 

مونديال  نهائيات  انطالق  من  أيام  قبل 
قطر 2022. وقال الحساب الرسمي للمنتخب 

اإلسباني، عىل موقع التواصل االجتماعي »تويرت«: 
»العبنا خوسيه لويس جايا تعرض اللتواء يف الكاحل 

األيمن«. وأضاف: »يف انتظار معرفة التفاصيل الدقيقة 
لإلصابة، بعد خضوعه للفحوصات بالرنني املغناطييس«.

وكان لويس إنريكي املدير الفني للمنتخب اإلسباني، قد تلقى 
تقارير  وأفادت  الفريق،  مهاجم  موراتا  ألفارو  بإصابة  رضبة 

صحفية بأنه لن يلحق باملباراة االفتتاحية ضد كوستاريكا.
يذكر إنريكي يعتمد عىل موراتا بشكل أسايس بصفته أحد الالعبني 

أصحاب الخربات يف صفوف املاتادور خالل التحضريات لكأس العالم.

}

جايا

}

ضد كامافينجا

االتحاد الفرنسي يدين العنصرية
العنرصية  الرسائل  القدم  لكرة  الفرنيس  االتحاد  أدان 
التواصل  منصات  عرب  كامافينجا  إدواردو  ضد  املوجهة 
االجتماعي عقب إصابة كريستوفر نكونكو قبل مونديال 

قطر 2022.
إلصابة  تعرضه  بعد  البطولة  من  نكونكو  استبعاد  وجرى 

خالل التدريبات يوم الثالثاء املايض.
التواصل  وسائل  عرب  تداولها  جرى  فيديو  لقطات  وأظهرت 

كامافينجا،  مع  التحامه  بعد  لإلصابة  تعرض  نكونكو  أن  اإلجتماعي، 
ليتلقى العب وسط ريال مدريد اإلسباني رسائل تمييزية.

أعقاب إصابة كريستوفر نكونكو، أصبح  الفرنيس »يف  الكرة  اتحاد  بيان  وأشار 
إدواردو كامافينجا ضحية لرسائل عنرصية عرب وسائل التواصل االجتماعي«.

املمكنة،  العبارات  الهجمات بأقوى  الفرنيس يدين هذه  الكرة  البيان »اتحاد  وأضاف 
ويدعم إدواردو تماما«.

كما دافع نكونكو عن كامافينجا، وأكد ملتابعيه عرب منصات التواصل االجتماعي أن 
زميله »تم استهدافه بشكل ظالم« داعيا الجماهري إىل التوحد.

}

كامافينجا

}

رايس 

يـكـشـف ســر »الحقـيـبـة الـفــارغــة«

قلق  اإليطايل،  ميالن  إنرت  العب  كوريا،  خواكني  أثار 
يف  بألم  لشعوره  األرجنتيني،  للمنتخب  الطبي  الجهاز 
-5( اإلمارات  عىل  وديا  االنتصار  عقب  اليمنى  ركبته 
0(، أول أمس األربعاء. وشارك كوريا ملدة 45 دقيقة يف 
أكونا،  املباراة، حيث دخل كبديل عىل حساب ماركوس 

ونجح يف تسجيل هدف بالدقيقة 60.
باملباراة  كوريا  أنهى   ،»TyC Sports« شبكة  وبحسب 

بشعور غري مريح يف الركبة اليرسى.
ويعمل الجهاز الطبي للمنتخب األرجنتيني عىل مراقبة 
حالته عن قرب، وسط قلق من إمكانية تأثري اإلصابة عىل 
األرجنتني  وتخوض  املونديال.  يف  للمشاركة  استعداده 
أمام السعودية، يوم   2022 العالم  أول مباراة يف كأس 
 19 يف  أهداف   4 كوريا  وسجل  الجاري.  نوفمرب   22
لقاءات   3 يف  شارك  كما  األرجنتني،  مع  دولية  مباراة 

خالل منافسات كوبا أمريكا العام املايض.

إصابة مقلقة 
في »األرجنتين«

}

خواكين 

كوريا

}
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بداية كلوزه وانطالقة خاميس وحاجي

كأس العالم .. »والدة« بالنجوم 

قب  يرت
رؤية  الجماهري  من  املعظم 
كأس  بطولة  يف  بعضها  ضد  تشارك  وهي  الكبرية  األسماء 
أو  األرجنتني  مع  مييس  ليونيل  مشاهدة  يرتقب  فالجميع  العالم، 
أمر طبيعي،  الكبرية  األسماء  ترقب  الربتغال.  مع  رونالدو  كريستيانو 
لكن املونديال يعطي الفرصة لالعبني من الشباب واألسماء املتواجدة يف 
أماكن بعيدة عن أوروبا بالتحديد يف الظهور والربوز يف املنافسة التي 
تحظى بأكرب عدد من املتابعني. ويف تقرير نرشه موقع »جوول« تطرق 

فيه ألهم الالعبني الذين ولدوا يف كأس العالم

لويس هرينانديز

املهاجم املكسيكي من األسماء التاريخية لبالده حينما يتعلق األمر بلعبة 
وهي  أوروبي،  فريق  أي  لدى  لويس  يلعب  لم  تأكيد،  بكل  القدم  كرة 

خسارة له وللكرة العاملية بطبيعة الحال.
لكن هرينانديز كان من األسماء املؤثرة يف مسرية املكسيك ببطولة كأس 
العالم 1998، حيث سجل املهاجم املكسيكي 4 أهداف، جاء 2 منها يف 

الفوز عىل كوريا الجنوبية بدور املجموعات، وواحد يف التعادل أمام 
هولندا، واألخري يف الخسارة أمام أملانيا بدور الـ 16.

املنتخب  قائمة  إىل  كلوزه  مريوسالف  انضم  كلوزه  مريوسالف 
األملاني املشاركة يف بطولة كأس العالم 2002 وهو مجرد مهاجم 

قد تم تصعيده منذ سنتني إىل الفريق األول لكايزرسالوترن.
أساسيًا يف  االنطالق، حيث شارك  كلوزه من  يمنع  لم  لكن هذا 
كل مواجهات منتخب بالده وسجل 5 أهداف وصنع 2 لزمالئه.
البداية كانت رائعة من مريوسالف، لكن القصة لم تتوقف عند 
التألق يف مونديال أو 2، لكنه واصل عروضه الهجومية املبهرة 
يف 2006، 2010 و2014. شارك األملاني 4 مرات يف بطولة 
بأفضل صورة ممكنة،  الوضعية  تلك  العالم، واستغل  كأس 

حيث بات هو الهداف التاريخي للمونديال بـ 16 هدًفا.

أسامواه جيان

إىل  بالده  منتخب  وصول  أسباب  من  الغاني  النجم  كان 
الدور ربع النهائي من مونديال عام 2010، حيث سجل 
مكنت  حاسمة  تمريرة  وقدم  أهداف   3 البطولة  تلك  يف 

العالم. جيان كان  إنجاز ضخم يف كأس  اإلفريقي من تحقيق  الفريق 

لكنه  الوقت،  ذلك  يف  لغانا  األول  الرجل 
التي كانت سرتسل  الجزاء  عانى من حزن عميق بسبب إهداره لركلة 
انتقال  يف  السبب  كان   2010 مونديال  آنذاك.  النهائي  لنصف  فريقه 
نادي  مع  اإلنجليزي  الدوري  إىل  بفرنسا  رين  ستاد  فريق  من  جيان 
سندرالند بـ 16 مليون يورو، وهي قيمة التنقل األغىل يف مسرية الالعب.

خوسيه رينيه هيجيتا

كان  التي  »العقرب«  ركلة  بسبب  للغاية  مشهور  الكولومبي  الحارس 
نفذها يف مباراة ودية أمام منتخب إنجلرتا، لكن ال يعلم الكثري أن بداية 
الشهرة الحقيقية لهيجيتا واكتشاف العالم له كان يف مونديال 1990.

وقتها شارك رينيه يف كل مباريات كولومبيا بدايًة من الفوز عىل اإلمارات 
إىل الخروج من دور الـ 16 من أمام الكامريون، بعد الخسارة يف الوقت 
عامل  كان  لكنه  أهداف،   4 املونديال  هذا  يف  هيجيتا  استقبل  اإلضايف. 
وبالتايل   ،1-1 أملانيا  مع  والتعادل  اإلمارات  عىل  الفوز  يف  مهما  حسم 

عرف اسم الحارس الكولومبي.

جورج حاجي

العالم  كأس  بطولة  يف  رومانيا  منتخب  مع  حاجي  شارك 
فاعليته  عدم  من  الرغم  وعىل   ،1990
أمام املرمى، 

يف  فشل  حيث 
التسجيل والصناعة، لكن عروضه جذبت أنظار ريال 

الواسع يف  املونديال مبارشًة. تألق حاجي  الذي اشرتاه بعد  مدريد 
كأس العالم جاء يف مونديال 1994، حيث شارك وقتها يف 5 مباريات 

استطاع من خاللها تسجيل 3 أهداف وصناعة 3 لزمالئه.
وقاد حاجي املنتخب الروماني آنذاك إىل الدور ربع النهائي قبل 

السقوط أمام السويد بركالت الرتجيح وتوديع كأس العالم.

فابيو جروسو

املنتخب  فوز  يف  الرئيسية  األسباب  أحد  من  جروسو  كان 
اإليطايل ببطولة كأس العالم بأملانيا 2006.

الفوز  6 مواجهات، وصنع هدف  أساسيًا يف  حيث شارك 
التقدم  هدف  سجل  كما   ،16 الـ  بدور  أسرتاليا  عىل 

التاريخي ضد أملانيا بالدور نصف النهائي، قبل أن يأتي 
األرض.  القاضية يف شباك أصحاب  بيريو ويضع  ديل 

الخامسة  الجزاء  ركلة  سدد  من  هو  أيًضا  جروسو 
وضعها  حيث  بالنهائي،  فرنسا  ضد  والحاسمة 

انتقل  املونديال،  هذا  وبعد  براعة.  بكل  املرمى  يف 
حيث  إنرت،  إىل  بالريمو  فريق  من  األيرس  الظهري 

عرف اسم فابيو بشكل أكرب يف الكرة العاملية 
منذ ذلك الحني.

جيريمو أوتشوا

الحارس املكسيكي الرائع سجل 
العالم  كأس  يف  له  مشاركة  أول 
جلس  أن  بعد   2014 بمونديال 

عىل الدكة يف 2006 و2010.
بتصدياته  األنظار  جذب  أوتشوا 

التعامل  يف  والفريد  املميز  وأسلوبه  الرائعة 
مع الكرة واالرتقاء واستخدام يده العكسية 

املكسيكي  الحارس  شارك  بالتحديد.  
وخرج  مواجهات،   4 يف   2014 بمونديال 

 3 استقبل  فيما  نظيفة،  بشباك  مرتني 
أهداف.

{  ميروسالف كلوزه

{  خوسيه رينيه هيجيتا

{  أوتشوا

{  جورج حاجي

العالم  كأس  نهائيات  يف  للمشاركة  استعداداته  كندا  منتخب  اختتم 
قطر عىل أفضل وجه، واكتسب قوة دفع ال بأس بها يف البطولة، التي 
منتخب  عىل   )1-2( كندا  منتخب  وتغلب  املقبل.  األحد  يوم  تنطلق 
يف  الخميس،  أمس  بينهما،  أقيمت  التي  الودية  املباراة  يف  اليابان، 
اإلمارات العربية املتحدة، ضمن استعدادات املنتخبني ملونديال قطر 
عن   9 الدقيقة  يف  مبكرا  بالتسجيل  اليابان  منتخب  وبادر   .2022

فيتوريا  سوزا  دي  ستيفن  أن  غري  سوما،  يوكي  طريق 
 .21 الدقيقة  يف  الكندي  للمنتخب  التعادل  هدف  أحرز 
اإليجابي،  بالتعادل  املباراة  النتهاء  الجميع  تأهب  وبينما 
من  الخامسة  الدقيقة  يف  الفوز  هدف  كندا  منتخب  أحرز 

الثاني،  للشوط  الضائع  من  بدال  املحتسب  الوقت 
بواسطة لوكاس كافاليني من ركلة جزاء.

قبل كأس العالم

كــــنــــدا تــقـــهــــر الــيـــــابـــان

{  من مباراة كندا واليابان

جيرو:

فخور باالستدعاء 
أعرب أوليفيه جريو، مهاجم املنتخب الفرنيس، 

أمس الخميس، عن شعوره باإلثارة قبل املشاركة يف 
مونديال قطر 2022.

 France« وقال مهاجم الروسونريي، يف حديث ملحطة
TV Sport«: »أدخل هذه البطولة بشعور العب يثق 
بأنه يخوضها للمرة األخرية.. أشعر بالحافز الكبري 

كما لو كنت أشارك للمرة األوىل، أريد االستمتاع بكل 
لحظة.. نمتلك الحماس للدفاع عن لقبنا«.

وواصل: »يف الحياة ال يشء يأتي إليك، عليك الذهاب 
للحصول عىل ما تريده.. كنت حريًصا عىل عدم غلق 

الصفحة مع فرنسا بعد اإلخفاق يف اليورو«.
وأضاف: »أنا فخور باالستدعاء )للمنتخب(، وأريد 

إنهاء مسريتي بصورة جيدة.. شعرت باإلحباط لعدم 
استدعائي عقب اليورو، وهذا منحني رغبة وحافزا 

أكرب للعودة للمنتخب الوطني«.
{  جيرو

رامـــــــــوس يـــرشـــح 
»4« منـــتـــخــبـــــــات

سلط سريجيو راموس، مدافع باريس سان جريمان، 
الضوء عىل املنتخبات املرشحة للفوز بكأس العالم قطر 

2022. وأتى ذلك خالل حديثه املشرتك رفقة النجم 
السويدي زالتان إبراهيموفيتش، عىل هامش حفل دبي 

لجوائز جلوب سوكر.
وقال راموس يف هذا الشأن: »األمر صعب، هناك بعض 

الفرق يمكنها أن تفاجئك، دائما ما أشاهد إسبانيا وهي 
تملك فريقا شابا«.

وزاد: »فرنسا قادرة عىل الدفاع عن لقبها بنجاح، 
والربازيل واألرجنتني يملكان املوهبة، سيكون موندياال 

قويا يف تواجد تلك الفرق«.
فيما قال راموس عن الذكرى األفضل له يف املونديال: 

»بالطبع كأس العالم بجنوب إفريقيا يف 2010 وهدف 
إنيستا«.
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الشبكة كشفت عن الخطة الكاملة لوضع المشاهدين في قلب الحدث

beINSPORTS تغطية تاريخية من

وبع�د اإلعالن قب�ل أيام عن تطوي�ر القناة 
اإلخباري�ة ودعمه�ا بمجموعة م�ن الوجوه 
الجدي�دة ومحتوى ممي�ز، أعلنت مجموعة 
 beIN وقنواته�ا الرياضي�ة الرائدة beIN
SPORTS ع�ن خططه�م لتقدي�م تغطية 
مكثفة وغري مسبوقة ملجريات بطولة كأس 
العالم FIFA قطر 2022 يف منطقة الرشق 

األوسط وشمال إفريقيا. 
وقال�ت bein يف بي�ان رس�مي إن التغطية 
املميزة س�تكون م�ن خالل 20 اس�توديو 
مزّودا بأحدث التجهيزات يف مختلف أنحاء 
الدول�ة، م�ع 18 س�اعة بث مب�ارش يومياً 
ع�ى كلٍّ م�ن قنواتها الثمان�ي بأربع لغات 

وبمشاركة أهم املحللني 
يف عالم كرة القدم.

وتمّكن�ت beIN خالل 
ال�19 عاماً املاضية من 
تحوي�ل مقرّها يف قطر 
إىل أحد أكرب مؤسسات 
يف  العال�م  يف  الب�ث 
الرياض�ة  مج�ال 
والرتفي�ه، م�ا يجعلها 
اس�تعداداً  األكث�ر 
حرصية  تغطية  إلعداد 
للبطول�ة  ومعمق�ة 
تس�تضيفها  الت�ي 

املنطقة للم�رة األوىل وتقديمها بأربع لغات 
للمتابعني يف قطر والعالم العربي. 

وأطلق�ت beIN باق�ًة تضّم س�ّت قنوات 
تب�ّث  جدي�دة   beIN SPORTS MAX
بدق�ة عالي�ة، لع�رض جمي�ع فعالي�ات 
البطولة. وُتقس�م مجموع�ة القنوات التي 
تبّث عى مدار الس�اعة حسب اللغة، حيث 
تب�ّث قنات�ان باللغ�ة العربي�ة؛ واثنت�ان 
باإلنجليزي�ة، واثنتان بالفرنس�ية، فضالً 
عن توّف�ر تعليق باللغة اإلس�بانية خالل 
الع�رض املبارش للمباري�ات عى القناتني 
اإلنجليزيت�ني، حي�ث تّم اختي�ار املعلقني 
اإلس�بان عى قنوات beIN بشكل خاص 

ال�دوري  م�ن 
للتعليق  اإلسباني 
خالل كّل مباراة. 

وتق�ّدم كّل م�ن القنوات 
الجدي�دة مجموع�ة برامج 

ممي�زة عى مدار الس�اعة مع 
تغطية مبارشة وحرصية لجميع 

مباري�ات البطولة ال�64، إضافًة 
إىل برنامج�ني صباحّي ومس�ائّي، 

ومجموع�ة م�ن األف�الم الوثائقي�ة 
والربام�ج التمهيدي�ة والتحليلية من 

أرض امللع�ب ومختل�ف أنح�اء قطر، 
والت�ي يعّدها فري�ق العم�ل، وتقارير 
تبّث  إخباري�ة مب�ارشة 
من قلب الحدث للمنطقة 
تنق�ل  كم�ا  والعال�م. 
beIN 4K جمي�ع  قن�اة 
املباريات بدّق�ة فائقة مع 
العربية  باللغت�ني  تعلي�ق 

واإلنجليزية. 
beIN برامجها  وس�تبّث 
مب�ارشًة من أكثر من 20 
اس�توديو طيلة البطولة. 
ويقع مقّر القناة الحديث 
العاصم�ة  قل�ب  يف 
الدوح�ة،  القطري�ة 
جدي�دا  اس�توديو   16 إىل  باإلضاف�ة 
خصيص�اً لنق�ل مجري�ات البطول�ة 
م�ن املالعب ويف مواقع اس�رتاتيجية 
مطلّة ع�ى أبرز املعال�م يف مختلف 
أنح�اء الدولة، مث�ل حديقة البدع 
وسوق واقف وحديقة الشرياتون 

وحديقة متحف الفن اإلسالمي. 
وتحظى beIN بصفتها الناقل 

املستضيفة  للدولة  الرسمي 
ع�ى  ممي�زة  بمواق�ع 

جان�ب امللعب لتضمن 
األفض�ل  التغطي�ة 

ملشاهديها.

مجموعة ضخمة من المحللين لكل المبارياتمحتوى حصري لكل البرامج.. لمواكبة الكواليس والفعاليات

وتاريخية  استثنائية  تعطية  تقديم  أجل  من  التحدي،  اإلعالمية   bein مجموعة  واصلت 
للحدث العالمي الكبير مونديال 2022، والذي يقام ألول مرة في منطقة الشرق األوسط 

والوطن العربي.

»6« قنوات جديدة.. وأكثر من 
»20« استوديو و»120« محلاًل

 
ّ

beIN SPORTS MAX تبث
»4« لغات أكثر من »18« ساعة بـ

كتب – محمد الجزار 

عرض جميع 
مباريات البطولة 
بدقة فائقة على 

beIN 4K

»كاكا« يقود كتيبة النجوم
يش�ارك يف اس�تديوهات التحليل العربية أكرب النجوم العامليني من 

عالم كرة القدم، بمن فيهم ريكاردو كاكا وأليساندرو ديل بريو 
وأرسني فينغر وغابرييل باتيستوتا ورود خوليت. وبإمكان 
املشاهدين تحديد اللغة من خالل جهاز التحكم عن بعد يف 
جهاز االستقبال الرقمي الخاص ب� beIN بدون ترجمة 
عربية، م�ا يعني قدرة املش�اهدين عى س�ماع إجابات 

نجومه�م العاملي�ني باللغة اإلنجليزية ب�دالً من الرتجمة 
العربية.

كما يقدم التغطية املبارشة للمباريات ريتشارد 
كيز، وآندي جراي، وريش�مني تشودري، 

الذين س�ينضم إليهم يف االستوديو 
بعض أبرز الالعبني للتعليق عى 

املباري�ات، بم�ن فيه�م جون 
ت�ريي، وج�و ك�ول، وبي�رت 

شمايكل، وجاري نيفيل. 

{ كاكا

70 ساعة من المحتوى الفريد
أنتجت beIN أكثر 
من 70 س�اعة من 
الفري�د  املحت�وى 
البطول�ة  ح�ول 
للعرض  واملخصص 
عى مختلف قنواتها، 
أفالم�اً  تتضم�ن 
إنت�اج  م�ن  وثائقي�ة 
ح�ول  وبرام�ج   beIN
الف�رق ال��32 املتأهل�ة، 
م�ن  البطول�ة  ونج�وم 
والالعبني  والح�ارض،  املايض 
املميزي�ن يف بطولة ه�ذا العام، 
وتحض�ريات الدولة املس�تضيفة، 

وغريها الكثري.

من الثامنة صباحا إلى الثانية منتصف الليل
يب�دأ الب�ّث املب�ارش ع�ى قناتّي 
 beIN SPORTS MAX 1
 8 الس�اعة  م�ن  العربيت�ني  و2 
صباح�اً، ويمت�د حت�ى الس�اعة 
2 بع�د منتص�ف اللي�ل بتوقيت 
مّك�ة املكرمة كّل ي�وم طوال فرتة 

البطولة. 
وينطل�ق الب�ّث الصباح�ي م�ع 
برنامج هن�ا قطر إللق�اء الضوء 
الس�ابق  الي�وم  مجري�ات  ع�ى 
وتغطية أخبار البطولة املستجدة 

والتمهيد ألحداث اليوم. 
وتس�تمّر التغطية املبارشة خالل 
كّل مب�اراة وتختتم م�ع برنامج 
مساء الرياضة يف الساعة 12:30 

بعد منتصف الليل. 
 beIN ويبدأ البث املبارش عى قناتي
SPORTS MAX 3 و4 اإلنجليزية 
كل يوم من الساعة 11:00 صباحاً 

بتوقيت مكة املكرمة.
{ ستوديوهات مباشرة يوميا 

»مرحبا 2022«.. على »تليفزيون ج«
ج«  »تليفزي�ون  قن�اة  متابع�و  س�يحظى 
املخصص�ة لألطفال بفرص�ة متابعة برنامج 
ترفيهّي ريايض »مرحباً 2022« ملّدة س�اعتني 

يومياً طيلة أيام البطولة. 
تط�رح  مس�ابقات  الربنام�ج  ه�ذا  ويق�ّدم 
أس�ئلة يف مجال كرة القدم عى 28 ش�خصية 
ش�هرية وعرشات األطفال، ويبّث من استوديو 
مخصص لقنوات beIN يف منطقة املش�جعني 

الخاصة بمؤسسة قطر يف حديقة األكسجني. 
ويأت�ي الربنام�ج يف إط�ار الفعالي�ات العائلي�ة 
الكثرية التي تجرى يف املنطقة العائلية املمتدة عى 
400 مرت مربع، والتي تستضيف ضيوفاً مميزين 
وألعاباً تفاعلية ومجموعة من املسابقات الرقمية، 
إىل جانب منص�ة مخصصة لربنامج املس�ابقات 

الذي يقدمها شخصية »ج« الشهرية »عنرب«. 
ويف اس�توديو يب�ث م�ن منطقة »مش�ريب«، 
س�تقدم القناة أربع فقرات منوّع�ة: الرياضة 
للجمي�ع، وصحتك يف غذائك، وحروف ومعان، 

إىل جانب فقرة الرسام. { شيماء الحمادي

انتظروا تجربة فريدة.. محمد البدر:

سنكون الخيار األفضل 
لمتابعة البطولة

أكد محمد البدر، مدير شبكة قنوات beIN يف الرشق 
األوسط وش�مال إفريقيا أنه مع مرور أكثر من 10 
سنوات منذ أن دخلت قطر التاريخ بفوزها بحقوق 
اس�تضافة بطولة كأس العال�م FIFA قطر 2022 
قام�ت beIN بجهود دؤوب�ة لتقديم تجربة ال مثيل 

لها يف العالم لجميع عشاق كرة القدم يف املنطقة. 
وأضاف: ت�درك beIN خصائص دولة قطر كونها 
عاش�ت جمي�ع مراحل ه�ذه الرحل�ة، كم�ا تتميز 
بحضورها الفريد وقربها من الحدث لتقدم التغطية 

األفضل من نوعها يف العالم. 
ووتابع الب�در: »توفر beIN أكثر من 20 اس�تديو 
مزّودا بأح�دث التجهيزات يف مختلف أنحاء الدولة، 
وس�ّت قنوات جدي�دة، وتقدم تغطية ممي�زة بدّقة 
عالية وفائقة بأربع لغات، بحضور أش�هر املعلّقني 
واملراس�لني املنترشي�ن يف جمي�ع املالع�ب ومناطق 
املش�جعني والفنادق واملعسكرات التدريبية، لتكون 
beIN SPORTS الخي�ار األفض�ل ملتابعة البطولة 

الرياضية األكرب يف العالم«.

{ محمد البدر
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سعد المهندي

استفتاء

أفضل منتخب أفريقي 
في تاريخ المونديال

نجحت أفريقيا يف وضع بصمتها يف كؤوس العالم 
املونديال  5 مقاعد حتى اآلن يف  إىل  بعدما وصلت 
كحصة ثابتة ودون رشيك، وهو تقريباً نفس عدد 
مقاعد أمريكا الجنوبية، القارة التي توجت 9 مرات 

بكأس العالم.
العالم  كأس  يف  أفريقياً  منتخباً   13 شارك  ولقد 
للمنتخبات  األكرب  اإلنجاز  كان  التاريخ، حيث  عرب 
لربع  بالتأهل  والغاني  والسنغايل  الكامريوني 
عىل  و2010  و2002   1990 أعوام  النهائي 

الرتتيب.
مشاركة  أفضل  صاحب  هو  الكامريوني  املنتخب 
أفريقية يف تاريخ كؤوس العالم، فهو صاحب أكرب 
 1982 8 مشاركات أعوام  عدد مشاركات برصيد 
و2010  و2002  و1998  و1994  و1990 

و2013 ويف االنتظار 2022.
منتخب  أول  كانت  الكامريون  ذلك  إىل  باإلضافة 
أفريقي يتأهل لربع النهائي يف كأس العالم وذلك 
يف 1990، بالفوز 2-1 عىل كولومبيا يف دور الستة 

عرش.
مع   1-1 التعادل  يف  نجح  الكامريوني  املنتخب 
يف  األرجنتني  عىل   0-1 والفوز   1982 يف  إيطاليا 
أرمندو  دييجو  رفاق  كان  وقت  باالفتتاح   1990

مارادونا هم حاميل اللقب.

{ روجيه ميال

إشادة

نجوم
فن

أرقام

هل تعلم

األرجنتين فريقي »المفضل«

»زياش«.. 
على طريقة بيكهام

منتخب  مع  مذهال  هدفا  زياش  حكيم  سجل 
ضمن  جورجيا  أمام  الودية  املباراة  يف  املغرب، 
كأس  يف  للمشاركة  األطلس«  »أسود  استعدادات 
النصريي  يوسف  تقدم  وبعدما    .2022 العالم 
هدفا  زياش  حكيم  أضاف  الخامسة،  الدقيقة  يف 
ثانيا يف الدقيقة 29 من ودية منتخب املغرب أمام 
جورجيا مساء الخميس، عىل ملعب نادي الشارقة.
واستغل زياش تقدم حارس جورجيا عن مرماه، 
لريسل  امللعب،  وسط  من  قوية  تسديدة  وأطلق 

الكرة إىل الشباك.
هدف زياش جاء بطريقة اعتاد اإلنجليزي ديفيد 
مدريد  وريال  يونايتد  مانشسرت  نجم  بيكهام، 
التي  مسريته  مدار  عىل  بها  يسجل  أن  السابق، 

امتدت ملا يزيد عن 20 عاما.
وكان زياش )29 عاما( عاد للمشاركة مع منتخب 
من  طويلة  فرتة  بعد  املايض  سبتمرب  يف  املغرب 
خليل  السابق  املدرب  قيادة  تحت  االستبعاد 

خليلوزيتش.
املجموعة  يف  للمنافسة  املغربي  املنتخب  ويستعد 
السادسة يف كأس العالم 2022، بجوار منتخبات 

كندا وبلجيكا وكرواتيا.
قبل  املغرب  ملنتخب  األخري  هي  جورجيا  ودية 
املونديال، حيث يلتقي »أسود األطلس« مع كرواتيا 
الثاني  ترشين  نوفمرب/    23 يوم  األوىل  الجولة  يف 
الحايل، قبل 4 أيام من مواجهة بلجيكا يف الجولة 

الثانية.

{ حكيم زياش

بوبي مور.. المدافع األعظم
ويعترب مور، الذي رحل عن عاملنا 
الالعبني  أهم  من  عاماً،   28 قبل 
بل  إنجلرتا  منتخب  تاريخ  يف 
والعالم بأرسه، ويكفيه رشفاً أنه 
كان قائد األسود الثالثة يف كأس 
كأس  تسلم  الذي   ،1966 العالم 
به  توج  الذي  الوحيد  املونديال 
من  تاريخهم،  مر  عىل  اإلنجليز 
ملكة  الثانية  إليزابيث  امللكة 
مدافع  مور  وكان  بريطانيا. 
وست هام يونايتد الشهري مثل 
 16 مدى  عىل  الهامرز  فريق 
 ،1974 إىل   1958 من  عاماً 
وبعدها انضم لفولهام يف رحلة 
لم تستغرق أكثر من 3 سنوات 
يتجه  أن  قبل  74 و77(،  )بني 
ألمريكا الشمالية للعب لسياتل 
اليتن  وكارولينا  سوندورس 
لتجربة  باإلضافة  األمريكيني، 
فريماد  هرينينج  مع  مقتضبة 
ولعب   .1978 يف  الدنماركي 
مع  دولية  لقاءات   108 مور 

إنجلرتا ما بني 1962 و1973.

ولد روبرت فريدريك تشيلسي مور، 
منتخب  أسطورة  مور،  بوبي  أو 
إنجلترا في 12 أبريل 1941، أي قبل 

8 عقود بالتمام والكمال.

 }

بوبي مور

}

بلقب  األرجنتني  منتخب  تتويج  سماحة  كارول  اللبنانية  النجمة  تمنت 
مونديال 2022، رغم تشجيعها ملنتخب الربازيل؛ مؤكدة دعمها للتانجو 
بقيادة مييس يف كأس العالم بقطر. وكشفت كارول سماحة، يف مقابلة 
مع »العربي الجديد«، عن رأيها يف مونديال 
تتعلق  التي  والتفاصيل   ،2022 قطر 
بهذا الحدث الريايض الكبري، كاشفة عن 
وكذلك  العالم،  كأس  يف  تشجعه  الذي  املنتخب 

عن العبها املفضل يف رياضة كرة القدم.
وتشجيعها  الالتينية  للكرة  بُحبها  سماحة  ونوّهت 
أيضاً،  األرجنتني  ملنتخب  ودعمها  الربازيل،  ملنتخب 
للنجم املرصي محمد  يف وقت أكدت حبها واحرتامها 
صالح، الذي قدم الكثري يف املالعب وخارجها، بحسب 

رأيها، خصوصاً ألهل قريته يف مرص.
برياضات  اهتمامات  لديها  أن  اللبنانية  الفنانة  وأكدت 
باستضافة  القدم. وعرّبت عن فخرها  أخرى، وليس فقط كرة 
أمام  الباب  سيفتح  األمر  و»هذا  املونديال،  مثل  لبطولة  قطر 
هذا«،  مثل  كبري  ريايض  لحدث  أخرى  عربية  دول  استضافة 

وتمنت التوفيق للمنتخبات العربية يف البطولة.
واختارت الفنانة اللبنانية كارول سماحة تشكيلتها املفضلة، لو 
كان لديها فريق لكرة القدم، وحددت أسماء كبرية يف عالم الفن 
والغناء، خصوصاً املرصيني منهم، وذلك بسبب إقامتها لفرتة 

طويلة يف مرص وقربها من نجوم الفن والتمثيل هناك.

 }

كارول سماحة

}

سالينكو .. المغمور هدافا
أصبح الرويس أوليج سالينكو أكثر العب يسجل أهدافا يف مباراة 
واحدة يف كأس العالم، بعدما أحرز 5 أهداف قاد بها منتخب بالده 
للفوز )6-1( عىل الكامريون يف الجولة األوىل من دور املجموعات 
بنسخة 1994. وبجانب خماسيته ضد الكامريون، سجل سالينكو 
الثانية من دور  الجولة  السويد يف  أمام  الخسارة )3-1(  هدفا يف 
1994 بالتساوي مع البلغاري  املجموعات، ليتوج هدافا ملونديال 

خريستو ستويشكوف برصيد 6 أهداف لكل منهما.
جدير بالذكر أن سالينكو لم يتمتع بشهرة كبرية كالعب، كما أنه 
عانى من لعنة اإلصابات التي أجربته عىل االعتزال مبكرا بعمر 31 

عاما بعد مسرية متواضعة. 
املفارقة أن سالينكو شارك يف 8 مباريات فقط مع منتخب روسيا، 

لم يسجل خاللها سوى أهدافه يف مونديال 1994.

األرض تلعب 
مع أصحابها

نجحت 6 منتخبات يف تحقيق لقب كأس العالم 
عىل أرضها، وهي أوروجواي وإيطاليا وإنجلرتا 
منتخب  وفاز  وفرنسا.   واألرجنتني  وأملانيا 
أوروجواي بلقب النسخة األوىل من كأس العالم 
اإليطايل  نظريه  وكرر  أرضه،  عىل   1930 عام 

األمر نفسه يف النسخة الثانية عام 1934.
لقبه  إنجلرتا  منتخب  حقق   1966 عام  ويف 
الوحيد عىل أرضه، ويف عام 1974 توج منتخب 

أملانيا الغربية بطال بني جماهريه.
األول عىل أرضه  بلقبه  ُتوج  األرجنتني  منتخب 
املنتخب  أيضا  حققه  ما  وهو   ،1978 عام 

الفرنيس عام 1998. 
املفارقة أن منتخب الربازيل، األكثر تتويجا يف 
كأس العالم بواقع 5 ألقاب، لم يحصد أي لقب 
منها عىل أرضه، علما بأنه استضاف النهائيات 

{ منتخب أوروجوايمرتني عامي 1950 و2014.




