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كأس  يف  بالجميع  »نرحب  وأضاف: 
العالم، نود التأكيد عىل أن قطر ترحب 
أو  عرقهم  عن  النظر  بغض  بالجميع 
اعتقاداتهم، هذا  أو  أو توجههم  دينهم 
هو الرأي الرسمي لدولة قطر ولالتحاد 
أنحاء  شتى  من  والجماهري  الدويل، 
مثالية  تجربة  قطر  يف  العالم ستعيش 
ستبقى عالقة يف أذهانها.. البلد استعد 
للرتحيب  أبهى حلة  وارتدى  يجب  كما 
بالجميع، ونلمس السعادة الكبرية التي 
يبديها املتواجدون هنا من الجماهري من 

أجل حضور املونديال«.
من  العمال  حقوق  »بخصوص  وتابع: 
التقدم  العالم  يرى  أال  املنصف  غري 
حققته  الذي  الواضح  والتطور  الكبري 
أن  صحيح  املجال،  هذا  يف  قطر  دولة 
األمر احتاج إىل الوقت، تماماً كما حصل 
احتاج  لقد  سابق،  وقت  يف  أوروبا  يف 
بلدي سويرسا إىل عرشات السنوات كي 
حقوق  بشأن  يحتذى  نموذجاً  يصبح 
عام.  اإلنسان بشكل  أو حقوق  العمال 
القوانني  من  الكثري  قطر  غريت  لقد 
بعض  تعالج  أن  أجل  من  واألنظمة 

املشاكل التي تخص ملف العمال«. 
وقال رئيس االتحاد الدويل لكرة القدم: 
يف  دروساً  األخرية  اآلونة  يف  »تلقينا 
األخالق من منرب عاٍل، وكما قلت نحن 
ال نرضخ للضغوط.. نتقبل النقد، وهو 
بناء  نترصف  ال  لكننا  طبيعي،  أمر 
وجهة  من  اإلعالم  علينا  يمليه  ما  عىل 
نظره، ألن هذا ليس منصفا يف حقيقة 
لقد  مزدوجة،  النظرة  أن  أشعر  األمر. 
تخص  يومني  قبل  فعالية  حرضت 
عدد  وكان  الخاصة  االحتياجات  ذوي 
فقط،  أربعة  الحارضين  الصحفيني 
العمال  حقوق  عن  الحديث  عند  ولكن 
عن  للحديث  الصحفيني  آالف  تداعى 
التعاطي  عىل  نعرتض  ال  نحن  األمر. 
مع امللف، لكن االهتمام يجب أن يكون 
للمنطق  ووفقا  اليشء  بعض  متوازياً 

بالتعامل مع حقوق جميع الفئات«. 
التوجهات تؤكد  »الكثري من   وأضاف: 
قطر  دولة  واهتمام  )الفيفا(  اهتمام 

ست  منذ  الدوحة  إىل  جئت  بالعمال. 
سنوات وطلبت أن تحدث أمور تخص 
ومع  معنا  الدولة  وتعاونت  العمالة، 
املنظمات الدولية الرسمية املعنية بهذا 
األمور،  من  الكثري  تغيري  وتم  الشأن 
حتى نصل إىل ما وصلنا إليه من تقدم 
هناك  كانت  لقد  وملحوظ..  ملموس 
نقاشات مع املدير العام ملنظمة العمل 
أيضاً  أكد  الذي  مبارش  بشكل  الدولية 
ملف  بشأن  تحقق  الذي  التقدم  عىل 
إذ  أيضاً،  رقابي  نظام  وهناك  العمال 

ملنظمة  دائما  مكتبا  إن  القول  يكفي 
العمل الدولية موجود هنا يف قطر«. 

املالية  بالتعويضات  املطالب  وعن   
»قطر  إنفانتينو:  السيد  قال  للعمال، 
تعمل  ودولة  سيادة،  ذات  دولة 
هناك  وبالتايل  املؤسساتية،  بالطريقة 
لقد  يحصل.  قد  أمر  ألي  قانونية  أطر 
أسست قطر صندوقا لدعم العمال وتم 
تخصيص مبلغ ال يقل عن 350 مليون 
عىل  للعمال  رصفها  تم  أمريكي  دوالر 
شكل تعويضات ومعادلة فوارق أجور 

عىل  الكبري  الحرص  تؤكد  كلها  وأمور 
إعطاء العمال كامل حقوقهم«. 

 وأعلن رئيس االتحاد الدويل لكرة القدم 
كأس  إرث  صندوق  إطالق  عن  )فيفا( 
العالم FIFA قطر 2022 حيث سيكون 
قبل  لالستثمار من  واسع  هناك مجال 
الجميع يف هذا الصندوق الذي سيعنى 
األول،  املقام  يف  العالم  يف  بالتعليم 
وخصوصا تعليم األطفال من أجل بناء 
إىل  مشريا  للشعوب..  أفضل  مستقبل 
أن )فيفا( وقع اتفاقية مع الهند، حيث 
هناك 25 مليون طفل يف مراحل التعليم 
تعليمة  تجربة  وتوفري  لدعمهم  األوىل 
مثالية، مقدما جزيل الشكر لدولة قطر 
الذي  الصندوق  هذا  عىل مساهمتها يف 
منظمة  مع  أيضا  بالتنسيق  سيعمل 
العمل الدولية من أجل إيالء اهتمام كبري 

للعمال يف العالم لتحسني حياتهم. 
 12 مدى  وعىل  أنه  أوضح  فيفا  رئيس 
من  وقوة  جهد  بكل  قطر  عملت  عاما 
أجل االنتهاء من كافة األمور التنظيمية 
نتحدث  واآلن  العالم  بكأس  املتعلقة 
وبكل فخر واعتزاز عما أنجزته الدولة 
ومشاركا  متابعا  فيفا  كان  ودائما 

املنجزات واألمور  أساسيًا لقطر يف كل 
ليخرج  بالتنظيم  الخاصة  التفصيلية 
القول  ويمكن  ممكنة،  صورة  بأفضل 
وبكل ثقة للعالم أجمع هنا من الدوحة، 
تاريخ  يف  األفضل  النسخة  انتظروا 
قطر،  يف  يف  هنا  العالم  كأس  بطوالت 
ملقاطعة  دعوات  عن  يتحدث  ومن 
البطولة هو الخارس األكرب ألنه سيفتقد 

متعة كروية لم يرها يف السابق. 
إقامة  قرر  أنه  عىل  شدد  إنفانتينو 
علر كل  للرد  العاملي  الصحفي  املؤتمر 
بدون وجه حق  زادت  التي  االنتقادات 
يف الفرتة األخرية وإليقاف الحمالت التي 
يشنها اإلعالم الغربي يف الفرتة املاضية 
عىل دولة قطر التي فعلت كل يشء من 
أجل إنجاح كأس العالم، وعىل مدى 12 
اآلالف  عرشات  ونتابع  نقرأ  نظل  عاما 
من الحمالت الكاذبة املوجهة تجاه قطر 
املؤتمر  هذا  إقامة  يجب  كان  وبالتايل 
النيل  حاولت  التي  الحمالت  عىل  للرد 
وحكومته  القطري  الشعب  عزيمة  من 
ولكنها فشلت ألن الدولة وكل مسؤوليها 
كانوا يعملون ليال ونهارا للتحضري لتلك 

البطولة التاريخية.

رسالة شكر
من  شكر  رسالة  فيفيا  رئيس  ووجه 
أعماق قلبه لحكومة وشعب قطر عىل ما 
بذلوه من جهد غري مسبوق، يف سبيل 
وإخراجه   2022 العالم  كأس  إنجاح 
وبمجرد  أنه  موضحا  صورة  بأفضل 
اليوم  املونديال  مباريات  أوىل  انطالق 
جميع  ستتوقف  واإلكوادور  قطر  بني 
حق  يف  العادلة  غري  التشكيك  حمالت 
كرة  عىل  سريكز  الكل  ألن  الدوحة، 
القدم دون غريها من األمور الهامشية 
يف  ألننا  الكرة،  عن  إبعادها  يجب  التي 
النهاية ندير منظومة لكرة القدم ولسنا 

سياسيني.
دول  كل  من  املاليني  هناك  أن  أوضح 
العالم ينتظرون كأس العالم يف نسخته 
األخرية التي تقام بنظام 32 منتخبا قبل 
زيادة العدد بداية من النسخة املقبلة يف 
ونود  منتخبا،   48 إىل  الشمالية  أمريكا 
والدوحة  قطر  شكر  قلوبنا  أعماق  من 
الجهد،  هذا  عىل  القطرية  والحكومة 
ولكن حان الوقت لنرد عىل كل الحمالت 
الدوحة  لها  تعرضت  التي  الظاملة 
والدروس  األخالقيات  عن  والحديث 
جاء  العمل  من  سنوات  وبعد  واآلن 
التفاصيل  بكل  هؤالء  عىل  لنرد  دورنا 
واإلجراءات غري املسبوقة التي اتخذتها 
قطر وحكومتها لتكون األوضاع أفضل 

للجميع.

أوضاع العمال 
رئيس )فيفا( تحدث عن وضع العمالة 
اإلعالم  بها  يتشدق  التي  الوافدة 
األوروبي ويروج لها ويؤكد أن العمال 
يف قطر يعيشون حياة صعبة ويتناىس 
هؤالء األوروبيون، وأنا منهم، أننا يجب 
أن نعتذر عن 3 آالف سنة مما فعلناه 
يف حق العمال يف مختلف املجاالت واآلن 
نتحدث ونعطي دروسا يف األخالق رغم 
أن أوروبا ارتكبت الكثري مما ال يتصوره 

أحد يف حق العمال.
قبل  قطر  إىل  قال: »حرضت  إنفانتينو 
جميع  مع  وتحدثت  تقريبا  سنوات   6
املسؤولني يف الحكومة القطرية وتعاونا 
مبارشة يف ملف العمالة الوافدة وتحديدا 
عمال بناء املالعب الجديدة لبطولة كأس 
العالم واآلن أسأل بشكل واضح، كم عدد 
والتي  قطر  يف  هنا  األوروبيني  رشكات 
سنويا؟  الدوالرات  بمليارات  تستفيد 
للتعاون  الرشكات سعى  وكم من هذه 
مع )فيفا( أو الحكومة القطرية يف ملف 
العمالة املهاجرة؟ واإلجابة باختصار لم 
تتحدث أي رشكة أوروبية يف هذا الشأن 
ألن الحديث يف ملف العمالة من املمكن 
آخر  وهذا  أرباحهم  تقليص  يعني  أن 
ال  )فيفا(  أن  حني  يف  فيه،  يرغبون  ما 

كتب - عاطف شادي
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الح���ق���ا ن����ت����ائ����ج����ه  وس������ن������رى  إي����ج����اب����ي����ة  ب����ص����م����ات  ت��������رك  ق����ط����ر  إرث  اإلع��امالعالم سيعيش تجربة مثالية في »2022« وسائل  لضغوط  يرضخ  ال  »فيفا« 

للشعوب  اع���ت���ذروا  ل��أوروب��ي��ي��ن  أق����ول  اسمحوا للجميع باالستمتاع بحدث ال يتكررم���ا ق��دم��ت��ه ق��ط��ر ال ت���ق���در ع��ل��ي��ه أوروب�����ا  العمال بالدوحة أفضل من المهاجرين في أوروبا

الس��وي�س��ري ج��ي��ان�ي إنف�انت�ي�ن�و رئي�������������������������س االتحاد الدولي في مؤتمر صحفي:

»قطر« .. غــيـــــر مــنـــصـــفـــة     االنتقادات لـ

{ الدوحة ترحب بالعالم{ إنفانتينو

الكل مرحب به دون تمييز.. وعلينا 
احترام القوانين والدين اإلسالمي

لهذا السبب تم منع الكحول 
في مالعب البطولة ..!

من يتحدث عن دعوات 
المقاطعة هو الخاسر األكبر

أن  في  ثقته  عن  )فيفا(  القدم  لكرة  الدولي  االتحاد  رئيس  إنفانتينو  جياني  عّبر   
بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، التي تنطلق منافساتها اليوم األحد، ستكون 

األفضل في تاريخ المونديال. 
وقال إنفانتينو، في مؤتمر صحفي عقده أمس بمركز قطر الوطني للمؤتمرات، إن 
بالفخر  العالم  ُتشعر  استثنائية،  بطولة  تقديم  يريدان  قطر  ودولة  الدولي  االتحاد 

واالعتزاز بكرة القدم، مشددًا على أن دولة قطر استعدت بالشكل األمثل للحدث.

يحصد سوى القليل من األرباح«.
عن  أدافع  هنا  »أنا  )فيفا(:  رئيس  قال 
واإلنصاف  العدالة  وعدم  القدم  كرة 
الذي تتعرض له قطر من انتقادات غري 
محدودة وحاليا بعد 12 سنة أصبحت 
تملك كل املقومات، وأعيد مجددا التأكيد 
عىل أن الرشكات األوروبية ال تتعامل مع 
املطوب ونحن نشاهد  بالشكل  العمالة 
قطر  أن  سنوات  مدى  عىل  بأعيننا 
تتعامل مع هذا امللف بمنتهى اإلنصاف 

ويأخذ العمال حقوقهم بكل عدالة«.

توجهات اإلعام الغربي 
العرشات  حرض  إنه  قال  إنفانتينو 
مدى  عىل  قطر  دولة  يف  الفعاليات  من 
متابعته  إطار  يف  املاضية  السنوات 
ملرشوع استضافة كأس العالم 2022، 
واحدة  كانت  الفعاليات  تلك  بني  ومن 
مجال  يف  ودمجهم  املعاقني  تخص 
كرة القدم ورغم وجود أكثر من مليار 
معاق يف هذا العالم يستحقون تسليط 
املتعلقة  األنشطة  وعىل  عليهم  الضوء 
 4 سوى  يومها  نجد  لم  إعالميا  بهم 
الغربية  اإلعالم  وسائل  من  صحفيني 
واآلن يتحدثون عن حقوق العمال وهم 
إنسان  مليار  حقوق  متابعة  تجاهلوا 
بهم  يأبه  وال  االهتمام  يستحق  معاق 
لديه  حديث  ال  الذي  الغربي  اإلعالم 
فعلت  ناجحة  دولة  مهاجمة  سوى 
لكرة  بطولة  أهم  الستضافة  املستحيل 

القدم عىل وجه األرض.
يف  قطر  ينتقد  البعض  أن  إىل  وأشار 
الدوحة  ألن  وعي  بدون  العمالة  ملف 
امللف وتتعامل معه  بالفعل تهتم بهذا 
يشء  كل  نتابع  ونحن  ممتازة  بصورة 
بالفعل، وبالنظر ملسألة الهجرة عموما 
الذين  والرجال  النساء  آالف  ووضعية 
بلدان  يف  للعيش  أوطانهم  يرتكون 
وعائالتهم  أهلهم  ليساعدوا  أخرى 
وتوفري مستقبل أفضل لهم، فإن قطر 
املهاجرين رجاال وسيدات  تقدم لهؤالء 
أوضاعهم  تحسني  فرصة  وأطفاال 
املعيشية، ألنهم يكسبون هنا أكثر 10 
بالدهم  يف  عليه  يحصلون  مما  مرات 
املاليني  وجهة  تكون  قطر  فإن  ولذلك 

للعيش حياة أفضل.
أضاف قائال: »يف ذات الوقت الذي تفتح 
فيه قطر أحضانها الستضافة العمال، 
أمامهم  حدودها  أوروبا  دول  تغلق 
وتمنعهم من كسب قوت يومهم وتنفق 
أوروبا  إىل  الوصول  ملنعهم من  املاليني 
ويف ذلك الوقت تمنحهم هذه البلد أفضل 
فرصة لحياة كريمة، ومن يريد الذهاب 
يصعب  أعباء  عليه  يتعني  ألوروبا 
قيد  عىل  القليلون  فيها  يبقى  تحملها، 
الحياة يف حني أن قطر يمكن أن تكون 

كمثال يحتذى به يف التعامل مع العمالة 
الوافدة ألنهم يحصلون فيها عىل فرص 
متساوية للعمل وتحسني وضع أرسهم 

يف دولهم األم.
حمالت موجهة

اإلرصار عىل  يفهم رصاحة  ال  أنه  وأكد 
عام،  بشكل  العمالة  ملف  يف  الحديث 
ملفات  عن  الحديث  مثال  يجب  وكان 
القدم،  بكرة  متعلقة  بكثري  أهم  أخرى 
ليست  األمور  بعض  هناك  وبالفعل 
وقت  إىل  يحتاج  اإلصالح  ولكن  مثالية 
طويل، ال يمكن قبول االنتقادات بهذه 
الطريقة ألن األمر تجاوز االنتقاد دون 
مراعاة ما حدث من تحسن وتطور يف 
هذا البلد يف جميع امللفات وبكل حق ما 

يحدث هو عدم إنصاف.
يف  عديدة  منظمات  »هناك  أضاف: 
يف  هنا  العمل  معايري  أن  ترى  العالم 
كبري  عدد  مع  تماما  متشابهة  قطر 
األحيان  بعض  بل يف  أوروبا،  دول  من 
يعرتف  ال  اإلعالم  ولكن  أفضل  الوضع 
مطالبة  هناك  كانت  أنه  وبما  بذلك، 
وشكاوى  طلبات  لتلقى  مركز  بإنشاء 
مع  مناقشات  جرت  وبالفعل  العمال 

حكومة قطر يف هذا الشأن ومع املدير 
العام ملنظمة العمل الدولية يف بايل بقمة 
العرشين األخرية، وحدث تقدم كبري يف 
الكثري من امللفات وهناك بالفعل مكتب 
سيكون  الدولية  العمل  ملنظمة  دائم 
الدوحة  يف  املنظمة  بمقر  هنا  متاحا 
وهذا تقدم حقيقي ملموس، ويستطيع 
النقابات  وكذلك  والعامالت  العمال 
املساعدة، والبد  العمالية وغريها لطلب 
االستجابة  من شكر حكومة قطر عىل 
الرسيعة خاصة وأن تلك امللفات ليست 
من اختصاص )فيفا(، وتخص تحديدا 
سيادة  ذات  دولة  كونها  قطر  دولة 
تحسني  عىل  حريصة  بالفعل  ولكنها 
النواحي  مختلف  يف  العمال  وضع 
ومساعدتهم  الجميع  دعم  هو  وهدفنا 

بالصورة املطلوبة«.

مرحبا بالجميع
عن  إنفانتينو  جياني  حديث  وتطرق 
وضع مجتمع »امليم« يف مونديال قطر، 
املوضوع  هذا  تحدث يف  أنه  إىل  مشريا 
أن  وقاطع  واضح  بشكل  التأكيد  وتم 
الدين  كان  أيا  هنا،  به  الجميع مرحب 

إىل  مشريا  واملعتقد..  والتوجه  والعرق 
أن البعض يتحدث عن أن هناك قوانني 
تمنع وتجرم ذلك يف قطر، فهناك كثري 
القوانني،  نفس  لديها  العالم  دول  من 
ولكن  الوقت،  مع  تتغري  األمور  وهذه 
أن  الجميع  عىل  يجب  الوقت  نفس  يف 
واملسلمني  قطر  دولة  قوانني  يحرتم 
ويجب احرتام عقيدتهم ودينهم وكذلك 
االستفزاز  قبول  يمكن  وال  تقاليدهم 
أن  الهجوم  من  بدال  والبد  املستمر 
نحن  والحديث،  التعامل  يف  نتواصل 
هنا ننظم بطولة كأس عالم لكرة قدم 

وليست حربا.
محاولة  عليه  هنا  يأتي  »من  وأضاف: 
آخر  يشء  وال  العالم  بكأس  االستماع 
والكل مرحب به هنا وقطر قالت ذلك 
وصدقا،  قوال  ترحاب  بكل  وتفعله 
وليس علينا أن نفكر يف هذا وعلينا ان 
القدم  كرة  وهو  نحبه  يشء  عىل  نركز 
وليس أي يشء آخر والبد من التعامل 
العنف  نرش  علينا  وليس  بتسامح 
والكراهية، والفيفا منظمة عاملية لكرة 
لسنا  ونحن  دولة   211 تضم  القدم 
وال  قدم  كرة  نلعب  نحن  سياسيني، 

يشء آخر وسأظل أؤكد ذلك دائما«.
»مازلت  انفانتينو:  السويرسي  وقال 
عىل قناعة بأن هذه النسخة من كأس 
العالم  أعني  فتح  يف  ستساعد  العالم 
العالم  عىل  تحديدا  الغربي  واإلعالم 
وقادر  تقدم  بالفعل  وأنه  العربي 
قبول  يمكن  وال  اإلنجاز  صناعة  عىل 
محاربة دولة ملجرد أنها ليست غربية، 
فقطر بالفعل قدمت كل يشء والنسخة 

الحالية ستكون األفضل بكل صدق«.

 فتيات أفغانستان 
بذكر  حديثه  يف  إنفانتينو  تطرق 
كرة  العبات  من  بعدد  خاصة  واقعة 
عىل  وخوفهن  أفغانستان  يف  القدم 
حياتهن بعد تويل طالبان مهمة قيادة 
السويرسي  تحدث  وحينها  الدولة، 
وطلب  القطري  الخارجية  وزير  مع 
املساعدة والدعم وبالفعل تمكنت  منه 
من  وفتاة  امرأة   160 إنقاذ  من  قطر 
بهن  ورحبت  ونقلتهن  أفغانستان 
التي  السكنية  املجمعات  يف  وأقمن 

شيدت لكأس العالم.
أضاف أن هذا املوقف التاريخي لقطر 

يأتي يف حني  أفغانستان  بشأن فتيات 
األوروبية  الدول  من  كبريا  عددا  أن 
ورفضت  والتعاون  املساعدة  رفضت 
استضافة بعض الالعبات عىل أراضيها 
والدولة  الدخول،  من  ومنعتهن 
بهن  رحبت  التي  الوحيدة  األوروبية 
وحكومة  ألبانيا،  كانت  قطر  بجانب 
الدوحة لم تتأخر لحظة واحدة يف دعم 
بهن  ورحبت  الالعبات  الفتيات  هؤالء 

ووفرت لهن كامل الرعاية والدعم.

لماذا منع الكحول؟
تداول  منع  قرار  فرس  )فيفا(  رئيس 
مالعب  داخل  الكحولية  املرشوبات 
لم  القرار  أن  مؤكدا  قطر  يف  املونديال 
وإنما  منفرد  بشكل  الدولة  تتخذه 
وبعد  )فيفا(  مع  والتنسيق  بالتعاون 
هناك  أن  إىل  مشريا  وافية  دراسة 
200 منفذ لبيع الكحول خارج نطاق 
املالعب ويف أماكن محددة ولن يسمح 
أمر  وهذا  املالعب  داخل  كحول  بأي 
أوروبا  دول  من  عدد  يف  به  معمول 
وليس بجديد ومن غري العدل التعامل 

مع األمر بهذا املنظور.
هي  الحالية  »النسخة  قائال:  أضاف 
الوحيدة التي ستشهد وألول مرة إقامة 
واتخاذ  اليوم  نفس  يف  مباريات   4
تدفق  عىل  للحفاظ  الكحول  قرار 
الجمهور بسالسة وهناك أماكن التقاء 
الحفاظ  ويجب  واملالعب  الشوارع  يف 
ال  حتى  ووعيه  املشجع  تركيز  عىل 
تحدث أي مشاكل وبالتايل بيع الخمور 
داخل املالعب كان يف صالح الجمهور، 
واإلنسان يستطيع أن يعيش 3 ساعات 
النهاية  هي  فليست  كحول  بدون 
والتهويل من األمر بهذه الطريقة غري 

مقبول«.

أعلى عائد 
كشف إنفانتينو عن أن البعض تحدث 
إبعاد  بعضهم  وحاول  بل  مؤخرا، 
العالم يف قطر ولكن  الرعاة عن كأس 
حقوق  بيع  تم  بعدما  فشل،  ذلك  كل 
بث مباريات البطولة الحالية بأكثر من 
200 مليون دوالر عن النسخة السابقة 
يف روسيا 2018، وإجماال فإن العوائد 
سيتجاوز   2022 قطر  لنسخة  املالية 
 700 من  بأكثر  روسيا  يف  تحقق  ما 
مليون دوالر وسيعلن )فيفا( عن كافة 

التفاصيل املالية يف أقرب وقت ممكن.
اإلنسان  ندافع عن حقوق  قال: »نحن 
رائعة  بمدينة  حاليا  نعيش  ونحن 
بدون  أرضها  عىل  بالجميع  ترحب 
القدم  بكرة  االستمتاع  وعلينا  تمييز 
فقط، ومن سيقاطع املباريات هو من 

سيندم يف النهاية«.

رفع عدد المشاركين إلى »48« 
يصب في صالح كرة القدم

أين كان الغرب من إنقاذ 
العبات أفغانستان..؟!

{ من المؤتمر الصحفي
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عندما يتحول
 الحلم لحقيقة

لو تحدثت يف نهاية شهر 
نوفمرب 2010 أن قطر ستفوز 

برشف تنظيم مونديال كأس 
العالم 2022، لكان مثل هذا 

الحديث رضبا من الخيال، أوال: 
لقوة ملفي الواليات املتحده 

أو اليابان اللذين تقدما حينها 
أيضا للرتشح وهما قوتان 
سياسيتان واقتصاديتان 

كبريتان، ناهيك عن كونهما 
دوال وازنة يف خريطة الرياضة 

العاملية.
قلت شهر نوفمرب تحديدا، ولم 

أتحدث عن سنوات ما قبل 
التقدم بملف الرتشح لتوضيح 
صعوبة ووجاهة تطويع حلم 

بعيد املنال لواقع وحقيقة، 
بتنا فيها عىل قرب من ساعات 
لرضب شارة البداية يف ملعب 

البيت الذي سوف يشهد افتتاح 
مونديال قطر وهو امللعب الذي 

استوحي تصميمه من بيت 
الشعر الذي سكنه أهل البادية.

دولة رشق أوسطية عربية 
إسالمية تتحدى املنطق إن 

جاز يل التعبري وتفوز برشف 
تنظيم كأس العالم بعيدا 
عن هيمنة أوروبا وأمريكا 

الجنوبية عىل تنظيم مجمل 
النسخ املاضية من كؤوس 

العالم ليكون يوم الثاني من 
ديسمرب لحظة فارقة يف الزمن، 

ال أظنها تعود إطالقا لدولة 
أخرى يف املنطقة العربية، 

وتقول كل املؤرشات حاليا عىل 
أرض الواقع انه سيكون نسخة 

استثنائية يف تاريخ بطوالت 
كأس العالم الـ21 ومنذ هذا 

التاريخ والغرب غري مصدق ما 
حدث، وكيف لقطر ان تفوز 

بالتنظيم ؟ فبدأت يف نسج 
الروايات والحكايات املعادية 

خاصة بموضوع احرتام 
حقوق اإلنسان، وردت قطر 

عىل مثل هذه الحمالت بالعمل 
بهدوء لكتابة التاريخ ليس لها 

فحسب بل للعرب وآسيا.
أعلنت قطر قبل الوقت املحدد 

عن جاهزية 8 مالعب عىل 
أعىل مستوى من أجل هذا 

املحفل العاملي، وبدأ العالم 
يوجه أنظاره صوب الدوحة، 
وبدأت املنتخبات واملشجعون 
يف التدفق عىل البلد الخليجي؛ 

استعداًدا لبدء إحدى أكثر 
بطوالت كرة القدم التي 

ستكون حتى مختلفة فنيا 
إلقامتها يف الشتاء وسط املوسم 

الكروي.
وبحسب لجنة التنظيم، جرى 

بيع 2,9 مليون من إجمايل 
3,1 مليون تذكرة، لكن نحو 

أربعة مليارات محب لكرة 
القدم سيظلون عىل مدى شهر 

كامل شاخيص أنظارهم لهذا 
املونديال املختلف يف توقيته 

وجغرافيته وعبقه الذي سيظل 
خالدا يف ذهن كل من تمكن 

من الحضور إليه واالستمتاع 
بنجومه.

واذا كان الخليج العربي 
قد اشتهر باللؤلؤ فإن هذا 

املونديال هو مثل لؤلؤة فريدة 
يف متحف كؤوس العالم الـ21 

لدولة تحدت نفسها واملنطق، 
وطوعت الزمان ليكتب يف 

تاريخ العرشين من نوفمرب 
عام 2022 نجحت دولة عربية 
رشق أوسطية يف إعادة صياغة 

تاريخ بطوالت كؤوس العالم 
ويا له من رشف.

أحمد الظامري 
إعالمي يمني 

تسهيل عمل كل وسائل اإلعالم في مختلف المراكز

  »   STAR« الخدمات اإلعالمية

اإليطـايل جيانـي مريلـو رئيس االتحـاد الدويل 
للصحافـة الرياضيـة كان حـارضا يف املركـز 
اإلعالمـي الرئيـي بمركـز املؤتمر أمـس، وقد 
أعرب عن إعجابه الشـديد باملركز اإلعالمي وما 
يتضمنـه من خدمـات، مؤكداً أن ما شـاهده يف 
قطـر جعله يتأكـد أن ما يقدم يف هذه النسـخة 
املونديالية يعترب األفضل تاريخياً، ومن الصعب 

تكراره يف املستقبل.
اإلبـداع التنظيمـي يف جميع النواحـي بما فيها 
الجانب اإلعالمي يعكـس الحرص عىل الوصول 
لنسـخة مثالية عـىل جميع املسـتويات، وبدون 
شك سّخرت قطر إمكاناتها املادية لتحقيق حلم 
املونديال بأفضل صورة ممكنة لتكون النسـخة 

األفضل يف التاريخ.
اإلعالميـون مـن جانبهـم عربوا عن سـعادتهم 
الكبـرية باملسـتوى الرائـع للمراكـز اإلعالمية، 
وكذلك الدعم الكبـري لإلعالميني مؤكدين أن كل 
هذه املـؤرشات تؤكد أن قطر سـتكون يف املوعد 

وستقدم للعالم نسخة غري مسبوقة عىل اإلطالق، 
معتربيـن االفتتـاح اليـوم بمثابـة البداية نحو 
تقديم مسـتوى رائع للعالم، وستكون املباريات 

دليال عىل ذلك التميز والروعة واإلبداع.
مـن املظاهـر املميـزة يف املركـز الرئيـي هـو 
توفـري فعاليات مميزة لإلعالميـني منها الكتابة 
بالخطـوط العربيـة لتعريف الضيـوف باللغة 
العربية يف أول نسـخة مونديالية تقام يف الرشق 

األوسط واملنطقة العربية.
وحرصت قطر عىل توفري مراكز إعالمية مختلفة، 
حتى أنه قد تم توفري مركز إعالمي محيل بجانب 
املراكز اإلعالميـة للفيفا، حيث كانت قد افتتحت 
اللجنـة العليا للمشـاريع واإلرث رسـمياً املركز 
اإلعالمي للدولة املسـتضيفة، يف مدينة مشـريب 
قلب الدوحة، والذي يقدم الخدمات والتسهيالت 
لـآالف مـن ممثـيل وسـائل اإلعـالم، لتغطية 
فعاليـات كأس العالم بأفضل صورة، وهو األمر 

الذي لم يسبق حدوثه يف أي نسخة مونديالية.

{ جياني ميرلو

رئيس االتحاد الدولي للصحافة 
يشيد بالتنظيم ويصفه بالمبهر 

قبل ساعات من انطالق الحدث العالمي الكبير، 
تحولت الدوحة إلى مسرح مفتوح، تقدم فيه 
العروض واالحتفاالت والكرنفاالت في جميع 

األرجاء، بما يؤكد أننا أمام نسخة مبهرة على جميع 
المستويات.

توفير  تم  حيث  اإلعالمي،  العمل  كذلك  يشمل  النجاح 
اإلعالمية  المراكز  في  مستوى  أعلى  على  خدمات 
الموزعة في مختلف األرجاء، كما تم توفير كل العوامل 

التي تساعد اإلعالميين على إتمام عملهم 
إنترنت  خدمات  سواء  صورة،  بأفضل 

عالية الجودة، وكذلك المشروبات 
والمأكوالت  والباردة  الساخنة 

توفير  وك���ذل���ك  ال��س��ري��ع��ة 
المتطوعين  م��ن  كبير  ع��دد 
في  اإلع��الم��ي��ي��ن  لمساعدة 
عملهم،  أماكن  إلى  الوصول 

وك��ذل��ك م��س��اع��دت��ه��م في 
حيث  المجانية،  التنقل  عملية 

الالزمة  الخدمات  كل  توفير  تم 
بأفضل صورة ممكنة.

كتب- عادل النجار

إشادة تركية بالنسخة القطرية
أشـاد عـدد مـن املسـؤولني واإلعالميـني 
األتـراك بالجهود التي بذلتهـا دولة قطر، 
عىل مختلف املستويات، لإلعداد والتحضري 
الستضافة بطولة كأس العالم FIFA قطر 
2022، مؤكديـن دعم بالدهم الكبري لقطر 
يف اسـتضافتها للمونديال، متوقعة النجاح 
لهذا الحدث العاملي الذي يقام ألول مرة يف 

دولة إسالمية عربية.
فمـن جانبه، وجـه فخري الديـن ألطون، 
رئاسـة  يف  االتصـاالت  دائـرة  رئيـس 
الجمهورية الرتكية، يف ترصيحات له أمس، 
التهنئـة إىل دولـة قطر بمناسـبة انطالق 
 FIFA العالـم  كأس  بطولـة  مباريـات 
قطـر منوها بالتعاون بـني قطر وتركيا يف 
تأمني البطولة. بدوره، قال ياسـني أقطاي 
املستشار السـابق للرئيس الرتكي: إن من 
يسـافر إىل قطر ملتابعة بطولة كأس العالم 
FIFA قطـر 2022 سـتتاح لـه الفرصـة 
كاملـة للتعرف عـىل نموذج لبلد إسـالمي 

بكل ثقافته وقيمه وعاداته.

أما حسـن أوزتورك مدير قناة أولكه تي يف 
اإلخباريـة الرتكية، فقال يف ترصيح لوكالة 
األنبـاء القطريـة قنا: إن قطر اسـتطاعت 
إنجاز ما لم يكن يتوقعه أحد، عندما فازت 
بـرشف اسـتضافة البطولة عـام 2010، 
مشـريا إىل أنها سـتكون بطولـة تاريخية 
بفضل العمـل الدؤوب، وتضافـر الجهود 

طوال 12 عاما.
وأكـد أن اإلنجازات الكبـرية التي حققتها 
دولة قطـر واسـتعداداتها الكبرية لتنظيم 
البطولـة، يجـب أن تكـون مثـاال لتهتدي 
بـه دول العالـم يف االسـتعداد والتحضري 
الستضافة النسـخ املقبلة من بطولة كأس 

العالم لكرة القدم.
وأشـاد جالل دمري رئيس بيـت اإلعالميني 
العـرب، يف ترصيـح لـ قنـا، بالتحضريات 
الضخمـة التي عملت عليهـا قطر من أجل 
إنجـاح كأس العالـم FIFA قطر 2022، 
متمنيا النجاح لهـذه البطولة التي تقام يف 

بلد إسالمي ألول مرة.

ياسر المسحل رئيس االتحاد السعودي لـ:

انفانتينو ألجم »المشككين«

قـال يارس املسـحل، رئيس مجلـس إدارة االتحاد 
السـعودي لكرة القـدم، يف ترصيحـات خاصة لـ 
$ الريايض، تعليقـاً عىل تنظيم قطر لكأس 
العالـم 2022 ذهبـت للعديـد من الـدول املنظمة 
لبطـوالت العالم يف السـنوات املاضيـة، لكني أريد 
التأكيـد أن قطـر قد نجحـت قبل بدايـة البطولة، 
من خالل االسـتعدادات املميزة عىل كافة األصعدة، 
وأوكد أننا سنشـاهد النسـخة األفضل من كؤوس 
العالم هنـا يف الدوحة، وأتقدم بالشـكر لألخوة يف 
اللجنـة العليا للمشـاريع واإلرث، وجميـع اللجان 
العاملة بكأس العالم يف خروج التنظيم بهذا الشكل 
املرشف لنا كعرب، فالدوحة منحتنا نموذجاً فريداً 

يف التنظيم عىل كافة املستويات. 

وأبدى املسـحل، سـعادته بترصيحـات جياني 
انفانتينـو، رئيـس االتحـاد الدويل لكـرة القدم 
»فيفا« األخرية والتي أشـاد فيهـا بالدور الكبري 
التي قدمتـه دولة قطر، من أجل تقديم نسـخة 
اسـتثنائية مـن كأس العالـم، مؤكداً أنـه ألجم 
املنتقدين السـيما بعد العمـل الرائع التي قدمته 

قطر من كافة النواحي. 
وأكد املسـحل، أن الفرني هرييف رينارد، مدرب 
األخـرض السـعودي، أبلغـه قبل بدايـة الحصة 
التدريبيـة مسـاء السـبت، اكتمـال الجاهزيـة 
البدنية والفنية لعنارص الفريق، وأصبح الفريق 
جاهزا لخوض غمار منافسات كأس العالم فيفا 
قطر 2022 وخاصة املواجهة األوىل واألهم التي 
تنتظره أمام التانجو األرجنتيني الثالثاء القادم 
عىل اسـتاد لوسـيل، يف املواجهة التـي ينتظرها 

ماليني السعوديني والعرب. 

{ ياسر المسحل مع رينارد

األوروغواي تستعد في »اإلرسال«
اسـتقبلت الدوحـة أمس بعثـة منتخب 
األوروغواي لكرة القدم، لخوض نهائيات 
األوروغـواي  وتخـوض  العالـم..  كأس 
منافسـات املونديـال ضمـن املجموعـة 
الثامنة، التـي تضم إىل جانبها منتخبات 

الربتغال وغانا وكوريا الجنوبية.
ويستهل منتخب األوروغواي مشواره يف 
البطولـة بمواجهة كوريـا الجنوبية يوم 
24 نوفمرب الجاري، ثم يلتقي يف الجولة 
الثانية مـع الربتغال يـوم 28 من نفس 
الشـهر، عىل أن يختتـم مبارياته يف دور 

املجموعـات بلقـاء غانا يـوم الثاني من 
ديسمرب املقبل.

األوروغوايانـي فندق  االتحـاد  واختـار 
)بوملـان الخليـج الغربي( مقـرا إلقامة 
املنتخـب خـالل فـرتة البطولـة، عىل أن 
يخـوض تدريباته عىل ملعب )اإلرسـال 

رقم 1(.
وتأهـل منتخـب األوروغـواي إىل كأس 
العالـم FIFA قطر 2022، بعد احتالله 
املركز الثالث يف تصفيات أمريكا الجنوبية 

خلف منتخبي الربازيل واألرجنتني.

كتب- أدهم الرشقاوي

الصربي يصل الدوحة

وصلت أمس بعثة منتخـب رصبيا إىل الدوحة 
للمشاركة يف بطولة كأس العالم. وكان دراغان 
سـتويكوفيتش املدير الفني ملنتخب رصبيا قد 
أعلن مؤخـرا عن قائمة مكونة مـن 26 العبا، 

استعدادا لخوض غمار نهائيات املونديال.
وشـهدت القائمة تواجد 11 العبا من الدوري 
سـريجي  التسـيو  نجـم  أبرزهـم  اإليطـايل 
ميلينكوفيتـش سـافيتش، وشـقيقه حـارس 
ميلينكوفيتـش سـافيتش،  نيمانيـا  تورينـو 

والعب يوفنتوس فيليب كوستيتش، وزميله يف 
يوفنتوس دوشان فالهوفيتش.

يذكـر أن رصبيـا تأهلـت للمونديـال بعدمـا 
تصـدرت املجموعـة األوىل يف تصفيـات كأس 
العالم، متقدمة عىل الربتغال، لتسجل الحضور 
الرابع بعد نسخ أملانيا 2006، وجنوب إفريقيا 
2010، وروسيا 2018، بيد أن املنتخب غادر 
املسـابقة مـن الـدور األول يف املـرات الثالث 

السابقة.
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فعندما تدق عقارب الساعة معلنة عن 
الخامسة مساء بتوقيت الدوحة سيتم 
أسطوري  بحفل  املونديال  افتتاح 
وبعدها  العالم،  يبهر  وتاريخي 
اإليطايل  الحكم  سيعطي  بساعتني 
لرضبة  البدء  شارة  أورسانو  دانيييل 
يف  واإلكوادور  قطر  ملباراة  البداية 
مباراة   64 مجموع  من  مباراة  أول 
يتنافس خاللها 32 منتخبنا عىل حلم 
الوصول للقب األغىل خالل الفرتة من 
 18 وحتى  نوفمرب   20 األحد  اليوم 
مبارياتهم  تحتضن  املقبل،  ديسمرب 
الطراز  عىل  تجهيزها  تم  مالعب   8
الذي  الحدث  هذا  العاملي، الستضافة 
املستديرة  الساحرة  عشاق  ينتظره 
البيت  4 سنوات من بينها استاد  كل 

مرسح الحدث الكبري حفل االفتتاح. 
يف  املشاركة  املنتخبات  ووزعت 
بواقع  مجموعات،   8 عىل  البطولة 
من  مجموعة،  كل  يف  منتخبات   4
ملعب  ويقع  العالم.   قارات  مختلف 
شمال  كيلومرتاً   40 بعد  عىل  البيت، 
الدوحة، ويعترب هو األبعد بني مالعب 
الدوحة  العاصمة  عن  العالم  كأس 

بسعة 60 ألف متفرج. 
بطولة  تنطلق  أن  املقرر  من  وكان 
 21 املوافق  اإلثنني  العالم  كأس 
لكرة  الدويل  االتحاد  لكن  نوفمرب، 
اللجنة  مع  باالتفاق  »فيفا«  القدم 
تقديم  املنظمة، قرروا يف وقت سابق 
لتقام  واحدا،  يوما  االفتتاح  موعد 
املستضيف  للبلد  مواجهة  أول  فيه 
ليتماىش  القرار  هذا  وجاء  للبطولة.  
خالل  قبل  من  فيفا  أقره  ما  مع 
املونديال  من  األخرية  األربع  النسخ 
للبلد  البطولة  افتتاح  رشف  بمنح 
املستضيف، حيث كان املتعارف عليه 
قبلها أن يفتتح بطل املونديال املباراة 

األوىل للمسابقة. 

عروض مميزة 

لتأكيدات مسؤويل  وفقا  املتوقع  ومن 
د  تحا ال لكرة ا الدويل 

أن  القدم، 

املونديال عروضاً  افتتاح  يشهد حفل 
مميزة ستكون ضمن فعاليات افتتاح 

بطولة كأس العالم 2022. 
ومن أبرز الفقرات والنجوم املشاركني 
عضو  كوك  جونج  الكوري  الفنان 
الشعبية  صاحب   BTS البوب  فريق 
كما  العالم،  أنحاء  كافة  يف  الكبرية 
يشارك يف الحفل بالك آيد بيز وروبي 

وليامز. 
مرييام  اللبنانية  الفنانة  ستحل  فيما 
شاكريا  الكولومبية  محل  فارس، 
الحفل  عن  األخرية  اعتذرت  بعدما 

ألسباب شخصية. 
ومن املفاجآت السارة املتوقعة أيضا يف 
هذا الحفل مشاركة النجمة التونسية 
لطيفة يف حفل االفتتاح بأغنية تحمل 
اسم »مربوحة«، نرشتها عرب حسابها 
الرسمي عىل »تويرت« خالل الساعات 
املاضية، فيما نفت املطربة اإلنجليزية 
يف  مشاركتها  حول  نرش  ما  ليبا  دوا 

حفل االفتتاح. 

أغنية عرب 

تحمل  أغنية  إطالق  تم  أيام  وقبل 
اسم »عرب« شارك بها مجموعة من 
رأسهم  عىل  العربي،  الوطن  فناني 

فضل  والفنان  الكويتية  نوال  الفنانة 
ولكن  الخرض،  حمود  والفنان  شاكر 
العمل  هذا  كان  إذا  بعد  يتضح  لم 
سيكون ضمن فعاليات حفل االفتتاح 

أم ال. 

القنوات الناقلة 

وتقرر أن تنقل فعاليات حفل افتتاح 
شبكة  عرب  مجاني  بشكل  البطولة 
الناقل   »beINSPORTS« قنوات 

الحرصي للبطولة. 
 كما سُتنقل مباراة االفتتاح بني قطر 
إذ ستكون ضمن  مجانا،  واإلكوادور 
تشفري  بدون  بثها  تقرر  مباراة   22
إفريقيا،  وشمال  األوسط  الرشق  يف 

حسبما أعلنت شبكة البنفسجية. 
فيما كشف املرشف عىل حفل افتتاح 
ماركو  اإلبداعي  املدير  املونديال 
العديد  تنظيم  يف  املخرضم  باليش، 
من مراسم االفتتاح والختام األوملبية، 
الذي  الحفل  تفاصيل  من  بعضا 

سيسبق مباراة االفتتاح. 
 The Associated وكالة  وقالت 
التي  البطولة  إن  األمريكية   Press
تستضيفها قطر ستكون »أول كأس 
عالم بحفل افتتاح عىل غرار األلعاب 

التي  املستجدات  قائمة  إىل  األوملبية« 
ستتميز بها البطولة يف قطر. 

30 دقيقة 

وكشف باليش يف ترصيحات للوكالة 
يف  عام  ملدة  يعمل  كان  أنه  األمريكية 
املباراة  قبل  دقيقة   30 مدته  عرٍض 
اللجنة  »أرادت  وأضاف:  االفتتاحية، 
ما  إنشاء عرض حقيقي، وهو  العليا 
القدم  لكرة  الدويل  االتحاد  يعتَده  لم 
هو  األمر  هذا  وكان  بل  )الفيفا(، 
السبب الرئييس يف اإلعالن عن تأجيل 
عن  واحد  ليوم  العالم  كأس  انطالق 
ملنح  متأخر؛  تغيري  يف  األصيل،  املوعد 

العرض مساحة مشاهدة أبرز. 
الفيفا  أدرك  »لقد  باليش:  أضاف 
الفيفا-  خاصًة   – العليا  واللجنة 
حفل  إنشاء  يف  املبذول  الجهد  مقدار 
االفتتاح، وألول مرٍة إنشاء يشء أكثر 
من مجرد شخص يغني قبل املباراة 

االفتتاحية«. 
كما تابع: »ال يمكنني إفساد املفاجأة، 
اهتمام  هناك  سيكون  بالتأكيد  لكن 
تثار  التي  املسائل  عىل جميع  وردود 

اآلن. 
بل  الغرب،  بإرضاء  األمر  يتعلق  ال 
آلسيا  يمكن  التي  املنصة  تكون  أن 
خاللها  من  االلتقاء  الغربي  والعالم 
ستكون  أنه  أعتقد  مريح…  بشكل 
االنتقادات  لجميع  إجابات  لديكم 

والقضايا التي أثريت«. 

الكبييس واملفتاح 

وعلم $ الريايض أن الفنان فهد 
هذا  مفاجآت  من  سيكون  الكبييس 
مع  مشاركة  ألغنية  أدائه  عرب  الحفل 
بعنوان  الكبار  األجانب  الفنانني  أحد 

»DREAMER« أي الحاملون. 
غانم  القطري  امللهم  سيقوم  فيما 
القرآن  آيات  بعض  بتالوة  املفتاح 

الكريم يف بداية الحفل كذلك. 

مساهمة كبرية 

القيادة  اهتمام  عن  باليش  وكشف 
حفل  تفاصيل  بكل  للبالد  العليا 
الكاملة  االحتفاالت  بعكس  االفتتاح 
2006 و2014  أقامها ألوملبياد  التي 
و2016 و2020 يف تورين وسوتيش 
عىل  وطوكيو،  جانريو  دي  وريو 

التوايل. 
واملحتوى من  الرسالة  حيث ستكون 
الذي  املميز  والعرض  االفتتاح  حفل 
التأكيد للعالم عىل  ستقدمه قطر هو 
التعددية الثقافية وسعي قطر الدائم 

ألن تكون منصة سالم. 
العرض  هذا  ومحتوى  رسالة  جاءت 

قيادة  من  شخيص  وتنظيم  باختيار 
عن  التحدث  يريدون  هم  الدولة. 
التنوع  وقبول  الثقافية  التعددية 
وجود  مع  للسالم،  منصة  وكونهم 
رغبة قوية إلنتاج عىل الطراز األوملبي. 

اختبار لألوملبياد 

العالم،  كأس  افتتاح  حفل  وسيكون 
لرغبة  اختباراً  أيضاً  عامة،  والبطولة 
األلعاب  دورة  استضافة  يف  الدوحة 

األوملبية الصيفية. 
يف  رغبتها  عن  الدوحة  أعربت  وقد   
الرتشح لدورة األلعاب األوملبية ثالث 
مرات، لكنها لم تتمكن حتى اآلن من 

الوصول إىل قائمة املرشحني. 
من  فريق  »لدينا  باليش:  وأضاف 
مصممي  أفضل  مع  شخص   900
الرقصات وفنيي اإلضاءة يف العالم«. 

ستكون  أنها  أعتقد  قائال:  وتابع 
يتعلق  فيما  األمام  إىل  كبرية  خطوة 
والنسخة  العالم،  كأس  بتاريخ 
القادمة يف الواليات املتحدة واملكسيك 
وكندا سرتث التحدي إلنشاء مثل هذا 
تجربة  يثري  الذي  الكبري  العرض 

وهوية البطولة بأكملها. 

مشاهري الفن 

وفنانني  »ممثلني  بأنَّ  مضيفا 
مشهورين« سيشاركون يف هذا الحفل 
الحقيقي الذي سيكون بمحتوى عن 
البطولة  أنَّ هذه  قطر ويؤكد حقيقة 

تعد األوىل من نوعها. 
التي  األوىل  املرة  إنها  أيضا:  وتابع 
تقام فيها يف فصل الشتاء، وأول مرة 
ُتلعب يف بلد عربي. واملرة األوىل التي 
بمدينة  مالعب  ثمانية  فيها  تحيط 

واحدة«. 

توقيت الحفل 

العالم  كأس  افتتاح  حفل  سيبدأ 
املحيل  بالتوقيت  الساعة 5:40 مساًء 
وينتهي  غرينتش(  بتوقيت   14:40(
سيخرج  ذلك  بعد  دقيقة.    30 بعد 
أجل  من  واإلكوادور  قطر  منتخبا 
وستبدأ  املباراة،  قبل  اإلحماء  تمارين 
الـ7  الساعة  يف  االفتتاحية  املباراة 
تنظيم  أيضاً  باليش  مساًء.  وسيدير 
نهائي  قبل  الختامي  الحفل  وتنفيذ 
الذي  ديسمرب،   18 يف  العالم  كأس 
قال إنه سيكون »أقل أهمية من حيث 

املحتوى«. 
افتتاح  حفل  أنَّ  باليش  أوضح  حيث 
كأس العالم »يميل أكثر إىل أن يكون 
احتفاالً بالبطولة؛ إذ ندرك أنَّ الرتكيز 
يف املباراة النهائية يكون دائماً تقريباً 

عىل الفريقني املشاركني«.

{  موعد مع اإلبهار اليوم

{  غانم المفتاح 

اليوم افتتاح أول نسخة في تاريخ الوطن العربي والشرق األوسط

قـطــر تـعـــد باإلبهار

{  فهد الكبيسي

{  النجمة التونسية لطيفة
BTS جونج كوك نجم فريق  }

قطر
تصافح العالم

انطلق مونديال قطر 2022 وسط 
ترحيب وضيافة من دولة قطر 

حكومة وشعباً وبمساندة عربية 
وخليجية واسعة للرتحيب بزوار 
وضيوف مونديال قطر وتقديم 

كافة التسهيالت لهم مستقبلني لهم 
بالورود واالبتسامة والقهوة العربية 

والتي تعرب عن األصالة العربية.
جميع الحمالت املغرضة والتي 

يشنها األعداء ضد قطر منذ أن أعلن 
الفيفا ترشيح قطر لالستضافة 

كانت تحاول سحب تنظيم املونديال 
من قطر ومن الرشق األوسط عموماً 

باءت بالفشل وأصبحت قطر هذه 
األيام هي وجهة العالم وال صوت 
يعلو فوق صوت )مونديال قطر(.

تكاتف الجميع والعمل الجاد 
واملتواصل الذي يقوم به املنظمون 
ممثلة بلجنة املشاريع واإلرث حقق 

الحلم العربي باستضافة حدث 
ريايض عاملي كبري يقام ألول مرة 
يف دولة عربية وسيكون استثنائيا 

بكافة تفاصيله.

قطر حققت الحلم وعملت عىل ذلك 
منذ أكثر من 12 عاما، وأصبحت 

الجماهري من جميع دول العالم 
تتوافد نحو قطر ملتابعة املونديال، 

ومساندة منتخبها من أرض امليدان 
وسط ترحيب وتسهيالت ومصافحة 

قطرية.
} صحفي ريايض سعودي

عيىس املسمار 

كتب - محمد الجزار

وأخيرا سيصبح الحلم حقيقة.. قطر ستستضيف 
بالخور..  المونديالي  البيت  استاد  في  العالم 
السباق مع  بدأ  2010، ومعه  بدأ في  الذي  الحلم 
الزمن إلبهار العالم في أول نسخة من المونديال 

بالوطن العربي والشرق األوسط. 

آيات من القرآن 
الكريم يتلوها 

»الملهم القطري« 
غانم المفتاح 

{ ميريام فارس



اعالنالسنة )28( - األحد 26 من ربيع اآلخر  1444هـ الموافق 20 نوفمبر 2022م العدد )9939(8

artic.com.qa ARTICQA@artic_qa Al-Rayyan-Tourism-Investment-Companyartic_qa

Setting Benchmarks In Global Hospitality 
عــالمــــــة فــارقــــــة في عـــــــــالـم الضيــافــــة

HURGHADA PLAZA

H O T E L S
C H E S S  F I E L D

A L  J A Z I



9

السنة )28( - األحد 26 من ربيع اآلخر  1444هـ الموافق 20 نوفمبر 2022م العدد )9939(

قبل االنطالقة

قطر تكسب الرهان
الحدث  هو  للمونديال  قطر  تنظيم 
وأقوى  القدم،  كرة  عالم  يف  األبرز 
العالم  يف  القدم  كرة  مسابقات 
عاملية  بمتابعة  التي ستحظى  وهي 
أجمع،  العالم  يف  غريمسبوق  بشكل 
الخيال  فوق  ستكون  النسخة  هذه 
واإلجراءات  التنظيم  حيث  من 
وهو  قوية،  قطر  دولة  واالستعداد، 
تحد ورهان نجحت قطر كسب كل 

هذه التحديات العاملية.
ومن حيث املرافق واملنشآت واملالعب 
التقنيات  أحدث  فيها  توجد  التي 
من  نسخة  أفضل  ستكون  أتوقع 
حيث التنظيم بإضافة قرب املالعب 
من بعضها البعض وستكون جميع 
تنبض  قطر  العدد،  كاملة  املالعب 
بقلب العالم مع جماهري العالم التي 
هو  كبري  بشغف  القدم  كرة  تعشق 

ُعرس كروي ينتظره الجميع.
وأما عن توقعاتي من البطل، أتوقع 
البطل لن يذهب بعيدا  إىل حد كبري 
عن األرجنتني وبدرجة أقل الربازيل، 
إضافة إىل أن منتخب املغرب سيذهب 
بعيدا، قد يكون هو الحصان األسود 
وأتصور بأن أسود األطلس سيصل 
إنجاز  يف  نهائي  النصف  الدور  إىل 
عربي خالص عىل أرض عربية، وهو 
ومع  ذلك  لتحقيق  اإلمكانيات  عنده 

املساندة الجماهريية املتوقعة له.
العربية  املنتخبات  حظوظ  عن  وأما 
األخرض  منتخب  وصول  أرشح 
بصحبة  الثاني  الدور  إىل  السعودي 
برغم   مجموعته  عن  األرجنتني 
صعوبة املجموعة التي تضم املكسيك 
وبولندا، االخرض السعودي قادر عىل 
تجاوزها بدعم األرض والجمهور ان 
ملنتخب  األمر  الله وكذلك نفس  شاء 
إىل  تأهله  أتوقع  القطري  العنابي 
الدور16 يف إنجاز تاريخي له بمشيئة 
الله. وأما منتخب نسور قرطاج فهو 
يف  حظوظا  العربية  املنتخبات  أقل 

أن  وأتمنى  الثاني  الدور  إىل  التأهل 
يحدث عكس كل التوقعات، ويتأهل 
إن شاء الله، هو يمر بمرحلة صعبة 
يف  املحلية  اإلعالمية  الضغوط  من 
قدرات  يف  ثقة  عدم  وهي  تونس 
العبيه وهو تحد كبري لالعبي منتخب 
تكون  قد  التوقعات..  لقلب  تونس 
هذه الضغوظ إيجابية ملنتخب تونس 

ونرجو له التوفيق.
النسخة  أو  البطولة  هذه  ختاما 
ستكون هي األفضل من حيث األداء 
لعبها  لتوقيت  نظرا  املباريات  وقوة 
يف شهر نوفمرب وشهر ديسمرب ألنه 
فورمة  وتتزامن مع  املناسب،  املناخ 
القمة  التي ستكون يف  العالم  نجوم 
إلقامة البطولة ألول مرة يف منتصف 

الدوريات الكربى.
وستكونون  للتاريخ  املقالة  هذه 
كأس  بأن  شاهدين  األعزاء،  قراءنا 
مييس  ليونيل  فيها  سيكون  العالم 
كأفضل العب وهداف املونديال أيضا.
عىل  مييس  مونديال  عليه  وسيطلق 
والتي   86 املكسيك  نسخة  غرار 
مارادونا  بمونديال  اآلن  تعرف 
القطرية   النسخة  هذه  وستظهر 
منتخب  أداء  عىل  مارادونا  روح 
مييس  مونديال  أبطال  األرجنتني 

قطر 2022.

حازم الكاديكي
معلق ليبي

صالح بن غانم العلي.. وزير الرياضة والشباب:

المونديال سيكون فريدًا

وزير  العيل  غانم  بن  صالح  السيد  سعادة  أّكد 
 FIFA العالم  كأس  بطولة  أن  والشباب،  الرياضة 
قطر 2022 ستكون منافسة ال مثيل لها يف تاريخ 
أن  إىل  مشرياً  )فيفا(،  القدم  لكرة  الدويل  االتحاد 
العاملية  البطولة  هذه  لتنظيم  قطر  دولة  استعداد 

اتسم بخصائص فريدة.
األنباء  لوكالة  خاص  ترصيح  يف  سعادته،  وقال 
وفعاليات  مرافق  تجهيز  إن  )فيفا(،  القطرية 
مونديال قطر تم بشكل يضمن الحفاظ عىل البيئة، 
كما وضعت أمام الجماهري وفرة يف الخيارات التي 
تمنح كل مشجع إمكانية التخطيط ملسار اختياراته 

وفقاً لرغباته واهتماماته.
وأضاف أن بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، 
عىل  األوىل  للمرة  سيقام  الذي  العاملي  الحدث  هي 
أرض عربية، وستكون بطولة فريدة من نوعها من 
يسهل  ما  املنافسات  ملالعب  القريب  التوزيع  حيث 
عىل الجماهري مشاهدة أكثر من مباراة يف يوم واحد، 

للمرة األوىل يف تاريخ بطوالت كأس العالم.
أن  وزارة الرياضة والشباب واكبت وأوضح 

العاملية  البطولة  لهذه  اإلعداد 

بعدد من الفعاليات واألنشطة التي تمنح املشجعني 
ومن  البطولة،  هامش  عىل  وتثقيف  ترفيه  خيارات 
بني تلك الفعاليات حملة »كلنا مسؤول« التي أقيمت 
يف منتصف أكتوبر املايض وعىل مدار ثالثة أسابيع، 
استعداداً  الدولة  مناطق  جميع  تزيني  وشملت 
هذه  شأن  من  حيث  العاملية،  البطولة  الستقبال 
يف  املشاركة  إىل  الشباب  طاقات  توجه  أن  الحملة 
مشاريع مجتمعية وطنية تقدم آفاقاً جديدة للعمل 
املسؤولية  حس  تنمية  إىل  باإلضافة  املجتمعي، 
مؤسسات  مع  التواصل  جسور  ومد  الشباب،  لدى 
الدولة لالهتمام باملناطق املحيطة بها، والعمل عىل 

تزيينها.
والشباب  الرياضة  وزارة  أن  إىل  سعادته  وأشار 
»حياتنا«  فعالية  الجاري  الشهر  خالل  ستطلق 
وهي نشاط ريايض شبابي يشمل خمس فعاليات 
عن  بحثاً  والغوص  والحداق،  القنص،  مجاالت:  يف 
الهجن، حيث ستبدأ  اللؤلؤ، والعنة سيلني، وسباق 
هذه الفعالية يف مناطق خارج مدينة الدوحة خالل 
ديسمرب   18 الجاري وحتى  نوفمرب   21 من  الفرتة 

املقبل.

وشدد وزير الرياضة والشباب عىل أنه ضمن جهود 
الوزارة إلبراز هوية قطر املميزة، فإنه ستنطلق عىل 
العالم  فعالية مزاين كأس  العاملية  البطولة  هامش 
FIFA قطر 2022 تحت شعار »سفن الحصاري« 
لحضور  الوافدة  والجماهري  الشعوب  لتعريف 
بطولة كأس العالم، برياضتنا وحضارتنا وعاداتنا 

وتقاليدنا.
القديم  الوكرة  سوق  اختيار  أن  سعادته  واعترب 
قطر   FIFA العالم  كأس  مزاين  فعالية  إلقامة 
فيها  كان  تاريخية  حقبة  تخليد  إىل  يشري   ،2022
شاطئ الوكرة ميناء تجارياً ترسو فيه السفن جالبة 
البالد من خالل سفن  ينقل عرب  الذي  املتاع  ألنواع 

الصحراء.
جميع  دعم  ترصيحه،  ختام  يف  سعادته،  وأكد 
الشباب لالستفادة من الفعاليات واألنشطة املقامة 
عىل هامش بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، 
وتقديم الصورة الالئقة لبالدهم أمام العالم، معرباً 
عن أمله يف أن يحظى جميع الضيوف القادمني إىل 
دولة قطر بتجربة ممتعة يف أجواء احتفالية تعكس 

الصورة الناصعة للثقافة العربية.

{ سعادة وزير الرياضة والشباب
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الذوادي: صحة ورعاية موظفينا على رأس أولوياتنا

نجوم المونديال مع »العمال«

املجتمعية،  الفعاليات  وتهدف 
 ،)360 )فريق  عنوان:  حملت  التي 
العالم  لكأس  الحماس  تعزيز  إىل 
واستضافتها  قطر،  يف  العمال  لدى 
يف  العمال  وحقوق  رعاية  إدارة 
عىل  للعمال  تكريماً  العليا،  اللجنة 
استضافة  يف  الهائلة  إسهاماتهم 
املونديال،  من  األوىل  للنسخة  قطر 
والرشق  العربي  العالم  يف  تقام  التي 
اليوم  منافساتها  وتنطلق  األوسط، 
العبي  من  عمال،  تطّوع  وقد  األحد. 
كرة القدم الهواة، والذين تنافسوا يف 
أطلقتها  التي  العمال،  كأس  بطولة 
العليا منذ سنوات، للمشاركة  اللجنة 
وقال  العمال.  مع  األنشطة  هذه  يف 
األمني  الذوادي،  السيد حسن  سعادة 
واإلرث  للمشاريع  العليا  للجنة  العام 
 FIFA العالم  كأس  بطولة  ورئيس 
عمال  أن  شك  »ال   :2022 قطر 
هائالً  دوراً  لعبوا  املونديال  مشاريع 

يف استضافة هذه البطولة التاريخية، 
إىل  الفعالية  هذه  خالل  من  ونهدف 
نحمله  مما  يسري  جانب  عن  اإلعراب 
جهودهم  عىل  وتقدير  شكر  من  لهم 
العالم«.  لكأس  اإلعداد  رحلة  يف 
وضع  عىل  دائماً  »حرصنا  وأضاف: 
صحة وسالمة ورعاية موظفينا عىل 
رأس أولوياتنا، ومن بني أهم جوانب 
إرث البطولة تعزيز حقوق العمال يف 
املؤكد  ومن  والعالم،  واملنطقة  قطر 
أن هذا اإلرث يلقي الضوء عىل التأثري 
ألول  العالم  كأس  الستضافة  الفاعل 

مرة يف منطقتنا«.
العمال  أحد  سريوين،  جيمي  وقال 
الرائع  »من  عيل:  بن  أحمد  استاد  يف 
املشاركة يف هذه األنشطة، لقد شّكلت 
وكان  حياتي،  يف  اللحظات  أهم  أحد 
بأحد  االلتقاء  يل  بالنسبة  املبهر  من 
العالم،  يف  القدم  كرة  العبي  أفضل 
ومدافع  الهولندي  املنتخب  نجم 

فان  فريجيل  اإلنجليزي  ليفربول 
دايك«. ومن جانبه قال أوزير مرتازا، 
»سعدت  البدع:  برج  يف  العمال  أحد 
باملشاركة يف الفعالية، وأشعر كأنني 
للعمل  تقديراً  مكافأة  عىل  أحصل 
بجد يف هذا املرشوع. أعشق املنتخب 
قائد  مشجعي  من  وأنا  اإلنجليزي، 
رحيم  والنجم  كني،  هاري  الفريق 
الفرصة  يل  أتيحت  لقد  ستريلينج. 
كرة  نجوم  أفضل  من  نخبة  للقاء 

القدم عىل مستوى العالم«.
إريك  إنجلرتا  منتخب  مدافع  وقال 
رائعة  تجربة  كانت  »لقد  داير: 
بالنسبة يل، نحن ندرك جيداً الجهود 
التي بذلها هؤالء العمال إلقامة بطولة 
الجيد  من  كان  هنا.  العالم  كأس 
ومشاركة  معهم  والتحدث  املشاركة، 

عشقنا لكرة القدم«.
منتخب  مرمى  حارس  قال  وبدوره، 
كان  »لقد  باسفري:  ريمكو  هولندا، 

بال شك لقاًء رائعاً، واستمتع فريقنا 
العمال  أن  وأعتقد  فيه،  باملشاركة 
استمتعوا بالفعالية أيضاً، لقد شهدنا 
يف  املتعة خالل مشاركتنا  من  الكثري 

هذا الفعالية املجتمعية«.
موىس،  يونس  الوسط  العب  وقال 
العبي  من  ستة  بني  من  كان  الذي 
املنتخب األمريكي شاركوا يف الفعالية: 
الفعالية  هذه  يف  باملشاركة  »رسرت 
التي أتاحت يل االلتقاء بعمال شاركوا 
FIFA قطر  يف مشاريع كأس العالم 
واللعب  لقاءهم  أن  شك  ال   .2022
للغاية  سعيد  وأنا  رائع،  أمر  معهم 
بممارسة  معنا  استمتعوا  أنهم 

رياضة كرة القدم«.
»كرة  فقال:  ريام  تيم  املدافع  أما 
األكثر  فهي  الجميع،  لعبة  القدم 
بإتاحة  ورسرنا  العالم،  يف  شعبية 
هذه  العمال  ملشاركة  لنا  املجال 

التجربة املميزة«.

التقى عمال شاركوا في 
مشاريع البنية التحتية 

لكأس العالم FIFA قطر 
2022، العبي ومدربي 

منتخبات الواليات المتحدة 
األميركية، وإنجلترا، وهولندا، 

واألرجنتين المشاركة في 
منافسات المونديال، في 

تجربة فريدة للعمال، ضمن 
فعاليات مجتمعية نظمتها 

اللجنة العليا للمشاريع 
واإلرث.
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العنابي يواجه اإلكوادوري في افتتاح المونديال 

موعد مع التاريخ

املباراة 
مـعـنى  تحمـل 
فالعنابي  التاريخ،  كتابة  هو  واحدا 
اإلطالق،  عىل  العالم  كأس  يف  مبارياته  أوىل  يخوض 
وهو  العالم  يف  األكرب  الحدث  افتتاح  يف  أنها  كما 
األوسط  الرشق  يف  مرة  ألول  يقام  الذي  املونديال 

واملنطقة الخليجية والعربية والعالم اإلسالمي.
الذي  املونديال  افتتاح  حفل  بساعتني  املباراة  يسبق 
يف  معنى،  من  الكلمة  تحمله  ما  بكل  مبهراً  سيكون 
العنابي  بداية  تكون  أن  الجميع  يأمل  الذي  الوقت 

لتعزيز  إيجابية 
للمونديال،  الهائل  النجاح 
كبرياً  دافعاً  سيكون  الوطني  منتخبنا  ففوز 
نحو الدفاع عن حظوظ التأهل للدور الثاني رغم قوة 
وصعوبة املجموعة التي تضم إىل جانبه هو واإلكوادور 

كال من هولندا والسنغال. 
خاص  بشكل  املباراة  لهذه  جيداً  استعد  العنابي 
ستكون  امللعب  يف  لكن  عامة،  بصورة  واملونديال 
أمام  املونديال  يف  األول  الظهور  ألنه  مختلفة  األمور 
يف  املنافـسـة  جيداً  يعرف  الذي  اإلكوادور  فريق 
املشاركة يف ثالث نسخ  له  دور املجموعات، فقد سبق 
مونديالية، األوىل يف مونديال كوريا الجنوبية واليابان 
يف  األول،  الدور  منذ  املنافسة  ودع  وفيها   ،2002 عام 

شهدت  حني 
إىل  تأهله   2006 نسخة 

 2 بولندا  عىل  فوزه  بعد  النهائي  ثمن  الدور 
أملانيا  0، قبل الخـسـارة أمام   - 3 0 وكوستاريكا   -
3 - صفر، قبل أن يخرس أمام منتخب إنجلرتا يف الدور 

الثاني 1 - صفر.
الدور  من  خرج  فقد   2014 الربازيل  مونديال  يف  أما 
تجعلهم  مونديالية  خربات  لديهم  وبالتايل  األول، 
الذي  الوقت  يف  قوة،  بكل  حظوظهم  عن  يدافعون 
نجوم  مشاركة  بعد  أيضا  خربات  العنابي  يمتلك 
منتخبنا يف العديد من البطوالت القارية والعاملية مثل 
كوبا أمريكا والكأس الذهبية والتصفيات األوروبية إىل 

جانب التتويج بكأس آسيا 2019.

ض  ألر ا
عـامـالن  والجمهـور 

مهمان للغاية بالنسبة للعنابي اليوم من 
أجل دفعه لتحقيق أول انتصار يف تاريخه باملونديال، 
الهيــدوس إسـعـاد الجماهري  وسيكون عىل رفقـاء 
التنظيمي  اإلبداع  تعكس  مرشفة  صورة  بتقديم 
أن  كما  التاريخ،  يف  مونديالية  نسخة  القطري ألفضل 
لم  إذ  العنابي  تحفز  املستضيفة  املنتخبات  ذكريات 
االفتتاحية  املباراة  يسبق ألي بلد مضيف أن سقط يف 

للمونديال.

{ االكوادور

اإلكوادور قـطـر

 ،2022 العالم  لكأس  البداية  ضربة  العالم  حول  الجميع  يترقب 
مساء  السابعة  الساعة  تمام  في  البيت  استاد  سيحتضن  حيث 

اليوم مباراة منتخبنا العنابي أمام المنتخب اإلكوادوري في أولى 
مواجهات المجموعة األولى بكأس العالم في قطر 2022.

} الحدث: افتتاح كأس العالم 2022

} التوقيت: 7:00 مساء

} اليوم والتاريخ: األحد 20 نوفمرب 2022

حكم المباراة
اإليطايل  الحكم  يدير 

أورسـاتو  دانيييل 
املـبـــــاراة 

االفتتـاحـية 
س  لـكـــأ
العالم قطر 

.2022
يبلـغ مـن 
 46 العمـر 

وهـو  عامـا 
أحـد أكـثــر 

يف  خربة  الحكام 
أوروبا.

فـيـديـو  حـكـم  كـان 
مسـاعدا يف كأس العالم 2018.

نهائي  أدارها  التي  املباريات  أبرز  مـن 
دوري أبطال أوروبا 2020.

  الـعـنــابــي 
يمتلك منتخبنا العنابي العديد من النجوم الالمعة أبرزها القائد حسن الهيدوس صاحب أكثر عدد 

نسخة  يف  آسيا  لكأس  التاريخي  الهداف  عيل  واملعز  منتخبنا،  تاريخ  يف  الدولية  املباريات  من 
واحدة، وأكرم عفيف وعبدالكريم حسن املتوجان بجائزة أفضل العب يف القارة اآلسيوية 

من قبل، إىل جانب باقي كوكبة النجوم ويف مقدمتهم حارس املرمى سعد الدورسي 
يف  آسيا  قارة  أبطال  العنابية  الكتيبة  وباقي  الراوي،  وبسام  بوعالم  وخوخي 

نسختها األخرية.

اإلكوادوري 
رأسهم  عىل  عامليا  املعروفني  الالعبني  من  العديد  اإلكوادور  منتخب  يمتلك 
إينري فالنسيا )32 عاًما( هو قائد املنتخب اإلكوادوري وأبرز العبيه، وكذلك 
املهاجم جونزالو بالتا ومويسيس كايسيدو وبريفيس إستوبينيان وبيريو 

إنكابيي وباقي األسماء التي تطمح إلنجاز يف مونديال قطر.

  }

حسن 

الهيدوس

}

{ العنابي

{ دانييلي 

أورساتو

 }

إينير 

فالنسيا

}

نجوم المنتخبين

HEAD
TO HEAD 

مباريات قطر واإلكوادور وباقي منتخبات 
أمريكا الجنوبية 

} 12 أكتوبر 2018: 
قطر 4 – 3 اإلكوادور )مباراة ودية(

} 16 نوفمرب 2005: 
قطر 0 – 3 األرجنتين )مباراة ودية(

} 23 يونيو 2019: 
قطر 0 – 2 األرجنتين )كوبا أميركا(

} 6 يونيو 2019: 
قطر 0 – 2 البرازيل )مباراة ودية(

} 16 يونيو 2019: 
قطر 2 – 2 بارجواي )كوبا أميركا(

} 9 سبتمرب 2014: 
قطر 0 – 2 بيرو )مباراة ودية(

} 19 يونيو 2019: 
قطر 0 – 1 كولومبيا ) كوبا أميركا(.

صراع خارج الخطوط
فليكس سانشيز

يقود العنابي املدرب اإلسباني فليكس سانشيز، وتوىل 
املهمة بديال لألورغواني خورخي فوساتي، وقد حقق 
مع املنتخب الوطني لقب كأس آسيا 2019، وسبقها 
بلقب كأس آسيا تحت 19 يف 2014، وقد مدد اتحاد 

الكرة عقده حتى نهائيات كأس العالم 2022.

غوستافو ألفارو
منتخب  تدريب  ألفارو  غوستافو  األرجنتيني  توىل 
قليلة  أيام  بعد   ،2020 أغسطس   29 يوم  اإلكوادور 
إعادة  يف  ونجح  كرويف،  جوردي  سلفه  رحيل  من 
عن  غيابه  بعد  العالم  كأس  إىل  اإلكوادور  منتخب 
نسخة روسيا 2018، كما قاده إىل الدور ربع النهائي 

من كوبا أمريكا 2021.
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اإلسباني سانشيز.. مدرب منتخبنا قبل مباراة اإلكوادور:

لقــاء اليــوم.. استثنــائي 

أننا  إىل  الوطني  وأشار سانشيز مدرب منتخبنا 
مقبلون عىل تحد صعب، ستكون االنطالقة أمام 
منتخب قوي استحق مكانه يف كأس العالم بعدما 
التي  الجنوبية  التصفيات يف قارة أمريكا  خاض 
تضم منتخبات من الصفوة يف العالم.. مشريا إىل 
أنه تابع أداء املنتخب اإلكوادوري جيدا ويعرف 
أنه منتخب شاب وطموح استعد بالشكل األمثل 
وتنتظر منه جماهريه أن يذهب إىل ما هو أبعد 

حتى من الدور الثاني من البطولة الغالية.
اإلحصائية  الناحية  »من  العنابي:  مدرب  وتابع 
يكون  فربما  املونديال،  يف  اللعب  وأسبقية 
الكثري  التاريخ يعلمنا  املنافس هو املرشح، لكن 
من الدروس وهي أن للميدان حقيقة مختلفة عن 

التكهنات قبل كل البطوالت«.
وأضاف سانشيز أن الالعبني يريدون أن يثبتوا 
يستحقون  أنهم  العالم  يف  القدم  كرة  لجماهري 
»العنابي«  استعد  بعدما  املونديال،  يف  املشاركة 
رغم  طويلة..  سنوات  مدار  عىل  األمثل  بالشكل 
استحقاق العنابي املشاركة يف املونديال رغم أنه 

حجز مقعده دون خوض التصفيات.
املؤتمر الصحفي: رغم أن  وقال سانشيز خالل 
املوجهة  باالنتقادات  يتأثر  أن  يمكن  ال  األدعم 

املونديال.  حول  اإلعالم  وسائل  بعض  قبل  من 
وقال: »رغم أن الحديث عن املونديال االستثنائي 
البعض،  قبل  من  منصفا  يكن  لم  والتاريخي 
التدريبات  عىل  يركزون  والالعبني  املنتخب  لكن 
والتحضريات، ويسعى الجميع إىل خوض كأس 

العالم وال ننظر إىل أي يشء غريه«.
وحول املنافسة يف املجموعة األوىل التي تضم أيضا 
منتخبي هولندا والسنغال قال املدرب اإلسباني 
سانشيز إن املنتخبات الثالثة يف املجموعة تعترب 
العريقة  والتقاليد  التاريخ  وتملك  كبرية  فرقا 
التي  األوىل  املرة  ليست  أنها  كما  القدم،  كرة  يف 

تلعب فيها تلك املنتخبات يف كأس العالم.. وكل 
ذلك بجانب الخربات واملهارات التي يتوفر عليها 
العبو تلك املنتخبات الثالثة املتواجدة بجانبنا يف 
املجموعة. وقال مدرب العنابي: »قضيت سنوات 
طويلة هنا يف قطر بعدما جئت يف العام 2006، 
ولم أكن أتوقع أن اقيض هذه السنوات الطويلة. 
أشعر بالفخر ألنني وبعد كل هذه السنوات أقود 
أول منتخب قطري يشارك يف املونديال، وأتطلع 
املنتخب  يقدمه  بما  فخورين  الجميع  أجعل  ألن 
من  لسنوات  استمرت  وشاقة  طويلة  رحلة  بعد 

أجل إعداد هذا املنتخب«.

وصف اإلسباني فليكيس 
سانشيز مدرب منتخبنا الوطني 

األول لكرة القدم مواجهة 
اإلكوادور في افتتاح منافسات 
كأس العالم FIFA قطر 2022 
بأنها لحظة تاريخية لـ »األدعم« 

مشيرا إلى إنها لحظة فارقة 
عندما نظهر في كأس العالم 

التي تقام على أرضنا وبين 
جماهيرنا، لقد انتظرنا هذه 

اللحظة سنوات عديدة، ونحن 
متحمسون للمواجهة بعدما 

حضرنا لها بشكل جيد.

الالعبون 
عازمون على إثبات 

أنفسهم

فخور بقيادة
 أول منتخب قطري 

بكأس العالم

جاهزون..
 ونشعر بالحماس 

للمهمة الصعبة

معسكر »شاق«
منتخبنا  مدرب  سانشيز  فيلكس  قال 
معسكرات  نخوض  أن  قررنا  الوطني: 
من  الكثري  ولعبنا  الصيف  منذ  طويلة 
سهال  يكن  لم  بالطبع  األمر  املباريات.. 
وكان شاقا يف بعض األحيان، لكنه يف الوقت 
بغرض  نمثله  الذي  البلد  تجاه  التزام  نفسه 

تسجيل ظهور مرشف.

وتابع: كل ما قمنا به خالل السنوات السابقة 
تنافيس.  جماعي  منتخب  بناء  بهدف  كان 
مختلف  يف  املناسبات  من  الكثري  خضنا 
أن  فضلنا  األخرية  اآلونة  يف  لكن  القارات، 
أطول..  لفرتات  معنا  الالعبون  يتواجد 
أو  اإلسباني  الدوري  يف  يلعبون  ال  العبونا 
الكربى  الدوريات  من  أي  يف  أو  اإلنجليزي 

بالشكل  الالعبني  مستوى  بتطوير  الكفيلة 
األمثل وتجهيزهم ملنافسة مثل املونديال.

لذلك  علينا،  أسبقية  يملكون  »ربما  وقال: 
نثبت  أن  وهدفنا  كبري  تحد  أمام  أننا  ندرك 
املنتخبات  تلك  منافسة  عىل  قادرون  أننا 
جماهرينا  ونشعر  حظوظنا  عن  وسندافع 

بالفخر«.

األرجنتيني غوستافو ألفارو:

العنابي.. »جيد ومتجانس«
ألفارو  غوستافو  األرجنتيني  أّكد 
املدير الفني ملنتخب اإلكوادور لكرة 
القدم، أن مواجهة املنتخب القطري 
كأس  لبطولة  االفتتاحية  املباراة  يف 
اليوم   ،2022 قطر   FIFA العالم 
لها خصوصية كبرية بالنظر لكونها 
املباراة األوىل يف املونديال بمواجهة 

منتخب البلد املضيف.
املؤتمر  يف  اإلكوادور،  مدرب  وقال 
املواجهة:  يسبق  الذي  الصحفي 
منذ  املباراة  لهذه  يعد  »الجميع 
يملك  القطري  واملنتخب  عاماً،   12
مؤهالت تكتيكية جيدة جداً، وأقام 
منتخب  إنهم  إعداد طويلة.  مرحلة 
يلعبون  والعبوه  ومنظم  متجانس 
وهذا  طويلة  فرتة  منذ  بعض  مع 
مصلحتهم،  يف  يصب  إيجابي  أمر 
اللحظة  لهذه  العدة  أعد  وبالتايل 
التي كانت منتظرة بالنسبة للجميع 

يف قطر«.
وأضاف املدرب، الذي قاد اإلكوادور 
تصفيات  يف  الرابع  املركز  الحتالل 
املنتخب  »ربما  الجنوبية:  أمريكا 
أي  صفوفه  يف  يملك  ال  القطري 
األوروبية  الدوريات  يف  يلعب  العب 

ولكنه منتخب جيد ويصعب املهمة 
يبيل  أن  عىل  وقادر  املنافس،  عىل 
بطل  أنه  عن  فضال  حسنا،  بالء 
آسيا، ودولة قطر بذلت جهدا كبريا 
خالل  املستوى  هذا  إىل  للوصول 
لالستضافة،  التجهيز  سنوات 

ولديهم سياسة رائعة تجاه رياضة 
تطوير  من  مكنتهم  القدم  كرة 

مستوى هذه اللعبة يف البالد«.
اإلكوادور  يف  القدم  »كرة  وتابع: 
األخرية  الفرتة  يف  كثريًا  تطورت 
يف  الالعبني  من  العديد  ولدينا 

وواجهنا  األوروبية  الدوريات 
األخرية،  الفرتة  يف  صعبة  لحظات 
أكثر  الحماس  فينا  بث  هذا  لكن 

لتقديم مونديال مميز«.
االفتتاحية  املباراة  »خوض  وقال: 
األنظار  وكل  جدا  كبري  امتياز 
املنتخبني،  عىل  شاخصة  ستكون 
ينتابني  رائع  شعور  هو  وبالتأكيد 
الذكريات  رشيط  حاليا  وأسرتجع 
وبجانب  السابقة،  مسريتي  خالل 
العالم  كأس  يف  املشاركة  ذلك 
بالنسبة  الكثري  تعني  كمدرب 
ظل  يف  النجاح  مقياس  وتعد  يل، 
املدرب  استقالة  بعد  املهمة  تسلمي 
السابق، وخضنا تحديات كبرية يف 

التصفيات املؤهلة«.
وأوضح: »لقد تمكنا يف نهاية األمر 
من تحديد أهدافنا وتكثيف جهودنا 
وبالفعل  جيدة،  بوضعية  لنكون 
املرحلة  يف  عقبات  عدة  تجاوزنا 
عىل  الرتكيز  نريد  ونحن  املاضية، 
وجود  من  بالرغم  العالم،  كأس 
أن  علينا  وغدا  التحديات،  بعض 
نظهر الوجه الحقيقي ملنتخبنا من 

أجل إسعاد الجماهري يف بالدنا«.

{ غوستافو ألفارو

حسن الهيدوس.. قائد العنابي:

إذا خضنا التصفيات 
كنا سنصعد للمونديال

منتخبنا  قائد  الهيدوس  حسن  أكد 
الوطني األول، أن العنابي أصبح جاهزًا 
للمشاركة يف كأس العالم 2022، بعدما 
ركز الجميع خالل الفرتة املاضية.. وقال 
قبل  الصحفي  املؤتمر  خالل  الهيدوس 
»فخور  اليوم:  اإلكوادور  أمام  املباراة 
تحٍد  ولدينا  العالم،  كأس  يف  للمشاركة 

كبري يبدأ اليوم«.. 
ونشعر  »جاهزون  تابع:  العنابي  قائد 
نعرف  التي  للمهمة  الكبري  بالحماس 

جيًدا مدى صعوبتها«.
سعادته  عن  الهيدوس،  حسن  وأعرب 
أوىل  يف  بالده  ملنتخب  قائد  أول  لكونه 
وقال:  العالم  كأس  بتاريخ  مشاركاته 
والعباً  قائداً  أكون  أن  بالفخر  شعور 
كأس  يف  ستشارك  التي  القائمة  ضمن 
العالم لدينا تحٍد كبري وأتمنى أن نظهر 
للظهور  ومتحمسون  صورة،  بأفضل 
بشكل جيد، وبعدنا عن اإلعالم وتسليط 
عىل  أكرب  بشكل  نركز  جعلنا  الضوء 

البطولة.
»املشاركة  العنابي:  املنتخب  قائد  وقال 
بالنسبة  الطفولة  حلم  العالم  كأس  يف 
التأهل  حاول  القطري  املنتخب  لنا.. 
لم  لكن  سابقة،  أوقات  يف  للمونديال 
إذا  أننا  متأكدا  وكنت  التوفيق..  يحالفه 

سنصعد  كنا  األخرية  التصفيات  خضنا 
للمونديال«.

وأضاف حسن الهيدوس: مونديال قطر 
مسؤولية  علينا  العرب  كل  مونديال  هو 
رياضية  وبروح  جيد  بشكل  الظهور 
منحنا  اإلعالم  عن  »االبتعاد  أن  موضحا 

الفرصة للرتكيز عىل عملنا«.. 
ترصيحاته  الهيدوس  حسن  واختتم 
العربية  للمنتخبات  التوفيق  متمنيًا 
وهي   2022 العالم  كأس  يف  املشاركة 
مشريا  واملغرب...  وتونس  السعودية 
رحلة  يف  كبري  بعمل  قام  العنابي  أن  إىل 
ذلك  ترجمة  ويتبقى  للمونديال،  اإلعداد 

يف مباريات البطولة.

موسيس كايسيدو:

الجميع سيعرف من نحن
أبدى موسيس كايسيدو، العب اإلكوادور 
لخوض  حماسه  اإلنجليزي،  وبرايتون 
افتتاح  يف  األحد،  اليوم  قطر  مواجهة 

مباريات كأس العالم 2022.
خالل  كايسيدو،  وقال 
الصحفي  املؤتمر 
للمباراة:  التقديمي 
هادئون  "نحن 
لخوض  وجاهزون 
بقوة،  نركز  املباراة.. 
وسنبذل أقىص جهدنا".

ألحقق  هنا  "أنا  وتابع: 
أستحقها..  إنجازات 
مصدر  الجمهور  تواجد 
قوي  وحافز  كبري،  دعم 
لنا.. نحن منتخب شاب، 
األشخاص  من  والكثري 

أخرى،  وأماكن  قطر  من  يشاهدوننا 
وهذا يشء فريد من نوعه".

وأردف: "سنتمكن من إثبات من نحن، 
عىل أرض امللعب أمام قطر".

املجموعة  ضمن  اإلكوادور  وتلعب 
وهولندا  قطر  برفقة  للمونديال،  األوىل 

والسنغال.
ويواجه منتخب اإلكوادور عقما تهديفيا 
عىل  ذاته  الوقت  يف  الحفاظ  مع  لكن 

نظافة شباكه يف آخر 6 مباريات.. فمنذ 
للمونديال  املؤهلة  التصفيات  انتهاء 
ودية  مباريات   6 اإلكوادور،  خاضت 
سجلت فيها هدفني فقط، بينما لم تتلق 

أي هدف.
املباريات  هذه  ويف 
عىل  اإلكوادور  انترصت 
والرأس   0-1 نيجرييا 
األخرض بنفس النتيجة، 
مع  سلبيا  وتعادلت 
واليابان  املكسيك 

والسعودية والعراق.
وبناء عليه، فإن منتخب 
يف  يسجل  اإلكوادور 
املتوسط هدفا كل 270 
أنه  يعني  مما  دقيقة، 
لم يهز الشباك يف 540 
 606 يف  شباكه  تهتز  لم  بينما  دقيقة، 
دقائق. ويف 5 من هذه الوديات الـ6 كان 
دومينجيز،  ألكسندر  املنتخب  حارس 
الحارس  واحدة  ودية  لعب  بينما 
منتخب  أن  إىل  يشار  جالينديز.  هرينان 
القائمة  يف  أيضا  يحظى  اإلكوادور 
فاز  الذي  رامرييز  مويسيس  بالحارس 
فريقه  مع  أمريكانا  سود  بكوبا  مؤخرا 

إندبنديينتي ديل بايي.



المحللون اتفقوا عبر »االستديو التحليلي«:

المواجهة االفتتاحية »مصيرية«
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 ،2022 العالم  لبطولة كأس  األوىل واالفتتاحية  املواجهة  الجميع  يرتقب 
منتخب  ونظريه  الوطني  منتخبنا  والجمهور  األرض  صاحب  بني 
بملعب  الدوحة  بتوقيت  مساًء  السابعة  يف  وتحديدا  اليوم،  االكوادور، 
عرب  يكشف  املساحة  هذه  خالل  ومن  الريايض«  »الوطن  البيت.  استاد 
لتخطي عقبة  الفنية  وإمكانياته  العنابي  التحلييل« حظوظ  »االستديو 
اإلكوادور يف أول املشوار. مواجهة الليلة يف االفتتاح بني منتخبنا الوطني 
من  العديد  طياتها  يف  تحمل  اإلكوادوري  نظريه  مع  القدم  لكرة  األول 
الخصوصية، واملدخل الرئييس للعنابي من أجل املنافسة يف خطف بطاقة 
العنابي  لها  وأعد  العالم..  يرتقبها  بطولة  من  الثاني  الدور  إىل  التأهل 
تحضرياته طوال الفرتة املاضية من أجل هذا اليوم.. واتفق املحللون عىل 
أن التنظيم الدفاعي الجيد طوال املباريات ورسعة التحوالت من الدفاع 
إىل الهجوم ومن الهجوم إىل الدفاع، وعدم ترك مساحات مع الرتكيز العايل 

تمنح منتخبنا الوطني الفرصة لتحقيق الفوز يف أول املشوار.

{ عبد الله مبارك { خالد سلمان{ حسين الخواجة{ ماجد الصايغ

كتب - عوض الكبايش 

حسين الخواجة: ماجد الصائغ:

فترة اإلعداد .. مثالية »الكرة« تعتمد على العطاء

الوطني  الخواجة العب منتخبنا  أشاد حسني 
الوطني  للمنتخب  اإلعداد  بفرتة  السابق 
األول، مشريا إىل أن فرتة اإلعداد جاءت مثالية 

وجهزت املنتخب بصورة ممتازة.
يف  املشاركة  املنتخبات  كل  الخواجة:  وقال 
العنابي..  ملجموعة  وبالنسبة  قوية..  البطولة 
من  هولندا  أن  مؤكدا  قوية،  منتخبات  تضم 
املنتخبات الكبرية ولكنها مرتاجعة نسبيا ولكن 
قد نراها بصورة أفضل بكثري من التصفيات، 
واملؤكد أن السنغال منتخب قوي جدا، وجميع 
العاملية،  الدوريات  نجومه محرتفون يف أقوى 
أما اإلكوادور فهو أقل فنيا من منتخبي هولندا 

والسنغال.. لكن مواجهته تظل هي األهم.
 وأشار إىل أن أهم يشء هو أن يدخل العبونا 
املواجهة  يف  الفوز  ويحققوا  بقوة  املنافسات 
األوىل التي أعتربها شخصيا مصريية، إذا أردنا 

العبور علينا أن نحقق الفوز عىل اإلكوادور.
منتخبنا  حظوظ  الخواجة:  حسني  وتابع 
العبور  بطاقتي  إحدى  حجز  يف  طبعا  كبرية 
عىل  فوزوا  لالعبني  أقول  الثاني،  الدور  إىل 
ثمن  أبواب  أمامكم  وستفتح  اإلكوادور 
يف  االنتصار  ألن  مرصاعيها،  عىل  النهائي 
معنويات  من  كثريا  سريفع  األول  اللقاء 

الالعبني.

الوطني  منتخبنا  العب  الصايغ  ماجد  أعرب 
إىل  بالوصول  الكبرية  سعادته  عن  السابق 
املهمة  أن  إىل  مشريا  العالم..  كأس  بطولة 
صعبة للغاية، فال يوجد أي منتخب ضعيف 
فهو  اإلكوادور  منتخب  حتى  املونديال،  يف 

صعب للغاية ويجب أن نحذر منه.
وقال الصايغ يجب أن نأخذ كل احتياطاتنا 
االفتتاحية  املواجهة  هذه  يف  الفوز  لتحقيق 
التأهل  عىل  قادرون  نحن  اإلكوادور،  أمام 
إىل الدور الثاني، وإذا تحىل الالعبون بإرادة 
محكمة  خطة  الفني  الجهاز  ووضع  كبرية 
األسود  الحصان  نكون  أن  جدا  املمكن  من 

ونصل إىل نقطة بعيدة جدا.
وأضاف العب العنابي السابق: عىل الالعبني 
أن يكونوا رجاال وأن ال يستصغروا أنفسهم 
وتعتمد  تلعب  القدم  كرة  منافس،  أي  أمام 
بالقوة  يتحىل  والجميع  العطاء،  عىل 
املتوفرة لدى العبينا  والشجاعة وهي الصفة 

البطوالت. يف 
لكن  صعبة  املهمة  أن  الصايغ  وأوضح 
عىل  قادرون  الجمهور  بدعم  آسيا  أبطال 
تقديم أفضل املستويات يف أول املشوار وهو 
جيدة  مجموعة  نملك  وأننا  خاصة  األهم.. 

الالعبني. لكل  التوفيق  وأتمنى 

قادرون على مقارعة الكبار
املدرب  مبارك  عبدالله  شدد 
الوطني عىل أهمية الظهور بأداء 
اكتمال  من  ليسعد  ومميز،  قوي 
نجاح رشف االستضافة... وتابع: 
أرى من وجهة نظري الشخصية 
منتخبنا  يحقق  أن  واملتواضعة 
بسمعته  يليق  أداء  الوطني 
اآلونة  يف  نالها  التي  الطيبة 
آسيا  بطل  وأنه  خاصة  األخرية، 
الجيد  األداء  فإن  لذلك  األخري، 
وتأهله للدور الثاني يعد أمرا يف 
ليس ضغطا  األهمية، وهذا  غاية 
لتعزيز  هو  وإنما  الالعبني،  عىل 
مكانة املنتخب اآلن بعد أن خاض 
ومتنوعة،  ومفيدة  كثرية  تجارب 
سواء عىل صعيد املباريات الودية 
أمريكا  بطوالت  يف  املشاركة  أو 
تصفيات  يف  واملشاركة  الجنوبية 
نتائج  وحقق  أيضا،  األوربية 
ممتازة تؤهله ان يقارع الكبار يف 
والتأهل  األداء  العالم...اذا  كأس 
شيئا  يعترب  الثاني  الدور  إىل 
منطقيا ملنتخب قطر، ومثال ذلك 
وصول كوريا الجنوبية إىل الدور 

التي  العالم  بطوله  يف  النهائي 
اقيمت باليابان وكوريا 2022

وأضاف: الجهاز الفني للمنتخب 
واالمكانيات  الخربة  لديه 
املنافسني  دراسة  عىل  والقدرات 
ومعرفة  دقيق  بشكل  وتحليلهم 
الضعف،  ونقاط  القوة  نقاط 
وتوقع جميع االساليب التكتيكية 
عند  للصدفة  يشء  يوجد  فال 
الجهاز  أن  كما  الفني..  الجهاز 

تهيئة  يف  الخربة  لديه  االداري 
الجانب النفيس لالعبني وهو مهم 
كونه يلعب بني أرضه وجمهوره. 
كالمه  مبارك  الله  عبد  واختتم 
واإلرصار  والرتكيز  الثقة  قائال: 
يف  الخربات  مكتسبات  من 
فيها  شاركنا  التي  البطوالت 
أمريكا  وكوبا  آسيا  كاس  مثل 
وكذلك  األوروبية  والتصفيات 

املباريات الودية القوية.

عبدالله مبارك:

الفوز يفتح طريق التأهل
العب  سلمان  خالد  أكد 
املواجهة  أن  السابق  العنابي 
حاسمة،  اإلكوادور  أمام 
كونها  خاصة  أهمية  وتحمل 
الفريق، متمنياً  أوىل مباريات 
الفوز ملنتخب قطر، مشرياً إىل 
الكثري من  اكتسب  الفريق  أن 
املشاركة  خالل  من  الخربة 
الهامة  البطوالت  من  عدد  يف 
أمريكا،  كوبا  كأس  فيها  بما 
الذهبية،  الكونكاكاف  وكأس 
منتخبات  أمام  لعب  كما 
التصفيات  خالل  أوروبية 
للمونديال. املؤهلة  األوروبية 

املهمة  خالد سلمان:  وأضاف 
الفوز  لكن  سهلة..  ليست 
سيفتح  املباراة  هذه  يف 
يف  الفرص  من  الكثري  لنا 
لقد  التاليتني.  املباراتني 
منتخب  مع  اللعب  لنا  سبق 
اإلكوادور، وأنا عىل ثقة تامة 
يف  سيشاركون  العبينا  أن 
االستعداد  بكامل  وهم  اللقاء 

والجاهزية.

الكثري  شهدنا  سلمان:  وقال 
عىل  املتوقعة  غري  النتائج  من 
القدم، فكل  تاريخ كرة  مدار 
التسعني  خالل  متوقع  يشء 
لتفوق  هنا  واملعيار  دقيقة، 
يف  األداء  هو  آخر  عىل  فريق 

امللعب. 
رغم  قائال:  حديثه  وختم 
صعوبة املهمة إال أن العنابي 
قوي  إعداد  لربنامج  خضع 

للتحدي  استعدادا  جدا 
ضمنه  ومن  املونديايل، 
التصفيات  يف  املشاركة 
لكأس  املؤهلة  األوروبية 
املجموعة  ضمن  العالم، 
منتخبات  جانب  إىل  األوىل 
وأيرلندا  ورصبيا  الربتغال 
وأذربيجان  ولوكسمبورج 
مفيدة  كانت  مشاركة  وهي 

للعنابي. فنيا 

خالد سلمان:



مهمة صعبة مع بطل إفريقيا وصاحب 
الكرة الشاملة.. ولكنها ليست مستحيلة

كتب- محمد الجزار

الخبرات المتراكمة تعزز من تحقيق الحلم السقف بال حدود.. وعبور المجموعات الهدف األول
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»26« العبا كتبوا أسماءهم بحروف من ذهب في سجالت الكرة القطرية

طموحات جديدة للعنابي 

{ سانشيز العنابي على موعد مع التاريخ

جاء إعالن اإلسباني فيليكس سانشيز مدرب 
منتخبنا الوطني للقائمة النهائية للفريق الذي 
سيخوض تحدي كأس العالم 2022 ألول مرة 
جديدا  بابا  ليفتح  القطرية،  الكرة  تاريخ  يف 
من  العنابي  لشباب  والطموحات  األحالم  من 
أجل صناعة املزيد من املجد وتحقيق إنجازات 
أخرى تضاف لسجالت الكرة القطرية الحافلة 
التتويج  آخرها  كان  والبطوالت  بالنجاحات 
التاريخي بلقب كأس آسيا 2019 يف اإلمارات. 
26 العبا سيذكر التاريخ أنهم أول من دافعوا 
الكرة  أكرب حدث كروي يف  ألوان قطر يف  عن 
األرضية.. لكن هل ستكون هي سقف الطموح 

والنهاية..؟ 
بالتأكيد ال.. فهذا فقط هو بداية الحلم األكرب، 
القطرية  الكرة  بعيدا وترشيف  الوصول  وهو 
املفاجأة  بتحقيق  والعربية،  والخليجية 

والعبور إىل الدور التايل يف الحدث املونديايل. 
بالتأكيد  صعبة  املهمة  أن  فيه  شك  ال  ومما 
املنتخب  الشاملة  الكرة  أصحاب  مواجهة  يف 
فان  لويس  »الخبري«  مدربه  بقيادة  الهولندي 
السنغايل،  املنتخب  إفريقيا  وأبطال  خال، 
منتخب  املميز  الالتيني  املنتخب  إىل  باإلضافة 

اإلكوادور.. 

كرة  يف  مستحيل  يوجد  ال  ذلك،  ورغم  لكن.. 
التاريخ  صناعة  عىل  قادر  والعنابي  القدم، 
برشط فقط اإليمان بأن العمل واالجتهاد يمكن 
يف  وبالثقة  هذا،  املستحيل  تحقيق  خالله  من 
النفس يستطيع العنابي العبور وكتابة تاريخ 

إضايف جديد. 
االتحاد الدويل لكرة القدم »الفيفا« خصص يف 
تقريره عن العنابي ضمن املنتخبات املشاركة 
بالبطولة الحديث عن الطموح القطري الكبري 
سانشيز  املدرب  عليها  يعول  التي  واألسماء 
الخريطة  عىل  القطرية  الكرة  وضع  أجل  من 
قطر  تستعد  كما  فنيا  العالم  وإبهار  العاملية، 

إلبهار الجميع تنظيميا. 
عاتقها تحقيق  األسماء تحمل عىل  الكثري من 
أن هناك جيال جديدا  الفيفا  الحلم، وأكد  هذا 
من الالعبني القطريني الذين تم بناء مسريتهم 
 2022 العالم  بأكملها حول االستعداد لكأس 
جيد  أداء  لتقديم  هائلة  لضغوط  سيتعرض 

خالل البطولة. 
املنتخب  منظومة  يف  االستقرار  مع  ولكن   
يشء  كل  العايل،  الجماهريي  والدعم  القطري 
األرض  صاحب  للعنابي  بالنسبة  ممكن 

والجمهور. 

سيناريو  حدوث  تجنب  إىل  بقوة  قطر  منتخب  يتطلع 
التي  الوحيدة  الدولة املستضيفة  التي تظل  إفريقيا  جنوب 
تم إقصاؤها من دور املجموعات خالل نسخة 2010، فلم 
الدور األول عىل اإلطالق منذ  يحدث أن خرج املضيف من 

بداية كأس العالم عام 1930 يف أوروجواي. 
ورغم أن كل املنتخبات املشاركة يف البطولة تحتل تصنيفا 
أعىل من العنابي باستثناء منتخبي السعودية وغانا.. حيث 
يتواجد منتخبنا يف املركز الـ48 يف تصنيف الفيفا األخري، 
لكن الطموح كبري وبال حدود لعدم تكرار سيناريو جنوب 

إفريقيا. 
ولم يسبق ألي دولة قط أن شاركت للمرة األوىل يف بطولة 
إيطاليا  استضافت  أن  منذ  مستضيفة  كدولة  العالم  كأس 

املونديال عام 1934. 

الطريق إىل اللقب القاري لم يكن مفروشا بالورود عىل 
اإلطالق.. ورغم كل الصعوبات نجح العنابي يف حصد 

اللقب وعانق التاريخ يف اإلمارات. 
النهائي  ربع  الدور  عبور  من  العنابي  يتمكن  ولم 
أن رجال  إال   ،2019 عام  قبل  آسيا حتى  أمم  لكأس 
من  وتمكنوا  أنفسهم  عىل  تفوقوا  سانشيز  فليكس 
يف  لهم  األول  اللقب  وحصد  الصفراء  القارة  احتالل 

البطولة بأداء مثايل. 
طوال  فقط  واحد  هدف  سوى  العنابي  يستقبل  ولم 
من  تمكنوا  كما  هدًفا  عرش  ستة  وأحرزوا  البطولة 
هزيمة أربعة أبطال سابقني وهم منتخبات السعودية 
نحو  طريقهم  يف  واليابان  الجنوبية  وكوريا  والعراق 

اللقب املستحق. 

رحلة التتويج القاري سيناريو »جنوب إفريقيا«..!

استغل منتخبنا الوطني عدم مشاركته يف التصفيات 
بأفضل   2022 العالم  لكأس  للتجهيز  اآلسيوية 
املباريات  من  عددا  الفريق  خاض  حيث  صورة، 
القوية وشارك يف العديد من البطوالت القوية أبرزها 

كوبا أمريكا يف الربازيل يف العام 2019. 
 كما شارك يف العام املايض يف الكأس الذهبية وأيًضا 
كلتا  يف  النهائي  نصف  واصاًل  العرب  كأس  بطولة 
البطولتني.  كما خاض منتخبنا التصفيات األوروبية 
تصفيات  يف  وشارك  نتائجه  احتساب  دون  كضيف 
احتساب  دون  اآلسيوية  القارة  عن  العالم  كأس 
النتائج كذلك وخاض العديد من املباريات القوية يف 

معسكر إسبانيا. 

يعتمد تشكيل اإلسباني سانشيزعىل خمايس يف الخط 
الدفاعي لضمان حماية حارسه جيًدا. 

جرب  فقد  الهجومي  والشق  الوسط  خط  يف  أما 
تظل  ولكن  املختلفة  الرتكيبات  من  العديد  سانشيز 
ثنائية املعز عيل وأكرم عفيف هي الحاسمة يف الشق 
الهجومي. سواء كان أكرم عفيف يقود خط الهجوم 
الرواق  عىل  يلعب  عفيف  كان  أو  عيل،  املعز  بجانب 
الرواق  عىل  الهيدوس  حسن  الفريق  وقائد  األيرس 

األيمن واملعز عيل وحيًدا يف املقدمة. 

فرض النجم املوهوب همام نفسه عىل املدرب 
سانشيز بعد أن تألق بشكل كبري يف الجبهة 

اليرسى. 
خريج أكاديمية أسباير الذي خاض تجربة مع 

نادي أوبني البلجيكي قبل أن يعود إىل قطر 
ويلعب يف صفوف نادي الغرافة حجز مكانا له 

يف القائمة بجدارة لدرجة أن سانشيز قام بتغيري 
مركز أفضل العب يف آسيا عام 2018 عبدالكريم 
حسن من مركز الظهري األيرس الذي كان يشغله 

سابًقا ونقله ملركز قلب الدفاع األيرس إلتاحة 
الفرصة لهمام للتواجد يف التشكيلة األساسية 

وينتظر منه الكثري خالل املونديال. 

إعداد على مستوى عاٍل 

ثنائية »المعز ـــ 
عفيف« قوة ضاربة 

عن  للحديث  واسعة  مساحة  »الفيفا«  أفرد 
القادم  سانشيز  فيليكس  اإلسباني  املدرب 
نادي  يف  الشهرية  الماسيا  أكاديمية  من 
سانشيز  انتقل  حيث  اإلسباني،  برشلونة 
أكاديمية  يف  للعمل   2006 العام  بداية  يف 

أسباير املنشأة الحديثة حينها يف قطر. 
استضافة  حق  عىل  قطر  حصول  وبمجرد 
سانشيز  تعيني  تم   2022 العالم  كأس 
ليقود جيالً من شباب األكاديمية ليطورهم 
الذي سيصنع  للمنتخب  نواة  ويشكل منهم 

تاريخ الدولة الخليجية. 
من  اإلسباني  تمكن  بثبات،  ولكن  ببطء.. 
كثريًا  وحّسن  تلك  الشباب  مجموعة  تطوير 
يف أدائهم حني تمكنوا من حصد لقب كأس 

آسيا تحت 19 عاما يف العام 2014. 
بعدها أضاف سانشيز لكتيبته مجموعة من 
من  وتمكن  األصغر سنا  والالعبني  الخربات 
خلق جو عائيل يف صفوف املنتخب املشارك 

يف املونديال. 

من »الماسيا« 
إلى »أسباير« 

همام يفرض نفسه 

{ سانشيز
{ همام األمين

{المعز علي
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»المشــروع األوروبــي«.. كلمة الســـــــــــــــــــــر فـــي نجـــــاحـــات الكرة القطرية

أمس حلم ..   واليوم نجم
»صغار العنابي« عانقوا المجد.. ويتطلعون للمزيد أسباير جهزتهم .. ووضعتهم على الطريق الصحيح

سابقا  وضعت  التي  الخطة  إن 
وهي  األمد،  طويلة  واالسرتاتيجية 
أسباير  ألكاديمية  األوروبي«  »املرشوع 
والتي تمت بالتنسيق مع إدارة املنتخبات 
الوطنية يف اتحاد الكرة، من أجل الظهور 
2022 كانت  بأفضل صورة يف مونديال 

هي السبيل لهذا الهدف. 
للحدث  املرتقب  املوعد  اقرتاب  ومع 
ماذا  الجميع  تساءل  الكبري،  الكروي 
استعدت  وكيف  للبطولة،  قطر  جهزت 
لها وماذا ستقدم يف مباراة اإلكوادور 
املجموعة  يف  وحظوظها  االفتتاحية 

األوىل املونديالية. 
قدمتها  التساؤالت  هذه  عن  اإلجابة 
اتحاد  يف  الوطنية  املنتخبات  إدارة 
منتخب  عرب  سنوات  قبل  القدم  كرة 
مونديال  فريق  نواة  كان  الصغار  من 
عنارصه  معظم  وبالفعل   ،2022
املنتخب  صفوف  ضمن  اآلن  أصبحوا 
للفريق  سانشيز  املدرب  وضمهم  األول 

يف القائمة النهائية للمونديال. 
وعرب إرسال هؤالء الالعبني للعب يف أندية 
الذي  األوروبي  للمرشوع  وفقا  أوروبية 
إىل  صغرية  سن  يف  املواهب  بإرسال  اهتم 
أندية أوبني البلجيكي وكولتورال لوينيسا 
ألكاديمية  مدعومة  أندية  وهي  األسباني 
أسباير، من أجل االحتكاك القوي وصقل 
خرباتهم أصبحوا نجوم املستقبل ألنديتهم 

يف قطر وبالتايل للمنتخب. 
ومعسكرات  مكثف  تجهيز  خالل  ومن 
خارجية واحتكاك قوي يف بطوالت قارية 

والكأس  أمريكا  كوبا  مثل  ودولية 
ثم  ألمريكا  الربازيل  من  الذهبية 
ومعسكر  األوروبية  التصفيات 
ماربيال اإلسبانية أصبح املنتخب 
بآمال  البداية  لرضبة  جاهز 
الحلم  تحقيق  وطموحات 

الكبري. 

»عفيف« ثمار 

المشروع الكبير 

املرشوع  ثمار  نجحت 
بالفعل  الكبري  األوروبي 
بشكل  ملع  بعدما  ومبكرا 
العب  عفيف  أكرم  واضح 
السد الحايل والذي بات من 
لناديه  األساسية  الركائز 
واملنتخب األول ومعه أيضا 
الدحيل،  العب  عيل  املعز 
الفريق  نفس  يف  وزميله 

يغيب  الذي  األحرق  السالم  عبد  عبدالله 
اإلصابة،  بسبب  املونديال  عن  لألسف 
من  األخرى  األسماء  من  للمزيد  باالضافة 
خريجي أكاديمية أسباير مثل أحمد معني. 
عليها  الكثريون  يضع  التي  األسماء  أما 
من  القادمة  الفرتة  يف  لتلمع  كبرية  آماال 
منري  خالد  فهي  الشباب  منتخب  جيل 
اللطيف  عبد  عيل  وهاشم  الدحيل  العب 
يونايتد  ليدز  يف  العبا  كان  أن  سبق  الذي 
ونارص  إبراهيم  الرشيد  وعبد  اإلنجليزي، 
األحرق اللذين لعبا يف أكاديميكا الربتغايل 
قبل أن يعودا لقطر وينضم األول لألهيل. 

»الدمج« بين المنتخبات 

للوصول إلى أفضل توليفة 

كانت السياسة الواضحة إلدارة املنتخبات 
دعم  هي  عنها  اإلعالن  تم  كما  القطرية 
من  الصغرية  بالعنارص  األول  املنتخب 
والناشئني،  واألوملبي  الشباب  منتخبات 
ودمج أفضل العنارص عىل مراحل ليشكلوا 
العنارص  أيضا  ضخ  مع   ،2022 منتخب 
الهيدوس  حسن  مثل  الخربة  أصحاب 
الدورسي  وسعد  بوضياف  وكريم 

املتواجدين يف 2022. 
املسألة  هذه  يف  واضح  تعاون  وهناك 
بتقديم  تهتم  أسباير،التي  أكاديمية  مع 
املواهب للمنتخبات، وتعمل عىل تطويرهم 
عرب »املرشوع األوروبي« لتكوين خرباتهم 

بشكل أرسع من املعتاد. 
املرشوع  هذا  يف  الالعبني  عدد  ووصل 
 12 قرابة  تحديدا 

األكاديمية  من  تخرج  أن  العبا،وسبق 
املنتخب  نجوم  من  باتوا  مميزون  العبون 
القطري والكرة القطرية مثل عبد الكريم 
السد،وأحمد  حسن وإبراهيم ماجد العبي 
عالء  ومحمد  الريان  العب  املحمدي  يارس 
مهاجم  عالء  وأحمد  الدحيل،  العب  الدين 

الغرافة. 

اآلسيوية أفضل تجهيز 

اإلمارات  يف   2019 آسيا  كأس  بطولة 
خطة  ضمن  املحطات  أهم  من  كانت 
سبقها  حيث   ،2022 منتخب  إعداد 
تنظيم العديد من املباريات الودية القوية 
للفريق مع منتخبات عاملية، وكانت البداية 
وسويرسا،  أيسلندا  ثم  التشيك  بمواجهة 
شارك  آسيا،  كأس  يف  املشاركة  وبجانب 
كأس  وأيضا  أمريكا،  كوبا  يف  الفريق 
كوبا  وقبلها  الذهبية  الكأس  ثم  الخليج 
وتصفيات  األوروبية  والتصفيات  أمريكا 
وكأس   2022 العالم  لكأس  املؤهلة  آسيا 

آسيا 2023. 
تحت  األوملبي  املنتخب  تجهيز  تم  كما 
الدولية  االستحقاقات  23 سنة كذلك عرب 
اآلسيوية  األلعاب  دورة  يف  باملشاركة 
بطولة  وتصفيات  جاكرتا،  يف  )اآلسياد( 
كأس آسيا املؤهلة ملونديال طوكيو 2020. 
كأس  يف  الشباب  منتخب  يشارك  فيما 
آسيا، والتي تأهل من خاللها لبطولة كأس 

العالم يف نيوزيلندا. 
ساعدت  االستحقاقات  هذه  فكل  وبالتايل 
حتى  للفريق  قوية  خربات  تكوين  عىل 
لن  حيث  أيضا  وبعده   2022 مونديال 
انتهاء  بعد  الخطة  تتوقف 

املونديال. 

دعم كبير 

لإلسباني سانشيز 

 حرصت إدارة املنتخبات 
الدعم  الوطنية عىل تقديم 
األسباني  للمدرب  الكامل 
مدرب  سانشيز  فيليكس 
والذي  األول،  املنتخب 
اإلنجازات  من  الكثري  حقق 
القطرية وخاصة مع  للكرة 
واملنتخب  الشباب  منتخبي 

األول. 
االنتقادات  بعض  ورغم 
برضورة  البعض  ومطالبة 
كبري  أجنبي  اسم  مع  التعاقد 

كأس  يف  املنتخب  تدريب  عىل  لإلرشاف 
واملسؤولني  الكرة  اتحاد  أن  إال  العالم 
رفضوا االنصياع لهذه املطالبات، حيث ال 
املطروحة  لالسرتاتيجية  وفقا  النظر  يتم 
ملدرب املنتخب عىل مجرد أنه من األسماء 

الكبرية فقط. 
تويل  عن  املاضية  الفرتة  طوال  تردد  وقد 
العديد من املدربني العامليني مثل أنطونيو 
أو  أنريكي  ولويس  وسامباويل  كونتي 
حتى تشايف وحتى زيدان، لكن يف النهاية 
تم االستقرار عىل مواصلة سانشيز املهمة 

وقيادة العنابي يف املونديال. 

برامج تثقيفية ومراعاة

 »الجانب النفسي« 

برنامج  بتوفري  املنتخبات  إدارة  تهتم  ال 
للفريق،  فقط  القوية  واملباريات  اإلعداد 
صورة  ألفضل  الوصول  أجل  من  ولكن 
يف مونديال 2022 كانت هناك الكثري من 

الربامج املوضوعة بعناية لكافة الالعبني. 
تثقيفية  برامج  الربامج،  هذه  ضمن  ومن 
النفسية  الجوانب  عىل  وعمل  لالعبني 
والطبية ليكون الفريق متكامال ويستطيع 
التعامل مع كل الضغوط أمال يف الوصول 

إىل أبعد مرحلة يف البطولة. 
باللقب  الفوز  تنافس قطر عىل  لن  وربما 
العمل من  الكأس ولكن  الحصول عىل  أو 
ال  لكي  الالعبني  مع  متخصصني  خالل 
يف  بثقة  انهزامية،ويلعبوا  بروح  يدخلوا 
إمكانياتهم وقدراتهم،مع توفري كل الدعم 
هذا  لبناء  األولويات  أهم  من  كانت  لهم 

الفريق الشاب واملميز. 

 »67« العبا بعد دمج 

»الجيش ولخويا« 

جنت الكرة القطرية ثمار مرشوع نادي 
تأسس  والذي   ) سابقا  )لخويا  الدحيل 
قبل سنوات قليلة، وولد عمالقا ومنافسا 
بفضل  والبطوالت  األلقاب  عىل  قويا 

الدعم الكبري الذي حظي به. 
عن  الصادرة  املوثقة  لألرقام  ووفقا 
لكرة  القطري  باإلتحاد  الفنية  اللجنة 
)الجيش  بني  الدمج  عملية  قبل  القدم 
قام  الدحيل،  مسمى  تحت  ولخويا( 
ب67  القطرية  املنتخبات  بدعم  األخري 
بال  األندية  جميع  عىل  متفوقا  العب 
بداية  5 سنوات فقط من  استثناء، عقب 
بالنادي  السنية  الفئات  لجهاز  املسرية 

مما أسفر عن تحقيق درع التفوق العام 
للنادي. 

االحتراف طور مستوى الالعبين.. سالم 

المري:  دعم المنتخبات من أهم أولوياتنا 

الفئات  جهاز  رئيس  املري  سالم  أكد 
األمور  اولياء  بأن  الدحيل  بنادي  السنية 
وايضا الالعبني الصغار إنجذبوا لالنضمام 
األول  الكرة  فريق  نجاحات  بعد  للنادي 
غالبية  أن عددا كبريا من  لدرجة  الكبرية، 
نجوم الكرة القدامى باتوا يحرصون عىل 

وجود أبنائهم يف نادي الدحيل. 
نركز عىل  الحالية  الفرتة  »يف  املري:  وقال 
العبي النادي وأبناء الدحيل، واآلن املنتخب 
املنتخب  وايضا  الشباب  ومنتخب  االوملبي 
أبناء  من  العبون  فيهم  يتواجد  بات  األول 
جاؤونا  الذين  لالعبني  وبالنسبة  الدحيل، 
معهم  كبري  بعمل  قمنا  أخرى  أندية  من 
كفاءتهم  من  والرفع  مستوياتهم  لتطوير 

ايضا. 
وإيفاد  االحرتاف  تجربة  تطبيق  وعن 
هناك  املري:  قال  للخارج  الدحيل  العبي 
وشهاب  منري  خالد  مثل  االسماء  بعض 
ويوسف ايمن واكثر من العب سمحنا لهم 
كبري  مستقبل  عليهم  ونعول  باالحرتاف، 
للنادي ولقطر ايضا، وقد ارتأينا أن يلعبوا 
وصقلها  مهاراتهم  لتطوير  أوروبا،  يف 
القطرية  الكرة  ليكونوا جاهزين لترشيف 

يف مونديال 2022. 

»ميانمار« تثبت نجاح 

التجربة بجدارة 

 2014 عام  يف  قطر  شباب  منتخبنا  فوز 
أقيمت  التي  آسيا  كأس  بطولة  بلقب 
نيوزيلندا  ملونديال  وتأهله  ميانمار  يف 
الغياب،  من  ممتدة  عقود  بعد   2015
يكن  لم  أنه  أيضا  والوقت  التجربة  أثبتت 
بجدارة  ولكن  مصادفة  أو  حظ  برضبة 

واستحقاق. 
التفاؤل  من  حالة  القت  النجاحات  هذه 
حول  قطر  يف  الكثريين  لدي  الشديد 
وجود  يف  القطرية  للكرة  واعد  مستقبل 
والذي  املوهوبني  الالعبني  من  الجيل  هذا 
تم صقله من جراء عمل متواصل وخطة 
مدروسة ومنظمة من عدد من الهيئات يف 
مسؤولية  كاهلها  عىل  وضعت  التي  قطر 
من  عامة  القطرية  بالرياضة  النهوض 

ضمنها كرة القدم. 

إيفان برافو مدير عام أكاديمية التفوق الرياضي: 

المجموعة الحالية بداية لمستقبل »أفضل« 

الريايض  التفوق  أكاديمية  راهنت 
)أسباير( عيل هذا الجيل وأوفت بما وعدت 
القطري  االتحاد  مع  شامل  تنسيق  بعد 

لكرة القدم واألندية املحلية. 
االسباني ايفان برافو مدير عام اكاديمية 
عن  كشف  )اسباير(  الريايض  التفوق 
الناجحة،مؤكدا  التجربة  هذه  تفاصيل 
الالعبني  من  الحالية  املجموعة  بأن  ثقتة 
عيل  قادرين  قطر  يف  والشباب  املوهوبني 

تحقيق نتائج افضل. 
تم  الذي  الشباب  »منتخب  برافو:  وقال 
األوملبي  املنتخب  وأصبح  اآلن  تصعيده 
اال  املنتخب األول ما هو  وعنارص منه مع 
بداية ملستقبل الكرة القطرية النه لم يأتي 
برضبة حظ أو مصادفة ولكن نتاج عمل 
القائمني  بني  مستوى  اعىل  عيل  وتنسيق 
واالندية  القطري  واالتحاد  اسباير  عىل 

املحلية. 
واود يف هذا املجال ان اوجه شكري الجزيل 
شديد  تعاون  من  األندية  ابدته  ما  عىل 
يف  باالنتظام  لالعبيهم  السماح  خالل  من 
الربنامج الذي وضعناه عىل مدار اكثر من 
املستوي  بهذا  فريق  لنا  يخرج  حتى  عام 
بال  الجميع  اعجاب  نال  والذي  املتميز 

استثناء. 

 »4« جوانب أساسية لقوة الشخصية 

األوروبي  الربنامج 
تلخص يف ارسال العبينا 
املوهوبني إىل أوروبا ملدة 
لالحتكاك  كامل  عام 
مع  الخربة  واكتساب 
كافة  تحت  وضعهم 
ملنحهم  الظروف 
القدرة عيل التأقلم مع 
الصعبة  املواقف  كل 
الالعبون  خاض  وقد 
فرق  مع  مواجهات 
املراحل  يف  تفوقهم 

السنية. 
ذلك  امثلة  ومن 
يف  مشاركتهم 
مع  مباريات 
الربازيل  منتخبات 
الجنوبية  وكوريا 
وغريها  وانجلرتا 
املنتخبات  من 

اجواء  ظل  يف  املختلفة  واملدارس  القوية 
مناخية متقلبة ما بني الصيف والشتاء. 

وهذا بالتأكيد اتي ثماره الن الربنامج كان 
واضح ومحدد املعالم ويركز عيل االرتقاء 
4 جوانب اساسية هي االعداد الذهني  بـ 
وقوة  الجسدية  والبنية  بالنفس  والثقة 

الشخصية. 
السنوات  خالل  الربنامج  وسيستمر 
تنتهجها  الطويلة  الخطة  فهذه  القادمة، 
يف  واسبانيا  املانيا  مثل  متقدمة  دول 
اعداد اجيال مستقبلية موهوبة، وقد رأينا 
بانفسنا نجاحات كبرية يف هذه البلدان وال 
نواة  هو  الفريق  هذا  ان  نتناىس  ان  يجب 
 2022 العالم  القطري يف كأس  للمنتخب 
لذلك فاالهتمام يجب ان يتواصل بالفريق. 
والرسالة التي يجب ان يعلمها الجميع انه 
النحو  العمل عىل نفس  اذا ما استمر هذا 
األندية  عىل  ايضا  بااليجاب  سينعكس 
مختلفة  مستويات  ستجد  والتي  املحلية 

تماما لالعبيها اعضاء املنتخب 

الجوانب النفسية.. 

والطموحات الكبيرة 

إنتهجته  الذي  الربنامج  من ضمن أهداف 
بالجانب  االهتمام  هو  أسباير  أكاديمية 
النفيس. . وعندما تسأل أي العب بالفريق 
ال  انه  االجابة  ان  تجد  طموحك  هو  ما 
ما  ان  عىل  متفق  فالكل  لطموحهم  حدود 
إال  ماهي  إنجازات  وأي  السابق  يف  حدث 

خطوة البداية. 
ليقدموه  امامهم  الكثري  مازال  وهناك 

بعدم  برافو  إيفان  ونصح  ويحققوه، 
التعامل مع هؤالء الالعبني عىل انهم ابطال 
الن هذا هو الخطر بعينه ولكن من املمكن 

أن نثني عليهم ونطالبهم باملزيد 

أجيال المستقبل 

يف  لالحرتاف  القطريني  الالعبني  إرسال 
يتم  ولكن  قطر  يف  واضحة  رؤية  أوروبا 
عن  اليشء  بعض  بأسلوب مختلف  العمل 
الطريق  تفتح  التي  األخرى  الدول  بعض 

لالعبيها من أجل االحرتاف يف اوروبا، 
من أجل النهوض بمنتخبها. 

إىل  باالحرتاف  املسؤولون  يأتي  فهنا 
حتى  العبينا  عىل  تطبيقه  ويتم  قطر 
القطري  للمنتخب  عليهم  الحفاظ  يتم 

واالندية املحلية. 
فالهدف األسايس ليس هذا الفريق فقط 

يف  موضوعة  أخرى  أجياال  هناك  ولكن 
نفس  تطبيق  حيث  املستقبلية  الخطة 
حيث  سنا،  االصغر  الفرق  عيل  الربنامج 

لم تتح الفرصة أمام الناشئني يف السابق 
انهم  إىل  الربنامج اضف  لنفس  للخضوع 

كانت تنقصهم الخربة. 
كل  العبي  مع  متواصل  عمل  وهناك 
املنتخبات السنية املختلفة بنفس التجربة 
الكفاءة،لنرى  بنفس  ليكونوا  العداداهم 
الجيل  وأفضل،فهذا  مميزة  مماثلة  نتائج 
الشاب والواعد يف 2022 أصبح الالعبون 
 27 بسن  لالعب  بالنسبة  النضج  قمة  يف 

عاما. 
هو  كان  السابق  الشباب  ففريق  وبالتايل 
أن  الطبيعي  2022 النه من  ملنتخب  نواة 
اجيال  من  آخرون  العبون  هناك  يكون 
االستمرارية  يملكون  مختلفة 
النظر إىل كل العب  لذلك كان يتم 
عيل  قدرته  مدى  ملعرفة  حدة  عيل 
مستواه  عيل  الحفاظ  يف  املواصلة 
والظروف  االجواء  توفري  مع 

الصالحة له. 

دعم األندية في مصلحة الجميع 

قال  برافو رسالة خاصة  إيفان  وجه 
فيها: كل ما اطلبه واتمناه ان يتواصل 
النهاية  املردود يف  لنا الن  األندية  دعم 
الكرة  وصالح  صالحهم  يف  سيكون 

القطرية. 
مستوى  بني  الفارق  سنرى  وأضاف: 
والذي  الفريق  املنتخب وزميله يف  العب 
تم  الذي  املنتخب  العب  لصالح  سيكون 

صقله عىل أعىل مستوى.

اليوم حلم.. وغدا نجم
يجسد هذا الشعار حجم الطموح القطري، واألحالم 

التي تحولت إلى حقيقة بفضل العمل الجاد 
والتخطيط السليم على أسس علمية صحيحة 

تواكب التكنولوجيا الحديثة والتطور الهائل في 

عالم كرة القدم. 
وبفضل »المشروع األوروبي« الذي طبقته أكاديمية 

التفوق الرياضي أسباير أصبح أمس هو الحلم، بينما 
اليوم حقيقة وواقع ونجوم كثيرة شقت طريقها 

نحو التألق والمجد، بعدما رفعت العلم القطري 
ومثلت العنابي بأفضل صورة في أكبر المحافل 

الدولية. 

أمس كان تحقيق اللقب القاري األول.. واليوم 
المشاركة التاريخية األولى في نهائيات كأس 

العالم 2022 أول مونديال في الوطن العربي 
والشرق األوسط. 

وغدا ننتظر أن يكون العنابي مع الكبار في الدور 
ثمن النهائي، والوصول ألبعد مرحلة وكتابة المزيد 

من التاريخ وصناعة مجد أكبر، فالمهارات والمواهب 

موجودة، واإلمكانيات متاحة والدعم الجماهير 
سيكون موجودا أيضا. . ومثلما فعل منتخبنا 

الوطني في بطولة كأس العالم لكرة اليد 2011، 
من الممكن أن يتحقق الحلم في مونديال 2022، 

ويحصد العنابي المزيد من احترام العالم ويحقق 
مفاجأة مدوية أخرى بسالح اآلداء الطيب والروح 

العالية والعزيمة. 

الظهور محليا فتح الباب 
على مصراعيه للتألق قاريا 

طريق شاق من البرازيل إلى أميركا 
»األفضل« وإسبانيا للوصول لـ

التجارب 
األوروبية.. 
رفعت سقف 
الطموحات 

والثقة 

جهد كبير 
من كل 

القائمين على 
المنظومة 

الكروية

كتب- محمد الجزار



نجح املدرب اإلس�باني فيلكس سانشيز، يف قيادة املنتخب 
القط�ري لك�رة القدم، بالنظ�ر إىل املكاس�ب الكبرية التي 

تحققت خالل الفرتة التي قاد خاللها »العنابي« 
األول ومن قبله املنتخب العنابي األوملبي.. 

بأن�ه  محظوظ�اً  اإلس�باني  ويعت�ر 
س�يقود منتخب قطر يف منافس�ات 

بطول�ة كأس العال�م التاريخي�ة 
التي تنطلق يوم 20 نوفمر.

وقاد سانشيز العنابي اىل تتويج 
املنتخ�ب ب�كأس آس�يا يف ع�ام 
2019، وهي أهم نتيجة حققها 
»العناب�ي« يف مس�ريته الطويلة 

بع�د أن تج�اوز عدي�د املنتخبات 
القوية، ليهدي املنتخب إىل الش�عب 

القطري فرحة تاريخية، قبل أن يقوده 
الحقاً إىل املركز الثالث يف كأس العرب قطر 

2021 الت�ي كان خالله�ا رفاق أك�رم عفيف عىل 
بعد أمتار من الوصول إىل النهائي.

ووض�ع املدرب اإلس�باني خط�ة عمل ترتكز أساس�اً عىل 
تدعي�م الجان�ب الجماع�ي ليك�ون نقط�ة ق�وة املنتخب 
األساس�ية التي تصنع الفارق يف كل املناسبات، ولهذا فإن 

نتائج منتخب »العنابي« كانت مميزة يف الس�نوات األخرية، 
وخاص�ة عندما لعب ضد منتخب�ات قوية تفوقه من حيث 

قيمة النجوم واملواهب الفردية.
اختي�ار املدرب اإلس�باني لم يكن مصادفة، ب�ل جاء وفقاً 
الس�رتاتيجية ذكي�ة، أساس�ها االس�تفادة م�ن عمل�ه مع 
منتخب�ات الش�بان، حي�ث لع�ب دوراً كبرياً يف 
ب�روز جيل جديد قاد الك�رة القطرية إىل 
التأل�ق بعد التتويج بكأس آس�يا ألقل 
م�ن 19 عاماً عام 2014، وس�جل 
أكرم عفي�ف الهدف الحاس�م يف 
النهائ�ي، وهو الي�وم من أفضل 

العبي منتخب قطر.
وخ�الل عمل�ه مدرب�اً ملنتخ�ب 
املدرب اإلسباني  الشبان، تمكن 
م�ن مس�اعدة ع�دد م�ن نجوم 
الكرة القطري�ة اآلن، عىل تطوير 
مهاراتهم، ولهذا ف�إن التعاقد معه 
ليقود املنتخب األول، كان بمثابة إنهاء 
امل�روع األس�ايس، وهو تطوي�ر مهارات 
الالعبني الش�بان ومرافقتهم يف املس�توى العايل، 
باعتب�ار أنه األقدر عىل تحدي�د احتياجاتهم، وهو ما يفرس 
الع�روض القوية التي يقدمها نج�وم املنتخب القطري يف 

املباريات.

سانشيز 
تحت األنظار

المدرب اإلسباني قاد الجيل الجديد للعنابي 

كتب - عوض الكبايش

»فيلكس«
أشرف على تدريب 
مواهب أصبحت 

نجوما المعة

التركيز على العمل
قال سانشيز بعد التتويج بلقب كأس آسيا: أنا فخور جداً بأن أكون مدرباً ملنتخب قطر، اليوم قمنا 
بعمل يشء تاريخي، واآلن أنا أفكر فقط بما تحقق اليوم، حيث إنه يوم عظيم بالنس�بة يل والالعبني 

وللبلد، ونحن سوف نواصل العمل.
وأوضح: بالتأكيد ستكون هنالك عناوين صحفية عن هذا الشخص أو ذاك، ولكننا نركز عىل العمل، 

حي�ث إننا نعمل بدعم كامل من كل أفراد االتحاد القطري لكرة القدم، وبالتايل ال 
يوجد أي قلق عندي.. عام 2022 عىل بعد ثالث س�نوات، وهذه كرة القدم، حيث 
ال يمكن معرفة ماذا س�يحصل بعد أسبوعني، لكن اآلن سوف نحتفل ولن نفكر 

يف املستقبل.
واآلن بعد أن مرت ثالث س�نوات، حيث بات�ت كأس العالم 2022 يف قطر، 

فإن سانش�يز ال زال ع�ىل رأس الجهاز الفني ملنتخ�ب قطر، وهو جاهز 
لقيادة الفريق من أجل دخول عرص جديد.

تألق مع الشباب

تقري�ر االتح�اد اآلس�يوي أش�ار إىل 
تدري�ب  ع�ىل  أرشف  سانش�يز  أن 
الكث�ري م�ن املواه�ب القطري�ة التي 
أصبحت حاليا تش�كل النجوم الكبار 
يف الفري�ق، الفتا إىل أن سانش�يز قاد 
العنابي الش�اب إىل الفوز بلقب كأس 
آس�يا يف ميانمار، وم�ن ثم التأهل إىل 
نهائي�ات كأس العالم تحت 20 عاما 
يف نيوزلن�دا يف الع�ام امل�وايل قبل أن 

يرف عىل تدريب املنتخب األوملبي.
وتوق�ف التقرير عند مس�رية سانش�يز 
ال�ذي ب�دأ العم�ل يف أكاديم�ة التف�وق 

الري�ايض اس�باير ع�ام 2006 وق�ى 
س�بع س�نوات قبل ان يتح�ول لتدريب 
منتخب الش�باب عام 2013 ثم املنتخب 
األوملبي ثم املنتخب األول يف 2017 بديال 

لالورغوياني خورخي فوساتي.
وأمى سانش�يز 7 س�نوات يف أكاديمية 
 2013 أس�باير، قب�ل أن يس�تلم ع�ام 
تدري�ب منتخب قط�ر تح�ت 19 عاماً، 
وبعد عام قاد الفريق الذي قدم 4 العبني 
يستعدون اآلن للمشاركة يف كأس العالم، 
إىل التتويج بلقب بطولة آس�يا تحت 19 

عاماً يف ميانمار.

إشادة كبيرة 
باإلنجاز اآلسيوي

نر االتحاد اآلس�يوي لكرة القدم تقريرا عن مس�رية اإلس�باني فليكيس سانشيز مدرب 
املنتخ�ب القط�ري الذي س�يقود العناب�ي يف نهائي�ات كأس العال�م 2022 يف الظهور 
التاريخ�ي األول لالدعم يف البطولة التي تس�تضيفها قطر للم�رة األوىل يف تاريخ املنطقة 

العربية والرق أوسطية.
وأش�ار »اآلسيوي« إىل ان املدرب اإلسباني استلم مهمة تدريب املنتخب الوطني األول عام 
2017، حي�ث حل مكان األوروغوياني خورخي فوس�اتي، بعدما كان بدأ العمل يف قطر 

عام 2006 ضمن الكادر التدريبي يف أكاديمية أسباير.
وس�اهم سانش�يز يف بناء األجيال الجديدة يف كرة القدم القطرية، خاصة بعدما حصلت 

البالد عىل حق استضافة نهائيات كأس العالم 2022 قبل 12 عاماً.
وأش�اد االتحاد اآلس�يوي باإلنجازات التي حققها سانش�يز مع العنابي، مش�ريا إىل ان 
امل�درب ق�اد الجيل الجديد للمنتخب وس�اهم يف بناء التوليفة الحالي�ة التي حققت أكر 
إنجاز يف تاريخ الكرة القطرية واملتمثل بالفوز بلقب كأس آسيا عام 2019 يف اإلمارات.

دور أكاديمية أسباير
نر املوقع الرسمي لالتحاد اآلسيوي ترصيحا للمدرب 

سانش�يز قال خالل ف�رتة عمله مدرب�اً ملنتخب تحت 
23 عام�اً: أعتقد أن قطر ُمنّظم�ة للغاية من الناحية 

الرياضية، لدينا أكاديمية أس�باير، والتي تعتر من 
أهم مفاتيح بناء املنتخب الوطني. وكش�ف: هنالك 
مرك�ز لألداء نق�وم في�ه بتطوير الالعب�ني، ونحن 

نعمل بشكل مكثف يف ذلك مع االتحاد القطري لكرة 
القدم وأكاديمية أسباير واألندية، حيث تسري كل الدولة يف ذات الطموح.

وأض�اف: بالتأكيد يمكن مالحظة النتائج، مما يمنح الدليل عىل أن العمل الجيد والتنظيم 
الجيد يمكن أن يساهما يف تحقيق نتائج جيدة.

وكان النجاح األكر للمدرب اإلسباني خالل نهائيات كأس آسيا 2019 يف اإلمارات، حيث 
تمكن املنتخب القطري من التتويج باللقب القاري للمرة األوىل يف تاريخه.
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يملك سجاًل مخيبًا من المشاركات على المستوى القاري

»الشباب« اإلكوادور يتسلح بـ

تحدي الظهور الرابع

قبل 64 يوماً من ظهور األكوادور يف حفل افتتاح مونديال 
سبتمرب  شهر  من   16 يف  وبالتحديد   2022 قطر  فيفا 
املايض، أقر االتحاد الدويل لكرة القدم »فيفا« أحقية ظهور 
»الرتيكولور« يف الدوحة لتشارك رسمياً يف النسخة الرابعة 
بفضل  كبري  شك  محل  مشاركتها  كانت  بعدما  تاريخياً 
شكوى تشييل التي طالبت بحرمان اإلكوادور من املشاركة 
جنسية  تزوير  بدعوى  املونديال،  من  الحالية  النسخة  يف 
كاستيو،  بايرون  الالعب 
فرانشيسكو  ويقول 
رئيس  إيغاس، 
د  تحا ال ا
عن  اإلكوادوري 
الشكوى  هذه 
من  واثقاً  »كنت 
القانوني،  موقفنا 
يف  وسنشارك 
الكروي  العرس 
يف  ثقتنا  الكبري، 
الرياضية  املنظومة 
تتأثر  لم  العاملية 
ولم  إطالقاً، 
شك  أ

املونديال، موقفنا كان سليماً وقرار  الغياب عن  للحظة يف 
املجموعة  مواجهات  عىل  الرتكيز  وعلينا  لذلك،  تأكيداً  فيفا 
الحدث  يف  كبرياً  تاريخياً  لنصنع  فقط،  امللعب  يف  األوىل 

األهم«.
العالم،  بكأس  مقعد  حجز  يف  اإلكوادوري  املنتخب  ونجح 
بعدما احتل املركز الرابع يف تصفيات قارة أمريكا الجنوبية، 
واألرجنتني  الربازيل  من  كل  بعد  نقطة،   26 برصيد 
وأوروجواي، حيث تفوقت اإلكوادور عىل أسماء منتخبات 

كبرية وأبرزها بريو وكولومبيا وتشييل.
 18 التصفيات،  مشوار  خالل  اإلكوادور  منتخب  ولعب 
مباراة، محققاً 7 انتصارات، و5 تعادالت، وتلقى 6 هزائم، 
وسجل العبوه 27 هدفا، وتلقت شباكهم 19 هدفا، لينجح 

يف خطف بطاقة التأهل ملونديال العرب.

كلمة السر

األعىل  الرصيد  صاحب  هورتادو  إيفان  يعترب  الصفر،  مع 
أنتونيو  الدولية بـ168 مباراة، فيما صنع  املشاركات  من 
»مانشسرت  الحمر  الشياطني  مع  كبرياً  تاريخياً  فالنسيا 
أيقونة  يعترب  فيما  معهم،  مشاركاته  فرتة  خالل  يونايتد« 
الرتكي  فناربخشة  مهاجم  فالنسيا،  إينري  الحايل  الجيل 
الذي يتصدر قائمة الهدافني التاريخيني برصيد 35 هدفا، 
سجلها يف 74 مباراة دولية رفقة منتخب بالده، كما يتصدر 
قائمة هدايف الدوري الرتكي املمتاز برصيد 13 هدفاً يف 13 
فريقه صدارة  أهداف منحت   6 لزمالئه  مباراة كما صنع 

جدول الرتتيب العام قبل إيقاف املسابقة.

فكر التانجو 

بعد أيام قليلة من رحيل املدرب السابق جوردي كرويف، 
األورغوانية  الجنسية  أيضاً  يحمل  والذي  األرجنتيني  توىل 
أغسطس  يف  اإلكوادور  منتخب  تدريب  ألفارو،  غوستافو 
2020 ليكتب تاريخاً مميزاً رفقة الصفر ويقودهم لكأس 
العالم، ويصبح بطالً شعبياً يف البالد بعد غيابه عن نسخة 
روسيا 2018، إضافة إىل التأهل إىل الدور ربع النهائي من 
األرجنتني  بالده  منتخب  واجه  لكنه   ،2021 أمريكا  كوبا 

وخرس منه بثالثية نظيفة.
ويعرف غوستافو املنطقة العربية جيداً عندما توىل تدريب 
الخسارة  إلحاق  يف  ونجح   ،2009 يف  السعودي،  األهيل 
فيما  اتحاد جدة،  فريق  أنذاك  املسابقة  بطل  الوحيدة عىل 
كانت أهم محطاته التدريبية قيادة بوكا جونيور يف 2019، 
ويعتمد املدرب األرجنتيني عىل طريقة 4-3-2-1 يف الرسم 

التكتيكي التي تتحول إىل 4-5-1 يف الحالة الدفاعية.

بديل مودريتش المنتظر

الشاب  واملهاجم  فالنسيا،  إينر  التاريخي  للهداف  إضافة 
أداًء  ويقدم  فقط  عاماً   22 يملك  الذي  بالتا،  غونزالو 
أسم العب  يربز  اإلسبانية،  الليغا  يف  الوليد  بلد  رفقة  كبرياً 
الربيمريليج  يف  املحرتف  كايسيدو،  مويسيس  الوسط  خط 
لصفوف  لالنضمام  واملرشح  اإلنجليزي،  برايتون  رفقة 
لوكا  للكرواتي  املحتمل  الرحيل  ليعوض  مدريد  ريال 

اسم  يربز  كما  بريفيس مودريتش،  األيرس  الظهري 
والذي  إستوبينيان، 
زميله  رفقة  يلعب 
يف  كايسيدو، 
اإلنجليزي،  برايتون 

األبرز  املفاجأة  أما 
بيريو  املدافع  يف  تتمثل  التشكيلة  يف 

يف  واملحرتف  عاماً   20 الـ  صاحب  إنكابيي، 
البوندزليغا رفقة باير ليفركوزن األملاني.

استبعاد صاحب »األزمة«

أكدت  الرياضية  التحكيم  محكمة  أن  من  الرغم  عىل 
كاستيلو  بايرون  استدعاء  أي مخالفة يف  عدم وجود 
صاحب األزمة التي كادت أن تعصف بأحالم املنتخب 
أن  اعتربت  أنها  إال  العالم،  كأس  خارج  اإلكوادوري 
خاطئة  معلومات  عىل  بناء  تم  كإكوادوري  تسجيله 
نقاط   3 بخسارة  اإلكوادور  عاقبت  ذلك،  عىل  وبناء 
 ،2026 العالم  لكأس  لبطولة  التالية  التصفيات  يف 
األرجنتيني  أعلنها  التي  القائمة  خلت  وبالتايل 

ليغيب  األزمة  الالعب  اسم  من  ألفارو،  جوستافو 
رسمياً عن مواجهات املونديال.

تكرار نسخة ألمانيا 2006

كان  األكوادوري  للمنتخب  التاريخي  الحضور 
 0-2 بولندا  عىل  فاز  عندما   2006 أملانيا  نسخة  يف 
وكوستاريكا بثالثية نظيفة، قبل الخسارة أمام أملانيا 
بثالثية دون رد، ليتأهل إىل الدور ثمن النهائي، قبل 
يف  لاليشء  بهدفني  إنجلرتا  منتخب  أمام  يخرس  أن 
للمرة  األكوادور  منتخب  وحرض  عرش..  الستة  دور 
األوىل يف كأس العالم 2002 يف نسخة كوريا الجنوبية 
 ،2014 واليابان، قبل أن تعاود الظهور يف الربازيل يف 
ليحلم األكوادوريني بنتائج مميزة يف مونديال فيفا قطر 

2022بفضل جيالً ذهبياً ومدرباً ذكياً.

مجموعة متوازنة

يرى مدرب األكوادور غوستافو ألفارو، أن املجموعة األوىل يف 
املونديال والتي تجمعه بالبلد املستضيف املنتخب القطري، 
السنغالية،  التريانغا  وأسود  الهولندية،  للطواحني  إضافة 
بأنها متوازنة، مؤكداً أن لقاء االفتتاح أمام منتخبنا الوطني 
نتيجة  بتحقيق  أمله  عن  معرباً  حدين،  ذو  سالح  سيكون 
املونديال..  يف  الشباب  لنجومه  قوياً  دافعاً  لتكون  إيجابية 

فباإلضافة للمواجهة االفتتاحية والتي 
ستقام غدا عىل استاد البيت، سيلعب 

»الرتيكولور«، مباراته الثانية مع 
الشهر  من   25 الـ  يف  هولندا 
الدويل،  خليفة  استاد  يف  ذاته 
فيما يختتم مبارياته يف نفس 

مع  األخرية  مواجهته  ملعب 
من   29 الـ  يف  السنغال، 

نوفمرب.

{ منتخب اإلكوادور.. صورة أرشيفية

{ كايسيدو

{ انر فالنسيا

إينير »فرس الرهان«.. والفكر األرجنتيني سالح »التريكولور«
{ غوستافو ألفارو

منذ 87 عامًا وهو عمر تأسيس االتحاد األكوادوري لكرة 
القدم الذي انضم بعد عام من تأسيسه التحاد أميركا 

الجنوبية والمعروف باسم »كونميبول« لم يسبق 
لمنتخب »التريكولور« وهي كنية منتخب األكوادور 

تحقيق أي لقب قاري، مكتفيًا بشرف الوصول لنصف 
نهائي بطولة كوبا أميركا في مناسبتين، من أصل 24 

مشاركة في البطولة.

كتب– أدهم الرشقاوي

»منافسنا«
 يسعى لتكرار 

حضوره التاريخي 
في »2006«
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يحلم  ب-  ف.  أ.  الريايض-  الوطن 
ظهري أيرس اإلكوادور، برفيس إستوبينيان، بأن 
يخوض منتخب بالده أفضل نسخة يف تاريخه 
يف نهائيات كأس العالم، حيث يستهل مشواره 
بمواجهة قطر، يف املباراة االفتتاحية اليوم األحد 

عىل ملعب البيت.
عام  أملانيا  مونديال  خاضوا  الذين  »الالعبون 
الطريقة  لنا..  بالنسبة  أساطري  هم   2006
الوحيدة للقيام بما أنجزوه، هي تحقيق أفضل 
كأس  نهائيات  تاريخ  يف  لإلكوادور  مشاركة 
خالل  إستوبينيان  قال  ما  بحسب  العالم«، 

حديث لشبكة »يس إن إن«، يف 7 نوفمرب.
ويبقى مشوار »ال ترى« يف مونديال أملانيا مرجعا 
بولندا  عىل  الفوز  بعد  الصغرية،  الدولة  لهذه 
أمام  تسقط  أن  قبل   ،0-3 وكوستاريكا   0-2

ب  صحا أ
األرض 3-0.

إنجلرتا من  يد  البطولة عىل  اإلكوادور  وودعت 
من  لها  مشاركة  ثاني  يف   ،1-0 الثاني  الدور 

أصل ثالث.
خورخي  املدافع  إستوبينيان،  خال  وكان 

جواجوا، ضمن تشكيلة نسخة عام 2006.
إىل  باإلضافة  الحايل،  الجيل  آمال  ويحمل 
اإلنجليزي،  برايتون  يف  زمياله  إستوبينيان، 
سارميينتو،  وجرييمي  كايسيدو  مويسيس 
بيريو  األملاني  ليفركوزن  باير  دفاع  وقلب 

هينكابيه.
الذي ترعرع يف كيتو، بني  وتنقل إستوبينيان، 
أندية عدة بعد توجهه إىل القارة األوروبية عام 
2016، بدءا بأودينيزي اإليطايل، حيث لم يلعب 

 ، قا طال إ
الثانية  الدرجة  يف  غرناطة  إىل  ُيعار  أن  قبل 
واتفورد  إىل  االنتقال  ثم  ومن  اإلسبانية، 

اإلنجليزي.

إعارات بالجملة
أملرييا  أندية  إىل  اإلعارة  تجارب  تكررت 
ومايوركا وأوساسونا اإلسبانية تباعا، ليالحظ 
مسؤولو فياريال تألقه، وهو ما دعاهم للتعاقد 
 16 2020، مقابل  معه لسبع سنوات، يف عام 

مليون يورو قادما من برايتون.
الغواصات  صفوف  يف  إستوبينيان  وتألق 
عندما  فياريال  تشكيلة  وكان ضمن  الصفراء، 
توج بطال للدوري األوروبي عىل حساب مانشسرت 

 ، يتد يونا
عام 2021، كما ساهم يف بلوغه نصف نهائي 
أن  قبل  املايض،  املوسم  أوروبا،  أبطال  دوري 

ينتقل إىل برايتون مقابل 18 مليون يورو.
انتهت  األوىل  الدولية  مشاركته  أن  ورغم 
األرجنتني  أمام  لإلكوادور  فادحة  بخسارة 
)1-6(، يف ترشين األول/  أكتوبر 2019، نجح 
ربع  إىل  بالده  منتخب  قيادة  يف  األيرس  الظهري 
2021، قبل  نهائي كوبا أمريكا، يف يوليو عام 

السقوط أمام راقيص التانجو بثالثية نظيفة.
ويعد إستوبينيان أحد أفراد املنتخب الذي بناه 
بعناية،  ألفارو،  جوستافو  األرجنتيني،  املدرب 
خاضها  التي  التسع  املباريات  يف  شارك  حيث 
املنتخب اإلكوادوري بأكملها خالل عام 2022، 

محققا 
الربازيل  مع  تعادالن  بينها  الفتة،  نتائج 
إىل  التأهل  وبطاقة   ،1-1 بنتيجة  واألرجنتني 

مونديال قطر.
وقد أشاد الالعب بمديره الفني، قائال: »تعلمت 
األوقات  يف  سيما  ال  الربوفيسور،  من  الكثري 
إىل  يقف  كيف  يعرف  شخص  فهو  املعقدة، 

جانب كل العب، إنه يفهمك ويمنحك الثقة«.
ويضيف إستوبينيان: »حتى مع الالعبني الذين 
يشجعهم..  إليهم،  يتحدث  كثريا،  يلعبون  ال 
لذا فإنك تحاول أن ترد له الجميل، من خالل 
العمل التي تقوم به.. يف املستقبل، أنا واثق من 

أننا قادرون عىل القيام بعمل جيد«.

{   برفيس إستوبينيان

إستوبينيان  برفيس   }

بقميص فياريال

إسـتـوبينـيــان يحلم بنسخة تاريخية 

ماتيوس:

ال يمكن تجاوز األسطورة 
مييس  ليونيل  األرجنتيني  تتويج  أن  أملانيا،  أسطورة  ماتيوس،  لوثار  أكد 

بلقب كأس العالم 2022، لن يمكنه من تخطي مواطنه دييجو أرماندو 
الذي  ماتيوس،  بيلد« ترصيحات  »سبورت  وأبرزت صحيفة  مارادونا. 
أشار إىل إمكانية تخطي مييس لرقمه القيايس بالوصول إىل 25 مباراة 

مونديالية، يف ظل مشاركة الربغوث حتى اآلن يف 19 مواجهة.
وأضاف: »إذا وصلت األرجنتني إىل نصف النهائي وشارك مييس يف 7 
مباريات حينها، سواء يف النهائي أو مباراة املركز الثالث، فسيتخطى 

رقمي القيايس«.
وأكمل: »مييس مسموح له فعل ذلك، بل إنني أحسده عىل ما حققه 
عىل مدار السنوات املاضية، وهيمنته مع كريستيانو رونالدو عىل كرة 

أن تفوق مييس عليه  القدم«. رغم ذلك، يرى ماتيوس 
لن يجعله يتجاوز األسطورة األرجنتيني 

عامني،  قبل  تويف  الذي  مارادونا، 
ومنافسا  صديقا  »أفتقد  مختتما: 

أول كأس  عظيما، حيث ستكون 
عالم بدونه«.

التتويج بلقب  أمله يف  أعرب رافاييل فاران، مدافع مانشسرت يونايتد، عن 
النسحة  خالل  فرنسا،  منتخب  مع  التوايل  عىل  الثانية  للمرة  العالم  كأس 

الجديدة للمونديال املقرر أن تنطلق اليوم.
واستعاد فاران، خالل ترصيحات لصحيفة »مريور« الربيطانية، أبرز ذكرياته 
مع نسخ املونديال السابقة، قائال: »أعتقد أن أوىل ذكرياتي تعود لنسخة فرنسا 

1998، عندما كنت أبلغ 5 سنوات فقط«.
بها  توج  التي  النسخة  تلك  أن  أكد  الفرنيس  الدويل  أن  إال  ورغم صغر سنه وقتها، 

منتخب الديوك، تركت أثرا كبريا يف نفسه، مضيفا: »أعتقد أننا نتذكر دائما مثل تلك 
اللحظات«.

وتحدث نجم املان يونايتد عن أكرب التحديات املصاحبة ملشاركة الديوك 
يف مونديال قطر، قائال: »أظن أن الفوز بلقب كأس العالم ليس 

سهال، بل يصبح األمر أكثر صعوبة إذا أردت الفوز 
به مرتني متتاليتني«.

فاران:

الفوز بالبطولة ليس سهال

}  فاران

كاراسكو:

علينا التعلم من األخطاء
يانيك  بلجيكا،  منتخب  نجم  قال 
العب  أفضل  كان  الذي  كاراسكو، 
الحمر«،  »الشياطني  صفوف  يف 
انتهت  التي  الودية  املباراة  خالل 
إن   ،)2-1( مرص  أمام  بالخسارة 
األخطاء،  من  للتعلم  رضورة  ثمة 
خوض  قبل  مستواهم  رفع  أجل  من 

قطر. مونديال 
الهزيمة  بعد  كاراسكو  ورصح 
مرص،  يد  عىل  الكويت  يف 
أمم  كأس  وصيفة 
تتأهل  لم  التي  إفريقيا 
»عليك  للمونديال: 

من  الدرس  تتعلم  أن 
تستعد  وأن  أخطائك، 

كأس  يف  األوىل  للمباراة 
العالم«.

الذي  الوسط،  العب  وأقر 
يف  الهجوم  ثقل  حمل 

حاول  بأنه  بلجيكا،  صفوف 
»إحداث تأثري، وإحداث خطر« 

عىل املنافسني يف مباراة »لألسف 
كانت معقدة بعض اليشء«.

يف  مباراة  أول  بلجيكا  وستلعب 
األربعاء  كندا،  أمام  قطر  مونديال 

املجموعة  منافسات  ضمن  املقبل، 
املغرب وكرواتيا. أيضا  التي تضم  السادسة 

{  كاراسكو

»ال����م����ال����ك����ي« ي���ت���ح���دى ن���ج���م األرج���ن���ت���ي���ن

{  عبد اإلله المالكي

أكد نجم املنتخب السعودي عبداإلله املالكي، ثقته يف قدرة األخرض عىل تقديم نتائج مرشفة 
خالل املشاركة يف نهائيات كأس العالم قطر 2022. 

للمنتخب  التدريبية  الحصة  بعد  »كووورة«  ملوقع  صحفية  ترصيحات  يف  املالكي  وقال 
السعودي: »شعور جميل أننا سنواجه مييس، لكن ونحن نرتدي شعار املنتخب ال نعرف 
أي العب«.  وأضاف »حرضنا بشكل جيد لجميع املباريات، وهدفنا واضح من هذه 

املشاركة، وستكون مباراة األرجنتني هي املفتاح بالنسبة لنا يف هذا املونديال«.
الثالثاء املقبل  العالم مساء  وسيفتتح املنتخب السعودي مشواره يف بطولة كأس 
معهما  تضم  التي  الثالثة  املجموعة  منافسات  ضمن  األرجنتيني  املنتخب  أمام 

املكسيك وبولندا.

{  لوتار ماتيوس

يف  التحضريات  أن  تونس،  منتخب  خط وسط  العب  رمضان  بن  عيل  محمد  أكد 
معسكر نسور قرطاج بالدوحة، تسري عىل أحسن ما يرام.

لكرة  التونيس  االتحاد  السبت  أمس  وقال بن رمضان، يف ترصيح مصور نرشه 
القدم عىل صفحته الرسمية عىل »فيس بوك«: »االستعدادات تدور يف أجواء طيبة 
ويف ظروف ممتازة، هنا يف الدوحة وكل الالعبني يشعرون باملسؤولية، وإن شاء 

الله نسعد كل التونسيني، ونقدم الكثري خالل هذا املونديال«.
يف  نجاحنا  مفتاح  ستكون  الدنمارك  ضد  األوىل  املباراة  أن  »ندرك  وأضاف: 
البطولة، ولذلك فإن تركيزنا كله منصب عليها، وإن شاء الله يوم اللقاء نكون 
عىل أتم االستعداد، ونرشف بالدنا، ونقدم مباراة كبرية نؤكد بها طموحاتنا«.

{  منتخب تونس

بن رمضان:

م��������ب��������اراة ال�������دن�������م�������ارك م�����ف�����ت�����اح ن���ج���اح���ن���ا

رح�������������ال�������������ة اإلك�������������������وادوررح�������������ال�������������ة اإلك�������������������وادور



ما يميز جمهور كرة القدم 
أن��ه يختلف عن جمهور أي 
لعب��ة أخ��رى، فه��و خلف 
م��كان  كل  ف��ي  الفري��ق 
بالمط��ار،  تج��ده  وزم��ان، 
بالفندق، وبالملعب، يصنع 
يدع��م  البهج��ة،  أج��واء 
الفري��ق،  العب��ي  ويس��اند 
تل��و  االنتص��ارات  لتحقي��ق 
االنتصارات، سواء كان في 
أو  اإلقليمي��ة  البط��والت 
القاري��ة أو حت��ى العالمية، 
اآلن  متوق��ع  ه��و  كم��ا 
م��ن جماهي��ر المنتخب��ات 
العربية األربعة المش��اركة 
في بطول��ة كأس العالم، 
قط��ر  تس��تضيفها  الت��ي 
ألول مرة بمنطقة الش��رق 

األوسط.

وبما أن الجمهور ه�و جزء من متعة 
ك�رة القدم، وكرة الق�دم بال جماهري 
ال قيم�ة لها، فالجمه�ور هو »الالعب 
رق�م واح�د« كونه م�ن ُيلهب حماس 
الالعبني ليقدم�وا أقىص ما لديهم عىل 
مس�تطيل األخ�ر من أجل إس�عاد 
مقول�ة  م�ن  وانطالق�اً  جماهريه�م، 
جمه�ور  عظي�م  فري�ق  كل  »وراء 
عظي�م«، ينتظ�ر يف موندي�ال العرب 
أن تك�ون هنالك مس�اندة جماهريية 
كب�رية ملنتخباتن�ا العربية املش�اركة، 
الت�ي يج�ب عليه�ا اس�تغالل فرصة 
قي�ام البطولة ع�ىل أرض عربية ألول 
م�رة يف تاريخها، خاصًة أن الجماهري 
القطري�ة ل�ن تبخل بالوق�وف خلف 
بدايًة  املش�اركة  العربي�ة  املنتخب�ات 
الوطن�ي املس�تضيف  م�ن منتخبن�ا 
للبطولة وش�قيقه السعودي باإلضافة 
إىل منتخب�ي املغرب وتونس؛ الرباعي 
ال�ذي يحم�ل ل�واء الك�رة العربية يف 

الع�رس املوندي�ايل.
موندي�ال  أن  إىل  التوقع�ات  وتش�ري 
قطر 2022 س�يكون نس�خة تاريخية 
بالنسبة للعرب، وسيشهد وجودا عربيا 
ممي�زا يف املدرجات، وه�و ما ظهر من 
خ�الل اإلقب�ال الكب�ري م�ن املواطنني 
واملقيم�ني الع�رب يف قطر ع�ىل حجز 
تذاك�ر املباري�ات، يف خطوة ستش�كل 
حاف�زا ودافعا كبريين لالعبني من أجل 
ترشي�ف املنتخبات العربية املش�اركة 
يف البطولة؛ ك�ون قطر لن تكون أرض 
املنتخ�ب القط�ري وح�ده يف املونديال 
العرب�ي األول يف التاري�خ، بل س�تجد 
منتخبات األخر الس�عودي ونس�ور 
قرطاج وأس�ود األطلس نفسها وكأنها 
تلعب ع�ىل أرضها أيضا، بالدعم الكبري 
املنتظر الذي ستجده تلك املنتخبات يف 
مش�وارها يف كأس العال�م، أم�ال يف أن 
تسجل ظهورا مرشفا بنتائج استثنائية 
لكرس حاجز الدور 

الثان�ي، الذي س�بق وأن بلغت�ه ثالثة 
منتخبات عربية من قبل وهي املغرب يف 
مونديال املكس�يك 1986، والسعودية 
يف مونديال الوالي�ات املتحدة األمريكية 
عام 1994، وأخريا الجزائر يف مونديال 

الربازيل 2014.

قوة تشجيعية للمنتخبات العربية

برزت العديد من املب�ادرات القطرية 
الرائع�ة واالس�تثنائية حت�ى تجع�ل 
 2022 قط�ر   FIFA العال�م  كأس 
حدثا مذهال س�يظل عالقا يف األذهان، 
ولعل من أبرزها مبادرة السيد فيصل 
التميم�ي لرابط�ة الجمه�ور العربي 
يف كأس العال�م FIFA قط�ر 2022، 
تعت�رب  والت�ي 

م�ن  الق�دم  ك�رة  ملش�جعي  دع�وة 
لحض�ور  العربي�ة  الجنس�يات  كل 
مباريات املنتخبات العربية املش�اركة 
رابط�ة  إىل  واالنضم�ام  البطول�ة  يف 
الجمه�ور العرب�ي، وذلك لبن�اء قوة 
تش�جيعية للوقوف بجانب املنتخبات 
العربي�ة يف كل املباريات بروح واحدة 
الهوي�ة  لتعزي�ز  وهتاف�ات موح�دة 
العربي�ة واالس�تمتاع بحض�ور كأس 
العالم من قلب الحدث، حيث ُتش�كل 
يف  عربي�ة  منتخب�ات   »4« مش�اركة 
كأس العالم، فرص�ة كربى للجماهري 
العربية الراغب�ة يف متابعة املواجهات 
الضخم�ة،  االس�تادات  قل�ب  م�ن 
خصوصاً أن بعضها عاش التجربة يف 

كأس الع�رب 2021.

حملة ترويجية لدعم 
»العنابي« 

أطل�ق االتح�اد القطري لك�رة القدم 
يف وق�ت س�ابق الحمل�ة الرتويجي�ة 
كأس  يف  القط�ري  املنتخ�ب  لدع�م 
العالم، والتي اشتملت عىل العديد من 
الفعالي�ات إىل جان�ب تدش�ني منصة 
املحتوى الرقم�ي برؤية جديدة لدعم 
املنتخب القطري يف املونديال بأسلوب 
جدي�د وع�ري موج�ه إىل جمه�ور 
كرة الق�دم بمختلف رشائحه لضمان 
التواصل مع الجميع، وتقديم محتوى 
يلي�ق باملنتخ�ب الوطن�ي وجماهريه 
العريض�ة، الت�ي لن يقت�ر دورها 
فق�ط عىل دع�م املنتخ�ب القطري يف 

املدرج�ات التي س�تكتيس 

بالل�ون األبي�ض والعناب�ي يف جميع 
مباريات املنتخب الوطني، بل ستعمل 
عىل التعريف بثقاف�ة قطر ونقلها إىل 
مختل�ف زوار املوندي�ال، فض�ال عن 
االس�تفادة م�ن هذا الح�دث الكروي 
الكبري يف التقريب بني الش�عوب، وأن 
تش�كل البطولة ملتقى لكل الثقافات. 

األخضر السعودي.. »قدام« 

أعل�ن االتحاد الس�عودي لك�رة القدم، 
مؤخ�را، ع�ن إط�الق الهوي�ة البرية 
املوح�دة لجماهري املنتخب الس�عودي، 
املش�ارك ببطول�ة كأس العالم يف قطر 
2022، والت�ي تحم�ل ش�عار: »قدام« 
يف إطار اس�تعدادات االتحاد السعودي 
لكرة الق�دم لدعم املنتخ�ب يف البطولة 
العاملي�ة، م�ن خ�الل حش�د الجماهري 

املُساندة للمنتخب السعودي يف مبارياته 
املُقبل�ة، وتهيئة كل الظروف النفس�ية 
والتشجيعية لدعم الالعبني والجهازين 
الفني واإلداري، و»قدام« يحمل معناها 
وف�ق اللهج�ة الس�عودية املحكية عدم 
الرتاجع يف املهم�ة املقبلة، والتقدم إليها 
بكل همة وعزيمة، وتبني الرغبة الكاملة 
يف الدعم واملساندة، وتجمع فكرة الشعار 
رمزيت�ني »فنية ولفظي�ة«؛ تهدفان إىل 
خلق األجواء املناسبة املُساندة للمنتخب 
األول يف مهمت�ه العاملية، وإيجاد تجربة 
فريدة للمشجع السعودي، بما ينعكس 
ع�ىل خدم�ة الك�رة الس�عودية وتطور 

مستواها الدويل.

»3« عوامل لصالح »نسور قرطاج« 

يتوقع أن تس�هم »3« عوامل رئيس�ية 
بش�كل كبري يف تأل�ق املنتخب التونيس 
يف النس�خة االس�تثنائية م�ن مونديال 
قطر 2022، األول: هو املالعب املمتازة 
ذات املواصف�ات العاملي�ة، والثاني: هم 
الالعب�ون الذين ينش�طون يف الدوري 
الجمه�ور  ه�و  والثال�ث:  القط�ري، 
والجالية التونس�ية الكبرية املوجودة يف 
دول�ة قطر، كل هذه العوامل ستس�هم 
الالعب�ني ودفعه�م ذهني�ا  يف ش�حن 
ومعنويا لكي يتألقوا عىل امليدان، حيث 
تتطل�ع جماه�ري كرة الق�دم يف تونس 
إىل أن يحق�ق منتخبها إنج�ازا أول يف 
تاريخ مش�اركاته يف النهائيات، عندما 
يش�ارك للمرة السادس�ة يف املس�ابقة 
والثاني�ة عىل التوايل وذل�ك بعد خمس 
مشاركات س�ابقة كانت أغلبها مخيبة 
لآلمال باستثناء ظهوره للمرة األوىل يف 
املونديال عندم�ا كان املنتخب التونيس 
أول منتخ�ب إفريقي يحقق انتصارا يف 
النهائي�ات بفوزه عىل املكس�يك بثالثة 

أهداف مقابل هدف. 

جماهير كبيرة ستساند 
»أسود األطلس«

مع�ززا  املغرب�ي  املنتخ�ب  س�يكون 
بجماهري كبرية ستس�انده يف مونديال 
قط�ر 2022 فباإلضاف�ة إىل الجالي�ة 
املغربية الكبرية يف قطر ودول الخليج 
يتوق�ع حضور اآلالف من املش�جعني 
من املغرب ومن بلدان أخرى لتشجيع 
أس�ود األطلس م�ا س�يمنحهم حافزا 
إضافي�ا لتقدي�م األفض�ل يف البطولة 
العاملية، حيث تمني الجماهري املغربية 
النفس بتكرار منتخ�ب بالدها إلنجاز 
موندي�ال 1986 عندما تمكن املنتخب 
املغربي كأول منتخب عربي وإفريقي 
من التأهل للدور الثاني، قبل أن ُيقىص 
يف دور ثم�ن النهائ�ي بصعوب�ة أمام 
املنتخب األملاني به�دف لوثر ماتيوس 
يف الدقيق�ة »88«، ولك�ن املهم�ة ل�ن 
تكون سهلة لتواجد املغرب يف مجموعة 
قوي�ة تضم بلجي�كا وكرواتي�ا وكندا، 
ولكنها ل�ن تكون مس�تحيلة إذ يحتل 
املغ�رب يف آخر تصني�ف للفيفا املركز 
األول عربيا والثاني إفريقيا مما يجعله 
العربي�ة يف  الجماه�ري  آم�ال  يحم�ل 
مونديال قط�ر لتحقيق نتائج إيجابية 

وتمثيلهم أحسن تمثيل.

الجمهور يصنع أجواء البهجة في المونديال

»الالعــــب رقــــم واحـــد«..!

{ جمهور األدعم

الوقوف مطلوب خــلف المنتخبــات العربيــة المشــاركة 

دعم
ومساندة 

الالعبين داخل 
المستطيل 

األخضر
{ األخضر السعودي

{ جمهور نسور قرطاج{ جمهور أسود األطلس
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مبادرة ناجحة لمشاهير السوشيال ميديا

»شجعوا العنابي ويانا«
ال ص�وت يعلو ف�وق ص�وت املعرك�ة بمباراة 
منتخبن�ا الوطن�ي م�ع اإلك�وادور يف افتت�اح 
منافس�ات بطول�ة كأس العال�م 2023، وهي 
املواجه�ة التي تمثل االنطالقة بالنس�بة لألدعم 
لتحقي�ق حلمه بالتأهل إىل ال�دور الثاني.. وبال 
ش�ك تض�ع الجماه�ر القطري�ة وكل محب�ي 
منتخبن�ا الوطني آماال كب�رة عىل الجيل الحايل 
م�ن أج�ل الف�وز يف أول املش�وار م�ع انطالق 
البطول�ة، ول�َم ال وه�ذا الجيل نج�ح يف كتابة 
التاريخ ويتطلع ملزيد من اإلنجازات بعد إنجازه 
االس�تثنائي بالحص�ول عىل لق�ب بطولة كأس 
آس�يا مطلع الع�ام 2019 يف اإلمارات يف إنجاز 

استثنائي أصبح حديث العالم.
واملع�روف أن الجماهر س�تكون حارضة كون 
البطول�ة تق�ام ع�ىل أرضنا ووس�ط جماهرنا 
أيض�ا، وإذا كان عىل الالعبني مس�ؤولية كبرة 
فالجماه�ر كذل�ك ال تقل املس�ؤولية عليها من 
أجل مس�اندة الفريق وتحفيز الالعبني لتحقيق 
أفضل النتائج والوصول بعيدا يف هذه البطولة.

ويتضح بشكل كبر اإلقبال الهائل من الجماهر 
عىل حضور ومتابعة منافسات البطولة.

أطلقه�ا  ويان�ا«  العناب�ي  »ش�جعوا  مب�ادرة 
مشاهر السوشيال ميديا ووجدت نجاًحا كبرا 
بالحض�ور الذي تقدم�ه خالد الك�واري مدير 
إدارة التس�ويق واالتص�ال باالتح�اد القطري 
لك�رة الق�دم وع�دد كبر م�ن نج�وم املجتمع 
ومش�اهر السوش�يال ميديا وجمهور كبر من 

محبي وعشاق العنابي وذلك »درب لوسيل«.

كتب- عوض الكبايش 

مبارك الهاجري:

حضور مشرف
أعرب مبارك الهاجري بطل الراليات 

وأحد املشاركني يف املبادرة عن سعادته 
الكبرة بالنجاح الكبر الذي حققته 

املبادرة التي جمعت كل ألوان الطيف 
الريايض.

وأضاف الهاجري: نحن إن شاء الله 
سنكون خلف العنابي يف امللعب يف 

املباراة االفتتاحية أمام منتخب اإلكوادور 
ونتمنى الفوز لكي تكون فاتحة خر 

عىل منتحبنا يف املونديال ومن ثم يسعى 
منتخبنا جاهدا لكي يتأهل إىل دور ال� 

16 من مجموعته األوىل.
ووجه الهاجري الشكر لكل املشاركني 

عىل كافة الجهود املبذولة لكي يكون 
التنظيم عىل أعىل مستوى، وهذا ليس 
بغريب عىل أبناء قطر بعد االستجابة 
الرسيعة والعاجلة والحضور الكبر 

واملرشف والذي يدعو إىل الفخر 
واالعتزاز.

ويف ختام حديثه قال الهاجري: أثبتت 
قطر استعداداتها الكبرة بإنشاء مالعب 

مونديالية بأعىل املعاير اإلنشائية 
ستذهل العالم بأكمله، فدولة قطر 

سباقة بحسن التنظيم.

دور كبير التحاد الكرة

يقوم اتحاد الك�رة بدور كبر للغاية لدعم 
املنتخب وتجهيزه م�ن الناحية الفنية منذ 
فرتة طويل�ة ع�ر معس�كرات ومباريات 
ودي�ة قوية ومش�اركة يف بط�والت مهمة 
مثل بطولة كوبا أم�ركا، والكأس الذهبية 
والبطولة األوروبية… وليس هذا فحس�ب 
بل كانت أيض�ا الخطة الرتويجية من قبل 
لجن�ة التس�ويق يف اتحاد الكرة برئاس�ة 
خالد بن مب�ارك الكواري لدع�م ومؤازرة 

املنتخب أيضا.
فقد ش�هد االتحاد تدش�ني مبادرة شارك 
فيها العديد من مشاهر السوشيال ميديا، 
حرص�وا من خالله�ا عىل توجي�ه الدعوة 
القط�ري  املنتخ�ب  ومحب�ي  للجماه�ر 
امللق�ب بالعنابي للوقوف خلف املنتخب يف 
بطول�ة كأس العالم ودعم الفريق من أجل 
الوصول إىل أبعد نقطة يف حدث استثنائي 

لتاريخ الكرة القطرية.

راشد آل سالمين:

دعم العنابي واجب
أكد راش�د آل س�املني أن كل الجهود 
ُمس�ّخرة للعناب�ي يف الوق�ت الح�ايل 
بجانب االهتمام باس�تعدادات الدولة 
أله�م بطول�ة رياضي�ة عاملي�ة، الفتًا 
إىل أن�ه حري�ص مع البقي�ة عىل دعم 

العنابي يف البطولة.
ورح�ب راش�د بضيوف قط�ر قائاًل: 
أه�اًل بالجميع يف دوحة الجميع، وأكد 
أن�ه يج�زم أن موندي�ال قطر 2022 
سيكون حديث العالم ألنها املرة األوىل 
التي تقام فيه�ا البطولة يف بلد تتميز 
مالعب�ه بقربها من بعض، ما يس�هل 
عىل املش�جعني حضور عدة مباريات 
يف الي�وم الواحد، حيث لن تس�تغرق 
الرحلة بني ملعب وآخر سوى دقائق، 
مؤكًدا أن مشاهر التواصل االجتماعي 
لديهم فرصة ذهبية للمشاركة يف نقل 
أحداث أكر بطولة رياضيّة ُتقاُم ألول 

مرة يف الوطن العربي.
وتاب�ع: دورن�ا يف مواق�ع التواص�ل 
االجتماع�ي نب�ذل كل الجهد من أجل 
الرتوي�ج ودعم العنابي بجانب العمل 
ع�ىل اظه�ار ص�ورة قط�ر الجميلة، 

والتحض�رات املكثفة له�ذا املونديال 
الرائ�ع ال�ذي ش�اهد الجمي�ع كيف 
استعدت قطر وقامت بتجهيزات عىل 
أعىل مس�توى من�ذ ع�ام 2010 بعد 

فوزها برشف استضافة املونديال.

فهيد الشمري:

ننتظر جماهيرنا في الملعب
طالب فهيد الش�مري نج�م منتخبنا الوطني الس�ابق بأن تكون 
الجماه�ر العنابي�ة حارضة وبقوة خ�الل بطول�ة كأس العالم، 
والبداي�ة بمواجهة اإلكوادور التي س�تكون يف غاية الصعوبة بما 
أنها املباراة االفتتاحية، وهي الرس�ائل املبارشة التي وصلت آلذان 

جماهر العنابي قبل انطالق املونديال.
وأضاف الش�مري: ش�ّكل الحضور الجماهري العريض يف درب 
لوس�يل تميزًا كبرًا يف حدث اس�تثنائي مهم جدا وفريد من نوعه 

وهو ما يبرش بالخر يف قادم امليعاد.
وأض�اف: بذلت إدارة التس�ويق واالتصال باتح�اد الكرة جهودا 
كب�رة قبل انطالق البطولة، وقامت بش�حن جماهر العنابي من 
كافة األطياف ولكال الجنس�ني حيث قام�ت بالعديد من الزيارات 
للم�دارس وتقديم هداي�ا لألطفال تتمثل يف الوش�احات واألعالم 
وخلق جو كروي وترويجي للبطولة حتى قبل انطالقها، وباألمس 
نجح�ت مب�ادرة مش�اهر امليديا يف جم�ع عدد كبر م�ن محبي 

العنابي.

حمد آل جميلة:

مبادرة ناجحة
أكد حمد آل جميلة الش�اعر وأحد أبرز الداعني للمبادرة أن الجميع 
س�يكون حارًضا وداعما للعنابي يف مشواره من املباراة االفتتاحية 

األوىل أمام اإلكوادور حتى آخر مباراة يف البطولة.
وق�ال: جماه�ر منتخبن�ا س�تكون ح�ارضة يف مب�اراة االفتتاح 
والحض�ور بأع�داد كب�رة ومؤازرة نج�وم العناب�ي، ولن يقترص 
حضور الجماهر عىل الصغار والش�باب، بل سينضم إليهم الكبار 
يف الس�ن، مثلما ش�اهدناه يف بطول�ة كأس العرب الس�نة املاضية 

حينما حمل الجميع أعالم دولتنا، وأطلقوا العنان ملشاعرهم.
وأضاف حمد: املبادرة حققت نجاحا كبرا وملحوظا والجميع تابع 
الحض�ور الذي مأل امل�كان يف بروفة أخرة قبل انط�الق مباريات 

البطولة.
وأوض�ح آل جميل�ة أن االتح�اد القط�ري لكرة القدم س�اهم مع 
املش�اهر يف أن يكون الحض�ور الجماهري الكبر بهذا املس�توى 
املرشف والذي يجعل الجميع يطمنئ إىل أن املنتخب لن يسر وحيدا 

بل سيجد كل الدعم واملساندة من أهل العنابي.

{ خالد الكواري

{ راشد آل سالمين

{ حمد آل جميلة{ فهيد الشمري



يف  االتجاهات  كل  يف  تحدث  الهاجري 
حوار خاص من القلب نرصد تفاصيله 

عرب السطور التالية: 

} ساعات قليلة وينطلق املونديال..
صف لنا شعورك..؟ 

فاآلن  اإلطالق،  عىل  يوصف  ال  شعور 
عىل  اسمها  تضع  دولة  نشاهد  نحن 
يف  سنوات  منذ  نعيش  العالم،  خريطة 
قطر ولكن نشعر اآلن أنها دولة جديدة 
تماما  مختلفة  جديدة  حلية  وترتدي 

بأجمل صورة. 

اليوم  قطر  يف  يختلف  الذي  وما   {
عن السابق...؟ 

إىل  يحتاج  الضيف  كان  أول  زمان  يف 
وليزور  قطر  ليشاهد  يومني  أو  يوم 
كل األماكن فيها، أما اآلن فربما نحتاج 
إىل شهر كامل من أجل أن نريه معالم 
ومطاعم  رياضية  مؤسسات  من  قطر 
السياحية  األمور  وكل  وجزر  وفنادق 
كل  عىل  الحمد  لك  واللهم  والرتفيهية، 

هذا. 

} وماهي رسالتك للمسؤولني بعد 
هذه اإلنجازات..؟ 

السمو  صاحب  لحرضة  الشكر  كل 
أمري  ثاني  آل  حمد  بن  تميم  الشيخ 
البالد،  األمري  وسمو  املفدى،  البالد 
والشيخ  حمد  بن  جاسم  والشيخ 
بن  محمد  والشيخ  حمد  بن  جوعان 
حمد عىل كل ما بذلوه من جهوده من 
كل  وأيضا  البطولة،  هذه  إنجاح  أجل 

والقائمني  املنظمة  والجهات  املسؤولني 
عىل البطولة يف الدولة. 

يف  التقدم  حجم  ترى  وكيف   {
الدولة مع اقرتاب املونديال...؟ 

تحسب  واضح  بشكل  اإلنجاز  رسعة 
يوم  فكل  قيايس..  وقت  يف  للمنظمني، 
افتتاحها،  يتم  وشوارع  جديدة  طرق 
من  املسافة  نقطع  أصبحنا  فاآلن 
الشمال إىل الجنوب يف دقائق معدودة، 
األمر  كان  أول  زمان  السابق  يف  بينما 

يحتاج إىل سنوات طويلة. 

} يف رأيك.. ما الذي ستقدمه قطر 
خالل بطولة كأس العالم..؟ 

االستضافة  بهذه  التاريخ  كتبت  قطر 
الوطن  يف  مرة  ألول  للبطولة  األوىل 
العربي والرشق األوسط، ويمكن القول 
كأس  بعد  قطر  عما ستقدمه  والسؤال 
العالم التي فتحت الستار عن مؤسسات 
الهائلة،  وجهودها  وعملها  الدولة 
عىل  للبطولة  الكبري  املردود  أن  وأعتقد 
يلمسه  الجميع  قطر  وعىل  املنطقة  كل 
بشكل واضح فهي بطولة كلها مكاسب 

بالنسبة لنا جميعا. 

هذه  شكل  تتوقع  وكيف   {
البطوالت  عن  يميزها  وما  النسخة 

األخرى..؟ 

العالم،  كأس  من  مختلفة  نسخة  هذه 
البطولة  إقامة  توقيت  اختيار  ويكفي 
يحسب  أمر  وهذا  مرة،  ألول  الشتاء  يف 
سيتم  التاريخ  هذا  أن  وأتوقع  للفيفا، 

البطولة  ألن  الحياة  مدى  عىل  اعتماده 
الالعبني  كل  نشاط  أوج  يف  تقام  اآلن 
والفرق، فمعظم الدوريات اآلن انطلقت 

والالعبون جاهزون. 

} هل تتوقع ظهور نجوم جدد يف 
هذه النسخة من املونديال..؟ 

العبا   20 من  أكثر  يلمع  أن  أتوقع 
ليكونوا نجوما عامليني يف هذه البطولة، 
يف  نراه  يكن  لم  العدد  هذا  بينما 

البطوالت السابقة. 

الذي  العربي  املنتخب  من   {
ستشجعه يف مونديال 2022..؟ 

من  بداية  العربية  الفرق  كل  سأشجع 
املنتخبات  وبقية  السعودية  ثم  قطر 
بعدهم  ومن  وتونس،  املغرب  العربية 
التي  العاملية  املنتخبات  ببقية  نستمتع 
لديها نجوم العبون مميزون، فالبطولة 
بال  أجوائها  بكل  نستمتع  أن  علينا 
قوية  مباريات  ونشاهد  استثناء 

ومميزة. 

ترشحه  الذي  املنتخب  هو  من   {
للفوز..؟ 

لم  باللقب،  يتوج  جديدا  فريقا  أتوقع 
الفائزين  خريطة  عىل  موجودا  يكن 

بالكأس من قبل. 

} ملاذا؟ 

أجواء  يف  تعيش  املنتخبات  جميع  ألن 
تساعدهم  تامة  وراحة  جدا  استثنائية 

لديهم  ما  وإبراز كل  التألق  عىل 

إطالقا  حاجة  فال  فنية،  مستويات  من 
مباراة،  أي  لحضور  بالطائرة  للسفر 
محيط  يف  والتنقالت  تكفي  فالسيارة 
ضيق للغاية ال يزيد عن 40 كلم فقط، 
وهو ما يساعد الالعبني عىل االستشفاء 
املالعب  داخل  األفضل  وتقديم 
واالستادات التي تعد األحدث واألفضل 

عىل مستوى العالم يف الوقت الحايل. 

اإلنجازات  من  الكثري  حققت   {
هل  الراليات..  يف  مسريتك  خالل 
العالم تزين كل هذه  أن كأس  ترى 

البطوالت..؟ 

برصاحة نحن من أوائل األندية لرياضة 
السيارات، والحمد لله حصلنا عىل الدعم 
الثمانينات، وما تحقق  الكبري منذ فرتة 
اآلن  وحتى  الكبري  الدعم  هذا  بفضل 
الزلنا نسيطر عىل هذه الرياضة بفضل 
ألعاب  أو  السيارات  يف  الصلبة  القاعدة 
وغريها،  القدم  وكرة  والطائرة  القوى 
ولدينا حاليا البطل العاملي نارص العطية 

املسيطر عىل رايل داكار باستمرار. 

املستقبل  يف  نحتاج  وماذا   {
برأيك..؟ 

أتمنى الجرأة أكثر، والجيل القادم من 
القطريني الصغار يتم وضع خطة لهم 
ويزيد  الرياضيات،  جميع  يف  لتبنيهم 
الدولة،  مدارس  كل  يف  أكثر  االهتمام 

الخاصة  املدارس  وخاصة 
أيضا. 

أن تكون العب  تتمنى  } هل كنت 
كرة قدم...؟ 

بالراليات  راض  أنا  اإلطالق،  عىل  ال 
مسريتي  يف  نجاحات  من  حققته  وما 
فالله  غريي،  ونصيب  نصيبي  آخذ  وال 

أعطاني أكثر مما أستحق. 

يف  الجمهور  دور  ترى  كيف   {
بطولة كأس العالم..؟ 

وأعتقد  جدا،  مهم  الجمهور  دور 
الله  بإذن  البطولة  دور  سيلعب  أنه 
النتائج  ألفضل  منتخبنا  تحقيق  يف 
الدور املقبل رغم صعوبة  والعبور إىل 
عىل  تتوقف  ال  اآلن  فاألمور  املهمة، 
لها  البدنية  فاللياقة  فقط  الفنيات 
أشبه  اآلن  الكرة  وملعب  كبري،  عامل 
القوة  استخدام  ويجب  باملصارعة 
نسعى  الذي  الهدف  لتحقيق  والرسعة 

إليه. 

} وهل يستطيع املنتخب التأهل..؟ 

بإذن الله.. ونحن ثقتنا كبرية يف العبينا 
األرض  سالح  يخدمنا  الله  شاء  وإن 
املوعد  يف  الفريق  ويكون  والجمهور 

ويقدم أفضل صورة. 

نجم  يكون  أن  تتوقع  من   {
البطولة من العبي 

املنتخب..؟ 

من  بداية  والربكة،  الخري  فيهم  كلهم 
وأكرم  الهيدوس  وحسن  عيل  املعز 
وإسعاد  التوفيق  لهم  ونتمنى  عفيف 

الجماهري القطرية. 

} ورأيك يف املدرب سانشيز..؟ 

هذه  مع  سانشيز  أن  الجميل  اليشء 
سنوات  منذ  الالعبني  من  املجموعة 
أسلوبه  حفظوا  والالعبني  طويلة، 
يتوجون  الله  وإن شاء  أوالده،  وكأنهم 
ومستحق  تاريخي  بتأهل  العطاء  هذا 

إىل ثمن نهائي املونديال. 

التشكيك  ترى حمالت  -أخريا كيف 
ضد املونديال..؟ 

»ينبح«..  خلفها  ومن  تسري  القافلة  دع 
التي ترجم، وهذا  املثمرة هي  فالشجرة 
يحدث يف كل بطوالت كأس العالم حتى 
يف الربازيل وروسيا، وعلينا أال نشغل بالنا 
البطولة  إنجاح  يف  ونركز  األمور  بهذه 

فقط وإخراجها بأفضل صورة، 
وقطر قادرة عىل ذلك 

بالفعل.

: بطل الراليات مبارك الهاجري يرد على المشككين عبر 

»حمالتهم« لن تشغلنا !

أتوقع بطال جديدا.. وخارطة الكرة تغيرت كثيرا 
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مثل كل قطري، يعيش مبارك الهاجري بطل الراليات 
السابق على أعصابه مع اقتراب ضربة البداية وبدء العد 

التنازلي الفتتاح منافسات أول بطولة كأس عالم في 
الوطن العربي والشرق األوسط. 

لكن الهاجري يثق تمام الثقة أن قطر ستعانق المجد 
وتواصل كتابة التاريخ عبر تنظيم مميز وحفل مبهر 

يبعث برسالة لكل العالم أن قطر دائما على قدر 
التحدي مهما حاول بعض المشككين وأصحاب 

الحمالت المأجورة أن يفعلوا. 
الوطن الرياضي التقى الهاجري الذي 

يحاول دائما عبر حسابه الشخصي 
في snapchat أن ينقل للعالم وكل 

المتابعين صورة جميلة عن قطر 
الحديثة التي باتت اآلن تضاهي 
الدول األوروبية وتتفوق عليها. 

يحاربوننا.. ألن الشجرة المثمرة هي من ترمى بالحجارة 

افتتاح شوارع وجسور جديدة يوميًا.. فشكرا للقيادة الرشيدة 

أصبحنا نصل من الشمال إلى الجنوب في دقائق معدودة 

حوار – محمد الجزار

{ الهاجري يتحدث للزميل محمد الجزار 

راض بنصيبي.. والرياضة 
أعطتني أكثر مما أستحق 

{ مبارك الهاجري 



في كأس العالم »قطر 2022«

»الحراس« .. لغز الطواحين !

يف  الهولندي  املنتخب  مرمى  سيحرس  من  ــ  ب   ف  أ 
مونديال قطر؟ قرر املدرب لويس فان جال استبعاد أكثر 
»الربتقايل« خربة، ياسرب سيليسن، يف رهان  حراس مرمى 

جديد للمدرب املخرضم.
لعب حراس املرمى الثالثة يف التشكيلة الرسمية الهولندية 
8 مرات من سيليسن البالغ  8 مباريات دولية، أي أقل بـ 
»انفجر  الذي  دولية(،  مباراة   63( عاًما   33 العمر  من 
اإلعالم  لوسائل  استدعائه، وفًقا  بغضب« عندما علم بعدم 

املحلية.
املجموعة  منافسات  من  األوىل  الجولة  يف  السنغال  وأمام 
فان  اختيار  يكون  أن  املرجح  من  اإلثنني،  غدا  األوىل، 
من  البالغ  بيلو،  جاستن  فينورد،  مرمى  حارس  بني  جال 
لم  لكنه  دولية،  مباريات  الست  عاما، وصاحب   24 العمر 
أمسرتدام  أياكس  ومخرضم   ،2022 يف  واحدة  أي  يخض 
دوليتني  مباراتني  لعب  الذي  عاما(،   39( باسفري  ريمكو 
فقط، خاضهما يف سبتمرب املايض. وكان مفاجأة التشكيلة 

الهولندية، حارس مرمى هرينفني، أندريس نوبرت، البالغ 
من العمر 28 عاما وصاحب الطول الفارع )2.03 م(.

لكن يبدو أن املبتدئ الذي لم يخض أي مباراة دولية، حتى 
اآلن، يتجه إىل لعب دور البديل.

وخالل مؤتمره الصحفي األول يف الدوحة، األربعاء املايض، 
حرص فان جال عىل عدم الكشف عن أوراقه يف هذا املركز، 
الدويل  العمالق  إيجاد خليفة بقيمة  حيث فشلت هولندا يف 
اعتزاله يف  منذ  دولية(،  مباراة   130( فان در سار  إدوين 

عام 2008.

»أرقام وأعمار«
جال  فان  اكتفى  الهولندية،  اإلعالم  وسائل  ضغط  وبعد 
ال  لباسفري،   )1( رقم  القميص  منح  قرار  أن  عىل  بالتأكيد 
يعني أن الالعب البالغ من العمر 40 عاًما سيكون أساسيا 

يف قطر.
 71 العمر  من  البالغ  املراس،  صعب  املدرب  وأضاف 

حسب  أرقاما  املرمى(  )حراس  »منحتهم  عاما 
أعمارهم«، موضحا للصحفيني الحائرين أن »هذه 
املؤتمرات  خالل  أبدا  أمزح  ال  أنا  مزحة..  ليست 

الصحفية«.
يف  املدرب  منطق  فك  الصعب  من  ذلك،  ومع 
بني  األصغر  لبيلو،  املخصص  الرقم  ضوء 

 ،13 الرقم  عىل  حصل  بعدما  الثالثة،  املرمى  حراس 
ونوبرت صاحب الرقم 23.

الذي  باسفري،  أنصار  بني  محتدمة  املعركة  فإن  وبالتايل، 
الذي يمثل  باهتة، وبيلو  يعيش موسما مذهال بعد مسرية 

املستقبل، ويبدو أن كل التوقعات تصب تجاهه.
املقرر  الصحفي  املؤتمر  املزيد، خالل  فان جال  وقد يقول 
اليوم األحد يف الدوحة، لكنه أظهر بالفعل يف املايض أنه ال 

يخىش املجازفة بهذا املركز شديد الحساسية.
للمنتخب  الفنية  اإلدارة  رأس  عىل  السابقة  واليته  وتبقى 
2012 و2014، راسخة يف األذهان برهانه  الهولندي، بني 

عىل 
عىل  الفوز 

كوستاريكا، 
يف ربع نهائي 
العالم  كأس 
-0( بالربازيل 
بركالت   3-4  ،0

الرتجيح(.
الدقيقة  الوقت ففي  من  األخرية 

ركالت  قبيل  املصريية، اإلضايف،  الرتجيح 
خيار  وهو  كرول:  بتيم  ليدفع  سيليسن  الحارس  أخرج 
رابح أربك العبي كوستاريكا، الذين لم يكونوا عىل علم جيد 
بتحركاته يف املرمى. لكنه فشل يف تكرار إنجازه يف نصف 
الرتجيح(،  بركالت   4-2  ،0-0( األرجنتني  ضد  النهائي 
بعدما أجرى التغيريات الثالثة املسموح بها يف ذلك الوقت، 

لتكتفي هولندا باملركز الثالث يف املونديال.

{  أندريس نوبرت

{   جاستن بيلو

استبعاد »سيليسن« رهان جديد للمدرب المخضرم

رسالة وداع من 

ش لـ »جايا«
بوسكيت

ودع املدافع اإلسباني خوسيه لويس جايا 

معسكر منتخب بالده بسبب إصابته 

بالتواء يف الكاحل، فيما أكد القائد 

سريجيو بوسكيتس أن غيابه سيكون 

»دافعا أكرب« بالنسبة لهم كي يحققوا 

ب الثاني يف تاريخ الروخا.
اللق

وأكد القائد سريجيو بوسكيتس لالعب 

»كلمات قليلة فقط قد تزيل عنك الشعور 

برتكنا والذهاب والتغيب عن املونديال 

بعد كل ما تكبدناه خالل التصفيات«.

وأضاف »شكلنا مجموعة رائعة 

وسنفتقدك كثريا داخل وخارج امللعب. 

سيكون ذلك دافعا للبقية كي نكافح من 

أجل تحقيق يشء.

موكوكو:

نقـــاط الـيــابـــان
ســـتـكــون مهــــــمـة

{  موكوكو

أعرب العب كرة القدم األملاني يوسوفا موكوكو أمس السبت، 
عىل  الحصول  هي  ميالده  عيد  هدية  تكون  أن  يف  أمله  عن 
كأس  ببطولة  األوىل  األملاني  املنتخب  مباراة  يف  نقاط  الثالث 
العالم قطر 2022. وقال موكوكو: »ثالث نقاط أمام اليابان 
املونديال«.  بهذا  ملنتخبنا  أول مباراة  للغاية يف  ستكون مهمة 
واستهل موكوكو، أصغر العبي املنتخب األملاني حاليا، مسريته 
الدولية مع الفريق يوم األربعاء املايض خالل املباراة الودية أمام 
مرمى  حارس  نوير  مانويل  وقال  مسقط.  يف  العماني  املنتخب 

رغباته  عن  الكشف  يمكنه  »موكوكو  األملاني:  املنتخب  وقائد 
وأمنياته«. وقال أوليفر بريهوف مدير االتحاد األملاني لكرة القدم 

إن موكوكو مثل باقي الالعبني الذين يحتفلون بعيد ميالدهم خالل 
تواجدهم مع املنتخب، مشريا إىل أنه سيحصل عىل كعكة .

{  نكونكو

المستبعد من قائمة فرنسا

تحــــديــــد نــــوع
إصـــــابـة نكــونكـــو

اليبزج - د. ب. أ  ــ أكد نادي اليبزج األملاني لكرة القدم، 
أمس السبت، إصابة كريستوفر نكونكو بتمزق يف الرباط 
التدريبات  أحد  خالل  اليرسى  ركبته  يف  الوحيش  الجانبي 
مع املنتخب الفرنيس مطلع هذا األسبوع. واستبعد الالعب 
من قائمة املنتخب الفرنيس املشاركة يف بطولة كأس العالم 
سيغيبها  التي  الفرتة  بعد  تتضح  لم  لاليبزج،  ووفقا  قطر، 
عىل  االجتماعي  التواصل  موقع  عرب  النادي  وذكر  الالعب. 
االنرتنت »تويرت«:»سنقدم أفضل دعم لكريستوفر لكي يكون 

قادرا عىل العودة يف أرسع وقت ممكن«.
الحايل  املوسم  يف  األملاني  الدوري  هداف  نكونكو،  وأصيب 
يف  كامافينجا  إدواردو  مع  تدخل  يف  بكدمة  هدفا،   12 برصيد 
عىل  للحصول  الالعب  واضطر  الكرة،  عىل  للحصول  محاولة 

مساعدة للخروج من امللعب.

ريتشارلسون:

سنعمل على العودة 
للبـــرازيــــل بالـلقـــــب

املنتخب  إن  ريتشارلسون  قال  أ  ب.  -د.  برلني 
الربازييل سيفعل كل ما بوسعه من أجل تحقيق 
إنه  الالعب   وقال  السادسة.   للمرة  العالم  كأس 
سيبذل وزمالؤه كل ما بوسعهم من أجل العودة 
للبالد باللقب ، حيث أوضح يف ترصيحات ليورو 
سبورت: »هل سنفوز؟ ال أعلم لكننا سنفعل كل ما 

لدينا من أجل الفوز بكأس العالم«.

{   ريتشاليسون

ازبيليكويتا:

ألقابي ال تضاهي
 سحر المونديال

برلني-)د ب أ(  ــ أكد سيزار ازبيليكويتا أن التتويج 
أكثر  املنتخب اإلسباني،  2022 مع  العالم  بلقب كأس 
أهمية من كل األلقاب التي أحرزها مع تشيليس . وقال 
ازبيليكويتا إن كل األلقاب التي أحرزها مع تشيليس ال 

تضاهي سحر الفوز باملونديال.
)كأس  اللقب  هذا  آخر،  بلقب  الفوز  »أريد  وأضاف: 

العالم( إن أمكن«.

{  سيليسن

  {   ازبيليكويتا
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سكالوني في حوار لصحيفة »أوليه« األرجنتينية:

سنقاتل حتى النهاية

كأس قاسية
يف  وضعها  يجب  أمور  هذه  »بالتايل  وأردف: 
الحسبان، كأس العالم قاسية للغاية، وغري عادلة 
تجاه من يستحقها.. يف بعض األحيان تصل فرق 
إىل النهائي، ولم تظهر أفضليتها عىل بقية الفرق 

األخرى«.
وتابع: »مع اقرتاب كأس العالم، يرتفع األدرينالني 
التحيل بالتوازن، فهذه  القلق، لكن يجب  ويزداد 
مباريات كرة قدم وعليك االستمتاع بها.. قلة من 
يملكون فرصة اللعب يف كأس العالم، ودائًما ما 
أقول لالعبني: عندما تصبحون بعمري، سيكون 
بقميص  املونديال  لعبتم  إنكم  القول  بمقدوركم 

منتخب بالدكم.. هذا سيمنحكم الفخر«.
أجاب:  األرجنتني،  منتخب  وضع  وبخصوص 
عن  واضحة  فكرة  لدينا  جيدة،  حالة  يف  »نحن 

مع  وسننافس  نريده،  الذي  اللعب  أسلوب 
الجميع.. وبالنظر إىل املرشحني، ال أقول إن هناك 
مرشحا واحدا.. هناك العديد من الفرق الرائعة، 
والكثري منها سيتواجه يف دور الـ16، وسيغادر 

بعضها«.
القول من سيفوز  الصعب  »بالتايل من  وواصل: 
عىل  القادرة  الفرق  من  مجموعة  هناك  باللقب.. 

ذلك، هذه النسخة أصعب من النسخ السابقة«.

دور ميسي
قال  مييس،  ليونيل  األرجنتني،  نجم  وبشأن 
كوبا  نهائي  يف  حواره  أن  الجيد  »من  سكالوني: 
أمريكا أمام الربازيل مع الالعبني قد انترش، حتى 

تعرف الجماهري من هو وما ينقله لزمالئه«.
واستكمل: »هو دائًما كذلك، نعرف أنه يف لحظة 

الكامل  النضوج  من 
ويستمتع  اآلن، 
أخربه  ال  بنفسه.. 
بل  خاصة،  بأمور 
أطالبه  اآلخرين  مثل 

بكأس  باالستمتاع 
يحظى  وأن  العالم، 

أرض  عىل  جيد  بوقت 
امللعب«.

الجماهري معرفة  وأتم: »عىل 
أننا لن نخذلهم، وأننا سنقاتل 

لكن  املوت..  حتى  مباراة  كل  يف 
ويف  قاسية..  العالم  كأس  قلت،  كما 

يفوز..  ال  األفضل  الفريق  األحيان  بعض 
لكن ما يهم الجماهري معرفته، هو أننا سنقدم 

أفضل ما لدينا لتمثيل بلدنا بأفضل صورة«.

{ سكالوني

لن نخذل 
جماهيرنا.. وسنقدم 

أفضل ما لدينا

أكد ليونيل سكالوني، مدرب األرجنتين، 
اعتزام منتخب بالده القتال حتى النهاية 

في مونديال قطر 2022 الذي سينطلق 
اليوم. وقال سكالوني، خالل حوار مع 
صحيفة »أوليه« األرجنتينة عن شعوره 

كمدرب لراقصي التانجو: »نفس الشعور 
الذي عشته كالعب، هي عواطف فريدة 
ومسؤولية كبيرة«. واستدرك: »لكن فوق 

ذلك، الهدف هو االستمتاع باللحظة 

وكأس العالم، وأن تحظى بوقت 
جيد على الصعيد االحترافي 

وااللتزام والتحضير«.
وأضاف سكالوني: »في كؤوس 

العالم، خطأ واحد غير متوقع قد 
يخرجك من البطولة، كما حدث 

مع األرجنتين في 2002، عندما غادرت 
البطولة بسبب ركلة جزاء غير مستحقة 

أمام إنجلترا«.

رد البولندي روبرت ليفاندوفسكي، نجم 
برشلونة، بكلمات قاطعة عىل ما 
تردد عن خالفه مع ليونيل 
مييس، نجم باريس سان 

جريمان.
وكانـت جائزة الكرة 
ُحجبت  قد  الذهبية 
 2020 عـام  يف 
جائحـة  بسـبب 
وطلب  كورونـا، 
الحًقـا  ميـيس 

تسليمها لليفاندوفسـكي، تقديرًا للموسم الرائع 
الذي قدمه آنذاك مع بايرن ميونخ.

وقـال النجـم البولنـدي حينها: »آمـل أال يكون 
ترصيح مييس مجرد كلمات فارغة«.

ووفًقا لشـبكة »ESPN«، ُسـئل ليفا أثناء مؤتمر 
صحفي يف قطر، عما إذا كان سـيبادر بمصافحة 
ميـيس عندمـا يلتقيـان يف كأس العالـم. وطلب 
ليفاندوفسكي من الصحفي توضيًحا، بقوله: »ال 
أفهم السـؤال! ملاذا أحتاج إىل املصافحة؟ ال يوجد 
بيني ومييس أي يشء سـيئ، ولـم تكن هناك أي 

أمور سيئة من قبل«.

{ ليفاندوفسكي

ليفا..
 ينفي خالفه مع ميسي

بالدي ينضم لـ »إسبانيا«
مدرب  إنريكي،  لويس  أعلن 
تغيري  عن  إسبانيا،  منتخب 
املستدعاة  الفريق  بقائمة 
للمشاركة يف كأس العالم قطر 

.2022
لالتحاد  الرسمي  املوقع  وذكر 
أن  القدم،  لكرة  اإلسباني 
الظهري  بالدي  أليخاندرو 
سينضم  لربشلونة،  األيرس 
كأس  يف  املشاركة  للقائمة 
بديال  يحل  حيث  العالم، 

{ بالديلخوسيه لويس جايا.

إنريكي:
ألمانيا لديها فرصة 

مدرب  إنريكي،  لويس  أعرب   
منتخب إسبانيا ، عن اعتقاده 

لديه  األملاني  املنتخب  بأن 
فرصة جيدة للفوز ببطولة كأس 

العالم قطر 2022.
الربازيل   : املرشحة  املنتخبات  إنريكي  وقال 
وهناك  إسبانيا،  وكذلك  وأملانيا  واألرجنتني 
أو  انجلرتا  مثل  مفاجأة  تكون  أن  يمكن  فرق 

هولندا.

{ لويس إنريكي

المونديال بوابة 
زياش لميالن

حكيم  يسعى 
العب  زياش، 
لتوجيه  تشيليس، 

ميالن  إىل  رسالة 
 ،2022 خالل مونديال 

صن«  »ذا  لصحيفة  ووفًقا 
زياش  فإن  الربيطانية، 
مونديااًل  يقدم  أن  يأمل 
جيًدا، كي يجرب ميالن عىل 
سباق  إىل  بقوة  العودة 

يناير  معه  التعاقد 
القادم.

{ حكيم زياش

قبل مواجهة اليابان

شكوك حول »فولكروج«
د.ب.أ - أكمل املنتخب األملاني لكرة القدم مرانه، أمس السبت، بمشاركة نجم الوسط 

توماس مولر، واملدافع أنطونيو روديجر، يف غياب املهاجم نيكالس فولكروج.
وغاب فولكروج عن املران بسبب نزلة برد، ولم يتضح بعد ما إذا كان سيصبح 

أمام  بالبطولة  األوىل  مباراته  يف  األملاني،  املنتخب  مع  للمشاركة  جاهزا 
اليابان، األربعاء املقبل.

مع  األوىل  للمرة  بريمن  فريدر  مهاجم  وشارك 
أمام عمان  مباراة ودية  األملاني، يف  املنتخب 

الفوز  هدف  وسجل  املايض،  األربعاء 
.)0/1(

وانضم مولر وروديجر للفريق، بعدما غابا 
لعدة أسابيع بسبب اإلصابة.

لوسائل  املفتوحة  دقيقة  الـ15  مدار  وعىل 
أي  هناك  تكن  لم  التدريبات،  خالل  اإلعالم 

مشكلة بالنسبة للثنائي.
الفني  املدير  فليك،  هانز  استعاد  كما 
الحارس  األملاني،  للمنتخب 
تري  أندريه  مارك 
تأخر  بعد  شتيجن، 
ملعسكر  وصوله 
بسبب  املاكينات 

عرس هضم.

{ فولكروج



يرفض االستسالم مع المنتخب البلجيكي

هـازارد .. القائـد »الهـش«

نهائيات  غمار  هازارد  إدين  البلجيكي  املهاجم  يخوض 
إثبات  يحاول  الذي  الهش  القائد  بثوب  قطر  مونديال 
صفوف  يف  صعب  موسم  بعد  امللعب،  أرض  عىل  أحقيته 

ناديه ريال مدريد اإلسباني، لم يكن فيه العبًا أساسيًا.

هازارد المونديالي

يدافع صاحب الـ 31 عاًما عن مستواه بالقول: »لم أصبح 
إظهار  يف  حاليًا  رغبة  لدي   ..3 أو  سنتني  مدى  عىل  سيئًا 
ما أستطيع القيام به، وإثبات قدرتي عىل تقديم كرة قدم 

جميلة«.
نسخة  يف  العب  أفضل  ثاني  اختري  الذي  هازارد  يكن  لم 
كأس العالم روسيا 2018، بعد حلول منتخب بالده ثالثًا، 
لخوض  الكويت  إىل  التوجه  قبل  الصحفيني،  أمام  يمزح 

مباراة ودية ضد مرص، انتهت لصالح الفراعنة )2-1(.
العالم،  كأس  يف  الثالثة  مشاركتي  »ستكون  وأضاف: 

هنا،  زلت  ما  بأنني  البلجيكي  للشعب  أظهر  بأن  أرغب 
فرصتنا  تكون  ربما  قائدهم..  عىل  االعتماد  ويستطيعون 
ما،  بلقب  الفوز  أجل  من  الذهبي  الجيل  هذا  مع  األخرية 

وبالتايل نحاول بذل قصارى جهدنا«.
املنتخب  خرج  السابقتني،  النسختني  يف  مشاركته  يف 
الربازيل  نهائي مونديال  األرجنتني يف ربع  أمام  البلجيكي 
2014، قبل أن يخرس أمام نظريه الفرنيس يف نصف  عام 
باملركز  ويكتفي  سنوات،   4 قبل  األخرية  النسخة  نهائي 

الثالث.

بالحقيقة االعتراف 

122 مباراة دولية سجل خاللها  كان هازارد الذي خاض 
صفوف  يف  تألق  عندما  إيقافه  يمكن  ال  جناًحا  هدًفا،   33
ليل الفرنيس )2007 - 2012(، ثم مع تشيليس اإلنجليزي 

.)2019 - 2012(

لكن تجربته مع ريال مدريد لم تكن ناجحة عىل اإلطالق، 
عىل  للحصول  ضخًما  مبلًغا  دفع  امللكي  الفريق  أن  رغم 
تاريخ  يف  األغىل  وهو  يورو،  مليون   115 مقابل  خدماته 

املريينجي.
العاصمة  فريق  صفوف  يف  تجربته  عن  هازارد  وتحّدث 
هذه  أعيش  بأني  قلت  إذا  نفيس  عىل  »سأكذب  اإلسبانية: 
االحتفاظ  أحاول  لكني  ألعب،  ال  فأنا  جيد..  بشكل  الفرتة 
أعتقد  عندما  صعبة  األمور  تكون  أيام  ثمة  بابتسامتي.. 
بأني سألعب وال يتحقق هذا األمر.. يتعني عيلّ التأقلم مع 

هذا الوضع«.
لكنه يؤكد أنه »جيد يف الوقت الحايل من الناحيتني الذهنية 
يف  الحقته  التي  اإلصابات  من  تخلص  أن  بعد  والبدنية«، 
يف  »الليونة  استعاد  أن  بعد  خصوًصا  األخرية،  السنوات 
كاحله« بعد خضوعه لعملية جراحية إلزالة قطعة معدنية 

من ساقه يف مارس املايض.

أحقية تروسار

يف الوقت الذي يحاول فيه هازارد استعادة مستواه السابق 
وسط  املنافسة  تزداد  املباريات،  بخوض  له  يسمح  الذي 
هاتريك  وتسجيله  برايتون،  مهاجم  تروسار  لياندرو  تألق 
يف مرمى ليفربول ضمن منافسات األسبوع 9 من الدوري 

اإلنجليزي.
بقوله:  منه،  بدالً  اللعب  تروسار  بأحقية  هازارد  ويعرتف 
كنتم  إذا  األمور..  هي  هكذا  مركزي،  أحدهم  »سيأخذ 
يتواجد مكاني يف  أن  فإنه يستحق  لياندرو،  تتحدثون عن 
الوقت الحايل لكني لن أستسلم.. إذا لعب بدالً مني، سأكون 

أول من يقدم له التهنئة«.
وتابع: »يف السنتني األخريتني ال أعترب نفيس من األساسيني«، 
لكنه يحلم بأن يثبت قدرته عىل تقديم الكثري ملنتخب بالده 
قائالً: »يف بعض األحيان تضع قائد املنتخب عىل الدكة، لكن 

ليس بشكل دائم«.

{ تروسار قد يلعب على حساب هازارد { هازارد

{ إريك داير

موتسيبي يزور المنتخبات اإلفريقية
أعلن باتريس موتسيبي رئيس االتحاد اإلفريقي لكرة القدم، دعمه لـ 

5 منتخبات تمثل القارة السمراء يف بطولة كأس العالم قطر 
.2022

أمس  الرسمي  موقعه  خالل  من  »كاف«،  وأعلن 
إقامة  مقر  زيارة  قرر  موتسيبي  أن  السبت، 

قطر،  مونديال  يف  املشاركة  اإلفريقية  املنتخبات 
لدعمها والرفع من معنوياتها، وهي »الكامريون 

واملغرب وتونس وغانا والسنغال«.
وأكد رئيس االتحاد اإلفريقي أنه سيبدأ برنامج 
سيكون  الذي  السنغايل،  باملنتخب  زيارته 
أن  عىل  تونس،  وبعده  سيزوره،  منتخب  أول 
يف  اإلفريقية  املنتخبات  لباقي  زيارته  يواصل 

وقت الحق.
ومن املقرر أن يكون ملوتسيبي حديث مع أعضاء 

لدعمها  اإلقامة،  مقر  يف  املنتخبات  هذه  بعثات 
مستويات  تقديم  عىل  وحثها  معنوياتها  من  والرفع 

جيدة يف املونديال.
الخمسة،  املنتخبات  عىل  كبرية  آماالً  اإلفريقية  الكرة  وتعلق 

للظهور بمستويات جيدة وتجاوز أدوار املسابقة.
{ موتسيبي

رصح مدافع إنجلرتا، إريك داير، مازحا، بأنه سيلعب كحارس مرمى، إذا طلب منه املدرب جاريث 
ساوثجيت ذلك خالل كأس العالم 2022.

وخالل مؤتمر صحفي، قبل املباراة االفتتاحية ملنتخب »األسود الثالثة« يف 
كأس العالم، املقررة ضد إيران غدا اإلثنني، سئل العب توتنهام 

من  األيمن  الجانب  عىل  باللعب  استمتع  قد  كان  إذا  عما 
املباريات  يف  كونتي  أنطونيو  قيادة  تحت  الدفاع، 

األخرية بالربيمريليج.
فقال داير: »نعم، من الواضح أنني لعبت 

بالنسبة  طويلة..  لفرتة  الوسط  يف 
)اللعب  مختلفة  تجربة  كانت  يل 

الدفاع(«. من  األيمن  الجانب  عىل 
هذا  يف  لعبت  »لكنني  وأضاف: 
يف  بوكيتينو،  قيادة  تحت  املركز 

أنني  أعتقد  خمايس..  دفاعي  خط 
أستطيع اللعب يف أي مركز حقا يف 

املرمى  يف  »سألعب  الدفاع«.وتابع: 
إذا اضطررت لذلك، إنها كأس العالم! 
الحصول  يمكنني  فرصة  أي  سأغتنم 

عليها.. أشعر براحة تامة يف أي مركز دفاعي«.

داير: مستعد للعب كحارس مرمى

المتوقعة لمواجهة أستراليا

ليكيب تكشف عن تشكيلة الديوك
فرنسا  منتخب  تشكيلة  مالمح  بدأت 
أسرتاليا  ملواجهة  استعدادا  الظهور  يف 
املجموعات  دور  من  األوىل  الجولة  يف 

بكأس العالم، املقرر انطالقه اليوم.
املجموعة  ضمن  فرنسا  وتلعب 
أسرتاليا  تضم  والتي  الرابعة، 
أن  عىل  وتونس..  والدانمارك، 
تفتتح مشوارها يف املونديال 
بمواجهة أسرتاليا الثالثاء 

املقبل.
لصحيفة  ووفقا 
 » ليكيب «
فإن  الفرنسية، 
األخري  املران 
الديوك،  ملنتخب 

الذي جرى يوم الجمعة، أظهر أن ديدييه ديشامب، 
الخط  يف  برباعي  سيلعب  للديوك،  الفني  املدير 
وإبراهيما  بافارد،  بنجامني  من:  مكون  الخلفي 

كوناتي، ودايوت أوباميكانو، ولوكاس هرينانديز.
فقط  ثنائي  عىل  ديشامب  يعتمد  أن  املتوقع  ومن 
امللعب، مكون من أدريان رابيو وأوريلني  يف وسط 
املهاجم  بثالثي خلف  ديشامب  ويدفع  تشواميني.. 
وأنطوان  ديمبيل  عثمان  من:  مكون  الرصيح، 
جريزمان وكيليان مبابي، بينما سيكون جريو رأس 
بنزيما،  كريم  غياب  التشكيلة  وشهدت  الحربة.. 

هرينانديز،  وثيو 
ئيل  فا ا ر و

فاران.

{ ديشامب

بعد كأس العالم

البايرن يحسم ملف هيرنانديز
الفريق األساسية، عرب تمديد عقده بعد  إدارة نادي بايرن ميونخ لتحصني أحد ركائز  تتطلع 

انتهاء بطولة كأس العالم قطر 2022.
الحارس  أمثال  العبيه،  بعض  عقود  تمديد  عىل  مؤخرا  أقدم  األملاني  النادي 

 2024 الشاب جوسيب ستانيشيتش حتى  واملدافع  أولريتش  زفن 
و2026 عىل الرتتيب.

وبحسب موقع »سبورت1«، فإن املدير الريايض حسن 
تحصني  أجل  من  جاهدا  يعمل  حميديتش،  صالح 

الفرنيس لوكاس هرينانديز بعقد طويل األمد.
مانويل  مع  محادثاته  بالفعل  حميديتش  وبدأ 
جارسيا كويلون، وكيل هرينانديز، حيث ينوي عقد 
تمديد  لالتفاق عىل  نفسه،  الالعب  جلسة معه ومع 
التعاقد.. يأتي ذلك يف ظل انتهاء عقد العب أتلتيكو 

مدريد السابق مع بطل أملانيا يف صيف 2024.
وينوي مسؤولو بايرن ميونخ حسم ملف هرينانديز بعد 

انتهاء مشواره مع منتخب فرنسا يف مونديال قطر، لالتفاق 
عىل الراتب وبنود التعاقد.

{ لوكاس هيرنانديز
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»مورغان« يضرب بقوة يالعيـــــــــــــــــــــــــب
بيدري  اإلسباني  النجم  نرش 
أبرز  وأحد  برشلونة  العب 
نجوم املنتخب اإلسباني لقطة 
خالل  الكرة  يداعب  وهو  له 
قطر،  يف  الفريق  تدريبات 
منافسات  النطالق  استعدادا 

كأس العالم 2022. 
مهارات  الصورة  وأظهرت 
الشاب  اإلسباني  للنجم  عالية 
كأس  يف  الالعبني  أصغر  أحد 
يحمل  والذي   ،2022 العالم 
عىل عاتقه آمال قيادة الفريق 
ألبعد مرحلة يف هذه البطولة.

مورغان  بريس  املعروف  اإلنجليزي  اإلعالمي  نرش 
يف تغريدة عرب حسابه الشخيص 

عىل  تعليقا  تويرت، 
بعض  اعرتاض 
االنجليز  املشجعني 
الفيفا  قرار  عىل 
املنظمة،  واللجنة 
املرشوبات  بيع  بمنع 

محيط  يف  الكحولية 
املالعب املونديالية بكأس 

العالم 2022 ساخرا منهم. 
أن  املؤسف  من  مورغان:  وقال 
يستطيع  لن  اإلنجليزي  الجمهور 

املؤدب يف  العالم، خاصة بعد سلوكهم  الرشب يف كأس 
نهائي اليورو 2022.

اإلثارة .. في قطر
الرسمية  الفيفا  منصة  نرشت 
عىل االنرتنت كاريكاتريا جميال 
ألبرز نجوم كرة القدم العاملية، 
وهم يجلسون سويا ويقومون 
بلعب البالي ستيشن، يف رسالة 
القدم  كرة  أن  عىل  واضحة 
ستبدأ  واإلثارة  الكل  تجمع 
مع  الشهر  قرابة  ملدة  قطر  يف 
انطالقة مونديال 2022 اليوم. 
بنزيمة،  كريم  ضمت  الصورة 
ولوكا  سيلفا،  وتياجو 
الكوري  والنجم  مودريتش، 
وايدين  كني،  وهاري  سون، 

هازارد وجاريث بيل أيضا.

المصور العراقي كريم جعفر يغطي المونديال الرابع في مسيرته الحافلة

العالمي.. »رقم 1« في البيت

يعترب  أنه  إال  بالصدفة،  التصوير  عالم  إىل  أنه دخل  رغم 
نفسه محظوظا بالفعل ويصف تغطيته ملونديال 2022 
باإلنجاز الجديد، والذي يجعله فخورا بما حققه يف هذه 

املهنة املليئة بالتحديات واملطبات الصعبة. 
 2022 مونديال  عن  ليتحدث  الريايض   $ التقاه 

وأحالمه وطموحاته، فكان معه هذا اللقاء: 

لتصوير  تستعد  وأنت  إحساسك  ما  البداية..  يف   {
االفتتاح التاريخي ملونديال 2022..؟ 

بال شك إحساس ال يمكن وصفه عىل اإلطالق، فهذا فخر 
ال يضاهيه يشء آخر، وحلم يتحقق أن نشاهد كأس العالم 

يف بلد عربي ألول مرة يف التاريخ. 

} وما قصة الرقم 1..؟ 

بني  من   1 رقم  باملقعد  أحظى  أن  الحظ  حالفني  لقد 

كافة  عىل  الفيفا  قبل  من  توزيعها  تم  التي  األرقام  كل 
إىل  تصل  التي  وأعدادهم  العالم،  أنحاء  كل  يف  املصورين 

عرشات اآلالف. 

هذا  خالل  التقاطها  تريد  صورة  أجمل  وما   {
املونديال..؟ 

قطر،  عن  للعالم  وأنقله  مميز  هو  ما  كل  ألتقط  أن  أريد 
لكل  ذراعيها  وتفتح  بالجميع  ترحب  التي  املونديال  بلد 

الضيوف بكل ترحاب ومحبة وسالم. 

} ماذا عن أفضل صورة التقطتها خالل مسريتك..؟ 

فرحة  للحظة  التاريخية  الصورة  التقطت  أنني  أفتخر 
برفع  موزا،  الشيخة  السمو  وصاحبة  الوالد  األمري  سمو 
كأس العالم بعد إعالن بالتر فوز قطر برشف االستضافة 
وظهور كلمة قطر باللغة اإلنجليزية لتجوب هذه الصورة 

لن  لذكرى  تخليدا  وتصبح  العالم  وصحف  املواقع  كل 
تنىس أبدا. 

} وما أبرز البطوالت التي قمت بتغطيتها..؟ 

كأس العالم 4 مرات، وكأس العالم للشباب، وكأس العالم 
العربي  الخليج  كأس  من  البطوالت  وعرشات  لألندية 
املباريات  والكثري من  العربية واآلسيوية،  األلعاب  ودورة 
الدولية والبطوالت املحلية والعربية والخليجية عرب سنوات 
طويلة ظلت الكامريا خاللها رفيقي األول وصديقتي التي 

أعتز بصداقتها. 

الكرة  العب  جعفر  لكريم  التصوير  أعطى  ماذا   {
السابق..؟ 

الكرة بالنسبة يل شغف كبري ال ينتهي، وأنا سعيد للغاية 
مهنة  كانت  لكنها  بالصدفة  التصوير  دخلت  أنني  رغم 

شغفي،  عىل  تحافظ  أيضا  وظلت  القدم  بكرة  مرتبطة 
الحصول  من  ما حققته يف مسريتي  كل  لله عىل  والحمد 

عىل العديد من الجوائز التي أفتخر بها جدا. 

} توقعانك ملونديال قطر 2022..؟ 

بكل  واستثنائية  تاريخية  بطولة  ستكون  الله  شاء  إن 
املقاييس، فقطر ال يضاهيها أحد يف التنظيم، وهي تمتلك 
كل اإلمكانيات إلبهار العالم وإن شاء الله ستنجح البطولة 

رغم أنف الجميع ممن حاولوا التشكيك يف قطر. 

} كلمة أخرية..؟ 

عىل   $ ولجريدة  اللقاء،  هذا  عىل  كثريا  أشكركم 
الثاني  بيتي  وهي  العرب،  اإلعالميني  لكل  الدائم  دعمها 
الذي أعتز به وفخور بالعمل فيه عىل مدار عدة سنوات 

طويلة.

نيمار.. »نيولوك«
الربازييل  النجم  نرش 
ستوري  داسيلفا  نيمار 
الشخيص  حسابه  عرب 
بصحبة  االنستغرام  يف 
زميله يف املنتخب والعب 
ريتشارلسون،  توتنهام 
خالل بدء رحلة التوجه 
يف  للمشاركة  قطر  إىل 
كأس  بطولة  منافسات 

العالم 2022. 
الجماهري  وتعوِّل 
عىل  كثريا  الربازيلية 
من  الربازييل  النجم 
السيلساو،  قيادة  أجل 
كأس  لقب  لحصد 
السادسة  للمرة  العالم 

يف تاريخ الربازيل.

»كفو«.. يا حمد العماري

القطري  للفنان  فيديو  االجتماعي  التواصل  موقع  رواد  تداول 
الفيفا  مهرجان  حفل  فقرات  إلحدى  تقديمه  خالل  العماري  حمد 
للمشجعني يف البدع، حيث أعلن عن إيقاف الحفل لدقائق من أجل 

رفع األذان يف نفس التوقيت. 
والقت هذه اللفتة إعجاب الكثري والذين أشادوا بالعماري، وحرصه 
الجميع  انشغال  رغم  الطريقة  بهذا  اإلسالمي  دينه  عىل  الشديد 

بفقرات املهرجان.

كريم: أفتخر بلقطة فوز 
قطر باالستضافة في »2010«
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{ نيمار

{ حمد العماري

{ بيدري

{ بيرس مورغان

{ رونالدو ودروجبا بعدسة كريم 

العمل مع »AFP« مسؤولية .. وسأنقل أجمل صورة عن الدوحة 

من بين عشرات اآلالف من المصورين، ويصادفك الحظ أن تكون 
صاحب المقعد رقم 1 في استاد البيت لتغطية حفل االفتتاح 
والمباراة األولى في مونديال 2022.. فهذا أمر ربما ال يتكرر كل 

يوم، ولكنه يؤكد أنك فعال محظوظ إلى حد كبير. 
لكن ألن الحظ ال يأتي إال للمجتهدين، فكريم جعفر المصور 

العراقي الكبير وزميلنا السابق في $ يستحق بالفعل أن 
يتواجد في كأس العالم للمرة الرابعة بعد نسخ 2006 و2010 

و2018، ليتوج مسيرته الحافلة في عالم التصوير. 

كتب- محمد الجزار 

كاريكاتير

Facebook



األحد 20 نوفمرب 2022م العدد )9939(

ذكرت شبكة »ESPN FC« العاملية، أن مييس 
ورونالدو، اللذين سيشاركان للمرة الخامسة 

تواليا يف نهائيات كأس العالم ليدخال ناديا خاصا 
يضم األملاني لوثار ماتيوس، والحارس املكسيكي 
أنتونيو كارباخال، واملكسيكي رافائيل ماركيس، 

واإليطايل جانلويجي بوفون، قد يتواجهان يف نهائي 
 ،»ESPN FC«القرن يف مونديال قطر.. ووفقا لـ

ففي حال تصدر رفاق رونالدو للمجموعة الثامنة، 
وتزعم رفاق مييس املجموعة الثالثة، وفازت 

الربتغال واألرجنتني يف املباريات اإلقصائية املتبقية، 
فسيكون النجمان اللذان سيطرا عىل جائزة أفضل 

العب يف العالم يف السنوات الـ15 األخرية، عىل 
موعد مع نهائي الحلم يف مونديال قطر. 
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سعد المهندي

شكوك

»بنزيمة«.. غير جاهز األغلى في »2022«

كشف املركز الدويل للدراسات الرياضية )CIES(، عن 
أغىل منتخب يف بطولة كأس العالم 

ووفقا ملا نقله املركز، فإن املنتخب اإلنجليزي الذي 
يضم يف صفوفه العبني ينشط معظمهم يف الدوري 
اإلنجليزي )أقوى دوري لكرة القدم يف العالم(، هو 

أغىل منتخب يف مونديال قطر(. 
وتبلغ القيمة اإلجمالية لالعبي املنتخب اإلنجليزي 

1.499 مليار يورو، وحل املنتخب الربازييل، املرشح 
األبرز للفوز بلقب مونديال قطر، يف املركز الثاني 

حيث تصل القيمة اإلجمالية لالعبيه إىل 1.455 مليار 
يورو.

إحصائية

{ إنجلترا األغلى

عاما  الـ34  ابن  املهاجم  واختفى 
يقارب  ما  منذ  واملالعب  األنظار  عن 
غري  عضلية  مشكالت  بسبب  الشهر 
البدنية  حالته  تثري  فيما  معلنة، 
مباراة  قبل  كثرية  استفهام  عالمات 
منتخب »الديوك« األوىل أمام أسرتاليا 

جميع  من  الرغم  عىل  وذلك  الثالثاء، 
حالة  عن  املطمئنة  التصاريح 

املهاجم. 
عن  الدفاع  حملة  فرنسا  تستهل 
بسبب  الغيابات  من  الكثري  مع  لقبها 
من  الكثري  دون  ومن  اإلصابات 

نغولو  بوغبا،  )بول  املهمة  الكوادر 
بريسنيل  مينيان،  ميك  كانتي، 
يف  نكونكو(،  وكريستوفر  كيمبيبي 
بطله  جديد  فصل  يف  انغمست  حني 
الذهبية  بالكرة  الفائز  املرة  هذه 

ألفضل العب يف العالم.

تحوم الشكوك 
حول جهوزية 

المهاجم 
الفرنسي كريم 

بنزيمة أفضل 
العب في العالم، 

للمشاركة في 
أولى مباريات 
منتخب بالده 
في مونديال 

قطر الذي تفتتح 
منافساته اليوم 

األحد. 

توقعات
نهائي القرن

أهال بالعالم.. وال عزاء للحاقدين 

ترويض المونديال وثمار »12« عاما

} أنظار مئات املاليني من البرش عىل الكرة 
األرضية اليوم ستتجه صوب قطر، موطن الكرة 

العاملية، ملشاهدة انطالقة النسخة األفضل 
واألجمل يف تاريخ بطوالت كأس العالم، واألكثر 

إمتاعا واستمتاعا وإشباعا كوجبات كروية دسمة 
لكل جماهري ومحبي الساحرة املستديرة، ولغري 

املحبني ايضا..
} 12 سنة ونحن ننتظر هذه اللحظة التاريخية 

بكل ما حملت من فكر عال وطموح الحدود له، 
وجهود ضخمة وصمود جبار، وتكاتف كبري 

إلنجاز كل ما نراه اليوم من منشآت كروية وبنى 
تحتية وتطور عمراني برسعة الربق ووجهات 

سياحية، حيث سابقنا الزمن من أجل إنجاز كل 
هذه املشاريع إلظهار بطولة كأس العالم كأفضل 

بطولة، ولتكون هذه املنشآت الضخمة إرثا 
القادمة. لالجيال 

} 12 سنة وقطر تحملت من الحمالت املفربكة 
واملزيفة اليشء الكثري، وعانت ما لم تعاِنه دول 
من هجوم ال مربر له سوى الحقد والعنرصية، 
واليوم يأتي الرد عىل كل ذلك بعزيمة الرجال، 
ليشاهد العالم أجمع أفضل بطولة كأس عالم.
} اليوم قطر يف كل شرب منها تحتفل بإقامة 
املونديال، والبيت الكبري الدي يحتضن العالم 

أجمع بكرمها املعهود، وضيافتها غري املستغربة، 
ولم يحدث عىل مدار البطوالت السابقة أن شهدت 

دولة منظمة لبطولة كل هذا االستنفار والتأهب 
إلظهار الحدث بأرقى صورة، اليوم وغدا ستكون 
قطر حديث الكرة األرضية أجمع، وسريى زوارها 

خالل البطولة الحقيقة التي كان يخىش إعالم 

بعض الدول األوروبية العنرصية من أن يظهرها، 
وكانوا يعلمون تماما أنهم عىل باطل، وأن 

تزييفهم الواقع ألغراض سياسية ودوافع بغيضة.
} باألمس، وضع إنفانتينو النقاط عىل الحروف، 

وألجم األوروبيني وأسكتهم، وهو يف ذلك لم 
يدافع عن قطر فقط، بل دافع عن الحق أوال وعن 
مؤسسة الفيفا ثانيا، ورد بالردود املزلزلة عىل كل 

كاذب ومزيف للحقائق، وكشف حقيقة أوروبا 
القبيحة، وأسقط أقنعتهم املزيفة، فقد لعب اإلعالم 

األوروبي، ومعهم بعض الساسة أصحاب الفكر 
الشاذ، دورا يف اإلساءة لقطر وجهودها وإنجازاتها 

التي يشار لها بالبنان.
} قطر اليوم تنافس نفسها يف اإلبداع والتألق 

يف كل ما يخص االستعدادات بمهنية وكفاءة 
عالية واحرتافية، وقدمت دروسا لآلخرين يف فن 
العمل، وروضت املونديال كما تريد من تعديل 

موعده إىل الشتاء، مرورا إىل اعتماد اللغة العربية 
كلغة رسمية يف الفيفا، إىل تثبيت الختام يف اليوم 
الوطني، إىل بطولة خالية من الكحول يف املالعب، 

لتكون بطولة كأس العالم 2022 بطولة كرة قدم 
حقيقية ويف أجواء صحية..

} نعم.. هذي هي قطر التي دائما وأبدا.. قوٌل 
وفعل..

 فأهال بكل العالم.. وال عزاء للحاقدين 
والحاسدين !
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ننافس أنفسنا في اإلبداع 
واإلبهار والتميز

فهد العمادي
مدير التحرير

إنفانتينو وضع النقاط فوق الحروف.. وأسكت األصوات النشاز
إنجلترا

السنغال

إيران

هولندا

ويلزأميركا




