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معاك يـ »األخضر«

المنتخب السعودي يصطدم بنظيره األرجنتيني اليوم
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خطف األضواء خالل حفل االفتتاح.. وأكد رسالة قطر لكل العالم

لهـم«
ُ
غـــــانـم .. قصـة »م

وحظيت تالوة غانم املفتاح بتفاعل واس�ع عرب 
منصات التواصل االجتماعي، وأشاد الكثري من 
املغردي�ن بالش�اب املُلّقب »بامللهم«، والس�فري 
الرسمي للمونديال، وذلك وسط إشادة وانبهار 

باالفتتاح التاريخي لكأس العالم. 

الترند 

وتصدر هاشتاج #غانم_املفتاح الرتند يف تويرت، 
وس�ط احتفاء واس�ع من النش�طاء واملدونني، 
ليفتح الباب أمام الكتابة عنه والبحث يف قصته 
أن ت�روى لكل األجيال ملا فيها الكثري من العرب، 

واإلرادة والتحدي الكبري. 
يف األش�هر الس�تة املاضي�ة، ب�رز اس�م غانم 
صاحب االبتس�امة الجميلة باعتباره واحداً من 
األس�ماء امللهمة واملؤثرة يف قط�ر والعالم، عىل 
الرغ�م من أنه ُولد بنصف جس�د ي�وم 5 مايو 
2002 يف الدوح�ة، ومنذ والدته أصيب بمرض 

ُيسمى متالزمة »الرتاجع الذييل«. 

مرض نادر 

أيض�اً  ُتع�رف  الذي�يل«  »الرتاج�ع  متالزم�ة 
ب�»االنحدار الذييل« أو »التخلق العجزي«، وهو 
اضطراب خلقي نادر يحدث نتيجة عدم تكّون 
الجزء الس�فيل من العمود الفقري بشكل كامل 

قبل الوالدة. 
ويصيب هذا املرض شخصاً واحداً من بني 25 
ألف حالة يف العال�م، وبالتايل فإن غانم يعيش 
حيات�ه من�ذ والدت�ه بنصف جس�د بعدما فقد 

جزءاً كبرياً من عظامه، بسبب هذا املرض. 
وب�دون أط�راف س�فلية، واصل املفت�اح حياته 
متنقالً باستخدام يديه وعىل كريس متحرك، درس 
واجتهد وتعلّم، حتى أصبح واحداً من األشخاص 

الفاعلني يف املجتمع القطري، ثم العالم. 

تصالح مع النفس 

وقال الغانم يف أحد مقاطع الفيديو: »منذ صغري 
تعلم�ت التصال�ح مع ذات�ي، ومع األش�ياء التي 
ال أقدر ع�ىل تغيريها، لذا تصالحت مع جس�مي، 
تصالح�ت مع ش�كيل«. وأض�اف: »بفض�ل الله 
وصل�ت إىل قناع�ة بأن الل�ه- س�بحانه وتعاىل- 
خلقني يف أحس�ن تقوي�م، وأن آالم�ي وأوجاعي 

أداويها بالصرب والحمد والدعاء«. 
وأوض�ح الغان�م: »التصال�ح مع األش�ياء التي ال 
نس�تطيع تغيريه�ا قوة ولي�س ضعفاً، س�عادة 
وليس ش�قاء، أمل وليست أملاً، لقد تقبلت جسمي 

وأحمد الله عليه«. 
ويف األي�ام األوىل من أبري�ل 2022، أعلنت اللجنة 
العليا ملونديال قطر تعيني املفتاح، س�فرياً رسمياً 
للبطولة، التي ُتقام للمرة األوىل يف العالم العربي. 
ول�م يخِف املفت�اح فرحته وفخره الش�ديدين بهذا 
االختيار، وذلك بنرش تغريدة قصرية عىل حسابه 

الرسمي بموقع التواصل االجتماعي »تويرت«. 
وبعد حفل االفتتاح نرشغانم مقطع فيديو يجمعه 
بحرضة صاحب السمو الش�يخ تميم بن حمد آل 
ثاني، أمري البالد املفدى، وقال »من يستحق الثناء 
والش�كر بعد الله س�يدي صاحب الس�مو الشيخ 
تمي�م بن حمد آل ثاني، أمري الب�الد املفدى، الذي 
أكم�ل تحقيق حلم س�مو األم�ري الوال�د يف جمع 
العالم تحت خيمة قطرية عربية وارفة، والش�كر 
تتواصل مفرداته للممثل الش�خيص لس�مو األمري 
س�مو الشيخ جاس�م )بن حمد آل ثاني( مهندس 

الفكرة«. 
وأثنى س�مو األمري املفدى عىل مشاركة املفتاح يف 
افتتاح كأس العالم، قائال »كانت روعة الرصاحة«، 

مؤكداً أنه كان نجماً يف املونديال. 
وحظي�ت منش�ورات املفت�اح بمش�اركة وتفاع�ل 
واسعني، حيث كتب أحد املعلقني »إن قطر لم تحقق 

أحالم القطريني فقط ب�ل أحالم العرب 
جميع�ا«. وتاب�ع »فرح�ت بطلت�ك 

الجميل�ة الت�ي جس�دت معان�ي 
واإلرادة:  والتف�اؤل  الح�ب 

أحبك يف الله يا غانم«. 
م�ن جهته ق�ال تعليق 

آخ�ر: تس�تحق كل االحرتام والتقدي�ر أنت بطل، 
من جهته، قال معلق آخر: ش�كرا لك.. أسعدتنا.. 

أبهرتنا.. وعشنا معك ما لم يكن عىل البال. 

سفير.. المونديال 

بع�د أن تم اختياره كس�فري للمونديال يف منتصف 
الع�ام الجاري ق�ال غانم: »إنه ل�رشف كبري يل أن 
أعلن أنه تم اختياري س�فرياً رس�مياً لبطولة كأس 

العال�م فيف�ا 2022، وأتطلع إىل مش�اركتكم معي 
الحماس واإلثارة يف طريقنا نحو البطولة«. 

كم�ا ن�رش يومها مقط�ع فيديو ظه�ر فيه مع 
ال�دويل  االتح�اد  رئي�س  إنفانتين�و،  جيان�ي 
لك�رة القدم »فيف�ا«، وعلّق عليه: »ش�كراً لهذا 
الترشيف والثقة، وشكراً للميدالية الذهبية التي 
منحتموني إياها، إنه لرشف عظيم أن أعمل إىل 

جانبكم«. 

غانم »الرابح دائما« 

س�عى غانم املفت�اح كثرياً عىل مدار الس�نوات 
املاضي�ة، م�ن أج�ل تحفي�ز أقرانه م�ن ذوي 
اإلعاق�ة والصعوبات، فق�ام بتأليف عدة كتب، 

ونرش العديد من املنشورات ذات العالقة. 
وأهم ما ألّفه املفتاح كتاب »غانم الرابح دائماً«، 
والذي تكف�ل بطباعته املجلس األعىل لش�ؤون 

األرسة يف قطر. 

معنى أن 
يتحدث 

»الحالمون« 

ن�رش غان�م املفتاح 
تغري�دة ع�رب حس�ابه 
الش�خيص يف توي�رت بعد 
نهاي�ة حفل االفتتاح بدت 

خالله�ا الس�عادة الكب�رية عليه بع�د النجاح 
الكبري لالفتتاح الذي أبهر الجميع ونال ظهوره 

إعجاب الكثريين يف كافة أنحاء العالم. 
وقال املفتاح: »اليوم معنى أن يتحدث الحاملون 
بلغة تحقيق األحالم.. بالنسبة لكل قطري ولنا 
جميعا أحالمنا يمكن لها أن تحدث بالعزيمة«. 
ونرش املفت�اح أيضا صورة له مع س�مو األمري 
الوالد الش�يخ حم�د بن خليف�ة آل ثاني، وقال 
معلقا: »تحقق بفضل من الله حلم سيدي سمو 
األم�ري الوالد الش�يخ حمد بن خليف�ة آل ثاني، 

ربي يحفظه ويطول بعمره«. 

»3« ماليين متابع في »اإلنستغرام« 

 يحظى غانم املفتاح بشعبية كبرية يف كل مكان 
يذه�ب إليه، ويحرص الجمي�ع فور رؤيته عىل 

التقاط الصورة التذكارية معه والرتحيب به. 
وتجاوز ع�دد متابعي غانم، البال�غ من العمر 
20 عام�اً، ع�ىل موق�ع التواص�ل االجتماع�ي 

»إنستغرام« حاجز الثالثة املاليني متابع. 
ويعمل الغانم سفرياً للنوايا الحسنة يف مؤسسة 
أي�ادي الخري لنحو آس�يا يف ع�ام 2015، كما 

شارك يف منتدى األمم املتحدة للشباب. 

قصة »اإلرادة« في المناهج التعليمية 

بفض�ل إرادته وعزيمت�ه حرص�ت وزارة الرتبية 
والتعلي�م الع�ايل ع�ىل إدراج قّصة غان�م املفتاح 
ضمن املناهج التعليمية يف قطر وبالتحديد الصف 

األول الثانوي بماّدة املهارات الحياتية املهنيّة. 
ويف الكوي�ت أيضا قامت وزارة الرتبيّ�ة والتّعليم 
الكويتي ب�إدراج قصة غانم ضمن منهاج الصّف 

الثّامن إنجليزي. 
وبالتأكي�د ه�ذه الب�ادرة الطيّبة تس�تحق أن تعّمم 
خليجي�ا وعربي�ا للتأكيد عىل روح املحبة والنس�يج 
الواح�د بني أف�راد كل املجتمعات بال اس�تثناء، بل 
وتس�تحق أيضا أن تروى لط�الب الجامعات يف كل 
الدول لتبعث روح الحماس واألمل يف نفوس الجميع 
من أبنائنا الطالب الذين هم املس�تقبل، ولتؤكد عىل 
أننا أّمة تعشق الحياة ولها مرشوع يمكن أن يساهم 

يف إثراء الحضارة اإلنسانية كما كنا يف السابق. 

فريق »باإلعاقة نبدع«.. حضور تاريخي 

وصف فريق »باإلعاقة نبدع« يف تغريدة منش�ورة 
عىل تويرت حضور غانم املفتاح »بالتاريخي«. 

وعلّق الحساب قائال: يس�جل التاريخ بالذهب 
حدثا عاملي�ا بحضور الش�خص ذي اإلعاقة 
بكل ثقة وجدارة وأصبحت اإلعاقة االنطالقة 
الحقيقي�ة والدافع لإلبداع، وه�ذا هو التمكني 

الحقيقي. 
ش�كرا لدول�ة قط�ر حكومة وش�عبا وش�كرا 
للمب�دع واملتأل�ق غان�م املفتاح ودائم�ا نقول 

»باإلعاقة نبدع«.

{ المفتاح مع مورجان

{ غانم..قصة تحٍد وإرادة

{ تغريدة باإلعاقة نبدع { تالوة القرآن الكريم

{ لقطة االفتتاح بجدارة

عبر عن سعادته بالمشاركة التاريخية ووجه الشكر للمسؤولين 

المفتاح: الحلم تحقق.. والعزيمة سالح كل قطري 

مورجان فريمان: هل أنا موضع ترحيب؟ 

غانم المفتاح: أرسلنا الدعوة ألن الجميع مرحب به.. هذه 

دعوة للعالم بأسره. 

دار  الذي  الحوار  تفاصيل  أبرز  هي  الكلمات  هذه  كانت 

القطري  والفتى  فريمان،  مورجان  العالمي  الممثل  بين 

العالم  حول  المليارات  وشاهده  المفتاح  غانم  الشاب 

في حفل افتتاح مونديال 2022. 

اُس  النَّ َها  أَيُّ »َيا  القرآنية:  اآلية  بتالوة  حديثه  غانم  استهل 

َوَقَباِئَل  َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوًبا  َوُأْنَثى  َذَكٍر  ِمْن  َخَلْقَناُكْم  ا  ِإنَّ

َه َعِليٌم َخِبيٌر«.  ِه أَْتَقاُكْم ِإنَّ اللَّ ِلَتَعاَرُفوا ِإنَّ أَْكَرَمُكْم ِعْنَد اللَّ

كتب- محمد الجزار
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ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان يؤكد:

العـــالـم غـــير عــــادل..!

ش�دد نارص الخليفي رئيس نادي باريس سان 
جريم�ان الفرنيس ع�ى أن »العال�م غري عادل« 
تج�اه دول�ة قط�ر الت�ي تس�تضيف نهائيات 
كأس العالم لكرة الق�دم للمرة األوىل يف الرشق 

االوسط.
وأكد نارص الخليفي يف ترصيحات ملحطة »توك 
س�بورت« اإلذاعي�ة الربيطاني�ة أم�س االثنني: 
»نح�ن نبذل قص�ارى جهدنا من أج�ل بطولة 
ناجحة ومميز«.. وتاب�ع: »نحن أناس طيبون، 
ونعام�ل الناس بقلبنا وق�د تأذيت عندما رأيت 
معظم الناس يتحدثون بشكل سلبي. هذا ليس 

عدال عى االطالق«.

وقال نارص الخليفي رئيس نادي باريس س�ان 
جريمان: »لقد كان العالم غري عادل تجاه قطر، 
البل�د الذي يس�تضيف بطول�ة كأس العالم يف 
نس�خته الحالية«، وتاب�ع الخليف�ي: »إذا جاء 
الناس وش�اهدوا م�ا يحدث هنا وم�ا يقوم به 
الش�عب القطري، فنحن بالطبع لس�نا مثاليني 

هنا«.
أوض�ح الخليف�ي »بالطب�ع، كما ق�ال حرضة 
صاحب الس�مو أمري البالد املف�دى حفظه الله 
الش�يخ تمي�م بن حم�د آل ثاني، نح�ن نرحب 

بالجمي�ع يف قط�ر. إن�ه ب�اب مفت�وح بقلب 
مفتوح. نحن متحمس�ون للغاية الستقبال 
املزيد من الجماه�ري«، خالل البطولة التي 
انطلقت االحد وتستمر حتى 18 من الشهر 

املقبل.

واختت�م ن�ارص الخليفي رئيس ن�ادي باريس 
س�ان جريمان حديث�ه قائال: »لق�د كنا ننتظر 
تلك اللحظة مل�دة 12 عاًما.. نحن متحمس�ون 
ألن يأت�ي العال�م إىل بلدنا ويظه�ر لهم حقيقة 

بلدن�ا، وش�عبنا، الذي�ن يحبون اس�تضافة 
الناس والرتحيب بهم يف الدوحة ملتابعة 

وحضور البطولة«.

من القلب

شكرا قطر

شكرا قطر عى اإلبداع الحقيقي.. شكرا قطر 
عى تحويل الحلم إىل واقع.. شكرا قطر عى 
التنظيم املبهر بأدق تفاصيله.. شكرا قطر 

عى تقديم صورة تاريخية أمام العالم بأرسه.
يف افتتاح مونديال العرب 2022، عشنا 

لحظات لن تنىس باستاد البيت، تلك اللحظات 
املذهلة التي انتظرناها بشغف ملدة اثني عرش 

عاما إىل أن حانت رضبة البداية ورحبت 
دوحة الخري واملحبة بكل عاشق للساحرة 

املستديرة. 
قطر التي واجهت كل التحديات بشجاعة 

منقطعة النظري، أقامت حفل افتتاح سيذكره 
التاريخ، فمن كان ينتقد يف السابق أصبح 

اآلن يشيد ويصفق، ومن كان يشكك يف 
قدرات التنظيم أضحى ُيخِرُج هاتفه برسعة 

لتصوير لقطات من أجل االحتفاظ بها. 
هو مونديالنا، وصل لكل أرجاء املعمورة 

بلغتنا وثقافتنا وتقاليدنا التي برزت يف كل 
مشهد من مشاهد الحدث االفتتاحي وهو 

كذلك مونديالنا الذي سيظل شاهدا عى تألق 
الرائع غانم املفتاح صاحب الشخصية القوية 

والجميلة يف نفس الوقت. 
بعد الرتحيب بالجميع يف دوحة الجميع، بدأت 
القمم الكروية الكبرية تتصدر العناوين، فكل 

منتخب يطمح لدخول التاريخ من أوسع 
أبوابه وهو اليشء الذي نجحت فيه دولة قطر 
عن جدارة واستحقاق وبشهادة كل من عاش 
تظاهرات من هذا الحجم يف مناسبات سابقة. 
استمتعوا بكل لحظة.. استمتعوا بكأس عاملية 

فخمة وقريبة إىل القلب، فخمة ألنها تحرتم 
أعى درجات الضيافة واالحرتاف وقريبة إىل 

القلب ألنها تجعل كل مقيم وزائر يفتخر 
بعروبته وحبه لدولة رائدة يف كل املجاالت.

أشرف بن عياد

كتب - عوض الكبايش

بيع نحو »3« 
ماليين تذكرة

الدوح�ة - قن�ا - أعل�ن االتحاد ال�دويل لكرة 
الق�دم )فيف�ا( ع�ن بيع م�ا يقرب م�ن ثالثة 
 FIFA مالي�ني تذك�رة لنهائي�ات كأس العالم
قط�ر 2022.  وقال متحدث باس�م الفيفا إنه 
ت�م بيع 2.95 مليون تذكرة حتى يوم االفتتاح 
األح�د، وتصدرت قائم�ة الدول األكث�ر إقباالً 
ع�ى رشاء التذاك�ر قط�ر الدولة املس�تضيفة 
واملكس�يك  املتح�دة  والوالي�ات  والس�عودية 
وبريطاني�ا واإلم�ارات واألرجنت�ني وفرنس�ا 
والهن�د والربازي�ل.  ويف وقت س�ابق كش�ف 
جيان�ي إنفانتينو رئيس االتح�اد الدويل لكرة 
القدم أن البطولة س�اعدت يف زيادة اإليرادات 
عى مدى الس�نوات األربع املاضية إىل مستوى 

قيايس بلغ 7.5 مليار دوالر.

كين يثير القلق 
أث�ار النج�م اإلنجلي�زي هاري ك�ني قلق 
جماه�ري منتخ�ب األس�ود الثالث�ة بع�د 
مباراته�م األوىل يف كأس العال�م 2022، 
حي�ث اكتس�حوا منتخ�ب إي�ران. وحقق 
منتخ�ب إنجل�رتا ف�وزا عريضا ع�ى إيران، 
بنتيج�ة 6 / 2، مس�اء أمس االثنني، 
ضمن مباري�ات الجولة األوىل 
الثانية يف كأس  للمجموعة 

العالم قطر 2022.
صحيف�ة  وبحس�ب 
 » يس كس�رب إ «
»ش�وهد  الربيطاني�ة 
املم�ر  يف  يم�يش  ك�ني 
امل�ؤدي لغرف�ة املالبس 
وكان  مرب�وط،  بكاح�ل 

يعرج قليال«.
ولم يس�تكمل ه�اري كني 
املب�اراة، وغ�ادر امللع�ب يف 
ذل�ك،  ورغ�م   .75 الدقيق�ة 
أضاف�ت الصحيفة أن »هاري 
كني أخرب الصحفيني أنه بخري«.
وأح�رز أه�داف إنجل�رتا، جود 
 )35( الدقيق�ة  يف  بيلينجه�ام 
و62(   43( س�اكا  وبوكاي�و 
 )1+45( س�رتلينج  ورحي�م 
ومارك�وس راش�فورد )71( 
وجاك جريليش )90(، فيما 
س�جل مهدي طارمي هديف 

إيران )65 و12+90(.

{ هاري كين

رونالدو:

نمتلك كل شيء
الدوح�ة- قنا- قال كريس�تيانو رونال�دو نجم املنتخب 
الربتغايل، إن منتخبات الربازيل واألرجنتني وفرنسا تملك 
أفض�ل الحظوظ للتتويج بلقب كأس العالم FIFA قطر 
2022. كما أّكد رونالدو، يف ترصيحات أمس، أن منتخب 
الربتغ�ال هو اآلخر يملك إمكاني�ات هائلة. وقال: »علينا 
التفكري يف مباراة غانا والتقدم بهدوء، وسيتطور املستوى 
بدءاً م�ن ذلك اللقاء، وإذا كنا الفريق األفضل فس�نصل 
إىل النهائ�ي، الفريق البطل س�يكون هو األفضل.. نملك 
مجموعة ش�ابة وهذا مزيج جيد«. م�ن جهة أخرى، أّكد 
النجم الربتغايل جاهزيته للمش�اركة يف املونديال، وقال: 
»لقد تعافيت بالفعل، وأشعر أنني 
مس�تعد لبدء كأس العالم بأفضل 
صورة ممكن�ة«. وأضاف: »الفوز 
باملوندي�ال س�يكون س�حرياً، ال 
نفتق�د أي يشء، ولدينا كل يشء.. 
التتوي�ج ب�كأس العالم س�يكون 
رائع�اً، لكن كل الفرق تريد الفوز، 
وليس نحن فقط.. سنعمل برتكيز 
وتاب�ع:  األبط�ال«.  نصب�ح  ك�ي 
»ك�ؤوس العال�م تك�ون مختلفة، 
العالم يتوقف، الكل يريد مشاهدة 
املس�ابقة«.  املباري�ات والتحدث عن 
وحول املنتخبات املرش�حة للقب، ق�ال رونالدو: »تملك 
الربازيل واألرجنتني وفرنس�ا الحظ�وظ األفضل، وهناك 
إس�بانيا وأملاني�ا، لكنن�ا ش�اهدنا يف ي�ورو 2016 أننا 

قادرون عى تحقيق املفاجأة وفرض أنفسنا«.

{ رونالدو

مع إيران بعد مصر

الحراس.. »عقدة كيروش« !
يواص�ل الحظ العاثر مطاردته للمدي�ر الفني الربتغايل املخرضم 
كارل�وس ك�ريوش، وخاص�ة فيم�ا يتعل�ق بح�راس مرم�اه يف 
املنتخبات الت�ي يتوىل مهمة تدريبها وتحدي�دا يف منتخبي إيران 
ومرص، حيث تظل تلك األزمة متواصلة معه وال تتخى عنه، ويجد 
نفس�ه يف أزمات ش�ديدة خ�الل مباريات حاس�مة تتعلق بمركز 
حراس�ة املرمى الذي يعت�رب أهم مراكز امللع�ب، ويضطر إلجراء 

تغيريات اضطرارية يف مركز الحارس األسايس ويلعب البديل.
بع�د 20 دقيقة فقط من مباراة إيران األوىل أمس أمام إنجلرتا، 
وجد كارلوس كريوش نفس�ه يف أزمة كبرية بعد إصابة حارسه 
األسايس عيل رضا وفش�ل عمليات عالجه ليواصل اللعب حتى 
النهاية، ويطل�ب إجراء التغيري وينزل بدال منه زميله الحارس 
البديل السيد حسني، والذي وجد نفسه مبارشة وبدون مقدمات 

يف هاري كني نجم هجوم منتخب األسود الثالثة ورفاقه.

ورطة الشناوي وجبل

وع�ى ما يبدو فإن كارلوس كريوش لديه مش�كلة واضحة مع 
مركز حارس املرمى األسايس، وهو ما حدث بالفعل معه خالل 
ف�رتة توليه مهمة قي�ادة املنتخب املرصي وتحدي�دا يف بطولة 

كأس األمم األفريقية 2021 والتي أقيمت يف الكامريون.
وخ�الل مباراة دور الس�تة عرش م�ن بطولة كأس أم�م أفريقيا 
وتحدي�دا باس�تاد جابوم�ا بمدين�ة دواال يف الكام�ريون، أصيب 
الح�ارس األس�ايس محمد الش�ناوي حارس األه�يل وأحد أفضل 
حراس قارة أفريقيا، وفشلت املحاوالت الطبية معه ليكمل املباراة، 
وغ�ادر ليضطر كريوش إلرشاك الح�ارس البديل محمد أبو جبل 
الع�ب الزمالك، ليواجه كوت ديف�وار ويكمل مع منتخب الفراعنة 

البطولة حارسا أساسيًا حتى مواجهة السنغال يف النهائي.
الغري�ب يف األم�ر أن إصابة الش�ناوي ومش�اركة أبو جبل يف 

تش�كيل منتخب مرص األس�ايس كانت أحد األس�باب الرئيسية 
يف مواصلة الفريق ملش�واره يف الكان، وبلوغه املباراة النهائية، 
بعدم�ا تألق أبو جبل يف مواجهة كوت ديفوار وتصدى لركالت 

الرتجيح التي أهلت الفراعنة ملواجهة املغرب يف ربع النهائي.
وخالل لقاء املغرب تألق أبو جبل بش�دة مجددا وبعدها واصل 
اإلبداع مرة أخرى أمام الكامريون صاحب األرض والجمهور يف 
نص�ف النهائي وكان صاحب كلمة تأهل الفراعنة إىل النهائي، 
ورغم تألقه أمام السنغال يف املباراة النهائية وظهوره بمستوى 
رائع إال أن أسود التريانجا توجوا يف النهاية باللقب القاري، وتم 

ترشيح أبو جبل حينها لنيل لقب أفضل حارس يف البطولة.

كتب- عاطف شادي

بالتعادل أمام الواليات المتحدة

بيـــل ينقـــذ ويلــز
خطف املنتخب الويلزي تعادال ثمينا من 
أم�ام الواليات املتح�دة األمريكية، بهدف 
لكل فريق، يف املباراة التي جمعتهما أمس 
االثنني، باس�تاد أحمد بن عيل املونديايل، 
ضمن لق�اءات الجول�ة األوىل من مرحلة 

املجموعات بكأس العالم.
تقدم تيموت�ي وياه للوالي�ات املتحدة يف 
الدقيق�ة 36، فيم�ا ع�ادل جاري�ث بيل 
النتيجة للمنتخب الويلزي من ركلة جزاء 

بالدقيقة 82.

كال  حص�د  التع�ادل،  به�ذا 
واح�دة  نقط�ة  املنتخب�ني 
باملركزين الثاني والثالث، خلف 

اإلنجلي�زي  املنتخ�ب  املتص�در 
)3 نق�اط(، ويتذي�ل املنتخ�ب 

اإليراني جدول الرتتيب بدون 
نقاط.

بس�يطرة  اللق�اء  ب�دأ 
ع�ى  املتح�دة  للوالي�ات 
ج�اءت  فيم�ا  الك�رة، 
الفرصة األوىل يف الدقيقة 

التاسعة، 
ك�رة  عرضية بع�د 

م�ن تيموت�ي وي�اه من 
كاد  اليمن�ى،  الناحي�ة 
أن  رون�دون  املداف�ع 
يضعها بالخطأ يف مرماه 
العرضي�ة  قاب�ل  بعدم�ا 
نج�ح  خاطئ�ة  برأس�ية 
يف  هيني�يس  الح�ارس 

إبعادها.
{ بيل يسجل هدف التعادل

{ ابو جبل وصالح

{علي رضا حارس ايران 
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محمد بن مفتاح بن عبدالرحمن المفتاح عضو مجلس الشورى:

المونديال سيبقى في الذاكرة

املفتاح  بن عبدالرحمن  بن مفتاح  السيد محمد  قال سعادة 
عضو مجلس الشورى إن بطولة كأس العالم 2022 ستحقق 
نجاحا يفوق التوقعات، حيث تعترب حدثا تاريخيا سيبقي يف 

ذاكرة العالم طويال.
العمل  خالل  من  نجحت  قطر  أن  خاص  حوار  يف  وأوضح 
والتخطيط السليم والرغبة يف اإلنجاز يف التصدي بنجاح لجميع 
حمالت التشكيك ويف فضح وردع حمالت التشويه وذلك عىل 
مدار 12 عاما متواصلة منذ أن نالت رشف تنظيم نهائيات 
كأس العالم وحتى خروج املونديال إىل النور بهذا الشكل املبهر.
واستعرض سعادته تأثريات املونديال عىل جميع القطاعات 

االقتصادية.. وفيما ييل التفاصيل:

} كيف ترى مشهد مونديال 2022 حتى اآلن؟ 

- مع بدء املونديال بات مؤكدا أن دولة قطر ماضية يف تنظيم 
بطولة كأس عالم استثنائية ستبهر العالم وستحقق نجاحا 
البطولة  تعترب  املستويات حيث  عىل جميع  التوقعات  يفوق 
حدثا تاريخيا استثنائيا سيبقى يف ذاكرة العالم طويال.. ليس 
فقط ألن كأس العالم هو الحدث الريايض األبرز عامليا أو لكون 
هذا الحدث ُيقام ألول مرة يف منطقة الرشق األوسط والعالم 
التجهيزات  من  بمجموعة  قامت  قطر  ألن  وإنما  العربي، 
ومواصالت  نقل  وشبكة  الرياضية  واإلنشاءات  االستثنائية 
لضمان  وفعاليات  وأنشطة  لوجستية  وخدمات  واتصاالت 
استضافة نسخة تاريخية مبهرة من بطولة كأس العالم الذي 
يمثل فرصة ممتازة إلبراز اسم قطر وإنجازاتها أمام العالم 
واستعراض تراثها وثقافتها ورفع اسم بلدنا عاليا والرتويج 

للدولة تجاريا واستثماريا وسياحيا. 
الحايل  للجيل  يحق  أنه  عىل  التأكيد  تجاوزا  ليس  ولذلك 
ولألجيال القادمة أن تفخر باإلنجازات التي تتحقق عىل أرض 

الواقع.
وقد نجحت قطر من خالل العمل والتخطيط السليم والرغبة 
ويف  التشكيك  لجميع حمالت  بنجاح  التصدي  يف  اإلنجاز  يف 
عاما   12 مدار  عىل  وذلك  التشوية  حمالت  وردع  فضح 
العالم  كأس  نهائيات  تنظيم  رشف  نالت  أن  منذ  متواصلة 
ولذلك  املبهر.  الشكل  بهذا  النور  إىل  املونديال  خرج  وحتى 
أعتقد أن قطر اآلن هي محط أنظار العالم ولذلك يجب علينا 
أن نستثمر هذا الحدث جيدا من خالل الرتويج لقطر وتحقيق 

حزمة من املكاسب الكربى.
ولعلها فرصة جيدة لتوجيه الشكر إىل حرضة صاحب السمو 
أمري البالد املفدى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وسمو األمري 
التاريخي  إلنجازهما  ثاني  آل  خليفة  بن  الشيخ حمد  الوالد 
املتمثل يف فوز قطر برشف تنظيم كأس العالم، يف ديسمرب 
2010، يف عهد األمري الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني 
فيما جاء انطالق املونديال يف 2022 يف عهد حرضة صاحب 
السمو أمري البالد املفدى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ليتوج 

جهود استمرت 12 عاما.

مكاسب المونديال

العالم  كأس  من  االستفادة  يمكن  كيف   {
في تحقيق المكاسب؟

- يمكن االستفادة من املونديال كحدث عاملي والبناء عليه من 
خالل إبراز قوة قطر الناعمة والرتويج لدولة قطر استثماريا 
وتسليط الضوء عىل بيئة األعمال ومناخ االستثمار وسهولة 
عىل  الضوء  وتسليط  الدولة  يف  األعمال  أنشطة  ممارسة 

االستثمار  ترويج  وكالة  مثل:  قطر  يف  االستثمار  منصات 
للعلوم  قطر  وواحة  للمال  قطر  ومركز  التجارة  ووزارة 
كأس  إن  بل  قطر.   - الحرة  املناطق  وهيئة  والتكنولوجيا 
العالم يمثل فرصة جيدة لتحويل دولة قطر إىل مركز مايل 
وتجاري عاملي وترسيخ مكانة قطر سياحيا وتعزيز تدفقات 
االستثمارات األجنبية املبارشة الواردة إىل الدولة واستعراض 
التي جذبت تدفقات  القطرية  البورصة  فرص االستثمار يف 
 2022 مطلع  منذ  تاريخها  يف  األعىل  هي  أجنبية  رأسمالية 

بفضل كأس العالم.

الترويج السياحي

} هل تعتقد أن المونديال يمثل فرصة للترويج 
لدولة قطر سياحيا؟

- بالتأكيد.. كأس العالم يمثل فرصة لتحقيق طفرة سياحية 
خصوصا يف ظل افتتاح أكثر من 30 منشأة سياحية وفندقية 
شهده  الذي  املتسارع  التطور  عن  فضال  جديدة  وترفيهية 
قطاع الضيافة حيث يعترب كل من قطاعي السياحة والضيافة 
الريايض  الحدث  من  استفادة  االقتصادية  القطاعات  أكثر 
األبرز عامليا فيما تشري التقديرات إىل استقطاب الدولة ألكثر 

من 1.7 مليون زائر خالل املونديال وهذا عدد كبري سينعكس 
إيجابا عىل معدالت اإلشغال.

وبالنسبة إىل قطاع السياحة فإن قطر لديها جميع املقومات 
خريطة  عىل  حضورها  برتسيخ  لها  تسمح  التي  واملؤهالت 
السياحة العاملية وباستقطاب ماليني الزوار سنويا يف مرحلة 

ما بعد كأس العالم.

االقتصاد القطري 

} كيف ترى انعكاسات كأس العالم على 
االقتصاد القطري؟

- كأس العالم مرحلة فارقة يف تاريخ االقتصاد القطري حيث 
شهد االقتصاد طفرة كربى عىل جميع املستويات بدءا من البنية 
النقل  التي شهدت تطورا متسارعا ومرورا بشبكة  التحتية 
الحكومي  واإلنفاق  الكربى  التنموية  واملشاريع  واملواصالت 
الرأسمايل املتزايد عىل مسرية النهضة والتنمية والبنية التحتية 
تم  التي  الكربى  التي شهدت طفرة كربى واملشاريع واملدن 
لألجيال  إرثا  ستمثل  املشاريع  هذه  أن  صحيح  انشاؤها.. 
القادمة وركيزة أساسية لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 
غري أن املونديال لعب دورا كبريا يف تحفيز التنمية ويمكن القول 
إن االقتصاد القطري سيجني مجموعة من املكاسب من كأس 

حجم العالم تتمثل يف:  زيادة 

لقطر  والرتويج  املبارشة  األجنبية  االستثمارية  التدفقات 
مايل  مركز  إىل  التحول  فرص  وتعزيز  وسياحيا  استثماريا 
غري  للقطاع  متوقع  قيايس  نمو  عن  فضال  إقليمي  وتجاري 
من  األخري  الربع  يف  بالطاقة(  املرتبط  )غري  الهيدركربوني 

.2022

التصنيفات االئتمانية 

} وماذا عن تصنيفات قطر االئتمانية.. هل 
يدعمها المونديال؟

 - لعب مونديال قطر دورا كبريا يف تعزيز اآلفاق االقتصادية 
لدولة قطر عىل املستويني املتوسط وقصري املدى بينما تمثل 
شهادة  قطر  لدولة  القوية  السيادية  االئتمانية  التصنيفات 
نجاح  عىل  العاملية  واالقتصادية  املالية  املؤسسات  من  ثقة 
السياسات االقتصادية التي تبارش الدولة تنفيذها من جهة 
وعىل قوة أساسيات االقتصاد الوطني واستمراره يف مسرية 

النمو من جهة أخرى.
2022 قامت وكالة التصنيف االئتمانية  وعىل وقع مونديال 
العاملية »موديز« مؤخرا برفع النظرة املستقبلية لدولة قطر 
من مستقرة إىل إيجابية فيما قامت وكالة التصنيف االئتماني 
العاملية ستاندرد آند بورز برفع التصنيف االئتماني السيادي 

لدولة قطر إىل »AA«، مع منحها نظرة مستقبلية مستقرة.

البيئة التشغيلية 

} هل تعتقد أن قطر تشهد تحسنا على 

مستوى البيئة التشغيلية؟ 

- بال شك.. البيئة التشغيلية تتحسن باستمرار من 
االقتصادية  للترشيعات  املستمر  التطوير  خالل 
لتصبح أكثر جاذبية ومرونة سواء للمستثمرين 
ويساهم  األجانب  املستثمرين  حتى  أو  املحليني 
املستثمرين  ارتفاع شهية  ذلك بشكل رئييس يف 
وتعزيز  القطري  السوق  يف  االستثمار  تجاه 

فرص التحول إىل مركز مايل عاملي. 

 ما بعد المونديال

} كيف تنظر إلى مرحلة ما بعد 
المونديال بالنسبة إلى االقتصاد الوطني؟

االقتصاد  نمو  بشأن  ومبرشة  واعدة  اآلفاق  أن  أعتقد   -
الوطني.. ويمكن القول أن مرشوع توسعة حقل الشمال وهو 
أكرب مرشوع للغاز قيد اإلنشاء يف العالم سيقود نمو االقتصاد 
التي  القطاعات  من  حزمة  عىل  إيجابا  وسينعكس  القطري 

ستستفيد منه بشكل كبري يف مرحلة ما بعد املونديال. 

 } ما هي أبرز القطاعات التي يجب التركيز 
عليها بعد المونديال؟ 

- هناك حزمة من القطاعات االقتصادية الواعدة التي ينبغى 
الرتكيز عليها يف أعقاب انتهاء كأس العالم وتتمثل يف: السياحة 
عن  الناتجة  الكربى  الزخم  حالة  من  لالستفادة  والضيافة 
والتجزئة  الريايض  االستثمار  قطاعات  عن  فضال  املونديال 
رئييس:  بشكل  التكنولوجيا  قطاعات  عىل  عالوة  والصناعة 
مثل إنرتنت األشياء والذكاء االصطناعي والحوسبة السحابية 
والتجارة  األبعاد  ثالثية  والطباعة  الضخمة  والبيانات 

اإللكرتونية وحلول االتصاالت املتقدمة.

فخورون باإلنجازات المتحققة على أرض الواقع

كأس العالم فرصــة إلبـــراز قوتنـــا الناعمــة

قطر نجحت في ردع الحمالت عبر »12« عاما

افتتاح المنشآت الجديدة يؤسس لطفرة سياحية

حوار - سعيد حبيب

االقتصاد القطري يجني 
ثمار الكأس بانتعاش 
كبير في الربع األخير 

قطر تتمتع بمقومات 
سياحية جاذبة ومؤهلة 

الستقطاب الماليين 
{ تصوير- ياسر زكريا

 }

محمد بن مفتاح

 بن عبدالرحمن المفتاح

}
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اإلكوادور  مباراة  ملف  العنابي  منتخبنا  أغلق 
افتتاح  يف  رد  دون  بهدفني  خرسها  التي 
التفكري  الفور  عىل  وبدأ   ،2022 العالم  كأس 
الجولة  يف  السنغال  أمام  القادمة  املباراة  يف 
ماتزال  حيث  األوىل،  املجموعة  من  الثانية 
الفوز  العنابي  اذا حقق  قائمة  التأهل  حظوظ 
يف  األقل  عىل  الفوز  أو  القادمتني  املباراتني  يف 
مباراة السنغال وانتظار ما ستسفر عنه نتائج 

هذه املجموعة الصعبة.
خفيفا  استشفائيا  مرانا  أمس  خاض  العنابي 
الكبري  الضغط  بعد  األنفاس  التقاط  أجل  من 
عن  معروف  هو  ملا  نظرا  الفريق  عاشه  الذي 
وتأثري  االفتتاحية من صعوبة كبرية  املباريات 
وقد  املعنوي،  الجانب  يف  خاصة  الالعبني  عىل 
الوطني  املنتخب  عنارص  عىل  واضحاً  ذلك  بدا 
بالصورة  فلم يظهر  االفتتاحية،  املباراة  خالل 
يزيد من  نقاط مما  أول ثالث  املتوقعة وخرس 

صعوبة الحسابات يف هذه املجموعة.
وبدأ  االفتتاح  ملف  الفور  عىل  أغلق  العنابي 

من  السنغال  مباراة  يف  رسيع  بشكل  التفكري 
وإسعاد  االنتصار  بحظوظ  التمسك  أجل 
الخسارة  بعد  حزينة  خرجت  التي  الجماهري 
يستحق  كان  آسيا  بطل  العنابي  ألن  األوىل 
هذه  مثل  القدم  كرة  يف  لكن  أفضل  مردودا 

األمور تحدث ويجب التعلم منها.
يخف  لم  سانشيز  فيليكس  اإلسباني  املدرب 
عىل  أكد  لكنه  الخسارة  بعد  بالحزن  شعوره 
العنابي  فيها  التي وقع  األخطاء  رضورة عالج 
التمركز  وعدم  التمرير  مستوى  عىل  وخاصة 
البحث  رضورة  مع  جيد  بشكل  الدفاعي 

أفضل،  هجومية  بصورة  للظهور  حلول  عن 
وسيكون عىل املدرب الوصول للتوليفة املناسبة 
املنتخب  ملواجهة  الصحيحة  اللعب  وطريقة 
السنغايل ألن أي خسارة جديدة ستعني خروج 
العنابي من حسابات التأهل وهو األمر الذي ال 
ويجب  قائمة  تزال  ما  فالفرصة  حدوثه،  نأمل 

التمسك بها بالشكل املناسب.
أيام ستشهد  اليوم وفيما تبقى من  التدريبات 
الفنية  الجاهزية  مستوى  ورفع  كبريا  تركيزا 
املعنوي  الجانب  عىل  الرتكيز  مع  والتكتيكية 
عنارص  عىل  سيكون  حيث  واضحة،  بصورة 

والظهور  أفضل  عروض  تقديم  العنابي 
الهائل  النجاح  مع  تتناسب  مميزة  بصورة 
الذي تحققه كأس العالم يف قطر عىل مستوى 

التنظيم.
الفرصة ما تزال قائمة ويجب القتال من أجل 
الالعبني  كل  عىل  وسيكون  عليها،  الحفاظ 
الرتكيز بصورة كبرية يف التدريبات حتى موعد 
عىل  وسيكون  القادمة،  الجمعة  يوم  املباراة 
املدرب إيجاد الحلول املناسبة إلظهار منتخبنا 
للقارة  كبطل  عنه  املعتادة  الطبيعية  بصورته 

اآلسيوية وليس املنتخب املستضيف فقط.

العنابي يغلق الملف
سانشيز 

يعالج أخطاء مباراة اإلكوادور 

كتب- عادل النجار

العنابي  منتخبنا  نجوم  أبدى 
أمام  الخسارة  بعد  أسفهم 
وقدموا  االفتتاح  يف  اإلكوادور 
الوقت  يف  للجماهري  اعتذارهم 
برضورة  فيه  تعاهدوا  الذي 
تقديم مستوى أفضل يف مباراتي 
أجل  من  وهولندا  السنغال 
التمسك بحظوظ التأهل وإسعاد 
عن  تتأخر  لم  التي  الجماهري 
تقديم الدعم واملساندة وحرضت 
بشكل كبري جدا يف استاد البيت 

حيث تجاوز عدد الجمهور العدد املسموح 
األدعم  نجوم  عىل  وسيكون  امللعب  يف  به 
البحث عن ظهور أفضل خاصة يف املباراة 
القادمة أمام السنغال ملصالحة الجماهري، 
مواصلة  كذلك  الجمهور  عىل  وسيكون 
يف  املونديال  ألن  واملساندة  الدعم  تقديم 
بنفس  الحضور  يستمر  أن  ويجب  قطر 
صورة  إظهار  أجل  من  والكثافة  الصورة 
املساندة  ومواصلة  العالم  أمام  مرشفة 
ببطوالت  كثريا  أسعدونا  الذين  للنجوم 

وانتصارات ال تنىس.

عىل  مميزة  هجومية  عنارص  منتخبنا  امتالك  رغم 
رأسها املعز عيل هداف كأس آسيا يف النسخة املاضية 

وهداف  واحدة  نسخة  يف  للبطولة  التاريخي  والهداف 
يظهر  لم  منتخبنا  ذلك  رغم  لكن  الذهبية،  الكأس 

أمام  كبرية  بصورة  وعانى  املطلوبة  الهجومية  بالصورة 
دفاع اإلكوادور، وستكون املهمة صعبة كذلك أمام الدفاع 
السنغايل اذا لم يكن الهجوم يف حالته وظهر بالصورة 
الفوز  حظوظ  من  يعزز  قويا  أداء  وقدم  املطلوبة 

والتمسك بفرص حصد الثالث نقاط.
سانشيز بدوره تحدث عن هذا األمر وأكد أنه سيعمل 

وسيكون  القادمة،  التدريبات  خالل  عالجه  عىل 
واملساندة  الدعم  تقديم  الوسط  عنارص  عىل 

عفيف  أكرم  طريق  عن  خاصة  للهجوم 
التدريبات  وتعترب  الهيدوس،  وحسن 

القادمة فرصة لتحقيق ذلك.

نجومنا تعاهدوا على ظهور أفضل

مصالحة الجماهير

عودة
 الفاعلية الهجومية

}

حسن الهيدوس

}

األخطاء الدفاعية مرفوضة

ثمن  العنابي  دفع 
الدفاعية  األخطاء 
املباراة  يف  الواضحة 
وقد  اإلكوادور،  أمام  األوىل 
الشباك هدفني وكان  استقبلت 
هناك هدف آخر تم إلغاؤه، وبالتايل 
يجب تجاوز هذا األمر يف مباراة السنغال 

النهم يمتلكون خط هجوم قويا للغاية، ويجب 
خاصة  الدفاع،  العنابي  عنارص  يعالج  أن 
وعبدالكريم  الراوي  وبسام  بوعالم  خوخي 
حسن، وسيكون عىل املدرب إيجاد حلول لعالج 
قد  األهداف  من  املزيد  استقبال  ألن  األمر  هذا 
عىل  املنافسة  من  منتخبنا  خروج  إىل  يؤدي 

بطاقة التأهل للدور الثاني.

تحذير من البطاقات

اهتمام باللقاء المرتقب

حذر الجهاز الفني ملنتخبنا الوطني 
الالعبني من كثرة تعرضهم للبطاقات 
امللونة، ففي املباراة االفتتاحية وحدها 

خرجت البطاقة الصفراء ضد 4 من عنارص 
العنابي، بدأت بسعد الدورسي، وكذلك 

املعز عيل وأكرم عفيف وكريم بوضيف، 
والشك أن زيادة البطاقات سيكون لها تأثري 

سلبي فيما تبقى من مباريات للمنتخب 
الوطني ويجب تفادي ذلك.

اهتم العديد من رواد مواقع التواصل 
االجتماعي باملباراة املرتقبة يوم الجمعة 

القادمة بني بطيل آسيا وافريقيا، حيث 
سيلعب منتخبنا العنابي بطل قارة آسيا 
مع املنتخب السنغايل بطل قارة افريقيا 

يف مباراة قوية للغاية ازداد اشتعالها 
بخسارة املنتخبني يف الجولة األوىل بنفس 

النتيجة وهي هدفان دون رد، لذا ستكون 
تلك املباراة يف غاية القوة والندية ونأمل أن 
ينجح العنابي يف حسمها وانعاش حظوظ 

التأهل للدور الثاني.
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االفتتاح 
»مبهر«.. 

والنجاح ليس 
غريبا على 

قطر

المغربي 

»األفضل« 

بين المنتخبات 

العربية 

»ال تقسوا« على العنابي

} كي�ف ترى مواجه�ة العنابي األوىل 
والخس�ارة أمام االكوادور؟

- بكل أس�ف نتيج�ة غري متوقع�ة، واملباراة 
للنس�يان، خاص�ة وأن املنتخ�ب ل�م يظه�ر 
بمس�تواه املعروف، ولديه الكث�ري ليقدمه يف 
البطول�ة، وظهوره األول لم يكن هو املنتظر، 
واتوق�ع ان يق�دم العب�و منتخبن�ا األفض�ل 
خالل الجولة القادمة... فقط »ال تقس�وا عىل 

العناب�ي«.

} ه�ل ترى أن الخ�وف والرهبة كان 
س�ببا يف الخس�ارة ؟

- ال.. الخوف ليس س�ببا... منتخبنا تخلص 
م�ن حال�ة الخ�وف يف مواجه�ات املنتخبات 
الكبرية، وكل ذلك بس�بب التج�ارب املتنوعة 
واملش�اركة يف بطوالت مختلفة.. سبق ولعبنا 
أم�ام منتخبات كب�رية عىل غ�رار األرجنتني 
والربتغ�ال...  وكن�دا  والتش�ييل  والربازي�ل 
وبغ�ض النظ�ر ع�ن النتيجة والخس�ارة يف 
الجول�ة األوىل...أعتق�د أن منتخب اإلكوادور 
يعت�رب األق�ل فني�اً يف املجموعة، ه�ذه وجهة 
نظ�ري، ولذلك البد أن تك�ون ثقتنا حارضة 
يف أنفس�نا، وعلينا التحضري بص�ورة مثالية 
وب�كل ثقة م�ن أج�ل تحقيق الف�وزيف ثاني 

املواجهات أمام الس�نغال. 

} ه�ل ت�رى ان املنتخ�ب القطري تم 
تحضريه نفس�يا للمباراة االفتتاحية ؟

- نع�م.. أعتق�د أن مب�اراة االفتت�اح تحمل 
ضغط�ا كب�ريا وكل العالم س�تتوجه أنظاره 

لهذه املباراة 

الهام�ة، لكن ما يميز املنتخب القطري ذهنيا 
هو أن الالعبني موجودون مع بعضهم بعضا 
ملدة طويلة، إىل جانب االستقرار عىل مستوى 
التش�كيلة ووجود اإلط�ار الفن�ي واإلداري، 
وكث�رة  النف�ي،  املخت�ص  إىل  باإلضاف�ة 
املشاركات األخرية تعد من أفضل التجهيزات 
الفنية والذهنية إىل جانب الدعم الجماهريي، 
كله�ا عوامل جعلت املنتخ�ب القطري جاهزا 
وبصورة كبرية نفس�يا للقاء أمام االكوادور، 

والخس�ارة لم تكن يف الحس�بان.

} كي�ف تنظر إىل الدع�م الجماهريي 
للعنابي يف اول املش�وار ؟

- بكل تأكيد الحضور الجماهريي كان رائعا 
وممي�زا، ومثلم�ا طالبن�ا الالعب�ني بالظهور 
بمس�توى جيد، نطل�ب من الجماه�ري أيضا 
أن تك�ون حارضة بق�وة وفعال�ة يف الجولة 
القادمة أمام الس�نغال، وأن تكون مش�جعة 
للمنتخ�ب ط�وال املب�اراة وتق�وم بالضغط 
ع�ىل املنتخب�ات األخ�رى، وأعتق�د أن الدعم 
الجماهريي سيجعل املنتخب القطري أفضل 

ع�ىل أرضي�ة املي�دان.

} م�ا توقعات�ك للمواجه�ات العربية 

املقبل�ة ؟

- لالس�ف أعتقد أن املنتخب�ات العربية كلها 
مجموع�ات  يف  موج�ودة 

لك�ن  صعب�ة، 
ملنتخب  ا

املغرب�ي هو األق�وى عربيا واألكث�ر جاهزية 
ع�ىل املس�توى الفن�ي، البطول�ة عربي�ة من 
حيث التنظي�م وأتمنى أن تكون عربية كذلك 
عىل مس�توى املش�اركة، ومش�اهدة أكثر من 
منتخ�ب عربي يف الدور الثان�ي من نهائيات 
املباري�ات  جمي�ع  العالم...بالتأكي�د  كأس 
صعبة وتتطلب من نجومنا مضاعفة الجهود 
والتح�يل بالعزيم�ة واإلرصار وإرادة الف�وز 
لتخط�ي العقبات، وبالطب�ع دون العودة إىل 
املواجهة األوىل أمام اإلكوادور الصعبة والتي 
كان الف�وز بها رضوريا وأتصور أن العنابي 
قادر عىل العودة بعد تجاوز الخسارة األوىل.

} كي�ف تنظر للمواجه�ة املقبلة أمام 
الس�نغال ؟

- املواجهة الثانية أمام السنغال بطل إفريقيا 
هي األصعب، فالسنغال من املنتخبات القوية 
ج�دا؛ ألنه يض�م كوكب�ة كبرية م�ن النجوم 
املحرتف�ني يف أق�وى الف�رق األوروبية، ولكن 
بطل آس�يا ال يق�ل قوة عن بط�ل إفريقيا.... 
أما اللقاء الثالث م�ع الهولندي فهي مواجهة 
بالغ�ة الصعوب�ة وربما تح�دد مصري الفرق 

املتأهل�ة لل�دور الثان�ي.

} م�ن ترش�ح للمنافس�ة ع�ىل اللقب 

املوندي�ايل ؟

- بط�والت العال�م مليئة باالح�داث والعطاء 
لالفض�ل، وم�ن الصع�ب تحدي�د م�ن ه�و 
الفائز باللقب ولكنني أتصور أن املنافس�ات 
ستكون رشسة عىل اللقب املونديايل، وخاصة 
ب�ني الفرق التي س�بق لها ني�ل رشف الفوز 
باللق�ب، وأعتقد أن املنافس�ة س�تكون أكثر 
رشاس�ة بني الربازيل واألرجنتني وفرنس�ا...

أتمن�ى أن تت�وج الربازي�ل باللق�ب ألني من 
مش�جعي السيليس�او حيث تمل�ك الربازيل 
أفض�ل جي�ل له�ا خالل آخ�ر 10 س�نوات، 
لكن املنافس�ة س�تكون صعبة نظ�را لوجود 
منتخب�ات جاهزة مث�ل األرجنت�ني وإنجلرتا 
وفرنس�ا والدانم�ارك، وألول مرة سنش�اهد 
تنافس�ا كبريا بني منتخب�ات أوروبا وأمريكا 

الالتيني�ة.

} يف الخت�ام كأس العال�م.. م�ا يرتك 
م�ن»إرث« بع�د النهاي�ة ؟

- بكل تأكيد كأس العالم س�يرتك إرثا عظيما 
ج�دا تتفاخر ب�ه األجي�ال، فاملونديال جعل 
قطر عىل كل لس�ان، وبات واضح�ا للجميع 
أن قط�ر تغ�ريت 180 درجة وأصب�ح لدينا 
بني�ة تحتي�ة حديث�ة وعندنا أح�دث الطرق 
والخدم�ات عىل أعىل مس�توى ومط�ار حمد 
ال�دويل واملرتو وامليناء كم�ا أنه بعد املونديال 
سنش�اهد زي�ادة كبرية يف عدد الس�ياح وكل 

ه�ذا ضم�ن رؤي�ة قط�ر 2030.

{ يونس علي

خسارة العنابي في بداية المشوار لم تكن في الحسبان، 
عطفا على الجاهزية والتحضيرات التي أجراها منتخبنا 

الوطني، لكن األداء لم يكن بالمستوى المنتظر... إال أن حفل 
افتتاح كأس العالم 2022، كان هو األكثر تميزا وإبهارا.

تحدثنا مع يونس علي مدربنا الوطني ومدرب نادي العربي 
الذي تحدث مطالبا دعم العبي المنتخب وعدم القسوة 

عليهم.. وتغنى بما قدمته قطر في ليلة ستبقى 
محفورة في ذاكرة كل العرب، حيث تم اإلجماع 

أن استاد البيت احتضن فعاليات رائعة جدا، وعروضا 
جد راقية عبرت فيها قطر عن األصالة العربية وثقافة 

األجداد، بفقرة غنائية من التراث في انطالقة الحفل 
ثم آية قرآنية من سورة الحجرات، وكذا تواجد مورجان 

فريمان في الحفل إللقاء كلمة مع الشاب القطري 
غانم المفتاح سفير النوايا الحسنة في قطر، كما عرضت 

الشاشات في »استاد البيت« أبرز اللحظات التي ال تنسى في 
بطوالت كأس العالم الماضية ممزوجة بعناصر فنية مثل 

تعويذات البطوالت الـ 10 الرسمية بشكل ضخم.
يونس علي مدربنا الوطني قدم العديد من الرسائل 
للجمهور واالعالم ولالعبي منتخبنا قبل المواجهات 

المقبلة واصفا مواجهة االكوادور بأنها »مباراة للنسيان«.. 
مشيرا إلى ان العنابي لديه الكثير ليقدمه في الجوالت 

المقبلة خاصة أمام السنغال وبعدها أمام 
هولندا، خاصة وان العنابي يحتاج للوقفة في 

هذا التوقيت... وفي هذا التوقيت تحدث 
إلينا المدرب يونس علي في حوار 

شامل جاء فيه:

حوار - عوض الكبايش

يونس علي العب منتخبنا ومدرب العربي لـ $ الرياضي:

مباراة اإلكوادور 
لـ »النسيان«... 
ويجب دعم 

الالعبين 

الوقت ليس »لالنتقاد«.. 
ونجومنا لديهم األفضل 

»المفاجآت« غير واردة.. 
والبرازيل وإنجلترا في النهائي



العالم  كأس  بطولة  مباريات  انطالق  شهد 
التي  السيناريوهات  أسوأ   2022 قطر  فيفا 
يتوقع  ان  املنظم  البلد  من  متشائم  ألي  يمكن 
املباراة يف  الضيافة سيخرس نقاط  أن صاحب 
وأن  املواجهة،  زمن  األول من  الساعة  النصف 
تلقى  الثالثة عندما  الدقيقة  يبدأ سقوطه منذ 
يف  الخلل  حجم  مدى  كشف  تسلل،  من  هدفا 

خطأ  الدفاع  خط  يرتكب  وأن  الدفاع،  محور 
قاتال يف نهاية الربع الساعة األول كلفه رضبة 
املباراة  نجم  من  شيطاني  اخرتاق  إثر  جزاء 
فالنسيا، وان يرتكب خطأ آخر يف نهاية الربع 
ساعة الثاني كلفه هدفا ثانيا بعد هدف رضبة 
الدفاع أيضا،  الهدف من محور  الجزاء، وجاء 
جاء  مثلما  تماما  رأسية  رضبة  من  جاء  كما 

الهدف امللغى. 
التي طارت  النقاط  األمر وتحدد مصري  حسم 
إىل أعايل االكوادور يف أمريكا الجنوبية يف نصف 
ساعة كان خاللها منتخبنا غائبا وما جاء بعد 

ذلك لم يكن اال من قبيل تحصيل الحاصل. 
عندها  سنتوقف  ومهمة  هامة  أشياء   »7«  

لتفسري ما حدث. 
النواحي  من  جاهزا  منتخبنا  يكن  لم  أوال: 
ضغوط  ملواجهة  والنفسانية  املعنوية 
االفتتاحية  املباراة  وتبعات  البطولة  استضافة 
املنتخبات  العبي  لجميع  أعباء  تشكل  التي 
ومهما  قيمتها  كانت  مهما  للبطوالت،  املضيفة 
األمر  يتعلق  وعندما  وعظمتها،  أهميتها  كانت 
عاليا  يكون  الضغوط  حجم  فان  باملونديال 
ان  يف  نشك  ال  اننا  والحقيقة  قياسية.  بصفة 
أدى دوره يف  املنتخب قد  الجهاز املرشف عىل 
أشياء  هناك  القدم  كرة  يف  ان  اال  الجانب  هذا 
واالداري  الفني  الجهاز  سيطرة  عن  تخرج 

بمجرد انطالق صافرة البداية. 
االكوادوري  لم يحرتم منتخبنا منافسه  ثانيا: 
للمرة  العالم  كأس  بطولة  يف  يشارك  الذي 
منتخبات  ورابع  عامليا   44 واملصنف  الرابعة 

يضم  والذي  مناسبتني  يف  الجنوبية  أمريكا 
العاملية،  الدوريات  يف  يلعبون  بارزين  نجوما 
كما أنه لم يدرك القيمة الحقيقية لقائد الفريق 
اينر فالنسيا الذي حلق يف أجواء املباراة وأحرز 
املدرب  يسحبه  ان  قبل  ملغى  وثالثا  هدفني 

جوستافو يف الدقيقة 70 من 
القادمة،  للمباراة  عليه  للمحافظة  اللقاء  زمن 
والنقاط  النتيجة  عىل  املدرب  اطمأن  أن  وبعد 
النهاية.  صافرة  من  ساعة  ربع  من  أكثر  قبل 
ومن باب التذكري نشري إىل ان منتخب االكوادور 
لديه خربة الفوز يف بطوالت كأس العالم حيث 
الثالث  مباريات خالل مشاركاته  خاض عرش 
السابقة وحقق الفوز يف أربع مناسبات وخرس 
عرشة  وسجل  واحدة،  مرة  وتعادل  خمس  يف 
11 هدفاً وال بد من  أهداف واستقبلت شباكه 
اإلشارة أيضا إىل انه خاض اول مباراة دولية 

عام 1938 وتعادل فيها مع بوليفيا. 
ثالثا: تعرض منتخبنا ملفاجأة تكتيكية جهزها 
ورقة  لعب  عندما  جوستافو  االكوادور  مدرب 
مما  البداية  صافرة  منذ  والهجوم  الضغط 
كانوا  الذين  منتخبنا  لالعبي  مفاجأة  شكل 
يتوقعون أن املنافس سيعمد لتهدئة اللعب يف 
أجوائها  يف  يدخل  أن  قبل  املباراة  بداية 

لعامل  ونتيجة  تدريجيا، 
املفاجأة، فان منتخبنا اضطر للبحث عن توازنه 
والتكيف مع الواقع الذي فرضه عليه املنافس 
رشوطه  وامالء  لعبه  أسلوب  فرض  من  بدال 
عىل املنافس، واستغرق األمر 30 دقيقة كاملة 
ويواجه  يستيقظ  ان  قبل  منتخبنا  تاه خاللها 
الواقع املر الذي فرضه عليه منتخب االكوادور. 
رابعا: من الناحية التكتيكية، يمكن القول ان 
مدرب  بالكامل  كسبها  املدربني  بني  املواجهة 
الخربة  صاحب  ألفارو  جوستافو  االكوادور 
الذي  خاصة  األرجنتيني  الدوري  يف  الطويلة 
قام بدراسة مستفيضة لتفاصيل أداء منتخبنا 
ووضع اسرتاتيجية اللعب من أجل الفوز عىل 
الهجومي  بالضغط  واملبادرة  املستضيف 
التسجيل  الحرص عىل  األوىل مع  اللحظة  منذ 
املبكر الرباك املنافس والحسم املبكر للنتيجة، 
بالنسبة  وأما  باالسرتاتيجية،  يتعلق  فيما  هذا 
للخطة الهجومية فقد تم الرتكيز عىل االخرتاق 
من القلب بمعنى من محور الدفاع، أين توجد 

خوخي  بني  التكامل  يف  الضعف  نقطة 
الكرات  فان  التفصيل  من  وبمزيد  وبسام، 
يف  الرئييس  الهجومي  الخيار  شكلت  العالية 
خطة املدرب جوستافو حيث تم استثمارها يف 
مرتني يف الهجمة التي جاءت بالهدف امللغى، 
يف  الثاني  بالهدف  جاءت  التي  الهجمة  ويف 
الجزاء  برضبة  جاءت  التي  الهجمة  ان  حني 

والهدف األول جاءت باالخرتاق من القلب. 
منتخبنا  قبل  من  الفعل  ردة  غابت  خامسا: 
فرضه  الذي  للواقع  استسلم  الذي  الوطني 
التحول  يف  كثريا  الفريق  عانى  حيث  املنافس 
من اللعب الدفاعي إىل اللعب الهجومي ووجد 
صعوبات كبرية يف الخروج بالكرة من مناطقه 
عفيف  اكرم  الالعب  اضطر  مما  اللعب،  وبناء 
الجهة  من  الهجوم  خط  يف  مركزه  ترك  من 
اللعب،  لبناء  امللعب  لوسط  والرتاجع  اليرسى 
غابت  التي  الفعل  ردة  عدم وجود  يؤكد  وهذا 

لعدة أسباب، أهمها أمران اثنان، وهما التنظيم 
اللعب  مرحلة  يف  االكوادور  ملنتخب  املحكم 
بدون كرة والضغط العايل عىل حامل الكرة من 
جهة وتفكك خطوط منتخبنا من جهة أخرى، 
الدفاعي  اللعب  يف  الوسط  العبي  انشغال  مع 

وعدم الربط بني الخطوط. 
أداء منتخبا بالرتابة والبساطة  سادسا: اتسم 
الالعبون  انشغل  حيث  الشديد،  والبطء 
انشغلوا  أكثر مما  املنافس  ملناورات  بالتصدي 
عنهم،  عرف  الذي  األداء  أسلوب  بفرض 
الكاملة  املبادرة  منتخبنا  ترك  أخرى  وبعبارة 
للمنافس واقترص دوره عىل التعامل معه برد 
الفعل، وهذا األداء ال يقود إىل الفوز وال للتعادل 
ألنه مجرد مجاراة للواقع وقبول باألمر الواقع. 
لم  اننا  إىل  نشري  الواقع،  ذلك  ولالستدالل عىل 
نالحظ أي تغيري يف إيقاع اللعب أو يف طريقة 
اللعب أو يف الخطة الهجومية من قبل الجهاز 
التبديالت منح  إجراء  التأخر يف  أن  الفني كما 
املباراة  إدارة  يف  الراحة  من  هامشا  املنافس 
بالشكل الذي يريحه، وكم كنا نتمنى ان يجري 
بعد  الثاني  الشوط  بداية  يف  التبديالت  املدرب 
تكتيكية  ملبادرة  يحتاج  الفريق  أن  تبني  ان 

جذرية تهزه وتؤلم املنافس. 
من  واحدة  الوطني  منتخبنا  خاض  سابعا: 
األخرية  الخمس  السنوات  يف  مبارياته  أسوأ 
ولكن  الورق  عىل  منه  أفضل  منافس  أمام 
يف  يكن  ولم  املتناول،  يف  يكون  ان  يمكن 
املعهود  مستواه  يف  يكن  لم  بل  حاالته  أفضل 
والطويلة،  املثالية  االعداد  الرغم من فرتة  عىل 
بعضها  ذكرنا  أسباب  لعدة  ذلك  ويعود 
يمكن  ال  فاننا  وعليه  السابقة،  األسطر  يف 
يف  الصورة  تلك  بمثل  يكون  ان  نتصور  ان 
أمامه  ليس  فانه  وعليه  القادمة،  املباريات 
يف  بكثري  أفضل  بوجه  والظهور  التحسن  اال 
السنغال  من  كل  أمام  القادمتني  املباراتني 
املنطق فإننا ال نطلب من  وهولندا، ومن باب 
منتخبنا املستحيل وال نحمل الالعبني أكثر من 
بمدى  ونؤمن  قدراتهم  يف  نثق  ألننا  طاقاتهم 
حرصهم عىل ترشيف املنتخب بنفس مستوى 
األداء الذي جلبوا لنا به الفرحة عىل املستوى 
العربي والخليجي واآلسيوي، وبالتايل ننتظر 
منهم ان يقدموا ما لديهم من إمكانيات عالية 
يف  ثقة  كلنا  ونحن  النتيجة،  يف  التفكري  دون 

عودة العنابي إىل مستواه املعهود.

منتخبنا لديه األفضل وال نطلب من العبينا المستحيل

»خسارة االفتتاح« ! »7« أسباب لـ
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تحليل د. العرويس العرتوس

تأخر الدخول

 في المواجهة 

بسبب الضغوط

1

تأخر

 التبديالت 

خدم المنافس 

5

 عدم 

احترام

 المنافس

2

االنشغال برد 
الفعل بدال من 
فرض األسلوب

6

الضغط الهجومي 

لإلكوادور شكل 

مفاجأة صادمة 

3

االستسالم
 للواقع وعدم 

العودة

7

 جوستافو 

فاز بالمواجهة 

التكتيكية

4
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المسؤولون واإلعالميون والضيوف يشــــــــــــــــــــــــيـدون بحـفـل االفـتتـاح األســطـوري

قــــطـــــر   أبــدعــت

العالم  لكأس  املبهر  االفتتاح  أصداء  تزال  ال 
قطر  قدمت  فقد  األرجاء،  يف  ترتدد   2022
صورة مميزة يف حفل االفتتاح الذي احتضنه 
استاد البيت، وخرج اليوم األول من املونديال 
يف  القطري  االبداع  يعزز  بما  مثايل  بشكل 
التي  قطر  عىل  غريباً  ليس  أمر  وهو  التنظيم 
هي  وقطر  ال  ملا  واالبداع،  التميز  عىل  اعتادت 

عاصمة الرياضة العاملية.

اإلشادة الواسعة جعلت الضيوف، ومن بينهم 
اإلعالميون يتحدثون بصورة رائعة عن روعة 
التنظيم وجمال قطر واإلبداع الذي كانت عليه 
الثقافة  تقديم  عىل  والحرص  االفتتاح  فقرات 
العرض  خالل  والقطرية  العربية  والهوية 
االفتتاحي املميز الذي كان خري بداية ملونديال 

سيكون األفضل يف التاريخ.
ودمج  والروعة  التميز  عىل  الجميع  أثنى  لقد 
الفنية  العروض  بجانب  الثقافة  يف  املتعة 
جميع  من  االعجاب  خطفت  التي  االستثنائية 
الذين  الضيوف  من  وليس  العالم  أنحاء 

أن قطر  يؤكد  بما  االفتتاح،  حرضوا يف ملعب 
منذ  العالم  كأس  يف  نسخة  أجمل  ستنظم 
الجودة  عكس  يشء  فكل  اآلن،  حتى  بدايته 

والخربة والقدرات الهائلة التي تمتلكها قطر.
وكان قد اشتمل حفل االفتتاح عىل كلمة ملهمة 
العالم،  وجدان  يف  أثر  الذي  املفتاح  لغانم 
بحديث رائع مع الفنان العاملي الكبري مورجان 
االفتتاح بمجموعة من  فريمان، وقد بدأ حفل 
حماس  أشعلت  التي  الراقصة  االستعراضات 
يف  الرتاث  من  غنائية  فقرة  سبقتها  الجماهري 

بداية الحفل.

لتميمة  خاصا  عرضا  االفتتاح  حفل  وشهد 
أنغام  عىل  الهواء  يف  تطايرت  التي  البطولة 
السينمائي  النجم  ألقى  وبعدها  املوسيقى، 
الشاب  رفقة  كلمة  فريمان  مورجان  الشهري 
القطري غانم املفتاح سفري النوايا الحسنة يف 
قطر ونالت إعجاب العالم وعكست املعتقدات 
والرتابط  التفاهم  مدى  تربز  التي  القطرية 
التقارب  أجل  من  الشعوب  كل  عىل  واالنفتاح 
ألغاني  عرضا  الحفل  شهد  كما  والتعارف. 
عرض  أعقبها  السابقة  العالم  كأس  بطوالت 
القطري  الفنان  من  اللغات  متعددة  أغنية 

الشهري  الكوري  املغني  الكبييس مشاركة  فهد 
جونجكوك وسط تفاعل جماهريي كبري، حيث 
تجاوز عدد الجمهور أكثر من 67 ألف متفرج 
وهو رقم كبري يعكس الروعة التي كان عليها 

حفل االفتتاح.
اإلعالم  وسائل  باهتمام  الحفل  حظي  وقد 
غري  وإبهار  تنظيم  من  شهده  ملا  العاملية، 
مسبوقني يف تاريخ افتتاحات البطولة األبرز يف 
العالم، ووصفته بعض وسائل اإلعالم العاملية 
وأثار  العالم  أنظار  خطف  حيث  بالتاريخي، 

تفاعال واسعا من محبي الساحرة املستديرة.

أعربوا  والضيوف  واملسؤولون  اإلعالميون 
ويف  الريايض   $ لـ  حديثهم  خالل 
مختلف وسائل اإلعالم عن إعجابهم الكبري جداً 
بحفل االفتتاح ووصفوه باملبهر واألسطوري، 
إعجاب  خطف  يف  نجحت  قطر  أن  مؤكدين 
االفتتاحي  الحفل  يف  رسالتها  وكانت  العالم 
بمثابة رد عىل كل االنتقادات واالتهامات وأن 
النطالقة  بداية  الحفل  ذلك  يف  قطر  قدمته  ما 
للنسخة  استثنائية  استضافة  يف  عادية  غري 
واملنطقة  األوسط  الرشق  يف  األوىل  املونديالية 

العربية.

كتب - عادل النجار

عبدالعزيز جاسم:

كارتر باتيستا:
محمد أبو تريكة:

صورة مشرفة للعرب

الحفل كان مبهرافقرات تعبر عن الهوية

انطالقة مثالية

بــــدايــــة اســتــثــنــائــيــة

الحلم تحول إلى حقيقة

تجربة رائعة للغاية

جاسم،  عبدالعزيز  الكويتي  اإلعالمي 
كان  الكويتية  األنباء  بجريدة  الصحفي 
الحفل  لتغطية  التواجد  عىل  حريصا 
يف  األزرق  مشاركة  عدم  رغم  االفتتاحي 

البطولة لكنه يعترب أن مونديال 
للكويت  مونديال  هو  قطر 

بعد  وقال  العرب،  وكل 
الحـفـل  مشـاهدته 
االفتتاحي من استاد 
البيت املونديايل »لقد 
رائعـا  حـفـال  كان 
عن  معربا  ومبهـرا 

الهوية والثقافة 
 ، لعـربيـة ا
وقـــــد 
نجـحـت 

فـي  قطر 
كـســـب 
م  حـتـرا ا
لجمـيـع  ا

أجل  من  تم  الذي  الكبري  العمل  بفضل 
صورة  بأفضل  بأكمله  املونديال  إخراج 

وليس فقط الحفل االفتتاحي«.
وأعتقد  املوعد  يف  كانت  »قطر  وأضاف 
يف  األوىل  املونديالية  النسخة  أن 
الرشق األوسط والوطن العربي 
مشـرفة  بصورة  سـتخرج 
كل  تمتلك  بالفعل  قطر  ألن 
املقومات التي تجعلها قادرة 
ملسنا  وقد  ذلك،  تحقيق  عىل 
الجميع  لدى  السعادة  مدى 
خالل حفـل االفتتـاح 
هــذا  ونعتـبـر 
الرضـا وهـذه 
اإلشادة بمثابة 
شهادة نجاح 
جـديـــدة 
للتنظـيـم 

القـطـري 
الرائع .

اإلعالمي الربازييل كارتر باتيستا صاحب تغريدة األذان الشهرية 
التي أحدثت صدى واسعا عىل منصات التواصل االجتماعي، 
تحدث لـ $ الريايض عن روعة االفتتاح، وقال إنه 
شاهد مستوى تنظيميا رائعا للغاية بما يؤكد جدارة 
»األجواء  وأضاف  العالم،  كأس  باستضافة  قطر 
املقاييس  للغاية والتنظيم رائع بكل  كانت مميزة 
العربية  الهوية  عن  للغاية  معربا  الحفل  وكان 
أكرب  اإلعالن عن نفسها بشكل  ونجحت قطر يف 
الفنية  الفقرات  كذلك  وكانت  البطولة  بداية  مع 
هذا  لقطر  ونبارك  للغاية  رائعة  واالستعراضية 
التي  بالجهود  مشيدا  الكبري«  التنظيمي  التميز 
بتلك  االفتتاحي  الحفل  إخراج  أجل  من  بذلت 
حجم  يعكس  الذي  األمر  وهو  الرائعة  الصورة 
مونديالية  نسخة  تنظيم  أجل  من  املبذول  العمل 
إبراز  يف  رغبة  العالية وسط  الجودة  بتلك  واقامتها  مبهر 

القدرات الهائلة للعالم.

{ كارتر 

باتيستا

الفعاليات  إدارة  يف  العمليات  أول  مسؤول  املريخي،  ندى  أكدت 
الحماس  بروح  يتمتع  عمل  فريق  إدارة  أن  العليا،  باللجنة 
والشغف باإلنجاز، يعد من أكثر الجوانب املجزية يف مرشوع حفل 
أنحاء  من  فنانني  مع  آخر  بعد  يوماً  »عملنا  وأضافت:  االفتتاح. 
املشهد  يف  أهمية  األكثر  التاريخي  الحدث  بهذا  لالحتفال  العالم 
لنا االستفادة من تجربة غنية وقيمة.  أتاح  العاملي، ما  الريايض 
واجتمع كافة املشاركني، بغض النظر عن جنسياتهم وعقائدهم، 
توحيد  عىل  وتأثريها  القدم  كرة  بقوة  اإليمان  عىل  وانتماءاتهم، 

العالم، كما أبدوا حماساً كبرياً إلتاحة الفرصة لهم لالنضمام لحفل 
افتتاح مونديال قطر  2022«. وتابع حفل  العالم قطر  افتتاح كأس 

2022 املليارات حول العالم، حيث استقطبت االحتفالية املبهرة اهتمام 
النطالق  مثالية  بداية  وجسدت  املشجعني،  وماليني  القدم  كرة  مجتمع 

البطولة التي تتواصل منافساتها عىل مدى 29 يوماً، وتختتم يف استاد لوسيل 
يف 18 ديسمرب املقبل، بحضور أكثر من 80 ألف مشجع.

ندى المريخي:

للمشاريع  العليا  اللجنة  يف  الفعاليات  إدارة  مديرة  جيلدر،  فان  يل  جيني  قالت 
عرض  تقديم  »تم  وقالت  املستويات،  جميع  عىل  رائعا  كان  االفتتاح  إن  واإلرث 
مذهل استحق اإلعجاب والتقدير، مع مجموعة رائعة من املشاركني. إن االحتفال 
ومع  مميزة.  بطولة  العالم  كأس  يجعل  ما  هو  القدم  كرة  خالل  من  بالثقافات 
استضافة هذه النسخة من البطولة ألول مرة يف هذا الجزء من العالم، أردنا أن 

ننتهز الفرصة لتقديم حفل فريد من نوعه«.
الفعاليات  تنظيم  يف  واسعة  عاملية  بخربات  تتمتع  التي  جيلدر،  فان  وأضافت 
الكربى، حيث عملت سابقاً يف احتفاالت مماثلة لدورة األلعاب األوملبية يف سيدني 
وكأس العالم للرجبي: »حرصنا عىل جمع العالم بأرسه لتنظيم حفل افتتاح عاملي 

املستوى، وهو ما جعل من الفعالية تجربة رائعة للغاية«.

جيني لي فان جيلدر:

املدير  ثاني،  آل  شيخة  الشيخة  قالت 
اللجنة  يف  الفعاليات  إلدارة  التنفيذي 
الوصول  إن  واإلرث،  للمشاريع  العليا 
املليارات  فيها  شهد  التي  اللحظة  إىل 
االفتتاحي  الحفل  العالم  أنحاء  من 
 ،2022 قطر   FIFA العالم  لكأس 
إىل حقيقة، ولوحة  بمثابة حلم تحول 
الهائلة  الجهود  فيها  تجسدت  رائعة 
بالنهار،  الليل  الذي وصل  العمل  لفريق 
العريق،  قطر  بتاريخ  يليق  عمل  لتقديم 
وبالحدث االستثنائي الذي يقام ألول مرة يف 

العالم العربي.
وشهد استاد البيت ليلة أمس حفل افتتاح مبهرا 
املميزة  اللوحات  من  عدداً  استعرض  العالم،  لكأس 
بني  الوحدة  أهمية  الضوء عىل  ألقت  قطر،  ثقافة  عكست 

جسور  مد  يف  القدم  كرة  قوة  عن  رسالة  مع  الشعوب، 
باللعبة  املشرتك  بالشغف  االحتفاء  خالل  من  التعاون 

األكثر شعبية يف العالم.
وعن الرؤية الخاصة بحفل االفتتاح، قالت شيخة آل ثاني: 
التنوع  عىل  قطر  يف  املونديال  افتتاح  حفل  رؤية  »ركزت 
الثقايف الذي يشكل مصدر ثراء للمجتمع، إضافة إىل إلقاء 
جوانب  عىل  العالم  وتعريف  القطري،  الرتاث  عىل  الضوء 

من عاداتنا وتقاليدنا التي نعتز بها«.
وأضافت: »حرصنا أيضاً عىل إبراز الهدف الذي نسعى إىل 
الناس  العاملي، وهو جمع  الحدث  استضافة  تحقيقه من 
الحواجز االجتماعية من  املونديال، وكرس  معاً تحت راية 
خالل بناء جسور التعاون والتقارب بني جميع الشعوب«.
فريق  مع  بالعمل  اعتزازها  عن  ثاني،  آل  وأعربت شيخة 
إدارة الفعاليات، وفخرها بالنجاح الباهر يف تنظيم حفل 

افتتاح الحدث العاملي.

من االفتتاح

الشيخة شيخة آل ثاني:

نهيول النزولتا:

النزولتا  نهيول  األرجنتيني  الصحفي  قال 
األرجنتينية  كالرين  بجريدة  يعمل  الذي 

الشهرية؛ إن الحفل االفتتاحي كان 
رائعاً للغاية واستحق اإلشادة 

حصل  التي  الواسعة 
أرجاء  جميع  من  عليها 
إنه تواجد  العالم، وقال 
االفتتاحي  الحفل  يف 
الفقرات  بكل  واستمتع 
واستمتع  شاهدها  التي 

كذلك بالجودة التي كان 
عليها استاد البيت وحسن 

تسهيل  وكذلك  التنظيم 
جميع  أن  مؤكداً  اإلعالميني،  عمل 

سعادتهم  عن  عربوا  زمالءه  اإلعالميني 

قطر  لتنظيم  الرائع  باملستوى  الكبرية 
للمونديال، وكذلك الدعم الكبري لإلعالميني، 
املؤرشات  هذه  كل  أن  مؤكدين 
يف  ستكون  قطر  أن  تؤكد 
للعالم  وستقدم  املوعد 
عىل  مسبوقة  غري  نسخة 
نجاح  معترب  اإلطالق، 
االفتتاح وخروجه  حفل 
البديعة  الصورة  بتلك 
نحو  البداية  بمثابة 
رائع  مستوى  تقديم 
املباريات  وستكون  للعالم 
دليال عىل ذلك التميز والروعة 
عىل  لقطر  التهنئة  وقدم  واإلبداع 

األرجنتيني نهيول النزولتاهذا النجاح الكبري.

إمــــكــــانــــيــــات هــائــلــة 

األرجنتيني سيرجيو:

قال اإلعالمي األرجنتيني سريجيو ليفنسكي إن األجواء 
امكانيات  يف قطر تبدو مثالية، وأضاف »لقد وجدت 
هائلة للغاية جعلتني اشعر بحالة من الذهول عندما 
جدا  كبرية  امكانيات  وجدت  فهنا  الدوحة،  إىل  جئت 
يف  بثقة  شعرت  ولهذا  االطالق  عىل  اتوقعها  أكن  لم 
االفتتاح  وقد شاهدنا حفل  بأفضل صورة  املونديال 

عىل  القطري  التنظيم  أن  يؤكد  وهذا  الرائع، 
مستوى عال وكبري للغاية«.

وتابع »لقد نجحت قطر بشكل كبري يف تأكيد 
جدارتها باستضافة كأس العالم وقد شاهدت 
بنفيس حجم االمكانيات املوجودة وعرفت ان 

كبري  بشكل  ومنظما  مخططا  عمال  هناك 
العالم وملست لدى  يف كافة مالعب كأس 
نسخة  تقديم  يف  حقيقية  رغبة  الجميع 

مونديالية رائعة وتاريخية .

اإليطالي ميرلو:

تــــنــــظــــيــــم مـــــــمـــيـــــــز
أكد اإليطايل جياني مريلو رئيس االتحاد 
حفل  أن  الرياضية  للصحافة  الدويل 
ومميزا،  رائعا  كان  املونديايل  االفتتاح 
مؤكداً أن قطر قادرة عىل تنظيم نسخة 
استثنائية بما تمتلكه من قدرات كبرية، 
وقال إنه كان ينتظر الحفل االفتتاحي 
قطر  جاهزية  عىل  التأكيد  أجل  من 
األفضل،  النسخة  الستضافة  الكاملة 
من  يجعل  قطر  تقدمه  ما  معتربا 
تقديمه  األخرى  الدول  عىل  الصعب 
ألن  الجودة  ونفس  الصورة  بنفس 
مشيداً  التفاصيل،  بكل  اهتمت  قطر 
كذلك بما تم توفري من مراكز وأماكن 
لعمل اإلعالميني وهو ما يسهل عملية 
والفعاليات  واملتابعات  األخبار  نقل 
بصورة  البطولة  نجاح  من  ويعزز 
الرائعة  البداية  ان  مؤكداً  كبرية، 
قطر  نسخة  أن  تؤكد  للمونديال 

{  ميرلوستكون رائعة. { عبدالعزيز جاسم

{  محمد 

أبوتريكة

لم يخف النجم املرصي محمد أبو تريكة، سفري اللجنة 
بالنجاح  الكبرية  سعادته  واإلرث،  للمشاريع  العليا 
إن  »بي  عرب  وقال  العالم،  كأس  افتتاح  لحفل  الهائل 
سبورتس« إن »حفل افتتاح املونديال كان رائعا بل 
مبهرا وكان ذلك متوقعا من قطر التي أصبحت بعد 
إبداعها يف افتتاح كأس العالم أفضل دولة عربية يف 
العنابي  يحقق  أن  نتمنى  »كنا  وأضاف  التنظيم«. 
نتيجة أفضل بعد ذلك الحفل االفتتاحي الرائع، لكن 

ذلك ال يقلل من النجاح الكبري الذي تحقق بعد 
االفتتاح الرائع للمونديال، وهذا ليس 

غريباً عىل قطر التي اعتادت عىل 
صورة  وتقديم  والنجاح  التميز 
العربية  للرياضة  مرشفة 
مبهرا  مستوى  وقدمت  ككل، 
تابعه  الذي  االفتتاح  يف حفل 
قلب  من  مرة  ألول  العالم 

دولة عربية.

{ سيرجيو 

ليفنسكي

أجـواء مميزة
بتميز  يل  ماري  الجنوبية  الكورية  املشجعة  أشادت 
يف  رائعة  األجواء  »كانت  وقالت  االفتتاحي،  الحفل 
استاد البيت، حيث حرضت االفتتاح وكان األمر رائعا، 
فلكلورية  وعروضا  فنية  لوحات  عىل  الحفل  اشتمل 
يف  مشارك  منتخب  كل  تخص  تشجيعية  وأهازيج 
البطولة«، مشرية إىل أنها تعرفت عىل الثقافة القطرية 
غانم  القطري  الشاب  مثله  الذي  اللقاء  خالل  من 
الشهري  األمريكي  املمثل  يمثله  الذي  والغرب  املفتاح 
ظهر  كما  بينهما،  مميز  حوار  يف  فريمان  مورغان 
الخاصة  الشعبية  الفنية  اللوحات  الحفل بمزيج من 
الخاصة  والعروض  كالعرضة،  الخليج  بمنطقة 
املونديال  أن  العالم، مؤكدة  الثقافات حول  بمختلف 

رائع يف قطر.

الكورية ماري لي:
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إعالميات عربيات يتحدثن لـ                  عن حفل االفتتاح:

إشادة نسائية باللوحات اإلبداعية

 FIFA حظي حفل افتتاح بطولة كأس العالم
قطر 2022 الذي أقيم أمس األول باستاد 

البيت املونديايل باهتمام كبري من اإلعالميني 
واإلعالميات حيث شهد الحفل مزجاً فريداً بني 
عبق الرشق بنكهة قطرية خالصة وبني حداثة 

الغرب بإيقاعها الرسيع، وتميّزت فقرات الحفل 
الذي سبق املباراة االفتتاحية بني منتخبي قطر 

املستضيف واإلكوادور ضمن املجموعة األوىل 
بإبهار برصي لم تشهده افتتاحيات بطولة 

كأس العالم من قبل.
عدد من »اإلعالميات« حرصن عىل التواجد يف 

الدوحة لحضور البطولة التاريخية.. $ 
الريايض التقى بعض اإلعالميات الستطالع 

رأيهن عن الحفل الذي استخدمت فيه أحدث 
تكنولوجيات اإلضاءة والصوت والخدع 

البرصية يف انسجام دقيق مع حركة التصوير 
واملجاميع والجمهور يف أرضية امللعب ويف 
املدرجات.. وُيعد حفل افتتاح بطولة كأس 

العالم FIFA قطر 2022 أحد أهم األحداث 
التي يتم بثها عاملياً ويتم مشاهدتها مبارشة يف 

كل ركن من أركان العالم.
وجاء الحديث يحمل الكثري من اإلشادة، خاصة 
بحفل االفتتاح الذي استغرق 30 دقيقة، وشمل 
برنامجا مكونا من سبع فقرات، أحياها فنانون 

عامليون، ومزج بني التقاليد القطرية والثقافة 
العاملية، فضال عن االحتفاء باملنتخبات الـ 32 

املشاركة، والدول املستضيفة للنسخ السابقة 
لكأس العالم، ومتطوعي البطولة.. نتابع ما 

جاء عىل لسانهن من خالل التقرير.

العراقية نغم التميمي:كتب - عوض الكبايش

العـالمــة الكامـــلة
أكدت اإلعالمية العراقية نغم التميمي أن قطر 

أبهرت العالم يف حفلها االفتتاحي والذي رسخت 
فيه تاريخ العرب اإلسالمي.. حيث كانت حارضة 
وبشدة الكلمات املقدسة للقرآن الكريم ولم تنَس 

الدولة املستضيفة والتي عملت عىل هذا الجهد 
الجماعي ألكثر من عرش سنوات لم تنَس خيمة 

العرب البدوية، حيث كانت جامعة لهم تحت 
خيمتها. وأضافت نغم التميمي: يمكننا وصف 

حفل االفتتاح باملبهر حقا وفعال كانت الرياضة 
موحدة للشعوب كما هي قطر جمعت قيادات 

العالم العربي واالسالمي تحت خيمة استاد البيت 
بحضور جماهريي ملفت.. وتابعت: قطر حقا 

تستحق االستضافة والتنظيم.. وحصدت نقاط 
املباراة الثالث يف التنظيم حتى وإن فقدتها يف 

امللعب أمام اإلكوادور.

{  نغم التميمي

الليبية فتحية مريعي:

نكهة عربية إسالمية
أشارت فتحية مريعي من املكتب اإلعالمي يف اللجنة األوملبية الليبية 
الخور  البيت بمدينة  العالم أجمع كانت نحو ملعب  أن عيون  إىل 
بعد انتظار استمر 12 عاما.. أبهرتنا الدوحة بحفل افتتاح أكثر من 

كله  العالم  كان  رائع حيث 
يشاهد ويرتقب هذا االبداع 
التنظيم،  وجودة  والفن 
واصلوا  دؤوبا  عمال  كان 
الليل بالنهار للوصول لهذه 
بطولة  من  املميزة  النسخة 
كأس العالم 2022 واألكيد 
ستكون النسخة عىل ارض 

عربية غري.
إرصار  أعجبني  أضافت: 
هذه  إخراج  عىل  الدوحة 
عربية  بنكهة  النسخة 
أوصلتها  رسالة  إسالمية 
اإلسالم  عن  للعالم  قطر 
واملسلمني، وكعربية مسلمة 
هذا  عىل  القبعة  لكم  أرفع 
االفتتاح الكبري واملثري الذي 

شد أنظار العالم.
وختمت حديثها قائلة: عىل الرغم من حمالت التشويه واالدعاءات 
وكسب  والعمل  بالثقة  ردت  لكنها  لها،  تعرضت  التي  الباطلة 
الرهان بدون شك. ليعرف الجميع ان العرب قادرون لو أرادوا.. 
ال يسعني إال أن اقول مربوك قطر، ومزيد من اإلرصار واالنجازات 

واالنتصارات.

{  فتحية مريعي

السودانية هيام تاج السر:

تجسـيد للتــراث القـــطـري
لم  إن قطر  السودانية  الصحفية  الرس  تاج  هيام  قالت 
مونديال  يف  مختلفة  نسخة  بإخراج  توقعاتنا  تخيب 
2022 بقطر، فالنسخة استثنائية بكل ما تحمل الكلمة 
من معان كونها تقام يف منطقة الرشق األوسط واملنطقة 
جيدة  فرصة  العربي(  )الحلم  تمثل  أنها  أي  العربية، 
لرؤية من نحب من أبطال اللعبة ومشاهدتهم عن قرب.

املونديال  بإقامة  جدا  سعيدة  يل  بالنسبة  وأضافت: 
بمنطقة الرشق األوسط.. وبدولة قطر التي تربطني بها 
عالقة وجدانية.. بدأ التحدي منذ سنوات وترجم لواقع 
بعد أن أوفت قطر حكومة وشعبا وعملت يف صمت من 

أجل الوصول للهدف.

وتابعت: فخورة بتنظيم الحدث الريايض العاملي األكرب 
كأس  تقام  أن  كعرب  حلمنا  فطاملا  قطر،  يف  واألهم 
العالم يف بلد عربي وإسالمي حتى حققت قطــــر لنا 
وجـــسد  جميـــال  جاء  االفتتاح  أن  مؤكدة  الحلم.. 
تراث البلد ورفع راية اإلسالم.. وأكدت قطر أن من يريد 

العمل ال يلتفت لألقاويل.
حال  ولكنه  االفتتاح  يف  قطر  أحزنتني خسارة  وقالت: 
الكأس  نالت  قطر  يل  وبالنسبة  املستديرة..  الساحرة 
ملفات  عىل  ملفها  وتفوق  بالتنظيم  فوزها  إعالن  منذ 
دول عريقة وكبرية ولها باع طويل يف تنظيم البطوالت 

الكربى.
}  هيام تاج السر

العمانية زينب الزدحالية:

فقرات تحاكي اإلنسانية

أكدت زينب الزدحالية الصحفية 
الرياضية بجريدة الوطن العمانية 

أن ما ظهرت عليه دولة قطر يف حفل 
افتتاح كأس العالم 2022 لم يكن 

باألمر املفاجئ، فكما عودتنا دولة قطر 
بأن تظهر بشكل مبهر وغري متوقع يف 

كل االستضافات السابقة وهي دوما ما 
تنافس نفسها يف تقديم األفضل.

وأضافت: حفل االفتتاح ليس مجرد 
افتتاح عابر، بل كان يحمل دالالت عميقة 

تحاكي اإلنسانية وعمق العالقات بني 
شعوب العالم الذي ساده الطابع العربي 

واإلسالمي، حقيقة هذا إن دل عىل يشء 
فقد دل عىل أن قطر تتعامل مع األحداث 
كصناعة ومنتج واستثمار يف الكثري من 

الجوانب. 

{  زينب الزدحالية

المغربية حنان الشفاع:

حـفــل خـيــالـي

قالت حنان الشفاع من ميديا 90 املغرب: 
افتتاح املونديال كان مبهرا ورشفنا 

كعرب، وحقيقة لم يكن لدينا الشك يف 
قدرات قطر عىل التوقيع عىل نسخة 

استثنائية نقطة بدايتها بحفل خيايل 
تجاوز سقف كل التوقعات وجسد يف 
واقع جميل بعث العديد من الرسائل 

اإلنسانية للعالم.  وأضافت حنان: 
الجميل أن الحفل حمل الهوية اإلسالمية 

العربية الخليجية، وبفضل قطر أكدنا 
للعالم أننا قادرون عىل التحدي وتنظيم 

أكرب حدث كروي عاملي.

{  حنان الشفاع
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حوار  يف  سيف  يوسف  املخرضم  املعلق  وقال 
يأتي  املحبة  كثر  عىل  الريايض:  لـ$ 
العتب، ردا عىل سهام االنتقاد التي كان يوجهها 
لألداء  املواجهة  أحداث  عىل  التعليق  خالل 
سانشيز  فيليكس  املدرب  مطالبا  القطري، 
والالعبني  التغيريات  بإجراء  وتكرارا  مرارا 
الضغوطات  باللعب دون خوف والتخلص من 

واالرتباك. 
التي  اعتزاله  شائعة  إىل  سيف  وتطرق 
التواصل  عىل  واسع  بشكل  مؤخرا  انترشت 
بالنسبة  توقعاته  إىل  باإلضافة  االجتماعي، 
املشاركة  األخرى  العربية  املنتخبات  لحظوظ 
يف  يشجعه  الذي  املفضل  ومنتخبه  باملونديال، 
التفاصيل  العاملي، وغريها من  الكروي  العرس 
يف  عليها  اإلجابة  سنطالع  التي  والتساؤالت 

سياق الحوار التايل: 
افتتاح  حفل  عىل  تعليقك  هو  ما  بداية   {

املونديال...؟
االفتتاح  حفل  عىل  القائمني  اإلخوان  أن  أعتقد 
بذلوا مجهودا كبريا، ولقد أتيحت لنا الفرصة أنا 
وزمييل أيمن جادة لحضور بروفة حفل االفتتاح 
يف االستديو قبل تدشينه بيوم، وانبهرنا بالقيمة 
واملعنى والفقرات السلسة التي عربت عن تراثنا 
وتاريخنا وبيئتنا القطرية والعربية واإلسالمية، 
العرس  يف  مرة  ألول  القرآنية  اآليات  وتالوة 
املفتاح  غانم  األخ  أن  وأعتقد  العاملي،  الكروي 
هو النجم األول الفتتاح كان ضخما وكبريا ومن 
طراز رفيع، ولقد تعودنا أن املسؤولني يف قطر 
عادة ما يقدمون مثل هذه االحتفاالت بطريقة 
مبهرة ومبهجة، خصوصا الفقرة التي جمعت 

حمد  بن  تميم  الشيخ  السمو  صاحب  بني  ما 
ثاني  آل  خليفة  بن  حمد  الشيخ  الوالد  واألمري 

حفظهما الله، هذه لقطات خالدة لن تنىس. 

أريد االعتزال 

مثل  أن  االفتتاح  مباراة  بعد  قلت  ملاذا   {

هذه املباريات تجعلني أريد االعتزال...؟
الحقيقة أنني لم أكن أتوقع أن يظهر منتخبنا 
اإلكوادور  أمام  االفتتاحية  املباراة  يف  الوطني 
الكبري  االهتمام  وسط  خصوصا  السوء،  بهذا 
واملشهد  وشعبا،  قيادة  الدولة  من  وجده  الذي 
يف ملعب البيت والحفل االفتتاحي غري املسبوق، 
أن  االحتفالية  األجواء  هذه  مع  أن  أتمنى  كنت 
تكتمل الفرحة بأن يؤدي املنتخب مباراة جيدة، 
بغض النظر عن النتيجة، أن تلعب وتخرس هذا 
ومقبول  منطقي  أمر 

تسخر  أن  لكن  وخسارة،  ربح  القدم  كرة  ألن 
الحقيقة،  مقبول  غري  أمر  هذا  واألداء  النتيجة 
ونستطيع القول إننا ربحنا حفل االفتتاح الرائع 
ولكننا خرسنا املباراة لعباً ونتيجة، ولكن عموما 

عىل كثر املحبة يأتي العتب. 
يوسف  اعتزال  شائعة  عىل  ترد  كيف   {

سيف التي يتناقلها البعض...؟ 
وقبل  املباريات،  عىل  التعليق  عن  أتوقف  لم 
االفتتاحية  املباراة  عىل  للتعليق  األخري  الظهور 
يف  أعلق  كنت  ثالثة  أو  يومني  قبل  للمونديال، 
أسبوعي  بشكل  وأتعامل   »beIN SPORTS«
أما  القناة،  إدارة  من  املوضوع  الجدول  مع 
اعتزايل  عن  ترددت  التي  لإلشاعة  بالنسبة 
طوال  تعودنا  االجتماعي،  التواصل  بمواقع 
هذه  مثل  عىل  الريايض  اإلعالم  يف  عملنا  فرتة 
األعوام  لها سببا، ويف  التي ال أعرف  الشائعات 
هذه  حدة  زادت  تحديدا  األخرية 

يف  جعلنا  الذي  األمر  واضح،  بشكل  الشائعات 
عناء  أنفسنا حتى  نكلف  ال  األحيان  من  الكثري 
يف  تنترش  التي  الشائعات  هذه  مثل  عىل  الرد 
يف  النار  انتشار  االجتماعي  التواصل  وسائل 

الهشيم.

مروجو الشائعات 

يف  الشائعات  ملروجي  قائل  أنت  }ماذا 

السوشيال ميديا...؟ 
اعتزايل:  شائعة  أطلق  الذي  للشخص  أقول 
الناس،  إقناع  يف  تفلح  لعلك  أخرى  مرة  حاول 
هذا  يف  قطري  معلق  يعتزل  أن  يمكن  ال  ألنه 
األبرز  الريايض  الحدث  العالم  التوقيت، وكأس 
يقام عىل أرض قطر، وبالطبع ال نية لدي عىل 
اإلطالق العتزال التعليق، بل سأبقى أحد جنود 
وأعمل  أحبه  الذي  املجال  يف  الغايل  الوطن  هذا 

فيه منذ عقود.
يف  التحكم  تستطع  لم  أنك  يالحظ   {

بسبب  العنابي  مباراة  بعد  مشاعرك 
الخسارة؟ 

ليس  املباراة،  نهاية  بعد  للغاية  حزينا  كنت 
أننا لعبنا  2/  صفر، وإنما بسبب  ألننا خرسنا 
الالعبني، ولألسف  الجيل من  أسوأ مباراة لهذا 
العالم،  افتتاح بطولة كأس  الخسارة جاءت يف 
كنت  ألنني  الحزن،  عيلّ  خيم  الحقيقة  وهنا 
واملقيمني  املواطنني  القطريني  فرحة  أتمنى 
اليوم  ذلك  لوحة  إلكمال  أجمعني،  والعرب 
الجميل بأداء يرقى ملستوى تطلعات الجماهري 
وخارج  داخل  املباراة  شاهدت  التي  الغفرية 
أفضل  القادم  بأن  نتفاءل  دعنا  ولكن  امللعب، 

بإذن الله. 

توقعات وحظوظ

لحظوظ  بالنسبة  توقعاتك  هي  ما   {

املشاركة  األخرى  العربية  املنتخبات 
باملونديال؟ 

إجراء  منذ  املوضوع  بهذا  نظري  ذكرت وجهة 
املنتخبات  مجموعات  أن  والحقيقة  القرعة، 
العربية األربعة املشاركة صعبة للغاية، ولكنها 
ليست مستحيلة عىل اإلطالق، ونحن نعلم أن يف 
عالم كرة القدم بالعمل والجد واالجتهاد ممكن 
أن يتحقق املراد، بالرغم من أن هناك فارقا كبريا 
توفرت  إذا  ولكن  الفنية،  للمستويات  بالنسبة 
الروح املعنوية العالية يف بعض األحيان، يمكن 
الفريق  وبالتايل  الفنية،  الفوارق  تقلص  أن 

يمكن أن يذهب بعيدا يف املونديال. 
بخالف  املفضل  منتخبك  هو  ما   {

منتخباتنا العربية املشاركة بالبطولة؟ 
منتخبي املفضل هو منتخب السامبا الربازييل، 
البطولة،  من  متقدمة  مراحل  لبلوغ  وأرشحه 
وتعزيز  السادس،  لقبه  لتحقيق  مؤهل  فهو 
بكأس  الفائزة  املنتخبات  لقائمة  صدارته 
العالم، بعد غيابه عن منصة التتويج ألكثر من 
عرشين عاماً، منذ حصوله عىل الكأس يف نسخة 
يف  واليابان، خاصة  الجنوبية  كوريا  يف   2002
ظل الدعم الجماهريي املتوقع، بفضل الشعبية 
يف  السامبا  منتخب  بها  يحظى  التي  الواسعة 
املنطقة العربية، إىل جانب املشجعني الربازيليني 
الذين يسافرون وراء منتخب بالدهم إىل قطر، 

لتشجيعهم والوقوف خلفهم يف املونديال.

في المالعب ومناطق المشجعين

»القطــرية« فـعـاليـات كــرويـة لـ
أعلنت الخطوط الجوية القطرية، بصفتها رشيك الطريان 
الرسمي للبطولة، االحتفاالت بانطالق بطولة كأس العالم 
فعاليات  خالل  من  وذلك  رسمياً   ™2022 قطر   FIFA
كروية خاصة يف املالعب ويف مناطق املشجعني يف جميع 

أنحاء البالد.
تم  مشجع،  مليون   1.5 يقارب  ما  الستقبال  وتحضرياً 
مؤخراً افتتاح التوسعة الجديدة ملطار حمد الدويل الحائز 
عىل العديد من الجوائز العاملية، باإلضافة إىل مناطق انتظار 
املسافرين وغريها العديد من املعالم السياحية املليئة باملرح 

والفعاليات الثقافية.
الرئيس  الباكر،  أكرب  السيد  سعادة  قال  جانبه  ومن 
التنفيذي ملجموعة الخطوط الجوية القطرية: »مع انتهاء 
العد التنازيل وبعد ميض أكثر من عقد من الزمن، أصبح 
حلمنا يف جمع العالم مًعا حقيقة وواقعا. لقد شهدنا حفل 
افتتاح تاريخي يليق بأعظم حدث كروي عىل وجه األرض.
بطولة  يف  شيقة  مباريات  »بانتظارنا  سعادته:  وأضاف 
كأس العالم، وأنا عىل يقني تام بأن كل مباراة منها ستكون 
يف  بأرسه  العالم  نستضيف  أن  يسعدنا  تنىس.  ال  تجربة 
دوحة الجميع لتجربة كرم الضيافة العربية األصيلة وأن 

يشاركونا شغفنا بجمع العالم من خالل السفر والرياضة«.
أغنية  مؤخراً  العالم  يف  طريان  رشكة  أفضل  وأطلقت 
إىل  القادمة  رحالتها  متن  عىل   »C.H.A.M.P.I.O.N.S«
املشجعني  إىل جميع  وأهدتها  العالم  بكأس  احتفاالً  قطر 
األغنية  بأداء  قام  وقد  مكان.  كل  يف  القدم  كرة  وعشاق 
الفنان العاملي الشاب خالد والنجم DJ Rodge وقد تمت 
الرسمية لرشكة  القنوات  املاليني عرب  قبل  مشاهدتها من 

الطريان.
الناقلة  أسطول  طائرات  ستزدان  البطولة،  فرتة  وخالل 
 48 العالم ™FIFA والذي يشمل  القطرية بشعار كأس 

،B777 طائرة بوينج
 A320، 12 طائرة ايرباص B787، 21 31 طائرة بوينج
 .A380 وثماني طائرات ايرباص A330 طائرة ايرباص
إضافة إىل ثالث طائرات بوينج B777 مطلية يدوًيا بشعار 

كأس العالم FIFA قطر 2022 ™.
ويف يوم املباراة وعند الوصول إىل أي من املالعب الثمانية، 
فإن الضيوف الكرام عىل موعد أيضاً مع الفرح واملتعة من 
خالل املشاركة بنشاطات تفاعلية عديدة والعاب مختلفة 
املخصص  القسم  يف  وذلك  األعمار  جميع  مع  تتناسب 

للخطوط الجوية القطرية.
املقيمني  القدم  كرة  لعشاق  أما 
فهم  البطولة،  خالل  قطر  يف 
»سكاي  جناح  لزيارة  مدعوون 
الجوية  الخطوط  هاوس« 
مهرجان  يف  املتواجد  القطرية، 
حديقة  يف   FIFA™ مشجعي 
البدع الواقعة عىل طول كورنيش 
يضم  والذي  الجميل  الدوحة 

مجموعة متنوعة من
تجربة  ومنها:  املمتعة  األنشطة 

الزيبالين الفريدة من نوعها، تحدي 
نيمار املثري، التصوير عىل األرجوحة، 

 –  Qverse تجربة  الوجه،  عىل  الرسم 
الجولة االفرتاضية يف درجة رجال األعمال 

من  العديد  وغريها  جوائز  عدة  عىل  الحائزة 
من  العديد  سينضم  كما  واألنشطة.  الفعاليات 

ليشاركوا باالحتفاالت يف  العامليني واملحليني  الفنانني 
منطقة املشجعني.

يوسف سيف معلق قنوات »beIN SPORTS«.. لـ                 :

»المـفـتاح« نجـم »االفـتـتـاح«
ربـحـــــــنـــا الحــــفـــل وخـــســـرنــا المـــبــــــاراة نتـيـجـــــة وأداء 

 أقــــول لــمـن أطــلق شـــائعــــة اعتــــزالـــي: »حـاول مـــرة أخــرى «

حوار - أكرم الفرجابي

 beIN« عبر األستاذ يوسف سيف المعلق الرياضي بقنوات
الوطني  منتخبنا  خسارة  من  امتعاضه  عن   ،»SPORTS

أمام اإلكوادور بهدفين مقابل هدف في افتتاح بطولة 
كأس العالم قطر 2022، قائال لزمالئه في االستديو 

الفني  »المستوى  الختام:  صافرة  عقب  التحليلي 
في  القطري  المنتخب  قدمه  الذي  المتواضع 

في  جديا  أفكر  يجعلني  االفتتاحية  مباراة 
الرياضي، وأتساءل: هل هذا  التعليق  اعتزال 

هو بطل آسيا؟«.

{  يوسف سيف

مجـمــوعــات »الـعــــرب« صــعبــــة ولكـــن ليســــت مســتحيــلة 
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»الروائع القطرية« الصـحـافـة العالمـية تتغــــــــــنى بـ
ــــي األرجــنــتــيــنــيــة«: »الـــجـــواهـــر« حــاضــرة مــن تــعــويــذات وأعـــام »أول

من افتتاح مبهر.. إىل حفل يخطف األضواء.. وصوالً 
تفاعلت  العرب..  مونديال  افتتاح  يف  قطري  إلبداع 
العاملية، بحفل افتتاح بطولة  مختلف وسائل اإلعالم 
كأس العالم قطر 2022 الذي أقيم باستاد البيت، ملا 
شهده من إعداد وتنظيم وإبهار غري مسبوق يف تاريخ 

افتتاحات البطولة األبرز يف العالم.
االفتتاح  حفل  العاملية  اإلعالم  وسائل  ووصفت 

املاضية  للنسخ  عاد  الحفل  ان  خاصة  بالتاريخي، 
النسخ  بتعويذات  املستديرة  الكرة  عشاق  فيه  وذكر 
تفاعال  وأثار  العالم  أنظار  خطف  حيث   ..21 الـ 
واسعا من محبي الساحرة املستديرة، مؤكدة حرص 
جميع  بني  التقارب  تحقيق  عىل  الحفل  منظمي 
الشعوب، والتغلب عىل االختالفات من خالل اإلنسانية 

واالحرتام.
التي  سبورت«  ديلو  »الجازيتا  صحيفة  مع  البداية 
باألضواء  املونديال  افتتاح  يف  كبري  »عرض  كتبت 
املفتاح(  )غانم  الخاص  والضيف  والتمائم  واألعالم 

ومورجان فريمان راوي حفل االفتتاح«.
للنسخة  مبهر  افتتاح  حفل  نظمت  قطر  وأضافت: 
الثانية والعرشين من بطولة كأس العالم لكرة القدم، 
بني  تمزج  فقرات  من  الحفل  تضمنه  ما  إىل  مشرية 
التقاليد القطرية والثقافة العاملية، فضال عن الفقرة 
الفنية التي استعرضت أغاني النسخ السابقة لكأس 

العالم مع عرض تمائم تلك البطوالت.
األرجنتينية: جواهر كأس  أويل  فيما عنونت صحيفة 
العالم حارضة من تعويذات املونديال ونجوم الغناء 
والعروض املميزة.. معتربة أن حفل االفتتاح الذي بدأ 

أشعلت  التي  الراقصة  االستعراضات  من  بمجموعة 
الرتاث،  من  غنائية  فقرة  سبقتها  الجماهري،  حماس 
التي  البطولة  لتميمة  الحفل عرضا خاصا  كما شهد 
تطايرت يف الهواء عىل أنغام املوسيقى، وبعدها ألقى 
النجم السينمائي الشهري مورغان فريمان كلمة برفقة 

الشاب القطري غانم املفتاح سفري النوايا الحسنة.
وكتبت شبكة تليفزيون Globo: افتتاح مثايل لكأس 

العالم.
عن  قرآنية  بآيات  انطلق  افتتاحي  حفل  أنه  وأكدت 
التقارب بني الشعوب، وشهد حضور املمثل األمريكي 

الشهري مورغان فريمان، واستذكار النسخ املونديالية 
السابقة.

دقيقة،   30 استغرق  الذي  االفتتاح  بحفل  ونوهت 
أحياها  فقرات،  سبع  من  مكونا  برنامجا  وشمل 
فنانون عامليون، ومزج بني التقاليد القطرية والثقافة 
 32 الـ  باملنتخبات  االحتفاء  عن  فضال  العاملية، 
املشاركة، وبالدول املستضيفة للنسخ السابقة لكأس 

العالم، وبمتطوعي البطولة.
رائع  يوم  الربازيلية:  أوجلوبو  صحيفة  قالت  كما   

بحضور الجميع يف افتتاح كأس العالم.

انطالق  من  قليلة  ساعات  قبل  أنه  إىل  وأشارت 
الكروي األكرب ألول مرة يف بلد عربي مسلم،  الحدث 
املشجعني  الدوحة مع تدفق  األجواء وسط  تصاعدت 
عىل  أنه  مؤكدة  األرضية،  للكرة  األربعة  األركان  من 
بدأ  البدع،  حديقة  من  وبالقرب  الدوحة،  كورنيش 
بالدهم  منتخبات  ألوان  يرتدون  الذين  املشجعون 
طول  عىل  وأضافت:  لها.  تشجيعا  أصواتهم  رفع  يف 
الطريق املؤدية إىل استاد البيت املستوحى من الخيمة 
األعالم  ارتفعت  البادية،  أهل  سكنها  التي  التقليدية 

القطرية عىل مداخل البيوت ومن نوافذ السيارات.

إعداد- وحيد بوسيوف

القدس العربي:»األنباء«:

افتتاح يجسد »الحلم العربي«دوحـة .. الجـميـع
الكويتية،  »األنباء  صحيفة  عنونت 
بـ   2022 العالم  كأس  افتتاح  عىل 
»دوحة..الجميع« يف إشارة للرتحيب 

القطري بالجميع.
رائعة،  لفتة  يف  الصحيفة:  وقالت 
املشجعني  جميع  قطر  أهدت 
عددا  البيت  استاد  يف  الحارضين 
كرم  تعكس  التذكارية  الهدايا  من 
توزيع  تم  حيث  القطري،  الضيافة 
امللعب  يف  كريس  كل  عىل  حقيبة 
التي تدل  تحتوي عىل املسك والعود 
اسـتقبال  يف  قطر  أهل  عادات  عىل 
»لعيب«  إىل  باإلضافة  الضيف، 
الهدايا  وأسعدت  البطولة،  تعويذة 

افتتاح  يف  للذكرى  ستبقى  التي 
يف  الحارضين  جميع  املونديال 
العالم  كأس  نسخ  يف  أوىل  مبادرة 
السابقة، وجاءت تلك الهدايا محملة 
واإلسالمي  العربي  التاريخ  بعبق 
إرثا  تجسد  التي  الخالدة  بجذوره 

يمجد عادات وتقاليد األجداد«.
»الجريدة«  صحيفة  كتبت  كما 
بعناوين  األوىل  صفحتها  الكويتية 
والفخر  اإلشادة  حول  تمحورت 
كأس  لبطولة  قطر  باستضافة 
ومن   ،2022 قطر   FIFA العالم 
تجمع  العرب  »دوحة  العناوين  تلك 

العالم«.

إن  العربي«  »القدس  صحيفة  قالت 
 30 استغرق  الذي  االفتتاح  حفل 
من  مكوناً  برنامجاً  شمل  دقيقة، 
سبع فقرات أحياها فنانون عامليون، 
القطرية  التقاليد  بني  ومزجت 
االحتفال  تم  بينما  العاملية،  والثقافة 
باملنتخبات الـ32 املشاركة، وبالدول 
العالم  لكأس  السابقة  املستضيفة 
الحلم  وأصبح  البطولة.  وبمتطوعي 
المس  الذي  الشعار  وهو  حقيقة، 
ومتابع  وعربي  قطري  كل  وجدان 
لبطولة كأس العالم، ليس يف املنطقة 
الساحرة  عشاق  كل  بل  فحسب، 
أيضاً  وهو  كانوا،  حيثما  املستديرة 

دول  سكان  وجدان  المس  شعور 
قريب  وقت  إىل  كانت  التي  الجنوب 

عىل هامش األحداث الكربى لعقود.
من  بآيات  املونديال  افتتاح  وكان 
العاملي  البطل  تالها  الكريم  القرآن 
األمريكي  املمثل  املفتاح، برفقة  غانم 
وتلتها  فريمان.  مورغان  املشهور 
أغنية »توب توب يا بحر« من الرتاث 
ورقصات  العرضة  رافقتها  املحيل، 
الخليج.  دول  يف  املنترشة  السيوف 
وغنى يف الحفل نجم موسيقى البوب 
آس«  تي  »بي  فرقة  من  جونغ كوك 
فهد  القطري  واملغني  الكورية، 

الكبييس.

صحيفة الخليج:افتخــار عـربــي

مرحبا بالعالم في باد العرب قطر  يف  العالم  كأس  افتتاح  حفل  حظي 
منصات  عرب  واسع  باهتمام   2022
التواصل العربية، وغلب عىل الحفل - الذي 

استمر لنحو 30 دقيقة - 
الرتاث الخليجي والعربي.
الجزائري  املعلق  وقال 
عرب  دراجي  حفيظ 
»من  تويرت  عىل  حسابه 
العالم  كأس  افتتاح  بوابة 

بني  والحداثة،  العراقة  بني  تجمع  قطر 
املايض والحارض، وتظهر يف حفل االفتتاح 
بعاداتها،  واعتزازها  بتقاليدها،  تمسكها 

حب  رسائل  وتبعث  بتاريخها،  وافتخارها 
وتسامح واحرتام لكل شعوب العالم.

الرحمن  عبد  الكويتي  اإلعالمي  وقال 
عىل  حسابه  عرب  الدين 
الصوتية  »املعلقة  تويرت 
االفتتاح  املصاحبة لحفل 
ورسقت  االنتباه  لفتت 
األضواء بصوتها الجميل 
اختيار  الرائع،  وأدائها 
هذا  أعشق  والتعبريات،  للكلمات  الفت 
املناسب  الشخص  يوضع  عندما  الجمال 

يف املكان املناسب«.

العالم  كأس  افتتاح  عىل  الخليج  صحيفة  عنونت 
قطر 2022 بـ »مرحبا بالعالم يف بالد العرب«.

كان  الذي  االفتتاح  حفل  تطرق  الصحيفة:  وقالت 
مدته نصف ساعة إىل فقرات تراثية خليجية عربية، 
العالم، والوعد  إىل  إيجابية من قطر  وحمل رسائل 
بتقديم نسخة استثنائية يف أول كأس العالم بأرض 

عربية.
السمو  صاحب  حرضة  ان  الصحيفة،  أكدت  كما 
املفدى،  البالد  أمري  ثاني  آل  حمد  بن  تميم  الشيخ 

حرص عىل تأكيد أن املونديال هو لكل العرب.

القبس: إشادة من الصحف المصرية
يا دوحة الخير.. يا فخر المايين

قطر  العالم  كأس  افتتاح  الذي شهده  الرائع  بالحفل  املرصية،  الصحف  أشادت 

مبهر..  بحفل  ينطلق  قطر  مونديال  اليوم:  اخبار  صحيفة  وعنونت   ،2022

بحضور زعماء العالم.

وقالت الصحيفة:أبهرت قطر العالم بحفل افتتاح أكثر من رائع ملونديال 2022، 

الحفل  وشهد  املقبل،  ديسمرب   18 حتى  أراضيها  عىل  الدوحة  تستضيفه  الذي 

حضور كبار الشخصيات.  كما قالت صحيفة األخبار: افتتاح مبهر لكأس العالم 
يف الدوحة.

وكتبت صحيفة املساء »أول لقاء تاريخي بني السييس وأردوغان بالدوحة«.  كما 

ألف مشجع   60 ابهر  اعتربته  الذي  االفتتاحي  بالحفل  الرشوق  اشادت صحيفة 

حرضوا الستاد البيت، وعنونت »انطالق قطر.. أول مونديال عىل أرض عربية«.

ووصفت صحيفة الجمهورية افتتاح كأس العالم قطر 2022 بـ»األسطوري«.

أشادت صحيفة »القبس« الكويتية، يف غالفها بافتتاح كأس العالم قطر 2022، 

وعنونت »يا دوحة الخري.. يا فخر املاليني« 

لها  دعت  التي  والسالم  التعايش  رسائل  من  العديد  حمل  مذهل  حفل  وقالت: 

الدوحة عرب الشاب القطري غانم املفتاح، واملمثل األمريكي الشهري مورغان فريمان 

اللذين تداوال يف ما بينهما حديثا مقتضبا، دعوا من خالله إىل التعايش والتقارب 

لرفعة الحضارة البرشية.

وتابعت الصحيفة: شهد حفل افتتاح البطولة مزجا بني عبق الرشق، بنكهة فريدة 

لوحات  سبع  تضمن  كما  الرسيع،  بإيقاعه  الغرب  حداثة  وبني  خالصة،  قطرية 

تعبريية تميزت بإبهار برصي لم تشهده افتتاحيات بطولة كأس العالم من قبل، 

واستخدمت فيها أحدث تكنولوجيات اإلضاءة والصوت. 
{ المساء

»la libre« البلجيكية:

سبورت اإلسبانية:

»ليكيب« الفرنسية:

قطر تفتح أبوابها

مورغان يدعو للتعايش

تكريم التقاليد العربية

التقليدية  األزياء  خطفت 
 la« صحيفة  يف  األنظار، 
وقالت:  البلجيكية،   »libre
يف  للعالم  أبوابها  تفتح  قطر 
حفل افتتاح ركز عىل التقاليد 
النجم  وبحضور  العريقة 

العاملي مورجان فريمان.
كأس  نهائيات  قطر  ومنحت 
مشيدة  عربيا،  مذاقا  العالم 
كأس  بطولة  افتتاح  بحفل 
 2022 قطر   FIFA العالم 

البيت  استاد  احتضنه  الذي 
من  تصميمه  املستوحى 

الخيمة البدوية الرتاثية.
تقرير  يف  الصحيفة،  ونوهت 
االفتتاح،  حفل  عن  لها 
العربية  الخيول  باصطفاف 
البيت، باإلضافة  خارج استاد 
من  الحفل  تضمنه  ما  إىل 
بني  تجمع  فنية  عروض 
والثقافة  العربية  التقاليد 

العاملية.

»ليكيب«  صحيفة  أكدت 
نرشته  تقرير  يف  الفرنسية، 
أن  االفتتاح،  حفل  حول  أمس 
التقاليد  بتكريم  قامت  قطر 
العربية. حيث قالت إن فقرات 
تقاليد  عززت  االفتتاح  حفل 
وتطور  وشيمهم  العرب 
يف  وذلك  ونجاحاته،  الغرب 
برصي  بإبهار  تميز  حفل 
التكنولوجيا  باستخدام  فريد 
البرصية والصوتية الحديثة مع 
انسجام يف العروض والتصوير 
وتحركات املجاميع عىل أرضية 
امللعب، وحراكات يف املدرجات 

الدول  جماهري  مختلف  من 
املشاركة يف املونديال. وأشارت 
حظي  العاملي  العرض  أن  إىل 
العالم،  حول  كبرية  بمتابعة 
رسائل  عرض  يف  نجح  حيث 
العربي  الوطن  عن  سامية 
والتقارب بني  للحوار  والدعوة 
مختلف األجناس وربط جسور 
ومختلفي  األعراق  بني  الصلة 
اآلخر  الثقافة واللون، واحرتام 
الغري،  وتقاليد  عادات  وتقدير 
التي  لألرض  رمزت  فالخيمة 
يعيش عليها الجميع ويستظل 

بسمائها الكل.

tv globo }صحيفة أوليه }

{ الجازيتا ديلو سبورت

{ صفحة سبورت 360

{ الشرق األوسط

»globo« : افـتـتــاح مـثــالـي»الجازيتا ديلو سبورت«: عرض كبير
la libre صحيفة }

{ صحيفة ليكيب

»الرؤية« العمانية:

صحيفة الرياض:

»مكة المكرمة«:

قطر تكتب التاريخ

الدوحة تبهر العالم

تقاليد قطرية وثقافة عالمية

»الرؤية«  صحيفة  كتبت 
األوىل،  صفحتها  يف  العمانية 
بافتتاح  التاريخ  تكتب  »قطر 
 »2022 ملونديال  أسطوري 
يخطف  البرصي  واإلبهار 
»البيت«،  نحو  املاليني  أنظار 
»أبهرت  الصحيفة  وقالت 
العالم  الشقيقة  قطر  دولة 
رائع  افتتاح  بحفل  أمس، 
لكرة  العالم  كأس  لبطولة 
منوعة  فقرات  تضمن  القدم، 
تجمع بني عبق الرشق وتاريخ 

 12 مدار  عىل  وقصتها  قطر 
لهذه  وصوال  العمل  من  عاما 
إضافة  التاريخية،  اللحظة 
وتقاليد  عادات  تعزز  لفقرات 
وتطور  وشيمهم  العرب 
وأضافت  ونجاحاته«.  الغرب 
أن الحفل تميز بإبهار برصي 
التكنولوجيا  باستخدام  فريد 
الحديثة  والصوتية  البرصية 
العروض  يف  انسجام  مع 
والتصوير وتحركات املجاميع 

عىل أرضية امللعب.

تبهر  »الدوحة  عنوان  تحت 
األوىل  صفحتها  ويف  العالم« 
»الرياض«  صحيفة  أشارت 

إىل توجيه سمو 
محمد  األمري 
بن  سلمان  بن 
يز  لعز ا عبد
سعود  آل 
العهد،  ويل 
مجلس  رئيس 
ء  ا ر ز لو ا
 ، ي د لسعو ا

جميع 
ت  ا ر ا ز لو ا
ت  لهيئا ا و

باململكة  الحكومية  والجهات 
أو  إضايف  دعم  أي  بتقديم 
تسهيالت تحتاج إليها الجهات 
النظرية يف دولة قطر الشقيقة، 
ملساندة جهودها يف استضافة 
2022م،  العالم  كأس  بطولة 
وأن يقوم سمو وزير الرياضة 

بمتابعة ذلك. وذكرت أن قطر 
مبهرا  افتتاح  حفل  نظمت 
والعرشين  الثانية  للنسخة 
لكرة  العالم  كأس  بطولة  من 
وألقى  القدم، 
السمو  صاحب 
بن  تميم  الشيخ 
ثاني  آل  حمد 
قطر  دولة  أمري 
هامش  عىل  كلمة 
االفتتاح،  حفل 
خاللها  رحب 
من  بالجماهري 
مؤكدا  العالم، 
بذلت  بالده  أن 
سبيل  يف  مضنيا  مجهودا 
أنجح  من  واحدة  تنظيم 
كأس  تاريخ  يف  البطوالت 
أن  يف  أمله  عن  معربا  العالم، 
مهرجانا  أجمع  العالم  يشهد 
أرض  عىل  مبهرا  كرويا 

الدوحة.

املكرمة  مكة  صحيفة  عنونت 
املبهر  االفتتاح  حفل  عىل 
بـ   2022 قطر  العالم  لكأس 
عاملية  وثقافة  قطرية  »تقاليد 
افتتاحية املونديال«. وقالت  يف 
الصحيفة: وسط استعراضات 
حماس  أشعلت  راقصة 
أمس،  الدوحة  يف  الجماهري 
سبقته فقرة غنائية من الرتاث، 

نظمت قطر حفل افتتاح مبهرا 
الثانية والعرشين من  للنسخة 
بطولة كأس العالم لكرة القدم، 
والتي تستمر حتى 18 ديسمرب 

املقبل.
االفتتاح  حفل  شهد  وأضافت: 
فقرات،   7 من  مكونا  برنامجا 
من ضمنها مزيج بني التقاليد 

القطرية والثقافة العاملية.

{ صحيفة الرؤية

{  صحيفة الرياض

{ صحيفة مكة المكرمة

{ القدس العربي{ األنباء

{ صحيفة الخليج

{ القبس

»سبورت«  صحيفة  أشادت 
اإلسبانية بفقرات حفل افتتاح 
النجم  وقالت:  العالم،  كأس 
يدعو  فريمن  مورغان  العاملي 

يف  التعايش  إىل 
حفل االفتتاح.

 : فـت ضـا أ و
شهد  الحفـل 
فريـدا  مزجا 
عـبـق  بيـن 
بنكهة  الرشق 
يـة  قـطــر
لصة  خا

بإيقاعه  الغرب  حداثة  وبني 
الحوار  إىل  مشرية  الرسيع، 
بني الرشق الذي يمثله الشاب 
القطري غانم املفتاح والغرب 
األمريكي  املمثل  يمثله  الذي 
فريمان،  مورغـان  الشـهيـر 
بمزيج  الحفـل  ظـهـر  كمـا 

الشـعبية  الفنية  اللوحات  من 
الخليج  بمنطقة  الخـاصـة 
والـعـــروض  كـالعرضـة، 
بـمـخــتـلـف  الخـاصــة 
لثـقــافــات  ا

حـول العالم. 
رت  شـــــا وأ
أن  إلـــــــى 
ض  لـعـــــر ا
رســالـة  قـدم 
من  تخرج  مهمة 
العربي  الوطن 
أجمع،  العالم  إىل 
توجيـه  تـم  خـالله  ومـن 
دعوة اللتقاء الجميع يف وحدة 
بني  الجسور  وربط  واحدة، 
العرق  يف  االختالفات  جميع 
والجنسية،  واللون  والثقافة 
بالقبول  املسافات  كل  مللء 

واالحرتام والتعايش.

{ سبورت



كل  ستساعد  توفريها  تم  التي  الجديدة  التقنيات  وكل 
املشاركني يف هذا العرس املونديايل، واعتمدت مشاريع من 
شأنها أن تسهل مهمة املدربني، وتزيد الالعبني اطالعاً عىل 
أرقامهم، كما تمنح املشجعني تجربة خاصة لتبقى عالقة 
النسخ  خالل  لهم  وفرت  أن  يسبق  لم  حيث  أذهانهم،  يف 

املاضية.
اعتربت  التي  التقنيات،  الصحف هذه  العديد من  وأبرزت 
أن مونديال قطر سيكون نقطة انطالقة لثورة تكنولوجية 

كبرية، كأداة رئيسية ألجل إنجاح التظاهرة العاملية.
 32 فيها  يشارك  نسخة  آخر  العرب  مونديال  وسيكون 
عام  من  بدءاً   48 إىل  العدد  رفع  فيفا  قرار  بعد  منتخباً 
بالنظر  موعده  قبل  حتى  استثنائياً  وسيكون   ،2026
تاريخ  يف  مثيل  لها  يسبق  لم  خصوصيات  من  يحمله  ملا 
املسابقة منذ عام 1930، سواء تعلق األمر بتوقيته أو مكان 
بامتيازات  أو  التي تجرى فيها مبارياته،  إقامته واملالعب 
من يحرضه من الجماهري ومن يشارك فيه من املنتخبات، 

وخاصة أنه سيجرى يف مدن متقاربة.
للمنارص  يمكن  حيث  أيضاً،  متقاربة  املدن  هذه  ومالعب 
املالعب  مدرجات  يف  اليومية  مبارياته  يحرض  أن  الواحد 
سيكون  الفيفا  حتى  تعتربه  لهذا  التذاكر،  كل  اقتنى  إذا 
ألول  املنظم  البلد  فيه  يشارك  الذي  االستثناءات  مونديال 
مرة يف النهائيات، وهي سابقة لم تحدث مع أي مستضيف، 
ويمكن أن ينتهي بتتويج منتخب جديد لم يسبق له الفوز 
بكأس العالم حتى يكتمل نصاب الوقائع التي تحدث ألول 

مرة.
وتطرقت صحيفة »لوتون« السويرسية خالل تقرير سابق 
التظاهرة  إنجاح  ألجل  رئيسية  كأداة  التكنولوجيا  عىل 
العاملية، وقدمت رشحا مفصال حول هذه التقنيات، بعد أن 
تلقى مدرب منتخب سويرسا مورات ياكني، رشحا مفصال 
أيضا من االتحاد الدويل للعبة لكي ينقله لالعبني وجميع 

أعضاء البعثة املسافرة إىل الدوحة.

قاعدة بيانات بماليني املعلومات

بيانات  قاعدة  لتستحدث  التكنولوجيا  توظيف  سيتم 
الالعبني،  عن  املعلومات  ماليني  ولتجمع  املجال،  واسعة 
وذلك لتساير مشوارهم طيلة املونديال وبشكل متواصل، 

عرب تطبيق يضمن لهم جميع التفاصيل عقب نهاية املباراة 
أرقامه  عىل  باالطالع  منهم  واحد  لكّل  وتسمح  مبارشة، 

الخاصة.

 مساعدة املدربني يف قراراتهم

النسخة  هذه  خالل  األكرب  املستفيد  املدرب  سيكون 
مع  بالتعاون  للمدربني  قطر  ستوفر  حيث  التاريخية، 
باتخاذ  لهم  تسمح  جدا  كبرية  معلومات  قاعدة  »فيفا« 
خالل  األمثل  التشكيلة  عىل  واالعتماد  الصائبة،  القرارات 
املواجهات، يف وقت تفتقد فيه الكثري من املنتخبات إمكانية 

توفري قدر الزم من املعلومات للمدربني.

»سمارت سيتي« تسهل إدارة الطرق

ال يقترص تنظيم كأس العالم عىل مباريات كرة القدم وما 
تسهل  ثانية  عوامل  يشمل  بل  فقط،  املالعب  داخل  يدور 
أمور الجماهري واملنتخبات، حيث تم تخصيص حيز مهم 
سوف  الدوحة  أن  خاصة  التظاهرة،  خالل  الطرق  إلدارة 
الحل  لكن  واحدة،  فرتة  خالل  املشجعني  ماليني  تستقبل 
املدينة  أو  التكنولوجيا وشبكة »سمارت سيتي«  جاء عرب 
الذكية، فالشبكة وعرب تطبيقات خاصة ستضمن الكفاءة 

يف إدارة الطرق وتسهل تنقل املشجعني بني املالعب.

تقنية التربيد سابقة يف تاريخ املونديال

قرارات  قطر  اتخذت 
اعتماد  عرب  مهمة 

يع  ر مشا

إذ سيجد  املالعب،  التربيد يف  تقنية  تاريخية، وعىل رأسها 
ملمارسة  مريح  وضع  يف  أنفسهم  واملشجعون  الالعبون 
كرة القدم واالستمتاع بها، والتكييف سيجعل الجو مثالياً 
تعمل  تكنولوجيا  وهي  رائعة،  مستويات  وتقديم  للتألق 
بالطاقة الشمسية صديقة للبيئة، وتصفي الهواء الخارجي 

لتدفعه إىل امليدان واملدرجات.

صحة املشجعني أولوية

كأس  خالل  صحتهم  وضمان  باملشجعني  العناية  تعترب 
هامش  له  اإلنساني  والجانب  لقطر،  كربى  أولوية  العالم 
من  العديد  توفري  تم  حيث  الريايض،  املرشوع  يف  كبري 
نبضات  قياس  عىل  تساعد  قمصان  بينها  من  التقنيات، 
لتفادي  وهذا  املشجعني،  عىل  ستوزع  والتنفس  القلب 

حاالت الطوارئ الطبية التي قد تواجه املشجعني.

الغرف الحسية

لم ترتك قطر مجاالً للنقائص خالل هذه النسخة، ودائماً 
غرف  تخصيص  تم  حيث  بالتكنولوجيا،  االستعانة  عرب 
الحسية،  املشاهدة  بغرف  تسمى  خاصة 
تجربة  تقديم  منها  والغرض 
لألشخاص  رائعة 
بني  ملصا ا
حد  لتو با

تم  أن  وسبق  املدرجات،  عن  بعيداً  األخرى  واألمراض 
االعتماد عىل هذه التكنولوجيا يف كأس العرب للمنتخبات.

أجهزة استشعار وتطبيقات الخدمات

عدة  عىل  التكنولوجي  التطور  مؤسسات  عدة  تقود 
تم  حيث  العالم،  كأس  نهائيات  إلنجاح  خدمة  مستويات 
نرش أجهزة استشعار يف الطرق للتعرف إىل حركة السري 
والعاملون  األجرة  سيارات  أصحاب  وسيستفيد  عليها، 
باملواقف من التعليقات عىل حركة املرور لكي تساعدهم يف 
أداء عملهم، بينما تضمن تطبيقات أخرى طلبات توصيل 
الطعام حتى يف املدرجات، ليضاف كل هذا ملحطات شحن 

الهواتف وشبكة اإلنرتنت عرب تقنية »واي فاي سمارت«.

حكم الروبوت

ويشهد مونديال قطر تطبيق تقنية متطورة يف التحكيم، 
لتتبع  10 كامريات  الخط« يستخدم  الروبوت »رجل  وهو 
أن  إىل  مشرية  عالية،  بدقة  العب  لكل  جسدية  نقطة   29
استخدامه ليس وليد اللحظة بل أُجريت عليه عدة تجارب 
بها  فاز  التي   2019 عام  لألندية  العالم  كأس  يف  بدأت 
ليفربول، وكأس العرب التي أقيمت يف 4 من مالعب كأس 
كأس  وأخريا  املايض،  العام  نهاية  قطر  الثمانية يف  العالم 

العالم لألندية التي أقيمت العام الجاري باإلمارات.
يف  الجديدة  التكنولوجيا  أن  تؤكد  الدالئل  كل  أن  وتضيف 
الفيديو  التسلل أرسع بكثري مما عليه يف ظل تقنية حكم 
يف  لالستخدام  تعتمد  أن  املقرر  فمن  لذا  »فار«،  املساعد 
املونديال، خالل االجتماع العام السنوي املتأخر للفيفا يوم 
االثنني يف قطر، والذي تأجل من مارس املايض يف زيورخ 

نتيجة الحرب الروسية عىل أوكرانيا.

مونديال الشتاء

كما  صيفياً  وليس  شتوياً  املونديال  سيكون  مرة  ألول 
جرت العادة بعد قرار فيفا برمجته يف فصل الخريف، 
فرتة  العالم  دوريات  كل  عىل  يفرض  الذي  األمر  وهو 
توقف فريدة من نوعها تدوم أكثر من شهر بني نوفمرب 
يف  مرة  ألول  قطر  مونديال  سيشهد  كما  وديسمرب، 
التاريخ إجراء املباراة النهائية يف يوم العيد الوطني للبلد 
املنظم يف الثامن عرش من ديسمرب، الذي أريد له أن يكون 

التاريخ  التي دخلت  لقطر  تكريماً  وعاملياً  عرساً وطنياً 
منذ فوزها برشف التنظيم كأول بلد عربي، إىل غاية 

األفضل  هي  نسخة  بتنظيم  التاريخ  دخولها 
عرب التاريخ، واألكثر تميزاً. { الغرفة 

الحسية 
تجربة غري مسبوقة

تقنيات جديدة خالل البطولة

{ تقنية تبريد المالعب

{ نجاح نسخة كأس العرب

 }

روبوت 

التحكيم

}

في النسخة القطرية
»ثورة تكنولوجية« 

تشهد كأس العالم قطر 2022، ألول مرة تطبيق العديد من التقنيات 
قطر  مونديال  أصبح  حيث  استثنائية،  نسخة  في  مرة  ألول  الجديدة 

للتدريب  وأماكن  مالعب  من  التكنولوجية«،  الثورة  »بنسخة  يلقب 
المباريات، والكرة  للمشجعين، وتقنيات تساعد حكم  الخاصة  والمناطق 

باستخدام  للطرقات  الرائعة  لإلدارة  وصوال  المباريات،  بها  ستلعب  التي 
أحدت التقنيات.. وبما أن التميز أصبح عنوانا مرتبطا مع قطر، في كل المجاالت 

نسخ  أفضل  تقديم  سبيل  في  كبيرة  كانت  الدولة  من  المبذولة  فالجهود 
المونديال، من إشادات ال تتوقف من الفيفا ورؤساء للدول والعبين وأساطير في كرة 

القدم، تؤكد الدوحة كل مرة أنها عاصمة للرياضة، وحاضنة لكل البطوالت.

كتب- وحيد بوسيوف
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في شوارع الدوحة خالل البطولة

األفارقة .. كرنفال صاخب

مع انط�اق مباريات كأس العال�م قطر 2022 
فإن املش�جعني من جميع أنحاء العالم يجوبون 
ش�وارع الدوحة يوميا ليقدموا وصات تشجيع 
لفرقه�م املفضل�ة لك�ن عندم�ا يتعل�ق األم�ر 
بالتش�جيع الصاخب، ف�ان املؤكد ان�ه ال يمكن 
التغل�ب ع�ىل األفارقة. لق�د س�يطروا فعليًا عىل 
ش�وارع قط�ر، بم�ا يف ذل�ك كورني�ش الدوحة 
وس�وق واقف، قبل وخ�ال كأس العالم وباتت 

استعراضاتهم مثار اعجاب من قبل الكثريين. 
برقصاتهم وش�عاراتهم وخف�ة حركتهم، حولت 
واق�ف  س�وق  س�احات  االفريقي�ة  الجماه�ري 
وكورنيش الدوحة إىل مرسح وكرنفاالت أفريقية 
وهي حتما تنتظر من الفرق االفريقية الخمس�ة 

املشاركة يف نهائيات كأس العالم الكثري.
الرقص�ات االفريقي�ة بأنه�ا، صاخب�ة  تتمي�ز 
ومصحوبة بنوتات صوتية، تختلف من دولة إىل 

أخرى.
 الرقص اإلفريقي، يعترب أحد عادات وتقاليد 
العدي�د من البلدان اإلفريقية، ال يقترص فقط 
عىل ماع�ب كرة الق�دم، ولك�ن أيًضا يف أي 

مكان ويف أي وقت
ل��  حديث�ه  ويف 
ق�ال   ،$
أحد  م�وىس،  محمد 
املش�جعني  ق�ادة 
"ك�رة  الغاني�ني، 

الق�دم تث�ري مش�اعر 
األفارق�ة وكأنن�ا يف حفل 

زف�اف، ويؤدي املش�جعون 
رقصاته�م املختلف�ة ع�ىل أنغام 

الدف�وف واملزام�ري.. إنه�م يرضب�ون 
أجس�ادهم،  وح�ركات  بأقدامه�م،  األرض 

ويوجهون رس�ائل الرقص هذه إىل الخصم بأننا 
سننترص ولن نهزم". 

يحتفل مشجعو غانا عندما يفوز فريقهم برقصة 
معين�ة، كما أنهم حريصون ع�ىل ارتداء املابس 
بألوان مختلفة. هذه الرقصات تلهب الحماس يف 
قلوب الجماهري وبالتايل يف قلوب الاعبني، الذين 
عندما يسمعون هذه الرقصات يتحمسون، وتبدأ 

اإلثارة يف كرة القدم. 
علق س�ليم عمر من جمهورية الس�نغال واملقيم 
يف قط�ر قائاً: "كرة القدم تث�ري فينا الكثري من 
املش�اعر التي تبقى معنا لفرتة طويلة حتى بعد 

صاف�رة النهاية". وأضاف: "كمش�جعني، نحن 
نكون متحمسني لفرتة طويلة قبل الدخول وبعد 
الخروج من امللعب، ويغمرنا الفرح ونحن نسمع 
اآلالف وه�م يهتفون باس�م بلدنا وبالنس�بة لنا 

هذه سعادة ال توصف".
وأكد أن لعبة كرة القدم مرادفة للفرح، وتساهم 
يف تخفيف ضغوط الحياة، وتمثل ماذاً للكثريين 

ملواجهة تحديات الحياة املختلفة.
وأردف عمر قائا: »الس�احرة املس�تديرة تنرش 
أشكاالً ال مثيل لها من الفرح والرسور، ولهذا أنا 
متحمس وأش�عر بأنني عدت شابا كلما سمعت 

جماه�ري  هتاف�ات 
املنتخب السنغايل«.

وأع�رب عم�ر عن 
بمشاركة  سعادته 
ب�اده  منتخ�ب 
ال�ذي  املوندي�ال  يف 
يجم�ع جماه�ري م�ن 
العال�م  أنح�اء  جمي�ع 
لاحتف�ال بك�رة الق�دم يف 
مهرجان ريايض اس�تثنائي عىل 

أرض قطر.
وقالت الصحفية االفريقية نفيل شيخ »رقصات 
ال�دول االفريقية مش�هورة ج�دا وتجدها يف كل 
املحاف�ل الرياضية يف العالم. يؤدي املش�جعون 
الغاني�ون رقص�ة أزونت�و، ويف الس�نغال تعترب 
رقصة بات بات، املعروفة لش�عب الجوال، واحدة 
من أش�هر الرقصات التقليدية ويؤديها عش�اق 
املنتخب الس�نغايل لك�رة الق�دم يف كل مكان يف 

العالم. 
وأك�د الم�ني مام�ادو، أح�د مش�جعي املنتخب 
الغان�ي، عىل أهمية كرة القدم وقدرتها عىل جمع 
الناس مًع�ا تحت راية واحدة بغ�ض النظر عن 

أصلهم وانتمائهم ولغتهم ولونهم وعرقهم.

قال مام�ادو: تختلف كرة الق�دم عن غريها من 
الرياض�ات يف تأثريها الكبري يف خلق التناغم بني 
الن�اس، فضاً عن املس�اهمة يف تغي�ري املفاهيم 
الس�ائدة للثقافة أو املنطقة، وتقريب الناس من 

بعضهم البعض ونرش ثقافة التسامح والسام.
وأش�ار إىل أن حضور الجماه�ري يف املباريات ال 
يقترص عىل دع�م املنتخب الوطني فحس�ب، بل 
يش�مل أيًضا الرغبة يف االحتف�ال بهذه الرياضة 
الجميل�ة مًعا والتعبري عن ش�غف الجميع بكرة 

القدم.
وتاب�ع قائا: »ك�رة القدم لها تأث�ري واضح عىل 
شخصيتي وطريقة تفكريي. لقد تعلمت من كرة 
القدم أن الحياة س�احة للمنافسة الرشيفة، ومن 
ال�رضوري التع�اون واللعب ب�روح الفريق من 
أجل الفوز وإعادة جزء من جمال وطننا إلينا«. 

وقال�ت إيمي مالك، مش�جعة منتخب الكامريون 
التي وصلت إىل قطر للمشاركة يف املونديال: "أنا 
حريصة عىل دعم منتخب الكامريون وتش�جيعه 
يف املنافس�ات ألنه يمثل بلدنا أمام العالم، مشرية 
إىل ان الرقصات التي تؤديها الجماهري االفريقية 
املختلف�ة مهم�ة للغاية بالنس�بة للجماهري ألنها 
تب�ث روح الحماس�ة وتعرب عن ال�روح الوطنية 

لكل شعب".

كتب خالد طوالبة

بمساعدة أبنائها في قطر

قرية هندية تحتفي بالمونديال
إنماكال هي قرية صغ�رية تقع عىل الواجهة 
املائي�ة لوالية كريال الواقع�ة يف جنوب الهند، 
وبالنسبة لس�كان هذه القرية الصغرية فإن 
هذه األيام تمثل ذروة االحتفاالت بالنسبة لهم 

ولسبب وجيه جدا.
يعمل أكثر من 600 ش�خص من هذه القرية 
يف قطر يف الوقت الحايل، وتتمتع القرية بأكثر 
من خمسة عقود من الروابط القوية مع قطر 
عرب عمل أجيال مختلفة من أبنائها يف الدولة 
ولذلك ف�إن قطر جزء مهم من حياة كل فرد 

من افراد هذه القرية.
كج�زء من االحتفال تم تزي�ني جميع املنازل 
والش�وارع يف هذه القرية بأع�ام دولة قطر 
وباإلضاف�ة إىل ذل�ك فإن املركب�ات وقوارب 
الصيد مزينة بأعام دولة قطر أو بش�عارات 
كأس العال�م فيفا قط�ر 2022 وإذا لم يكن 
ذلك كافيا فإن معظم املنازل مطلية باللونني 
املاروني واألبيض اللذين يش�كان ألوان علم 

دولة قطر.
وتقدي�راً لدول�ة قط�ر وتأكي�دا ألهميتها يف 
وجدانهم، قام س�كان القري�ة بتعليق صور 
صاح�ب الس�مو الش�يخ تميم ب�ن حمد آل 
ثان�ي، أمري الب�اد املفدى وصاحب الس�مو 
األمري الوالد الش�يخ حمد بن خليفة آل ثاني، 
يف املن�ازل واألماكن العام�ة إىل جانب القادة 

الهنود.
وبالتزامن م�ع حفل افتت�اح كأس العالم يف 
قط�ر ي�وم 20 نوفمرب امل�ايض، افتتح وزير 
إيرادات األرايض واملساحة وسجات األرايض 
واإلس�كان يف حكومة والية كرياال كي راجان 
احتفاال كبريا بمناس�بة انطاق بطولة كأس 

العالم يف قطر تاه موكب ضخم حرضه عدد 
كبري من الناس حتى من القرى املجاورة.

وكج�زء من جهودها ملس�اعدة الس�كان عىل 
متابعة مباري�ات كأس العالم، قامت اللجنة 
املش�كلة لتنس�يق االحتفال برتكيب شاش�ة 

رقمية ضخمة ملشاهدة املباريات.
 ويف حديثه لصحيفة $، قال رشيد 
خالد، رئي�س منتدى الرف�اه االجتماعي 
يف انم�اكال اتونغال، وه�و منتدى يمثل 
س�كان القرية العاملني يف قط�ر: »لدينا 
أكث�ر من خمس�ة أجي�ال م�ن العاقات 
القوي�ة مع قط�ر. قطر دائم�ا يف قلوبنا 
وعقولن�ا. العدي�د من أعضائنا الش�باب 
ول�دوا وترعرع�وا يف قط�ر. كث�ري منهم 
يعرفون قطر أفضل من قريتنا. لذا، فإن 

كأس العال�م فيفا قطر 2022 هو حدث 
طال انتظاره«. 

وأض�اف رش�يد خال�د: يرغب جمي�ع أفراد 
عائلتن�ا يف الهند يف االس�تمتاع به�ذا الحدث 
العامل�ي. لذلك، قمنا برتتيبات واس�عة هناك 
ملنح أهلنا الذين يحبون قطر فرصة مشاهدة 

مباريات كأس العالم واالستمتاع بها 
تقع القري�ة بالقرب من بح�رية التي تتصل 
ببح�ر العرب وتتمت�ع بج�ذور عميقة تمتد 
ألكث�ر م�ن 50 عاًم�ا مع قطر. م�ع مرور 5 
عق�ود عىل الهجرة من ه�ذه القرية إىل قطر، 
أصبح�ت قطر للكثريين - وطنً�ا ثانيا بعيًدا 

عن موطنهم.
والي�وم ف�إن كل عائلة يف ه�ذه القرية لديها 

شخص واحد عىل األقل يعمل يف قطر.

كتب- سانثوش شاندران
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بسداسية في افتتاح مباريات المجموعة الثانية

إنجلترا تكتسح إيران

الثالثة  األسود  أهداف  وسجل 
 ،)43،62( بوكايو ساكي هدفني  د35،  بيلينجهام 
رحيم سرتلينج د45+1، راشفورد د71، وجريليش 
يف  طارمي  مهدي  إيران  هديف  سجل  فيما  د89، 

الدقيقة 65 و13+90.
45 ألف متفرج يف استاد خليفة،  ووسط أكثر من 
استعاد املنتخب اإلنجليزي مذاق االنتصارات أخريا 
محقق فوزه األول خالل آخر سبع مباريات، حيث 
لم يحقق أي انتصار خالل ست مباريات خاضها 
يونيو  يف  أوروبا  أمم  دوري  منافسات  ضمن 

املاضيني. وسبتمرب 
األول  الشوط  يف  األفضل  اإلنجليزي  املنتخب  وكان 
من حيث االستحواذ عىل الكرة والضغط الهجومي، 
بخروج  مبكرة  صدمة  اإليراني  املنتخب  وتلقى 
وقد  مصابا،  بريانفاند  رضا  عيل  مرماه  حارس 
التغلب  يف  صعوبة  الثالثة  األسود  منتخب  وجد 
نجح  حتى  البداية  يف  اإليراني  الدفاع  تماسك  عىل 
أضاف  وبعدها  بيلينجهام  بهدف  الشباك  هز  يف 
ساكا وسرتلينج هدفني آخرين يف غضون دقيقتني 

يف الشوط األول لينتهي بتقدم إنجلرتا 3 / صفر.
بداية  مع  سيطرته  اإلنجليزي  املنتخب  وواصل 
لكن  الرابع،  بالهدف  تقدمه  وعزز  الثاني  الشوط 
يخرسه  ما  لديه  ليس  أن  أدرك  اإليراني  املنتخب 
الرد  يف  أمال  ما  شيئا  الهجومية  محاوالته  وعزز 
مهدي  النجم  بالفعل عن طريق  فيه  نجح  ما  وهو 
طارمي، لكن املنتخب اإلنجليزي حافظ عىل تفوقه 
طريق  عن  والسادس  الخامس  الهدفني  وأضاف 
راشفورد وجريليش ورد منتخب إيران بهدف آخر 
مباراته  أنهى  اإلنجليزي  املنتخب  لكن  لطارمي، 

يف  األوىل 
املونديال بفوز كبري.

وسجل بوكايو ساكا كرة بقدمه اليرسى يف الدقيقة 
28 لكن الحارس اإليراني أمسك بها بثبات.

شباك  هز  يف  أخريا  اإلنجليزي  املنتخب  ونجح 
منافسه يف الدقيقة 35 بواسطة بيلينجهام.

تقدمه  اإلنجليزي  املنتخب  عزز   ،43 الدقيقة  ويف 
بالهدف الثاني وسجله بوكايو ساكا.

للمنتخب  الثالث  الهدف  جاء   ،45 الدقيقة  ويف 
اإلنجليزي بتسديدة رحيم سرتلينج.

تسجيل  ساكا  بوكايو  استطاع  الثاني  الشوط  ويف 
حيث   ،62 بالدقيقة  املباراة  يف  له  الثاني  الهدف 
منطقة  داخل  برباعة  الدفاع  وراوغ  طولية  تلقى 
الشباك  داخل  بيرساه  الكرة  يسدد  أن  قبل  الجزاء 

معلنا تقدم إنجلرتا 4 / صفر.
حيث   65 الدقيقة  يف  بهدف  اإليراني  املنتخب  ورد 
طارمي  مهدي  إىل  عرضية  جولزاده  عيل  أرسل 
الذي سدد الكرة بقوة يف الشباك من داخل منطقة 
الجزاء مقلصا تقدم املنتخب اإلنجليزي إىل 4 / 1.

ونجح راشفورد يف وضع بصمته من أول محاولة 
أسكن  ثم  براعة،  الدفاع  راوغ  املباراة، حيث  له يف 
الكرة يف الشباك مضيفا الهدف الخامس للمنتخب 

اإلنجليزي يف الدقيقة 71.
ويف الدقيقة 90، أضاف جريليش الهدف السادس 
للمنتخب اإلنجليزي، إثر هفوة دفاعية من املنتخب 
يف  الكرة  وسدد  عرضية  تلقى  حيث  اإليراني، 

الشباك دون تردد.
الدقيقة  يف  إليران  الثاني  الهدف  طارمي  وسجل 

.13+90

{ من مباراة إنجلترا أمام إيران

األهداف: بيلينجهام د/ 35، بوكايو ساكي 
هدفين )43،62(، رحيم سترلينج د/ 1+45، 

راشفورد / د71، وجريليش د/ 89 )إنجلترا(.
مهدي طارمي هدفين ) 65 و13+90 (.

الطرد: ال يوجد
الحكم: رافائيل كالوس

إيرانإنجلترا

الدوحة- د. ب. أ- حقق المنتخب اإلنجليزي التوقعات وقدم بداية قوية 

في مشواره ببطولة كأس العالم قطر 2022، حيث تغلب على نظيره 

اإليراني 6 /  2 أمس اإلثنين على استاد خليفة الدولي في الجولة األولى 

من مباريات المجموعة الثانية التي تضم أيضا منتخبي أميركا وويلز.

كيروش:

لم نحضر ..!

طى أوين
ُ
بيلينجهام على خ

قال كارلوس كريوش املدير الفني ملنتخب إيران، إن فريقه 
لم يستطع التسجيل خالل الشوط األول أمام إنجلرتا، لذا 

تلقى خسارة كبرية.
يف  استمر  »الفريق  الصحفي:  املؤتمر  يف  وأضاف كريوش 
اللعب حتى النهاية، لكن فارق املستوى بني الالعبني كان 

موجودا منذ البداية«.
استعدادا  أكثر  الدرس، وأصبحنا  هذا  »تعلمنا من  وتابع: 

ملواجهة ويلز، وسنحاول الفوز يف املباريات املقبلة«.
أفضل  يف  ليسوا  إيران  »العبو  الربتغايل:  املدرب  وواصل 

جاهزية ذهنية، لكنني فخور بما قدموه«.
وختم: »هدفنا تصحيح ما سيأتي يف قادم املباريات، وكان 
باإلمكان تفادي الخسارة لوال أننا فقدنا حضورنا الذهني«.

انضم جود بيلينجهام، نجم بوروسيا دورتموند ومنتخب 
الثالثة  تاريخ منتخب األسود  إىل قائمة مميزة يف  إنجلرتا، 

بكأس العالم.
بيلينجهام  إنجلرتا،  مدرب  ساوثجيت،  جاريث  أرشك  وقد 
ضمن التشكيلة األساسية أمام إيران، يف افتتاح منافسات 

املجموعة الثانية للمونديال.
 19( بيلينجهام  فإن  لإلحصائيات،  »أوبتا«  لشبكة  ووفقا 
يبدأ  إنجليزي  العب  أصغر  ثالث  بات  يوما(  و145  سنة 

كأسايس يف مباراة بكأس العالم.
مايكل  سوى  القائمة،  هذه  يف  بيلينجهام  عىل  يتفوق  وال 
يف  شاو  ولوك  يوما(،  و198  سنة   18(  1998 يف  أوين 

2014 )18 سنة و347 يوما(.
للمنتخب  األول  الهدف  سجل  بيلينجهام  ان  ويذكر 
اإلنجليزي يف مباراة أمس، خالل املواجهة التي انتهت بفوز 

األسود الثالثة بنتيجة 2/6 عىل إيران.

{كيروش

62

{ بيلينجهام 

تحركاتنا كانت جيدةساوثجيت:

الفني  املدير  ساوثجيت،  جاريث  أعرب 
ملنتخب إنجلرتا، عن سعادته الكبرية بالفوز 
إيران.  حساب  عىل  تحقق  الذي  العريض 
اللقاء:  وقال ساوثجيت، يف ترصيحات بعد 
ضغطنا  لكننا  شاقا،  كان  األول  »الشوط 

وتحركاتنا كانت جيدة حقا«.
يف  هدفني  نستقبل  أن  ينبغي  »ال  وأضاف: 
تلك املرحلة من املباراة، لذا يجب أن نكون 
)الواليات  املقبلة  مباراتنا  يف  صواب  عىل 

أفضل،  نكون  أن  »علينا  وتابع:  املتحدة(«. 
لعبنا 24 دقيقة كوقت إضايف طوال املباراة، 
نلعب  عندما  النهاية،  يف  الرتكيز  وفقدنا 
بوترية أبطأ، فإننا نفقد الفعالية«. وأردف: 
واليوم  الجيدين،  الالعبني  بعض  »لدينا 
مهاجمونا  شكل  حقيقيا،  نجاحا  قدموا 
الوسط  خط  كان  املباراة،  طوال  تهديدا 
بشكل  أحببته  »ما  وأتم:  أيضا«.  ممتازا 
خاص هو هدف جاك جريليش يف النهاية«.

{ ساوثجيت

حدث فريد ..!

شهد الشوط األول من مباراة إنجلرتا وإيران يف الجولة األوىل، 
الثانية، يف كأس العالم قطر 2022، حدثا مميزا  باملجموعة 

يف تاريخ البطولة.
إنجلرتا  مباراة  فإن  لإلحصائيات،  »أوبتا«  لشبكة  ووفقا 
تاريخ  يف  ضائع  بدل  وقت  أطول  تسجيل  شهدت  إيران   -

بطوالت كأس العالم )منذ نسخة 1966(.
الوقت  14 دقيقة إضافية بعد نهاية  املباراة  واحتسب حكم 

األصيل للشوط األول نتيجة إصابة حارس إيران.
املرمى  الشوط األول، حاول حارس  الثامنة من  الدقيقة  ويف 
قائد  من  عرضية  كرة  إبعاد  بريانفاند،  رضا  عيل  اإليراني 
املنتخب اإلنجليزي هاري كني، بيد أن وجهه ارتطم يف وجه 

زميل له، فسقط عىل األرض متأملاً.

{ إصابة حارس مرمى إيران

بوكايو ساكا:

لم نقدم األفضل 

بوكايو  اإلنجليزي،  املنتخب  نجم  أبدى 
فوز  يف  هدفني  إلحراز  سعادته  ساكا، 
فريقه عىل إيران بنتيجة 6-2، يف افتتاح 
مباريات املجموعة الثانية لكأس العالم. 
وقال ساكا يف ترصيحات لهيئة اإلذاعة 
شعوري،  وصف  يمكن  »ال  الربيطانية 
هذا أمر مدهش، سعيد وفخور للغاية«. 
وتابع »كنا بحاجة لتحقيق بداية جيدة، 
الكثري  هناك  لدينا،  ما  أفضل  نقدم  لم 
من الحديث والتكهنات حول مستوانا، 

لكننا أظهرنا للجميع مدى جودتنا وما 
القيام به«. ولفت »من املدهش  يمكننا 
أن نحقق الفوز تحت ضغط كبري، لكن 
ألننا  املستوى،  بثبات  نتحىل  أن  علينا 
سنخوض املباراة التالية يف غضون أيام 
وعن  أخرى«.  مرة  الفوز  وعلينا  قليلة 
فوزه بجائزة رجل املباراة، علق »أشعر 
بالدعم  أشعر  جيد،  مكان  يف  بأنني 
الفني  والجهاز  الجماهري  من  والحب 

وزمالئي يف الفريق«.

{ بوكايو ساكا
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من السنغال في الدقائق األخيرة 

هولندا تخطف الفوز

} تصوير- محمود حفناوي

الدوحة - د.ب.أ- حقق املنتخب الهولندي فوزا 
يف الدقائ�ق األخرية عىل نظريه الس�نغايل 2 /  
صف�ر، أمس اإلثنني، ضمن منافس�ات الجولة 
األوىل باملجموع�ة األوىل ب�كأس العال�م لك�رة 

القدم.
وس�جل كودي جاكبو اله�دف األول للمنتخب 
الهولن�دي يف الدقيقة 84، قبل أن يضيف دايف 
كالس�ني الهدف الثان�ي يف الدقيقة التاس�عة 
من الوقت املحتس�ب بدال من الضائع للش�وط 

الثاني.
ودخل املنتخب السنغايل املباراة بضغط شديد 
عىل دف�اع املنتخ�ب الهولندي، رغ�م افتقاده 
لخدم�ات نجم�ه الكبري س�اديو مان�ي، نجم 
باي�رن ميونخ األملان�ي، فيما ح�اول املنتخب 
الهولندي امتصاص الضغط والقيام بهجمات 

مرتدة مفاجئة من حني إىل آخر.
وق�اد ب�والي ديا، مهاج�م نادي س�الرينيتانا 
اإليط�ايل، هجوم الس�نغال إىل جان�ب الثنائي 
كريبني دياتا العب موناكو الفرنيس وإسماعيال 

سار هداف واتفورد اإلنجليزي.
وقاد فريجيل فان دايك، مدافع ليفربول، مهمة 
إبعاد الخطر عن منطقة جزاء فريقه إىل جانب 
ماتياس دي ليخت مدافع بايرن ميونخ وناثان 

آكي العب مانشسرت سيتي.
ورغم تن�وع الحلول الهجومي�ة والدفاعية يف 
الفريق�ني، إال أن الربع س�اعة األوىل خلت من 

الخطورة الحقيقية من الجانبني.
وجاء أول تهديد حقيقي من املنتخب الهولندي 
يف الدقيق�ة 16، حينما ارتق�ى الظهري األيرس 
دايل بليند لكرة عرضية ليوجهها برضبة رأس 

هزت الشباك الخارجية ملرمى إدوارد ميندي.
وأهدر فرينكي دي يونج نجم وس�ط منتخب 
هولندا وبرش�لونة اإلس�باني، فرصة تسجيل 
هدف تقدم محقق يف الدقيقة 18، حيث تلقى 
تمريرة من زميل�ه كودي جاكبو وضعته أمام 
املرم�ى مبارشة لكنه بال�غ يف املراوغة ليخرس 

فرصة تسجيل الهدف األول.
وتص�دى فان دايك ملحاولة خطرية من الالعب 
الس�نغايل كريب�ني دياتا، حيث س�دد كرة من 
الجهة اليرسى، لكن فان دايك أبعدها برأس�ه 
قب�ل أن ته�دد مرم�ى الح�ارس أندري�اس 

نوربرت يف الدقيقة 25.
ولم تشهد باقي دقائق الشوط األول أي جديد، 
ليطلق الحكم صافرة نهايته بالتعادل السلبي.
ومع بداية الش�وط الثاني، واص�ل املنتخبان 

تبادل الهجمات فيما بينهما، دون أي خطورة 
عىل مرميى نوربريت أو ميندي.

ويف الدقيق�ة 60 أجرى فان ج�ال أول تغيري 
للمنتخ�ب الهولن�دي، حي�ث دخ�ل ممفيس 

ديباي بدال من فينسنت يانسن.
وتصدى نوربريت، حارس املنتخب الهولندي، 
لتس�ديدة بوالي ديا مهاجم املنتخب السنغايل 
يف الدقيق�ة 65، ليبعد خط�ر كبري عىل مرمى 

فريقه.
واختار إليو سيس�يه، املدي�ر الفني للمنتخب 
السنغايل، إقحام بامبا ديانج مهاجم مارسيليا 
الفرن�يس بدال من بوالي ديا يف الدقيقة 68، يف 

محاولة لضخ دماء جديدة يف الهجوم.
وأنف�ذ نورب�ريت مرم�ى هولن�دا مج�ددا يف 
الدقيق�ة 72، بعدم�ا تصدى لتس�ديدة قوية 

من إدريس�ا جانا جاي العب وس�ط املنتخب 
السنغايل.

ونج�ح املنتخب الهولندي يف تس�جيل الهدف 
األول يف الدقيقة 83 عن طريق كودي جاكبو، 
ال�ذي ارتقى لك�رة عرضية م�ن فرينكي دي 
يون�ج، داخل منطقة الجزاء، ليوجهها برضبة 

رأس يف الشباك قبل وصول ميندي إليها.
ويف الدقيقة التاسعة من الوقت املحتسب بدال 
من الضائع للشوط الثاني، سجل دايف كالسني 
الهدف الثاني للمنتخب الهولندي، حيث تابع 
تسديدة من ممفيس ديباي ارتدت بغرابة من 

ميندي ليضعها كالسني يف الشباك مبارشة.
ولم تش�هد باقي الدقائق أي جديد، ليطلق 
الحكم صافرة نهاية املب�اراة بفوز هولندا 

2 /  صفر.

األهداف: كودي جاكبو د84، دافي 

كالسين د9+90.

الطرد: ال يوجد

الحكم: ويلتون بيريرا

السنغالهولندا

20

فان دايك:

انتصار يحفزنا
أك�د فريجيل فان دايك مدافع وقائد منتخ�ب هولندا وفريق ليفربول، 
أن العمل الجاد هو الس�بب وراء تحقيق نتيجة الفوز عىل السنغال. 
وق�ال فان دايك يف ترصيحات تليفزيوينة عقب اللقاء: »كنا نعرف 
أن املباراة س�تكون صعبة، وكان علين�ا أن نصرب ونلعب أفضل 
مما ش�اهدوتنا اليوم، لك�ن يف نهاية األمر 

وجدنا الطريق للمرمى«.
وتابع: »تأخرنا يف التس�جيل ألننا واجهنا 
خصًم�ا جي�ًدا، لديهم العب�ون ممتازون 

ويمتلكون رسعة كبرية«.
وتاب�ع: »العبو الس�نغال كانوا أرسع 
منا يف بعض األحيان، خاًصة عندما 

نخرس الكرة يف وسط امليدان«.
املب�اراة  »الف�وز يف  وأض�اف: 
األوىل كان أم�ًرا مهًم�ا ألن�ه 
واختتم:  الحاف�ز«.  يمنحن�ا 
»املباراة القادمة صعبة جًدا 
ومعق�دة  اإلك�وادور  أم�ام 

جًدا«.
{ فان دايك

أليو سيسيه:

مباراة العنابي مصيرية
أب�دى أليو سيس�يه املدير الفن�ي ملنتخب الس�نغال، 

حزنه لخسارة أسود التريانجا أمام هولندا 
يف افتتاح املش�وار ببطول�ة كأس العالم. 
وأش�ار يف املؤتمر الصحفي إىل أنه فخور 

بالعب�ي الس�نغال وم�ا قدم�وه يف مواجهة 
هولن�دا، موضحا أن نتيجة اللقاء ال تعرب 

ع�ن األداء. وأكد أن امل�درب هو املتهم 
األول يف الخس�ارة، موضحا أن فريقه 
ل�م يس�تغل الف�رص الت�ي صنعها، 
وكانت أكثر من هولن�دا. ولفت إىل أن 
مباراتهم أمام العنابي س�تكون صعبة 
ومصريية، مؤكدا أن املنتخب السنغايل 
لم يكن س�يئا، ولكن�ه تقبل الهزيمة. 

وأش�ار إىل أن ه�دف هولن�دا ج�اء 
بالصدف�ة، موضح�ا أن�ه اضطر 

إلج�راء تغيريي�ن بع�د إصاب�ة 
عبده ديالو وش�يخو كوياتيه يف 

{ أليو سيسيهالشوط الثاني.

ميندي يواصل هفواته
لم يس�تطع الحارس الس�نغايل، مواصلة الصم�ود حتى نهاية املب�اراة أمام 

طوفان الهجمات الهولندية، ليستقبل هدفني يف الدقائق األخرية.
كما واصل ميندي هفواته يف الفرتة األخرية، ال س�يما مع فريقه تش�يليس، إذ 

يتحمل بعض املسؤولية يف الهدفني.
وأخط�أ ميندي يف تقديره بالخ�روج من مرماه إلبعاد العرضية التي س�بقه 
إليها جاكبو برأس�ه، قبل أن يفش�ل يف إبعاد تس�ديدة ديب�اي خارج منطقة 
الج�زاء، لرتتد منه إىل كالس�ني، ال�ذي لم يجد صعوبة يف وض�ع الكرة داخل 

{ مينديالشباك، مؤكًدا الفوز الهولندي.

فان جال: كنا األفضل
يرى لويس فان جال، املدير الفني ملنتخب هولندا، أن فريقه لم يظهر بأفضل 
حاالته أمام الس�نغال، يف بعض فرتات اللقاء. وقال مدرب هولندا، يف مؤتمر 
صحف�ي عقب اللق�اء: »الفوز جاء عرب اس�تغالل بعض الف�رص، لكن من 
امله�م أن نصحح بعض األخطاء، بخصوص االس�تحواذ«. وأضاف: »بعض 
التبديالت صنعت الفارق، خاصة مش�اركة ممفيس ديباي«. وأثنى فان جال 
ع�ىل أداء حارس املرمى أندريس نوبريت، الذي تصدى للمحاوالت الس�نغالية 
بج�دارة. وأوضح أن املنتخب الهولندي نجح يف مهمته أمام الس�نغال، لكن »ما 

زالت هناك العديد من التحديات، حيث نسعى للمنافسة عىل لقب املونديال«. 
{ لويس فان جال
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السعودي قادر على التأهل.. مناف أبو شقير:

من يقدر على ميسي ؟
فازت قطر الخير

} لم تخرس قطر مباراة االفتتاح.. 
بل فازت.. ونجحت.. وتألقت.. 

وأبدعت.. وأبهرت!
} يكفيها ويكفينا فخراً واعتزازاً 

أنها تنظم نهائيات كأس العالم 
ألول مرة يف منطقة الرشق األوسط 

والعالم العربي.. وما فعلته 
وجهزته وقدمته يظل الفتاً وبارزاً 

وُمبهراً بالفعل!
} كل الرتتيبات يف أعىل 

املستويات.. وجميع القادمني 
لحضور االفتتاح واملباريات من 

مختلف انحاء العالم وجدوا 
الرتحاب والتسهيالت والخدمات 
التي افتقدتها عدد من بطوالت 

كأس العالم. 
} ومنذ الوهلة األوىل وأنت تحط 

الرحال بمطار حمد الدويل تجد ما 
يؤكد لك أنك ستكون محط اهتمام 

بالغ يف كل مكان ويف أي ملعب. 
} يرحبون بك كثرياً وتمر 

من )كاونرت( التحقق بسهولة 
وابتسامة، وحقائبك تصل رسيعاً 

وقبل أن تغادر املطار يمنحونك 
رقم موبايل ونت )مجانا(.. ويف 

مركز )البطاقات( تجدها يف 
انتظارك وتذاكر املباريات كذلك. 

} وحتى التنقالت سهلة ومتوفرة 
ومجانية بالباصات وبالقطار 

)املرتو( الذي ينقلك إىل أي ملعب 
أو أي وجهة أنت ذاهب إليها.

* ويف أدق التفاصيل لن تجد إال 
االهتمام والرتحاب وكل التسهيالت 

والخدمات.
} لتظل الخالصة املهمة يف 
)مونديال 2022م( أن قطر 

نجحت وتميزت وفازت قبل وأثناء 
وبعد االفتتاح.. وحتى الختام وما 

بعده..! ألنها قطر الخري!

معاذ الخميسي 
كاتب يمني

األفضل  النسخة  نعيش  أننا  مؤكداً 
يف تاريخ املونديال السيما وأن قطر 
عىل  البطولة  تبدأ  أن  قبل  نجحت 
وتنظيمياً،  أمنياً  املستويات  كافة 
بهذا  نتفاخر  كأشقاء  فأصبحنا 
هامة  رسائل  يرسل  الذي  التنظيم 
لكل العالم بأننا قادرون عىل تقديم 
نسخة استثنائية لم تحدث من قبل.

اتحاد  لفريق  السابق  النجم  وأشاد 
معه  توج  والذي  السعودي  جدة 
آسيا،  أبطال  لدوري  بنسختني 
بحفل االفتتاح التاريخي للمونديال 
بداية من ترشيف أصحاب الفخامة 
الدول  ورؤساء  ملوك  والسمو 
وكذلك  املدعوين،  وجميع  العربية 

عن  عربت  التي  الرائعة  الفقرات 
من  بداية  األصيلة،  العربية  هويتنا 
الحفل  لهذا  »البيت«  ملعب  اختيار 
ووجه  عربي،  كل  رشف  الذي 
قادرون  بأننا  للعالم  مهمة  رسالة 
يليق  مثايل  عالم  كأس  تنظيم  عىل 

بالحدث الكبري.
قدرة  يف  ثقته  شقري،  أبو  وأبدى 
العنابي القطري عىل امليض قدماً يف 
يف  املفاجئة  الخسارة  رغم  البطولة 
األكوادوري،  املنتخب  أمام  االفتتاح 
مؤكداً عىل أهمية خروج األدعم من 
أية ضغوطات نفسية خلفتها نتيجة 
فيلكيس  قدرة  عىل  مشدداً  املباراة، 
عىل  اإلسباني  املدرب  سانشيز 

لقاء  يف  املناسبة  التشكيلة  اختيار 
السنغال املقبل لتكن بداية الدخول 
يف أجواء البطولة من جديد، خاصة 
وأنه لقاء تجدد اآلمال يف التأهل من 

جديد.
االجتماع  بأن  شقري،  أبو  وأوضح 
العهد  ويل  سمو  عقده  الذي 
بن سلمان،  األمري محمد  السعودي 
إىل  السفر  قبل  األخرض  نجوم  مع 
نفوس  يف  األثر  بالغ  له  كان  قطر 
العاملة  األجهزة  وجميع  الالعبني 
الضغوط  كافة  وأزال  بالفريق، 
النفسية والجماهريية عن كاهلهم. 

وأكد أبو شقري، أن الرغبة الشديدة 
التي وجدها لدى العبي األخرض يف 

الصقور يف جيلهم  أمجاد  استعادة 
سيكون   1994 العام  يف  الذهبي 
املجموعة  مباريات  يف  كبرياً  حافزاً 
الثالثة وتحقيق إنجاز التأهل للدور 
يمتلك  الفريق  وأن  السيما  الثاني، 
مراكز  كافة  يف  مميزين  نجوما 
املركز  يف  التأهل  استطاعوا  اللعب 

األول عن املجموعة اآلسيوية.
تحقيق  روشتة  شقري  أبو  وقدم 
األرجنتني،  أمام  إيجابية  نتيجة 
دقيقة   20 الـ  يف  الرتكيز  يف  تتمثل 
املباراة  مفتاح  أنها  مؤكداً  األوىل، 
الرغبة  امتصاص  وكذلك  الحاسم، 
يف  مييس  ليونيل  لزمالء  الشديدة 
والدخول  مبكر،  هدف  تسجيل 

أن  مؤكداً  العالم،  كأس  أجواء  يف 
الحضور الجماهريي املميز سيكون 
الالعبني  تحفيز  يف  األثر  بالغ  له 
وترشيف الكرة السعودية والعربية.
قال  مييس  ليونيل  عن  سؤاله  وعن 
يوجد  فال  إيقافه،  يمكن  ال  »مييس 
العب يف العالم يقدر عىل ذلك، لكن 
املجموعة  بدفاع  اللعب  من  البد 
الرهيب،  األرجنتني  هجوم  أمام 
هرييف  الفرنيس  املدرب  وأن  خاصة 
الدفاعية  الخطط  يجيد  رينارد، 
يف  جلياً  ظهر  ما  وهو  كبري  بشكل 
املواجهات اإلعدادية األخرية وهذا ما 
كان ينقصنا يف النسخ السابقة من 

كؤوس العالم«.

{ من تدريبات األخضر

{ مناف أبوشقير

نعيش النسخة األفضل
في  المونديال على أرض عربية

كتب - أدهم الرشقاوي

الدول��ي  الالع��ب  أب��دى 
الس��ابق بصفوف المنتخب 
السعودي مناف أبو ش�قير، 
ف������ي تصري����ح خ���������اص 
ل�                                     ، سعادته 
بتنظي��م  الكبي��ر  وفخ��ره 

قطر للمونديال.

في سادس مشاركة مونديالية

األخضر يبحث عن »الرابع«
يف  السعودي  األخرض  يبحث 
عن  السادسة،  املونديالية  مشاركته 
ويبدأ  الرابع  التاريخي  انتصاره 
مشواره اليوم بمواجهة صعبة أمام 

األرجنتني .
سجال  يمتلك  السعودي  املنتخب 
مدى  فعىل  العالم  كأس  يف  حافال 
النسخ الخمس التي شارك فيها  لم 
يحقق سوى 3 انتصارات من أصل 
1994، وكان  16 مباراة لعبها منذ 
أمام   2018 نسخة  يف  انتصار  آخر 

منتخب مرص بهدفني مقابل هدف.
مباراة   11 خرس  السعودي  الفريق 
املونديال وتعادل مرتني وفاز يف  يف 
ثالث، ويبحث يف قطر عن انتصاره 

الرابع .
كان  الثالثة،  السعودية  انتصارات 
أولها أمام املغرب يف نسخة أمريكا 
ويف  هدف  مقابل  بهدفني   1994
ذات النسخة فازت السعودية عىل 
بلجيكا بهدف دون مقابل، قبل أن 
تتوقف االنتصارات منذ ذلك الحني 
الثالث  التاريخي  الفوز  حتى تحقق 
النسخة  يف  مرص  أمام  موندياليا 

األخرية بروسيا.
املنتخب السعودي يف أوىل مشاركاته 
أمريكا  نسخة  يف  العالم  بكأس 
غري  تاريخيا  إنجازا  سجل   ،1994
من  العبور  يف  نجح  بعدما  مسبوق 

إىل  تأهله  وكتب  املجموعات  دور 
دور الستة عرش، بعدما فاز يف الدور 
وخرس  وبلجيكا  املغرب  عىل  األول 
ثانيا  ليحل  هولندا،  طواحني  أمام 
ولكنه  ويتأهل،  املجموعة  ترتيب  يف 
اصطدم يف دور الستة عرش بمنتخب 
السويد ليخرس بثالثة أهداف مقابل 

هدف.
األخرض السعودي يف مونديال فرنسا 
1998 خرس مباراتني أمام الدنمارك 
فرنسا  وأمام  مقابل،  دون  بهدف 
وتعادل  نظيفة،  أهداف  بأربعة 
أمام جنوب أفريقيا 2-2 ليودع من 
كوريا  نسخة  ويف  املجموعات،  دور 
مبارياته  خرس  واليابان  الجنوبية 
الثالث بدور املجموعات، أمام أملانيا 
والكامريون  نظيفة،  أهداف  بثمانية 

1-0 وأيرلندا بثالثية.
أمام  تعادل   ،2006 أملانيا  نسخة  يف 
أمام  مباراتني  وخرس   ،2-2 تونس 
 ،0-1 إسبانيا  وأمام   0-4 أوكرانيا 
 ،2018 األخرية  روسيا  نسخة  ويف 
وأمام  نظيفة،  أهداف  بخمسة  خرس 
أوروجواي بهدف، قبل أن يحقق فوزه 
بهدفني  مرص  أمام  الثالث  التاريخي 
األسطورة  يزال  هدف..وال  مقابل 
التاريخي  الهداف  هو  الجابر  سامي 
كأس  بطوالت  يف  السعودية  ملنتخب 

العالم، بعدما سجل 3 أهداف.

العبون ومحللون سعوديون:

ال مســتحيل أمـــام التانجـــو

ملواجهة  تحضرياته  السعودي  املنتخب  أنهى 
األرجنتني اليوم الثالثاء عىل استاد لوسيل، ضمن 
الجولة األوىل من املجموعة الثالثة لنهائيات كأس 
الفرنيس  املدرب  ووقف   ،2022 قطر  فيفا  العالم 
هرييف رينارد عىل الجاهزية البدنية والفنية للفريق 
التي شهدها  األخرية  التدريبية  الحصة  من خالل 

مقر معسكر الفريق يف سيلني بالدوحة. 
الكرة  نجوم  آراء  استطلع  الريايض  الوطن 
لتقديم  الحاليني  واملحللني  السابقني  السعودية 
روشتة تحقيق نتيجة إيجابية أمام راقيص التانجو 

يف املواجهة الصعبة واملرتقبة.
صفوف  يف  الدويل  الالعب  اللحياني،  سلطان  قال 
املنتخب السعودي سابقاً: الشك أن املجموعة الثالثة 
الجميع  بشهادة  املجموعات  أصعب  من  واحدة 
النجوم  يمتلكها  التي  الفنية  للمستويات  نظراً 
والضيف  بولندا،  األرجنتني،  منتخبات  يف  الكبار 

الدائم يف كؤوس العالم املنتخب املكسيكي.
يف  األرجنتيني  املنتخب  قوة  أن  اللحياني،  وشدد 
املنطقة  دفاع  فإن  وبالتايل  الهجومية،  الالمركزية 
اللقاء،  هذا  يف  السحري  الحل  هو  كبري  بشكل 
وخاصة الرتكيز عىل الكرات العرضية، مع الرتكيز 
األول،  الشوط  من  األول  الـنصف  يف  كبري  بشكل 
التوقيت  هذا  يف  الشباك  عىل  الحفاظ  أن  مؤكداً 

بالذات سيمنح األخرض الثقة يف املواجهة. 
أمام  إيجابية  نتيجة  تحقيق  أن  اللحياني،  وأكد 
كثرياً  وشاهدنا  مستحيال،  ليس  أمر  األرجنتني 
منتخبات عربية وأفريقية تحقق إنجازات متعددة، 

يف كؤوس العالم املاضية.
وأكد رامي تونيس، املحلل الريايض ورئيس نادي 
داهية  يمتلك  السعودي  املنتخب  سابقاً:  الوحدة 
املدرب  الفرنيس هرييف رينارد، وهو  تدريبية وهو 
من  وهو  حل،  أينما  مميزة  نتائج  حقق  الذي 

املدربني القالئل الذين استمروا مع األخرض لفرتة 
طويلة وهذا أمر مميز للغاية، لم يحدث للمنتخب 

يف فرتات بعيدة.
األرجنتني  أمام  مميزة  نتيجة  تحقيق  رس  وأكمل: 
هو الجماعية التي يمتلكها املنتخب السعودي مع 

رينارد، ولذلك هو رهان األخرض يف املونديال.
أما حاتم خيمي، الالعب الدويل السابق يف صفوف 
صعبة  مواجهة  أمامنا  فقال:  السعودي  األخرض 
كبري  مدرب  لدينا  لكن  األرجنتني،  أمام  ومرتقبة 
كافة  مع  جداً  كبرية  بحرفية  التعامل  يستطيع 
لكن  صالحه،  يف  تكون  أن  نتمنى  التي  الظروف 
منتخبنا يعاني من قلة الجاهزية خاصة يف عودة 
عبداإلله  مثل  اإلصابة  من  الالعبني  من  كبري  عدد 
املالكي، وكذلك من اإليقاف مثل محمد كنو، فيجب 
كافة  من  الحدث  لهذا  تماماً  جاهزين  يكونا  أن 

النواحي البدنية والفنية والذهنية.

اللحياني: 
التنظيم 

الدفاعي سر قوة 
األخضر 

التونسي: 
الجماعية 

تعطينا النتيحة 
اإليجابية

خيمي: 
الروح ستلغي 
الفوارق الفنية 

الكبيرة



أكد ليونيل  سكالوني املدير الفني ملنتخب 
ملواجهة  الصحفي  املؤتمر  يف  األرجنتني 
ية  د لسعو ا
ضمن منافسات 
كأس  بطولة 
قطر  العالم 
ان   2022
صيل  لتفا ا
بطل  ستحدد 

العالم.
مدرب  وقال 
األرجنتني:  الفريق 
أخربتهم  جاهز، 
نغري  لن  أننا 
األرجنتني  خطتنا،  

باقي  مثل  فرص  أعتقد لديها  املنتخبات، 
أن التفاصيل ستحدد بطل العالم.

وتابع: فريقي سيخرج اآلن ليلعب بارتياح، ألن ضغط 
عدم تحقيق لقب لم يعد موجوًدا، لقد وصلنا إىل املباراة 

بالطريقة التي أردناها.
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لكسر عقدة المواجهات األولى بكأس العالم

األخضـــر يتحـــدى التانجــو

نظريه  مع  السعودي  املنتخب  يلتقي 
لوسيل،  استاد  أرضية  عىل  األرجنتيني، 
اليوم، ضمن منافسات الجولة األوىل من 
العالم  كأس  بطولة  يف  املجموعات  دور 

قطر 2022.
مواجهة  خالل  »األخرض«  ويسعى 
سلبية  إحصائية  إنهاء  إىل  »التانجو« 
خاصة باملواجهات االفتتاحية الّتي لعبها 

يف 5 نسخ سابقة من املونديال.
مباريات   5 السعودي  املنتخب  وخاض 
يف افتتاح مشواره يف بطولة كأس العالم، 
وهي:  أوروبية،  منتخبات   4 أمام  ذلك 
فيما  وأملانيا وروسيا،  والدنمارك  هولندا 
منتخب  أمام  فقط  واحدة  مواجهة  لعب 
تونس  منتخب  واجه  عندما  إفريقي، 
له  يسبق  لم  بينما   ،2006 مونديال  يف 
بداية  يف  التيني  منتخب  أمام  لعب  أن 

الطريق.
 4 »األخرض« يف مستهل مشواره  وخرس 
أملانيا  من  الثقيلة  الخسارة  بينها  مرات، 
 ،2002 مونديال  يف  نظيفة  بثمانية 
يف  بيضاء  بخماسية  روسيا  من  وأخرى 
وحيد،  تعادل  مقابل   ،2018 مونديال 
تلقت  فيما  أهداف،   3 العبوه  وسّجل 

شباكهم 18 هدفاً.
مع  السعودي  املنتخب  التقى  أن  وسبق 

فاز  مباريات،   4 يف  األرجنتيني  املنتخب 
نتيجة  وسيطرت  اثنتني،  يف  »التانغو« 
التعادل )مرتني(، وأحرز مواطنو ليونيل 
مييس 7 أهداف، بينما أحرز السعوديون 

3 أهداف.
عاما،   30 الشهراني  يارس  ويلعب 
كظهريين  عاما   28 الغنام  وسلطان 
تصفهما صحيفة الجارديان الربيطانية 
بأنهما »استثنائيان«، إىل جانب عبدالله 
مادو وعبداإلله العمري يف الدفاع بينما 
الفرج  الهالل سلمان  نادي  نجم  يلعب 
وسامي  الدورسي  وسالم  الوسط  يف 
الناجي، الذي يعترب نجم املنتخب وفقا 

للغارديان، كجناحني.
ويف الهجوم يلعب صالح الشهري من 
الفتح  من  الربيكان  وفراس  الهالل 

وهيثم عسريي ونواف العابد.
 4 هناك  السعودية،  جانب  وإىل 
آسيا،  عن  تأهلت  أخرى  منتخبات 
الجنوبية  وكوريا  وإيران  قطر  هي 

واليابان.
مشوار  السعودي  األخرض  واستهل 
الدور  التأهل عن  التصفيات بتمكنه من 
ست  يف  وفاز  خسارة  بدون  الثاني 
عىل  وتأهل  اثنتني،  يف  وتعادل  مباريات 
وفلسطني  أوزبكستان  منتخبات  حساب 

 ، رة فو وسنغا
ويف الدور الثالث لعب املنتخب السعودي 
يف املجموعة الثانية التي ضمت منتخبات 
والصني  وعمان  وأسرتاليا  اليابان 
بسبب  مبكر  بشكل  وتأهل  وفيتنام، 

نتائجه الجيدة.

{ منتخب األرجنتين{ منتخب السعودية

الحدث: الجولة األولى

 من المجموعة الثالثة 

التوقيت: 13:00 مساء

اليوم والتاريخ: الثالثاء 22 نوفمبر 2022

السعوديةاألرجنتين

الحدث: الجولة األولى

 من المجموعة الثالثة 

التوقيت: 19:00 مساء

اليوم والتاريخ: الثالثاء 22 نوفمبر 2022

بولنداالمكسيك

سكالوني:

فرصتي األخيرةلن نغير خطتنا

أكد النجم األرجنتيني ليو مييس 
مهاجم فريق باريس سان جريمان 

الفرنيس، يف املؤتمر الصحفي ملباراة 
السعودية، أن بطولة كأس العالم قطر 

2022 هي فرصته األخرية.
وقال مييس: غالبًا سيكون هذا كأس 

العالم األخري يل، هذه هي فرصتي 
األخرية، سابًقا كان لدينا شهر واحد 

للتحضري للمونديال، اآلن األمر مختلف 
ولكننا مستعدون، األجواء مختلفة 
ألنه كأس العالم، أنا بحالة جيدة، 

وأعيش لحظة رائعة، ال يوجد يشء 
غري طبيعي.

وأضاف النجم األرجنتيني:  إنه ألمر 
جميل أن الكثري من الناس الذين 

ليسوا أرجنتينيني يريدوننا أن نكون 
أبطاال.. أنا ممتن للمودة التي تلقيتها 

طوال مسريتي، الكثري من الناس تقف 
معي يف هذه اللحظات لذلك أنا سعيد.

ميسي:

ثقوا بالالعبينمواجهة صعبة
مارتينو  جرياردو  األرجنتيني  قال 
الصحفي  املؤتمر  يف  املكسيك  مدرب 

إن مواجهة بولندا ستكون صعبة.
وأضاف: مواجهة نجوم كبار يف كأس 
وليفاندوفسكي  جدا،  طبيعي  العالم 
من بينهم، فهو رائع ولديه طموحات 

كبرية.
وأشار مارتينو إىل أن هدفه هو تقديم 

مباريات قوية يف كأس العالم.

الفني  املدير  رينارد،  هرييف  الفرنيس  أّكد 
املباريات  أهمية  عىل  السعودي  للمنتخب 

الودية التي خاضها قبل املونديال
أمس  الجماهري  إىل  رسالة  رينارد  ووّجه 
قدرات  يف  الثقة  برضورة  فيها  طالبهم 
الالعبني، ومساندتهم يف كأس العالم، خاصة 
إىل  صعبة  مجموعة  يف  أوقعتهم  القرعة  أن 

جانب األرجنتني واملكسيك وبولندا.
{ هيرفي رينارد{ جيراردو مارتينو  وأبدى املدرب، ارتياحه ملستوى الالعبني.

رينارد:مارتينو:

مدرب بولندا:

نتطلع لكتابة التاريخ

أكد تشيسالف ميخنييفيتش مدرب منتخب 
بولندا تطلعه لكتابة التاريخ لبالده يف 

نهائيات كأس العالم FIFA قطر 2022، 
مشدداً عىل قوة املجموعة الثالثة التي يلعب 

فيها منتخبه، وتقارب حظوظ منتخباتها 
األربعة يف التأهل إىل الدور الثاني.

وقال ميخنييفيتش، يف املؤتمر الصحفي، 
إن املواجهة لن تشهد مفاجآت عىل صعيد 

التشكيل، خاصة أن املنتخبني يعرفان 
بعضهما جيداً، كما أنه يف ظل التكنولوجيا 

الحالية من املمكن تحليل أداء الالعبني 
ومعرفة قدراتهم.

{ تشيسالف ميخنييفيتش

بين المكسيك وبولندا بـ»الثالثة«

صراع خارج التوقعات
منتخبا  يلتقي   - قنا  الدوحة- 
عىل  اليوم  مساء  وبولندا  املكسيك 
تقام  التي  املباراة  يف   ،974 استاد 
يف  الثالثة  املجموعة  منافسات  ضمن 
 FIFA العالم  كأس  بطولة  نهائيات 

قطر 2022.
بداية  عن  للبحث  املنتخبان  ويسعى 
عىل  حرصهما  تؤكد  وانطالقة  جيدة 
كل  يدرك  كما   ،16 الـ  لدور  الصعود 
ربما  التي  املواجهة  أهمية  منتخب 
أفضل  حظوظه  تكون  من  تحدد 

للرتقي لألدوار اإلقصائية.
والتقت املكسيك وبولندا يف 8 مناسبات 
من قبل كانت لقاءات ودية دولية، ويف 
تلقى  بينهما  الوحيد  الرسمي  اللقاء 
بنتيجة  هزيمة  املكسيكي  املنتخب 

نهائيات  يف  البولندي  نظريه  من   3-1
كأس العالم 1978 باألرجنتني.

سجالً  املكسيكي  املنتخب  ويمتلك 
جيداً يف املباريات األوىل التي يخوضها 
يف النهائيات العاملية، فقد فاز املنتخب 
خمس  الشمالية  أمريكا  من  القادم 
مرات وتعادل مرة واحدة يف آخر ست 
نسخ للبطولة ونجح يف التقدم لألدوار 

اإلقصائية يف كل مرة.
للمكسيك  األفضل  اإلنجاز  واقرتن 
إىل  بالتأهل  العالم،  كأس  نهائيات  يف 
الدور ربع النهائي مرتني فقط عندما 
أرضها  عىل  النهائيات  استضافت 
للمرة  ثم   ،1970 عام  األوىل  للمرة 
الثانية عام 1986 عندما خرجت أمام 
أملانيا بركالت الرتجيح دون أن تخرس 

أي مباراة يف البطولة.
الذي  املكسيكي  املنتخب  ويواجه 
يقوده املدرب جرياردو مارتينو نقصاً 
املدرب  قرر  أن  بعد  الهجوم  خط  يف 
بخدمات  االستعانة  عدم  األرجنتيني 
خافيري  للمنتخب  التاريخي  الهداف 
خالل  الجيد  أدائه  رغم  هرنانديز 

املوسم الحايل ما أثار قلق الجمهور.
عندما  أيضاً  الجمهور  قلق  وزاد 
الودية  مباراتها  املكسيك  خرست 
أمام  للنهائيات  استعداداً  األخرية 
قبل  شباكها  اهتزت  أن  بعد  السويد 

يوم واحد من سفرها إىل قطر.
يكون  قطر  مونديال  يف  وبمشاركته 
نهائيات  وصل  قد  املكسيك  منتخب 

كأس العالم 17 مرة.



في مواجهتها للمنتخب األسترالي

فرنسا تسعى النطالقة قوية
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الدفاع عن لقبه دون  يستهل منتخب فرنسا حملة 
أفضل العب يف العالم، مهاجمه كريم بنزيمة الغائب 

لإلصابة بمواجهة أسرتاليا.
يلتقي منتخب »الديوك« نظريه »سوكورز« يف إعادة 
أربعة  قبل  ذاته  الدور  يف  بينهما  األوىل  للمواجهة 
احتسب  حينها،   .2018 روسيا  مونديال  يف  أعوام 
استخدام  أول  يف   »VAR« املساعد  الفيديو  حكم 
لهذه التقنية الجديدة يف نهائيات كأس العالم ركلة 
جريزمان  أنطوان  ترجمها  فرنسا  لصالح  جزاء 

بنجاح يف الفوز الصعب 1-2.
تلقت فرنسا  إذ  يختلف مونديال قطر عن سابقه، 
املنافسات  انطالق  قبل  حتى  قوية  معنوية  رضبة 
بانسحاب املهاجم املخرضم ابن الـ34 عاماً بنزيمة، 
أفضل العب يف العالم، من التشكيلة إلصابة بفخذه، 

لينضم إىل سلسلة غيابات أرهقت الـ»زرق«.
فقبل  اآلخر،  تلو  مصاب  سقوط  مسلسل  تواصل 
بنزيمة، ودّع تشكيلة بطلة 1998 و2018، كل من 
نجمي الوسط بول بوغبا ونغولو كانتي، باإلضافة 
بريسنيل  الدفاع  قلب  مينيان،  مايك  الحارس  إىل 

كيمبيبي واملهاجم كريستوفر نكونكو.
غري أّن غياب بنزيمة صّب يف مصلحة إعادة إحياء 
التي  جريو  وأوليفييه  مبابي  كيليان  بني  الثنائية 
الثاني،  لقبها  إىل  أعوام  أربعة  قبل  فرنسا  قادت 

بمؤازرة من جريزمان.
يف املقابل، احتاجت أسرتاليا للمرور بامللحق الدويل 
وهي  قطر،  إىل  املتأهلة  املنتخبات  بركب  للحاق 
تتحرض ملباراتها األوىل بتشكيلة بال نجوم من العيار 
الثقيل، ولكن »بحالة ذهنية ال تشوبها شائبة« وعىل 
أسس أفكار املدرب غراهام أرنولد املساعد السابق 
املهام  توليه  حقبة  خالل  هيدينك  غوس  للهولندي 

الفنية يف »سوكورز« عام 2006.
يف  الـ36  املركز  تحتل  التي  أسرتاليا  وتشارك 
كأس  نهائيات  يف  للمنتخبات  العاملي  التصنيف 
 16 بعد  وذلك  تاريخها،  يف  السادسة  للمرة  العالم 
عاماً من وصولها إىل دور ثمن النهائي يف مونديال 

أملانيا، يف أفضل سجل لها يف املونديال.
كما تأمل يف تحقيق فوزها األّول يف النهائيات منذ 
مقابل  هزائم   5(  2010 إفريقيا  جنوب  مونديال 

تعادل(.
ولم يكن الطريق إىل قطر مفروشاً بالورود ألسرتاليا 
العربية  واململكة  اليابان  نفسها خلف  التي وجدت 
إىل  واضطرت  اآلسيوية،  التصفيات  يف  السعودية 
الفوز عىل اإلمارات 2-1 يف امللحق القاري، ثم عىل 
5-4 بعد  الرتجيح  الدويل بركالت  امللحق  البريو يف 

التعادل سلباً يف الوقتني األصيل واإلضايف.

{ منتخب فرنسا { من تدريبات منتخب أستراليا

الحدث: الجولة األولى 

من المجموعة الرابعة 

التوقيت: 22:00 مساء

اليوم والتاريخ: الثالثاء 22 نوفمبر 2022

أستراليافرنسا
ديشامب: منافسنا جيد أرنولد: حزين لغياب بنزيمة

فاملنتخب  التفهم،  من  »املزيد  ديشان  ديدييه  طلب 
اإلصابات  مع  للتأقلم  يسعى  الفرنيس 
بكامل  قدما  امليض  وينوي  األخرية، 
املوضوعة  األهداف  بنفس  قوته 

سابقا«.
سيميض  الفريق  إن  وقال 

قدما بالالعبني املتاحني.
أقل  »طموح  وأضاف: 
كل  لفعل  أقل  ورغبة 
ال  للنهاية؟  للوصول  يشء 
كان  إذا  ولكن  هذا.  أعتقد 
املزيد  عىل  الحصول  بإمكاننا 
من التفهم من وسائل اإلعالم، إذا 
من  القليل  تمنحونا  أن  بإمكانكم  كان 

الحرية، فسيكون هذا عظيما«.
وأردف: »ولكننا نعرف املطلوب منا، نحن ال نضع 
خططا تعتمد عىل حدوث يشء جيد قبل أن يحدث، 

نحن نعلم املنافسني الثالثة الذين ينتظروننا«.
لم  ولكنكم  جيدا،  أسرتاليا  نعلم  وأضاف:»نحن 

تسألوني أي يشء عن أسرتاليا هذا ممتاز«.

أسرتاليا،  ملنتخب  الفني  املدير  أرنولد  جراهام  رفض 
من  الخوف  نغمة  املنتخب،  نجم  رايان  وماثيو 
افتتاح  يف  اللقب  حامل  فرنسا  مواجهة 
كأس  ببطولة  املنتخبني  مشوار 

العالم قطر 2022.
وأشار مدرب أسرتاليا يف مؤتمر 
أنهم  إىل  االثنني  أمس  صحفي 
لكن  اللقب،  حامل  يحرتمون 
عىل  الرتكيز  له  بالنسبة  األهم 

فريقه.
سوى  ينظر  ال  أنه  وأوضح 
أن  كما  إيجابية  نتائج  لتحقيق 
الالعبني  من  كبريا  عددا  يضم  فريقه 
وال  األخرية،  األوملبياد  يف  شاركوا  الذين 

يخشون مثل هذه املواجهات.
وأكد أرنولد أن األمر ال يدعو للخوف، ففي النهاية سيلعب 

11 العبا من كل فريق، بعيدا عن الدخول يف التفاصيل.
وأعرب مدرب أسرتاليا عن حزنه لغياب نجم فرنسا كريم 
بنزيمة بعد تعرضه لإلصابة، مؤكدا أنه الالعب األفضل 

يف العام الحايل، وكان يتمنى مشاركته يف كأس العالم.

{ ديشامب  { جراهام أرنولد

أمام الدنمارك في المجموعة الرابعة

تونس تبحث عن مفاجأة
العيار  من  مفاجأة  تحقيق  يف  تونس  تأمل 
أمام منتخب دنماركي يسعى بدوره  الثقيل، 
أمم  يف  بدأها  التي  الناجحة  مسريته  إلكمال 

أوروبا الصيف املايض.
األوىل  للمرة  بالتأهل  الحاملة  تونس،  وتراهن 
إىل الدور الثاني، عىل ورقة الخربة يف قطر إذ 
يخوض وهبي الخزري وديالن برون والياس 
الثاني،  مونديالهم  السليتي  ونعيم  السخريي 
إضافة إىل وجوه شابة جديدة بقيادة املدرب 

جالل القادري.
عاماً(   21( سليمان  بن  أنيس  املهاجم  قال 
عىل  قرطاج«  »نسور  لـ  اللعب  فّضل  الذي 
يف  ويلعب  الدنمارك  فيها  ولد  التي  الدولة 
بطولتها املحلية مع فريق بروندبي »املجموعة 
لكني  صعباً.  األمر  وسيكون  ما  نوعاً  صعبة 
جهده  قصارى  سيبذل  العب  كل  أن  أعتقد 

لتجاوز دور املجموعات«.

الدنمارك تفتقد الهداف

ويف  قطر  إىل  الدنمارك  وصلت  ناحيتها،  من 
العبها  قصة  من  بداية  لرتويه،  كثري  جعبتها 

بعد  املالعب  إىل  العائد  إريكسن،  كريستيان 
نوبة قلبية كادت تودي بحياته، نجماً ملنتخب 
بالده يسعى لالبتعاد قدر اإلمكان يف مونديال 

قطر.
فقط  سعيد  »أنا  للصحفيني:  إريكسن  وقال 
يف  املشاركة  أن  نعلم  الجميع  مثل  بالعودة. 
ألنني  محظوظاً  كنت  مميزة.  العالم  كأس 
تظل  لكنها  قبل  من  اثنتني  أو  مرة  لعبت 

مميزة«.
ملنافسيها،  سائغة  لقمة  الدنمارك  تعترب  وال 
يف  مرتني  فرنسا  عىل  فازت  أن  سبق  فهي 
نسختها  يف  األوروبية  األمم  دوري  مسابقة 
يف  هيوملاند  كاسرب  املدرب  قال  فيما  الحالية، 
مقابلة ملجلة وورلد سوكر »كثري من األشياء 
كأس  يف  فقط  ليس   ،2021 عام  منذ  حدث 

أوروبا«.
 18 الدنمارك  فريق  خاض  فقد  وبالفعل، 
بلده،  وتقدير  حب  خاللها  اكتسب  مباراة 
تصفيات  وخاض  اللعب  ناحية  من  وتطور 
)ميالن  كاير  سيمون  تألق  ظل  يف  جيدة، 
)نيس  شمايكل  كاسرب  والحارس  اإليطايل( 

الفرنيس( ويواكيم مايهيل )أتاالنتا اإليطايل(.

{ منتخب تونس

{ منتخب الدنمارك

الحدث: الجولة األولى

 من المجموعة الرابعة 

التوقيت: 16:00 مساء

اليوم والتاريخ: الثالثاء 22 نوفمبر 2022

دنماركتونس

{ كاسبر يولماند 

{ جالل القادري

كاسبر يولماند:

لسنا مرشحين 
أكد مدرب الدنمارك كاسرب يوملاند أن التشكيلة الحالية 
الوقت  يف  أكد  لكنه  بكل يشء،  الفوز  قادرة عىل  لفريقه 

ذاته أن الفريق غري مرشح لحصد لقب كأس العالم.
يف  مشواره  يستهل  أن  قبل  الصحفيني  يوملاند  وأبلغ 
»هذه  الثالثاء:  اليوم  تونس  أمام  الرابعة  املجموعة 
أعني  للفوز،  الكفاءة  تملك  الالعبني  من  املجموعة 

االنتصار بكل يشء«.
وأضاف: »هل نحن مرشحون؟ ال، لكن نستطيع الفوز 

عىل أي فريق عندما نكون يف يومنا«.

القادري:

نعرف قيمة المنافس
القادري عىل حفل  أثنى جالل   - د.ب.أ 
ببطولة  التنظيمية  والجوانب  االفتتاح 
كأس العالم قطر 2022.. وقال القادري 
الدولة  »نشكر  الصحفي:  املؤتمر  خالل 
املنظمة، رأينا تنظيما عىل أعىل مستوى، 
ال  عربي  مواطن  أي  يجعل  لم  تنظيما 
العرض  بقيمة  واالعتزاز  بالفخر  يشعر 

االفتتاحي والتنظيم«.

للعالم  درسا  أعطت  »قطر  وأضاف: 
بأرسه بأن الدول العربية قادرة عىل أن 
يتعلق  فيما  مستويات  أعىل  عىل  تكون 
جميعا،  لنا  فخرا  شكل  وهذا  بالتنظيم، 
أود أن أوجه رسالة شكر إىل كل قطري 

وكل عربي«.
وعن مباراة اليوم قال: » نعرف قيمة أي 

منافس يف بطولة بحجم كأس العالم«.
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على مدار تاريخ كأس العالم

احتفــــاالت ال تنســــى

{ بريان الودروب
{ جوليوس أجاهوا

{ مبال{ رونالدينيو

{ بيبيتو { رشيدي ياكيني

أحمد ولد يحيى نائب رئيس االتحاد اإلفريقي لكرة القدم »كاف« )CAF( يؤكد:

االفتتـــــاح كــــــان مبـهـــــــرا
أكد أحمد ولد يحيى نائب رئيس االتحاد 
 )CAF( »كاف«  القدم  لكرة  اإلفريقي 
وعىل  ومبهرًا  عظيًما  كان  االفتتاح  أن 
التوقعات،  من  أكرب  بل  املستوى،  قدر 
واإلسالمية،  العربية  الثقافة  عن  وعربرّ 
رأيته  افتتاح  أفضل  هو  يل  و»بالنسبة 

منذ أن تابعت كأس العالم«.
وأضاف أحمد ولد يحيى أنه »لم يتفاجأ 
موقعي  بحكم  ألنه  االفتتاح؛  حفل  بجودة 
الكثري  عىل  اطلعت  فقد  الكاف  لرئيس  نائبًا 
ويل  عدة،  سنوات  منذ  قطر  استعدادات  من 
وأعرف  القطريني،  باألخوة  دائم  تواصل 

التي  الكبرية  والهمة  التحضري  مستوى 
جيدة  صورة  يعطوا  أن  أجل  من  يمتلكونها، 
األمري  سمو  قالها  وكما  العربي،  العالم  عن 
العالم يف قطر ويف  يف كلمة االفتتاح إن كأس 
حديثه  يف  يحيى  ولد  وتابع  العربية«..  البالد 
مثرّلت  »قطر  أن  نت:  للجزيرة  االفتتاح  عن 
الجوانب، ومنها  أفضل تمثيل من كل  العرب 
املالعب التي ُصمرّمت عىل أحسن ما يمكن، بل 
يف  العالم  كأس  احتضنت  مالعب  أفضل  هي 
أعىل  عىل  الفنادق  ومستوى  البطولة..  تاريخ 
مستوى، والجميع يف الفيفا مبهورون، وكذلك 
بهم،  التقيت  الذين  االتحادات  رؤساء  جميع 

يكتمل  أن  ونرجو  جًدا،  الدقيق  التنظيم  بهذا 
عىل خري -إن شاء الله- لتكون أفضل نسخة 

للبطولة يف التاريخ«.
قال  األكوادور  أمام  قطر  هزيمة  سبب  وعن 
ارتكبه  إنه »يرجع لخطأ  الكاف  نائب رئيس 
املنتخب  العبي  بإبعاد  القطري  املنتخب 
عدة،  ألشهر  املحلية  الرسمية  املنافسات  عن 
املعسكرات  يف  الودية  باملباريات  واالكتفاء 
الخارجية«، مؤكًدا أن »أفضل احتكاك لالعب 
مستواها؛  كان  مهما  الرسمية  املنافسة  هو 
الفرق  أكرب  مواجهة  من  أكثر  ستفيده  ألنها 

العاملية ودًيا«.

قطر أحسنت 
تمثيل العرب 
بأفضل صورة

مع انطالق كأس العالم 2022، سنحاول استرجاع ذاكرتنا من جديد، حول أبرز االحتفاالت 
في  الحاضرة  الجماهير  إعجاب  أثارت  والتي  الماضية،  النسخ  مدار  على  تنسى  ال  التي 
دعونا  الطريقة.  بهذه  يحتفلون  نجومهم  برؤية  سعداء  يكونون  وجعلتهم  المدرجات، 
بالتأكيد  المزيد  رؤية  ونتمنى  الكثيرين،  ذاكرة  في  ظلت  التي  اللحظات  أهم  لكم  نسرد 

في نسخة مونديال قطر التاريخية.

كتب - أحمد رجب

احتفال بيبيتو بقدوم ابنه

قبل مباراة الربازيل وهولندا يف كأس العالم عام 1994 
والذي أقيم ذاك الوقت يف الواليات املتحدة األمريكية رزق 
بهذه  ليحتفل  »ابن«  بـ  بيبيتو  الشهري  الربازييل  النجم 
تسجيله  شهدت  بعدما  املباراة  خالل  الرائعة  الطريقة 
لهدف أمام هولندا، هذه الطريقة كانت عبارة عن أنه يحمل 

طفالً، وشارك معه يف االحتفال روماريو ومازينهو.

احتفال الجمباز يا أجاهوا 

احتفال آخر سيبقى عالًقا يف مسرية متابعي كأس العالم، وهو 
االحتفال الرائع الذي قام به أجاهوا خالل مباراة نيجرييا أمام 
السويد والتي أقيمت يف مونديال 2002 يف كوريا واليابان، يف 
النهاية بهدفني لهدف،  املباراة التي شهدت انتصار السويد يف 
سجل هدف نيجرييا الوحيد أجاهوا، ولكن احتفاله بالهدف كان 

رائًعا، حيث قفز يف الهواء عىل طريقة العبي الجمباز 7 مرات.

احتفال ماكرينا

املونديال جميلة، خاصة وأنه حدث  لطاملا كانت االحتفاالت يف 
قاري تاريخي، هذه املرة االحتفال كان قادًما من جنوب إفريقيا 
تسجيله  بعد  تشاباالال  املنتخب  لنجم  »ماكارينا«  رقصة  عىل 
 2010 العالم  كأس  احتفال  املكسيكي، يف  املنتخب  أمام  هدًفا 

الذي أقيم بجنوب إفريقيا.

رقصة روجيه ميال

ننىس  أن  دون  العالم  كأس  من  نسخة  أي  تبدأ  أن  يمكن  ال 
االحتفالية الشهرية لنجم مونديال 1990، والذي سجل أربعة 
أهداف يف البطولة الكامريوني روجيه ميال. لكن يظل احتفاله 
أمام كولومبيا يف ذات البطولة هو األجمل حيث ذهب إىل راية 

الرضبة الركنية، وظل يحتفل برقصته الشهرية.

كوادرادو وجيمس 

املنتخب الكولومبي واجه املنتخب اإليفواري خالل نسخة 
جيمس  الربازيل،  يف  أقيمت  والتي  املونديال  من   2014
روديجيز نجم املنتخب الكولومبي سجل هدفا من رضبة 
بالرقصة  واحتفل  الركنية،  الركلة  ناحية  ذهب  رأسية، 

الشهرية برفقه كوادرادو.

رونالدينيو واحتفال مميز

السعادة  نرش  يف  ساهموا  ممن  واحد  إىل  اآلن  نأتي 
الربازييل  كافة،  القدم  كرة  جماهري  إىل  الكروية 
الالعبني،  هؤالء  أحد  هو  رونالدينيو  املخرضم 
الحارس  سيمان  شباك  يف  هدًفا  تسجيله  بعد 
املنتخبني  مباراة  يف  ثابتة  ركلة  من  اإلنجليزي 

التي أقيمت يف كأس العالم 2002 والذي أقيم يف كوريا 
ناحية  ذهب  للهدف  تسجيله  بعد  واليابان.  الجنوبية 

الجماهري واحتفل برقصته الشهرية.

ذكرى وفاء بطلها إنيستا

وتقود  العالم،  كأس  نهائي  يف  تاريخيًا  هدًفا  تسجل  أن 
األهم  تاريخها،  أول لقب يف  لتحقيق  إسبانيا  منتخب بالدك 
أنك تنجح يف تخليد ذكرى وفاة أحد أصدقائك، هذا ما فعله 
أمام  بالده  منتخب  مباراة  خالل  إنيستا  أندريس  املوسيقار 
هولندا يف نهائي كأس العالم عام 2010، حيث خلع القميص 
عليه  مكتوًبا  أبيض  لونه  تيرشت  ليظهر  يرتديه،  كان  الذي 
»داني خاركي، دائًما معنا«، وتويف صديق إنيستا عام 2009.

كن مثل بريان الودروب

هكذا تكون االحتفاالت، الدنماركي بريان الودروب كان بطل أحد 
 ،1998 عام  الربازييل  املنتخب  أمام  هدفه  بعد  االحتفاالت،  هذه 
حيث جلس عىل األرض ووضع يده عىل رأسه كأنه يشاهد لقطة 

الهدف أمام التلفاز، بطريقة أثارت إعجاب الجميع.

زيزو ماركة مسجلة

يتواصل حديثنا عن احتفاالت نجوم كرة الفدم، هذه املرة زين 
التي ال تنىس يف  االحتفاالت  قائمة  الدين زيدان سيكون ضمن 
بالده  منتخب  قميص  يقبل  كان  حيث  الكبرية،  البطولة  هذه 

فرنسا، بعد هدفه أمام الربازيل يف نهائي كأس العالم 1998.

الدوران حول القميص يا ديوب

أن تسجل أمام املنتخب الفرنيس يف افتتاح كأس العالم مفاجأة 
املتابعني  إعجاب  يثري  أداء  بتقديم  تقوم  وأن  متوقعة،  غري 
هدفه  بعد  ديوب  بابا  فعله  ما  هذا  للغاية،  مبهر  يشء  هذا 
حول  املنتخب،  يف  زمالئه  برفقه  احتفل  حيث  الديوك،  أمام 
قميص املنتخب السنغايل بعدما وضعوه عىل األرض. وظلوا 

يحتفلون حوله يف مشهد رائع للغاية.

احتفال سبايدر مان 

واحد من االحتفاالت الرائعة التي شاهدها كأس العالم، 
كان بطله إيفان كافيديس العب منتخب اإلكوادور الذي 
ارتدى قناًعا عىل وجه بعد هدفه أمام كوستاريكا خالل 

.2006

احتفال ذهبي

بطله رشيدي ياكيني، الذي قام بهز الشباك أكثر 
املباراة  يف  بلغاريا  شباك  يف  هدفه  بعد  مرة  من 

التي نجح منتخب نيجرييا بثالثية يف 1994.

{ أحمد ولد يحيى



22

السنة )28( - الثالثاء  28 من ربيع اآلخر  1444هـ الموافق 22 نوفمبر 2022م العدد )9941(

الكأس 
»الطواحين« لـ

براءة الطفولة
تقاليع 
هولندية

حلم أرجنتيني
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مارسيليا.. يدعم النسور تاكسي المونديال.. في قلب الحدث
عاد برنامج تاكيس املونديال من جديد 
عرب شاشة قناة الجزيرة مبارش، بعد 
خالل  حققه  الذي  الكبري  النجاح 

مونديال روسيا 2018.
اإلعالمي  يقدمه  الذي  الربنامج 
عرب  يرصد  عاشور،  مصطفى 
كل  الدوحة  شوارع  يف  يومية  رحلة 
كواليس البطولة، عىل الهواء مبارشة، 
دسم  وتحليل  للنتائج  متابعة  مع 
للمباريات بشكل مستمر مع نخبة من 

أملع املحللني ونجوم الكرة القادمة.
تاكيس املونديال أحد األفكار املختلفة 
للحدث  اإلعالمية  التغطية  واملميزة يف 

الكبري.

حرص الحساب الرسمي لنادي مارسيليا الفرنيس عىل دعم 
منتخب تونس خالل بطولة كأس العالم 2022 وقبل خوض 

مباراته األوىل يف البطولة.
يف  النادي  حساب  ونرش 

تويرت صورة لعلم تونس 
كل  كاتبا:  وعنونها 
للمنتخب  التوفيق 
مباراته  يف  التونيس 

االفتتاحية باملونديال.
يذكر أن منتخب تونس 

سيدشن مشواره اليوم يف 
املونديال عند الساعة الرابعة 

يف  الدنمارك  بمواجهة  عرصا 
افتتاح مباريات املجموعة الرابعة عىل استاد املدينة التعليمية.

»الشمري« يشرح أسباب الخسارة
ليبيا األحرار عرب حسابها  نرشت قناة 
فيديو  مقطع  اليوتيوب  يف  الرسمي 
للقاء مع اإلعالمي فالح الشمري املذيع 
أسباب  فيه عن  يتحدث  الكأس؛  بقناة 
لها  تعرض  التي  القاسية  الخسارة 
يف  اإلكوادور  منتخب  أمام  العنابي 
افتتاح مباريات املجموعة األوىل بكأس 

العالم.
ووجه الشمري اللوم للمدرب سانشيز 
الدوليني  الالعبني  غياب  عىل  وإرصاره 
بطولة  يف  أنديتهم  مع  املشاركة  عن 
لفرتة  معسكرات  وخوض  الدوري، 
أثر  طويلة بدون وجود محك قوي ما 

بالسلب عىل أداء الفريق.

محمد أبو الروس المذيع بالتليفزيون الكويتي:

قطر أبهرت العالم

وأوضح أبو الروس أن املنتخبات الوطنية العربية ستلعب 
من  الكبري  للعدد  نظرا  بالكامل،  ممتلئة  مدرجات  أمام 
االنتقاالت  إىل  باإلضافة  الدوحة،  يف  العربية  الجاليات 
املتوقعة من الدول املشاركة يف كأس العالم مثل السعودية 

وتونس باإلضافة إىل املغرب.
كأس  من  الخاصة  النسخة  هذه  قطر  استضافة  وعن 
تاريخ  يف  استعدادات  أكرب  شاهدنا  »لقد  قال  العالم، 

استضافة البطولة بال شك، لم أَر دولة مضيفة قدمت ما 
التي بذلت فيها كل هذا  12 عاما  الـ  قدمته قطر خالل 

الجهد بال كلل«.
نسخة  إىل  يشري  يشء  كل  شك،  »بال  الروس:  أبو  وأكد 
الذي فعل كل يشء من  املضيف  البلد  بدءا من  تاريخية، 
أجل نجاح البطولة، مرورا بتوقيت مناسب تقنيا لجميع 
بداية  من  أشهر  ثالثة  بعد  البطولة  تأتي  الالعبني، حيث 
إىل  وصوال  مرتفع،  بدني  مستوى  عىل  يدل  مما  املوسم، 
الفرق املشاركة التي تعج بالنجوم واألسماء القادرة عىل 
سنتذكرها  التي  العالم  كأس  وكتابة  تقني  مشهد  صنع 

دائما«.
وقال: »فازت قطر بحق استضافة كأس العالم لكرة القدم 
2010، ومنذ ذلك الحني بدأت دولة قطر  2022 يف عام 
الالزمة الستضافة نسخة  التحتية  البنية  بتنفيذ مشاريع 
تاريخية ومثرية لإلعجاب من كأس العالم لكرة القدم يف 
التشغيلية  العمليات  الخطط وتنفيذ  2022، ووضع  عام 
التي تجريها قطر باعتبارها الدولة املضيفة للبطولة، مما 
يسهم يف ترسيع عجلة التنمية وتحقيق األهداف التنموية 
وآسيا  األوسط  والرشق  لقطر  دائما  إرثا  وترك  للدولة، 

والعالم بأرسه«.

األخرى  الرياضية  واملرافق  املالعب  »ستساهم  وتابع: 
متماسكة  بطولة  استضافة  يف  التحتية  البنية  ومشاريع 
ومرتابطة، تستند إىل مفهوم االستدامة وإمكانية الوصول 

بطريقة شاملة«.
واملناطق  املالعب  تحويل  سيتم  البطولة،  انتهاء  »بعد 
املحيطة بها إىل مراكز مجتمعية نابضة بالحياة، لتشكل 
لصالح  بناؤه  سيتم  الذي  اإلرث  ركائز  أهم  من  واحدة 

األجيال القادمة«.
يف  قطر  نجاح  يف  الكاملة  ثقته  عن  الروس  أبو  وأعرب 

تقديم بطولة قد تكون األفضل يف تاريخ كأس العالم.

فلسطين في القلبالطواحين.. في »الثمامة«

التقطت عدسة $ الريايض صورة لعدد من مشجعي املنتخب 
املونديايل، قبل مباراة فريقهم  الثمامة  أمام أروقة استاد  الهولندي 

مع السنغال يف ثاني مباريات املجموعة األوىل من كأس العالم.
تميز  التي  املميزة  الربتقالية  بألوانهم  الطواحني  مشجعي  وظهور 

القميص الهولندي.

حرضت  التي  الجماهري  من  عدد  رفع  الدوحة..  قلب  مشريب  يف 
لدعم منتخباتها يف املونديال أعالم فلسطني الحبيبة يف رسالة دعم 

ومساندة معنوية للقضية الفلسطينية.
وعرب املشجعون عن سعادتهم البالغة بالتواجد يف قطر وسط األجواء 

االحتفالية املميزة.
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كتب- خالد طوالبة

كشف المحلل والمذيع 
الرياضي على تليفزيون 

الكويت محمد أبو 
الروس في مقابلة مع 

$ عن توقعاته 
لكأس العالم لكرة 

القدم قطر 2022، قائال 
إن المنتخبات العربية 

المشاركة متميزة تقنيا 
وقادرة على إحداث 

مفاجأة، خاصة المنتخب 
المغربي الذي يعد 

أفضل منتخب عربي في 
الوقت الحالي.
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سعد المهندي

العنابي لم يلعب بطريقته

أكد املغربي هشام جدران مدرب الخور، أن قطر نجحت 
يف  وأكد  للمونديال..  وتاريخي  رائع  افتتاح  تقديم  يف 
ترصيح لربنامج »املونديال هذا املساء« يف قناة الرياضية: 
وكرم  واملعارصة،  األصالة  بني  جمع  رائعا  حفال  »كان 
لذلك  عربي،  بلد  يف  الضيافة 
شاهدناه  بما  كعرب  نفتخر 

وبما سنشاهده«.
وأضاف: إن املدرب اإلسباني 
املنتخب  مع  لسنوات  يشتغل 
القطري، مشريا إىل أنه يدرب 
الالعبني منذ الفئات الصغرى 
إىل  مشريا  جيدا..  ويعرفهم 
أن »الالعبني يعرفون طريقة 
االستحواذ  عىل  يعتمد  إنه  سانشيز،  املدرب  وفلسفة 
املباراة«.   يف  نتابعه  لم  ذلك  لكن  هجومية،  وطريقة 
األكوادور  أمام  العنابي  املنتخب  هزيمة  وبخصوص 
أعرف  ألني  الخسارة  هذه  ننتظر  »لم  أكد:   ،)0  /2(
منذ  قطر  يف  أشتغل  أني  بحكم  جيدا  القطري  املنتخب 

خمس سنوات«. 

والذي  الدوحة  كورنيش  عىل  املقام  السعودي  البيت  يشهد 
افتتح أول أمس إقباال كبريا من الجمهور السعودي ورابطة 
يف  السعودي  املنتخب  ملساندة  الدوحة  يف  املتواجدة  األخرض 

السادسة.   املونديالية  مشاركته 
عىل  السعودي  البيت  ويقام 
عىل  مرت  ألف   18 مساحة 
ويشتمل  الدوحة،  كورنيش 
بدأت  فيما  أجنحة،   10 عىل 
وعددها  املصاحبة  الفعاليات 
إثراء  بهدف  فعالية،   21
خالل  السعوديني  املشجعني 
 2022 قطر  فيفا  مونديال 
من  فريدة  تجربة  وتقديم 

نوعها لعشاق األخرض.
فريق  يف  املنظمون  وقرر   
عمل البيت السعودي، إتاحة 
من  الزوار  لجميع  الفرصة 
للمشاركة  الجنسيات،  كافة 
املصاحبة  الفعاليات  يف 

األوىل  الساعات  وحتى  ظهراً   12 الساعة  من  ستقام  التي 
السعودية  بالثقافة  التعريف  بهدف  وذلك  الصباح،  من 
ودعم الصقور يف املواجهات الهامة واملرتقبة أمام األرجنتني 

وبولندا واملكسيك ضمن استحقاقات املجموعة الثالثة.
كما يحتوي البيت السعودي عىل متجر متكامل للزي الرسمي 
للمنتخب السعودي والذي سيشارك به يف املونديال، إضافة 
يف  لألخرض  املعتمدة  واألعالم  الرسمية  الشعارات  إىل 

البطولة.
وتحتل األكالت السعودية 
الصدارة  مكان  الشعبية 
داخل  الطهي  جناح  يف 
حيث  السعودي،  البيت 
إلثراء  كامل  جناح  يتواجد 
باألكالت  املشجعني  تجربة 
تواجدهم  أوقات  خالل 
املباريات  بكافة  واالستمتاع 
شاشات  عرب  مجاني  بشكل 
سيتم  والتي  ضخمة،  عرض 
بمراحل  أيضاً  التعريف  فيها 
»روشن«  دوري  تطور 
خالل  للمحرتفني  السعودي 

السنوات املاضية.

رغم صعوبة اللقاء أمام ميسي ورفاقه

يومك ياألخضر في أم المواجهات

- يعيش العالم يف قطر تجربة فريدة من نوعها 
وغري مسبوقة للكثريين من جماهري كأس العالم، 

هذه التجربة التي لن تنىس وستبقى يف مخيلتهم من 
خالل األمن واألمان الذي يشعرون به، ولله الحمد، 
والرتحيب القطري الكبري وكرم الضيافة القطرية 

وتعرفهم عىل العادات والتقاليد العربية األصيلة بل 
واهتمامهم بتلك العادات ومحاولة تجربتها وهذه 

واحدة من أهم املكاسب الحقيقية للمونديال وإرث 
يتناقله اآلخرون بينهم ونقل انطباعات إيجابية عن 

بالدنا، فمن خالل اللقطات التي تصل ونشاهدها 
من هنا وهناك واهتمام الزوار بالثياب القطرية 
التقليدية وبثقافتنا وهذا بحد ذاته فرصة رائعة 

لتطوير السياحة يف البالد والعمل عىل جذب هؤالء 
لزيارتنا مستقبال، ولذلك فكأس العالم أكثر من 

مجرد مباريات داخل االستاد بل انعكاساتها تصل 
إىل خارج املستطيل وأسوار امللعب.

- يخوض اليوم األخرض السعودي مواجهة من العيار 
الثقيل أمام التانجو األرجنتيني بقيادة األسطورة 

مييس ورفاقه، لقاء من املتوقع أن يكون حافال باإلثارة 
والندية والحضور الجماهريي الكبري خاصة أن هذه 

املباراة كانت ضمن أكثر املباريات مبيعا للتذاكر، 
ولإلنصاف فإن الجمهور السعودي أثرى األجواء 

املونديالية وأشعل وألهب الحماس بأهازيجه يف سوق 
واقف ودرب لوسيل والكورنيش، فهو بالفعل جمهور 
ملهب وحمايس وال يكل وال يمل من التشجيع والشك 

أن تحقيق نتيجة إيجابية سعودية سيضاعف من 
الحضور السعودي ويضيف رونقا آخر للبطولة..

 - فنيا.. الكفة تميل لصالح املنتخب األرجنتيني وبقوة 
لكن ال مستحيل يف كرة القدم فاألجواء التي يعيشها 
املنتخب السعودي الشقيق والدعم الجماهريي خلفه 

تنبئ بأنه قادر عىل تحقيق املفاجأة التاريخية وسالح 
الجمهور والروح من أهم األسلحة التي يمتلكها 

األخرض اليوم، كما أن املباراة تتطلب تركيزا عاليا 
وتجهيزا بدنيا وتحضريا نفسيا وذهنيا مهّما خاصة 

يف الدقائق األوىل من املباراة.. أما املنتخب األرجنتيني 
فيكفي أننا سنشاهد اليوم نجم العالم مييس الذي 

سيكون تحت رقابة شديدة للحد من خطورته وهذا 
ربما يكون أيضا رضبا من املستحيل ألنه لم نجد العبا 

حتى اآلن عىل الكرة االرضية قادرا عىل إيقاف ليو!
- خسارة املنتخب السنغايل أمام الهولندي ربما 

تصعب مهمتنا يوم الجمعة املقبل، حيث سيلعب 
بكل ما لديه لتعويض الهزيمة لكن األهم أن يحرض 

العنابي يف املونديال وأن يتحىل الالعبون باإلرصار 
والتحدي ومصالحة أنفسهم قبل مصالحة الجماهري 

رغم صعوبة املهمة، لكن ثقتنا كبرية يف نجومنا الذين 
لم نشاهد منهم أحدا سوى قمصان تتحرك يف أرض 
امللعب، وإن كنا ال نريد أن نقسو عليهم لكن عليهم 

أيضا أال يزيدوا من آالمنا وأن يقدموا ما يليق بالكرة 
القطرية وباملونديال االستثنائي. 

- نتائج شبه منطقية يوم أمس بالفوز الساحق 
لالنجليز عىل إيران وهولندا عىل السنغال وتعادل ويلز 
مع أمريكا، والالفت للنظر الحضور الجماهريي الكبري 
ملباريات األمس وهذا يعكس نجاحا آخر للبطولة ولله 
الحمد، واملتوقع أن يزيد الحضور يف املالعب ومناطق 

املشجعني حيث اآلالف الذين يحتشدون خلف 
الشاشات.
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في قطر فقط .. العالم 
يعيش تجربة فريدة

فهد العمادي
مدير التحرير

إنجلترا

األرجنتين

السنغال

تونس

إيران

السعودية

هولندا

دنمارك

المكسيك

فرنسا

أميركا

قطر

بولندا

أستراليا

ويلز

اإلكوادور

خسارة السنغال 
تصعب مهمتنا ولكن ..! 
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هشام جدران:

إقبال كبير على »البيت السعودي«
يحتوي على متجر رسمي وجناح »األحالم« وحفالت غنائية

{ هشام جدران

كتب- أدهم الرشقاوي

كتب- عوض الكبايش




