
بطل آسيابطل آسيا
20192019

إعداد: جليل العبوديإعداد: جليل العبودي



القطري بطل آسيا 2



إعداد: جليل العبودي

ملف خاص
عن رحلة إعداد وفوز منتخب قطر

بكأس آسيا 2019 
ألول مرة عبر مشاركاته القارية

اإلمارات 5 يناير حتى 1 فبراير 2019

بطل آسيابطل آسيا
20192019

3القطري بطل آسيا



إعداد: جليل العبودي
المراجعة: وحيد أبو سيف

التدقيق اللغوي: منى محمد أبوصيام
إخراج وتنفيذ:  حسن قاسم العبيدي

رقم اإليداع في دار الكتب القطرية: 2022/157
الترقيم الدولي )ردمك(:9789927135507

الناشر: وزارة الثقافة
إدارة اإلصدارات والترجمة

قسم اإلصدارات
rs@mcs.gov.qa :البريد اإللكتروني

هاتف رقم: 44022222
الدوحة - قطر

جميع الحقوق محفوظة للناشر
)ال يسمح بإعادة إصدار هذا الكتاب، أو أي جزء منه، أو تخزينه في نطاق استعادة 

المعلومات، أو نقله بأي شكل من األشكال دون إذن خطي مسبق من الناشر(

الطبعة األولى - 2022

القطري بطل آسيا 4



أخالق قطر جعلت الشعوب تتعاطف معنا وتحبنا وتستقبلنا حتى لو لم نكن بينهم، 

لقد شاهدنا الجميع يشارك في االحتفال بالمنتخب، وهذا يحمل رسالة عميقة ودالالت 

كثيرة، وهنا أتذكر قول حضرة صاحب السمو، أمير البالد المفدى - حفظه الله - عندما 

قال: "إن قطر قبل الحصار ليست كقطر بعد الحصار"، وهذه حقيقة أصبحت واضحة، 

وأصبحت  إنجاز،  تحقيق  عدم  واالستثناء هو  لنا،  بالنسبة  القاعدة  هو  أصبح  فاإلنجاز 

وحب  اآلخر،  واحترام  الوقت،  واحترام  بالعمل،  االلتزام  تتضمن  اآلن  العميقة  هويتنا 

اإلنجاز، وأّن عمق هويتنا تجاوز النواحي الشكلية، وأصبح عميًقا يشمل إرادة المواطن 

القطري.

التتويج بكأس آسيا 2019 إنجاز مستحق للمنتخب الوطني بعد األداء المشرّف الذي 

دفة، بل أن ما تحقق جاء نتيجة عمل مدروس،  قّدمه خالل البطولة، وهو لم يأِت بالصُّ

تم التخطيط له بنجاح منذ عقود.

سياسًيا  المجاالت  جميع  في  بل  رياضًيا،  فقط  ليس  القطرية  األخالق  ظهرت  لقد 

مهم  المؤسسي  العمل  أن  شك  فبدون  األزمات،  في  وخاصة  واجتماعًيا،  واقتصادًيا 

ومطلوب، ولكن ال ننسى جانًبا مهًما وهو جانب الروح، فقد أظهر منتخبنا الوطني أداًء 

بروح عالية غير معتادة بالرغم من الظروف والضغوط التي واجهها ومنها عدم وجود 

جمهور يسانده، والغائب ألسباب معروفة، وهذه الروح ال تأتي بين يوم وليلة، وال تأتي 

الالعبين بحب  بإيمان هؤالء  تأتي  ولكنها  المالبس،  عليهم في غرف  ُتلَقى  من خطبة 

بالفعل أن قطر قبل الحصار ليست كقطر  الوطن، وما شاهدناه من روح عالية يؤكد 

بعد الحصار، وما يقدمه الوطن للمواطن ينعكس بصورة واضحة على تحقيق اإلنجازات، 

وُيحفزه لتجاوز الصعوبات ومن هنا يأتي النجاح في تحقيق اإلنجاز القاري الكبير الذي 

منحنا ثقة في رؤيتنا وإمكاناتنا وقدراتنا وشبابنا، والنظام الذي نسير عليه، ومنحنا ثقة 

لمواصلة العمل من أجل مواصلة اإلنجازات التي تتحقق في مختلف المجاالت، ونحن 

على ثقة في تواليها في المستقبل؛ ألننا نسير في الطريق الصحيح، وإن اإلنجاز يجلب 

إنجاًزا، والنجاح – أيًضا – يجلب النجاح، والبّد أن نشيد بدور "أكاديمية التفوق الرياضي 

أسباير" والجهود التي تبذلها من أجل صنع أجيال اإلنجاز، وأن ما تحقق يعكس الجهد 

الصبر على تحقيق  إن  الباحث عن كل شيء جديد،  الجاد  ُبِذل، والعمل  الذي  الكبير 

أسباير للنتائج أمر مهم، فقد كانت هناك إنجازات في مجاالت أخرى، والرياضة منظومة 

الوزارة،  الجهات، منها  التنسيق بين مختلف  الكثير من  متقدمة، فهناك أدوار تتطلب 

في  ويسهم  دوره،  يعرف  فالكل  المؤسسات،  وبقية  الكرة،  واتحاد  األولمبية،  واللجنة 

إخراج العمل بأفضل صورة ممكنة، وتجربة أسباير نجحت ألنها تم تكييفها مع البيئة 

القطرية على مدار السنوات الماضية، وأصبحت ذات هوية قطرية.

خالدًا  سيبقى   ،2019 آسيا  بكأس  الفوز  في  تمّثل  الذي  قطر  أبناء  إنجاز 
استثنائي، وبمثابرة شباب حملوا  تحقق في ظرف  الجميع، كونه  في ذاكرة 

بسواعدهم لواء وطن، قهر الحصار، وأبدع في الزمن الصعب.

,,

,,

تقديم
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سعادة الشيخ حمد بن خليفة
بن أحمد آل ثاني

 رئيس االتحاد

عبد اهلل علي المهندي
مدير إدارة الدعم المؤسسي

 في االتحاد

محمد علي الفالسي
مساعد مدير مكتب

 رئيس االتحاد

سعود عبدالعزيز المهندي
نائب رئيس االتحاد

خالد مبارك الكواري
مدير إدارة التسويق

واالتصال باالتحاد

الراحل الدكتور محمد عواضة
مستشار إعالمي

علي داود
مدير مكتب 
رئيس االتحاد

وفــد اتحــاد كـرة القــدموفــد اتحــاد كـرة القــدم
لنهائيات كأس آسيا لنهائيات كأس آسيا 20192019
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قطر تعانق ذرى المجدقطر تعانق ذرى المجد
قطر دولة مسالمة، تعمل وتجتهد من أجل شعبها وأمتها، ولخير اإلنسانية جمعاء، يدها يد الخير ممدودة للعون 

التي عانت وتعاني من  والشعوب  الدول  الكثير من  األرض، وساهمت في مساعدة  بقاع  والمساعدة في شّتى 

ظروف صعبة وقاهرة، وإن ما تقدمه بقناعة وروح سمحة، ومحبة لعمل الخير والسالم، وما أن ُيذكر عمل الخير 

إال وذكر اسم قطر، وال يشار إلى التطور والرقي والتقدم إال وكانت قطر حاضرة، حيث تعيش نهضة تنموية في 

كل مجاالت ومفاصل الحياة، وهو ما أسعد السواد األعظم من البشرية، حيث انطلق القطريون وكل من يقيم 

على األرض الطيبة؛ ليشمر عن سواعده، وليحيل الصعاب إلى تحٍد وليتجاوزها وليطوعها إلرادته، وقد أبدع وأبهر، 

وتصاعد البناء وتطور العمران رغم الحصار، فكانت المعالجة القطرية السريعة لتكشف عن قدرة القيادة على 

التعامل مع أصعب المواقف وإخضاعها لإلرادة القطرية، وفتح الحصار عيوننا على الكثير من األمور، وأن العديد 

من المفاصل تطورت ونجحت، وقّدمنا إنتاًجا يفوق كل ما كان يصلنا، وكسدت بضاعتهم، وأضرهم الحصار قبل 

الوطني والمواطن  القطري  المشروع  أن يدمروا  أرادوا من خاللها  أساليب  أقدموا عليه من  بالرغم مما  غيرهم 

القطري وإلحاق األذى به.

الرياضة الذي تحتّل قطر فيه مكانة كبيرة ليس على مستوى المنطقة   الحصار شمل كل شيء بما فيه مفصل 

والقارة، بل على مستوى العالم، وهو ما ضربهم في "مقتل" بعد أن أصبحت الدوحة عاصمة الرياضة العالمية،  

وهو  األوسط،  والشرق  المنطقة  في  مرة  2022 ألول  مونديال  فيها  وسيقام  الدنيا،  بقاع  كل  من  الناس  ويؤمها 

"مونديال كل العرب" كما قالها قائد المسيرة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البالد 

المفدى، وقد افتعلوا الكثير من "الفبركات" واألكاذيب، ومّنوا أنفسهم بها، وفي كل مرة يرجعون خائبين، بمنجز 

قطري جديد وصرح رياضي شامخ، وها هي الدوحة تجهز في زمن قياسي الستقبال حدث المونديال العالمي، 
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وحققت الكثير من اإلنجازات التي رفع الجميع القبعة لها، ومن بينها اللقب القاري الذي حققه المنتخب القطري 

لكرة القدم بكل جدارة واستحقاق، وأطاح ببعض منتخبات دول الحصار وسط جماهيرها وفي عقر دارها، وحملنا 

الكأس التي انحازت لألفضل واألحق، ومن يستحق المجد الكروي الذي هو العنابي القطري، ولهذا اللقب "حكايات 

وحكايات".  سيبقى الفعل والنجاح واإلبداع القطري حاضرًا وشاخًصا عبر التاريخ يحكي قصص بطوالت شباب 

آمنوا بوطنهم، وقدموا من أجله كل ما يستحق، فكان الظفر نصيبهم، وستبقى نهائيات كأس آسيا التي أقيمت في 

اإلمارات في الفترة ما بين الـخامس من يناير وحتى األول من فبراير في العام 2019، بمشاركة 24 منتخًبا ألول 

مرة في تاريخ البطولة، تشير إلى أن منتخب قطر حصد كلَّ شيء، وقبل كل شيء محبة واحترام العالم.

بما أن اإلنجاز القطري متميز، وقد تحقق في ظروف استثنائية يصعب على أي منتخب آخر أن يحققه؛ فقد آثرنا 

أن نسّطر هذا اإلنجاز في كتاب، يؤشر رحلة اإلعداد والتصفيات التمهيدية والمباريات التجريبية التي خاضها قبل 

الدخول في المعترك القاري، والمواجهات التي خاضها في النهائيات اآلسيوية، والتتويج باللقب من أجل أن يبقى 

ِلع األجيال الالحقة على ما صنعه األبطال من  اإلنجاز شاهًدا على قدرة القطري وعزيمته التي ال تلين؛ ولكي تطَّ

لع ويعرف ويعيش صورة الحدث الكبير خالل الحقبة الالحقة. أبناء بلدهم، كما أنه سيكون مرجًعا لمن يريد أن يطَّ
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الفصل األولالفصل األول

رحلة رحلة 
اإلعداداإلعداد
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الثالثة الحاسمة المؤهلة لمونديال 2018 في روسيا، واالكتفاء 
بالتأهل إلى نهائيات آسيا 2019.

المغمور حيث سافر  الفريق  المالديف  البداية مع  كانت   
الرحلة األولى ناجحة؛ لكنه واجه  العنابي من أجل أن تكون 
صعوبة بالغة أمام فريق لم تتوفر عنه معلومات كثيرة، ولم 
مرتد  ولعب  للمنتخب  واضحة  سيطرة  مع  سهاًل،  األمر  يكن 
للمنافس، ومع تسارع وقت المباراة بقي التعادل قائًما حتى 
أحمد  نجح  حيث  الضائع،  بدل  الوقت  من  األخيرة  الدقيقة 
شباك  عانقت  أرضية  قوية  كرة  توجيه  في  المقصود  عبد 
قيمة  لها  ثمينة،  نقاط  بثالث  وعاد  المالديفي،  المنتخب 
معنوية واعتبارية، كونها بداية رحلة المنافسات صوب الصراع 
منتخب  أمام  كانت  فقد  للعنابي  الثانية  المباراة  أما  القاري. 
بوتان في الدوحة، وصنع المنتخب مجزرة أهداف حيث أتخم 
أسد  عليها علي  تناوب  )15( هدًفا،  بـ  الضيف  الفريق  شباك 
"ثالثة أهداف"، محمد مونتاري "ثالثة أهداف"، محمد موسى 

كانت بداية مشاركة المنتخب القطري الوطني لكرة القدم 
الثانية  المرحلة  اآلسيوي 2019؛ من  اللقب  في رحلة تحقيق 
 ،2018 روسيا  مونديال  إلى  المؤهلة  اآلسيوية  للتصفيات 
المجموعة  ضمن  منتخبنا  جاء  حيث  2019؛  آسيا  ونهائيات 
كونج،  وهونج  الصين،  من  كاًل  جانبه  إلى  تضم  التي  الثالثة 
وإياًبا،  ذهاًبا  المباريات  وجــرت  وبــوتــان،  والمالديف، 
سبع  في  فاز  أن  بعد  المجموعة  تصّدر  في  منتخبنا  ونجح 
له  األخيرة  هي  الّصين،  أمام  واحدة  مباراة  وخسر  مباريات، 
لذا  صدارته؛  على  نتيجتها  ُتؤثر  لم  وبالتالي  المجموعة،  في 
مع  التصفيات  في  البداية  وكانت  أية ضغوط.  بال  فيها  لعب 
من  المهمة  توّلى  ثم  كارينيو،  دانيال  األوروجوياني  المدرب 
بعده، وأكمل التصفيات في المرحلة الثانية والثالثة المدرب 
الفريق  لتدريب  عاد  الذي  فوساتي   – أيًضا   – األوروجوياني 
للمنتخب  التدريبية  المهمة  تولى  أن كان قد  من جديد بعد 
المرحلة  في  الفريق  مع  فشل  لكّنه  سابقة،  زمنية  حقبة  في 

البداية ألجمل حكايةالبداية ألجمل حكاية
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العنابي منتخب هونج كونج في الدوحة، وفاز عليه بهدفين 
المباراة  الهيدوس، وسبستيان، وكانت  بإمضاء حسن  نظيفين 
في  الصيني  أمام  القطري  للمنتخب  المجموعة  في  األخيرة 
صدارة  على  نتيجتها  تؤثر  وال  حاصل،  تحصيل  وهي  الصين، 
وتأهل المنتخب إلى نهائيات آسيا والمرحلة الثالثة الحاسمة 
لمونديال روسيا، ودفع المدرب فوساتي ببعض الالعبين من 
البدالء وخسرنا بهدفين نظيفين، وهي الخسارة الوحيدة حيث 
ذهب  بعدها  مباريات،   )8( من  نقطة   )21( المنتخب  جمع 
المنتخب الوطني إلى المرحلة الثالثة المؤهلة للمونديال إال 
منتخب شاب  تجهيز  التركيز على  فيها، وأصبح  يوفق  لم  إنه 
لنهائيات آسيا، وأوكلت المهمة للمدرب سانشيز الذي أشرف 
وتدّرج  واألولمبي  الشباب  في  المنتخب  العبي  معظم  على 
معهم، وأصبح الفريق أمام مرحلة تجديد في أغلب العناصر، 
حيث تم مراعاة إعداد فريق لمونديال 2022، وبأعمار صغيرة.

"هدفين"،  عالم  بو  "هدفين"،  الهيدوس  حسن  "هدفين"، 
لكل  "هدف  محمد  وإسماعيل  عفيف  وأكرم  كسوال  ومحمد 
منهم"، ثم جاء الدور على منتخب هونج كونج في المباراة 
الثالثة، وفاز المنتخب القطري بثالثة أهداف مقابل هدفين، 
الكريم حسن،  وعبد  بوضياف،  كريم  من:  كل  أهدافنا  سّجل 
ثمين  بفوز  الذهاب  رحلة  المنتخب  وختم  موسى.  ومحمد 
الصيني  المنتخب  وهو  بالمجموعة  المنافس  الفريق  على 
الهدف  وسّجل  قطر،  في  الذي جرى  اللقاء  في  وحيد  بهدف 
كريم بو ضياف، ثم بدأ العنابي رحلة اإلياب مع المنتخبات 
التي واجهها، وكرر فوزه في الدوحة على المنتخب المالديفي 
"هدفين"،  عالم  بو  خوخي  من:  كل  سّجلها  نظيفة،  برباعية 
تكرار  ثم  موسى،  ومحمد  كسوال،  محمد  من  لكل  وهدف 
فيها:  األهداف  سّجل  بثالثية  المرة  وهذا  بوتان  على  الفوز 
استقبل  الهيدوس "هدفين"، محمد مونتاري "هدف".  حسن 
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آسيا،  نهائيات  إلى  القطري  المنتخب  تأهل  بعد 

روسيا  لمونديال  الحاسمة  التصفيات  في  ومشاركته 

2018م، وضع المسؤولون خطة مستقبلية تهدف إلى 

الالعبين  من  ركائزه  تكون  قوي،  قطري  منتخب  بناء 

في  تقدموا  الذين  الالعبين  مغادرة  مع  الواعدين 

الفريق  تطور  يواكب  ما  يقدموا  لم  الذين  أو  العمر 

 ،2019 آسيا  نهائيات  منافسات  في  الدخول  قبل 

إبعاد محمد كسوال، وسبستيان سوريا، ومحمد  وتم 

مارتن،  ولويز  وتباتا،  المقصود،  عبد  وأحمد  موسى، 

من  الواعدين؛  الالعبين  من  الكثير  تواجد  حين  في 

وعاصم  سلمان،  وطارق  الّراوي،  هشام  بّسام  بينهم 

الرحمن  وعبد  البكري،  علي، ومحمد  والمعز  مدابو، 

مميزة،  خبرة  تملك  متألقة  أسماء  عن  فضاًل  فهمي، 

ومنهم حسن الهيدوس، وسعد الشيب، وبيدرو، وعبد 

إسماعيل،  وحامد  ضياف،  بو  وكريم  حسن،  الكريم 

وغيرهم.

وجوه شابة تفرض حضورهاوجوه شابة تفرض حضورها
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ستبقى  رائعة،  كروية  ملحمة  وسّطرنا  فعاًل،  تحقق  ما  وهو 

بل ألن  اللقب،  ليس ألننا حصدنا  التأريخ  ذاكرة  محفورة في 

الظروف التي كانت تحيط بالمنتخب والمشاركة القطرية في 

له، وخرجنا  ما خططوا  وضع صعب جًدا، وهزمناهم في كل 

العرب  وتغنى  بالكأس وحدها،  وليس  المنجزات،  بالكثير من 

والعالم بما حققه شباب قطر، وما سطروه من مجد ومالحم 

من  العديد  القطري  المنتخب  خاض  وقد  كبيرة،  كروية 

المباريات المهمة مع منتخبات كبيرة قبل التوجه إلى أبوظبي، 

الالعبين  من  توليفة جيدة  إيجاد  في  المدرب سانشيز  ونجح 

رؤية  خالل  من  يعمل  كان  حيث  وصغيرة،  مناسبة  وبأعمار 

المسؤولين من أجل إعداد منتخب ليس على المدى المنظور 

العالم قطر 2022،  الزمن ومنها نهائيات كأس  بل للقادم من 

حيث إن معظم جيل آسيا 2019 سيسمح له العمر بالتواجد 

الصغيرة، وكانت  المونديالية بحكم سن العبيه  النهائيات  في 

التجارب اإلعدادية حافلة بالقراءة الواقعية والتعامل المنطقي 

من قبل الجهاز الفني.

إعداد مثالي رغم الحصارإعداد مثالي رغم الحصار
المنتخب القطري كانت تنتظره مشاركة قارية مهمة تتمثل 

التي  الكبرى  البطولة  وهذه   ،2019 آسيا  كأس  منافسات  في 

تشارك فيها صفوة المنتخبات في آسيا تحتاج إلى إعداد جيد 

بل متميز، وتحتاج – أيًضا – إلى خوض العديد من المباريات 

إن  معروف  هو  وكما  والخارجية،  الداخلية  والمعسكرات 

الحصار الذي فرض على قطر كان يهدف إلى تعطيل أي شيء 

الوطن  هذا  رجال  لكن  القدم؛  كرة  ومنها  الرياضة  فيه  بما 

المهمة،  مستوى  في  المنتخب  يكون  أن  عاتقهم  على  أخذوا 

وتجاوز  مباريات ومعسكرات،  من  إليه  يحتاج  ما  كل  وتوفير 

ذلك  إن  بل  تكون،  أن  لها  الحصار  دول  أرادت  معوقات  أية 

أوجد التحدي في نفوس الجميع من مسؤولين ومعنيين بالكرة 

والعبين ومدربين وإداريين، السيما أن النهائيات تقام في دولة 

تنتظر  التي  المهمة  إفشال  إلى  التي تسعى  الحصار  من دول 

المنتخب بأي طريقة كانت، لكنهم نسوا أن اللعب في قلب 

دولة من دول الحصار لم يزدنا إال إصراًرا على تحقيق االنتصار 

ومضاعفة العطاء ورفع األداء، أكثر مما لو كان الوضع طبيعًيا، 
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البدني  اإلعداد  على  يقتصر  ال  الرياضي  التنافس 

التي  المهمة  الجوانب  من  العديد  هناك  بل  والفني، 

يجب أن تتوفر في تهيئة وإعداد أي منتخب أو فريق، 

غير  أجواء  في  يلعب  المنتخب  كان  ما  إذا  سيما  ال 

"مألوفة"، بل ربما تتعداها إلى أجواء "عدائية"، وهو 

ما حصل مع منتخب قطر الوطني لكرة القدم الفائز 

العقبات  من  الكثير  واجه  حيث   ،2019 آسيا  بكأس 

من  بالعديد  مهمته  إفشال  أجل  من  والصعوبات 

وإيجاد  الالعبين،  أو  الوفد  إزاء  االستفزازية  األساليب 

ضغوط مختلفة للتأثير عليهم بدًءا من رحلة الوصول 

التي خاضها، وتصاعد ذلك مع كل  بالمباريات  مروًرا 

نتيجة إيجابية يحققها أمام المنافسين.

كانوا  القطرية  والرياضة  القدم  بكرة  المعنيين  إن 

يدركون جيًدا كل ما يمكن أن يتعرض له المنتخب من 

مضايقات وصعوبات واستفزازات، لذلك أعدوا العدة 

لها عبر توفير األجواء المناسبة التي تبعد كل ما يؤذي 

أو يثير الالعبين وأعضاء المنتخب، من خالل اللقاءات 

والمحاضرات المستمرة معهم حول أهمية إبراز صورة 

قطر في المحفل القاري، السيما أن بلدهم يتعرض إلى 

هجمة شرسة وظالمة، لم تترك وسيلة من أجل إلحاق 

األذى ببلدهم إال سلكتها، وهو ما رفع التحدي لديهم 

إلى أقصى درجاته، فضاًل عن االتزان في التعامل وعدم 

ضدهم  ُتفتَعل  التي  واإلساءات  التجاوزات  على  الرد 

من أجل إخراجهم عن انضباطهم.

القدم،  لكرة  القطري  االتحاد  رئيس  تواجد  إن   

الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني، مع الالعبين 

لهم  واالستماع  معهم  ولقاءاته  إقامتهم  مقر  في 

النفسي  اإلعداد  في  كبير  بشكل  ساهم  وتحفيزهم؛ 

الجميع،  القطريون  الالعبون  خالله  من  أبهر  الذي 

لخدمة  القطرية  اإلعالمية  الجوانب  فضاًل عن تسخير 

المنتخب ونقل كل ما ُيكتب وُيقال فيها، وما تتضمنه 

أواًل  المنتخب  التي وقفت مع  للجماهير  من مشاعر 

التواجد معه وتشجيعه  بأول بالرغم من حرمانها من 

للوقوف ضد  إماراتية  المالعب، والدفع بجماهير  في 

وبمختلف  الطرق  بشتى  المنافسين  ومؤازرة  منتخبنا 

األساليب.

اإلنجاز القاري ..اإلنجاز القاري ..
واإلعداد النفسيواإلعداد النفسي

 الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني
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الميدان، وعند عهدهم  في  رجااًل  الرجال  كان  لقد 

العقبات،  كل  وعبروا  الصعاب،  وتجاوزوا  ووعدهم، 

وتحقيق  التحدي  كيفية  عن  للعالم  درًســا  وقّدموا 

تتطلب  الرياضية  المنافسة  أن  السيما  االنتصارات، 

استخدام الفرد ألقصى قواه وقدراته النفسية والبدنية 

في محاولة تسجيل أحسن مستوى ممكن من األداء، 

المنافسة  مميزات  أهم  من  الناحية  هذه  وتعتبر 

تربوًيا،  تأثيرًا  الفرد  شخصية  في  تؤثر  التي  الرياضية 

وتسهم في تطوير وتنمية الكثير من خصائصه وسماته 

النفسية، وبما أن المرحلة التي عاشها المنتخب صعبة 

جًدا، فإنه كان ُمعًدا بدرجة عالية في الجانب النفسي 

أكثر مما لو كانت البطولة والمنافسات أقيمت في بلد 

آخر غير بلدان دول الحصار.

أن  يثبت  القاري  واإلنجاز  القطرية  التجربة  إن 

فريق  أو  منتخب  ألي  جًدا  مهمة  النفسية  الجوانب 

يخوض غمار المنافسات الرياضية.

17القطري بطل آسيا



1010  مباريات جهزت المنتخبمباريات جهزت المنتخب  

المتوخاة  بالفائدة  الخروج  بقدر  التجريبية،  المباريات  في 

من تلك التجارب المهمة، ومن هنا وجدنا أن العنابي غادر 

إلى اإلمارات وقد تعرض إلى خسارتين في آخر مباراتين أمام 

اإليراني  المنتخب  وأمام  وحيد  بهدف  الجزائري  المنتخب 

المنتخب  خسارة  أن  في  شك  وال  هدف،  مقابل  بهدفين 

ال  كبيرين  فريقين  أمام  اآلسيوية  للمنافسات  الدخول  قبل 

تمثل مثلبة بقدر ما هي محفز كبير وقوي كونه كشف كل 

للعمل  الفني  للجهاز  الفرصة  أتاح  مما  واألخطاء،  الهفوات 

على إصالحها، كما أن تواجده في المحفل القاري وهو خاسر 

يعيشها  قد  تجريبي  فوز  نشوة  أي  عن  يبعده  التجريبية؛ 

لذا دخل وهو كله إصرار على أن يكون  المنافسات،  خالل 

أن  يدرك  والجميع  الرسمية،  المواجهات  في  هدفه  الفوز 

هنا  ومن  الرسمية،  المباريات  عن  تختلف  الودية  اللقاءات 

كانت الفائدة كبيرة للمنتخب الوطني.

يمكن  ال  الجيدة  النتائج  وتحقيق  اإلنجاز  عن  البحث 

هنا  ومن  ذلك،  مقومات  توفير  من خالل  إال  إليها  الوصول 

تجهيز  في  يسهم  ما  كل  توفير  على  الكرة  اتحاد  حرص 

خاض  لذا  الطموح،  تلبي  وواقعية  مثالية  بطريقة  العنابي 

آسيا  من  مختلفة  مدارس  مع  مباريات   "10" قطر  منتخب 

الثقيل  العيار  من  فرق  ومنها  الالتينية،  وأمريكا  وأوروبــا 

المباريات  وهذه  العنابي،  مع  المستوى  متقاربة  وأخرى 

العشرة هي التي رسمت الطريق صوب النهائيات اآلسيوية 

ست  في  العنابي  فاز  وقد  القاري،  اللقب  على  والتنافس 

منها، وتعادل في واحدة، وخسر ثالث مباريات. وقد سمح 

هذا العدد من المباريات للمدرب سانشيز في الوصول إلى 

التشكيلة النهائية التي ستمثل المنتخب في المحفل القاري؛ 

الالعبين، وزّج بهم في معظم  الفرصة لجميع  أتاح  بعد أن 

المواجهات، وقد كانت نظرة الجهاز الفني ال تنظر إلى الفوز 
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هزمنا هزمنا التنينالتنين

الملعب  إلى  وارتــّدت  القائم،  بأسفل 

من جديد، وتصّدت العارضة الصينية – 

أيًضا – لهدف آخر للعنابي من تسديدة 

المعز علي في الدقيقة )16( من عمر 

متوسًطا،  جــاء  ــذي  ال األول  الشوط 

وتفوق  الفريقين،  كفة  فيه  وتساوت 

وواصل  األخيرة،  الدقائق  في  العنابي 

الشوط  بداية  مع  وسيطرته  تفوقه 

األقرب  وكــان  بشدة،  وضغط  الثاني 

من  العديد  على  وحصل  المرمى،  إلى 

الفرص التي لم تستغل بالشكل األمثل.

بتشكيل مكون  المباراة  العنابي  بدأ 

المرمى،  لحراسة  حسن  يوسف  من: 

وبيدرو، وطارق سلمان، وبسام الراوي، 

بوعالم،  وخوخي  حسن،  الكريم  وعبد 

مدابو،  وعاصم  حاتم،  العزيز  وعبد 

عفيف،  وأكـــرم  الــهــيــدوس،  وحسن 

الثاني  الشوط  وفــي  علي.  والمعز 

لعب أحمد فتحي، وسلطان آل بريك، 

عبد  وهاشم  فهمي،  الرحمن  وعبد 

اللطيف بداًل من عاصم مدابو، وحسن 

الهيدوس، وأكرم عفيف، والمعز علي.

أحد  مع  كانت  اإلعــداديــة  الرحلة 

اآلسيوية،  القارة  في  المنتخبات  أقوى 

وهو منتخب الصين الذي يعيش تطوًرا 

باهتمام  هناك  الكرة  وتحظى  كبيرًا، 

األول  الوطني  منتخبنا  فاز  وقد  كبير، 

لكرة القدم بهدف مقابل ال شيء على 

نظيره الصيني في المباراة الودية التي 

2018م،  سبتمبر   7 في  بينهما  جرت 

الدولي، وسّجل  إستاد خليفة  وشهدها 

للعنابي  الوحيد  الهدف  علي  المعز 

والمباراة في الدقيقة  24.

األولى  الخطوة  المباراة  تلك  وكانت 

خاضها  التي  الــوديــة  اللقاءات  في 

لخوض  استعداًدا  القطري  المنتخب 

منافسات كأس آسيا 2019 في اإلمارات 

في الفترة من 5 يناير إلى 1 فبراير.

وجاءت تجربة الصين جيدة وقوية، 

طيًبا  مستوى  فيها  المنتخب  ــّدم  وق

خاصة في الشوط الثاني، حيث تفّوق 

من  قريًبا  وكان  النواحي،  جميع  في 

لوال  هدف  من  بأكثر  انتصاره  تعزيز 

عدم التوفيق وسوء الحظ اللذين طاردا 

عبد العزيز حاتم في أربع فرص محققة 

في الدقائق ) 46 و47 و58 و63 ( من 

شبه  كلها  الفرص  تلك  كانت  المباراة. 

آخرها  وارتطمت  بالحارس،  انفرادات 

قطر

0:1

الصين
7 سبتمبر 2018

األهداف: المعز علي د 24
الملعب: استاد خليفة الدولي
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ثالثيةثالثية قطرية قطرية

للمنتخب القطري على التوالي بعد األول 

إطار  في  وذلك  صفر(   -  ١( الصين  على 

برنامج إعداده للبطولة القارية.

جيدة  مباراة  القطري  المنتخب  قدم 

المستوى حيث كانت بدايته للشوط األول 

الهيدوس  الالعب حسن  تألق  بعد  مثالية 

الذي احتفل بمباراته المئة مع المنتخب، 

وصنع الهدف األول بعد تمريرة متقنة من 

برأسه  علي  المعز  قابلها  األيمن  الجانب 

الفلسطيني  الحارس  يسار  على  جميلة 

من  الثانية  الدقيقة  في  حماد  أبو  توفيق 

المباراة، وفرض المنتخب القطري سيطرته 

المبكر، وأهدر  الهدف  بعد  المباراة  على 

أكثر من فرصة لتعزيز النتيجة حتى تمكن 

الثاني  الهدف  تسجيل  من  عفيف  أكرم 

في الدقيقة )20(، الذي جاء بعد تمريرة 

على  انفرد  حاتم؛  عبدالعزيز  من  طويلة 

بالمرمى، وسدد كرة جميلة  إثرها عفيف 

على يمين الحارس الفلسطيني.

وتواصل التألق القطري الذي أسفر عن 

قوية  تسديدة  بعد  الثالث  الهدف  إضافة 

العارضة  من  ارتدت  بوعالم  خوخي  من 

الذي سدد  الهيدوس  المتابع حسن  لتجد 

بقوة في المرمى في الدقيقة )30(. وأضاع 

السهلة في  الفرص  الكثير من  العبو قطر 

في  األول،  الشوط  من  المتبقي  الوقت 

المنتخب  العبو  فيه  ظهر  الذي  الوقت 

الفلسطيني بمستوى متواضع، ولم يشّكلوا 

حسن،  يوسف  مرمى  على  ُتذكر  خطورة 

حارس قطر.

مدربا  ــرى  أج الثاني،  الشوط  وفــي 

المنتخبين عدة تغييرات لتجربة أكبر عدد 

من الالعبين، وهو ما أدى لظهور المنتخب 

وصل  حيث  جيدة  بصورة  الفلسطيني 

لمرمى قطر في أكثر من مناسبة، والحت 

له عدة فرص، إال أن يوسف حسن حارس 

قطر تألق وحافظ على شباكه نظيفة، في 

المقابل لم تكن فرص قطر بنفس خطورة 

الشوط األول في ظل االعتماد أكثر على 

تجربة أكثر من العب من المتواجدين في 

القائمة.

حيث  المنطقة  فرق  مع  أخرى  تجربة 

كان المسؤولون عن الكرة يحرصون على 

المرة  وهذه  اإلعــداد،  رحلة  في  التوزان 

كانت المواجهة مع المنتخب الفلسطيني، 

جيًدا  فوًزا  القطري  المنتخب  حقق  وقد 

في  صفر(   -  3( الفلسطيني  شقيقه  على 

في  جرت  التي  الدولية  الودية  المباراة 

المنتخبين  استعدادات  ضمن  الدوحة 

لنهائيات كأس األمم اآلسيوية لكرة القدم 

2019. سّجل األهداف المعز علي، وحسن 

الدقائق  في  عفيف  ــرم  وأك الهيدوس، 

الثاني  الفوز  هو  وهذا  و30(.  و20   2(

قطر

0:3

فلسطين
11 سبتمبر 2018

أكرم عفيف د20المعز علي د2
األهداف :األهداف :

حسن الهيدوس د30

الملعب: استاد جاسم بن حمد

الهيدوس يخترق العبين من منتخب فلسطينالهيدوس يخترق العبين من منتخب فلسطين
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تجربة تجربة التينيةالتينية

وأضافت قطر هدفها الثالث في مطلع 

الشوط الثاني بواسطة صانع ألعاب السد، 

سددها  جزاء  ركلة  من  الهيدوس  حسن 

ببراعة على يسار الحارس اإلكوادوري في 

تيجريسأونال  لكّن مهاجم  الدقيقة )60(؛ 

المكسيك، إينير فالنسيا تمكن من تقليص 

سكنت  قوية  تسديدة  من  لبالده  الفارق 

في  حسن  يوسف  لمرمى  األيسر  المقص 

سريًعا  علي  المعز  ورّد   .)66( الدقيقة 

بعدما  جديد  من  الهدفين  فارق  وأعــاد 

انفرد  اإلكوادور،  اقتنص كرة من مدافعي 

على إثرها بالمرمى، وسددها جميلة على 

وقبل   .)67( الدقيقة  في  الحارس  يسار 

اللقاء تمكنت اإلكوادور  دقيقة من نهاية 

المباراة  في  الثالث  هدفها  تسجيل  من 

في  كافيلوس  جوزي  البديل  طريق  عن 

الدقيقة )89(. وشهدت المباراة التحامات 

قوية، خاصة في الشوط الثاني الذي شهد 

طرد العبين من منتخب اإلكوادور، وهما: 

فريكسونايرازو في الدقيقة )74(، وإينير 

الدقيقة  في  الهدفين  صاحب  فالنسيا 

.)90(

التجارب المتنوعة تقود إلى تمرّس رائع 

مستوياتهم،  اختالف  على  المنافسين  مع 

فريق  مع  المواجهة  كانت  المرة  وهذه 

في  العنابي  ونجح  الالتينية،  أمريكا  من 

أهداف  بأربعة  اإلكوادوري  هزيمة ضيفه 

الودية  الدولية  المباراة  في  ثالثة  مقابل 

لكرة القدم، التي جرت بينهما على ملعب 

في  السد  نــادي  في  حمد«  بن  »جاسم 

الدوحة، والفوز هو الثالث توالًيا لقطر.

من  كثيرًا  القطري  المنتخب  استفاد 

مواجهة منتخب اإلكوادور أحد منتخبات 

المباراة  وجاءت  الجنوبية،  أمريكا  قارة 

قوية ومثيرة من جانب المنتخبين، حيث 

تفوق المنتخب القطري تماًما في الشوط 

نظيفين،  بهدفين  لصالحه  وأنهاه  األول، 

فيما تبادل المنتخبان السيطرة في الشوط 

لإلكوادور  كانت  األفضلية  أن  إال  الثاني، 

هدفين  مقابل  أهداف  ثالثة  سّجل  الذي 

لقطر.

انتظر منتخب قطر حتى الدقيقة )32( 

السد  ألعاب  صانع  عبر  التسجيل  الفتتاح 

جميلة  عرضية  استلم  الذي  عفيف  أكرم 

يسار  على  وسددها  الجزاء  منطقة  في 

الحارس اإلكوادوري، وعززت تقدمها بعد 

أربع دقائق بواسطة مهاجم نادي الدحيل، 

المعز علي الذي استلم الكرة على حدود 

منطقة وسط الملعب، ومّر ببراعة، وسدد 

في  اإلكــوادور  حــارس  يمين  على  قوية 

الدقيقة )36(.

قطر

3:4

اإلكوادور
12 اكتوبر 2018

أكرم عفيف د32
حسن الهيدوس من ركلة جزاء د60

األهداف :األهداف :
المعز علي د36 و67

الملعب: استاد جاسم بن حمد
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اللعب خارج الدياراللعب خارج الديار

أحد  وأمام  أرضه،  خارج  القطري  للمنتخب  كانت  جّدية  تجربة 

المنتخب األوزبكي، وخرج منها  المعروفة، هو  المنتخبات اآلسيوية 

الودية  المباراة  في  نظيفة  بثنائية  بالّرغم من خسارته  جّيدة  بفوائد 

منافسات  لخوض  استعداداته  إطار  في  طشقند،  في  جمعتهما  التي 

كأس آسيا 2019.

الثانية،  الوّدية  تجربته  في  الفوز  تحقيق  في  المنتخب  ينجح  لم 

في أكتوبر 2018، وجاءت مباراة المنتخب القطري ونظيره األوزبكي 

أغلب  على  القطري  المنتخب  عامة حيث سيطر  المستوى  متوسطة 

منافسه،  لشباك  الوصول  من  يتمكن  لم  لكنه  األول؛  الشوط  فترات 

وأهدر العديد من الفرص السانحة للتهديف بعد أن افتقدت تسديداته 

المنتخب األوزبكي  للدقة والتركيز أمام مرمى منافسه، بدوره أهدر 

فرصتين هامتين في الشوط األول الذي انتهى بنتيجة التعادل السلبي.

في  النتيجة  يفتتح  أن  العنابي  كاد  الثاني،  الشوط  انطالق  ومع 

من  عرضية  كرة  تلقى  الذي  الراوي  بّسام  طريق  عن   )54( الدقيقة 

منتخب  حارس  يوسبوف،  تكير  لكن  قوية؛  وسددها  مدابو،  عاصم 

أوزبكستان، نجح في التصدي لها.

تمّكن   )73( الدقيقة  وفي  الجانبين،  من  المحاوالت  وتواصلت 

المنتخب األوزبكي من افتتاح النتيجة بواسطة العبه عادل أحمدوف 

مرور  وبعد  المرمى،  حارس  حسن،  يوسف  باغتت  رأسية  بتسديدة 

المنافس  دفاع  لكن  النتيجة؛  يعادل  أن  عالء  أحمد  كاد  دقائق  ثالث 

أبعد الكرة.

األهداف  بحثه عن تسجيل مزيد من  األوزبكي  المنتخب  وواصل 

في الوقت الذي بحث فيه العنابي عن تحقيق التعادل.

الهدف  تسجيل  من  بيكماييف  مارات  تمّكن   )85( الدقيقة  وفي 

حسن  يوسف  منتخبنا  مرمى  حارس  خروج  مستغاًل  لمنتخبه  الثاني 

من منطقته، وتوالت الفرص من الجانبين، ورغم إضافة حكم المباراة 

ألربع دقائق وقًتا بدياًل انتهى اللقاء الودي بفوز المنتخب األوزبكي 

على نظيره القطري بثنائية نظيفة.

قطر

2:0

أوزبكستان
16 اكتوبر 2018

الملعب: استاد طشقند في أوزبكستان

حوار كروي في مباراة قطر واوزبكستانحوار كروي في مباراة قطر واوزبكستان
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محطةمحطة أوروبية  أوروبية 

عفيف  أكرم  نجح  األول  الشوط  من  األخيرة  الثواني  وفي 

في تسجيل هدف جميل بعدما انفرد بالحارس السويسري من 

كرة طولية ووضعها جميلة في المرمى، ولكن حكم المباراة 

الهولندي كيفن بلوم ألغاه بداعي التسلل، وعلى عكس الشوط 

األول دانت السيطرة للمنتخب السويسري في الثاني، خاصة 

مهاجم  شيردانشاكيري،  مقدمتهم  وفي  العناصر؛  أبرز  بنزول 

مرمى  على  كبيرة  خطورة  شّكل  الذي  اإلنجليزي،  ليفربول 

العبو  وأهدر  مرماه.  عن  الذود  في  المتألق  حسن  يوسف 

سويسرا الذين شعروا بالحرج في الشوط الثاني العديد من 

الفرص في ظل صمود الدفاع القطري بقيادة خوخي بوعالم، 

التصدي ألكثر من عرضية  تألق يوسف حسن في  فضاًل عن 

محقق  هدف  فرصة  من  أكثر  إنقاذه  إلى  باإلضافة  خطرة، 

ببراعة.

وكادت الدقيقة )53( أن تبتسم للمنتخب السويسري لوال 

العارضة التي تصدت لهدف محقق بعد تسديدة جميلة من 

كريستيان فاسناخت، مهاجم فريق يونج بويز، لترتد بعدها 

في منطقة الجزاء ويشتتها الدفاع القطري.

وحاول شاكيري هّز شباك قطر في أكثر من مناسبة حيث 

سدد قوية مرت بجوار القائم األيسر في الدقيقة )61(، ثم مّر 

من الجانب األيمن، ولعب عرضية متقنة قابلها أجيتي برأسية 

في الزاوية اليمنى؛ ولكّن الحارس القطري تصّدى للكرة على 

مرتين )74(.

القطري  المنتخب  اللقاء استغل  الدقائق األخيرة من  وفي 

خطيرة،  مرتدة  هجمات  ونّظم  لسويسرا،  الهجومي  االندفاع 

الحارس السويسري في أكثر من مناسبة، حتى  وهدد مرمى 

تمّكن أكرم عفيف في إحدى الهجمات من االنفراد بالحارس 

المرمى  في  بسهولة  الكرة  بطريقة جميلة، ووضع  ومراوغته 

الخالي في الدقيقة )86(، مسّجاًل هدف الفوز الوحيد.

أوروبا مهد كرة القدم العالمية، وفيها الكثير من المنتخبات 

مقتدرة.  فرق  عن  ينتج  ما  وهو  كبيرة  ــات  ودوري القوية 

المنتخب  تغّلب  الكبار، حيث  مع  تجربة  في  األدعم  ودخل 

القطري على مضيفه السويسري المصنف الثامن عالمًيا )1-

لوغانو  مدينة  في  بينهما  التي جرت  الوّدية  المباراة  في   )0

السويسرية، وذلك في إطار استعداداته للمشاركة في كل من 

بطولتي كأس األمم اآلسيوية، وكأس األمم األمريكية الجنوبية 

"كوبا أمريكا". وسّجل هدف الفوز لمنتخبنا أكرم عفيف في 

الدقيقة )86(.

استفاد المنتخب القطري كثيرًا من مواجهة منتخب سويسرا 

أحد المنتخبات العشر األوائل، وجاءت مباراة قطر وسويسرا 

المنتخب  تفّوق  حيث  المنتخبين،  جانب  من  ومثيرة  قوية 

لكن  الفرص،  من  الكثير  وصنع  األول،  الشوط  في  القطري 

العبيه افتقدوا اللمسة األخيرة، فيما كان المنتخب السويسري 

هدف  من  أكثر  وأضــاع  الثاني،  الشوط  في  سيطرة  األكثر 

محقق، في الوقت الذي تراجع فيه المنتخب القطري للدفاع 

التي نجح من خاللها من  المرتدة  الهجمة  مع االعتماد على 

خطف هدف المباراة الوحيد قبل أربع دقائق على النهاية.

وكادت قطر أن تفتح التسجيل في الدقيقة )20( عندما مّر 

حسن الهيدوس، مهاجم السد، وسدد قوية تصّدى لها الحارس 

عفيف  أكرم  السد،  ألعاب  صانع  أهدر  بعدها  السويسري. 

انفرد  جميلة  عرضية  كرة  استلم  بعدما  محقق  هدف  فرصة 

أنه لم ُيحسن استغاللها  إال  السويسري،  بالمرمى  إثرها  على 

جيًدا؛ حيث خرج الحارس وأنقذ الكرة من أمامه في الدقيقة 

القطري كادت سويسرا أن  المنتخب  )29( وفي ظّل أفضلية 

نادي  فريق  مدافع  النج،  مايكل  رأسية  أن  إال  بهدف  تتقدم 

لمرمى  األيمن  القائم  من  ارتدت  مونشنغالدباخ،  بوروسيا 

يوسف حسن، حارس الغرافة والمنتخب، في الدقيقة )36(.

قطر

0:1

سويسرا
14 نوفمبر 2018

أكرم عفيف د86
األهداف :األهداف :

الملعب: استاد مدينة لوغانو "سويسرا"
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 تجربة  تجربة مفيدةمفيدة

قطر

1:1

ايسلندا
19 نوفمبر 2018

محمد مونتاري د 1 + 90
األهداف :األهداف :

الملعب: عبداهلل بن خليفة

فيها  انتزع  جديدة  أوروبية  تجربة  الوطني  المنتخب  خاض   

تعاداًل مثيرًا ومستحًقا بهدف لمثله أمام نظيره اآليسلندي القوي 

والمتأهل إلى مونديال روسيا 2018 في المباراة الوّدية التي جرت 

بينهما على ملعب عبدالله بن خليفة في الدحيل. وسّجل فيدار 

الوطني  منتخبنا  وانتزع   ،)26( الدقيقة  في  اآليسلندي  الهدف 

بدل  الوقت  من  األولى  الدقيقة  في  واستحقاق  بجدارة  التعادل 

الضائع عن طريق محمد مونتاري، وقّدم العنابي أداًء مشرًفا، وكان 

وكان  الثاني،  الشوط  في  خاصة  المونديالي  للمنتخب  قوًيا  نًدا 

قريًبا من التعادل والفوز لوال حارس المرمى الذي تأّلق وأنقذ أكثر 

من فرصة أبرزها التسديدة الصاروخية لعبد الكريم حسن. جاءت 

البداية قوية وسريعة، وأظهر العنابي حضوًرا جيًدا وبمستوى فني 

رفيع، وكان أهم ما يميزه الشجاعة وعدم الرهبة أمام واحد من 

أفضل المنتخبات األوروبية والمتأهل إلى مونديال روسيا 2018، 

وبادل العنابي منافسه القوي الهجوم وحاول الوصول إلى مرماه؛ 

لكن فارق الخبرة لعب دوًرا لصالح الفريق اآليسلندي الذي عرف 

إلى  أدى  دفاعي  خطأ  من  أوال  العنابي  مرمى  إلى  يصل  كيف 

وصول الكرة إلى فيدار كيارستون، الذي خطفها مباشرة ووضعها 

الهدف،  رغم  العنابي  يهتز  لم   .)26( الدقيقة  في  المرمى  داخل 

اليسار  من  علي  المعز  انطلق  حيث  المرمى  تهديد  على  وأصّر 

بعد الهدف بدقيقتين، ومّر من الدفاع، ومرر كرة عرضية أرضية 

مرت من أمام إسماعيل محمد، وهو في مواجهة المرمى مهدًرا 

الدقيقة )29( وبعد عدة تمريرات  فرصة محققة لمنتخبنا، وفي 

في ملعب آيسلندا تتهيأ الكرة خارج المنطقة لحسن الهيدوس، 

سددها مباشرة قوية أمسكها الحارس بصعوبة.

أي  يجِر  ولم  نفسه،  بالتشكيل  الثاني  الشوط  العنابي  بدأ 

الفريد  باشتراك  تغييرًا  اآليسلندي  الفريق  أجرى  بينما  تغييرات 

الجيد  تفوقه وأداءه  العنابي  فيدار. واصل  بداًل من  فينبوغاسون 

أمام  له  تتاح  التي  الفرص  استغالل  الثاني رغم عدم  الشوط  في 

المرمى، وعانى العنابي في هذا الشوط رغم استحواذه على الكرة 

الهيدوس  ينطلق  الدقيقة )70(  اآليسلندي. في  الفريق  أكثر من 

وأكرم عفيف، أمام ثالثة من مدافعي آيسلندا، وكانت فرصة جيدة 

فوصلت  أطول،  كانت  الهيدوس  تمريرة  أن  لوال  التعادل  إلدراك 

للحارس قبل أكرم الذي كان قريًبا من االنفراد، ثم يجني العنابي 

ثمار أدائه الجيد واجتهاده الكبير، ويدرك هدف التعادل الجميل 

من  الضائع  من  بداًل  المحتسب  الوقت  من  األولى  الدقيقة  في 

واستقبلها  الجزاء،  منطقة  وصلت  الهيدوس،  من  رائعة  تمريرة 

محمد مونتاري على صدره تحت حراسة الدفاع، وخطفها مباشرة 

داخل المرمى مسّجاًل التعادل المستحق.
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اختبار آسيوي اختبار آسيوي 
الثانية إلى جانب أستراليا حاملة اللقب وسوريا وفلسطين.

في  انتصاراته  سلسلة  في  العنابي  ليستمر 

مضّيه  على  ويؤكد  الوّدية،  المباريات 

األفضل  األداء  تقديمه  في  قدًما 

والــنــتــائــج الــجــيــدة، اســتــعــداًدا 

تنتظره  التي  القوية  للمنافسات 

المنتخب  ــان  وك آسيا،  كــأس  في 

في  واألخطر  األفضل  هو  الوطني 

المباراة، واستحوذ على معظم وقتها، 

وهدد المرمى األردني، كما أنها كانت 

في  سانشيز  للمدرب  طيبة  فرصة 

الدفع ببعض الالعبين من أجل الوقوف 

في  العنابي  ستمثل  التي  العناصر  على 

النهائيات اآلسيوية.

اختيرت  أنها  يدرك  التجريبية  العنابي  لمباريات  المتتبع   

التي يلعب  المدارس  بعناية فائقة ومدروسة، فهو ينوع في 

أمامها، وخاض المنتخب تجربة أمام المنتخب األردني، وفاز 

التي جمعتهما  الوّدية  المباراة  عليه بهدفين دون رد في 

في إستاد خليفة الدولي. 

وجاءت التجربة مع المنتخب األردني مفيدة وجيدة 

في  لبنان  لمواجهة  التنازلي  العد  بدء  مع  لمنتخبنا 

آسيا  نهائيات  األولى من ضمن  الجولة 

التي  الخامسة  المجموعة  في 

الشمالية  كوريا   – أيًضا   – تضم 

النشامى  ويلعب  والسعودية، 

المجموعة  ــي  ف

قطر
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األردن
23 ديسمبر 2018

المعز علي د31
األهداف :األهداف :

احمد عالء د6
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تنوع المباريات تنوع المباريات 
الفوز  الوطني  منتخبنا  حقق 

على منتخب قرغيزستان بهدف 

الودية  المباراة  في  رد،  دون 

التي أقيمت على إستاد خليفة 

استعداداتهما  ضمن  الدولي، 

 – آسيا  كــأس  في  للمشاركة 

هدف  وسّجل   .2019 اإلمارات 

علي  الالعب  الوحيد  المباراة 

من   )69( الدقيقة  في  عفيف 

المباراة  وشهدت  اللقاء،  زمن 

الالعب  إضــاعــة   – ــا  ــًض أي  –

منتخبنا،  مهاجم  عالء،  أحمد 

 .)36( الدقيقة  في  جزاء  لركلة 

منتخبنا  واصــل  الفوز  وبهذا 

الجيدة  النتائج  الوطني تحقيق 

ضــمــن االســتــعــداد الــقــوي 

ودية  وتعتبر  القارية،  للبطولة 

برنامج  في  الثامنة  قرغيزستان 

إعداد منتخبنا، حيث لعب في 

مواجهات  سبع  الماضية  الفترة 

ليستمر  قوية،  دولية  ــة  ودي

انتصاراته  سلسلة  في  العنابي 

ويؤكد  الودية،  المباريات  في 

بتقديمه  قــدًمــا  مضّيه  على 

الجيدة،  األداء األفضل والنتائج 

القوية  للمنافسات  استعداًدا 

التي تنتظره في كأس آسيا.

قطر
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قرغيزستان
25 ديسمبر 2018

علي عفيف د 69
األهداف :األهداف :

الملعب: استاد خليفة الدولي
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االحتكاك اإلفريقياالحتكاك اإلفريقي
المباراة قوية ومفيدة للطرفين، وَلم تكن هناك أفضلية مطلقة 

لطرف على حساب اآلخر، بل تقاسم المنتخبان السيطرة على 

مجريات المباراة، ونشط منتخبنا في الدقائق األخيرة، وضغط 

باحًثا عن التعادل، ولكنه لم يتمكن من ذلك. وكان بلماضي، 

المؤلفة  األساسية  بالتشكيلة  دخل  قد  الجزائر،  فريق  مدرب 

بوداوي،  شيتة،  بدران،  يحي،  بن  شتي،  لوصيف،  زغبة،  من 

بن خماسة، مزيان، باليليوبونجاح، فيما اعتمد سانشيز على 

المباريات كون السقف  الالعبين في  التوازن في زّج  سياسة 

الزمني بين مباراة وأخرى قصيرًا، ويتطلب أن يكون الالعب 

ما  وهو  اإلرهــاق،  عن  بعيًدا  الراحة  من  قسط  على  حاصاًل 

يسهم في رفع مستواه وجاهزيته.

لعب العنابي مباريات كثيرة مع منتخبات من آسيا وأوروبا 

وأمريكا الالتينية، ولم تبَق إال إفريقيا، واختار لهذه المواجهة 

جديدة  تجربة  في  ودخل  المالعب،  سوح  له  تشهد  منتخًبا 

أمام أحد أقوى المنتخبات اإلفريقية وهو المنتخب الجزائري 

حيث خسر بهدف وحيد في المباراة الودية التي أقيمت على 

إستاد خليفة الدولي ضمن االستعدادات األخيرة للعنابي قبل 

بينما  اإلمارات،  في   2019 آسيا  كأس  نهائيات  في  المشاركة 

بغداد  وسّجل  إفريقيا.  أمم  لنهائيات  يستعد  الجزائري  كان 

بونجاح هدف الفوز للمنتخب الجزائري في الدقيقة )57( من 

عمر اللقاء بعدما فشل دفاع العنابي في تشتيت كرة تائه في 

المنطقة الخطرة لتصل إلى بونجاح ويودعها الشباك. جاءت 

قطر
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الجزائر
27 ديسمبر 2018
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محطة قبل السفرمحطة قبل السفر
)42(. وأكمل المنتخب القطري المباراة بعشرة العبين اعتباًرا 

من الدقيقة )54(، بعد طرد العبه بدرو ميغيل.

وكانت هذه المباراة األخيرة للمنتخب القطري قبل التوجه 

إلى المشاركة في نهائيات آسيا 2019، ولعب بأسلوب تكتيكي 

المدرب  يهدف  كان  ما  بقدر  النتيجة  إلى  النظر  منّظم دون 

سانشيز إلى الجدوى الحقيقية من المواجهة، ووضع اليد على 

إنه خسر  القارة، ومع  منافسات  به  الذي سيخوض  التشكيل 

في هذه المباراة إال أن المنتخب قّدم أداًء مقنًعا أمام أحد 

أقوى المنتخبات اآلسيوية.

أن  أجل  من  قوية  محطة  في  كانت  اإلعــداد  رحلة  ختام 

من  العبيه  مع  حققه  وما  إليه،  وصل  ما  للمدرب  تكشف 

تناغم وانسجام واستيعاب لألفكار والرؤى التي يطرحها دون 

النظر إلى النتيجة؛ لذا خاض المنتخب القطري آخر مبارياته 

اإلمارات  إلى  السفر  قبل  اإليراني  المنتخب  أمام  التجريبية 

بهدفين  وخسر   ،2019 آسيا  أمم  نهائيات  في  للمشاركة 

إستاد  على  بينهما  أقيمت  التي  المباراة  في  وحيد  مقابل 

خليفة الدولي. سّجل إليران مهدي طارمي في الدقيقة )17(، 

الهيدوس  حسن  ولقطر   ،)46( الدقيقة  في  وساردارأزمون 

قطر

2:1

إيران
31 ديسمبر 2018

حسن الهيدوس د42 
األهداف :األهداف :

الملعب: استاد خليفة الدولي

بو عالم يسيطر على الكرة في مباراتنا أمام ايران
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ال مستحيل في قاموس األبطالال مستحيل في قاموس األبطال
ستبقى خالدة في الذاكرة سّجلها أبناء قطر وجيله الذهبي.

كانت بعثة المنتخب الوطني ُمهيئة نفسًيا للبطولة قبل أن 

ُتهيأ فنًيا، وعقد الجهازان الفني واإلداري اجتماًعا مع الالعبين، 

صلة  لها  التي  الموضوعات  من  العديد  إلى  فيه  التطرق  تم 

بمشاركة المنتخب الوطني في نهائيات أمم آسيا 2019، حيث 

تم التأكيد على أهمية الظهور المشرف في البطولة، وعكس 

كل  وتوفير  القطرية،  الكرة  بها  تحظى  التي  والرعاية  الدعم 

ما  وهم  جيدة،  بنتائج  الخروج  ومتطلبات  نجاحها،  مقومات 

أسهم في رفع المعنويات التي هي عالية أساًسا، ولكن إيصالها 

في  الالعبين  لدى  التي  الرغبة  وترجمة  مستوياتها،  قمة  إلى 

للمنتخب  تكون  أن  على  إصرار  فكلهم  بالميدان،  التحدي 

كلمته، كما تم التطرق إلى أهمية التركيز في الملعب، وترك 

في  تتمثل  التي  الوطني  الفريق  مهمة  خارج  أخرى  أمور  أي 

المنافسة في المجموعة، والوصول إلى الدور الثاني، ومن ثم 

الذي ُرسم  الهدف  المشوار خطوة بعد خطوة، وهو  مواصلة 

لألدعم.

إن من يرى المهمة التي تنتظره صعبة ومستحيلة التحقيق، 

فإن ذلك يعتبر أولى بوادر الفشل، كونه يجعل من يفكر بهذه 

والممكن  المستحيل  وأن  يولجه،  أن  قبل  يستسلم  الطريقة 

مع  التعامل  في  وعزيمته  وقدرته  اإلنسان  بإصرار  مرهونان 

الحدث؛ لذا إن مفردة )مستحيل( ليس لها وجود في قاموس 

آسيا  نهائيات  في  للمشاركة  ذهب  الذي  القطري  المنتخب 

2019 بالرغم من كل العوائق والصعاب التي كانت تحيط به أو 

تلك التي سعى إلى إيجادها البعض السيما أن النهائيات تقام 

في بلد من بلدان الحصار، ومن الطبيعي أن يعمل على وضع 

الصعاب في الطريق أمام من يحاصره، وأن أّي نجاح للمنتخب 

الذي وصل من بلد يعيش حصاًرا من جيرانه، يعني فشله هو 

قبل غيره، إال أن الرؤية القطرية والتعامل الواعي مع األحداث 

وإدارة دفة المسؤولية للمنتخب والوفد القطري فّوت ُكّل ما 

الوضع  الشباب عن عزيمتهم، بل إن ذلك  من شأنه أن يثني 

االستثنائي أوجد نوًعا من التحدي الكبير الذي يحتاج إلى رجال 

كبار في كل شيء،  أمام أنظار العالم الذي تابع مالمح كروية 
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الكتاب يـُقرأ من عنوانهالكتاب يـُقرأ من عنوانه
اطمئناًنا على ما سيصل إليه، ويحققه السيما بعد اإلعداد 

الجيد الذي حصل عليه والمباريات الكثيرة التي خاضها، 

منتخبات معروفة ومدارس مختلفة، وهي  أمام  وكانت 

قادرة على أن تجعله على أتّم االستعداد لالنطالق في 

المنافسات القارية، وقد أدى جميع الالعبين التدريبات 

اللف  ثم  ومن  العضالت،  وفّك  بالتسخين،  بدأت  التي 

أجرى  وبعدها  بالكرة،  وتمريرات  الملعب،  حــول 

من  حرص  الالعبين،  بين  تكتيكية  تقسيمة  المنتخب 

الذي  التكتيكي  النمط  إيجاد  الفني على  الجهاز  خاللها 

المهاري  أدائهم  وتوظيف  الفريق،  عناصر  مع  يتوافق 

بأسلوب  الهجوم  دور  تفعيل  وأيًضا،  مناسبة،  بطريقة 

ع في عملية االختراق سواء من العمق أو األطراف،  ُمنوَّ

الخط  بين  دفاعي  وتنظيم  انضباط  إيجاد  والعمل على 

الخلفي فضاًل عن الوسط، وما يقوم به من عملية ربط ما 

بين الهجوم والدفاع، والعمل على إفشال الهجوم المضاد 

وقطع خطورته.

على  ينطبق  القول  هذا  عنوانه..  من  ُيقرأ  الكتاب 

في  والدخول  لإلمارات  وصوله  عند  القطري  المنتخب 

والعزيمة  الحماس  كان  حيث  القارية،  المنافسات 

واإلصرار سمات تطغى على كل أفراد البعثة، كونها تدرك 

لها،  بحاجة  وهو  منهم،  البشرى  ينتظر  شعًبا  هناك  أن 

وقد أدى المنتخب القطري أول تدريب له في أبوظبي 

يوم 2019/01/06، بعد أن وصل إليها قادًما من الدوحة 

اللبناني ضمن  المنتخب  أمام  للمباراة األولى  استعداًدا 

المجموعة األولى، حيث تواجد المنتخب القطري وهو 

محطة  عبر  اآلسيوية  النهائيات  في  قوية  لبداية  يطمح 

المنتخب اللبناني، السيما أن أي مباراة أولى تكون صعبة، 

إال أن شباب المنتخب بما لديهم من قدرة وإمكانيات 

كبيرة كانوا قادرين على تقديم كل ما يليق بالمنتخب، 

ورفع لواء الوطن عالًيا في سماء  البطولة، وأن الخطوة 

األولى صوب الطموح الكبير تبدأ من لبنان، وهو فريق 

أكثر  يجعلنا  فريقنا  إليه  وصل  ما  ولكن  وجسور،  جيد 
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نهائيات آسيانهائيات آسياقطر
المجموعة  5

0:2

لبنان

9 يناير 2019

المعز علي د79بسام الراوي د65
األهداف :األهداف :

الملعب: هزاع بن زايد – مدينة العين

الفارس يعتلي شجرة الفارس يعتلي شجرة األرزاألرز
تواجَد الفارس القطري في اإلمارات وهو مستل سيف التحدي واإلصرار، ولم ُيِعده إلى غمده، 

إال بتحقيق ما يجعل بدايته األولى ناجحة والتي تمهد لفسح الطريق ولتجاوز الصعاب في وقت 

مبكر، السيما أنه جاهز، وقد حضر وهو مليء بالعزيمة، ويطمح إلى إسعاد شعبه ورسم الفرحة 

على الوجوه، وإن المنتخب "الفارس القطري" يعي جيًدا أن مشاركته في المنافسات القارية لم 

تكن في ظروف طبيعية، أو أجواء معتادة، وهو ما يمثل قمة التحدي لشباب آمنوا بالله ووطنهم، 

لذا كان المنتخب يتطلع إلى بداية قوية، ويطمع في حصد نقاط اللقاء األول في رحلة البحث 

عن اإلنجاز الالئق في النهائيات، وتحقيق الطموحات بفريق شاب مجتهد أمام منتخب يسعى إلى 

إثبات الذات، وتقديم ما يمكن أن يجعله نًدا لألدعم وهو الفريق اللبناني.

 لقد سعى فريقنا الوطني إلى الظهور بأداء مقنع، وهو يعي أن المحك المهم هي المباريات 

الرسمية التي أراد أن يبصم األدعم، من خاللها، على بداية مشوار نجاحه القاري، بوجود مجموعة 

شابة مع أهل الخبرة صنعت تشكيلة مميزة.  وبالفعل حصد منتخبنا الوطني أول ثالث نقاط في 

انتهى الشوط  اللبناني بهدفين نظيفين.  بداية مشواره في نهائيات آسيا عندما فاز على نظيره 

األول بالتعادل السلبي، إال أن فريقنا انتفض بقوة في الشوط الثاني، وسّجل هدفين، وأضاع أكثر 

منهما، واقترن ذلك باألداء المميز بعد أن نفض عنه غبار الشوط األول من خالل التبديالت التي 

الصدارة  الحقيقية، وقد أصبح منتخبنا شريًكا في  بها صورة األدعم  أعاد  أجراها سانشيز والتي 

المعز،  الثالثي:  خالل  من  األولى  الدقائق  في  مهاجًما  األدعم  بدأ  الخامسة.لقد  مجموعته  في 

والهيدوس، وأكرم، فضاًل عن اندفاع الوسط في اإلسناد الهجومي عبر: بو عالم، وبوضياف، ومدابو، 

حيث نّوع في نقل الكرات في العمق واألطراف، فيما أّمن المنطقة الدفاعية كل من: بسام هشام، 

وطارق سلمان، وعبد الكريم سالم، وبيدرو. وكشفت الدقائق الالحقة أفضلية المنتخب القطر 

وتفوقه الميداني لكنه لم يستغل ذلك، ولم يترجم ما سنح لالعبيه من فرص. 

بسام  الشاب  للمدافع  قوية  حرة  ضربة  من  التعادل  قطر  منتخب  كسر  الثاني،  الشوط  وفي 

معتوق  حسن  القائد  على  يد  لمسة  بعد  خليل،  مهدي  الحارس  مرمى  قلب  سكنت  الــراوي، 
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لألهداف،  المنتخب  شهية  تفتحت  المنطقة.  خارج 

واختلفت صورة األدعم كثيرًا، حيث دانت السيطرة 

له، ورافقها تهديد كبير للمرمى اللبناني، مما يعني 

كان  التي  المفقودة  الحلقة  على  عثر  المنتخب  أن 

يضيف  يجعله  أن  في  ساهم  ما  وهو  عنها،  يبحث 

الهدف الثاني من هجمة سريعة بالدقيقة )79( عن 

طريق الهداف المعز علي؛ بعد دخول سريع من عبد 

الكريم حسن الذي توغل بالكرة، ثم مررها إلى أكرم 

الذي وضعها عرضية أمام عبد العزيز حاتم الذي لم 

يتأخر في التسديد إال أن الحارس مهدي خليل ردها، 

في  بقوة  وسددها  بالمرصاد،  لها  كان  المعز  لكن 

الشباك مسّجاًل هدف االطمئنان لألدعم، وبعد ذلك 

أعقبه صناعة أكثر من فرصة سانحة كان يمكن أن 

تسفر عن أهداف أكثر إال أن الشباب اكتفوا بما 

لمنتخبنا  ثمين  بفوز  اللقاء  لينتهي  سّجلوه؛ 

الوطني.

بسام الراوي  ..  بسام الراوي  ..  
فدائية في األداءفدائية في األداء
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منتخبنا فخرنا .. منتخبنا فخرنا .. 
صعد للدور الثانيصعد للدور الثاني

األهداف  من  درزن  بنصف  الشمالي  الكوري  المنتخب 

دون رد في المباراة التي دارت بين المنتخبين في بطولة 

أمم آسيا 2019، وجاءت المباراة من جانب واحد، وكانت 

المنتخب  مرمى  اتجاه  في  تقريًبا  كلها  اللعب  مجريات 

الكوري الشمالي الذي تاه في أرض الملعب.

ضرب منتخبنا الوطني بقوة عندما تقدم للهجوم منذ 

صافرة البداية، وأرغم منافسه على التراجع إلى منتصف 

الشباك  على  الحفاظ  أمل  على  مناطقه  لتغطية  ملعبه 

نظيفة، ومع نهاية الربع األول من الساعة األولى من زمن 

اللقاء؛ كان العنابي قد حقق سيطرة كاملة على مجريات 

اللعب لعًبا ونتيجة من خالل تحقيق نسبة استحواذ على 

الكرة بلغت 60 بالمئة مقابل 40 بالمئة للمنتخب الكوري. 

الكرة  على  االستحواذ  خالل  من  التفوق  ذلك  يكن  لم 

فقط، وإّنما – أيًضا – جاء في اختراق الخطوط الدفاعية 

اثنين، أحرزهما المعز  المنيعة لكوريا الشمالية بهدفين 

علي في الدقيقتين 9 و10، ترجم بهما تلك البداية القوية 

من  ثمينة  فرصة  بعد  األول  الهدف  جاء  فقد  لمنتخبنا، 

تسديدة أرضية قوية بقدم قائد الفريق حسن الهيدوس، 

وكانت تلك تمهيًدا للهدف الذي أحرزه المعز علي بعد 

أن هّيأ لنفسه كرة عرضية قادمة من الجهة اليسرى بقدم 

ترك المنتخب الوطني انطباًعا جيًدا في أول ظهور له 

في نهائيات آسيا 2019، بعد أن حقق فوًزا مستحًقا على 

نظيره اللبناني، وبعد هذه الخطوة األولى التي حقق فيها 

على  وعزيمة  ثقة  الالعبون  ازداد  النجاح؛  قطر  منتخب 

استعداًدا  طموحاتهم  سقف  وارتفع  المشوار،  مواصلة 

الجولة  الشمالي ضمن مباريات  الكوري  المنتخب  للقاء 

الخامسة،  المجموعة  في   ،2019 آسيا  لنهائيات  الثانية، 

يريد  وهو  الصدارة،  في  يشترك  العنابي  كان  حيث 

كون  الثاني  الدور  إلى  االنتقال  يضمن  وأن  يتصدر  أن 

الست نقاط تؤهله لذلك، وهو يواجه فريًقا جريًحا هو 

المنتخب الكوري الشمالي، الذي كان يسعى إلى البحث 

عن بصيص أمل له، إال أن ذلك ال يمكن أن يكون على 

المطلوب حتى  ما هو  جيًدا  يدرك  الذي  فريقنا  حساب 

األخيرة  المباراة  في  الحسبة  احتماالت  عن  بعيًدا  يبقى 

في المجموعة واللعب بروح الباحث عن الصدارة.

انتزاع  على  إصرار  كله  وهو  الوطني  المنتخب  دخل   

على  الالعبون  قطعه  الذي  بالوعد  واإليفاء  الصدارة 

أنفسهم ولشعبهم بأن يكونوا سفراء الوطن، وأن يرفعوا 

لواءه عالًيا، وقد انتزع الصدارة من المنتخب السعودي 

على  والتاريخي  والمثير  والعريض  الكاسح  فوزه  عقب 

نهائيات آسيانهائيات آسياقطر
المجموعة  5
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كوريا الشمالية

13 يناير 2019

خوخى بوعالم د43المعز علي د9 و10و55 و60
عبد الكريم حسن د68

األهداف :األهداف :

الملعب: خليفة بن زايد – مدينة العين
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الفريق هجمة جماعية بدأها  أكرم عفيف، وبعدها قاد 

اليسرى  الجهة  الظهير األيسر، من  الكريم حسن،  عبد 

لتذهب الكرة إلى حسن الهيدوس في الجهة اليمنى، 

وتنتهي بين أقدام المعز علي الذي حولها مباشرة في 

المرمى الكوري الشمالي محرًزا الهدف الثاني، وتلقى 

ضربة  من   )43( الدقيقة  في  الثالث  الهدف  الكوري 

وجهها  كرة؛  التقط  الذي  بوعالم  خوخي  من  رأسية 

المدافعين؛  خلف  اليسرى  الجهة  من  عفيف  أكرم 

بتفوق  األول  الشوط  فعاليات  على  الستار  ليسدل 

كاسح لمنتخبنا الوطني على حساب المنتخب الكوري 

الشمالي في شوط هادئ المالمح.

بداية  ليحقق  الثاني؛  الشوط  الوطني في  عاد منتخبنا 

ثانية رائعة أخرى كما فعل في الشوط األول، وهّز شباك 

أن  قبل  األول  ساعة  الربع  في  اثنين  بهدفين  الكوريين 

يضيف هدًفا ثالًثا بعد ذلك.

بإضافة  علي  المعز  والبطولة  اللقاء  نجم  بادر  وقد 

التفوق  به  أّكــد   ،)55( الدقيقة  في  رابــع  هدف 

الهدف  ويضيف  يعود  أن  قبل  لألدعم  الكاسح 

الدقيقة  في  الرابع،  الشخصي  وهدفه  الخامس، 

)60(، وفي الدقيقة )68( جاء دور عبد الكريم حسن 

بإحرازه  المباراة  هدافي  قائمة  في  اسمه  لتدوين 

منتخبنا  ليحقق  )68(؛  الدقيقة  في  السادس  الهدف 

فوًزا صريًحا بنتيجة قياسية وتاريخية هي األولى 

التي يحرزها منتخب عربي في بطوالت أمم آسيا.
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العنابي يحرق العنابي يحرق األخضر واليابساألخضر واليابس

بما أن القطري يكتسح كل من يقف أمامه بقوته وإرادته فإن 

القادم السعودي سيكون مصيره شبيًها بمصير من سبقه، وهو ما 

الكاملة  العالمة  وحصد  المجموعة،  صدارة  حسم  أن  بعد  تحقق 

بالفوز عليه بهدفين، سّجلهما المعز علي وأكل "األدعم" األخضر 

في  وتحكموا  وتكتيكًيا،  فنًيا  كبيرة  مباراة  العبونا  وقّدم  واليابس. 

مجريات اللقاء، وسّيروه وفق ما يريدون، وعزفوا سيمفونية على 

مؤقتة  فورة  الشوطين  بداية  في  عاش  الذي  السعودي  مواجع 

سرعان ما تالشت، أمام إرادة العبينا الشباب الذين أبلوا بالًء حسناً، 

وأّكد المعز أنه هّداف آسيا البارع وأفضل العب في البطولة؛ حيث 

وصل إلى الهدف السابع في األدوار األولى أمام السعودي.

تعرض المرمى السعودي إلى خطر حقيقي من المنتخب القطري 

واستغل  سريع،  بهجوم  الخطر  ويكسر  يقدم  أن  إلى  حيث سعى 

بعض التراجع الذي كان في وسطنا، وهو ما وجب عليه أن يرتب 

وضعه في منطقة العمليات، والمساهمة في إسناد الدفاع، وإبعاد 

الشيب، وبعد ذلك أخذ  إلى ساحة  القادم  الهجومي  الخطر  شبح 

منتخبنا يستعيد السيطرة ويهدد مرمى العويس بعد أن نّوع في 

عملية االختراق سواء من األطراف أو العمق، وهو ما كشف بعض 

أن  عليه  وجب  الذي  فريقنا  أمام  السعودي  العمق  في  الهشاشة 

يستغّلها في الدقائق الالحقة.

فريقنا  انتفض  األول  الشوط  من  األخير  الساعة  الربع  خالل 

أن  الرغم  على  التراجع،  السعودي  على  وفرض  بقوة،  الوطني 

سانشيز غّير من طريقة اللعب المعتادة للمنتخب من خالل لعبه 

بثالثة العبين في الّدفاع مع الظهيرين بعد أن كان يلعب بأربعة 

في الخلف، ومرّت الدقائق سريعة حيث فرض منتخبنا أسلوبه في 

وقراءة  تكتيك  على  الجوانب  من  الكثير  في  المباريات  تعتمد 

من قبل الجهاز الفني، وإيصال ما يريد تطبيقه إلى الالعبين، لكن 

هناك أموًرا أخرى يمكن أن ترتقي إلى أعلى مراحل التحدي، وهو 

الجانب النفسي واإلعداد له، واستثماره بالتحفيز، خاصة إذا ما كان 

التنافس  كان  هنا  ومن  وطن،  ومكانة  شعب  بفرحة  يتعلق  األمر 

والداني،  القاصي  لها  شهد  قطرية،  وبأخالق  المنضبط  الرياضي 

سطره شباب قطر في مالعب آسيا، ومنها في المباراة التي خاضها 

في مجموعته أمام المنتخب السعودي الذي دخل "مشحوًنا"، لذا 

كان التوازن في التعامل من قبلنا، ولعبنا كرة قدم بروح رياضية، 

وبحثنا عن الفوز أمام المنتخب السعودي، وكان الرّد الرياضي في 

الميدان، ولم يخرج فيه الالعبون عن النص، فكان التحدي الكبير.

ومستوى  مميز،  وبأداء  جدارة،  بكل  مجموعته  العنابي  تصّدر 

الكوري  الفريق  ألن  ليس  تحققت  نظيفة  سداسية  وحقق  رائع، 

الشمالي ضعيف إلى هذه الدرجة؛ بل هو فريق جيد، لكن فريقنا 

ظهر بصورة طيبة، وفرض أسلوبه، كونه يجيد "ثقافة الفوز" التي 

لعب من أجل ترجمتها في أرض الواقع، وتبقى المواجهة المفصلية 

في المجموعة أمام المنتخب السعودي حيث إن المنتخب القطري 

الصدارة، وهذا ستكون فيه  سيدخل في فرصتين من أجل ضمان 

ميزة أخرى له، وهو ما جعله يحاول أن يرمي بكل أوراقه من أجل 

مواصلة سياسة "الخطوة خطوة".

صدارته  عن  القطري  المنتخب  يدافع  الثالثة  الخطوة  وفي 

الصدارة  صراع  في  السعودي  نظيره  يلتقي  عندما  للمجموعة، 

والوقوف على رأس المجموعة، وإكمال مشواره في الدور 16 في 

أبوظبي.

نهائيات آسيانهائيات آسياقطر
المجموعة  5
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السعودية

17 يناير 2019

المعز علي د45 و57 
األهداف :األهداف :

الملعب: استاد مدينة زايد  - أبوظبي
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التسجيل أكثر من مرة، والحت فرصة  الميدان، واقترب من 

لعبدالعزيز حاتم بالجزاء في الدقيقة )32(، إال أنه بداًل من 

قدرته على  انحرف، وفقد  والتسديد؛  المرمى  التوجه صوب 

أصبح  أن  بعد  عليه  أخرى  فرصة  تضيع  ثم  الجيد،  التسديد 

الضغط  وولد  العويس،  مرمى  صوب  أمامه  سالًكا  الطريق 

الذي فرضه األدعم مشكلة للدفاع السعودي، وهو ما جعله 

يقع بالمحظور في الدقيقة )41( عندما حصل على ركلة جزاء؛ 

لكن الهيدوس سددها في أقدام الحارس عويس، أما المعز 

فقد أبى إال أن يبصم على شباك السعودية في الدقيقة 

)45( من هجمة سريعة، مرر خاللها عبدالعزيز حاتم 

الكرة بينية بالعمق؛ لينفرد المعز والذي وضعها بكل 

ثقة على يسار الحارس السعودي معلًنا تقدم األدعم 

اندفع  الثاني  الشوط  بداية  مع  أول.   بهدف 

السعودي بفورة متوقعة كونه ال يملك ما 

يخسره، إال أن تلك الفورة كانت مؤقتة، 

الدفاع والحارس الشيب  وقد تصدى 

إلى محاوالت السعودي، وامتّص 

فريقنا الوطني تلك الفورة على 

ساحة  في  وجــوده  من  الرغم 

ذلك  يمثل  لم  أنــه  إال  منتخبنا 

التهديد الحقيقي للحارس الشيب، بعدها عاد ليقدم معزوفته 

الكروية في المحفل القاري اآلسيوي، ومن كرة مرتدة اقترب 

من هّز شباك السعودي وتوالت الفرص الالحقة.

وفرض  به،  وتالعب  العنابي،  متناول  في  السعودي  أصبح 

الكرة،  تعامله مع  يتخبط في  السعودي  قوًيا، جعل  هجوًما 

وهو ما مهّد إلى هدف مثير وجميل في الدقيقة )57( من 

كرة عرضية؛ ارتقى لها المعز بكل رشاقة بعيًدا عن الحارس 

الذي ساهم بدوره في إدخالها الشباك؛ لكن الصافرة الكورية 

وسط  الواقع،  إلى  يستند  ال  ظالم،  بقرار  الهدف  ألغت 

عزيمة  من  ذلك  يحد  ولم  الهدف،  كل من شاهد  استغراب 

ليستمر  السعودية،  الحصون  دّك  على  وإصرارهم  الشباب 

من  هو  أصبح  األدعم  السعودي.  للمرمى  القطري  التهديد 

أغرى شبابنا  ما  المباراة، ويتحكم في مجرياتها، وهو  يسير 

دانت  وقد  السعودي،  المرمى  طريق  عن  والبحث  بالتقدم 

فرصة الهدف الثاني للهّداف المعز علي الذي تصدى للكرة 

الشباك بعد كرة  المدافعين، ووضعها برأسية في  من وسط 

دفع  الهدف  وهذا  الركنية،  من  حاتم  عبدالعزيز  من  ثابتة 

يمكن  وكان  الالحقة،  الدقائق  في  االستسالم  إلى  السعودي 

أن يزيد منتخبنا من غلته التهديفية؛ إال أن األدعم اقتنع بما 

المدرب سانشيز  الصدارة، وسحب  في  والذي وضعه  حققه 

العبه المعز في الدقائق األخيرة، وأشرك أحمد عالء بداًل منه.
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األدعم يوقف األدعم يوقف األسوداألسود
عبر المنتخب القطري دور المجموعات بصدارة متميزة وعالمة كاملة بعد أن أطاح بمنافسيه 

الواحد تلو اآلخر، ووصل إلى الدور "16"؛ ليكون الموعد مع المنتخب العراقي أحد أبطال القارة 

السابقين، ويضّم مجموعة جيدة من الالعبين، فكان شعار األدعم التعامل مع المنافس باحترام 

باألسلوب الذي يحقق له طموحه، السيما أنه قطع مشواًرا مهًما، ولعب كل مباراة بمثابة نهائي، 

كانت العزيمة واإلصرار صفتين مالزمتين للعنابي ولجميع الالعبين.

 وصل العنابي إلى الدور ربع النهائي بعدما انتزع فوًزا مستحًقا على حساب المنتخب العراقي 

بهدف دون مقابل في ختام منافسات الدور ثمن النهائي من البطولة القارية؛ ليكمل العنابي عقد 

المتأهلين، ضارًبا موعًدا مع الكوري الجنوبي المتأهل إلى الدور ذاته على حساب البحرين بعدما 

تجاوزه بهدفين لهدف بعد التمديد.

قّدم منتخب قطر مباراة تكتيكية من طراز عاٍل، وأجاد الالعبون التعامل مع تفاصيلها الصغيرة 

وصعوباتها الكبيرة جراء ضغط مارسه ُأُسود الرافدين رفًضا للتأخر وسعًيا للعودة. االستهالل كان 

وصنعوا  العراقي،  المنتخب  مناطق  نحو  بثقلهم  ورموا  نسقهم،  قطر  شباب  فرض  بعدما  مثالًيا 

العديد من الفرص، وأصابوا أخشاب مرمى جالل حسن عبر عبدالكريم حسن، بيد أن األمور لم 

العراقيون بعض األفضلية، ويهددوا مرمى  الفريق، ليفرض  التي أرادها  تسر بعد ذلك بالطريقة 

سعد الشيب الذي أظهر تماسًكا كبيرًا برفقة نجوم الخط الخلفي.

نسخ نجوم األدعم مطلع الشوط الثاني ذات انطالقة الشوط األول بالهجوم بحًثا عن التسجيل، 

عفيف،  وأكرم  الهيدوس،  علي، وحسن  المعز  المقدمة  ثالثي  تحركات  عبر  فرص  عدة  وأوجدوا 

وشّكلوا خطورة كبيرة، ليكسب هذا األخير ركلة حرة مباشرة انبرى لها بسام هشام في الدقيقة 

)60(، نفذها الّراوي في المرمى العراقي بطريقة نموذجية، أعلن بها عن تقدم األدعم في المباراة، 

الهيدوس وأكرم  بين حسن  نتيجة عمل كبير  الهدف  الملعب، وجاء  القطرية في  الفرحة  وفّجر 

عفيف الذي تعرض إلعاقة أمام منطقة الجزاء أسفرت عن الهدف القطري.

صّدها  حاتم،  لعبدالعزيز  قوية  تسديدة  من  المباراة  في  ثانًيا  هدًفا  يضيف  أن  األدعم  وكاد 

الحارس جالل حسن ببراعة، ثم تأخر الهيدوس في تمرير إحدى الكرات المرتدة من داخل منطقة 

الجزاء، ليستخلصها الدفاع العراقي.

وبرع المنتخب القطري في االرتداد إلى المرمى بعد أن ركن للدفاع إثر المحاوالت العراقية 

في الوصول للمرمى بهدف التعادل، ونجح األدعم في االستفادة من ذلك من خالل انطالقات أكرم 

عفيف، وحسن الهيدوس الذي ارتفع مستواه في اللحظات المهمة.

في  وتأّلق  كبيرًا،  العراقي ضغًطا  فرض  أن  بعد  مرماهم  عن  الدفاع  في  العنابي  العبو  وأجاد 

مع  التعامل  أحسن  الذي  الشيب  سعد  والحارس  خوخي،  وبوعالم  الراوي،  بّسام  معه  التعامل 

الركنيات والعرضيات أمام المرمى، وفي المقابل لجأ منتخبنا لالرتداد على المرمى العراقي؛ ولكن 

التصدي  في  حسن  جالل  الحارس  أجاد  وبالمقابل  ثاٍن،  هدف  إضافة  محاوالت  أفسد  التسرع 

لتسديدة قوية من بوعالم خوخي من ركلة ثابتة.

أظهر المنتخب العراقي ردة فعل كبيرة عقب التأخر، ورمى بثقله الهجومي بحًثا عن العودة، 

الضغط عبر شن  الحين واآلخر تخفيف  العنابي أظهر تماسًكا دفاعًيا كبيرًا، وحاول بين  بيد أن 

مرتدات من أجل تأمين االنتصار بالتعزيز؛ لكن دون طائل. وفي حين لم يفلح المنتخب العراقي 

في العودة، انطلقت أفراح العنابي عقب صافرة الحكم الماليزي محمد تقي باالنتصار والتأهل 

لجهود  افتقاده  هي  القطري  للمنتخب  الوحيدة  الخسارة  كانت  وإن  النهائي،  ربع  الدور  إلى 

النجمين عاصم مدابو، وعبدالكريم حسن في مواجهة كوريا الجنوبية بعد نيل كل منهما اإلنذار 

الثاني في البطولة.
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نهائيات آسيانهائيات آسياقطر
الدور 16 

0:1

العراق

22 يناير 2019

بسام هشام الراوي د 60 
األهداف :األهداف :

الملعب: استاد ال نهيان - أبو ظبي
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إعادة كتابة التأريخإعادة كتابة التأريخ
نهائيات آسيانهائيات آسياقطر

 الدور ربع النهائي

0:1

كوريا الجنوبية

25 يناير 2019

عبد العزيز حاتم د 78 
األهداف :األهداف :

الملعب: مدينة زايد - أبو ظبي

أعاد منتخبنا الوطني كتابة تاريخ المشاركات في نهائيات 

كأس آسيا بعدما بلغ الدور نصف النهائي للمرة األولى خالل 

المنتخب  على  حققه  الذي  االنتصار  عقب  مشاركات؛  عشر 

جرت  التي  المواجهة  في  رد  دون  بهدف  الجنوبي؛  الكوري 

على استاد مدينة زايد في أبوظبي لحساب ربع نهائي البطولة 

القارية.

العروض  إلى  تضاف  أخرى  بطولية  مباراة  قدم  العنابي 

حيث  القارية،  المنافسة  انطالق  منذ  قدمها  التي  المذهلة 

استطاع أن يحتوي "فورة" الشمشون الكوري صاحب التقاليد 

العب  عبر  هدًفا  يقتنص  ثم  القارية،  المنافسة  في  العريقة 

دقيقة،  عشرة  باثنتي  النهاية  قبل  حاتم  عبدالعزيز  الوسط 

حافظ عليه حتى النهاية؛ ليعبر إلى الدور قبل النهائي للمرة 

األولى في تاريخه. األفراح القطرية مألت الملعب والمدرجات 

هذه المرة بوجود جمهور ُعماني، وقف خلف األدعم وآزره، 

باالنتصار  األنصار  مع  واحتفوا  الدعم،  ذلك  الالعبون  فقدر 

بعدما  يكن سهاًل، طبًعا، خصوًصا  لم  الذي  والعبور  والتأهل 

وزمالئه  الشيب  سعد  الحارس  من  كبيرة  بسالة  إلى  احتاج 

محاوالت  شهدت  التي  األخيرة  الدقائق  في  بالفوز  للتشبث 

أوقات  وفرض  القطري،  المنتخب  تفوق  واقع  لرفض  كورية 

إضافية لتسجيل هدف التعادل، إال أن عزيمة رجال منتخبنا 

كانت أقوى من رغبة الشمشون.

بسجل  ليمضي  توالًيا،  الخامس  ــوزه  ف حقق  ــم  األدع

وأنهى  شباكه.  نظافة  على  محافًظا  المذهل  اإلحصائيات 

أداء  بعد  السلبي  بالتعادل  األول  الشوط  العنابي  المنتخب 

والهجومي.  الدفاعي  الشقين  في  المستوى  رفيع  تكتيكي 

ورغم البداية الجيدة للمنتخب من حيث التوازن في السيطرة 

على الكرة، إال أن الالعبين تراجعوا أمام المحاوالت الكورية 

من خالل االستحواذ على الملعب بالكرات الجانبية ومهارات 

الحركة بأكثر من العب على الجانبين األيمن واأليسر بقيادة 

سون هيون مين، نجم توتنهام، بجانب العب الوسط النشط 

واالعتماد  الدفاعي  التراجع  إلى  األدعم  ليضطر  هوانغ؛  يين 

على المرتدات.

 إن العالج الذي لجأ إليه األدعم بتضييق الدفاع للمساحات 

أمام العبي المنتخب الكوري من أجل حرمانهم من االنطالق 

التي  الطويلة  التمريرات  لعب  على  وإجبارهم  بالكرات، 

تخالف نهج المنتخب الكوري، وقد عمد العبا األدعم: سالم 

الفريق  لالعبي وسط  الكرة  لترك  وبوعالم خوخي؛  الهاجري، 

الكوري؛ ولكن دون أن يحصلوا على مساحات خلف الدفاع 

دون  ويحول  سهولة،  بكل  للكرات  القطري  الدفاع  ليتصدى 

خطورة  وتنتهي  الشيب،  سعد  مرمى  على  الكوري  الخطر 

الكوري الجنوبي عندما يصل لمنطقة دفاع األدعم، وقد فرض 

الكرات  مع  التعامل  في  شخصيتهما  الراوي  وبسام  بوعالم 

الكرات  لكل  وتصدًيا  المنتخب؛  جزاء  منطقة  أمام  العالية 

التي استهدفت رأس جونغ هيو وونغ أطول العبي المنتخب 

الكوري قامة.

وإغالق  الكرات،  مع  التعامل  في  األدعــم  العبو  وبــرع 
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من  كانت  التي  العالية  للكرات  الكوري  ليضطر  المساحات؛ 

نصيب األدعم في كثير من المناسبات. وفي الدقائق العشر 

الكوري  المنتخب  عاد  للمباراة  األول  الشوط  من  األخيرة 

للسيطرة مرة أخرى على الكرة، وتسجيل الكثير من الهجمات 

على مرمى األدعم؛ ولكن الصحوة الدفاعية العالية لألدعم في 

منطقة الظهر بقيادة بوعالم، وبسام، وبيدرو، وطارق سلمان، 

حسن  لالعب  الكبير  الدور  بجانب  الهاجري  سالم  وأمامهم 

الهيدوس في المساندة الدفاعية، واالرتداد الهجومي، وبقاء 

عن  تسفْر  لم  التي  للمرتدات  التقاء  نقطة  حاتم  عبدالعزيز 

خطر لينتهي الشوط األول بالتعادل السلبي بأفضلية تكتيكية 

لألدعم.

الدقائق  األدعم في  بادر العبو  الثاني،  الشوط  بداية   مع 

الكوري  المرمى  على  بالهجوم  الشوط  هذا  من  ــى  األول

علي،  والمعز  عفيف،  أكرم  طريق  عن  متكررة  بمحاوالت 

انتهت بسالم على مرمى سونغ كيم، ولم ينِه األفضلية سوى 

يين  الالعب  بموجبه  تلقى  األدعم؛  لالعبي  التمركز  في  خطأ 

هوان كرة توّغل بها داخل منطقة جزاء األدعم؛ ولكن بوعالم 

ضّيق عليه المساحة ليفسد المحاولة األخطر للكوري.

الناحية  من  المباراة  في  كبيرة  جهوًدا  األدعم  العبو  بذل 

الدفاعية، حيث دافع الفريق بكامله، وهاجم بعناصر محددة 

بالصبغة الهجومية بقيادة أكرم عفيف والمعز، ومن خلفهما 

بوعالم،  القطري:  الدفاع  خماسي  وأجاد  حاتم،  عبدالعزيز 

مع  الهاجري  وسالم  وبيدرو،  العلي،  وعبدالكريم  وبسام، 

المساندة من الهيدوس وبقية الالعبين في مقدمة الفريق.

أنغام  على  حاتم  عبدالعزيز  األدعم  في  الوسط  نجم  دّق 

المنتخب  أركان  هّز  أرض  أرض  بصاروخ  القطري  االنتصار 

الكوري سون كيم،  الحارس  الكوري، وعجزت معه محاوالت 

تقدم  عفيف،  أكرم  من  بتمريرة  رائٌع  هدٌف  الشباَك  ليعانق 

بها خطوة، وأطلق صاروًخا بلون عنابي؛ ليفجر ينابيع الفرح 

بجدارة  الكوري  المنتخب  وعبور  بالتأهل،  فرًحا  األفق  في 

واستحقاق؛ ليتألق بعدها العبو األدعم في الذود عن مرماهم 

بالدفع  الموقف  سانشيز  المدرب  وأّمن  االنتصار،  وحماية 

للنصر  والضمان  األمان  من  للمزيد  بوضياف  كريم  بالالعب 

النهائي  لنصف  العبور  في  األدعم  لينجح  آسيا؛  في  القطري 

للمرة األولى في تاريخه، وتنطلق صافرة نهاية المباراة معلنة 

فوز األدعم.

العنابي أطاح بالكوري خارج البطولة
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القطري يهزم اإلماراتيالقطري يهزم اإلماراتي
في عقر دارهفي عقر داره

دخل المنتخب القطري مباراة نصف نهائي آسيا ألول 

القارية  البطولة  تاريخه عبر مشاركاته في هذه  مرة في 

الكبيرة أمام المنتخب اإلماراتي وبين جماهيره وملعبه، 

األدوار  وفي  المجموعة  في  صعًبا  طريًقا  شّق  أن  بعد 

الالحقة، وهي مواجهة كروية مهمة، وشبابنا يتعامل معها 

تكون  أن  لها  أراد  اآلخر  الطرف  أن  إال  مباراة،  أي  مثل 

"معركة " أو هكذا مّثلها العبو الفريق اإلماراتي، بالرغم 

عند  المباراة  تخرج  لم  ذلك  ومع  أكبر،  التحدي  أن  من 

واجهوا  إنهم  مع  وروحها،  الرياضة  مفهوم  عن  شبابنا 

بأساليب  وجاء  له،  مثيل  ال  بحقد  تعبئته  تمت  جمهوًرا 

غير حضارية في المدرجات، استفزازات غريبة، سلوكيات 

لم تعرف لها الرياضة مثياًل، وشحن غير مبرر، في الوقت 

المنطلقة عبر  الذي عاش األدعم على أصوات جماهيره 

األثير من قطر لتصدح في أرجاء ملعب المنافس بالرغم 

وسلوكه  المنافس  للمنتخب  كثيف  جمهور  حضور  من 

يناير 2019 شاخًصا في  المرفوض، وسيبقى يوم 29 من 

الدور  وبلوغ  لإلماراتيين  بقوة  وموجًعا  القطرية  الذاكرة 

نصف النهائي يعد األول للعنابي في عشر مشاركات، قبل 

جديد  من  التاريخ  كتابة  ليعيد  الذهبي  الجيل  يأتي  أن 

بعد أن تجاوز المنتخب الكوري الجنوبي، ودخل منتخبنا 

الدعم  رسائل  خالل  من  السماء  عنان  بلغت  بمعنويات 

صاحب  رسالة  رأسها  وعلى  الدوحة،  من  وصلتهم  التي 

السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البالد المفدى، 

المنوال  على  النسج  أجل  من  هممهم  شحذت  والتي 

المحفل  في  الراية  ورفع  الوطن  تشريف  لمواصلة  ذاته 

ببلوغ  الذي تحقق  باإلنجاز  االكتفاء  الكبير، دون  القاري 

الدور نصف النهائي ومحاولة العبور إلى العرض األخير، 

والتتويج باللقب اآلسيوي األول في تاريخ الكرة القطرية.

 -  4( بلغت  باإلماراتي  قاسية  خسارة  األدعــم  ألحق 

الفوز  وحققنا  أبوظبي،  في  قوية  مواجهة  بعد  صفر(، 

السادس توالًيا من أصل ست مباريات، مع أفضل سّجلين: 

هجومي )16 هدًفا(، ودفاعي كون حارسنا سعد الشيب 

نظافة شباكه في  الذي حافظ على  الوحيد  الحارس  كان 

النسخة اآلسيوية حتى الوصول إلى نهائي البطولة.

ألف   39 نحو  أمام  أقيمت  التي  المواجهة  وجــاءت 

الفوز  منتخبنا  واستحق  مشحونة،  أجواء  وسط  متفرج 

أنهاه  الذي  الشوط األول  الطرف األفضل في  بعدما كان 

بهدفين نظيفين، مستغاًل التحفظ الدفاعي الذي اعتمدته 

أراد،  كما  المباراة  سّير  الثاني  الشوط  وفي  اإلمــارات، 

وأضاف هدفين آخرين بفضل التألق الالفت لالعبنا أكرم 

عفيف الذي كان وراء ثالث تمريرات حاسمة.

بدأت األهداف القطرية عندما أخطأ إسماعيل الحمادي 

نهائيات آسيانهائيات آسياقطر
الدور نصف النهائي

0:4

اإلمارات

29 يناير 2019

بوعالم خوخي د 22 
حسن الهيدوس د 80 

المعز علي د 37 
حامد إسماعيل د 3+90 

األهداف :األهداف :

الملعب: استاد محمد بن زايد - أبو ظبي
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في استالم الكرة، فخطفها أكرم عفيف ومررها إلى بوعالم 

الحارس  بين يدي  الذي سددها زاحفة مرت من  خوخي 

خالد عيسى، وتابعت طريقها إلى الشباك )22(، وانتظر 

»اإلماراتي« حتى الدقيقة )26( ليصنع فرصته األولى بعد 

الحمادي لم يجد الشيب صعوبة في  رأسية ضعيفة من 

إمساكها.

له  والثامن  لقطر،  الثاني  الهدف  علي  المعز  وسّجل 

في البطولة بعدما استلم كرة من عفيف، وتقدم بها، ثم 

سددها بذكاء كبير، أصابت القائم، وتابعت طريقها إلى 

شباك عيسى )37(.

قطر  منتخب  استـــــغل  اإلمارات،  العبي  اندفاع  مع 

الهيدوس  عبر  رائعة  بطريقة  الثالث  وأضاف  الموقف، 

وانفرد  عفيف،  أكرم  من  تمريرة  بعد  تقدم  الــــذي 

بالمرمى قبل أن يرفع الكرة من فوق خالد عيسى الـــذي 

خرج لمالقاته )80(.

سالم  على  أحمد  إسماعيل  اإلمارات  مدافع  واعتدى 

بعد  وجهه  في  الحمراء  البطاقة  الحكم  ليرفع  الهاجري، 

الرجوع إلى تقنية الفيديو عبر حكام ) فار( في الدقيقة 

األولى من الوقت بدل الضائع.

واختتم حامد إسماعيل المهرجان القطري بهدف رابع 

بعد دقيقة فقط من نزوله كبديل، وذلك إثر تمريرة من 

كريم بوضياف)90+3(.

الجمهور  وأسكت  كبيرة،  مباراة  العنابي  قّدم  لقد 

والتجاوز  باإلساءة  إال  سبياًل  يجد  لم  الذي  اإلماراتي 

على العبينا، بعد رمى "قناني الماء واألحذية" في أرض 

الملعب، وكان يستهدف فريقنا الذي دّك شباكهم، وأفشل 

الذين  كل  من  المستهجن  سلوكهم  وفضح  مخططاتهم، 

شاهدوا اللقاء، على ما أقدموا عليه من تجاوزات تمقتها 

كرة القدم خاصة، والرياضة بصورة عامة.
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عطلنا عطلنا الكمبيوتر اليابانيالكمبيوتر الياباني  
وحصدنا اللقب القاري وحصدنا اللقب القاري 

موعد مع التاريخ ذاك الذي ضربه األدعم مع "السامواري" الياباني في نهائي آسيا بعد أن 

وصل بكل جدارة، آماًل في التتويج األول في تاريخ الكرة القطرية عبر تكملة مشوار النجاح 

في  المنتخبات  وأقوى  أبرز  من  واحًدا  نفسه  وفرض  البطولة،  في  منتخبنا  خّطه  الذي  الكبير 

المنافسة من خالل واقع المحصلة الرقمية المذهلة التي منحت األدعم مزيًدا من األلق عقب 

اإلمارات  برباعية نظيفة في شباك  أنهاها نجوم منتخبنا  التي  النهائي  تألقه في مباراة نصف 

والتي ستبقى حاضرة في الذاكرة. 

دخل المنتخب القطري المباراة النهائية؛ وهو مسلح بالثقة من أجل الفوز بالرغم من كون 

المنتخب الياباني يعد مرشًحا قبل أن يحّط رحاله في النهائيات إال أن األدعم قلب التوقعات، 

نجح  عالية،  وروح  متفرد  بأداء  األخرى  تلو  الواحدة  المميزة  النتائج  وحصد  الرهان،  وكسب 

القطريون في تعطيل الكمبيوتر الياباني، وجعلوا منتخب اليابان "تائًها" بعد أن اعتقد أن مهمته 

قد تكون أسهل من غيرها!. 

 منذ الدقائق األولى بحث رجال األدعم عن التتويج األول لهم في البطولة القارية بتجاوز 

المحطة اليابانية، وإعادة كتابة سجل المشاركات القطرية مرة أخرى رغم أن المهمة لم تكن 

سهلة أمام الساموراي، وهو منتخب عنيد، يملك تقاليد عريقة في البطولة القارية التي يعتلي 

قمة سجل أبطالها بأربعة تتويجات سابقة.

قّص القطريون حكاية وطن، يعيش تحت حصار "ذوي القربى"، وشرحوا نجاًحا جديًدا يسّجل 

في سفر بلدهم في كل المجاالت، وهم أبناء هذا البلد الذين عشقوا التحدي، وعبروا الصعاب، 
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نهائيات آسيانهائيات آسياقطر
نهائي آسيا

1:3

اليابان

1 فبراير 2019

المعز علي د 12 
أكرم عفيف د 83 من ركلة جزاء

عبد العزيز حاتم د 27 
األهداف :األهداف :

الملعب: استاد مدينة زايد الرياضية - أبو ظبي

ترجمة  في  المفضلة  هوايتهم  الالعبون  مارس  ساعة،  ربع  أول 

انطالقاتهم السريعة إلى أهداف، ومن الفرصة األولى، مرر عفيف 

الكرة إلى المعز علي الذي هيأها لنفسه داخل المنطقة، وأطلق 

للحارس  البعيدة  اليسرى  الزاوية  في  جميلة  خلفية  أكروباتية 

شويتشيغوندا)12(.

عفيف،  بتمريرة  النتيجة  تضاعف  قطر  كادت  بثواٍن،  بعدها 

الحصار، وها  التي سّطرتها قطر في ظل  اإلبداع  ليكملوا مسيرة 

بروحهم  اآلسيوية  المنتخبات  أقوى  مع  التعامل  يجيدون  هم 

المعز  عليها  تناوب  بثالثية،  ليهزموه  القوية؛  وعزيمتهم  الوفية، 

علي )12(، وعبدالعزيز حاتم )27(، وأكرم عفيف )83( 

من ركلة جزاء. 

في  الــوطــنــي  منتخبنا  اســتــحــوذ 

أكرم تالعب بالساموراي
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أيًضا، إلى المعز علي قبل أن ينقذها القائد مايا يوشيدا في الرمق األخير إلى ركنية)13(.

وفي الوقت الذي حاولت فيه اليابان استيعاب الصدمة المبكرة، استلم العب الوسط عبدالعزيز 

حاتم الكرة من خارج المنطقة، وأطلقها لولبية رائعة في أعلى الزاوية اليمنى لغوندا )27(، لتهتز 

شباك اليابان مرتين في شوط واحد في كأس آسيا للمرة األولى منذ 1988.

وهذه المرة الثانية التي يسّجل فيها حاتم بهذه الطريقة بعد هدف الفوز ضد كوريا الجنوبية 

في ربع النهائي، فيما تابع عفيف هوايته ومرر عاشر كرة حاسمة في البطولة.

في الشوط الثاني، انطلق عفيف بمرتدة سريعة، ولعب عرضية متقنة إلى حاتم، الذي أخطأ 

في ترويضها على باب المرمى مهدًرا فرصة سانحة)56(.

كرة  عالًيا، وشتت  بوعالم خوخي  ارتقى  عندما  لقطر  األهمية  بالغ  منعطًفا  المباراة  وشهدت 

برأسه ليصطدم برأس يوشيدا، فسقط أرًضا، ولم يستطع إكمال المباراة، فدخل بداًل منه سالم 

الهاجري )60(.

وبّدل بسام الراوي موقعه، وتواجد في مركز بوعالم، فيما وقف الهاجري على الجهة اليمنى من 

ثالثي قلب الدفاع.

عمق  في  وتاكوميمينامينو  اوساكو،  يويا  الثنائي  اخترق  إذ  بوعالم،  لخروج  تُأثير  هناك  كان   

آمال  فاستعاد   ،)69( البطولة  في  األولى  للمرة  القطرية  الشباك  ويهّز  األخير  لينفرد  المنطقة؛ 

فريقه، واشتعل الجمهور الياباني الذي مأل أكثر من نصف المدرجات.

وبعدما دفع المدرب سانشيز بكريم بوضياف بداًل من القائد الهيدوس؛ لتعزيز وسطه الدفاعي 

)74(، أفلت القطريون من كماشة اليابان، وحصلوا على ركنية ارتدت من يد القائد يوشيدا؛ ليلجأ 

رافشانايرماتوف، الحكم األوزباكستاني، إلى تقنية المساعدة بالفيديو )فار(، ويحتسب ركلة جزاء 

ترجمها أكرم عفيف، مسّجاًل هدفه األول في البطولة، والثالث لفريقه في المباراة)83(.

لم تكن الدقائق األخيرة كافية لليابان؛ لتقليص الفارق مجدًدا، فرضخت أمام النتيجة؛ ليطلق 

الحكم صافرة النهاية وسط فرحة قطرية كبيرة.

وهذه أول مرة تخسر اليابان النهائي بعد تتويجها في: 1992 و2000 و2004 و2011.
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المعز علي .. جلد الشباك
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الفصل الرابعالفصل الرابع

اللقب اللقب 
وحصد وحصد 
الجوائزالجوائز
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سيطرة قطرية ..
على جوائز اآلسيوية

بحصد  القطري  المنتخب  يكتِف  لم 

باللقب  والتتويج  القارية  البطولة  كأس 

القطرية،  الكرة  تأريخ  في  مــرة  ألول 

األداء  حيث  من  مميز  بمستوى  والظهور 

استحوذ  بل  والدفاع؛  الهجومية  والقوة 

على جميع الجوائز الفردية عقب تتويجه، 

حيث حصد الحارس القطري سعد الشيب 

جائزة )أفضل حارس في البطولة اآلسيوية 

شباكه  نظافة  على  حافظ  بعدما  الـ17(، 

يستقبل  أن  قبل  متتالية،  مباريات   6 في 

التي  النهائية  المباراة  في  وحيًدا  هدًفا 

"الساموراي"  "العنابي" على  بفوز  انتهت 

الياباني بنتيجة )3-1(، فقد كان أحد ركائز 

اإلنجاز مع زمالئه.
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أهداف،   9 برصيد  آسيا  كأس  هّداف  جائزة  علي  المعز  المهاجم  ونال 

بـ8  دائي  اإليراني علي  باسم  الذي كان مسّجال  القياسي  الرقم  بعدما حّطم 

في  علي  المعز  أهداف  وكانت   ،)1996( واحدة  آسيوية  نسخة  في  أهداف 

غاية الجمال والروعة والتي كشف فيها عن قدرات الالعب القطري في أكبر 

محفل قاري كروي، كما حقق لقًبا شخصًيا ثانًيا في البطولة، فقد ظفر المعز 

اآلسيوية،  للمنافسات  والمتابعين  النقاد  كل  وبأدائه  به  ُأعجب  الذي  علي 

وفاز بجائزة )أفضل العب(، بفضل مساهمته الكبيرة في اإلنجاز القاري غير 

المسبوق للكرة القطرية، بعد أن قدم المنتخب القطري نسخة مثالية لكأس 

آسيا؛ إذ حّقق الفوز في جميع مبارياته في الدور األول، ليتصّدر مجموعته 

اآلسيوية الخامسة بالعالمة الكاملة؛ برصيد 9 نقاط من 3 انتصارات متتالية؛ 

على حساب لبنان )2-0(، وكوريا الشمالية )6-0(، والسعودية )0-2(.

قبل   ،)0-1( الـ16  دور  في  العراق  عقبة  تخّطى  اإلقصائية  األدوار  وفي 

اإلطاحة بكوريا الجنوبية في دور الثمانية بالنتيجة ذاتها، ثم الفوز برباعية 

نظيفة على اإلمارات في "المربع الذهبي"، محافًظا على نظافة شباكه بفضل 

حارسه األمين سعد الشيب.
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منتخبنا يصنع الحدثمنتخبنا يصنع الحدث
صنع أبناء قطر الحدث بعد أن ساروا بخطى واثقة، 

وتفوقوا على المنافسين الواحد تلو اآلخر في نهائيات 

والعالم  بل  القارة؛  حديث  العنابي  جعل  مما  آسيا، 

القارة  أبطال  من  العديد  وأقصى  أطاح  أنه  السيما 

جعل  مما  النهائيات،  في  واجههم  الذين  السابقين 

الصف  في  تضعه  والترشيحات  لصالحه،  تميل  الكفة 

األول كفريق شاب ومجتهد، اتسم بروح رياضية عالية، 

وخلق رفيع، ومستوى الفت، وانضباط عاٍل، ومسؤولية 

كبيرة كان على قدرها.

وفق  أهدافه  مشاركاته  عبر  الوطني  منتخبنا  وحقق 
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وتكملة  المجموعة،  صدارة  بينها  من  مرسومة  خطط 

مشواره في الوصول للدور ربع النهائي من بطولة كأس 

أمم آسيا 2019؛ وذلك باجتياز عقبة المنتخب العراقي 

البطولة،  من  متقدمة  مرحلة  دخل  وبذلك  بهدف، 

وتأهل لمواجهة المنتخب الكوري الجنوبي، وهو أحد 

أكبر منتخبات القارة، السيما أن دور الثمانية ظّل سقًفا 

سابًقا للظهور القطري خالل عشر مشاركات بدأت منذ 

العام 1980.

بثالث  السابَقين  إنجاَزيه  عادل  قد  كان  العنابي 

بعدما بلغ الدور ربع النهائي من نسخة 2019، وأظهر 

نجوم األدعم إصراًرا منقطع النظير على رفض مغادرة 

وواصلوا  مستحق،  بفوز  التشبث  خالل  من  المنافسة 

التأّلق الالفت حتى الوقوف على منصة التتويج، وهو 

من  تحقيقه  تباشير  والحت  لهم،  ُرِسَم  الذي  الهدف 

خالل األداء المميز والروح واإلصرار الذي مّيز الالعب 

القطري في المحفل القاري الكبير.
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واإلدارة  القيادة  عن  بمعزل  يتحقق  أن  يمكن  ال  ناجح  عمل  أي 

المتمّكنة والذكية؛ كونها هي من يحرك بوصلة االتجاه الصحيح للوصول 

إلى الهدف المرسوم، ومن هنا فإن اإلنجاز القاري للمنتخب القطري، 

وتسّيده آلسيا كروًيا، وإطاحته بالعديد من األبطال السابقين ما كان 

ليتحقق لوال اإلدارة الناجحة، وهو ما تجلى في الكفاءة القطرية التي 

كانت على رأس بعثة منتخبنا الوطني في نهائيات آسيا.

المنتخب القطري قّدم مستويات رائعة أبهرت كل من تابعها، وبذل 

الالعبون جهًدا كبيرًا من أجل رفع علم بلدهم عالًيا في سوح مالعب 

نهائيات آسيا 2019، التي تابعها الماليين من البشر في آسيا والعالم، 

وعكس العنابي قدرة الالعب القطري على العطاء والتطور الذي حصل 

للعبة كرة القدم في بلد المونديال، والبد من القول أن وراء ذلك إدارة 

تحرص على النجاح، ووفرت أدواته بالرغم من كل الظروف التي كانت 

تحيط بمشاركة المنتخب القطري ومن أبرزها ظروف الحصار الظالم 

على قطر، واألساليب التي اتبعت مع البعثة القطرية بدًءا من رحلة 

الذهاب الطويلة إلى أبوظبي، والعقبات التي وضعت أمامها، وأيًضا، 

أمام الوفد اإلعالمي القطري، وأسلوب التعامل مع نائب رئيس اتحادي 

الكرة القطري واآلسيوي سعود عبدالعزيز المهندي الذي يحمل صفة 

إلى  التي كانت تهدف  العقبات  رسمية في مهمة قارية، وغيرها من 

إفشال المشاركة القطرية، ومع كل ذلك كانت الحكمة واإلرادة الصلبة 

الشيخ حمد  البطولة سعادة  القطرية في  البعثة  موجودة عند رئيس 

للتأريخ.. شهادة للتأريخ.. شهادة 

سعادة رئيس اتحاد الكرة ..  بصمة في االنجاز
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بن خليفة بن أحمد آل ثاني، رئيس االتحاد القطري لكرة القدم، وهو من ذلل كل الصعاب، وجعلها ممكنة أمام 

إرادة الالعبين واإلداريين والمدربين، فضاًل عن مالزمته للوفد منذ الصباح وحتى المساء، وكان ال يغادرهم إلى 

مقر إقامته إال بعد االطمئنان عليهم من كل النواحي، فكان الرجل قائًدا بميدان التحدي في هذه البطولة أمام 

المنتخب القطري رغم متاعبه الشخصية، ومن صفات القائد التي توافرت في سعادة رئيس اتحاد الكرة القدرة 

على اتخاذ القرار المناسب، من خالل تحديد األولويات واألهداف بكل دقة، ووضع التصورات الخاصة للمهمة، أي 

الطموح المراد الوصول إليه.

األزمات،  وتوازن، وحل  بثبات  المختلفة  النتائج  مع  التعامل  على  القدرة  القيادة  أن من صفات  ندرك  ونحن 

والتعامل مع المشكالت المختلفة، والعمل على اختيار أفضل الحلول المناسبة لها، وحسبنا أن كل ذلك موجود في 

شخص سعادة رئيس اتحاد الكرة باإلضافة إلى المرونة، والقدرة على التعامل مع المتغيرات والتقلبات المختلفة، 

والحنكة، وسرعة البديهة، والذكاء والسمعة الجيدة، واألخالق الحميدة، كونه قدوة لغيره، والهدوء واالتزان والثبات 

في أصعب المواقف والقدرة على اتخاذ القرارات السليمة، واإليجابية والتفاؤل، وقوة الشخصية، والثقة العالية 

بالنفس، والقدرة على التعامل مع اآلخرين والعدالة، والموضوعية، والشجاعة.

بارًزا يقتدى به، هذه  للعالم أجمع، وأصبح عنواًنا  القطري في نهائيات آسيا قّدم دروًسا  النجاح اإلداري   إن 

شهادة للتاريخ تنصف من يستحق اإلنصاف، وهو الرجل الذي واصل العمل بكل جد آناء الليل وأطراف النهار، إنه 

سعادة الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني، رئيس اتحاد الكرة القطري.

عودة األبطالعودة األبطال
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صناع اإلنجاز القاريصناع اإلنجاز القاري

ضمت قائمة األدعم الفائز بنهائيات آسيا 23 العًبا، وهم فرسان اإلنجاز، وُصّناعه الذين حفروا اسم بلدهم الغالي في 

سفر البطوالت القارية، وقد كان عدد كبير ممن في هذه القائمة يشارك في كأس آسيا ألول مرة؛ لذا يغلب عليها الطابع 

الشبابي، باإلضافة إلى عدد من الالعبين الذين يملكون خبرات سابقة من بطوالت قارية ودولية كثيرة، كانوا قد شاركوا فيها 

مع أنديتهم في دوري أبطال آسيا.

عاصم مدابو
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وكانت األسماء كما يلي: سعد الشيب، بيدرو ميغيل، عبد الكريم حسن، طارق سلمان، حامد إسماعيل، بوعالم خوخي، 

أكرم عفيف، حسن الهيدوس، سالم الهاجري "السد"، بسام الراوي، كريم بو ضياف، عاصم مدابو، المعز علي، علي عفيف، 

خالد محمد "الدحيل"، عبد الكريم العلي "السيلية"، أحمد فتحي "العربي"، عبد العزيز حاتم، تميم المهيزع، أحمد عالء 

الدين، يوسف حسن "الغرافة"، عبد الرحمن محمد فهمي "األهلي"، أحمد معين "قطر"، محمد البكري "الخور".

عبدالكريم العلي

خالد محمدعبدالرحمن محمد فهمي
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لمسة وفاء من األدعم 
لجماهير السلطنة

بكثافة لتشجيعه حتى المباراة النهائية وفوزه باللقب، بعد حرمان 

المالعب  في  وتشجيعه  منتخبها  مؤازرة  من  القطرية  الجماهير 

في بطولة كأس آسيا، وسّجلت الجماهير العمانية مواقف مشرفة 

بتشجيعها المنتخب القطري في المالعب اإلماراتية التي استضافت 

البطولة وخارجها. ولم تخَل مباريات العنابي من التشجيع العماني 

أثناء المباراة واالحتفاالت بالفوز بعدها، وهو ما ثّمنه أهل قطر 

ونجوم المنتخب إلخوانهم العمانيين.

بفوز قطر  احتفاالت  العمانية  الساحات والشوارع  كما شهدت 

بكأس آسيا، وحرصت الجماهير على مشاهدة المباراة من خالل 

شاشات عمالقة بحضور جماهير غفيرة من المشجعين.

بكأس  التاريخي  العنابي  بفوز  فرحتهم  عن  العمانيون  وأعرب 

آسيا، واعتبروه إنجاًزا خليجًيا عربًيا عّوضهم عن خروج منتخبهم 

من البطولة.

توجه  العمانية  الجماهير  إلى  والوفاء  الجميل  رد  باب  من 

المنتخب القطري إلى سلطنة عمان لالحتفال بفوزه التاريخي مع 

الدوحة  العاصمة  إلى  عودته  قبل  آسيا،  بكأس  السلطنة  جماهير 

لالحتفال باللقب وسط استقبال رسمي وشعبي.

وحظي العنابي فور وصوله باستقبال األبطال في مدينة صحار 

الُعمانية، وحرصت الجماهير على استقبال الفريق المتّوج باللقب 

إلى  مغادرته  حتى  فيه  أقام  الذي  الفندق  باب  على  اآلسيوي 

الدوحة.

التاريخي  بالتتويج  فرحتهم  العنابي  نجوم  العمانيون  وشارك 

بالتقاط الصور التذكارية ومقاطع الفيديو والكلمات المصورة.

التواصل  منصات  آسيا  ألبطال  العماني  االستقبال  واجتاح 

قد  السلطنة  جماهير  وكانت  العربي.  الخليج  في  االجتماعي 

وقفت وراء المنتخب القطري في كل مباريات البطولة، وحضرت 
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كان  القطري،  المنتخب  قائد  الهيدوس،  حسن 

مميزًا في حمل شارة القيادة، انضباًطا وخلًقا وأداًء 

أسوة بزمالئه اآلخرين، وهو نجم شهدت له سوح 

البطوالت  من  الكثير  في  ونجاًحا  تألًقا  المالعب 

القارية والدولية.

حرص الهيدوس على تدوين شهادته في اإلنجاز 

والحلم الذي كان يراوده؛ حيث قال إنه كان يحلم 

إلى  يصل  وأن  طفولته،  منذ  السد  مع  يلعب  أن 

منتخب بالده ليصبح قائًدا للمنتخب ونادي السد، 

فهذا  القطري  للمنتخب  قائًدا  يكون  أن  ويرى 

شرف كبير له.

من  الكثير  تضمنت  الهيدوس  شــهــادة 

المواقف التي عاشها مع الالعبين، ومنها أنه 

يعطيه  الوطني  النشيد  يسمع  كان  عندما 

ذلك دافًعا كبيرًا وحافزًا عظيًما بالرغم من 

كل الممارسات التي كانت تهدف إللحاق 

النهائيات  في  المسيرة  وتعطيل  األذى، 

اآلسيوية.  

ألفاًظا  سمع  أنه  الهيدوس  كشف 

اإلماراتية،  الجماهير  قبل  من  نابية 

كل  ــي  ف قبل  ــن  م يسمعها  ــم  ل

شارك  التي  والبطوالت  المباريات 

فيها، لكن كل ذلك لم يؤثر على 

التركيز  الهاجس  أحد، فقد كان 

أن  بعد  فقط،  المباريات  في 

حاولوا التأثير بشكل سلبي.

شهادته  الهيدوس  أكمل 

حضور  من  ُحرِمنا  "لقد  قائاًل: 

جماهيرنا الوفية، وهو ظلم كبير تعرضت 

عوضنا  ما  ولكن  ومنتخبنا،  الجماهير  عن له 

بكل  وسعادتهم   أفراحهم  نشاهد  كنا  أننا  ذلك 

فوز نصنعه، وشعرنا أننا نلعب بحضور جماهيرنا، 

وهو ما أمّدنا بالعزيمة واإلصرار على إدامة الفرح 

واالبتسامة على وجوهها.

قائد المنتخب.. 
شهادة اإلنجاز اآلسيويشهادة اإلنجاز اآلسيوي
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التـتــويـــج ..التـتــويـــج ..
لوحة قطرية باآلسيوية

تواجده  وسيستمر  بقوة،  للمنافسات 

في  القارة  منتخبات  مقدمات  في 

الذي  الجيل  أنه  الالحقة، كما  الحقبة 

سيحمل مشعل المشاركة في مونديال 

كل  مونديال  يعد  الذي   2022 قطر 

العرب.

لم يكن تتويج قطر بكأس آسيا في 

فحسب،  رياضًيا  حدًثا  الـ17  نسختها 

وتحولت  أخـــرى،  ــعــاًدا  أب أخــذ  بــل 

إلى  النهائية  المباراة  حول  النقاشات 

ما يشبه "المماحكة".

المباراة  إلى  قطر  منتخب  وصول 

بالتأكيد  هو  آسيا،  لكأس  النهائية 

حدث رياضي كبير على صعيد القارة 

اآلسيوية، فما بالك إن فازت باللقب، 

هذا عن الشق الرياضي من الحكاية، 

ولكن قطر ُتوَجت باللقب، ثم جاءت 

لحظة التتويج، والكل يشخص بعينيه 

ليرى كيف سيسير هذا التتويج، وهل 

ــدار"  "ال أهل  ممثلي  أحد  سيكون 

لألعراف  وفًقا  التتويج  في  موجوًدا 

القارية  الــبــطــوالت  فــي  الــســائــدة 

والدولية؟.

رئيس  نزول  عن  كشفت  الحقائق   

إنفانتينو،  جياني  الدولي  االتحاد 

الشيخ  اآلسيوي  االتحاد  رئيس  برفقة 

سعادة  ومعهما  إبراهيم،  بن  سلمان 

الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل 

لكرة  القطري  االتحاد  رئيس  ثاني، 

ليقوموا  الملعب؛  أرضية  إلى  القدم 

بتسليم الميداليات والجوائز الفردية، 

ثم كأس البطولة للمنتخب القطري.

عن  اإلماراتيين  المسؤولين  غياب 

مفاجًئا،  يكن  لم  النهائية،  المباراة 

 ،2017 صيف  في  قررت  فاإلمارات 

والبحرين  السعودية  مع  باالشتراك 

ومصر، محاصرة قطر.

الرياضيين  المحللين  توقعات 

كانت  الورق  آسيا، على  لنهائي كأس 

تعطي منتخب اليابان األفضلية، وهو 

مرات(  )أربع  باللقب  تتويًجا  األكثر 

فيما كان على منتخب قطر أن يقنع 

حتى  مستوى  من  قدمه  بما  العالم 

وأنه  النهائية  المباراة  إلى  وصوله 

فعله  ما  وهذا  حظ.  بضربة  يكن  لم 

شيفرة  فك  في  ونجحوا  قطر،  شباب 

الكمبيوتر الياباني.

ــون الــمــصــدومــون من  ــي ــارات اإلم

قدموا  قطر،  أمام  برباعية  هزيمتهم 

ضد  اليابان  لتشجيع  الملعب  إلى 

قطر، وهو أمر غريب استهجنه معظم 

المتابعين.

 فرح الجميع بتتويج البطل باللقب 

القاري، إال من في قلبه مرض، وحقد 

شرّف  الذي  قطر  منتخب  إزاء  دفين 

بما  بفوزه  آسيا  وتشرّفت  العرب، 

أبهرت  كروية  وفنون  أداء  من  قدمه 

وكل  القطريون  وعــاش  المتابعين، 

تتويج  وقت  كبيرة  بسعادة  منصف 

العنابي باللقب القاري بعد فوزه على 

كروية  بملحمة  الياباني  المنتخب 

عبر  وقد  الذاكرة،  في  خالدة  ستبقى 

سعادتهم  عن  القطريون  الالعبون 

وهم  الملعب،  فــي  اإلنــجــاز  بهذا 

يدركون أن شعبهم، والشعب العربي، 

إنجازهم،  يقدرون  معهم  وآسيا  بل 

بين  الملعب  أرض  الفرحة  وعّمت 

والمدربين،  ــن  ــي واإلداري الالعبين 

وخفقت معهم فرًحا القلوب، وهتفت 

فرح  لوحة  االستاد  وأصبح  الحناجر، 

وكأس  آسيوية،  بأنوار  تشع  قطرية، 

ويعمي  المحبين،  يجذب  بريقها 

وعظمته  اإلنجاز  وحالوة  الحاقدين، 

وفي  استثنائي،  ظرف  في  جاء  أنه 

مكان كان صاحبه يضمر شرًا ببلدهم 

قطر.

تأريخية أعلنت  لها من لحظات  يا 

قادم  قطري  كروي  جيل  والدة  عن 
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الكأس مرفوعا بأيدي االبطال
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أميرنا المفدى استقبل األبطال
في البطوالت الرياضية القادمة.

آل  حمد  بن  جاسم  الشيخ  سمو  أيًضا،  االستقبال،  في  وكان 

ثاني، الممثل الشخصي لسمو األمير، وعدد من أصحاب السعادة 

من  وعدد  الالعبين،  وأهالي  المسؤولين  وكبار  والوزراء  الشيوخ 

من  غفيرة  وجموع  والشباب،  واألولمبي،  األول،  المنتخب  العبي 

المواطنين، والمقيمين، وممثلي وسائل اإلعالم المختلفة.

تقدم حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير 

البالد المفدى، مستقبلي منتخب قطر الوطني لكرة القدم المتّوج 

بكأس آسيا 2019 في مطار الدوحة الدولي.

والفني  اإلداري  والجهاَزين  المنتخب  أبطال  األمير  سمو  وهنأ 

على هذا اإلنجاز التاريخي، مشيًدا باألداء المميز والروح الرياضية 

العالية التي تحّلى بها المنتخب في البطولة، متمنًيا لهم التوفيق 
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االحتفاالت تعمّ قطر 
بإنجازنا الكبير

في  كبير  تقدم  بإحراز  البطولة على جدارته  انطالقة  منذ  القطري 

الربع  في  فوزه  بعد  خاصة  آسيا،  كأس  بطولة  من  النسخة  هذه 

النهائي على منتخب كوريا الجنوبية، ثم اكتساح منتخب اإلمارات 

برباعية نظيفة في النصف النهائي، قبل أن ُيقصي منتخب اليابان، 

أكثر منتخبات القارة فوًزا بالبطولة، ليسّجل بذلك العنابي اللقب 

السادس للمنتخبات العربية في بطولة كأس آسيا.

وعاشت الجماهير القطرية ليلة كروية، ستبقى خالدة في ذاكرة 

في  الياباني  بالساموراي  يطيح  منتخبها  تشاهد  وهي  األجيال، 

النهائي بكل جدارة واستحقاق، وهو ما رسم الفرحة على الوجوه 

لتحصل قطر وجماهيرها على منتخب أبهر القارة، وحظي باحترام 

العالم أجمع، ورسم مالمح طريق النجاح، ووقف في الصف األول 

والتطور  المميزة،  والنتائج  الرائع،  المستوى  خالل  من  اآلسيوي، 

الهائل الذي طرأ على المنتخب، كما أنه عزز ثقة الجماهير بفريقها 

عالمي  كروي  محفل  أهم  في  المشاركة  على  قادم  وهو  الوطني، 

تنظمه قطر ويتمثل بكأس العالم 2022.

القدم باستقبال حافل بعد فوزه  القطري لكرة  المنتخب  حظي 

البطولة  بلقب  والتتويج  نهائي كأس آسيا ٢٠١٩،  اليابان في  على 

بجدارة للمرة األولى في تاريخه، حيث اصطف اآلالف على طول 

احتفلوا مع مشجعيهم  الذين  أبطال آسيا  لتحية  الدوحة  كورنيش 

بهذا النصر التاريخي، وأن استقبال األبطال لمنتخبنا الوطني لكرة 

تقديم  على  قدرتهم  أثبتوا  شباب  لالعبين  مستحًقا  كان  القدم 

تشارك  التي  العالية  االستحقاقات  مستوى  على  كبيرة  مستويات 

فيها قطر.

وقد شهدت أبوظبي الهزيمة األولى لمنتخب اليابان في نهائي 

كأس آسيا بتفوق قطر بثالثة أهداف مقابل هدف وحيد، سّجلها 

المعز علي، وعبد العزيز حاتم، وأكرم عفيف، تابع اآلالف من أهل 

الحاسمة عبر شاشات ضخمة،  المباراة  تلك  فيها  والمقيمين  قطر 

الرئيسة  المواقع  من  العديد  في  المشجعين  مناطق  في  ُوزَِّعت 

وحديقة  أسباير،  وحديقة  وكتارا،  واقف،  سوق  منها:  الدوحة  في 

الشيراتون وغيرها. وأّكد األداء الكروي المبهر الذي قّدمه المنتخب 
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قفزة تاريخية
للكرة القطرية

ُيكمل مشواره  أن  قبل  الجنوبية،  والعراق وكوريا  واإلمارات 

بفوز مستحق على "الساموراي" الياباني بنتيجة )1-3(. 

الخامسة  المرتبة  في  القاري  اإلنجاز  بعد  "األدعم"  وبات 

 ،)22( إيران  بعد  اآلسيوية،  القارة  منتخبات  مستوى  على 

واليابان )27(، وكوريا الجنوبية )38(، وأستراليا )42(. 

حّل  فقد  العربية،  المنتخبات  صدارة  مستوى  على  أما 

متبوًعا  عالمياً(،   28( الصدارة  في  التونسي  المنتخب 

 ،)67( اإلمارات   ،)57( )55(، مصر  ثم قطر   ،)43( بالمغرب 

 ،)83( سوريا   ،)80( العراق   ،)70( السعودية   ،)69( الجزائر 

لبنان )85(.

االتحاد  تصنيف  في  هائلة  قفزة  القطري  المنتخب  حقق 

الدولي لكرة القدم، بصعوده 38 مركزًا دفعة واحدة، بفضل 

تتويجه التاريخي بكأس األمم اآلسيوية 2019.

وكان منتخب قطر يحتل المركز الـ93 في تصنيف ديسمبر 

عام  منذ  له  مركز  كأفضل  الـ55  المرتبة  إلى  ليصل   ،2018

1993، وذلك انعكاس طبيعي لمشواره الُمذهل في النسخة 

اآلسيوية الـ17، وهيمنة نجومه على مختلف الجوائز الفردية.

السبعة،  لقاءاته  جميع  في  الفوز  من  "العنابي"  وتمكن 

مناسبة  في  إال  شباكه  تهتز  لم  حين  في  هدًفا،   19 مسّجال 

السعودية  بمنتخبات  اإلطاحة  في  نجح  أنه  كما  وحيدة، 
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أرقام قياسية قطرية 
في البطولة القارية

الياباني،  المنتخب  على  فوزها  بعد  قياسية  أرقامًا  قطر  حققت 
وتتويجها بلقب بطل آسيا 2019 لكرة القدم، ونستعرض أهمّها في 

هذا التقرير:
الكاملة في بطولة آسيا 2019 بالفوز بسبع مباريات من أصل 

7، وقد سبق أن فاز بست مباريات، فقط، خالل الـ32 مباراة 

السابقة في تاريخ المسابقة.

عدد  في  جديًدا  قياسًيا  رقًما  علي  المعز  المهاجم  سّجل   

األهداف التي أحرزها العب واحد في نسخة واحدة 

برصيد 9 أهداف؛ وقد تجاوز األسطورة اإليراني علي 

دائي بإجمالي 8 أهداف في نسخة 1996. 

في  التاريخي  العرب  ــّداف  ه المعز  أصبح   

بطوالت آسيا من مشاركة وحيدة بـ9 أهداف، ليعادل 

وثالث  علي مبخوت،  اإلماراتي  المهاجم  رقم 

أفضل هّداف في تاريخ كأس آسيا بعد 

 14 برصيد  ــي،  دائ علي  اإليــرانــي 

لي  الجنوبي  والكوري  هدًفا، 

دونغ غوك بـ10 أهداف.

الهدف  المعز  سّجل   

للمنتخب   50 ــم  رقـ

تاريخ  فــي  القطري 

العنابي  مــشــاركــات 

ببطولة آسيا.

  ُتوجت قطر للمرة األولى في تاريخها بلقب بطولة األمم 

ليصبح   ،)1-3( اليابان  على  تغلبها  بعد  القدم  لكرة  اآلسيوية 

السعودية  العنابي رابع منتخب عربي يتوج بكأس آسيا بعد 

والكويت والعراق.

  منتخب قطر تاسع منتخب يتوج بلقب 

األربع  النسخ  شهدت  حيث  البطولة، 

األخيرة من البطولة تتويج 3 أبطال جدد 

في  وأستراليا   ،2007 في  العراق  هم: 

2015، وقطر في 2019.

المنتخب  حــقــق   

القطري العالمة 

المعز علي 
كسر رقم 
االيراني علي 
دائي
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أكرم عفيف .. حضور وتألق

 أصبح أكرم عفيف أول العب يصنع 10 أهداف في نسخة واحدة من كأس آسيا، كما سّجل هدًفا وحيًدا.

  أنهى المنتخب القطري البطولة كأقوى خط دفاع في 7 مباريات، إذ تلّقت شباكه هدًفا وحيًدا، جاء من 

الياباني تاكوميمينامينو، لينهي سلسلة من 10 ساعات وثماني دقائق من نظافة الشباك.

  تصّدر العنابي سلسلة أطول انتصارات متتالية للمنتخبات من 7 مباريات، يليه منتخب البرازيل بست 

مباريات، ثم منتخبات كندا وكوبا ومصر بـ4، وإنجلترا والسنغال بثالثة انتصارات.

  نجح المنتخب القطري في التغلب على ثالثة منتخبات شاركت في بطولة كأس العالم لكرة القدم روسيا 

٢٠١٨، وهي: السعودية، وكوريا الجنوبية، واليابان.
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سانشيزسانشيز .. صناعة قطرية
والتأهل إلى كأس العالم لهذه الفئة في نيوزيلندا، تغيرت النظرة 

إليه؛ بل وأصبح الطريق معبد لسانشيز لقيادة المنتخبات القطرية، 

األول،  المنتخب  إلى  األولمبي ومنه  المنتخب  وبالفعل عمل مع 

وكانت هذه النقلة األكبر في حياته بتوليه تدريب المنتخب األول 

بداية من يوليو 2017، وبلغ اللقب القاري مع العبيه، وهو اإلنجاز 

التوالي  على  الرابع  عامه  سانشيز  بدأ  القطرية.   للكرة  األفضل 

عمل  الذي  الوحيد  المدرب  وأصبح  األول،  القطري  المنتخب  مع 

الشباب، واألولمبي،  أعمار مختلفة، وهم  ثالثة منتخبات في  مع 

واألول، حقق معهم إنجازات لم يحققها أي مدرب أخر من قبل؛ 

المنتخب  الشباب بكأس آسيا 2014، ومع  حيث فاز مع منتخب 

األول بكأس آسيا 2019، وهما إنجازان لم يتحققا في تاريخ الكرة 

القطرية من قبل، كما أنه حصل مع منتخب قطر األولمبي على 

المركز الثالث في كأس آسيا تحت ٢٣ سنة التي أقيمت في الصين، 

في يناير ٢٠١٨، وكان قريًبا من التأهل مع المنتخب األولمبي إلى 

دورة األلعاب األولمبية، وتم إعطاء الفرصة للمدرب سانشيز بعد 

أن فقد فرصة التأهل لألولمبياد، وبعدها كان النجاح مع المنتخب 

الوطني األول؛ لذا نقول: إن سانشيز مدرب صناعة قطرية بامتياز، 

إليه  ما وصل  إلى  لما وصل  قطر  في  متواجًدا  يكن  لم  لو  وربما 

اليوم.

اإلنجاز القطري، وفوز المنتخب بلقب كأس آسيا 2019، تحت 

قيادة المدرب اإلسباني فليكس سانشيز جعل المدرب أحد أشهر 

المدربين في القارة الَّذين فازت منتخباتهم باأللقاب.

المدرب جاء  إن  تختلف عن غيرها، حيث  نجاح  سانشيز قصة 

من إسبانيا، وتحديًدا من أكاديمية "برشلونة"؛ ليعمل مع الفئات 

السنية في أكاديمية أسباير للتفوق الرياضي.

هو واحد من العديد من المدربين المتواجدين في األكاديمية، 

أنه  القطرية  القدم  كرة  منظومة  في  المسؤولون  وجد  أن  وبعد 

بقيادة  تكليفه  تم  الكثير،  الشيء  يقّدم  أن  مشروع مدرب يمكن 

المنتخبات القطرية، ليصبح بعدها سانشيز صناعة قطرية، فقطر 

هي من اكتشفت المدرب اإلسباني كونه لم يتول، من قبل، قيادة 

في  سواء  المختلفة  الوطنية  المنتخبات  مستوى  على  فريق  أي 

بلده أو غيره.  فليكس سانشيز لم يتوقع عند قدومه للعمل في 

أكاديمية التفوق الرياضي »أسباير« عام 2006 أنه سيكون مدرًبا 

الصغار  الالعبين  مجموعة  مع  عمل  وأنه  خاصة  قطر،  لـمنتخب 

في األكاديمية، وكان مثل غيره من المدربين الذين يقومون بنقل 

يستفيدوا  أن  أمل  على  أسباير  في  الصغار  الالعبين  إلى  خبراتهم 

منها، ويصبحوا نجوًما كباًرا في المستقبل، ولكنه مع توليه مهمة 

منتخب الشباب، ونجاحه في الفوز بكأس آسيا للشباب عام 2014، 
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الجماهير تؤازر منتخبناالجماهير تؤازر منتخبنا
رغـــــم البعـــــد

القطرية قدراتها بكل معنى التفوق، وأن كل ذلك هو ما ساهم في 

صنع التحدي والوصول إلى اإلنجاز المعجز.

المباريات  ومقيمين  مواطنين  من  قطر  في  الجماهير  تابعت   

التي خاضها العنابي من بداية رحلته أمام اللبناني وحتى النهائي 

أمام الياباني، ومع كل مباراة كانت الثقة كبيرة بأبناء قطر، وكانت 

تخرج في مسيرات فرح عقب كل فوز، وهو ما جعلها على يقين 

أن األدعم يسير صوب اللقب بخطوات واثقة.

البطولة، وعّبرت، من خالل  عاشت الجماهير فرًحا غامرًا خالل 

بقطر، وما صنعه رجالها، وخابت كل  واعتزازها  ذلك، عن فخرها 

محاوالت الخصوم في التأثير على نفسية الالعبين الذين كانوا على 

تواصل مع الجماهير، وما تقدمه لهم من دعم وتشجيع ومؤازرة، 

فكان األدعم، على الوعد، حاضرًا وبالعهد أوفى.

 تواجد المنتخب القطري في نهائيات آسيا من دون جماهيره 

الرياضية واألخالقية من  األعراف  ُحرمت ظلًما وتجاوًزا على  التي 

التواصل  من  الوفية  الجماهير  تلك  يمنع  لم  المنّظم،  البلد  قبل 

والمراكز  الساحات،  في  تواجدها  خالل  من  المنتخب  أبطال  مع 

التجارية، وكتارا، وسوق واقف، وفي المقاهي، وفي المنازل، وكأنها 

كانت  التي  أصواتها  وإيصالها  التنافسي،  الميدان  في  متواجدة 

تصدح وتتغنى بشباب قطر، وفرسان كرتها، وهم ُيسّطرون ملحمة 

كروية كبيرة، سيخلدها التأريخ على مر العصور، ليس فقط ألنها 

حققت اللقب القاري األول لها، وتحقيق سبعة انتصارات متتالية، 

وخطف العديد من األلقاب الفردية، بل ألنها أقيمت في أبوظبي، 

قطر،  أهل  إبداعات  فجر  اإلمارات  دولة  في  البطولة  إقامة  فإن 

الكفاءات  وجّسدت  وأطفالها،  وشبابها  نسائها  وشيخوها،  رجالها 
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روحنا الرياضية وروحنا الرياضية وسلوكهم سلوكهم 
اإلمارات العبي منتخب قطر،  الرياضية هاجم جمهور  الروح  عن 

في  اإلمارات  منتخب  مرمى  في  الثاني  بالهدف  احتفالهم  أثناء 

شهدت  التي  المباراة  في  آسيا،  كأس  بطولة  نهائي  نصف  مباراة 

دولي  إحــراج  في  تسبب  مما  قياسية،  عالمية  مشاهدة  نسبة 

تاريخي للدولة المضيفة، التي ظهر جمهورها بصورة المعتدي على 

المنتخبات األخرى.

استفزاز  محاوالت  عن  يتواَن  لم  اإلماراتي  الجمهور  وأضاف: 

اإلمارات  جمهور  ألقى  فبعدما  فائدة،  دون  العنابي  المنتخب 

الشتائم،  لهم  وجهوا  القطري،  المنتخب  العبي  على  األحذية 

والعبارات العنصرية، والتهديدات بالضرب حتى بعد انتهاء اللقاء.

وأوضح الموقع أن تقدم منتخب قطر بهدفين في الشوط األول 

أمام نظيره اإلماراتي بنصف نهائي كأس آسيا أظهر النوايا السيئة، 

التي كان الجمهور اإلماراتي يحملها في نفسه للمنتخب العنابي، 

األمر الذي يستحق تدخاًل دولًيا فورًيا وعقاًبا رادًعا للمخالفين.

انتهاء  بعد  البريطاني  جول  موقع  تساءل  نفسه،  السياق  وفي 

بالصوت  فيديو  مقاطع  ناشرًا  هذا؟  على  العقاب  أين  المباراة: 

على  اإلماراتي  الجمهور  اعتداءات  من  نماذج  توضح  والصورة، 

المنتخب القطري.

قطر،  لمنتخب  األبــرز  السمة  هي  العالية  الرياضية  الــروح   

والتعامل الحضاري لالعبيه الذي حظي باإلعجاب رغم كل الظروف 

واالستفزازات التي كانت تصدر من أطراف عدة، ومن بينها جماهير 

المدرجات.

قوبلت  اإلماراتي  الجمهور  قبل  من  المرفوضة  السلوكيات 

"األحذية  بإلقاء  قيامه  بسبب  الدولية،  اإلعالم  وسائل  باستنكار 

وزجاجات المياه الفارغة والقمامة" على العبي المنتخب القطري، 

الذي أصاب الجمهور اإلماراتي بالقهر في عقر دارهم، عقب فوزه 

برباعية ماسية نظيفة على األبيض، في مباراة نصف نهائي كأس 

يستحق  العالم سلوًكا  اعتبرته صحف  الذي  األمر  اآلسيوية،  األمم 

العقاب الرادع والفوري على المنتخب المهزوم.

تنتقد  نارية  مقالة  في  أطلق  اإللكتروني،  إيستآي  ميدل  موقع 

اإلماراتي لقب "جمهور األحذية" في إشارة منه إللقائه  الجمهور 

األحذية على العبي المنتخب العنابي، بعد خسارة منتخب بالدهم 

في  واحد  شرفي  هدف  ولو  إحراز  من  تمكنهم  وعدم  بهدفين، 

الشوط األول، قبل أن يقذف المنتخب العنابي هدفين آخرين في 

شباك اإلمارات في الشوط الثاني.

البعد  كل  وبعيد  مسيء،  تصرف  في  البريطاني:  الموقع  وقال 
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وأضاف: ما حدث في ملعب محمد بن زايد بين العبي المنتخب 

لقطر،  الثاني  الهدف  المعز علي  أحرز  بعدما  واإلماراتي،  القطري 

وقذفهم للعنابي باألحذية؛ يستحق تدخل الفيفا واالتحاد اآلسيوي، 

وتطبيق عقاب قاٍس على المنتخب اإلماراتي، حتى ال تتكرر المأساة 

مرة أخرى في مزيد من المباريات العربية أو اآلسيوية.

إن  العالمية:  سي  بي  إيه  شبكة  قالت  نفسها،  الواقعة  وفي 

أن  إلى  الفتة  مسبوق.  غير  لمستوى  تدنى  اإلماراتي  الجمهور 

المنتخب اإلماراتي كان مشحوًنا بسلبية كبيرة قبل المباراة، بسبب 

التفوق المستمر الذي يبديه المنتخب العنابي من بداية البطولة، 

ووصوله لنصف النهائي وشباكه عذراء بال تلقي أي أهداف.

وقالت الشبكة: الجمهور اإلماراتي كان يخشى بشدة المنتخب 

العنابي  تصدر  بعدما  بالدهم،  منتخب  مع  مباراته  قبل  القطري 

في الدور األول ترتيب المجموعة الخامسة في البطولة، برصيد 9 

نقاط كاملة من ثالث مباريات، حيث فاز على لبنان )2 – صفر(، 

وعلى كوريا الشمالية )6 – صفر(، وعلى السعودية )2 – صفر(، ثم 

فاز في دور الـ16 على العراق )1 – صفر(، وفاز في ربع النهائي 

مهمة  يعتبرونها  جعلهم  وهذا  صفر(،   –  1( الجنوبية  كوريا  على 

انتقامية، وليست مباراة كرة قدم عادية، لكن المنتخب اإلماراتي 

غير  الروح  ولتبني  للجنون  دفعه  مما  آماله  وحّطم  شعبه،  خذل 

الرياضية، التي ظهرت أمام كاميرات المصورين العالميين، ووكاالت 

األنباء في الملعب. وفي سياق متصل، قال موقع نيوز دوت كوم 

األوروبي: إن المباراة شهدت خلًطا واضًحا لدى الجمهور اإلماراتي 

بين السياسة والرياضة، فالدولة التي تفرض على قطر حصاًرا جائرًا 

منذ قرابة العامين، فرضت، أيًضا، من بداية البطولة عوائق وعراقيل 

متعمدة على البعثة القطرية، والالعبين، والطاقم اإلداري.

وقال الموقع: اإلمارات حاولت فرض حصار على منتخب الدولة 

التي تحاصرها فور أن وطأت أقدامهم البالد، ولكنهم كسروا الحصار 

االقتصادي والسياسي في بالدهم، ومن ثم جاؤوا ليكسروا الحصار 

الرياضي على أرض اإلمارات نفسها.

للجمهور  نفسها  المسيئة  األفعال  تكرار  من  الموقع  وحــّذر 

البطولة  نهائي  أمام قطر في  اليابان  مباراة منتخب  اإلماراتي في 

الجهات  تدخل  مؤكدة ضرورة  إيران،  اإلمارات ضد  مباراة  في  أو 

الدولية لضمان تأمين المنتخب العنابي في المشهد الختامي.

المنتخب  إن  هيرالد:  قالت صحيفة صنداي  متصل،  إطار  وفي 

القطري أضرم النار في الحصار. الفتة إلى أن العنابي حقق إنجاًزا 

العالم خالل  الذي شهده  الرياضي  اإلنجاز  من  أكبر حتى  سياسًيا 

ازدادت  أن قطر  كبير وواضح على  تأكيد  آسيا، وهو  بطولة كأس 

كافة  تقوية  البالد  استطاعت  كما  األزمة،  بعد  تضعف  ولم  قوة، 

مع  االقتصادية  عالقاتها  وعّمقت  والسياسية،  االقتصادية  روافدها 

عدة دول.

صاحب  حضرة  فيه  يقوم  الذي  الوقت  في  الصحيفة:  وقالت 

السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر، بجولة دبلوماسية 

في قارة آسيا، استطاع منتخب بالده تحقيق إنجاز غير مسبوق في 

البطولة اآلسيوية األكبر، مما أكد عدم تأثر البالد بالحصار الخليجي 

على كافة المستويات.

المنتخب  من  حدث  ما  أن  ظني  في  المقال:  كاتب  وأضــاف 

كانت  فاألجواء  القاسية وحسب،  النتيجة  يكن سببه  لم  اإلماراتي 

اإلماراتية كانت ممتلئة  المباراة والمدرجات  قبل  مشحونة بشدة 
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الحارس الوحيد الذي حافظ على نظافة شباكه حتى هذه المباراة، 

كما أن المعز علي يتصدر ترتيب الهدافين بثمانية أهداف، معاداًل 

علي  اإليراني  باسم  والمسّجل  واحدة  نسخة  في  القياسي  الرقم 

دائي، عام 1996، في اإلمارات، أيضاً.

وفي السياق نفسه، قال موقع ديدسبين الرياضي العالمي: "إن 

الجمهور اإلماراتي أثبت أنه أكثر سوًءا وتعصًبا من باقي منتخبات 

العالم الشهيرة بنزعتها العنيفة وروحها غير الرياضية".

وأشاد الموقع بالروح الرياضية التي أبداها العبو األدعم، والروح 

والتهديدات،  للضرب  االستسالم  اللقاء، حيث رفضوا  في  الرجولية 

وواصلوا اللقاء بشرف حتى انطالق صافرة النهاية.

وعّلق الموقع بقوله: "المنتخب العنابي أثبت أنه مثال لالحترام، 

الضغوط  عن  بعيًدا  الفوز  تحقيق  في  حقيقية  رغبة  لديه  وكانت 

الكبيرة التي تعرض لها داخل وخارج الملعب".

ولفت الموقع إلى أن هناك قيوًدا أخرى تم وضعها على العبي 

تقييد  ومنها  نفسًيا،  عليهم  للضغط  اللقاء  قبل  القطري  المنتخب 

سفر  على  والتضييق  التدريبي،  والمعسكر  الفندق  بين  حركتهم 

الطاقم اإلداري، وأعضاء االتحاد القطري لكرة القدم.

دفعها  أخرى  دول  ثالث  مع  قطر  على  اإلمارات  "حصار  وقال: 

الرتكاب عدد كبير من االنتهاكات في حق المنتخب القطري منذ 

بداية البطولة".

وقالت شبكة سي إن إن األمريكية: "إن قطر من حقها التباهي 

والتفاخر بمهارة وتفوق منتخبها، الذي صمد في وجه كل العقبات، 

وحقق إنجاًزا غير مسبوق في تاريخ البطولة للدولة الخليجية، التي 

النهوض رياضًيا، قبل استضافتها لبطولة كأس  ترّكز اهتمامها على 

العالم 2022".

بالكامل، في الوقت الذي تم فيه منع الجمهور القطري من تشجيع 

بالده، األمر الذي جعلهم يحاولون االستقواء على العبي المنتخب 

القطري، ويلقون عليهم "األحذية".

أما شبكة سي إن بي سي األميركية فقد وصفت ما حدث بأنه 4 

صدمات في رباعي الحصار، الفتة إلى أن "األحذية" كانت تتساقط 

على العبي قطر في كل مرة يسّجلون فيها هدًفا، حتى وصل العدد 

ألربعة أهداف كاملة دون رد.

منذ  لها  األسوأ  هي  مباراة  اإلمــارات  خاضت  الشبكة:  وقالت 

والحضور  قطر،  أمام  جًدا  قاسية  لخسارة  وتعرضت  طويلة،  فترة 

متفرج  ألف  أربعين  إلى  ووصل  للغاية،  كبيرًا  كان  الجماهيري 

احتشدوا في مدرجات استاد أبوظبي، وذلك بفضل التذاكر المجانية 

لم ُيسمح  الذي  الوقت  للرياضة، في  أبوظبي  التي قدمها مجلس 

تذاكرهم  باستخدام  قطر  من  األعمال  رجال  درجة  لمسافري  فيه 

عالية الثمن، التي اشتروها إلكترونًيا وبوسائل أخرى متعددة، رغبة 

والشحن  السياسية،  "األزمة  وأضافت:  بالدهم.  تشجيع  في  منهم 

كأس  نهائي  نصف  في  قطر  أمام  الخسارة  من  والخوف  النفسي، 

أّثر كثيرًا على ما يبدو في نفسية العبي اإلماراتي، لينهاروا  آسيا، 

أمام السيطرة القطرية المطلقة والمنفردة بال منازع على المباراة".

بسرعة  األخضر  المستطيل  غادروا  األدعم  "العبو  واستطردت: 

المنتخب  أصبح  أن  بعد  النهاية،  صافرة  بعد  المالبس  غرف  إلى 

شباكه  نظافة  على  يحافظ  البطولة  تاريخ  في  فريق  أول  القطري 

في 6 مباريات خالل نسخة واحدة". واختتمت الشبكة األمريكية: 

القطري  المنتخب  فإن  رياضية،  رؤية  ومن  السياسة  عن  "بعيًدا 

أبهر المتابعين بتحقيقه ستة انتصارات متتالية، مع أفضل سجلين 

هو  الشيب  سعد  حارسهم  كون  ودفاعي  هدًفا(،   16( هجومي 
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األدعم يهزم ويطيح 
بأصحاب األلقاب

على بطل قاري سابق هو المنتخب الكوري الجنوبي الذي عبره 

بهدف وحيد، وأطاح به من البطولة في الدور ربع النهائي، وهو 

صاحب لقبين سابقين، وبعد أن عبر اإلماراتي في نصف النهائي، 

مرشح  وهو  للبطولة  قدم  الذي  الياباني  بالمنتخب  وأطاح  هزم 

للمنافسة على اللقب، إال أن األدعم برجاله هزمه بثالثة أهداف 

مقابل هدف وحيد، وهو المنتخب الذي حقق اللقب القاري أربع 

مرات.

صنع األدعم القطري ما لم يصنعه غيره في نهائيات آسيا 2019 

في مجموعته  المشوار  وبدأ  للقارة،  سابقين  بأبطال  أطاح  حيث 

آسيوية،  ألقاب  بثالثة  الفائز  السعودي  المنتخب  فيها  هزم  التي 

تصدر  خاللها  ومن  متفرد  وأداء  عالية  معنوية  بــروح  وظهر 

المجموعة، ومن ثم جاء الدور على المنتخب العراقي بطل آسيا 

في نسخة 2007، وفاز عليه بهدف، وأقصاه من الدور "16"، وهو 

العقبة األكبر التي واجهته بعد دوري المجموعات، ثم جاء الدور 

قطر واليابان 
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قطر والسعوديةقطر والسعودية

قطر والعراققطر والعراق
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جيل واعد لمونديال جيل واعد لمونديال 20222022
سحر الكرة العاملي سيكون متواجًدا يف قطر 2022، من خالل 

مونديال كرة القدم الذي يرتقبه العامل أجمع السيام أنه يقام 

ألول مرة يف املنطقة العربية والرشق األوسط.

جًدا  مناسب  بوقت  املونديايل  للحدث  جاهزة  ستكون  قطر 

العامل  كأس  نجاح  متطلبات  كل  وأكملت  أسست  أن  بعد 

الكربى،  األحــداث  من  العديد  وأقامت  عاملية،  وبشهادة 

وحققت نجاًحا الفًتا فضاًل عن بنى تحتية قّل نظريها يف العامل 

نظام  بينها  من  حديثة  تقنية  ووفق 

التكييف.

إذا ُيسّلم الجميع بالقدرة التنظيمية 

املرتاكمة،  الخربات  خالل  من  لقطر 

ويف نفس الوقت هناك جهوًدا كبرية 

القطري  املنتخب  جعل  أجــل  من 

االكتفاء  وعدم  جيدة،  بصورة  حــارًضا 

بجودة ونجاح التنظيم، خصوًصا أن 

مونديال 2022،  العنايب سيدخل 

لواء  وحامل  آسيا،  بطل  وهو 

القطري  واملنتخب  سمعتها، 

نضجت خربته، وتصاعدت قدرته 

مترّس  أن  بعد 

يف 

مواجهة الكبار، وخاض معهم مباريات رائعة، وكان نًدا لهم 

سواء عىل املستوى القاري، حيث أطاح بالعديد من أصحاب 

األلقاب السابقة، أو عرب مشاركته يف "كوبا أمريكا"، وتقديم 

وكولومبيا،  األرجنتني،  مثل:  عريقة  فرق  أمام  مميزًا  مستوى 

يضم  تجريبًيا.  الربازييل  املنتخب  واجه  وقبلها  والباراغواي، 

حسن  كالقائد  الثقيل؛  العيار  من  العبني  قطر  منتخب 

الهيدوس، والثنايئ الواعد أكرم عفيف، أفضل العب يف القارة 

للعام 2019، واملعز عيل هّداف نهايئ أمم آسيا، وأفضل العب 

يف البطولة إىل جانب عبد الكريم حسن املتّوج بجائزة أفضل 

بسام هشام  واملتألق   ،2018 لعام  اآلسيوية  القارة  يف  العب 

الراوي، عالوة عىل الحارس املبدع سعد الشيب وغريهم من 

الطاقات املبدعة، وهم من صنعوا إنجاز آسيا 2019، حيث 

ينظر االتحاد القطري لكرة القدم لهذا اإلنجاز كنقطة مميزة 

تضيف الكثري للكرة القطرية يف تحديها ملونديال 2022، وقال 

إن قطر لديها مجموعة من العنارص الصغرية التي تم تجهيزها 

بعمل كبري لتكون مكملة لهذا الجيل من الالعبني يف املستقبل، 

فوز  منذ  الكرة  كان هدًفا التحاد  تكوين منتخب مميز  وأن 

قطر بتنظيم مونديال 2022، وقد تم العمل عىل املنتخبات 

والفئات الصغرى لتميض يف طريق النجاح، وكان الهم األكرب 

بحلول  القطرية  الكرة  يرشف  قوي  منتخب  بناء  كيفية  هو 

العام 2022 من خالل عمل كبري وجهد مضٍن.

يضم منتخب قطر الحايل مجموعة من العنارص صغرية السن 

لتي  ميكن أن تحقق الكثري يف املستقبل بعد تدعيمها ا

يف منتخب قطر الشاب الذي شارك يف كأس 

العامل للشباب يف بولندا.

قطر  ملونديال  العكيس  العد  بدء  ومع 

التي  املــنــشــآت  تجهيز  ــم  ت  2022

وبالتوازي  املباريات،  ستستضيف 

املنتخب  تأهيل  عىل  العمل  يجري 

بالصورة  ليظهر  وتجهيزه؛  األول 

املطلوبة خالل النهائيات املونديالية، 

وهو الذي حقق نتائج مميزة يف آسيا، 

مشاركات  عن  فضاًل  لقبها،  وتسّيد 

عىل  مــؤرشات  تعطي  ناجحة،  خارجية 

نجاح مرتقب يف 2022.

أكادميية »أسباير«،   االعتامد عىل مواهب 

املنتخبات  أفضل  قطر  منتخب  من  جعل 

املنتخب  يظهر  أن  يتوقع  كام  اآلسيوية، 

بصورة مرشفة عام 2022، يف ظل النتائج 

الجيدة التي حققها حيث ميثل جيل آسيا 
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2019 الجيل الذهبي للكرة القطرية.

 إن هدف العنايب األول هو االستعداد للذهاب بعيًدا يف املشاركة 

البطوالت  جميع  عىل  املنافسة  إىل  إضافًة  املونديال،  يف  األوىل 

القارية املمكنة.

الخطوة األبرز للقّيمني عىل هذا املرشوع، متثلت يف تطوير أكادميية 

الشابة  املواهب  من  العديد  صقل  عىل  عملت  التي  »أسباير«، 

االتحاد  رؤية  تقتيض  حيث  األول  املنتخب  مع  لتألقها  وصواًل 

القطري لكرة القدم وأسباير عىل تكوين جيل ريايض عايل املستوى، 

قادر عىل رفع راية قطر يف املحافل الدولية، وذلك عرب الجمع بني 

الرياضة والتعليم تحت سقف واحد.

 البعض من العبي املنتخب القطري انضموا لنادي أوبني البلجييك 

و كولتورالليونيسا اإلسباين لوجود رغبة كبرية يف توفري نوع آخر من 

التأهيل لهم، وللحصول عىل خربة اللعب يف الدوريات األوروبية 

املختلفة، وهو األمر الذي ميثل قفزة يف مستوى العديد من الالعبني 

أبرزهم: أكرم عفيف، واملعز عيل، هّداف نسخة كأس آسيا 2019، 

وأفضل العب يف هذه البطولة.
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أفضل إنجاز للمنتخب
في 1010 مشاركات

بالمركز الثامن، أما في نهائيات آسيا في العام 2004 في الصين، 

لم يحقق ما نصبو إليه، كذلك لم يكن الفًتا في بطولة عام 2007 

في فيتنام وأندونيسيا، وفي مشاركته عام 2011 استضافت قطر 

يخسر  أن  قبل  النهائي  ربع  إلى  فيها  المنتخب  النهائيات، وصل 

الياباني بعد أن ظّل متقدًما إلى وقت متأخر من المباراة،  أمام 

فيما  أستراليا،  نهائيات آسيا عام 2015 في  ولم يحقق ذلك في 

كان عام 2019 شاهًدا على تتويج المنتخب القطري بطاًل بامتياز 

جيل  تواجد  ظّل  في  تميزًا  وأكثرها  مشاركاته  أفضل  في  للقارة 

ذهبي رائع.

سّجل سفر المنافسات في نهائيات آسيا أفضل إنجاز للمنتخب 

القطري في مشاركاته العشر من خالل الفوز باللقب القاري في 

نهائيات آسيا 2019، وكان أفضل ما بلغه في المشاركات السابقة 

هو الوصول إلى ربع النهائي في نهائيات آسيا 2000 في لبنان، 

ونهائيات آسيا 2011 في قطر. 

ثم  الكويت،  في  عام 1980  النهائيات  في  أول مشاركة  كانت 

نهائيات 1984 في سنغافورة، و تواجد في كأس آسيا 1988 في 

قطر، وفي نهائيات آسيا 1992 في اليابان.

األدعم  جاء  لبنان،  في   2000 العام  في  آسيا  نهائيات  وفي 
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الفصل الخامسالفصل الخامس

اإلعالم اإلعالم 
يتناقل يتناقل 
اإلنجازاإلنجاز
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اإلعالم الرياضي القطري ..
نجـــاح متميـــــزنجـــاح متميـــــز

التعليق  حيث  من  بأول  أواًل  الحدث  ونقل  التغطية،  وتوّسعت 

والتحليل عبر االستوديوهات الخاصة، وبرنامج )المجلس( من خالل 

كبار المحللين من النجوم وأصحاب الخبرة، وتخصيص مالحق خاصة 

للمشاركة القطرية، فضاًل عن التواصل مع الجماهير القطرية التي 

ُنِصبت  التي  العمالقة  الشاشات  الساحات، وأماكن تواجد  افترشت 

وغيرها  وكتارا  واقف،  وسوق  )الموالت(  التسوق  مجمعات  في 

من المواقع التي تم من خاللها وضع الجماهير في قلب الحدث، 

الصورة  تلك  كل  وكانت  المنتخب،  مع  كبيرًا  تفاعاًل  أوجد  ما  وهو 

في  ساهم  ما  وهو  لالعبين،  ُتنَقل  القطري  الجمهور  يعيشها  التي 

تحفيزهم، وجعلهم على قدر التحدي الذي يواجهونه، وهم يمثلون 

إحداها  في  ُتقام  والتي  الحصار  دول  من  ظلًما  المحاصر  بلدهم 

نهائيات آسيا، لذا كانت للنتائج التي حققها المنتخب الوطني مكانة 

كبيرة في النفوس، وشفت غليل شعب يعتّز بوطنه، ونذر روحه من 

أجل الدفاع عنه.

العنابي  انتصارات  تعزيز  في  كبيرًا  دوًرا  لعب  القطري  اإلعالم 

األول، وحصده اللقب القاري في العام 2019، بالرغم من محدودية 

تواجده في قلب الحدث بسبب الظروف التي كانت تحيط بمشاركة 

العنابي، والصعوبات، والعراقيل التي وضعتها الدولة المنظمة في 

وجه اإلعالم الرياضي القطري، حيث تم إعادة الوفد اإلعالمي بعد 

ثم  للدخول،  فيزا  على  حصوله  من  بالرغم  اإلمارات  إلى  وصوله 

اإلعالم  لجنة  تدخل  إثر  بالتواجد،  لعدد محدد  السماح، الحًقا،  تم 

في  نشر  عّما  فضاًل  اآلسيوي،  واالتحاد  القطري،  والوفد  الرياضي، 

وسائل اإلعالم المختلفة، وتعرية هذا السلوك الغريب والمرفوض، 

وصول  وقبل  ذلك  ومع  بامتياز.  رياضية  الوفد  مهمة  أن  خصوًصا 

الوفد اإلعالمي القطري لمواكبة رحلة العنابي قامت وسائل اإلعالم 

بأول،  أواًل  تواجده  وتغطية  المنتخب،  بمتابعة  المختلفة  القطرية 

حيث كان للتلفزة القطرية حضور بارز، ونصيب كبير في الحدث 

القطرية،  والصحف  قطر،  وتلفزيون  الكأس،  قنوات  عبر  الكبير 
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بـ [ *جموع غفيرة من المواطنين والمقيمين اصطفت الستقبال العنابي تفاصيل

بـ [ * تفاصيل
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جوعان بن حمد: األدعم قدم أداًء رائعًا واستثنائيًا
تقدم سعادة الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني، رئيس اللجنة األولمبية القطرية، بالتهاني إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد 

آل ثاني أمير البالد المفدى، حفظه هللا، وإلى الشعب القطري وكل من يقيم على أرض قطر بمناسبة فوز منتخبنا الوطني ببطولة 

كأس آسيا لكرة القدم، وأشاد سعادته بأداء األدعم في كأس آسيا لكرة القدم 2019، حيث قال: »قّدم فريق األدعم أداًء رائعًا واستثنائيًا، 
وكسب احترام الجميع من خالل المستوى الفني واألخالقي الذي استحق من خالله لقب البطولة.

AFC
ABU DHABI

HEAD coach Felix Sanchez be-lieves success in Friday’s AFC Asian Cup UAE 2019 final against Japan would represent an historic achievement for his talented Qatar side.The West Asians head into the eagerly anticipated show-down at Abu Dhabi’s Zayed Sports City Stadium looking to claim their first-ever AFC Asian Cup title, while their op-ponents stand on the brink of winning a record-extending fifth Continental crown.Having seen them shine brightly throughout the com-petition, Sanchez believes his charges are now ready for one final push as they look to make history for the West Asian nation.

“This is definitely the most important game in Qa-tar’s football history” said the Spaniard.
“We are now obviously at the stage of the tournament where the team is in a confi-dent mood and looking for-ward to starting the game. Ob-viously if we win the trophy, it will be Qatar’s biggest achieve-ment in terms of football.“Hopefully, we can have one more good performance. One of the key things for us is that there is a great team spir-it, everyone is working togeth-er to achieve the same result.

“The players are deter-mined to get the victory we want by putting in one more huge effort against Japan so that we can make the Qatari people happy once again and make history.”
Qatar’s appearance in the latter stages of the competition has surprised some observers, although Al Annabi’s impres-

sive record throughout the campaign – they have scored 16 times and are yet to concede – sees them face the Japanese as distinctly worthy finalists.With wins against previous champions in the form of Sau-di Arabia, Iraq and South Ko-rea already racked up during UAE 2019, his side’s presence among Asia’s elite has come as 

no surprise to Sanchez, who revealed that Qatar’s stellar performances have already helped achieve one of their pre-tournament objectives. “When we arrived to play in the AFC Asian Cup, our target was to test ourselves against everyone, to be able to com-pete against all the teams here, and to be able to hold our own 

against the very best in Asia,” declared the Barcelona native.“We have had six games and six different stories, there has been pressure during the group stage and then even more pressure during the knockout phase. We trust the team and believe in them.“We came here with the hope that we could challenge 

everyone in Asia, and it is not a surprise to me that we are here as we already knew the quali-ties of our players.” “The game against Japan is now another story for us. Japan have great quality and have won the AFC Asian Cup many times. However, we are ready (for the challenge) and will play in a way to negate the threats they have.”

(From left) Japan captain Maya Yoshida & head coach Hajime Moriyasu, Qatar skipper Hasan Al Haydos & head coach Felix Sanchez with the Asian Cup 2019 trophy at the Zayed 

Sports City Stadium in Abu Dhabi on eve of the final on Thursday. (AFP)

Qatar to keep up their quest for  excellence as the Cup beckons

ASIAN CUP 2019 FINAL: Rising Al Annabi ready for the Blue Samurai test

Coach Sanchez’s belief “The players are determined to get the victory we want  
by putting in one more huge effort against Japan so that  
we can make the Qatari people happy once again  and make history. We know Japan have several strengths 
and a few weaknesses, so we will need to be excellent 
throughout the game in order to achieve the win we want.”

Captain Haydos urges teammates to remain cool and calm
AFC

ABU DHABI

QATAR captain Hasan al Hay-dos has urged his teammates to remain composed and pa-tient as they chase a first ever AFC Asian Cup title in the final against Japan on Friday.Under head coach Fe-lix Sanchez, Al Annabi have stormed into the decider with six successive wins, and a sev-enth at Zayed Sports City Stadi-um will write an unprecedented chapter of success into the foot-ball history of a nation that had never previously progressed beyond the quarter-finals.With 16 goals scored, and none conceded, in the tourna-ment so far, Al Haydos’ side 

enter the decider in rare form, a status further underlined by their stunning 4-0 defeat of hosts the UAE in the semi-final on Tuesday.Their sudden success has to led enthusiastic celebra-tions back home, but their on-field leader says his side must remain composed if they are to take the final step to becoming Asian champions.“What will make the differ-ence is the physical and mental readiness of the two teams,” said Haydos, who will join You-nis Mahmoud, Makoto Hasebe and Mile Jedinak as recent AFC Asian Cup-winning captains if successful on Friday.“Japan may have had one more day to rest, but this will 

make no difference as we are playing in the final and this is the most important thing for us.“I think the most impor-tant thing in the game is to remain calm, everyone will be excited, but remaining calm is crucial. Everyone must be patient and put into practice what the coach tells us.“We must be highly fo-cused and patient.”

The Qatari captain is a play-er of rich experience, racking up over 100 senior caps despite being just 28 years old, and tasting AFC Champions League glory with Al Sadd back in 2011.“There are no words to describe what playing in the final means to me. It is defi-nitely very important to us as a team,” he declared.“Also, I have played nearly 130 games for the country (in-cluding youth football) and it is the most important match I will have played in. Hope-fully, we can get the result we want and win the title. We can promise our fans that we will deliver our best performance and make them happy as we did in previous games.”
Qatar captain Hassan al Haydos (right) with coach Felix Sanchez Bas at the Asian Cup 2019 pre-match 

conference in Abu Dhabi, UAE, on Thursday. (EPA-EFE)

FRIDAY, FEBRUARY 1, 2019

ASIAN CUP 2019 FINALQATAR VS JAPAN (5 PM)

Four previous meetings in the AFC Asian Cup have produced one win for each team. Qatar won 

the first encounter, defeating Japan 3-0 in the Blue Samurai’s first appearance in 1988, before 

a 1-1 draw in Lebanon in 2000, a result which was repeated in Hanoi seven years later.  

Japan won the most recent meeting 3-2 in the quarter-final in 2011 in Doha

Team stays 
focused  
as UAE  

cries foul
DPA

ABU DHABI

COACH Felix Sanchez is con-centrating on the most “im-portant game in Qatar football history,” when his side meet Japan in Friday’s Asian Cup fi-nal rather than worrying about a UAE appeal over the eligibil-ity of his players.“If we get the result that gives us the trophy it will be the biggest thing in (our) foot-ball history,” the Spaniard told reporters on Thursday.A potential distraction is the United Arab Emirates appealing to the governing AFC that the Qataris have used ineligible players during the tournament, including in Tuesday’s semi-final 4-0 win over the hosts.
“I’m not concerned at all ... no worries about it,” Sanchez said.

“We’re here one more day, tomorrow we’re playing one game and only focused on the game,” he added.“Any other thing that’s not related to the football point of view is not related to our minds at this moment.”The UAE allege the 21-year-old Rawi and 22-year-old Ali have not met residency requirements to be eligible.whether the protest might act as motivation for his play-ers: “My players need no more motivation than to play an Asian Cup final.”FIFA requirements man-date that a player switching national teams must either qualify through their parents or grandparents or have resid-ed in a country for five years after their 18th birthday.Sanchez said beating four-times champions Japan on Friday would be the biggest achievement in the game for the host nation of the 2022 World Cup.
Win or lose, however, Sanchez and Qatar will return to Doha to great acclaim and not just because of victories over their local political rivals.“It doesn’t matter what happens tomorrow, we’re very proud of them,” said Sanchez. The coach is still with-out injured defender Hamid  Ismail but Abdelaziz Hatim and al Rawi are back from  suspension.

What will make the difference is the physical and mental readiness  of the two teams.
Hassan al Haydos

JAPAN
FIFA world ranking: 50Ranking in Asia: 3
Previous Asian Cups: 8Best: Champs (1992, 2000, 2004, 2011)2015: Quarter-finalsNickname: Blue SamuraiCoach: Hajime MoriyasuTop scorer at 2019 Asian Cup: Yuya Osako (4)ROAD TO THE FINALGroup F (First)

Japan 3-2 Turkmenistan; Japan 1-0 OmanJapan 2-1 UzbekistanRound of 16
Japan 1-0 Saudi ArabiaQuarter-final
Japan 1-0 Vietnam
Semi-final
Japan 3-0 Iran
QATAR
FIFA world ranking: 93Ranking in Asia: 13Previous Asian Cups: 9Best performance: Quarter-finals (2000, 2011)

2015: Group stage
Nickname: The MaroonsCoach: Felix Sanchez BasTop scorer at 2019 Asian Cup: Almoez Ali (8)ROAD TO THE FINALGroup E (First)

Qatar 2-0 Lebanon; Qatar 6-0 North KoreaQatar 2-0 Saudi ArabiaRound of 16
Qatar 1-0 Iraq
Quarter-final
Qatar 1-0 South KoreaSemi-final
Qatar 4-0 United Arab Emirates .

STATS FACTS

القطري بطل آسيا 96



97القطري بطل آسيا



القطري بطل آسيا 98



صحافــــة العالـــــمصحافــــة العالـــــم
تتناقل اإلنجاز القطري 

في أوروبا. تحدثت صحيفة َذا سترايت تايمز عن نجوم المنتخب، 

أميركا  كوبا  في  بالتفكير  بدأوا  »القطريون  عنوان  تحت  وكتبت 

الخطط  بين  من  أميركا  كوبا  في  قطر  مشاركة  إن  حيث   ،»2019

قوي  منتخب  لتكوين  القدم  لكرة  القطري  االتحاد  يسطرها  التي 

قادر على تشريف الكرة القطرية في مونديال 2022، بما أن قطر 

تمكنت من تحقيق لقب كأس آسيا ألول مرة في تاريخ المنتخب، 

وبما أن الالعبين تمكنوا من التفوق على أقوى المنتخبات في آسيا، 

فإن المشاركة في "كوبا أميركا" هي مرحلة مهمة بالنسبة لألدعم، 

وذلك باالحتكاك مع أكبر المدارس على مستوى العالم.

وتطرقت لألرقام القياسية التي حّطمها األدعم في البطولة بعد 

وسّجل  واحــًدا،  هدًفا  الشيب  سعد  الحارس  شباك  استقبلت  أن 

هجومه 19 هدًفا حيث فاز في جميع المباريات السبع، وتغلب 

على آخر األبطال العراق والسعودية وكوريا الجنوبية.

أما صحيفة َذا فيجي تايمز فقد كتبت مقااًل تحت عنوان "فوز 

لقدرات  العالم  احترام  مدى  ُيظهر  آسيا  بكأس  القطري  المنتخب 

باللقب  الفوز  أن  أكدت  حيث   ،"2022 مونديال  لتنظيم  قطر 

التي  بالمالعب  العالم  أبهرت  مثلما  قطر  بأن  أخرى  رسالة  يبعث 

الكرة  أيًضا، أن تصنع جياًل بإمكانه أن ُيشرّف  كشفت عنها تريد، 

القطرية في المونديال الذي سيقام ألول مرة في الشرق األوسط، 

رسالة  بمنزلة  كبيرة  منتخبات  على  آسيا  كأس  بلقب  الفوز  ليأتي 

أيًضا،  بالتكوين،  بل  مميزة  نسخة  باستضافة  تكتفي  لن  قطر  بأن 

العبي  لكن  حاضرًا؛  يكن  لم  القطري  والجمهور  اإلنجاز  هذا  وكل 

 اهتمت الصحف العالمية باإلنجاز التاريخي لكرة القدم القطرية 

مستوى  على  المنتخبات  أقوى  على  التفوق  بعد  آسيا  كأس  في 

القارة الصفراء، خاصة أن النسخة الحالية شهدت ميالد بطل جديد 

وتحطيم أرقام لم تشهدها البطولة في نسخها السابقة.

في  لقطر  المستقبل  فريق  هو  الحالي  الجيل  أن  واعتبرت 

لتقديم  الكروي  الُعرس  لهذا  التخطيط  يتم  مونديال 2022 حيث 

منتخًبا يشرف قطر في هذه البطولة التي ستقام في الدوحة، وفوز 

قطر بلقب البطولة هو انتصار لمن سهر كثيرًا من أجل أن يقدم 

لكرة القدم اآلسيوية بطاًل جديًدا وتحطيم أرقام ألول مرة تسّجل 

أميركا  لكوبا  األدعم  استعدادات  إلى  أشارت  كما  آسيا،  كأس  في 

التي شارك فيها برفقة المنتخب الياباني من قارة آسيا، والتي قدم 

فيها منتخبنا الوطني مستويات تليق ببطل كأس آسيا في مجموعة 

صعبة بتواجد المنتخب األرجنتيني والباراجواي، فالمستوى الذي 

الكل يتحدث على  أبطال ملحمة كأس آسيا 2019 جعل  به  ظهر 

قدرة أغلب الالعبين على االحتراف بالدوريات األوروبية، خاصة أن 

أغلبية الالعبين هم شباب بإمكانهم التطور أكثر ما يجعل األندية 

العب،  أفضل  منها  البعض  رصدت  فقد  للمواهب،  أهمية  تولي 

طراز  من  هّداًفا  واعتبرته  علي،  المعز  اآلسيوية  البطولة  وهّداف 

عاٍل، باإلضافة للمايسترو أكرم عفيف الذي لعب دور صانع اللعب، 

وبسام الراوي المتخصص في الكرات الثابتة، ويسّجل على طريقة 

العبين كبار، ومدابو نجم خط وسط ميدان، باإلضافة إلى الظهير 

عبدالكريم حسن، وأكدت أن الالعبين الخمسة بإمكانهم االحتراف 
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العنابي أوجدوا حالة رائعة في البطولة، وأظهروا تطوًرا 

واضًحا في مستواهم، وأردف الموقع بقوله: "إن قطر 

الكروي  تاريخها  إنجاز في  أن تحقق أعظم  استطاعت 

في هذا الوقت الحاسم الذي ُتسّلط فيه األضواء عليها، 

العالم"،  كأس  نهائيات  الستضافة  استعدادها  بسبب 

القدم  كرة  في  تستثمر  أن  تستطيع  قطر  أن  معتبرة 

المنتخب  فوز  "أن  الموقع:  وأضاف  وتفوز،  وتلعب 

المتميزة،  بكتيبته  األدعم  كتبها  ملحمية  قصة  القطري 

في  ليدخل  الجميع؛  على  قوانينه  يفرض  أن  واستطاع 

مصاف المنتخبات حاملة اللقب".

دول  بها  تعاملت  التي  الطريقة  إلى  تطرقت  كما 

التي  الكارثية  المشاهد  فبعد  األدعم  تأّلق  الحصار مع 

اإلماراتي،  الجمهور  النهائي بسبب  بالدور ربع  حدثت 

لم  األخير  فهذا  إعالمهم،  على  النهائي  في  الدور  جاء 

أو  اإلماراتي  اإلعــالم  سواء  باللقب  قطر  فوز  يتناول 

السعودي، واكتفت بنقل الخبر بأن اليابان تخسر اللقب. 

"بعد  عنونت  فقد  سبورتس(  )فوكس  صحيفة  أما 

لمشاركة  يتطلع  علي  المعز  آسيا  هّداف  بلقب  الفوز 

منتخب قطر في كوبا أميركا ومونديال 2022"، تحدثت 

بداية عن االستقبال الكبير الذي حظي به نجوم األدعم 

الذين جابوا شوارع الدوحة في حافلة مفتوحة مزينة 

المعز  الجانبين، ونقلت تصريحات  الفريق على  بصور 

بجعل  فخور  أنا  قال:  الذي  آسيا،  بطولة  هّداف  علي، 

شعبنا يحتفل بهذا اإلنجاز، وأنا فخور بهذا الشيء وكل 

الالعبين يتقاسمون هذا الشعور، خاصة أننا لم يسبق 

لنا أن حققنا هذا اللقب، واآلن سنحتفل حتى المونديال 

الذي سيقام على أرضنا.

األدعم في  نفسها عن العبي  الصحيفة  كما تحدثت 

مؤهلون  قطريين  العبين   5" عنوان  تحت  آخر  مقال 

وعبدالكريم  علي،  المعز  وهم:  ــا"  أوروب في  للعب 

الراوي،  وبسام  مدابو،  وعاصم  عفيف،  وأكرم  حسن، 

بعد أن قدموا بطولة كبيرة من حيث المستويات التي 

قدموها، وتفوقوا من خاللها على أقوى المنتخبات على 

مستوى القارة، وتحدثت الصحيفة عن المعز علي كونه 

الذي كان  تمّكن من أن يحطم رقم هّداف كأس آسيا 

مسّجاًل تحت اسم المهاجم اإليراني علي دائي، ليظهر 

ليكتب  سنة،   23 لمدة  الرقم  هذا  صمود  بعد  المعز، 

اسمه بالهّداف التاريخي للبطولة في نسخة واحدة، أما 

عبدالكريم حسن فأكدت على تألقه بعد حصوله على 

أثبت  الذي  آسيا، وأكرم عفيف  أفضل العب في  لقب 

أنه موهبة كروية بعد صناعة عشرة أهداف في البطولة 

الرقم،  لهذا  يصل  هداف  أول  فهو  واحدة،  نسخة  في 

أنه سّجل أهداًفا  الراوي فرغم صغر سنه إال  أما بسام 

حاسمة وبطريقة رائعة بعد أدائه الكبير في الدفاع.
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أساطير دورينا واإلنجاز القاري
وزامله  مباراة،   21 في  هدًفا   25 وسّجل   ،2005 حتى  موسمين 

السابق،  ميونخ  بايرن  العب  إيفنبرغ،  ستيفان  األلماني  النجم 

العام نفسه وّقع مع فريق األهلي  اعتزل عام 2004، وفي  الذي 

القطري النجم اإلسباني غوارديوال قادًما من بريشيا اإليطالي، فيما 

التحق فرانك لوبوف بطل مونديال 1998 بنادي السد، وفاز معه 

بلقب الدوري، كما كان هناك نجم إسباني آخر لعب في الدوري 

القطري في العام 2003، هو قائد ريال مدريد السابق، فيرناندو 

 3 خاللها  سّجل  مباراة،   19 له  ولعب  للريان،  وّقع  الذي  هييرو، 

أهداف، وفاز بكأس أمير قطر، كما أن تلك السنة شهدت وصول 

األسطورة البرازيلية روماريو الذي لعب 3 مباريات بعقد إعارة مع 

السد لفترة قصيرة، إضافة للممتع كالوديو كانيجا، زميل مارادونا 

السابق، ووصيف كأس العالم 1990 مع منتخب األرجنتين، والذي 

لعب لصالح نادي قطر.

في العام 2004 التحق بالدوري القطري الهولنديان التوأم فرانك 

وبرشلونة  أياكس  في  لعبا  قد  االثنان  كان  بعدما  ديبور،  ورونالد 

لتحقيق  وقاداه  الريان،  ألوان  عن  مًعا  مجدًدا  فدافعا  ورينجرز، 

لقب كأس األمير.

وتوسعت قائمة النجوم الذين لعبوا في قطر، في بداية موسم 

)2004 – 2005( وصل "الصخرة" الفرنسية مارسيل ديساييه إلى 

اآلسيوية،  القارة  في  متقدًما  موقًعا  القطري  الــدوري  تبوؤ 

بل  فراغ؛  من  يأِت  لم  فيها  دوريات  ثالثة  أفضل  أحد  واعتباره 

به  تقوم  الذي  السليم  والتخطيط  الكبير  العمل  خالل  من  جاء 

مؤسسات دوري نجوم قطر، ومن خالل األندية التي توافرت فيها 

تتميز بمالعب مختلفة  النجاح من منشآت رياضية  كل مقومات 

وقاعات متنوعة، فضاًل عن االهتمام الكبير الذي تحظى به، ويتم 

القطري  للدوري  فإن  هنا  ومن  المنافسات،  خالل  من  ترجمته 

واألندية القطرية دوًرا كبيرًا في رفد المنتخبات الوطنية بالعديد 

بنجاح،  طريقهم  شقوا  الذين  والموهوبين  الواعدين  النجوم  من 

وأخذوا مكانهم في المنتخب األول واألولمبي والشباب، لذا فإن 

اإلنجاز القاري الذي حققته الكرة القطرية من خالل الفوز بكأس 

أمم آسيا 2019 فيه الكثير من الشركاء األساسيين الذين لكل منهم 

دوره حسب مسؤوليته ومهمته، حيث يتواجد العديد من الالعبين 

بعضهم  األجانب  المحترفين  أو  المواطنين  من  سواء  المتميزين 

أساطير في كرة القدم العالمية، وكانت قطر قبلتهم المفضلة، وهو 

ما ساهم بتطور كبير في الدوري القطري في السنوات الماضية، 

ففي العام 2003 انتقلت مجموعة من الالعبين المميزين للدوري 

غابريال  المميز  األرجنتيني  المهاجم  رأسهم  على  وكان  القطري، 

باتيستوتا فلعب لصالح نادي العربي القطري، واستمر في صفوفه 
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تدريبه، كما يتواجد النجم الهولندي ميجيل في الدوري القطري، 

ومّثل األهلي والشحانية، فيما لعب الكاميروني صامويل إيتو مع 

العديد من األندية وأبرزها  اللعب في  الذي سبق له  فريق قطر 

برشلونة، ولعب الهولندي اآلخر ويسلي شنايدر نجم الوسط في 

نادي الغرافة، وصاحب اللمسات الكروية الساحرة فضاًل عن نجوم 

النخبة  أن وجود هذه  وبال شك  العالم،  قارات  آخرين من شتى 

من األساطير ساهمت في تطور الدوري مما انعكس على مستوى 

وبالتالي  النجوم،  هؤالء  من  كثيرًا  استفاد  الذي  القطري  الالعب 

انعكس ذلك على كرة القدم القطرية والمنتخبات الوطنية.

الدفاع عن ألوان الغرافة )28 مباراة، و6 أهداف(، ثم نادي قطر 

الذي اعتزل في صفوفه عام 2006، بعدها انضم البرازيلي جونينيو 

إلى الغرافة عام 2009 وبقي معه حتى 2011، وسّجل 15 هدًفا في 

40 مباراة، وقاده للقب الدوري القطري، وكأس قطر، إضافة لكأس 

نجوم قطر مرتين. وحّط قائد ريال مدريد السابق راؤول غونزاليس 

رحاله في الدوري القطري من بوابة السد عام 2012، فلعب له 

تشافي  اإلسباني  النجم  انضم  كما  هدفاً،   16 وسّجل  مباراة،   61

مباراة،   90 من  أكثر  بقميصه  وخاض  السد،  لصفوف  هيرنانديز 

سّجل فيها 20 هدًفا، وأمسى قائد الفريق األول قبل أن يشرف على 
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الجهاز الفني لبطل آسيا الجهاز الفني لبطل آسيا 

ايفان برافو
المدير الفني لالتحاد 
القطري لكرة القدم

 جوزيه البرتو
مدرب لياقة بدنية

جوليس بوشير
مدرب حراس المرمى

فيلكس سانشيز
مدرب المنتخب الوطني 

دافيد رودريجيز
مدرب لياقة بدنية

دانيل بيل
محلل فيديو

خافيير راموس
محلل أداء

سيرجيو أجيري
مساعد المدرب

سعيد المسند
المستشار الفني 
للمنتخبات الوطنية

كارلوس منفروتي
مدرب لياقة بدنية
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الجهاز اإلداري للمنتخب الوطنيالجهاز اإلداري للمنتخب الوطني

طالل الكعبي
المدير التنفيذي إلدارة 

المنتخبات الوطنية

 خالد المنصوري
إداري المنتخب 

علي حسن الصالت
المسؤول اإلعالمي للمنتخب

محمد ساهاد
عامل مهمات

محمد سالم العطوي
مدير المنتخب

عبد القيوم عثمان
مسؤول اإلعداد والتجهيز

فادي األسعد
مصور المنتخب

نوشاد شليل
عامل مهمات

مجيد جوفالي
عامل مهمات

محمد فاصل
عامل مهمات

أحمد حسن
مسؤول إداري المنتخب

سعد المهندي
المسؤول األمني
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الجهاز الطبي للمنتخب الوطنيالجهاز الطبي للمنتخب الوطني

جون ميجانويس
طبيب المنتخب

 خالد عبد الكريم
مدلك

كارول توكاريك
أخصائي عالج طبيعي

 هيركوليس الكسندر
أخصائي عالج طبيعي

هاني الحداد
فسيولوجي

أحمد شرايرة
أخصائي عالج طبيعي

جورج فيريرا
مدلك

محمد الزغواني
الشيف

كوزمن هاروبيانو
أخصائي عالج طبيعي
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تميز مع الكبار تميز مع الكبار في كوبا أمريكافي كوبا أمريكا

تواجد املنتخب القطري يف بطولة "كوبا أمريكا" يف الربازيل مع 

كبار منتخبات الكرة كبطل للقارة، ومل تكن املشاركة حضوًرا رشفًيا 

أول منتخب خليجي وعريب  بات  الذي  "العنايب"،  فحسب، ونجح 

ببطل  تليق  تقديم صورة مرشفة  يف  الالتينية،  البطولة  يف  يشارك 

القارة اآلسيوية، ومبستضيف النسخة املونديالية املقبلة عام 2022.

وخاض منتخب قطر ثالث مباريات من العيار الثقيل يف بطولة 

كوبا أمريكا 2019 أمام األرجنتني وكولومبيا وباراغواي، فضاًل عن 

مواجهة الربازيل الودية، قبل انطالق "العرس الكروي الالتيني".

ورغم خروجه من دور املجموعات للبطولة الالتينية، التي تعد 

أقدم بطولة دولية يف العامل عىل مستوى املنتخبات؛ فإن منتخب 

قطر خرج مبكاسب بالجملة عىل مختلف الصعد، تؤكد أنه يسري يف 

الطريق الصحيح نحو إعداد منتخب واعد يف نهائيات كأس العامل 

املقبلة.

وحقق "أبطال آسيا" تعاداًل الفًتا أمام باراغواي )2-2(، وخرسوا 

مباريات  يف   )2-0( واألرجنتني   ،)1-0( كولومبيا  أمام  بصعوبة 

املجموعة الثانية، التي وصفها مراقبون بـ"الحديدية" و"مجموعة 

املوت".

وخرس "أبطال آسيا" بصعوبة، ويف اللحظات األخرية أمام رفاق 

الكولومبي خاميرسودريغيز واألرجنتيني ليونيل مييس، وكانوا نًدا 

قوًيا، بفضل الخطة التكتيكية التي لعب بها العنايب فوق "املستطيل 

األخرض"، لينال إعجاب الجميع.

كالربازيل،  عمالقة؛  منتخبات  أمريكا"  "كوبا  بطولة  يف  وتشارك 

يف  تضم  والتي  وتشييل،  وكولومبيا،  ــواي،  واألوروغ واألرجنتني، 

والذين  العاملي،  املستوى  عىل  الالعبني  أبرز  من  كوكبة  صفوفها 

"النخبة"  العجوز، وُيصنفون ضمن  القارة  أندية  يلعبون مع كبار 

الفردية  الجوائز  مختلف  عىل  بقوة  للمنافسة  دامًئــا،  املرشحة، 

الرفيعة كـ "الكرة الذهبية" و"الحذاء الذهبي" وغريها.

ومبقارنة تلك املنتخبات، وحجم النجوم البارزين ضمن صفوفها، 

الالتينية  القول إن منتخب قطر استفاد بشدة من املدرسة  مُيكن 

الربازيل، واألرجنتني، واألوروغواي يف  العريقة، والتي نجحت عرب 

الفوز بكأس العامل 9 مرات.

بناء  نحو  الطريق  يف  عاملية،  منتخبات  "العنايب"  شباب  وقارع 

منتخب قوي قادر عىل املنافسة يف "قطر 2022"، وعدم االكتفاء 

مبقولة "الظهور املرشف"، خاصة أن املسؤولني القطريني ال يكتفون 

مبنتخب  َيِعدون  وإمنا  طراز،  أعىل  عىل  مونديالية  منشآت  ببناء 

"الساحرة  مشجعي  أذهان  يف  عالقة  تبقى  بصمة  ترك  عىل  قادر 

املستديرة" لسنوات طويلة.

العنايب شارك يف كوبا أمريكا، ورقص خاللها عىل أنغام الكاريوكا، 
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وصال وجال يف غابات األمازون الربازيلية، وخرج منها مظفرًا بعدة 

مكاسب سيسّجلها التاريخ يف رصيد هذا الجيل الذي يسطر تاريخ 

الكرة القطرية بأحرف من ذهب.

الحصيلة الرقمية ملشاركة منتخبنا يف عرس كرة القدم يف أمريكا 

الالتينية والربازيل، موطن إبداع اللعبة الشعبية األوىل يف العامل، قد 

ال تبدو من الوهلة األوىل مرشقة إال أن األمر يبدو أفضل من ذلك 

بكثري إذا ما اعتربنا أن املشاركة األوىل يف البطولة فاقت مكاسبها 

تحقيقها مبشاركة  تم  التي  للمكاسب  الكربى  الخطوط  التوقعات. 

العنايب يف "كوبا أمريكا" يأيت عىل رأسها الظهور املرشف الذي أكد 

مكانته كبطل للقارة اآلسيوية، وجه به رسالة جديدة لكرة القدم 

يكن  مل  آسيا  عرش  عىل  تربعه  أن  والعاملية  والقارية،  اآلسيوية، 

بحكم الصدفة؛ وإمنا عن جدارة، وهذه الرسالة ستجعل املنتخبات 

التي تربعت عىل عرش كرة القدم اآلسيوية تحرتمه بالصورة التي 

تليق به، وتهابه بالشكل الذي يخدم به مصالحه عندما يكون وجًها 

لوجه معها وهي منتخبات اليابان، وكوريا الجنوبية، وإيران وغريها 

من املنتخبات التي احتكرت مراكز املقدمة يف التصنيف اآلسيوي 

سابًقا. 

مبارياته  خالل  من  الفريق  عنه  كشف  الذي  التنافيس  الفكر 

وتعامله مع املنافسني يف البطولة يعكس ثقافة اللعب من أجل الفوز 

املواجهة؛  ويقبل  الكبار،  أمام  التحدي  يرفع  الفريق  أصبح  حيث 

بل ويشعل النار يف فتيلها، حيث شاهدناه يطيح بكبار املنتخبات 

اآلسيوية، ويجاري أعتى منتخبات العامل يف هذه البطولة بدًءا من 

الربازيل، ومروًرا بكولومبيا، ووصواًل إىل األرجنتني، ويتحدى العبوه 

كاًل من نيامر، ومييس، وفالكاو وغريهم دون اللجوء إلضاعة الوقت 

أو للخشونة والعنف، ولالستدالل عىل ذلك يكفي أن نشري إىل عدم 

انهيار الفريق أمام أي من منافسيه عىل الرغم من تلقيه لهدفني 

الخسارة  أن  كام  باراجواي،  أمام  وقبلها  األرجنتني،  أمام  مبكرين 

أمام كولومبيا مل تحدث إال يف الدقائق األخرية من زمن اللقاء. 

ومن املكاسب التي ميكن أن نتوقف عندها قدرة الالعبني عىل 

الضغوط ليس عند مواجهة منتخبات قوية فحسب وإمنا،  تحمل 

أيًضا، عند املشاركة يف بطوالت تقام بنظام التجمع، وتنطوي عىل 

عن  الناتج  اإلرهاق  من  كثري  وعىل  النفسية،  الضغوط  من  كثري 

الجانب  وهذا  الضغوط،  تلك  من  واملتأيت  واملباريات،  اإلعــداد، 

تنجح  عندما  خاصة  البطوالت  يف  النجاح  عوامل  من  عاماًل  يعترب 

الفرق واملنتخبات يف تحويل مخرجات الضغوط من عوامل تعيق 

األداء إىل عوامل مساعدة عىل تقديم األداء الجميل واالحتكاك مع 

منتخبات قوية تضم يف صفوفها العبني عامليني، وتلعب بأساليب 

أداء مختلفة يعترب من املكاسب الكبرية التي تجعل منتخبنا يخترب 

وأنه  خاصة  الفرق  تلك  أداء  خصائص  ويكتشف  أمامها،  قدراته 

ينتمي لقارة متنوعة الشعوب.
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أكاديمية أسبايرأكاديمية أسباير كلمة السر 
األول، وإلى تكوين تشكيلة فاجأت الجميع في كأس آسيا ٢٠١٩، 

فهو يملك طريقة تعامل خاصة مع الفريق من خالل قدرته على 

معين،  تكتيك  مباراة  لكل  أي  مختلفة  بطريقة  الخصم  مواجهة 

لعًبا  كّون  سنوات  خمس  ففي  متكاملة،  عمل  منظومة  ويمتلك 

جماعًيا، وفاجأ المنتخب الجميع بالمستوى الفني الذي قدمه.

في  ترعرعوا  سنهم  وبرغم صغر  المنتخب،  في  الالعبين  أغلب 

أكاديمية أسباير، والتخطيط البعيد المدى جعل اتحاد الكرة يبدأ 

حصد ما زرعه في السنوات السابقة من خالل إستراتيجية أوصلت 

العبي أسباير إلى المنتخب، ليكون األدعم بطاًل للقارة ألول مرة 

هذه  مستوى  على  أيًضا،  مرة،  ألول  أرقاًما  يحقق  تاريخه،  في 

البطولة، ومن يريد تحطيم هذه األرقام سيجد صعوبة كبيرة خاصة 

تلك األرقام التي صمدت 23 سنة. 

حصاد ما زرعه اتحاد الكرة لم يكن صدفة؛ بل من خالل النضج 

الكروي سنة بعد سنة بعد التأّلق في بطوالت آسيا للفئات العمرية، 

وهذه المجموعة ُأعدت لمونديال 2022 برغم أن الفرصة قد تكون 

متاحة لالعبين مع العبين آخرين، النضج ظهر في االنتصارات التي 

الجماعي  للتألق  يعود  األدعم  وتميز  آسيا،  نهائيات  في  تحققت 

للفريق والفردي لالعبين في ظّل المصلحة العامة، واالستقرار الفني 

له أبعاد، أيًضا، على النجاح.

التخطيط الناجح يمكن أن تقطف ثماره ولو بعد حين، وقد يرى 

البعض أن التخطيط في بداياته لم يصل بنا إلى الهدف، ولكن هذا 

كالم تنطق به العاطفة وليس المنطق والعقل، ومن هنا، فإن قطر 

أكده  ما  وهو  الرياضي"،  للتفوق  أسباير  "أكاديمية  ثمار  قطفت 

األدعم في نهائيات آسيا فقد ظهرت نتائج التخطيط في البطولة 

بعد بلوغه المباراة النهائية ومن ثم الفوز باللقب القاري.

االنتصارات ال تتعلق بامتالكك للنجوم؛ بل بالتخطيط الذي هو 

األهم، وبالعمل وبالبذل وبالجهد، وبفضل ذلك تجّسد الكثير من 

الكبير جاء  القاري  إنجازنا  النجاح، والجميل في األمل أن  شواهد 

المدرب  النجوم  أغلبية  بأقدام خريجي أسباير، حيث أشرف على 

فيليكس سانشيز، وتفوق منتخبنا الوطني جاء على حساب منتخبات 

عريقة في المنافسة القارية على غرار السعودية، والعراق، وكوريا 

الجنوبية، واليابان، وأن الفضل في ذلك يعود، طبًعا، إلى التخطيط 

الجيد للمستقبل، وأكاديمية أسباير التي أنتجت 18 العًبا من أصل 

23 يتواجدون في المنتخب، ومن بينهم 12 العًبا تتراوح أعمارهم 

بين 18 و22 سنة، وثالثة العبين عمر كل العب منهم 23 سنة.

نجاح هذا  في  كبيرًا  دوًرا  سانشيز  فيليكس  المدرب  لعب  وقد 

التخطيط من خالل الفترة الطويلة التي أمضاها المدرب اإلسباني 

المنتخب  إلى  وصواًل  أسباير  أكاديمية  في  اليافعين  العبيه  مع 
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سبيتارسبيتار واإلنجاز القاري واإلنجاز القاري
البطولة حتى نهايته.

إيان  الدكتور  للمنتخب  المساند  الطبي  الفريق  ويترأس 

ماكجينيس، ويتألف الفريق من خمسة خبراء في العالج الطبيعي، 

من  المقدم  الدعم  على  الطبي، عالوة  التدليك  واثنين من خبراء 

خبير في العالج الطبيعي في الدوحة الستقبال أية حاالت إصابة، 

والتعامل معها إن تطلب األمر.

وقد قال ماكجينيس: "لقد سعدنا واحتفلنا بهذا اإلنجاز، لكن يظل 

التحضير  وإن  مصاب،  العب  أي  واستشفاء  سالمة  الشاغل  شغلنا 

واالستعداد للبطولة لم يتوقف منذ أن بدأ المعسكر التدريبي في 

العمل  من  يوًما   56 سّجلنا  للنهائي  المنتخب  وبوصول  ديسمبر، 

المتواصل بال انقطاع، فقد يأخذ أحد الالعبين راحة ليوم أو يومين، 

لكن الطاقم الطبي واصل العمل يومًيا ألنه أكبر تحٍد للتغلب على 

أية معوقات أو إصابات لدى الالعبين".

الرياضي؛  الطب  مجال  في  للخبراء  مثالية  بيئة  سبيتار  ويوفر 

لتعزيز قدراتهم، وتعميق خبراتهم، وتحفيزهم على التعلم الذاتي 

والمستمر. كما قال ماكجينيس: "إن سبيتار مدرسة كبرى، ومؤسسة 

مميزة تشجع على العلم والتطور، وأن األمور ستسير بوتيرة أسرع 

على  التركيز  قطر 2022، وسينصب  لمونديال  المعتاد وصواًل  من 

المنتخب القطري، وسبيتار، وأسباير بصفة عامة مع ارتفاع سقف 

التوقعات، وهو ما يحتم الدخول في تحٍد دائم من أجل التطوير".

فوز قطر بكأس آسيا 2019 إنجاز تنوعت األيادي التي ساهمت 

هناك  األبطال،  مصنع  أسباير  من  القرب  ففي  لبناته،  وضع  في 

له  كان  الذي  سبيتار  الرياضي،  والطب  العظام  جراحة  مستشفى 

نصيب في وضع العبي العنابي في أعلى جهوزية.

واستقبلت عائلة سبيتار الطاقم الفني للمنتخب القطري، وبعض 

نجوم األدعم؛ لينضموا لالحتفال بمجهودات الفريق الطبي، ودعمه 

رحلة المنتخب وصواًل إلى منصة التتويج.

المستشفيات  كأحد   2007 عام  تأسس  الذي  سبيتار  مستشفى 

المتفردة لمعالجة الرياضيين في المنطقة، يؤمه عدد من النجوم 

حول العالم للعالج والتأهيل.

وقد قامت طواقم سبيتار الطبية بدور مهم بمرافقة العنابي لما 

وحتى  التحضيرات  منذ  المتواصل  العمل  من  يوًما   56 عن  يزيد 

العودة بكأس البطولة للدوحة.

وال يقتصر الدعم المقدم من سبيتار على الخدمات الطبية خالل 

فترة البطولة، بل يسبقها بتقديم خدمات الفحص الطبي، والوقاية 

والعالج  األداء،  تحسين  على  والعمل  واإلصابات،  األمــراض  من 

واالستشفاء من اإلصابات.

البدني  القطري  المنتخب  أداء  اتسم  البطولة  منافسات  وخالل 

بالثبات، ويعود ذلك نوًعا ما إلى الدعم الطبي والخدمات المقدمة 

مشوار  مواصلة  من  مكنهم  مما  لالعبين؛  سبيتار  عمل  فريق  من 
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أنشئ استاد خليفة الدويل عام 1976، ومنذ ذلك التاريخ وهو يعد 

القلب النابض لألحداث الرياضية التي تشهدها قطر، وما يزال لديه 

الكثري والجديد يف املستقبل. استضاف هذا االستاد الذي تبلغ سعته 

40 ألف مقعد، الكثري من األحداث البارزة خالل تاريخه الطويل، 

التي  الرياضية  الوجهة  األعوام  مّر  عىل  يكون  أن  االستاد  استحق 

ُتعرف بها منطقة الرشق األوسط، ورمزًا للتفوق يف هذا املجال بكل 

أشكاله، وأهل قطر واملنطقة يعتربون استاد خليفة الدويل صديًقا 

قدمًيا، ووجًها مألوًفا تجتمع فيه جميع مالمح املجتمع.

يعترب استاد خليفة الدويل العًبا مخرضًما يف منطقته، فقد بدأ مع 

نشأة املكان، واستمر بحصد اإلنجازات حتى شهدت األعوام املاضية 

عاملًيا  مركزًا  لتكون  وتطورها  زون،  أسباير  بإنشاء  حوله  رائًعا  منًوا 

تعترب قطر من الدول القليلة التي تجهز مالعب املونديال قبل 

انطالقه بسقف زمني جيد، بعد أن شمخت املالعب الثامنية يف 

أرجاء قطر والتي تعد مفخرة كبرية نعتز بها، كام أشادت الفيفا 

تقنيات  من  تضمنته  مبا  القدم  لكرة  واملتابعني  املعنيني  وكل 

مايو  شهر  يف  قطر  دولة  التربيد. احتفلت  بينها  ومن  حديثة، 

استاد  أهلها،  قلوب  عىل  األغىل  االستاد  افتتاح  بإعادة   2017

للتفوق الريايض. يتم يف هذا املجمع الريايض تنمية األجيال القادمة 

من املواهب القطرية من خالل أكادميية أسباير، وعىل مقربة من 

يف  الرائدة  العاملية  املستشفيات  أحد  يعد  الذي  سبيتار  مستشفى 

متعددة  مغلقة  منشأة  وأكرب  الريايض،  والطب  العظام  تخصصات 

الرياضات يف العامل عىل اإلطالق.

يظهر االستاد اآلن بحلة عرصية جًدا بعد االنتهاء من التغيريات التي 

إىل  ويرمزان  االستمرارية،  ميثالن  قوسان  سقفه  ويعلو  لها،  خضع 

االستاد  داخل  املدرجات  العامل.  أنحاء  كل  من  املشجعني  احتضان 

بواسطة مظّلة تلف جوانب  املختلفة  الجوية  العوامل  محمية من 

االستاد، باإلضافة إىل تقنيات التربيد املتطورة التي تتحكم بدرجات 

الحرارة بشكل أكرب.

نهايئ  استضافة  سبق  مذهل  تدشني  حفل  خالل  وذلك  خليفة، 

كأس سمو األمري.

 استضاف االستاد عدًدا من البطوالت استعداًدا الستقبال كأس 

كأس  بطولة  من  كاًل  استضاف   ٢٠١٩ العام  ففي   ،2022 العامل 

العامل أللعاب  لألندية، وبطولة  العامل  العريب ٢٤ وكأس  الخليج 

القوى.

مالعب المونديال .. مالعب المونديال .. مفخرة لألجيال مفخرة لألجيال 

استاد خليفة.. القلب النابضاستاد خليفة.. القلب النابض
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فتح استاد الجنوب أبوابه ألول مرة يوم 16 مايو 2019 مستضيًفا 

الوكرة  مدينة  يف  االستاد  ويقع  األمري،  سمو  كأس  نهايئ  مباراة 

الجنوبية، وتبلغ طاقته االستيعابية 40 ألف مقعد.

التي أقيمت عىل أرض االستاد مبناسبة تدشينه شهدت  املباراة 

املصممة  وذكرى  الوكرة،  مدينة  تراث  أحيا  مذهاًل،  احتفااًل 

املتميز  التصميم  قّدمت  والتي  حديد،  زها  الراحلة  املعامرية 

لالستاد بشكله الجريء والعرصي املنفتح عىل املستقبل.

شهد نهايئ كأس األمري 2019 مباراة حاسمة انتهت لصالح نادي 

أن  املشجعون  خاللها  من  استطاع  السد،  نادي  عىل  الدحيل 

يعيشوا أجواء املباريات التي ستقام عىل أرض هذا االستاد ضمن 

بطولة كأس العامل لكرة القدم قطر 2022.

يستمر استاد الجنوب بخطف أنظار زواره من عشاق كرة القدم، 

الرائعة، وبإمكان  ويثري إعجابهم مظهره األنيق، وأرضية ملعبه 

املشجعني والزوار االستمتاع بالكثري من األنشطة يف أرجاء مدينة 

الوكرة قبل املباريات وبعدها، مثل أخذ نزهة عىل طول الواجهة 

أو  السوق،  من  املميزة  املحلية  السلع  بعض  رشاء  أو  املائية، 

التجول يف املتحف الكتشاف تاريخ املنطقة الغني.

ال تقترص املتعة والفائدة عىل زوار هذا املكان من شتى أنحاء 

املحيطة  الجديدة  املرافق  من  الوكرة  أهل  يستفيد  بل  العامل، 

ومسارات  لألفراح،  وقاعة  مدرسة،  بينها  ومن  الجنوب  باستاد 

ومطاعم،  الخيل،  وركوب  والركض،  الهوائية  الدراجات  لركوب 

ومتاجر، وأندية للياقة البدنية، ومتنزهات، لتعم الفائدة طويلة 

األمد املرجوة من هذا املرشوع عىل الجميع، ويسهم يف ترابط 

هذا املجتمع املتامسك بطبيعته بشكل أكرب.

بعد انتهاء مونديال قطر 2022 سيصبح استاد الجنوب مركز 

الرياضة والرتفيه الجديد يف جنوب قطر، وسيتم تخفيض سعة 

االستاد إىل 20 ألف مقعد مام يضمن استمرارية أجواء اإلثارة 

البالغ  األخرى  باملقاعد  التربع  سيتم  بينام  فيه،  والحامسة 

عددها 20 ألف ملشاريع تطوير كرة القدم يف مختلف أنحاء 

العامل.

استاد الجنوب.. استاد الجنوب.. يخطف األنظاريخطف األنظار  
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املدينة  استاد  جاهزية  عن  رسمًيا   2020 يونيو   15 يوم  أعلن 

ألف متفرج، وتنترش يف محيط  االستاد إىل 40  التعليمية، ويتسع 

من  وعدد  الجميلة  الطبيعية  املناظر  التعليمية  املدينة  استاد 

الجامعات العاملية الرائدة، حيث ُتجرى األبحاث املتطورة، ويستقي 

جهدهم  قصارى  يبذلون  أكادمييني  من  واملعرفة  العلم  الطالب 

ليكونوا مصدر إلهام ألجيال قادمة من املبتكرين. تعجُّ هذه املنطقة 

العزمية  بروح  فيها  من  كل  بتحيل  مقرتنة  باالبتكارات،  بأكملها 

االجتامعية  للتنمية  دافًعا   2022 العامل  كأس  جعل  عىل  واإلرصار 

والبرشية، وهذا ليس بغريب عىل مكان يعّد البيت الذي يحتضن 

مؤسسة قطر للرتبية والعلوم وتنمية املجتمع.

التعليمية  املدينة  استاد  إىل  بسهولة  الوصول  الجامهري  بإمكان 

باستخدام املركبات أو املرتو، كونه ال يبعد عن قلب مدينة الدوحة 

املوجودة  املتطورة،  التربيد  تقنيات  ويتضمن  كيلومرتات،   7 سوى 

كام هو الحال يف جميع مالعب مونديال قطر 2022، للحفاظ عىل 

درجة حرارة معتدلة عىل مدار العام؛ ليشعر الالعبون واملشجعون 

بالراحة التامة، كام يوفر تصميم االستاد للجامهري من ذوي اإلعاقة 

إىل  يتطلعون  الذين  أما  متميز،  بشكل  والتنقل  الوصول  سهولة 

الحصول عىل أعىل درجات الراحة، فبإمكانهم االستمتاع مبشاهدة 

املباريات من مناطق الضيافة وكبار الضيوف.

ولهيئة  قطر  مؤسسة  لطالب  األول  املقام  يف  املرافق  هذه  تتاح 

التدريس واملوظفني وسيكون استاد املدينة التعليمية رمزًا لالبتكار 

قطر  رؤية  مع  متاشًيا  وذلك  قادمة،  لعقود  والتقدم  واالستدامة 

العليا  واللجنة  قطر  مؤسسة  من  كل  وأهــداف   ،2030 الوطنية 

للمشاريع واإلرث.

استاد التعليميةاستاد التعليمية .. دافع للتنمية االجتماعية  .. دافع للتنمية االجتماعية 
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تحتضن مدينة الخور، شاميل دولة قطر، هذا االستاد املختلف 

–الطاقة  مشّجع  ألف   60 وسيكون  املقاييس،  بكل  غريه  عن 

االستيعابية لالستاد– عىل موعد مع تجربة جديدة متاًما لدى 

وصولهم إليه، حيث سيعيشون عىل مدرجاته أجواًء كروية غري 

 ،2022 العامل  كأس  افتتاح  مباراة  يستضيف  عندما  مسبوقة 

باإلضافة إىل مباريات حتى الدور نصف النهايئ من البطولة.

زون،  أسباير  مؤسسة  بتنفيذه  قامت  الذي  االستاد  يستوحي 

اسمه من بيت الشعر، الخيمة التي سكنها أهل البادية يف قطر 

وثيق  بشكل  مرتبط  وألنه  التاريخ،  مّر  عىل  الخليج  ومنطقة 

الذي  الضيافة  بكرم  يتصف  أن  له  بّد  فال  القطرية،  بالثقافة 

يشتهر به أهل قطر، حيث سيستضيف استاد البيت الضيوف 

من شتى أنحاء العامل بكل حفاوة، مقدًما لهم الفرصة ليعيشوا 

تجربة مفعمة بعبق التقاليد القطرية األصيلة.

يحتفي تصميم استاد البيت بجزٍء مهم من مايض قطر، وُيحايك 

املستقبلية،  املجتمعية  املتطلبات  الحسبان  يف  واضًعا  حارضها 

حيث سُيحاط مبرافق مختلفة تلبي هذه املتطلبات، وسيكون 

إنشاؤه منوذًجا للتنمية الصديقة للبيئة، حيث سيسعى القامئون 

اللجنة  التي ترسخها  عىل مرشوعه لتحقيق أهداف االستدامة 

عاملي  رصًحا  كونه  إىل  باإلضافة  واإلرث،  للمشاريع  العليا 

العامل 2022، وسيصبح  باستضافة بطولة كأس  يليق  املستوى، 

يف  االستادات  إنشاء  عامل  يف  به  يحتذى  منوذًجا  االستاد  هذا 

املستقبل.

استاد البيت استاد البيت .. خيمة أهل البادية .. خيمة أهل البادية 
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ُيبنى استاد الريان الجديد يف موقع استاد أحمد بن عيل، وستتزين 

واجهته الخارجية املتموجة برموز متثل الثقافة القطرية بكل روعة. 

تأخذ شكل  قطر، حيث  طبيعة  باالستاد  املحيطة  املرافق  وتعكس 

الكثبان الرملية يف داللة عىل الطابع الصحراوي الجميل املمتد غريب 

البالد.

من  مقربة  عىل  القطرية،  املدن  أعرق  إحدى  الريان،  مدينة  تقع 

الطبيعي،  الجامل  ذات  القطرية  الصحراء  إىل  الطريق  يف  الدوحة 

وهي عىل موعد مع بزوغ فجر جديد يف املستقبل القريب.

ُتعرف الريان بتمسكها بالتاريخ، وحّب أهلها للثقافة األصيلة، كام 

القدم  كرة  أندية  أكرث  أحد  الريايض–  الريان  –نادي  ناديها  يعترب 

شعبية يف قطر. ويتسع االستاد إىل 40 ألف مشّجع خالل مباريات 

كأس العامل 2022.

يستقي االستاد صفاته من منطقة الريان التي تحتضنه، والتي تتميز 

مبوقع جغرايف محاٍذ للصحراء، مام يجعلها أكرث حرًصا عىل املحافظة 

عىل الطبيعة ومصادرها التي لطاملا اكتسبت أهمية كربى يف حياة 

عىل  واإلرث  للمشاريع  العليا  اللجنة  حرصت  لذا  املنطقة؛  أهل 

استخدام مواد بناء ومامرسات صديقة للبيئة يف إنشاء استاد الريان 

الجديد.

استاد أحمد بن علي .. استاد أحمد بن علي .. صفاته من منطقتهصفاته من منطقته
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يجّسد استاد لوسيل، الذي ستبلغ طاقته االستيعابية 80 ألف مقعد، 

الثقافة  مشاركة  تجاه  وحامس  طموح  من  قطر  دولة  تحمله  ما 

حول  الناس  من  املاليني  فيه  وسيشاهد  أجمع،  العامل  مع  العربية 

العامل نهايئ كأس العامل 2022 يف قطر.

استوحي تصميم االستاد االستثنايئ من تداخل الضوء والظل الذي 

ميّيز الفنار العريب التقليدي أو الفانوس، كام يعكس هيكله وواجهته 

النقوش بالغة الدقة عىل أوعية الطعام، واألواين، وغريها من القطع 

الفنية التي ُوِجدت يف أرجاء العامل العريب واإلسالمي خالل نهوض 

مدينة  وهي  لوسيل،  محور  االستاد  سيعّد  املنطقة.  يف  الحضارة 

عرصية جديدة صممت عىل أحدث طراز؛ لتلبي احتياجات السكان، 

ولتسطر بذلك صفحة جديدة من تاريخ دولة قطر، بينام تفخر، يف 

الوقت ذاته، برثاء وعراقة مايض الدولة واملنطقة.

وسط  من  الشامل  إىل  كلم   15 مسافة  عىل  الواقعة  لوسيل،  تعّد 

الدوحة، مدينة رائدة بني املدن، فكافة جوانب التخطيط للمدينة، 

سواء نظام الرتام، أو وفرة املساحات الخرضاء، أو هذا االستاد الذي 

اإلنسان  احتياجات  حول  تتمحور  االستدامة،  عنارص  عىل  يرتكز 

ألف   200 تحتضن  مدينة  لوسيل  لتصبح  البيئة،  عىل  والحفاظ 

البيئة، وينعمون بإرث هذا االستاد  تناغم مع  شخص يعيشون يف 

الرائع.

عقب انتهاء منافسات كأس العامل 2022 سوف يجري تحويل استاد 

ومرافق  ومقاٍه  ومتاجر  مدارس  تضم  مجتمعية  وجهة  إىل  لوسيل 

رياضية وعيادات طبية، وسوف يتيح هذا املركز املجتمعي متعدد 

السقف  وهو  واحد،  سقف  تحت  الناس  يحتاجه  ما  كل  األغراض 

األصيل الستاد كرة القدم.

سوف يجري تفكيك معظم مقاعده، البالغ عددها 80 ألف مقعد، 

لهذا  االستثنايئ  اإلرث  لينتقل  رياضية،  لصالح مشاريع  بها  والتربّع 

االستاد املتميز، وكذلك جزء من تاريخ كأس العامل قطر 2022 إىل 

مواقع أخرى حول العامل.

استاد لوسيل .. استاد لوسيل .. الفنار العربي التقليديالفنار العربي التقليدي
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للتفكيك،  قابلة  ومقاعد  البحري،  الشحن  حاويات  ُتستخدم 

بتصميم  ميتاز  والذي  االستاد،  هذا  بناء  يف  أخرى  بناء  ووحدات 

مذهل، وبسعة تصل إىل 40 ألف مقعد. 

وال يقترص االبتكار الذي يزخر به االستاد عىل ذلك، بل سيجري –

أيًضا– تفكيكه بالكامل، وإعادة االستفادة منه يف أغراض أخرى بعد 

كأس العامل 2022، وسوف تستخدم أجزاء هذا االستاد يف مشاريع 

يف  جديدة  معايري  ليضع  بالرياضة،  مرتبطة  غري  وأخرى  رياضية 

فضاء االستدامة، ويطرح أفكاًرا جديدة وجريئة يف التخطيط إلرث 

البطولة.

يقع استاد 974 عىل ساحل الخليج، ويطّل عىل ناطحات السحاب 

املذهلة مبنطقة الخليج الغريب يف الجهة املقابلة، وسوف يستضيف 

هذا االستاد الرائع مباريات ضمن كأس العامل قطر 2022، وعقب 

انتهاء البطولة سوف ُيفكك االستاد ليتم يف موقعه إنشاء مرشوع 

يطّل عىل الواجهة املائية يعود بالنفع عىل أبناء املجتمع.

يقّدم استاد 974 منوذًجا ُيحتذى به ملطّوري االستادات ومنظمي 

بنية  من  سيوفره  ما  جانب  إىل  هذا  العامل،  يف  الكربى  البطوالت 

املقاعد  استخدام  ميكن  إذ  متنوعة  رياضية  ملشاريع  قّيمة  تحتية 

والسقف وباقي مكونات االستاد يف إنشاء مشاريع أخرى، وسيتم 

أو حتى عقود  أعوام  االستاد عىل مدى  االستفادة من أجزاء هذا 

قادمة.

استاد استاد 974974 ..  .. تصميم مذهلتصميم مذهل
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استاد الثاممة يرمز إىل الثقافة القطرية والعربية الغنية، وتاريخ 

منطقتنا العريق، وسيستضيف هذا االستاد، البالغة سعته 40 

املجموعات  العامل 2022 من دور  ألف مقعد، مباريات كأس 

حتى الدور ربع النهايئ.

مدينة  قلب  جنويب  كيلومرتًا   12 بعد  عىل  الثاممة  استاد  يقع 

الدوحة املتأللئ بأبراجه الشاهقة، ومتنزهاته النابضة بالحياة، 

وقد اْستوِحي تصميم االستاد من شكل )القحفية( وهو االسم 

الذي تعرف به القبعة التقليدية يف قطر، ويرتديها الرجال يف 

أساسًيا من  القحفية جزًءا  العريب. تشكل  الوطن  أنحاء  جميع 

الغرتة  تحت  الرجال  يلبسها  إذ  منطقتنا،  يف  التقليدي  الزي 

متثل  الــرأس.  عىل  لتثبيتهام  داعــاًم  أساًسا  فتكون  والعقال، 

بالنفس، وهي بذلك خري رمز  القحفية رمزًا للكرامة واالعتزاز 

بالدنا  يف  األطفال  ارتباط  يبدأ  املنطقة.   دول  وباقي  لقطر 

الدينية  املناسبات  بالقحفية يف سن مبكرة، خاصة يف  العربية 

والوطنية والثقافية، ثم يعتادون عىل ارتدائها بشكل مستمر يف 

مراحلهم العمرية قبل أن يبدؤوا بارتداء الغرتة والعقال معها 

يف معظم البلدان. قد تختلف مسميات وتصاميم القحفية بني 

العرب، إال أنهم يجتمعون عىل ارتدائها كقاسم مشرتك بينهم، 

سيجمع  حيث  الثاممة،  استاد  تصميم  فكرة  جاءت  هنا  ومن 

العامل ألول مرة يف  بطولة كأس  العام 2022 يف  مًعا يف  العامل 

ودوره  القطري،  الشباب  إىل  الثاممة  استاد  ويرمز  منطقتنا، 

الرئييس يف نهوض البالد وبزوغ نجمها كالعب أسايس يف املشهد 

الريايض العاملي، يف حني يحتفي بالتقاليد العربية التي استوِحي 

تصميم االستاد منها. سيتم تخفيض طاقة االستاد االستيعابية يف 

متطلبات  لتلبية  يكفي  مبا  البطولة،  بعد  ما  اإلرث،  مرحلة 

الجودة  عالية  رياضية  تحتية  بنية  وليوفر  القطرية،  الرياضة 

لتطوير  مقعد  ألف   20 بـ  التربع  سيتم  حيث  النامية،  للدول 

وسيستخدم  العامل،  من  مختلفة  أرجاء  يف  رياضية  مشاريع 

كرة  مباريات  الستضافة  الجديدة  االستيعابية  بطاقته  االستاد 

القدم والفعاليات الرياضية األخرى، باإلضافة إىل ذلك، ستضم 

كام  العاملية،  الشهرة  ذي  سبيتار  مستشفى  من  فرًعا  املنشأة 

سيحّل فندق عرصي صغري مكان املدرجات العليا يف االستاد.

استاد الثمامة استاد الثمامة .. يرمز إلى ثقافتنا.. يرمز إلى ثقافتنا
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