
دخلنا التاريخ الرياضي من أوسع أبوابه
حصدنا كأس آسيا ألول مرة رغم وجود من يصطادون في املاء العكر

كلمـة أخيــرة

لعبة كرة القدم تتطلب دائما شيئا واحدا وهو 
 .. الرياضية قبل كل شــيء  بــاالخــالق  التحلي 
الوطني خالل  الــشــيء مــا ميز منتخبنا  وهــذا 
بطولة اسيا 2019 إذ أثبت انه األفضل في هذا 
 .. املهم  اللقب اإلقليمي  نــال هــذا  الجانب حتى 
الكوكبة من  الفريق وبهذه  فهنيئا لقطر بهذا 
الرجال الذين حصدوا اللقب التاريخي وحققوا 
لــم تحققه األجــيــال السابقة .. والـــى األمــام  مــا 
دائما .. يا أبناء قطر الصمود واألمجاد .. في 
ظل رعاية صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد 

آل ثاني أمير البالد املفدى .

D r . a l k u w a r i @ h o t m a i l . c o mد. ربيـعة بن صباح الكـواري

ال شيء اسمه مستحيل في لعبة كرة القدم .. فقد 
تخسر وقــد تــربــح .. وفــي بطولة كــأس آســيــا لكرة 
القدم حقق منتخب قطر الوطني أمس الجمعة أكبر 
إنجاز تاريخي له في هذه اللعبة بحصد بطولة كأس 
.. حيث تستعد  الــقــدم 2019 ألول مــرة  آسيا لكرة 
الــعــالــم عـــام 2022 على  قــطــر بــعــدهــا لتنظيم كـــأس 

أرض الخير .
◄ والفوز بكأس آسيا يؤكد 

على أننا قادرون على تحمل املسؤولية وقيادة العالم 
اجمع في اقامة بطولة عاملية مميزة وبلون مختلف 
البطوالت  الكبير واقــامــة افضل  بفضل االستعداد 
.. ارض  العطاء واألمــجــاد  تنظيما واداء على ارض 
قطر .. التي كانت وما زالــت تتحدى املستحيل من 
اجل ان تبهر العالم بالتنظيم املنتظر بإذن الله تعالى 
رغـــم االحــقــاد واالفــــتــــراءات االعــالمــيــة الــتــي تشنها 
ضدنا دول الحصار عبر اكاذيبها التي تدعيها من 
اجل تشويه الحقيقة وخلق املزيد من سيناريوهات 
الــدجــل حــيــث تــعــودنــا عليها مــنــذ 5 يــونــيــو 2017 

وحتى هذه اللحظة ؟!! .
◄ األدعم واإلنجاز التاريخي

بــدء بطولة كــأس آسيا في  التخمينات قبل  لم تكن 
الــكــأس بكل  نسخة 2019 تتوقع أن تحصد قطر 
هـــذه الــســهــولــة وبــطــريــقــة لـــم تــخــطــر عــلــى بـــال أحــد 
.. فــبــالــرغــم مــن حــصــار  قــطــر الـــذي جـــاء كــمــؤامــرة 
الغالي ومكيدة مدبرة من  الوطن  مفتعلة ضد هــذا 
قبل دول الجوار التي تنكرت للجميل .. إال أن عزم 
القدم أصــروا على تحقيق حلم  أبناء قطر في كــرة 
كأس البطولة وتحويله الى حقيقة بكل ما يمتلكون 
من قوة واصرار وارادة .. ليعودوا من ابوظبي وهم 
يحملون هذا االنجاز التاريخي الول مرة في تاريخ 

الكرة القطرية .
◄ اليابان لم يكن صيدًا سهًال

النهائية على كأس آسيا يوم أمس جاءت  واملــبــاراة 
صعبة لالدعم ولم تمر مرور الكرام دون بذل الكثير 
مـــن الــجــهــد فـــي وســـط املــلــعــب بـــمـــؤازرة الجماهير 
.. ولعل  الــتــي وقــفــت معه حتى آخــر رمــق  العمانية 
مــبــاراتــنــا الــســابــقــة مـــع االمـــــــارات صــاحــب االرض 
ــبــدايــة لــهــذا الــتــفــوق واملــواصــلــة  والــجــمــهــور كــانــت ال
الــوطــنــي  فــقــدم منتخبنا   .. الــبــطــولــة  كـــأس  لــحــصــد 
مستوى متميزا في لعبة كرة القدم الحديثة واثرى 
املشهد الرياضي بلعب ابهر عشاق هذه اللعبة في 
كافة الدول االسيوية الذين شاهدوا املباراة وصفقوا 
للكأس  النهائية  املباراة  انتهاء  لالدعم بحرارة فور 
اآلســيــويــة فــي مشهد تاريخي يــدون الول مــرة في 
سماء الكرة القطرية .. فقد كان االدعم أيضا متميزا 
في هدوء اعصابه الحديدية عبر تركيزه على الفوز 
دون أي عصبية او تشنج وهو من أهم العوامل التي 

جعلتنا نكسب املباراة بامتياز .
◄ كما أن سانشيز 

الفريق  أربـــك حــســابــات   .. الــوطــنــي  مـــدرب منتخبنا 
الــيــابــانــي بـــإدخـــال بــعــض الــخــطــط الــبــديــلــة وبــمــهــارة 
عــالــيــة مكنته مــن االنــتــصــار عــلــى الــخــصــم بفضل 
" لتخطي  الــســر  " كلمة  الـــذي كــان بمثابة  التكتيك 
الــحــاجــز الــيــابــانــي .. وطــبــق فــريــقــنــا الــوطــنــي كــافــة 
.. فسجل  التي طلبت منه خــالل الشوطني  الخطط 

هدفني نظيفني في الشوط االول .. وواصل مسيرة 
اللعب الفني الرائع بقدرات عالية حيث اضاف الهدف 
الــثــالــث عــن طــريــق ضــربــة جـــزاء صحيحة 100 % 
الياباني عن طريق  للفريق  مع إضافة هدف وحيد 
الــنــهــائــيــة بانتصار  املـــبـــاراة  لتنتهي   .. ضــربــة حــظ 
تاريخي لالدعم يسجل ألول مــرة في بطولة آسيا 
القطرية  للكرة  .. وهو نصر جديد يضاف  الكروية 
بــعــد انــتــصــاراتــه الــســابــقــة فــي بــطــولــة كـــأس الخليج 
بــدأ حصدها منذ  القدم ألكثر من مــرة والتي  لكرة 

تسعينيات القرن املاضي .
◄ وبعد كل هذا املشوار

من االإجاز واإلبداع في كأس آسيا 2019 .. يستقبل 
أهل قطر هذه األيام اسود آسيا وأسود تميم .. إنهم 
الذين قهروا املستحيل وحققوا أفضل  رجال قطر 
املــســتــوى اإلقليمي  الــكــرويــة لقطر على  اإلنـــجـــازات 
ــرة فـــي مــســيــرتــنــا الــريــاضــيــة بــشــكــل لفت  الول مــ
االنــظــار وحــقــق االمــنــيــات حــني فــاجــأ االدعـــم العالم 
اجمع باملستوى الرفيع للعبة كرة القدم .. وهو بعد 
هذا املستوى املبدع يبدأ يعد العدة من اآلن ملونديال 
2022 لكونها اكبر مسابقة عاملية في مضمار الكرة 
الوطني على  .. وال نستغرب ان يحافظ منتخبنا 
نفس االداء الراقي لتحقيق املزيد من االنجازات في 

تاريخ اللعبة بإذن الله تعالى .
◄ تحققت األحالم في مسك الختام

نعم لقد تحققت أحالمنا في ختام البطولة االسيوية 
.. ويبقى الدور بعد اليوم على االتحاد القطري لكرة 
ــادم مــن الــشــبــاب الــقــطــري  الــقــدم فــي اعــــداد جــيــل قــ
للمنتخب  يستطيع ان يكون بمثابة الصف اآلخــر 
الحالي .. فالشباب شريحة مهمة لالرتقاء باملجتمع 
وبخاصة في املجال الرياضي .. وإعدادها بالشكل 
الجيد الذي يجعلنا دائما على ثقة برجال الغد الذين 

هم أساس بناء قطر املستقبل .
◄ حسن الهيدوس يرفع الكأس 

الــــالعــــب " حــســن  ــم  ــ ــ نـــجـــم االدعـ ــع  ــرفـ يـ ــرة  ــ وألول مـ
" كــأس بطولة آســيــا 2019 مبتهجا هو  الــهــيــدوس 
انــجــازا تاريخيا  الثمني ومسجال  وزمـــالؤه بالفوز 
يضاف لالنجازات التاريخية القطرية في كرة القدم 
.. وهــو ما يسجل الول مــرة ملنتخبنا الوطني الول 
انــه يأتي في ظل ظــروف سياسية  مــرة بالرغم من 
التآمر ضد دولــة قطر واإلســاءة  مفتعلة تقوم على 
ــــالم  ــائــــل االعـ إلـــيـــهـــا وتـــشـــويـــه صـــورتـــهـــا عـــبـــر وســ
.. فهنيئا لنجوم  ــآرب  املــ بــعــض  املختلفة لتحقيق 
انهم االفضل على  للعالم  اثبتوا  الذين  قطر األبطال 

مستوى القارة اآلسيوية .
◄ أفضل العب وحارس وهداف 

ــم بــكــأس آســيــا لكرة  وفـــور اإلعــــالن عــن فـــوز االدعــ

القدم 2019 تم اإلعالن عن حصد منتخبنا الوطني 
لثالثة القاب اخرى غير الفوز بالبطولة .. وهي :

الــوطــنــي باكتساح  يــؤكــد أحقية منتخبنا  مــا  وهـــذا 
البطولة واالستحواذ على أفضل األرقام واأللقاب في 
الــدورة التي قدمنا فيها تجربة كروية مشرفة  هذه 
فاقت كل الوصف واستحق فيها فريقنا كل عبارات 
الشكر والثناء بسبب أدائه املتميز عندما فاجأ كل 
من حضر هذه االحتفالية الرياضية على مستوى 

القارة اآلسيوية .
◄ جماهيرنا الوفية

اليابان 3 /  1  ومــع اإلعـــالن عــن انتصار قطر على 
القطرية  الجماهير  الكأس اآلسيوية خرجت  ونيل 
ــوارع وقــــــادوا املـــســـيـــرات االحــتــفــالــيــة منذ  ــــشــ ــى ال ــ ال
العشاء وحتى وقت الفجر .. حيث عبرت من خالله 
هذه الجماهير عن سعادتها وغبطاها بهذا النصر 
الــذي يحدث الول مــرة فــي تاريخنا الكروي  املـــؤزر 
الجماهير  نــلــوم هــذه  .. وال  الــلــه وفضله  بحمد مــن 
الــوفــيــة لوطنها مــن إظــهــار هــذه الــفــرحــة الــتــي كانت 

ممزوجة بدموع الفرح تعبيرا عن الفوز الغالي .
◄ انفعال املعلق يوسف سيف

كان املعلق الرياضي القدير " يوسف سيف " متأثرا 
ــاراة الــنــهــائــيــة .. واخــتــلــجــت فرحته  ــبـ بــعــد نــهــايــة املـ
تــم نحت  البكاء بشكل عفوي عندما  السعيدة مــع 
اســم قطر على كــأس آسيا " قطر بطل كــأس آسيا 
2019  " وهي بال شك من اللحظات التاريخية التي 
ال ولن تنسى حيث سجلها التاريخ بأحرف من نور 

إلى األبد . 
◄ شكر خاص للجمهور العماني 

وال يــفــوتــنــا أن نــتــقــدم بــجــزيــل الــشــكــر والــعــرفــان 
الــتــي وفـــدت مــن سلطنة عمان  الــوفــيــة  للجماهير 
املـــبـــاراة  فـــي  الــوطــنــي  ملـــــؤازرة منتخبنا  الــشــقــيــقــة 
بــن زايـــد في  بــاألمــس على ملعب محمد  النهائية 

التي  الحبيبة  الجماهير  .. فلكل هذه  ابوظبي  إمــارة 
لها  الـــدورة اآلسيوية نقول  أخلصت لقطر في هــذه 
إن كل ما قدمتموه لقطر ولفريقها الوطني لم يكن 
الحمية والكرم  أهــل  .. فأنتم  الغريب عليكم  باألمر 
والــشــجــاعــة على مــدى الــتــاريــخ .. وشــهــادتــنــا فيهم 

مجروحة .
◄ والشكر موصول أيضًا 

الــدول  البطولة من  لكل من ساند منتخب قطر في 
األخــــرى مــن الــبــلــدان الــعــربــيــة وغــيــر الــعــربــيــة مــثــل : 
ــالـــي غــــزة بفلسطني  ــيــمــن وأهـ الــكــويــت واألردن وال
الــذي  الحب  يــدل على  .. وهــذا مــا  وماليزيا وغيرها 

لــالدعــم قبل وبعد حصوله على كأس  يكنه هــؤالء 
آسيا .. كما يدل داللة واضحة على اإلعجاب باللعب 
إبهار في  القطري وما قدمه من  للمنتخب  النظيف 
لعبة كرة القدم وإعداد جيل يبشر بالخير من نجوم 

تألقت في سماء هذه  الدورة . 
◄ موعدنا مونديال 2022 

التنازلي لكأس  العد  الفوز بكأس آسيا يبدأ  وبعد 
العالم القادمة على ارض الدوحة .. وما من شك أن 
العدة  الوقت ما زال مبكرا لكن من املطلوب ان نعد 
التدبير في املجال  التخطيط وحسن  من اآلن عبر 
.. ولعل  القدم  لعبة كــرة  التركيز على  الرياضي مع 
أكــاديــمــيــة اســبــايــر "سيسهل مهمة إعــداد   " وجـــود 
 .. القدم بكل ثقة واقــتــدار  أجيال املستقبل في كــرة 
القدم سيكون مركزا  القطري لكرة  كما أن االتحاد 
أكبر بهذا  املقبلة على االهتمام بشكل  املرحلة  في 
الكثير من  الــذي نعول عليه  الشاب  الوطني  الفريق 

أجل املنافسة على كأس العالم بكل قوة .
◄ قالوا بعد االنتصار التاريخي 

كلمات معبرة خرجت من أفواه كبار املسؤولني في 
.. حيث قال  التاريخي  الفوز  الدولة تعبيرا عن هــذا 

سعادة الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني :
ــا وتــعــد  ــيــ " قـــطـــر شــــرفــــت كــــل الــــعــــرب بــــكــــأس آســ

بتشريفهم عند استضافة مونديال 2022 " .
وقال معالي رئيس مجلس الوزراء الشيخ عبدالله بن 

ناصر آل ثاني :
" كفيتوا ووفيتوا يا أسود تميم .. فخورون بكم يا 

أبطال آسيا " .
آل ثاني  الشيخ عبدالرحمن بن حمد  وقــال سعادة 

الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية لإلعالم :
" منتخبنا الــوطــنــي طــوع الــصــعــاب .. وانــتــزع كأس 

آسيا 2019 " .

◄ بعزم الرجال وهممهم العالية ودعم سمو األمير تربعنا على عرش الكرة اآلسيوية
◄ الثقة بالنفس والتمتع باألخالق الرفيعة من أهم وأبرز عوامل الفوز بالكأس الغالية

◄ جماهيرنا الوفية كانت خير من عبر عن االنتصار التاريخي واألدعم يستحق أجمل كرنفال 
◄ مونديال 2022 يبقى األمل املنتظر ملواصلة املسيرة لتحقيق الحلم األكبر لألجيال

محليات55 العدد 11188 السبت 27 جمادى األولى 1440 هـ 2 فبراير 2019م ◄◄


