
 

 משמחים מעריצים בדוחהכוכבי פריז סן ז'רמן 

על גבי דהים את ההמונים במשחק תצוגה שנערך וה 2017ס לקטאר במסגרת טור החורף המועדון הצרפתי ט
 מגרש צף במפרץ הפרסי.

מקטאר במהלך ריצי כדורגל כוכבי העל של פריז סן ז'רמן נפגשו עם אלפי מע -- /PRNewswire/דוחה, קטאר
 בקטאר השבוע. שנערך של המועדון  2017 טור החורף

 ערוצית: -הקליקו כאן כדי לחוות את ההודעה לעיתונות האינטראקטיבית והרב

 Neymar Jr ,Edinson Cavani ,Kylianכולל  ,חלק מהשחקנים המובילים בעולםהמורכב מהצוות, חברי 
Mbappe ,Dani Alves ,Marco Verratti ,Julian Draxler ו-Angel Di Maria , קטאר.במשך יומיים בביקרו 

רגעים המיוחדים ביותר של הביקור, ובפעם הראשונה בעולם, הקבוצה שיחקה משחק אימון על גבי באחד ה
של דוחה, עם קו השמיים המדהים של העיר  Westbayמגרש כדורגל שצף על מימי המפרץ הפרסי בשכונת 

 ברקע. 

התכנית העמוסה כללה גם סיור ספארי מדברי בו השתתפה קבוצת שחקנים יחד עם רשות התיירות הקטארית 
(QTA במטרה להכיר את ) היפהפה של קטאר ולנפוש במחנה מדברי אופייני למקום. שחקנים הים התיכון

בכדי ללמוד אודות ההיסטוריה  Msheireb -מהקבוצה גם התוודעו לתרבות הקטארית בעת ביקור במוזיאוני ה
המלכותי, שם הם Shangri-La -גג מלון ה לשל המדינה, ולבסוף הוזמנו לסעוד בארוחה קטארית מסורתית ע

 נהנו מנוף מרהיב למצוק של דוחה.

בקניון של קטאר. שם הם  Ooredooמספר שחקנים השתתפו במפגש חתימות פתוח לציבור שאורגן על ידי 
לתפוס הצצה על השחקנים האהובים עליהם. ת מעריצים מקומיים נרגשים שביקשו התקבלו על ידי מאו

Ooredoo  ילדים להשתתף במפגש בקליניקה בהובלת המאמן  50גם הזמינוUnai Emery עם תמיכה של ,
Zoumana Camara  .ושחקנים מהקבוצה 

( ומשרד QNBשחקנים מקומיים צעירים ומבטיחים שנבחרו על ידי הבנק הלאומי הקטארי ) 20במהלך הסיור, 
החינוך קיבלו הזדמנות להיפגש עם קבוצה של שחקנים וללמוד מהם כישורים חדשים וניסיון יקר ערך לעתידם 

 המקצועי. 

 .Katara-סורתית מיוחדת בבדצמבר, השחקנים וצוות המועדון הוזמנו לארוחת ערב מ 21-בערב ה

 ,Mannikaהצרפתי  , יחד עםParis Saint-Germainהקטארי של  FIFA-שחקן ה -  Aameghessibבנוסף,
שהציג לראווה את הכישרונות הקטארים העולים, לפני החתמת מספר שחקני  esportsלקחו חלק בטורניר 

 . Paris Saint-Germainכדורגל עבור 
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