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กาตาร์ ทวั ร์ 2019
กิจกรรมทีเ่ ต็มไปด้ วยความตืน่ เต้นเร้ าใจในวันแรก ณ เมืองโอฮาสาหรับสโมสรฟุตบอลปารีแซ็ง-แฌร์ แม็ง (Paris SaintGermain)
ในวันจันทร์ที่
14
มกราคมซึ่งเป็ นส่ วนหนึ่ งของกาตาร์ ทวั ร์
แฌร์แม็งมีส่วนร่ วมในกิจกรรมมากมายที่จดั โดยพันธมิตรของสโมสรและพันธมิตรในประเทศกาตาร์

ผูเ้ ล่นสโมสรฟุตบอลปารี แซ็ง-

องค์การการท่องเที่ยวแห่งชาติกาตาร์ (QNTC) นาเนย์มาร์ จูเนียร์ (Neymar Jr.), จันลุยจี บุฟฟอน (Gianluigi Buffon), แองเจิล
ดิมาเรี ย (Angel Di Maria) และติอาโก้ ซิลวา (Thiago Silva) เดินทางไปยังใจกลางทะเลทรายเพื่อถ่ายโฆษณาเกี่ยวกับประสิ ทธิภาพ
ความเอาจริ งเอาจัง และความพากเพียรของนักกีฬา
อัลฟ้ งส์ อเรโอล่า (Alphonse Areola), ธิ โล่ เคห์เรอร์ (Thilo Kehrer), เพรสแนล คิมเพมเบ้ (Presnel Kimpembe),
โธมัส
มูนิเย่ร์
(Thomas
Meunier)
และคริ สโตเฟอร์
เอ็นกุนกู
(Christopher
Nkunku)
เป็ นหนึ่งในผูโ้ ดยสารกลุ่มแรกที่นงั่ รถไฟใต้ดินสายเชื่อมต่อสนามกีฬา
Al
Wakrah
ที่จะเปิ ดให้บริ การในเร็ วๆ
นี้
และเพลิดเพลินไปกับการเยีย่ มชมสนามกีฬาที่กาลังก่อสร้างเพื่อรอต้อนรับการมาของฟุตบอลโลกปี 2022
ดาเนียล อัลวีส (Dani Alves), เอดิสนั คาวานี (Edinson Cavani), มาร์ควินญอส (Marquinhos), กีลียาน อึมบาเป
(Kylian Mbappé) และมาร์ โก แวร์รัตตี (Marco Verratti) ร่ วมทีมกันที่โรงแรม Kempinski เพื่อถ่ายทาโฆษณาให้กบั ธนาคาร
Qatari QNB
โค้ชโทมัส ทูเคิล (Thomas Tuchel) และแมกซ์เวลล์ (Maxwell) ได้เดินทางไปเยีย่ มชมศูนย์กีฬาที่ Aspire Complex
และเข้าร่ วมการฝึ กซ้อมเยาวชนพร้อมกับโค้ชของ Aspire Academy
ปัจจุบนั มีเด็กกว่า 300 คนเข้าร่ วมพิธีเปิ ดสถาบันการศึกษา Doha Academy ของสโมสรฟุตบอลปารี แซ็ง-แฌร์แม็ง (Paris SaintGermain) เมื่อมีการปรากฏตัวของแปรสเนล คิมแปมเบ (Presnel Kimpembe), เลย์แว็ง คูร์กซาว่า (Layvin Kurzawa),
มูสซ่า ดิยาบี้ (Moussa Diaby), สแตนลี่ย ์ เอ็นโซกี้ (Stanley N'Soki) และโกแล็ง ดักบา(Colin Dagba) ทาให้เด็ก ๆ
สนุกสนานกับการถ่ายภาพและขอลายเซ็นต์ที่สถาบันการฝึ กสอนซึ่ งตั้งอยูบ่ นพื้นที่ของ Qatar Foundation

ความร่ วมมือล่าสุดระหว่างสโมสรฟุตบอลปารี แซ็ง-แฌร์แม็ง (Paris Saint-Germain) และนักออกแบบชาวอินเดีย Manish Arora
ได้รับการจัดแสดงที่โรงแรม Kempinski มาร์โก แวร์รัตตี (Marco Verratti) และเอริ ค มักซิม ชูโป-โมติง(Eric Maxim
Choupo-Moting) เข้าแถวถ่ายแบบแฟชัน่ เพื่อเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์ระดับนานาชาติที่เปิ ดตัวเป็ นครั้งแรกในกาตาร์
แฟนบอลชาวกาตาร์แห่กนั ไปที่ช่วงเวลาเซ็นต์ชื่อที่จดั ขึ้นที่บูติกปารี แซ็ง-แฌร์แม็งในศูนย์การค้า Villagio
Meunier) และธิ โล่ เคห์เรอร์ (Thilo Kehrer) แบ่งปันช่วงเวลาพิเศษกับผูส้ นับสนุนปั จจุบนั

โธมัส

มูนิเยร์

(Thomas

ที่ชายหาด Katara ทางตอนเหนือของกรุ งโดฮา นักฟุตบอลที่ประกอบด้วยคริ สโตเฟอร์ เอ็นกุนกู (Christopher Nkunku), อัลฟ้ งส์
อเรโอล่า (Alphonse Areola)) และเซบาสเตียง ซีบวั ส์ (Sebastien Cibois) ได้ลองเสี่ ยงโชคกับผูเ้ ล่น eSports
มืออาชีพของปารี แซ็ง-แฌร์แม็ง: Ahmed Al-Meghessib ชาวกาตาร์และ Rafael Fortes ชาวบราซิ ลหรื อที่รู้จกั กันในนาม
"Rafifa13"
ผูเ้ ล่นหลักหลายคนมีส่วนร่ วมในการสัมภาษณ์กบั สื่ อท้องถิ่นและต่างประเทศมากมาย และเพื่อจบวันที่วนุ่ วายอย่างสวยงาม เราจะมีการฝึ กซ้อมกันที่สนาม
Aspire Zone
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