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العنابي األولمبي يخسر أمام األردني قبل التوجه ألوزبكستان
خسر منتخبنا الوطني تحت 23 سنة البروفة األخيرة أمام المنتخب األردني بنتيجة 2-3، سجل 

أهداف منتخبنا الوطني الالعب يوسف عبدالرزاق و هاشم علي.

وتعتبر هذه المباراة تجربة ودية ثانية قبل المغادرة إلى أوزبكستان للمشاركة في نهائيات كأس 

آسيا تحت 23 عاما التي تنطلق مطلع الشهر المقبل على استاد الجنوب في الوكرة.

عمر عبدالرحمن الجابر:

خيارات السكن مطروحة 
عبر المنصة الرسمية

الجابر  عبدالرحمن  عمر  كشف 

في  اإلسكان  إلدارة  التنفيذي  المدير 

خالل  واإلرث،  للمشاريع  العليا  اللجنة 

والفيالت  الشقق  خيارات  أن  المؤتمر، 

العائمة  والفنادق  السكنية  والمجمعات 

العطالت  وبيوت  المشجعين  وقرى 

المنصة  خالل  من  حاليًا  مطروحة  هي 

العطالت  بيوت  أن  مؤكدًا  الرسمية، 

خالل  من  أيضا  متاحة  ستكون  والفنادق 

»المخيمات  تقع  فيما  أخرى،  منصات 

اخرى  خيارات  عن  فضال  الصحراوية«، 

تطرح قريبًا.

قطر  في  مقيم  شخص  كل  أن  إلى  ونوه 

من  أشخاص   10 استقبال  بإمكانه 

تسجيل  خالل  من  واألصدقاء«  »األقارب 

على  الضيف  لبيانات  المستضيف 

منصة اإلقامة الرسمية.

المنصة  في  المسجلين  عدد  أن  وأكد 

تلقي  عن  معلًنا  باستمرار  تحديثه  يتم 

األول  اليوم  في  طلب  آالف  لثالثة  المنصة 

24 مارس الماضي، مشيرا  للتدشين في 

من  سيبدأ  لإلقامة  األسعار  معدل  أن  إلى 

تتغير  وقد  الواحدة«،  لـ»الليلة  دوالرا   80
السكن  ونوع  الموقع  حسب  األسعار 

الذي يتم اختياره.

»بإمكان  أنه  وأضاف 

حاملي  من  المشجعين 

مباريات  تذاكر 

حجز  البطولة 

إقامتهم  أماكن 

عبر  اآلن 

لمنصة  ا

الرسمية 

لحجز 

كن  ما أ

اإلقامة، 

وال تتجاوز تكلفة اإلقامة في بعض الشقق 

80 دوالرا أمريكيا لليلة الواحدة، فيما يبلغ 
العائمة  الفنادق  في  الغرف  بعض  حجز 

الفاخرة، التي تشتمل على مطاعم وتوفر 

حوالي  الترفيهية،  األنشطة  من  العديد 

180 دوالرا فقط في الليلة«.
سكنا  توفر  المنصة  أن  إلى  وأشار 

عال  مستوى  على  المونديال  لجماهير 

وفلل  شقق  في  السكن  خيارات  بجانب 

إلى  سكنية،  كوحدات  تجهيزها  تم 

بروة  شركة  وفرتها  التي  الخيارات  جانب 

سكنية  غرفة  ألف   28 بتجهيز  العقارية 

البواخر  إلى  باإلضافة  البطولة،  خالل 

الدولي  العمالقة في ميناء حمد  الفندقية 

باخرتين  في  غرفة  آالف  أربعة  وتوفر 

مشجع،  آالف   8 من  أكثر  سكن  لتمكين 

أربعة مواقع،  القرى السكنية في  بجانب 

واحدة منها في منطقة لوسيل وتوفر 2500 

الخيارات  بجانب  هذا  سكنية،  وحدة 

اإلضافية.

منها،  أخرى  خيارات  هناك  أن  إلى  ونوه 

ألفراد  يمكن  حيث  البطوالت،  منازل 

للفلل  رخص  استخراج  المجتمع 

تقدم  بهم  الخاصة  السكنية  والوحدات 

التي  المبادرات  كإحدى 

المجتمع،  إلشراك  تهدف 

األقارب  مع  اإلقامة  بجانب 

الخيار  وهذا  واألصدقاء، 

للمنصة  الدخول  يوفر 

لمن يرغب في استضافة 

أصدقائه  أو  أقاربه  أحد 

إصدار  من  ليتمكن 

بشكل  البطاقة 

ئي  تلقا

سهل  و

وبسيط.

خيارات متعددة للسكن وفرص لالستضافة خالل المونديال

»بطاقة هّيا«.. بوابة المشجعين لكأس العالم »2022«
الدوحة - قنا - أكدت اللجنة 
العليا للمشاريع واإلرث أن 

بطاقة هّيا تمثل البوابة 
الوحيدة للمشجعين 

الراغبين في الدخول إلى 
دولة قطر خالل نهائيات 

كأس العالم FIFA قطر 2022، 
وتشمل كافة الجماهير من 
مواطنين ومقيمين وأيضا 

الجماهير العالمية.

عقد  الذي  الصحفي  المؤتمر  في  ذلك  جاء 

أمس في فندق الفورسيزن بحضور لفيف 

من وسائل اإلعالم المحلية والدولية والقنوات 

الفضائية، حيث أكد السيد سعيد الكواري 

المدير التنفيذي لمنصة هّيا باللجنة العليا 

أن بطاقة هّيا هي بوابة  واإلرث،  للمشاريع 

وخارج  داخل  الجماهير  لجميع  الحضور 

قطر   FIFA العالم  كأس  مالعب  إلى  البالد 

2022، حيث يشترط على جميع من يرغب 
الحصول  البطولة  أثناء  البالد  دخول  في 

على بطاقة هيا الرقمية التي تستلزم شراء 

تذكرة الستصدارها.

وأضاف: »منذ اإلعالن عن بطاقة هيا، تلقينا 

الموافقة  تمت  التي  الطلبات  من  العديد 

جميع  على  وسيتعين  بالفعل«،  عليها 

الذين  والدوليين  المحليين  المشجعين 

قطر  العالم  كأس  مباريات  يحضرون 

بطاقة  على  للحصول  طلب  تقديم   2022
المشجعين  جميع  على  يجب  كما  هّيا، 

شراء  بعد  إقامتهم  حجز  أيًضا  الدوليين 

المباريات  وحضور  قطر  لدخول  تذاكرهم 

المواطنون  يكتفي  بينما  االستادات،  في 

المباراة  تذكرة  رقم  بإدخال  والمقيمون 

الميالد  وتاريخ  الشخصية  البطاقة  ورقم 

للحصول على البطاقة.

عن  اإلعالن  تم  التي  هّيا،  بطاقة  وتعد 

إطالقها في مارس الماضي، بمنزلة تصريح 

العديد  على  وتحتوي  قطر  إلى  بالدخول 

الثمانية  المالعب  دخول  أهمها  المزايا  من 

المجانية  المواصالت  وتوفير  للمونديال، 

في النقل العام، بما في ذلك الحافالت ومترو 

ستضاف  مزايا  عن  فضال  والترام،  الدوحة 

تم  أنه  إلى  مشيرا  المستقبل..  في  إليها 

ما  خاصة  خيارات  بعدة  البطاقة  تطوير 

والمميزات  التسجيل،  بعملية  يتعلق 

األماكن  على  الجماهير  تدخل  الحالية 

المالعب،  ودخول  والمواصالت  السياحية 

إلى  األخرى،  المزايا  من  العديد  وتتضمن 

جانب حضور عدد من الفعاليات واألنشطة 

المصاحبة للبطولة.

على  عملت  اللجنة  إن  الكواري  وقال 

هّيا  بطاقة  على  التقديم  عملية  تسهيل 

الحديثة،  التقنيات  أفضل  استخدام  عبر 

قطر   FIFA العالم  كأس  أن  إلى  مشيرا 

2022 هي المظلة التي تحتوي على جميع 
اإلجراءات الالزمة التي ينبغي على الجمهور 

شراء  مثل  المونديال،  لحضور  اتباعها 

وبعدها  السكن،  على  والحصول  التذاكر 

عبر  البطاقة  على  للحصول  التقديم  يتم 

للتقديم  شقان  »هناك  المنصة..وتابع 

يتعلق  حيث  البطاقة،  على  للحصول 

الشق األول بالجماهير من خارج البالد من 

عليهم  وهؤالء  الدولية،  الوثائق  أصحاب 

شراء  وهي  الصحيحة  اإلجراءات  اتخاذ 

التذاكر والتأكد منها، وحجز مكان السكن 

التقديم  ثم  ومن  منه  والتأكد  واإلقامة، 

الثاني  الشق  أما  البطاقة،  على  للحصول 

فيتعلق بالجماهير داخل البالد من أصحاب 

البطاقات الشخصية، وهؤالء عليهم اتخاذ 

ثم  ومن  التذكرة  شراء  األولى  خطوتين 

وبعد  هّيا،  بطاقة  على  للحصول  التقديم 

الموافقة يتم تحميل النسخة الرقمية من 

خالل البرامج الذكية وبرنامج هيا، وجميع 

المالعب  حضور  في  الراغبين  الجماهير 

التذكرة  على  الحصول  عليهم  يجب 

على  الحصول  تسبق  إلزامية  باعتبارها 

البطاقة«.

الذين  المجاورة  الدول  جماهير  وحول 

اليوم  في  والعودة  الحضور  في  يرغبون 

اإلقامة  خيار  هناك  أن  الكواري  أوضح  ذاته، 

ليوم واحد، وهذا الخيار سيكون متوفرا عبر 

الخدمات  لمراكز  بالنسبة  أما  المنصة، 

عنها  واإلعالن  المراكز  تدشين  فسيتم 

قريبا، وخاللها سيتم طباعة بطاقات هيا.

{ من المؤتمر الصحفي أمس

برعاية نادي السباق والفروسية

»غرة الزمان« تفوز بـ »قطر ليلوفاج«
أقيم  والفروسية  السباق  نادي  برعاية 

ليلوفاج  قطر  جائزة  سباق  أمس  مساء 

العربية  للخيل  الثانية  الفئة  من 

مضمار  على  2000م  لمسافة  األصيلة 

الزمان«  وفازت بها »غرة  تولوز بفرنسا، 

وإنتاج  ملك  غراء(   × الزمان  )هالل 

النجيفي ريسنغ ليميتد، وهي تشارك 

في  وذلك  المسافة،  هذه  على  مرة  ألول 

اآلن  حتى  مسيرتها  في  انتصار  أكبر 

وهي في الخامسة من عمرها. 

الفوز  هذا  الزمان«  »غرة  وحققت 

واتريغون  دو  داميان  المدرب  بإشراف 

غافيالن،  ألكزاندر  الخيال  وبقيادة 

في  فازت  بعدما  الفوز  بذلك  لتواصل 

مشاركتها السابقة بجائزة داماس من 

 3 الثالثة على مضمار بوردو قبل  الفئة 

أسابيع، وعادت هذه المرة لتواجه على 

متميزين،  منافسين   5 تولوز  مضمار 

من بينهم »تيما« )بيبي دو كارير( بطلة 

للخيل  األولى  الفئة  من  قطر  جائزة 

سنوات   4 عمر  اإلناث  األصيلة  العربية 

العام الماضي.

»غرة  ظلت  الجائزة  شوط  بداية  ومع 

واألخير،  السادس  المركز  في  الزمان« 

أول  كارير(  دو  )رباح  »إيالف«  وكانت 

بفارق  متقدمة  المقدمة  شغل  من 

كان  عام  وبشكل  »تيما«،  على  طفيف 

من  متقاربين  الستة  الجياد  جميع 

بعضهم البعض في المسار المستقيم 

للمسار  المؤدي  المنحنى  وعند  األول، 

الزمان«  »غرة  كانت  األخير  المستقيم 

وفي  متسع  جانبي  مسار  في  تزال  ال 

آخر  في  بدأت  ولكنها  صعبة،  وضعية 

لتتقدم  وبسرعة  بقوة  تتقدم  200م 
على الجميع وتحرز الفوز بفارق نصف 

كان  بينما  »تيما«،  الوصيفة  عن  طول 

»إيالف«  نصيب  من  الثالث  المركز 

وبفارق نصف طول آخر.

بالتعاون مع شريكها الرسمي CNE في مصر

فاز على األستوني.. وخسر أمام البرازيلي

مجموعة beIN اإلعالمية تواجه القرصنة

أدعم الشاطئية يواجه أميركا

وشريكها  اإلعالمية   beIN مجموعة  أعلنت 

المصرية  )الشركة  مصر  في  الرسمي 

استعداداتهما  عن   )CNE الفضائية  للقنوات 

الجهات  بحق  قانونية  إجراءات  التخاذ 

قرصنة  على  تعمل  التي  الرئيسية 

مصر،  في  بالمجموعة  الخاصة  المحتويات 

أوروبا  أبطال  دوري  نهائيات  انطالق  قبل  وذلك 

ودوري أبطال إفريقيا، والتي تمتلك المجموعة 

حقوق البث الحصري لها في الشرق األوسط 

وشمال إفريقيا.

بيان،  في  اإلعالمية،   beIN مجموعة  وذكرت 

تشكل  لقنواتها  المباشرة  القرصنة  أن 

تهديدا لجودة وانتشار المحتوى الذي تقدمه 

وخاصة  األحجام،  مختلف  من  البث  هيئات 

الرياضية  بالبطوالت  الخاصة  المحتويات 

الدولية الكبرى، موضحة أنه على مدى األشهر 

والشركة   beIN راقبت  الماضية،  القليلة 

كثب  عن  الفضائية،  للقنوات  المصرية 

حقوق البث الحصرية الخاصة بالمجموعة، 

لالنتهاك  عرضة  تزال  ال  أنها  وجدتا  حيث 

تحمل  ال  والتي  الجهات،  بعض  من  العلني 

الناقل  من  صادرة  قانونية  تراخيص  أي 

الحصري.

كما أكد البيان أن مجموعة beIN، وبالتعاون 

الفضائية،  للقنوات  المصرية  الشركة  مع 

اإلجراءات  التخاذ  التخطيط  على  تعمل 

األسواق  هذه  في  الفورية  الالزمة  القانونية 

المجموعة،  عمل  نطاق  ضمن  الرئيسية 

وذلك بالتنسيق مع السلطات المعنية ووفق 

اإلجراءات القانونية النافذة، في خطوة للجوء 

الجناة  لمعاقبة  المستعجل  القضاء  إلى 

قضائيا، فضال عن المطالبة بتعويضات عن 

تلك االنتهاكات.

في  تتوانى  لن  أنها  على  المجموعة  وشددت 

اتخاذ كافة اإلجراءات القانونية الالزمة لوقف 

أية قرصنة لحقوقها في المستقبل.

للشاطئية  الوطني  المنتخب  يخوض 

وأحمد  يونس  شريف  الثنائي  من  المكون 

يقابل  عندما  مهمة  مواجهة  اليوم  تيجان 

التشيك  بطولة  في  األميركي  المنتخب 

أن  بعد  المواجهات  ثالثة  في  العالمية 

البرازيلي..  الثنائي  أمام  األول  اللقاء  خسر 

واستطاع الثنائي القطري تحقيق الفوز على 

المنتخب  ني ثنائي  ستو أل ا

بنتيجـــــــــــــــــــــــة 

بعــــد   ..0   /  2
جدول  تعديل 

 . . ت يا ر لمبا ا

اليوم  األدعم  وفوز 

مباشرًة  يؤهله 

الـــــــدور  إلــــــــى 

النهائـــــي  ربـــع 

البطولـــــة  مـــن 

العالمية.

نتائج  تحقيق  إلى  منتخبنا  ثنائي  ويسعى 

إحدى  تعتبر  التي  البطولة  خالل  إيجابية 

االتحاُد  ينظُمها  التي  ة 
َّ

العالمي الجوالت 

تشهد  والتي   ،»FIVB« الطائرة  للكرة   
ُّ

الدولي

تصنيف  تحت  منتخًبا   16 أفضل  مشاركة 

مايو   29 إلى   25 من  الفترة  خالل   ،Elite16
للكرة  األول  الوطني  منتخبنا  الجاري..وكان 

الثنائي  من  الُمكون  الشاطئية  الطائرة 

)المصنف  تيجان  وأحمد  يونس  شريف 

خالل  من  تحضيراته  انهى  عالمًيا(،  ل 
َّ
األو

ا  معســـــــــــــــــكًر

في  تدريبًيــــــــا 

بدا  إيطاليــــــــــا 

منتصـــــف  من 

الجاري،  الشهر 

ا  ًد ا ســـــــــــتعد ا

في  لمشاركته 

جولة  منافسات 

التشيك.

إدارة التطوير تجتمع بمدربي الحراس
أقامت إدارة التطوير باالتحاد القطري 

لكرة القدم، االجتماع الختامي للموسم 

2022 لمدربي حراس   - 2021 الكروي 

والبراعم  السنية  للفئات  المرمى 

ُخصص  حيث  القطرية،  باألندية 

االجتماع األول لمدربي حراس المرمى 

مدربًا،   28 وحضره  السنية  للفئات 

وهو نفس عدد مدربي البراعم الذين 

حضروا االجتماع الثاني.

مدير  الزراع  ثاني  فهد  السيد  ووجه 

لكرة  القطري  باالتحاد  التطوير  إدارة 

كما  المدربين،  للسادة  كلمة  القدم، 

المدير  بيرقدار  ماهر  السيد  ألقى 

المرمى  حراس  مدربي  لقسم  الفني 

بإدارة التطوير كلمة أيضًا.

كلمته  الزراع  ثاني  فهد  السيد  وبدأ 

بتوجيه الشكر للسادة المدربين بعد 

نهاية الموسم الذي وصفه بالصعب، 

أهم  من  المرمى  حراسة  إن  وقال 

المراكز  أهم  ومن  الحيوية  القطاعات 

الكرة  ظل  في  خاصة  الملعب  في 

الشاملة، والتطور الهائل الذي تشهده 

اللعبة.

في  األول  المؤثر  هو  »المدرب  وأضاف 

مستوى الالعب، ألن الحارس هو العب 

فعال لديه العديد من األدوار بالفريق، 

كما  فقط  للمرمى  حارسًا  وليس 

إدارة  تعمل  لذلك  البعض،  يعتقد 

العالمية  البرامج  التطوير وفق أحدث 

والتقويم  والتدريب  التخطيط  على 

لن  ألنه  قطر،  في  الحراس  لمدربي 

يحدث التطوير في مستوى الحارس 

إال إذا طور مدرب الحراس نفسه، ألن 

الذي  والمدرب  يعطيه،  ال  الشي  فاقد 

ال  التطور  لقمة  وصل  بأنه  يشعر 

يصلح للتدريب«.

عوض الكباشي كتب



19السنة )27( - الجمعة 26 من شوال  1443هـ الموافق 27 مايو 2022م العدد )9762( رياضة

في زوجي التنس وكرة الطاولة

فضية وبرونزية ألبطالنا في »الخليجية«

)فضية  ميداليتين  العبونا  حصد 

التنس  منافسات  في  أمس  وبرونزية( 

الرياضية  األلعاب  بدورة  الطاولة  وكرة 

في  حاليا  المقامة  الثالثة  الخليجية 

الشهر  نهاية  حتى  وتستمر  الكويت  دولة 

رياضي   1700 نحو  بمشاركة  الجاري 

الخليجية الست. الدول  ورياضية من 

ومبارك  نواف  راشد  الثنائي  أحرز  فقد 

لمسابقة  الفضية  الميدالية  شنان 

في  خسارتهما  بعد  بالتنس  الزوجي 

السعودي  الثنائي  أمام  النهائية  المباراة 

الهوجباني  وسعود  الهوجباني  عمار 

مقابل. دون  بمجموعتين 

المجموعة  السعوديان  الالعبان  وحسم 

أن  قبل   5   /  7 بواقع  بصعوبة  األولى 

انتهت  التي  الثانية  المجموعة  في  يتفوقا 

 .4   /  6 لصالحهما أيضا 

المهندي  خليل  أحمد  الثنائي  وأحرز 

البرونزية  الميدالية  الوهاب  عبد  ومحمد 

منافسات  ضمن  الزوجي  لمسابقة 

الثنائي  على  فوزهما  بعد  الطاولة  كرة 

  /  3 راشد  وراشد  علي  سيد  البحريني 

صفر.

  / 4 و11    /  11( وجاءت نتائج األشواط بواقع 

.)10   / 8 و12 
لكرة  الثانية  هي  الميدالية  هذه  وتعد 

الحصول  بعد  الدورة  في  القطرية  الطاولة 

الفرق. لمسابقة  الفضية  الميدالية  على 

الوهاب  عبد  ومحمد  خليل  أحمد  وكان 

النهائية  المباراة  إلى  التأهل  فرصة  فقدا 

بعد  الذهبية  الميدالية  على  واللعب 

الثنائي  أمام  أمس  صباح  خسارتهما 

ومرزوق  الحسن  إبراهيم  الكويتي 

.3   / 2 الرشيدي 

الدورة  في  القطرية  الحصيلة  وارتفعت 

منها  ميدالية   44 إلى  الميداليتين  بهاتين 

برونزية. و13  فضية  و19  ذهبية   12

{ من تتويج أبطال التنس { راشد نواف ومبارك شنان مع فضية التنس

الكويت      عبدالله تاج محمد

} تصوير- عباس علي

في ثاني مبارياته بنتيجة  »29 /   21« 

أدعم اليد يفوز على اإلمارات
نظيره  على  اليد  لكرة  الوطني  منتخبنا  فاز 

ثاني  في  أمس   21  /  29 بنتيجة  اإلماراتي 

األلعاب  دورة  منافسات  ضمن  مبارياته 

حاليا  المقامة  الثالثة  الخليجية  الرياضية 

الشهر  نهاية  حتى  وتستمر  الكويت  دولة  في 

الجاري.

أربع  إلى  الفوز  بهذا  رصيده  منتخبنا  ورفع 

نقاط من فوزين حيث كان قد فاز في مباراته 

األولى أمس األول على المنتخب السعودي 33 

.20 /
في  سواء  متميزا  مستوى  منتخبنا  وقدم 

مستوى  على  أو  الهجومي  أو  الدفاعي  الشق 

تحقيق  من  أمكنه  ما  وهو  المرمى  حراسة 

منذ  األسبقية  وأخذ  منافسه  على  األفضلية 

لصالحه  األول  الشوط  أنهى  حتى  البداية 

الشوط  في  تفوقه  واصل  ثم   ،8  /  14 بواقع 

الفارق  وابتعد أكثر بالنتيجة ليصل  الثاني 

إلى 11 هدفا واستفاد المدرب حاتم صفارة من 

هذا التقدم المريح إلراحة العناصر األساسية 

ومنح الفرصة للبدالء دون أن يؤثر ذلك كثيرا 

الجيد  األداء  ظل  في  المنتخب  مردود  على 

بفارق  المباراة  لتنتهي  الالعبين  قدمه  الذي 

ثمانية أهداف.

الثالثة  مباراته  منتخبنا  يخوض  وسوف 

غدا أمام الكويت، قبل أن يختتم مشواره يوم 

الثالثاء المقبل بلقاء نظيره البحريني. { عنابي اليد يفوز على اإلمارات

الكويت تواصل صدارتها للترتيب العام

لجدول  صدارتها  الكويت  واصلت 

دورة  في  للميداليات  العام  الترتيب 

الثالثة  الخليجية  الرياضية  األلعاب 

بعد نهاية منافسات اليوم الحادي عشر، 

ذهبية   28 منها  ميدالية   74 حققت  حيث 

و21 فضية و25 برونزية، وتليها البحرين 

ميدالية   55 بمجموع  الثاني  المركز  في 

برونزية،  و15  فضية  و20  ذهبية   20 منها 

بمجموع  الثالث  المركز  في  واإلمارات 

فضية  و13  ذهبية   16 بواقع  ميدالية   39
الرابع  المركز  في  وقطر  برونزيات،  و10 

و19  ذهبية   12 منها  ميدالية   44 برصيد 

في  والسعودية  برونزية،  و13  فضية 

ميدالية   52 برصيد  الخامس  المركز 

برونزية،  و24  فضية  و17  ذهبية   11 منها 

 27 برصيد  السادس  المركز  في  وعمان 

و11  فضيات  و5  ذهبية   11 منها  ميدالية 

برونزية.

{ أبطالنا في كرة الطاولة يضيفون ميدالية جديدة لحصيلتنا الخليجية

حقق فوزه الثاني على السعودية

منتخب البادل يواصل انتصاراته
على  للبادل  الوطني  منتخبنا  فاز 

أمس  صفر   /  3 السعودي  نظيره 

منافسات  ضمن  مبارياته  ثاني  في 

الخليجية  الرياضية  األلعاب  دورة 

الثالثة.

الثنائي  فاز  األولى  المواجهة  ففي 

وعبد  الله  عبد  محمد  من  المكون 

الثنائي  على  الكواري  العزيز 

العزام  الرحمن  عبد  السعودي 

وسطام الشهراني بمجموعتين دون 

رد بواقع )6 / صفر، 6 / 1(.

الثنائي  فاز  الثانية  المباراة  وفي 

الحجي  الله  وعبد  سعدون  محمد 

على الثنائي السعودي حسن العبد 

بمجموعتين  العزام  ومساعد  الله 

دون مقابل أيضا )6 / صفر و6 / 1(.

الثنائي  فاز  الثالثة  المباراة  وفي 

على  المطوع  وجبر  الخنجي  محمد 

ثنائي السعودية عمر الثاغيب وفهد 

السعد بمجموعتين دون مقابل )6 / 

4 و6 / 2(.
الوطني  منتخبنا  يخوض  وسوف 

أمام  اليوم  مهمة  مواجهة  للبادل 

المنتخب اإلماراتي.
{ عبدالعزيز سعدون العب منتخبنا للبادل

في مواجهة اإلمارات اليوم

»طائرتنا« تبحث عن الذهبية

منتخب السلة )3 × 3( 
للسيدات يصل الكويت

يلتقي منتخبنا الوطني للكرة الطائرة مع نظيره اإلماراتي 

األلعاب  بدورة  الطائرة  الكرة  منافسات  ختام  في  اليوم 

الرياضية الخليجية الثالثة.

فوزه  وتحقيق  انتصاراته  مواصلة  إلى  منتخبنا  ويسعى 

وتحقيق  الذهبية  بالميدالية  للتتويج  تواليًا  الخامس 

إنجاز جديد لكرة الطائرة القطرية.

على  اليوم  مواجهة  في  كبيرة  أفضلية  منتخبنا  ويمتلك 

األربع  مبارياته  في  قدمها  التي  القوية  العروض  ضوء 

خسر  فيما  شوط،  أي  خسارة  دون  فيها  وفوزه  السابقة 

المنتخب اإلماراتي جميع مبارياته الماضية.

وصل إلى الكويت أمس منتخبنا الوطني لكرة السلة 

)3 × 3( للسيدات للمشاركة في دورة األلعاب الرياضية 

الخليجية الثالثة.

ويضم وفد المنتخب كال من: آمنة القاسمي إدارية، 

وميرنا ميتيش مدربة، وليلي الوادي معالجة، و4 العبات 

هن: آالء سليمان وهويدا التونسي ومنى سعد وياسمين 

كشكش.

وسوف تنطلق منافسات كرة السلة )3 × 3( للسيدات غدا 

وتستمر لمدة يومين.

سالم الدوسري:

الفوز الثاني يدفعنا لألمام
اليد  لكرة  الوطني  منتخبنا  مدير  الدوسري  سالم  أكد 

وقال  اإلمارات  على  المنتخب  حققه  الذي  الفوز  أهمية  على 

خطوة  يدفعنا  التوالي  على  الثاني  يعد  الذي  الفوز  هذا  إن 

أخرى لألمام نحو المنافسة على الميدالية الذهبية مشيدا 

األخيرة  الفترة  في  كبيرة  الذين بذلوا مجهودات  بالالعبين 

والفوز  البطولة  مفتاح  هما  األوليين  المباراتين  بأن  منوها 

مشوار  من  تبقى  فيما  لألفضل  كبيرا  دافعا  يمنحنا  فيهما 

الدورة.

مواجهة  خالل  من  أصعب  القادم  أن  وأضاف 

األرض  صاحب  الكويت 

والجمهور ثم البحرين معربا 

عن أمله في مواصلة سلسلة 

المباراتين  في  االنتصارات 

التتويج  أجل  من  المقبلتين 

بالميدالية الذهبية.

عن  رضاه  الدوسري  وأبدى 

وقال  المنتخب  مستوى 

جيدا  كان  المستوى  إن 

ملتزمين  كانوا  والالعبين 

الدفاع  في  المدرب  بتعليمات 

بعض  إهدار  ورغم  والهجوم 

في  الهجومية  المحاوالت 

لم  ذلك  أن  إال  الثاني  الشوط 

للتقدم  النتيجة  على  يؤثر 

يلعب  المنتخب  جعل  بفارق 

من  الخشية  وعدم  بأريحية 

اقتراب المنافس في النتيجة. { عنابي اليد

محمد عبدالوهاب:

كنا قريبين من الذهب
منتخبنا  العب  عبدالوهاب  محمد  أكد 

كان  المنتخب  أن  الطاولة  لكرة  الوطني 

ميداليات  على  الحصول  في  يطمح 

مواتية  كانت  الفرصة  إن  وقال  ذهبية 

فيها  حقق  التي  الفرق  مسابقة  في 

الثالث  المباريات  في  الفوز  المنتخب 

في  يحالفه  لم  التوفيق  ولكن  األولى 

أمام  خسرها  التي  األخيرة  المباراة 

على  سلبي  تأثير  لها  وكان  السعودية 

والزوجي  الفردي  مسابقتي  في  الالعبين 

فاصل  وجود  عدم  ظل  في  خصوصا 

القرعة  أن  على  عالوة  بينها  كاف  زمني 

لم تخدم الالعبين في الفردي.

قائمة  التعويض كانت  أن رغبة  وأضاف 

في مسابقة الزوجي خصوصا أنه وزميله 

في  العرب  بطال  المهندي  خليل  أحمد 

الدور  في  الخسارة  ولكن  المسابقة  هذه 

الكويتي  الزوجي  أمام  النهائي  نصف 

أن  قبل  بآمالهما  وأطاحت  صادمة  كانت 

يفوزا بالميدالية البرونزية والتي بالرغم 

من أنها تعتبر أقل من طموحاتهما إال أنها 

أفضل من الخروج دون ميدالية.

الحصول  الوهاب  عبد  محمد  واعتبر 

وبرونزية  الفرق  )فضية  ميداليتين  على 

هذا  في  مشيرا  جيدة  حصيلة  الزوجي( 

يقصروا  لم  الالعبين  أن  إلى  السياق 

لم  وإن  الدورة  في  منهم  المطلوب  وقدموا 

بالذهب. التتويج  في  التوفيق  يحالفهم 

{ ثنائي الطاولة يحصد البرونزية



الخامسة  النسخة  على  الستار  أسدل 

عشرة من البرنامج األولمبي المدرسي عبر 

منافسات السباحة التي أقيمت المواجهات 

أمس،  العربي  بالنادي  لها  الختامية 

خالد  بن  خليفة  الشيخ  سعادة  بحضور 

للرياضة  القطري  االتحاد  رئيس  ثاني  آل 

المدرسية رئيس اللجنة المنظمة للبرنامج 

الجابر  يوسف  وعلي  المدرسي،  األولمبي 

وعبدالرحمن  السباحة،  اتحاد  سر  أمين 

المفتاح المدير التنفيذي للبرنامج األولمبي 

المالي  المدير  المير  ومحمد  المدرسي، 

من  وعدد  المختلفة  المدارس  وممثلي 

في  الفائزين  تتويج  تم  وقد  اإلعالم.  وسائل 

50م  منافسات  ففي  المختلفة،  المنافسات 

مدرسة  حققت  الرابع،  المستوى  فراسة 

ثم  الذهبية،  الميدالية  الشعبية  باونس 

الفضية،  ثاني  آل  محمد  بن  أحمد  مدرسة 

ومدرسة بيرال البرونزية.

الثالث،  المستوى  م   200 منافسات  وفي 

وفي  الذهبية،  الجزيرة  أكاديمية  حققت 

الرابع، حصدت  200 م المستوى  منافسات 

وفي  الذهبية،  زياد  بن  طارق  مدرسة 

الثالث،  المستوى   IM م   50×4 منافسات 

وفي  الذهبية،  نيوتن  مدرسة  حققت 

حققت  الرابع  المستوى  م   50×4 منافسات 

مدرسة بيرال الذهبية.

خالد  بن  خليفة  الشيخ  سعادة  أكد  وقد 

للرياضة  القطري  االتحاد  رئيس  ثاني  آل 

المنظمة  اللجنة  رئيس  المدرسية، 

نسخة  أن  المدرسي،  األولمبي  للبرنامج 

نجاحا  حققت  البرنامج  من  العام  هذا 

أجل  من  بذلت  التي  الجهود  ظل  في  كبيرا 

بالشكر  متقدما  صورة  أفضل  في  إخراجها 

هذا  نسخة  انجاح  في  ساهم  من  كل  إلى 

بها  مررنا  التي  الظروف  »بعد  وقال  العام 

الكافي  الوقت  لدينا  كان  كورونا  بسسب 

وإن  الحدث،  النطالق  صورة  بأفضل  لإلعداد 

شاء الله سنعمل على زيادة عدد الرياضات 

 10 المشاركة خالل النسخة المقبلة لتبلغ 

أو 12 رياضة للبنين والبنات.

وأضاف: انطالقا من العام المقبل وبعد أخذ 

العامة ستكون  وزارة الصحة  الموافقات من 

ما  وهو  السنة  الفئات  لكل  مشاركة  هناك 

ويعزز  المنافسات  عدد  زيادة  في  سيساهم 

البرنامج  بطولة  في  المشاركين  أعداد  من 

األولمبي المدرسي.

للرياضة  القطري  االتحاد  رئيس  وأشار 

إلحداث  تتجه  النية  أن  إلى  المدرسية 

الذي سيترأسه  الجامعي  الرياضي  االتحاد 

وزارة  من  النعيمي  إبراهيم  الدكتور 

التعليم والتعليم العالي بما يضمن 

الرياضي  النشاط  استمرارية 

المدرسي  المستوى  من  للطالب 

مؤكدا  الجامعي  المستوى  إلى 

فتح  تم  أنه  ذاته  الوقت  في 

المجال لالتحادات عبر التعاون 

زيارة  أجل  من  المشترك 

باألنشطة  والقيام  المدارس 

تتخللها  التي  الالزمة  الرياضية 

وضمها  المواهب  اكتشاف  برامج 

مختلف  في  الوطنية  للمنتخبات 

الرياضات.
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يواجه منتخب سلطنة ُعمان يوم »2« يونيو

»اتحاد السلة« يكشف تفاصيل التصفيات اآلسيوية

من جانبه، أكد سعدون الكواري أن المكتب 

السلة  لكرة  الدولي  لالتحاد  التنفيذي 

السلة  التحاد  أسند  آسيا  قارة  في   )FIBA(

مشاركة  تشهد  التي  التصفيات  استضافة 

األولى  المجموعة  ضمن  الوطني  منتخبنا 

االتحاد  أجراها  التي  القرعة  أوقعته  أن  بعد 

االتحاد  لتصنيف  وفقا  للعبة  اآلسيوي 

وسلطنة  اإلمارات  منتخبات  مع  الدولي 

الثانية  المجموعة  ضمت  بينما  ُعمان، 

منتخبات الكويت وفلسطين والعراق.

انسحاب  شهدت  التصفيات  هذه  إن  وقال 

األولى،  المجموعة  من  سريالنكا  منتخب 

المجموعة  من  وبنجالديش  وأوزبكستان 

السلة  لكرة  العنابي  أن  وأضاف  الثانية، 

قبل  تركيا  في  تدريبيا  معسكرا  خاض 

الخليجية  األلعاب  بدورة  المشاركة 

التي  الكويت  المقامة حالًيا في دولة  الثالثة 

مستوى  على  للوقوف  جيدة  فرصة  تعتبر 

عن  غاب  المنتخب  أن  سيما  ال  الالعبين، 

المشاركة في البطوالت لمدة عامين.

نتائج  تحقيق  أهمية  على  الكواري  وأكد 

التصفيات  من  األولى  النافذة  خالل  جيدة 

مباراتين  العنابي  يلعب  حيث  اآلسيوية، 

يونيو   2 يوم  ُعمان  سلطنة  منتخبي  أمام 

المقبل، واإلمارات في الرابع من الشهر ذاته.

ستتنافس  المنتخبات  إن  قائال  واستطرد 

في التصفيات التمهيدية مقسمة بالتساوي 

بين المنطقتين الغربية والشرقية، بحيث 

الرئيسية  التصفيات  إلى  فرق   8 تتأهل 

لتنضم   ،2025 السلة  لكرة  آسيا  لكأس 

وقت  في  تأهلت  التي  الـ16  المنتخبات  إلى 

سابق إلى كأس آسيا 2022.

منطقة  كل  في  الفرق  تقسيم  تم  وتابع: 

المجموعة  تتكون  بحيث  مجموعتين،  إلى 

قطر  وهي  منتخبات   3 من  غرًبا  األولى 

والمجموعة  ُعمان،  وسلطنة  واإلمارات 

وهي  أيًضا  منتخبات   3 من  الثانية 

بينما  والكويت،  والعراق  فلسطين 

المجموعة  في  منتخبات   4 ستتواجد 

الرابعة،  المجموعة  في  و5  شرًقا  الثالثة 

مجموعة  كل  من  منتخبات   3 وستتأهل 

الفرق  هذه  تقسيم  ليتم  الثاني،  الدور  إلى 

الغربية  للمنطقة  )واحدة  مجموعتين  إلى 

يتأهل  أن  على  الشرقية(،  للمنطقة  وأخرى 

إلى  مجموعة  كل  من  منتخبات   4 أفضل 

الرئيسية. التصفيات 

استعدادات  عن  المغني  خالد  وتحدث 

التصفيات  في  للمشاركة  العنابي 

آسيا  كأس  نهائيات  إلى  المؤهلة  اآلسيوية 

برئاسة  السلة  اتحاد  أن  أكد  حيث   ،2025
الخطة  وضع  قد  المغيصيب  سعد  محمد 

التي  المدى  وطويلة  قصيرة  االستراتيجية 

الفترة  خالل  تحقيقها  إلى  االتحاد  يهدف 

المنتخب  إعداد  في  والمتمثلة  المقبلة، 

للمشاركة في دورة األلعاب اآلسيوية آسياد 

2030 بالدوحة.
السلة  اتحاد  سياسة  عن  المغني  وكشف 

بضخ دماء جديدة في صفوف العنابي األول 

بعناصر شابة واعدة سيكون لها شأن كبير 

خالل المستقبل القريب.

في  العنابي  مشاركة  أن  المغني  وأكد 

كشفت  بالكويت  الخليجية  األلعاب  دورة 

التي  والسلبيات  اإليجابيات  من  العديد 

خالل  تداركها  الفني  الجهاز  سيحاول 

اآلسيوية  التصفيات  في  المقبلة  مشاركته 

المؤهلة إلى نهائيات 2025.

{ سعدون صباح الكواري

{ جانب من المؤتمر الصحفي

عقد االتحاد القطري لكرة السلة مؤتمًرا صحفًيا في 
مقره بحضور سعدون صباح الكواري أمين السر العام 

لالتحاد - نائب رئيس البطولة اآلسيوية، ومشعل 
العنزي رئيس اللجنة اإلعالمية مدير البطولة - رئيس 

اللجنة اإلعالمية، وخالد المغني نائب مدير المنتخبات 

الوطنية، وذلك للكشف عن جاهزيته الستضافة 
التصفيات التمهيدية لكأس آسيا 2025، حيث تقام 

النافذة األولى خالل الفترة من 31 مايو إلى 5 يونيو 
من العام الجاري، وعلى أن تقام النافذة الثانية من 

التصفيات التمهيدية لكأس آسيا في الفترة من 1 إلى 
4 فبراير 2023، وتفاصيل البطولة التي تشهد مشاركة 

منتخبنا الوطني األول لكرة السلة.

كتب         عوض الكباشي

سعدون الكواري: 
منتخبنا أكمل 

تحضيراته 
للبطولة.. وهدفنا 
التأهل للنهائيات

مشعل العنزي مدير البطولة:

جميع اللجان تعمل بجدية
على  البطولة،  مدير  العنزي  مشعل  أكد 

الستضافة  الغرافة  نادي  صالة  جاهزية 

التصفيات  من  األولى  النافذة  مباريات 

اآلسيوية لكرة السلة، وأيًضا تجهيز صالة 

المنتخبات  تدريبات  الستقبال  االتحاد 

تم  أنه  العنزي،  وأوضح  الثالثة. 

الدوحة  شتيجنبرجر  فندق  تخصيص 

المشاركة  والفرق  للحكام  مقًرا  ليكون 

في البطولة. وأشار العنزي إلى أن جميع 

التصفيات  من  األولى  النافذة  مباريات 

تنقل عبر شبكة قنوات الكأس على الهواء 

اإلعالمية  التغطية  بجانب  مباشرة.. 

المحلية والدولية.

البطولة  مدير  العنزي  مشعل  وحرص 

على تقديم الشكر والتقدير لقادة االتحاد 

القطري لكرة السلة لمنحه الثقة وتكليفه 

)مديًرا للبطولة( بجانب مهمته في رئاسة 

اللجنة االعالمية، مشيرا إلى انه يعمل مع 

وختم  البطولة.  نجاح  أجل  من  الجميع 

تكوين  تم  قائال:  حديثه  العنزي  مشعل 

أجل  من  المتخصصة  اللجان  من  عدد 

تجويد العمل.. وبدأت كل اللجان عملها 

بصورة منتظمة بداية من استقبال الوفود 

المعينات  كل  وتوفير  واالقامة  والترحيل 

التي يحتاجها ضيوف البالد.

{ مشعل العنزي

النادي العربي احتضن ختام المنافسات

تتويج أبطال السباحة بالبرنامج األولمبي المدرسي

{ جانب من المنافسات

علي يوسف الجابر:

استمرارية البرنامج ضرورة

قال علي يوسف الجابر أمين سر اتحاد 

البرنامج  منافسات  ختام  إن  السباحة 

كبيرا  تميزا  شهد  المدرسي  األولمبي 

»شاهدنا  وقال  المبذولة،  الجهود  عكس 

لمنافسات  رائعا  تنظيميا  مستوى 

لهذا  تتويجا  الختام  وجاء  السباحة 

من  كنت  أنني  والحقيقة  التميز، 

المدرسي  األولمبي  البرنامج  مؤسسي 

البرنامج  هذا  أهمية  تمامًا  وأعلم 

القطرية  للرياضة  مواهب  الكتشاف 

السنوات  في  استمراره  وأتمنى 

القادمة«.

محمد المير:

تجــاوزنــا كـل الـتحـديـات
أكد محمد المير المدير المالي للبرنامج 

اللجنة  أن  المدرسي  األولمبي 

توفير  على  عملت  المنظمة 

لتحقيق  المتطلبات  كل 

النجاح  درجات  أقصى 

التحديات  من  بالرغم 

جائحة  فرضتها  التي 

»كانت  وقال  كورونا، 

الصعوبات  بعض  هناك 

كورونا  جائحة  بسبب 

االلتزام  على  والحرص 

ورغم  الصحة  وزارة  بتعليمات 

النسخة  هذه  خالل  نجاح  تحقق  ذلك 

السباحة  منافسات  مع  الختام  وجاء 

التي  الجهود  لكل  كتتويج 

القادمة  النسخة  وفي  بذلت 

أكبر  التحضير  سيكون 

أوسع  والمنافسات 

إلى  للوصول  واشمل، 

من  المرجوة  األهداف 

المدرسي،  البرنامج 

خدمة  في  يساهم  بما 

عبر  القطرية  الرياضة 

في  المواهب  اكتشاف 

تنافس  عبر  األلعاب  مختلف 

الطالب من خالل البرنامج المدرسي«.
{ عبدالرحمن المفتاح

عبدالرحمن المفتاح: نعمل وفق رؤية »2030«
للبرنامج  التنفيذي  المدير  المفتاح،  عبدالرحمن  أعرب 

أسفر  التي  بالنتائج  سعادته  عن  المدرسي،  األولمبي 

هذا  نسخة  خالل  المدرسي  األولمبي  البرنامج  عنها 

العام، وقال »لقد شكل اهتمام سعادة الشيخ جوعان بن 

حمد آل ثاني رئيس اللجنة األولمبية، وسعادة جاسم 

وسعادة  األولمبية،  للجنة  العام  األمين  البوعينين، 

األولمبي،  البرنامج  رئيس  خالد،  بن  خليفة  الشيخ 

أنهم  كما  أهدافه،  البرنامج  لتحقيق  كبيرًا  دافعًا 

حريصون بصورة كبيرة على تطوير البرنامج والوصول 

مثل  المدى،  قصيرة  أو  طويلة  سواء  ألهدافه، 

االهتمام باستراتيجية 2030، واكتشاف المواهب 

في  الوطنية  المنتخبات  دعم  في  تساهم  التي 

البطوالت الدولية ومنها اسياد 2030«.

وتابع »لقد واجهنا العديد من التحديات خالل هذه 

جعلنا  مما  كورونا  فيروس  تحدي  ومنها  النسخة 

نقلص عدد األلعاب ولكن في ظل النجاح الذي تحقق 

النسخة  في  األلعاب  عدد  زيادة  على  سنعمل  فإننا 

القادمة وكذلك زيادة عدد المشاركين«.

الشيخ خليفة بن خالد آل ثاني

الشيخ خليفة بن خالد: 
سعداء بالنجاح الكبير 

هذا العام.. والنسخة القادمة 
تشهد مشاركة أكبر




