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فيدال يقترب من الريان
أن  إيطالية  إعالمية  مصادر  كشفت 

الوسط  العب  فيدال  أرتورو  التشيلي 

االيطالي  ميالن  إنتر  ونجم  المميز 

القطري  للدوري  لالنتقال  طريقه  في 

وتحديدا نادي الريان، وذلك بعد انتهاء 

عدد  ونقلت  اإليطالي،  النادي  مع  عقده 

تلقيه  عن  األجنبية  اإلعالم  وسائل  من 

العروض  من  عدد  بجانب  للعرض 

القطري  النادي  أن  وأضافت  األخرى، 

الذي  للرهيب  الالعب  بضم  مهتم 

من  عشر  الستة  دور  لخوض  يستعد 

الصحيفة  وأشارت  آسيا،  أبطال  دوري 

35 عامًا  أن عقد الالعب البالغ من العمر 

التجديد  إمكانية  تعد  ولم  انتهى  قد 

العروض..  من  عدد  وامامه  متاحة  له 

القادمة  األيام  تكشف  ان  وينتظر 

المزيد من التفاصيل في هذا الجانب.

األوروبية  اإلعالم  وسائل  وسّلطت 

التشيلي  الدولي  إنجازات  على  الضوء 

أرتورو  اإليطالي،  ميالن  إنتر  والعب 

في  المحلي  بالدوري  الفوز  بعد  فيدال، 

.2021-2020 للموسم  إيطاليا 

كارلو«  »مونتي  لشبكة  تقرير  وذكر 

ألقاب   9 حقق  فيدال  أن  الفرنسية 

األعوام  خالل  فيها  لعب  التي  للدوريات 

الموسم  باستثناء  األخيرة،  العشرة 

اإلسباني. برشلونة  مع 

وحقق أرتورو فيدال 4 ألقاب متتالية في 

القدم  لكرة  اإليطالي  الدوري  مسابقة 

الفترة  في  يوفنتوس  مع   »A »سيري 

.2015 2011 إلى  من عام 

حقق  األلماني  ميونيخ  بايرن  ومع 

ثالث  في  »البوندسليغا«  مسابقة 

 ،2018 إلى   2016 مناسبات متتالية من 

مسابقة  في  برشلونة  مع  وحيد  ولقب 

.2019-2018 الدوري اإلسباني موسم 

إنتر  فريق  مع  الحالي  الوقت  في  أّما 

ميالن بقيادة المدرب أنطونيو كونتي، 

اإليطالي  الدوري  لقب  فيدال  حقق  فقد 

قد  التشيلي  الالعب  ليكون  ُمجدًدا، 

في   10 آخر  أصل  من  دوريات   9 حصد 

مسيرته.

المحلية  الدوريات  ألقاب  إلى  إضافة 

فإن  الكبرى،  الخمس  المسابقات  في 

مع  أميركا  كوبا  بمسابقة  فاز  فيدال 

متتاليتين  مرتين  تشيلي  منتخب 

2015 و2016. عامي 

الالعب  لبطوالت  الهائل  السجل  وُرغم 

المخضرم مع بايرن ميونيخ وبرشلونة 

ويوفنتوس، إال أنه لم يتمّكن مطلًقا من 

الفوز بدوري أبطال أوروبا.

أبرزها  تصريحات  في  فيدال  وقال 

مسيرتي،  »في  ميركاتو«:  »توتو  موقع 

بطاًل  ألكون  يكفي  بما  محظوًظا  كنت 

أقوى  وعن  المهمة«.  المباريات  في 

»ليونيل  فيدال  علق  واجهه،  خصم 

التدريبات  في  األصعب  بينما  ميسي، 

مواجهته«،  الصعب  فمن  ريبيري  هو 

في  ميسي  مع  اللعب  لفيدال  وسبق 

في  ريبيري  مع  لعب  كما  برشلونة، 

ميونخ. بايرن 

أرتورو  التشيلي  وأكد 

وسط  نجم  فيدال، 

ليونيل   
َّ

أن ميالن،  إنتر 

باريس  نجم  ميسي، 

هو  جيرمان،  سان 

واجهه  منافس  أقوى 

الكروية،  مسيرته  في 

ذاته  الوقت  في  مشدًدا 

ريبيري،  فرانك  أن  على 

واجهه  العب  أصعب  هو 

في مشواره.

مع  »االحتفال  وتابع: 

شيء،  أفضل  هو  الفريق  في  زمالئي 

بجانب القدرة على مساعدة الفريق، هي 

أشياء مبهجة، هذه المجموعة مصنوعة 

التصميم  يمتلكون  الذين  الالعبين  من 

واالتحاد 

لتقديم  الملعب  وخارج  داخل 

كما  أهدافنا،  وتحقيق  لديهم  ما  أفضل 

فعلنا بالفعل في كأس السوبر«.

{ الصحف األجنبية تتحدث عن الصفقة

وسائل اإلعالم األوروبية تربط 
النجم التشيلي بالرهيب

عوض الكباشي كتب

مباراة  أهمية  على  األولمبي  منتخبنا  حارس  زكريا  صالح  شدد 

23 وقال  افتتاح كأس آسيا تحت  اإليراني في  المنتخب  اليوم مع 

المباريات  وجميع  سهلة  مباراة  توجد  ال  الصحفي:  المؤتمر  في 

وبالتالي  البطولة،  في  القوية  الفرق  من  اإليراني  والمنتخب  قوية 

فإن المهمة لن تكون سهلة، ورغم ذلك سنخوض المباراة بقوة من 

أجل الفوز وكسب دفعة معنوية قوية لألمام في البطولة، خاصة 

من  مستوى  أفضل  تقديم  إلى  فيها  ونحتاج  قوية  مجموعتنا  أن 

اليوم  القادم، وقال إن العنابي جاهز لمباراة  الدور  إلى  أجل العبور 

أجل  من  الموعدد  في  نكون  ان  ونأمل  البطولة  مباريات  ولجميع 

الذهاب إلى ابعد نقطة ممكنة.

صالح زكريا:

سندافع عن حظوظنا
المباريات  إن  االولمبي  قال نيكوالس كوردوفا مدرب منتخبنا 

األولى  مباراتنا  ولذلك  في،  خاصة  بأهمية  تحظى  االفتتاحية 

اليوم أمام إيران تمثل أهمية كبيرة، ولكنها صعبة للغاية في 

ممكن  مستوى  أفضل  تقديم  إلى  فيها  ونسعى  نفسه  الوقت 

وبشكل عام هدفنا في البطولة الظهور بمستوى قوي ومشرف 

وأضاف  المشاركة.  المنتخبات  قوة  ظل  في  القطرية،  للكرة 

التي  األسماء  في  كبيرة  ثقتنا  لمنتخبنا:  العام  المؤتمر  في 

وقع عليها االختيار للدفاع عن ألوان المنتخب وننتظر من من 

جميع الالعبين ان يقدموا أفضل ما لديهم من مستوى في هذه 

المباراة المهمة.

نيكوالس كوردفا:

نسعى لتقديم أفضل مستوياتنا

نيكوالس كوردوفا{ صالح زكريا

المساعد  الفيديو  حكم  تقنية  تطبيق  اآلسيوي  االتحاد  أكد 

تحت  آسيا  كأس  لبطولة  الـ32  المباريات  جميع  في  »فار« 

2022 التي تنطلق اليوم في أوزبكستان حيث سيتم  23 عامًا 
أوزبكستان،  في  األربعة  المالعب  في  النظام  هذا  استخدام 

بمنطقة  البطولة  فيها  تقام  التي  األولى  المرة  هذه  بأن  علمًا 

بتنظيم  القدم  لكرة  اآلسيوي  االتحاد  آسيا..وقام  وسط 

باستخدام  الخاصة  العمل  وورشات  الدورات  من  مجموعة 

تقنية »فار«، باستخدام نظام محاكاة مباشر، وذلك لضمان 

توفير أفضل المعايير في التحكيم.

يذكر ان النسخة الماضية من البطولة عام 2020 في تايالند، 

شهدت تطبيق تقنية »فار« المساعد في جميع المباريات.

الصحفي  بالمؤتمر  االكتفاء  للبطولة  المنظمة  اللجنة  قررت 

وبالمؤتمرات  المشاركة  الفرق  لجميع  البطولة  قبل  العام 

صحفية  مؤتمرات  إقامة  وعدم  المباريات  عقب  الصحفية 

المؤتمر  باستثناء  المباريات  قبل  المشاركة  للمنتخبات 

يتم  ان  يتوقع  حيث  المجموعات،  دور  خالل  وذلك  االفتتاحي، 

الـ16  دور  من  بداية  المباريات  قبل  صحفية  مؤتمرات  تنظيم 

اكتفت  قد  المنظمة  اللجنة  وكانت  النهائية،  المباراة  وحتى 

عن  للحديث  مشارك  فريق  لكل  عام  صحفي  مؤتمر  بعقد 

البطولة والطموحات فيها بشكل عام.

ريجينسي  حياة  فندق  في  االولمبي  العنابي  بعثة  تقيم 

بوسط العاصمة طشقند حيث ال يبعد الفندق كثيرا عن 

الفنادق  من  وعدد  الفندق  تخصيص  وتم  البطولة  مالعب 

األخرى للمنتخبات المشاركة، ويتضمن الفندق الخدمات 

كما  البطولة،  فترة  خالل  الفرق  تحتاجها  التي  والمرافق 

المناطق  المدينة وكافة  الفندق كثيرا عن مركز  ال يبعد 

الحيوية فيها، مما يجعله مكانا جيدا للعنابي ولعدد من 

الفرق األخرى المشاركة في البطولة.

في أولى جوالت كأس آسيا تحت »23« عاما بأوزباكستان

العنابي األولمبي يواجه إيران اليوم
االيراني  ونظيره  األولمبي  منتخبنا  يقص 

 23 تحت  آسيا  كأس  بطولة  مباريات  شريط 

خالل  أوزباكستان  في  اليوم  تنطلق  التي  عاما 

بمشاركة  الجاري  يونيو   19 إلى   1 من  الفترة 

المنتخبان  يتواجه  عندما  وذلك  منتخبا،   16
الدوحة  بتوقيت  مساء   4:00 الساعة  تمام  في 

على ملعب ميلي استاديوم )بونيودكور سابقا(. 

البطولة  منافسات  األولمبي  العنابي  ويخوض 

والصعبة حيث  القوية  األولى  المجموعة  ضمن 

الملعب  صاحب  أوزباكستان  منتخب  تضم 

والمنتخب   ،2018 نسخة  وبطل  والجمهور 

فيما  تركمنستان،  ومنتخب  القوي  اإليراني 

أستراليا،  منتخبات  الثانية  المجموعة  تضم 

الثالثة  والمجموعة  الكويت،  العراق،  األردن، 

)حامل  الجنوبية  كوريا  منتخبات  تضم 

والمجموعة  ماليزيا،  فيتنام،  تايالند،  اللقب(، 

اإلمارات،  السعودية،  منتخبات  تضم  الرابعة 

البطولة  هذه  وتشكل  طاجيكستان،  اليابان، 

آسيا،  قارة  في  المستقبل  لنجوم  مهمة  محطة 

ومنطقة  اوزباكستان  في  األولى  للمرة  وتقام 

32 مباراة في مدينتي  وسط آسيا، حيث تشهد 

طشقند وقرشي.

أمام  قوية  بداية  عن  األولمبي  منتخبنا  ويبحث 

المنتخب االيراني في مستهل مشواره بالبطولة 

على  للمنافسة  قويا  دافعا  سيكون  الفوز  حيث 

المجموعة  عن  المؤهلتين  البطاقتين  احدى 

االولى للدور القادم، ويعلم منتخبنا جيدا أهمية 

على  ذلك  وانعكاس  المواجهة  هذه  في  الفوز 

القوية  االولى  المجموعة  في  المتوقع  الصراع 

والذهاب  المنافسة  في  قدرته  على  والتأكيد 

بعيدا ويدرك في الوقت نفسه أن المهمة لن تكون 

سهلة أمام المنتخب االيراني القوي ولكنها ليست 

مستحيلة خاصة أن األدعم يملك االمكانيات للفوز 

ولكن علىه تقديم أفضل ما لديه من مستوى في 

العبور  مفتاح  تعتبر  التي  المهمة  المواجهة  هذه 

للدور القادم من البطولة التي استعد لها منتخبنا 

بالطويلة  ليست  تحضيرات  فترة  خالل  من 

شملت خوض عدد من المباريات في بطولة دبي 

اآلسيوية  المنتخبات  بعض  بمشاركة  الودية 

كما شملت فترة تجهيز الفريق معسكرا إعداديا 

منتخبنا  واختتم  أذربيجان  عاصمة  باكو  في 

المنتخب  أمام  وديتين  بخوض  التحضيرات 

النظر  وبعض  السفر  قبل  الدوحة  في  األردني 

مدرب  اطمئن  فقط  األردن  وديتي  نتيجة  عن 

جاهزية  على  كوردوفا  نيكوالس  العنابي 

يسعى  والذي  المهم  القاري  لالستحاق  الالعبين 

والسير  القطرية  الكرة  لتشريف  منتخبنا  فيه 

على خطى العنابي األول بطل النسخة األخيرة 

من كأس آسيا.

على  يعتمد  كوردوفا  نيكوالس  منتخبنا  مدرب 

تضم  حيث  الواعدين  الالعبين  من  نخبة  عن 

مروان  بوندى،  محمود  وهم:  العبا   23 القائمة 

اندريه  الجانحي،  أحمد  زكريا،  صالح  شريف 

سياهبوترا، محمد النعيمي، جاسم جابر، أحمد 

مال  علي  علي،  هاشم  الطيري،  أسامة  سهيل، 

السليطي،  عبدالله  إبراهيم،  عبدالرشيد  الله، 

جاسم الشرشني، يوسف عبدالرزاق، مصطفى 

جاسم  أيمن،  يوسف  محمد،  فيصل  عصام، 

المهيري، خالد وليد، محمد عياش، دياب هارون، 

المكي حسن.

للمواجهة  تحضيراته  العنابي  واختتم  هذا 

البطولة  افتتاح  في  اليوم  االيراني  أمام  المرتقبة 

الجهاز  قيادة  تحت  جري  أمس  اخير  بتدريب 

جميع  من  مرتفعة  معنوية  اجواء  وسط  الفني 

الالعبين واستغل مدرب العنابي التدريب األخير 

من  لديهم  ما  أفضل  تقديم  ضرورة  على  وشدد 

دفعة  لكسب  المباراة  نقاط  وحصد  الفوز  أجل 

معنوية قوية في البطولة.

تطبيق تقنية الفار

في جميع المباريات

االكتفاء بالمؤتمرات

بعد المباريات

العنابي في »حياة ريجينسي«

استاد الجنوب يحتضن لقاء أستراليا واألردن 
الذي  معسكره  ضمن  وذلك  الجنوب،  استاد  على  اليوم  األردني  نظيره  األسترالي  المنتخب  يواجه 

يقيمه في الدوحة تأهًبا لمواجهته المرتقبة أمام نظيره اإلماراتي يوم 7 يونيو المقبل، التي يستضيفها 

FIFA قطر  العالم  لنهائيات كأس  المؤهل  الملحق اآلسيوي  الدوحة ضمن  استاد أحمد بن علي في 

2022..ويتأهل الفائز من اللقاء لمواجهة منتخب البيرو صاحب المركز الخامس في تصفيات أميركا 
الجنوبية، يوم 13 يونيو المقبل في الملحق الدولي على االستاد ذاته.

إلى  المتأهلة  المنتخبات  بركب  أيًضا،  الدوحة  في  المقررة  الدولي  الملحق  بمواجهة  الفائز  ويلحق 

المونديال، لالنضمام إلى المجموعة الرابعة المكونة من فرنسا حاملة اللقب والدنمارك وتونس.

العنابي جاهز للمباراة

طشقند – رمضان مسعد
موفد لجنة اإلعالم الرياضي
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ذهبيتان لليد والمبارزة وفضية للتنس

»3« ميداليات قطرية في ختام »الخليجية«

{  منتخبنا الوطني لليد يحصد الذهب{  أبطال المبارزة

أبطالنـــا قـدمـــوا صــورة مشــرفة
أكد أحمد الشعبي رئيس االتحاد القطري لكرة اليد على 

استحقاق منتخبنا الوطني التتويج بالميدالية الذهبية 

وقال:  الثالثة،  الخليجية  الرياضية  األلعاب  لدورة 

أشكر أعضاء الجهازين اإلداري والفني على جهودهم 

معنى  بكل  رجاال  كانوا  الذين  والالعبين  الكبيرة 

األربع  المباريات  جميع  في  الفوز  وحققوا  الكلمة 

واستحقاقهم  جدارتهم  مؤكدين  لعبوها،  التي 

للميدالية الذهبية.

يكن  لم  الذهبية  بالميدالية  الفوز  بأن  وأضاف 

الرديف  بالمنتخب  مشاركتنا  ظل  في  سهال 

المشاركة،  قبل  كافية  إعداد  فترة  خوض  وعدم 

ولكن العبينا كانوا على الموعد كما عهدناهم دائما 

تحقيق  في  خاللها  من  نجحوا  قوية  عروضا  وقدموا 

هذا اإلنجاز. 

وقال رئيس االتحاد القطري لكرة اليد: تنتظرنا العديد 

من االستحقاقات في الفترة المقبلة، وسنعمل إن شاء الله 

على إعداد منتخباتنا بالشكل الذي يضمن لها الظهور بصورة 

{  فرحة منتخبنا الوطني لليد باإلنجازمشّرفة وتحقيق أفضل النتائج الممكنة على كافة المستويات.

الفلوريه  الذهبية في مسابقة سالح  الميدالية  الوطني للمبارزة  أحرز منتخبنا 

الرياضية الخليجية  المبارزة بدورة األلعاب  للفرق أمس في ختام منافسات 

الثالثة. ونجح منتخبنا الذي تكون من علي تركي وعبد الله خليفة وخالد 

المباراة  في   38   /  45 بنتيجة  الكويتي  المنتخب  على  الفوز  في  حسين 

 33   /  45 النهائية، فيما كان قد تغلب على المنتخب البحريني بنتيجة 

الثانية للمبارزة القطرية  النهائي. وتعد هذه الميدالية  في الدور نصف 

في الدورة بعد فوز علي تركي بالميدالية الفضية في مسابقة الفردي 

الفلوريه أيضا. وقد أشاد فهد المال أمين السر المساعد لالتحاد  لسالح 

مسابقة  في  الذهبية  بالميدالية  منتخبنا  بفوز  للمبارزة  القطري 

واختتموا  الظن  حسن  عند  كانوا  العبينا  إن  وقال  للفرق  الفلوريه  سالح 

حساب  على  ذهبية  ميدالية  على  بالحصول  الدورة  في  مشاركتهم 

المنتخب الكويتي، الذي له باع طويل في اللعبة.

على  الحاصلة  القطرية  المنتخبات  لجميع  بالتهنئة  المال  توجه  كما 

اإلداري على  الوفد  إلى  الدورة متوجها في ذات السياق بالشكر  ميداليات في 

تحقيق  في  أسهم  مما  للمنتخبات،  األمور  كافة  وتسهيل  الكبيرة  المجهودات 

عن  للمبارزة  القطري  لالتحاد  المساعد  السر  أمين  وأعرب  المرجوة.  النتائج 

المقبلة لتشريف  البطوالت  واإلنجازات في  الميداليات  المزيد من  أمله في تحقيق 

الرياضة القطرية وتأكيد حضورها القوي في مختلف المحافل الخارجية.

كان  ميداليات  ثالث  منتخباتنا  حققت 

اليوم  منافسات  في  وفضية  ذهبيتان  منها 

الختامي لدورة األلعاب الرياضية الخليجية 

أمس  عليها  الستار  أسدل  التي  الثالثة 

الوطني  منتخبنا  تّوج  فقد  الكويت.  في 

أحرز  كما  الذهبية،  بالميدالية  اليد  لكرة 

سالح  مسابقة  ذهبية  للمبارزة  منتخبنا 

منتخب  حصل  فيما  للفرق،  الفلوريه 

لمسابقة  الفضية  الميدالية  على  التنس 

مشاركتها  منتخباتنا  بذلك  لُتنهي  الفرق 

 16 بواقع  ميدالية   52 بمجموع  الدورة  في 

تّوج  وقد  برونزية.  و15  فضية  و21  ذهبية 

بالميدالية  اليد  لكرة  الوطني  منتخبنا 

نظيره  على  أمس  فوزه  بعد  الذهبية 

حمود  وقام   .28   /  29 بنتيجة  البحريني 

للرياضة  العامة  للهيئة  المديرالعام  فليطح 

رئيس  الشعبي  وأحمد  الكويت  بدولة 

أبطال  بتتويج  اليد  لكرة  القطري  االتحاد 

وبذلك  الذهبية.  بالميداليات  منتخبنا 

نجح األدعم في التتويج بالميدالية الذهبية 

للمرة  الخليجية  الرياضية  األلعاب  لدورة 

كعبه  علو  نفسه  الوقت  في  وأثبت  األولى، 

المباريات  في  البحريني  المنتخب  على 

تعتبر  حيث  المختلفة  للبطوالت  النهائية 

هذه المرة السادسة على التوالي التي يتّوج 

بعد  منافسه  حساب  على  منتخبنا  فيها 

و2016   2014 أعوام  اآلسيوية  البطولة  نهائي 

و2018 و2022 باإلضافة إلى المباراة النهائية 

اآلسيوية  األلعاب  بدورة  اليد  كرة  لمسابقة 

 .»2018 الثامنة عشرة »جاكرتا - بالمبانج 

بالذهب،  التتويج  منتخبنا  استحق  وقد 

على  متتالية  انتصارات  أربعة  حقق  حيث 

السعودية واإلمارات والكويت والبحرين أكد 

الذهبية  للميدالية  واستحقاقه  جدارته  بها 

التي تضاف إلى سلسلة إنجازات كرة اليد 

القطرية في السنوات األخيرة.

وكانت المباراة النهائية قوية ومثيرة، وبادر 

صفر    /  2 بالتقدم  البحريني  المنتخب  فيها 

فيما سجل منتخبنا أول أهدافه في الدقيقة 

هو  البحريني  المنتخب  واستمر  الرابعة 

المبادر بالتقدم في ظل وجود ثغرات دفاعية 

استفاد منها في التسجيل لتصل النتيجة 

جانب  من  األداء  نسق  ارتفاع  ومع   3   /  6 إلى 

والهجومي  الدفاعي  الشقين  في  منتخبنا 

 6   /  6 النتيجة  تعديل  مع  موعد  على  كان 

أن  قبل  الوقت،  لبعض  التعادل  واستمر 

ليطلب   9   /  11 التقدم  في  منتخبنا  ينجح 

منه  عاد  مستقطعا  وقتا  البحرين  مدرب 

 12 أهداف  ثالثة  إلى  الفارق  ليرفع  منتخبنا 

للتدارك  البحرينية  المحاوالت  ووسط   9   /
 10   /  14 إلى  بالنتيجة  منتخبنا  ابتعد 

طويال  الفارق  هذا  على  يحافظ  لم  ولكنه 

هدفين  البحريني  المنتخب  سجل  حيث 

عاد بهما إلى المباراة ثم انتهى الشوط األول 

بتقدم منتخبنا 16 /  13. في الشوط الثاني 

أربعة  إلى  أخرى  مرة  الفارق  منتخبنا  وسع 

البحريني  المنتخب  ولكن   14   /  18 أهداف 

متتالية  أهداف  ثالثة  ليسجل  بقوة  عاد 

ويقلص الفارق من جديد إلى 17 /  18 مما دفع 

مستقطع،  وقت  طلب  إلى  منتخبنا  مدرب 

بعد  تمكن  البحريني  المنتخب  ولكن 

  /  19 النتيجة  تعديل  من  اللعب  استئناف 

منتخبنا  ليعود   20   /  20 التعادل  وتكرر   19
المباراة  سارت  ثم   20   /  22 للتقدم  ذلك  بعد 

المنتخبان  أثره  على  تبادل  متكافئ  بطابع 

على  بالتالي  منتخبنا  وحافظ  التسجيل 

وخسر   23 /  25 إلى  النتيجة  لتصل  تقدمه 

منتخبنا جهود عبدالرحمن طارق لحصوله 

المنتخب  ليستفيد  الحمراء  البطاقة  على 

ويعدل  العددي  النقص  من  البحريني 

استعاد  منتخبنا  ولكن   25   /  25 النتيجة 

الفوز  حسم  في  ونجح  أخرى  مرة  تقدمه 

لصالحه 29 /  28.

} تصوير- عباس علي

رسالة الكويت

عبد الله تاج محمد

{  من تتويج أبطال التنس

المال يشيد باإلنجاز

منتخبنا يحرز ذهبية الفلوريه للفرق

أحمد الشعبي:

خليفة الجاسم: 
الذهبية لم تتحقق من فراغ

لالتحاد  المساعد  السر  أمين  الجاسم  خليفة  أبدى 

القطري لكرة اليد والمشرف العام على منتخبنا سعادته 

هذا  إن  وقال  الذهبية،  الميدالية  على  المنتخب  بحصول 

جهود  تضافر  ثمرة  كان  وإنما  فراغ  من  يتحقق  لم  اإلنجاز 

الجميع من اللجنة األولمبية القطرية ومجلس إدارة االتحاد 

الفوز  أن  إلى  والالعبين، مشيرا  والفني  اإلداري  والجهازين 

بالميدالية الذهبية بالمنتخب الرديف يعكس وجود 

صف ثان متميز يجعلنا مطمئنين على مستقبل 

اللعبة خصوصا في ظل أهمية االستحقاقات 

المقبلة.

إلطالق »تحدي صناعة األفالم عن كرة القدم القطرية والمنتخبات الوطنية«

شراكة بين اتحاد الكرة ومؤسسة الدوحة لألفالم
تم اإلعالن أمس عن شراكة االتحاد 

مؤسسة  مع  القدم  لكرة  القطري 

الدوحة لألفالم إلطالق تحدي صناعة 

القطرية  القدم  كرة  عن  األفالم 

ويمكن  الوطنية.  والمنتخبات 

لصناع األفالم من عمر 18 إلى 25 عامًا 

المسابقة،  هذه  بخوض  الراغبين 

خاصة  عمل  ورشة  في  المشاركة 

تقيمها المؤسسة حول موضوع كرة 

مساعدتهم  بهدف  القطرية،  القدم 

القصيرة  أفالمهم  تطوير  على 

سيتم  والتي  بالتحدي،  الخاصة 

تحكيم  لجنة  قبل  من  تقييمها 

خاصة بهدف اختيار الفائزين.

الخاصة  العمل  ورشة  وُتقام 

مايو   21 من  الفترة  في  بالتحدي 

ولغاية 23 يونيو في كتارا.

فاطمة  قالت  السياق،  هذا  وفي 

الرئيس  الرميحي،  حسن 

لألفالم:  الدوحة  لمؤسسة  التنفيذي 

إن استضافة قطر للبطولة العالمية 

لنا  واعتزاز  فخر  محل  العام  هذا  في 

وللدول العربية، ومحطة استثنائية 

ونفتخر  المنطقة  هذه  في  للجميع 

القطري  االتحاد  مع  الشراكة  بهذه 

الرياضة  بهذه  لالحتفال  القدم  لكرة 

بينما  بها،  شغفنا  للعالم  ولنظهر 

حدث  أكبر  الستضافة  نستعد 

ومشاركة  العام  هذا  في  رياضي 

منتخبنا الوطني فيه.

الكواري  مبارك  خالد  أكد  جانبه  من 

واالتصال  التسويق  إدارة  مدير 

بقوله:  القدم  لكرة  القطري  باالتحاد 

مؤسسة  مع  التعاون  هذا  أن  الشك 

في  لنا  رائعة  فرصة  لألفالم  الدوحة 

االتحاد لتنويع المحتوى الذي نقدمه 

عبر منصات التواصل االجتماعي.

هذا  نثمن  بقوله:  الكواري  وأكد 

التعاون والشراكة مع الدوحة لألفالم 

مجال  في  رائدة  مؤسسة  باعتبارها 

بشكل  معًا  للعمل  ونتطلع  األفالم 

تقديم  خالل  من  مستقباًل  أكبر 

القدم،  كرة  عن  متميز  محتوى 

والذي  التعاون  بهذا  فخورون  ونحن 

تحقيق  في  األثر  طيب  له  سيكون 

نتائج إيجابية على الجانبين.

{  خالد الكواري يثمن الشراكة

شهدت تحطيم أرقام قياسية وغاالن وليبرون يتوجان بلقب إيطاليا

نسخة استثنائية لبريميير بادل الكبرى
الرياضة  البادل،  رياضة  شهدت 

أسبوعًا  العالم،  في  نموًا  األسرع 

استثنائيًا مع بطولة بريميير بادل 

كسر  تم  حيث  إيطاليا،  الكبرى 

مما  للرياضة،  القياسية  األرقام 

بريميير  مكانة  تعزيز  في  ساهم 

األكثر  الجولة  باعتبارها  بادل 

ريادة على صعيد عالمي واجتذبت 

الرسمية  الجولة  بادل،  بريميير 

وتنظيم  إدارة  تحت  العالمية، 

من  وبدعم  للبادل،  الدولي  االتحاد 

المحترفين وشركة  الالعبين  رابط 

أكبر  الرياضية،  لالستثمارات  قطر 

رياضة  تاريخ  في  جماهيري  حشد 

حضر  حيث  اإليطالية،  البادل 

بريميير  لبطولة  النهائية  المباراة 

يقارب  ما  إيطاليا  الكبرى  بادل 

وصل  حين  في  مشجع،   7.000
البادل  محبي  من  الوافدين  عدد 

الشغوفين إلى استاد فورو ايتاليكو 

 30.000 عن  يزيد  ما  الجولة  خالل 

مشجع باإلجمال.

من  العديد  البطولة  حضر  وقد 

رحبت  حيث  البارزة،  الشخصيات 

اللجنة  رئيس  من  بكل  المدرجات 

سبيروس  األوروبية  األولمبية 

رافاييل  العام  واألمين  كابرالوس 

بطولة  شهدت  كما  باغنوزي 

إيطاليا  الكبرى  بادل  بريميير 

الالعبين  من  زواجًا   125 تسجيل 

الرقم  بذلك  محطمة  المحترفين 

قطر   Ooredoo لبطولة  القياسي 

الكبير في وقت سابق من هذا العام 

والذي سجل 123 زواجًا مشتركًا.

ووخوان  غاالن  آلي  من  كل  توج  وقد 

ليبرون المصنفان رقم واحد عالميًا 

البطولة  تغطية  وجرى  باللقب 

بريميير  جولة  من  الثانية  الكبرى 

وتنضم  إعالمية،  جهة   167 بادل 

إلى  الجديدة  اإلعالمية  الجهات 

من  المستوى  عالمية  القائمة 

أصحاب حقوق البث الدوليين التي 

 ESPN، beIN SPORTS، تشمل 

.Viaplayو ،Sky Italia، Supersport

{  من تتويج الفائزين

»26« العبا لمعسكر 
العنابي بإسبانيا

عوض الكباشي كتب

أعلن االسباني سانشيز عن قائمة منتخبنا 

الوطني لمعسكر إسبانيا- ماربيا خالل الفترة 

من 2 يونيو إلى 28 يونيو تحضيرًا لبطولة 

كأس العالم 2022.

وتضم قائمة العنابي األول لكرة القدم كال 

من مشعل برشم، وسعد الشيب، ويوسف 

حسن، وبيدرو، وطارق سلمان وخوخي بوعالم 

وأكرم عفيف ومحمد وعد ومصعب خضر 

وعلي أسد وسالم الهاجري وحسن الهيدوس 

ومحمد مونتاري وبسام الراوي، واسماعيل 

محمد والمعز علي وكريم بوضياف وعاصم 

مادبو وعبدالله االحرق وعبدالرحمن محمد 

وخالد منير وعلي اسد واحمد فاضل وهمام 

االمين وأحمد عالء وعبدالعزيز حاتم.

وتضم القائمة التي اختارها المدرب االسباني 

سانشيز للمعسكر التحضيري 26 العبا 

وسيخوض الفريق تدريباته بصورة منتظمة 

بجانب أداء مباريات تحضيرية خالل فترة 

المعسكر اإلعدادي سيتم الكشف عن 

تفاصيلها خالل الفترة المقبلة.
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خالل مؤتمر صحفي عقد أمس

»القطرية« شريكا للجولة العالمية للتزلج الشراعي

تعزيز  القطرية  الجوية  الخطوط  أعلنت 

شريك  لتصبح  الرياضية  رعاياتها  محفظة 

للجولة  الرسمي  الطيران  وراعي  اللقب 

لالتحاد  التابعة  الشراعي  للتزلج  العالمية 

لمدة   )GKA( الشراعية  للرياضات  الدولي 

ثالثة أعوام، وذلك في إطار هدفها المتمّثل في 

الجمع بين الشعوب والمجتمعات من خالل 

الرياضة. وتتيح هذه الشراكة الفريدة بين 

لالحتفال  الفرصة  والسماء  البحر  عالمي 

بواحدة من الرياضات الجديدة المذهلة.

وستجوب الجولة العالمية للتزلج الشراعي 

الخطوط  وجهات  من  العديد  العام  هذا 

البرازيل  ذلك  في  بما  القطرية،  الجوية 

وألمانيا وجزر المالديف والمغرب وإسبانيا. 

الجولة  جدول  حول  المعلومات  من  وللمزيد 

الخطوط  برعاية  الشراعي  للتزلج  العالمية 

الرابط  زيارة  يرجى  القطرية،  الجوية 

.gkakiteworldtour.com :التالي

الرسمي  الشريك  للسياحة،  قطر  وتتطّلع 

للطائرات  العالمية  للجولة  للسياحة 

بالمشجعين  الترحيب  إلى  الشراعية، 

بعرض  لالستمتاع  العالم  أنحاء  جميع  من 

استثنائي في عام 2023، خالل بطولة كأس 

قطر،  في  الحر  الشراعي  للتزلج  العالم 

فويرط  منتجع  في  استضافتها  ستتم  والتي 

الشاطئي الحديث في قطر.

الرئيس  الباكر،  أكبر  السيد  سعادة  وقال 

الجوية  الخطوط  لمجموعة  التنفيذي 

للسياحة:  قطر  هيئة  ورئيس  القطرية، 

إحدى  الشراعي  التزلج  رياضة  »تعّد 

عشاق  فيها  يتنافس  التي  السفر  رياضات 

العالم.  حول  مذهلة  وجهات  في  المغامرات 

بدعم  القطرية  الجوية  الخطوط  وتفتخر 

شركة  لتصبح  المتنامية،  الرياضة  هذه 

الرياضيين  لدى  المفضلة  الطيران 

لحضور  يسافرون  الذين  والمشجعين 

االتحاد  يقيمها  التي  واألحداث  الفعاليات 

جميع  في  الشراعية  للرياضات  الدولي 

الحبيبة  دولتنا  ذلك  في  بما  العالم  أنحاء 

جديدة  مغامرة  بتجربة  واالستمتاع  قطر، 

وممتعة«.

فوغت،  يورغن  الدكتور  قال  جانبه،  من 

للرياضات  الدولي  لالتحاد  العام  األمين 

مع  شراكة  نبرم  أن  يسعنا  »ال  الشراعية: 

القطرية  الجوية  الخطوط  من  أفضل  جهة 

لرعاية للجولة العالمية للتزلج الشراعي، إذ 

يجمعنا مع الناقلة القطرية الشغف بالسفر 

واالبتكار  االستكشاف  وحب  واالستدامة 

والبحث عن المغامرات والمنافسة«.

أصبحت  »لقد  فوغت:  الدكتور  وأضاف 

للرياضة،  عالمي  مركز  بمثابة  قطر  دولة 

العالمية  جولتنا  النطالق  متحّمسون  ونحن 

االفتتاحية والنهائيات في قطر عام 2023«.

وفي إطار االلتزام بهذه الشراكة االستثنائية 

الجديدة، من المقرر افتتاح منتجع شاطئي 

مستقباًل  الشراعي  للتزلج  المستوى  عالمي 

فويرط  منطقة  وتقع  فويرط.  شاطئ  في 

دولة  شرق  شمال  في  الفريدة  الطبيعية 

قطر، وتعّد وجهة مثالية لعشاق البحر.

ستشارك  الشراكة،  هذه  بإطالق  وإيذانًا 

شهر  في  القطرية  الجوية  الخطوط 

 Big Air World« بطولة  في   2022 يونيو 

منطقة  في  العالمية   »Championships
على  ستستمر  والتي  إسبانيا،  في  طريفة 

األولى من نوعها  البطولة  16 يومًا، وهي  مدار 

وستشمل  الشراعية.  الرياضات  مجال  في 

جوائز  توزيع  حفل  إقامة  البطولة  هذه 

الدولي  واالتحاد  القطرية  الجوية  الخطوط 

قطر  زوروا  ومعرض  الشراعية،  للرياضات 

الشراعية. للرياضات 

الجوية  الخطوط  أطلقت  أخرى،  ناحية  من 

السفر،  لباقات  جديدة  خيارات  القطرية 

القدم إمكانية  أمام عشاق كرة  متيحة بذلك 

فريقهم  لتشجيع  الدوحة  إلى  السفر 

لكأس  النهائية  التصفيات  خالل  المفّضل 

باقات  وتشمل   2022 يونيو  شهر  في  العالم 

متن  على  السفر  تذاكر  الدوحة،  إلى  السفر 

حضور  وتذاكر  القطرية  الجوية  الخطوط 

المباريات وخيارات اإلقامة لمدة ليلتين على 

بإمكانية  المشجعون  سيحظى  كما  األقل. 

مجموعة  مع  الفندقية  إقامتهم  حجز  اختيار 

هيلتون  فندق  أو  الفاخرة،  المسيلة  فنادق 

الريان الدوحة - كوريو، أو فندق هوليداي إن 

بيزنس.

الرئيس  الباكر،  أكبر  السيد  سعادة  وقال 

الجوية  الخطوط  لمجموعة  التنفيذي 

القطرية: »تتطّلع الناقلة القطرية للترحيب 

في  والمشجعين  المنتخبات  بجميع 

لجميع  موفقًا  حظًا  وتتمنى  قطر،  دولة 

إلى  تسعى  التي  المشاركة  المنتخبات 

التأهل لبطولة كأس العالم. وتعّد مباريات 

الدوحة  في  تقام  التي  النهائية  التصفيات 

دولة  استعداد  إلبراز  أخرى  فرصة  بمثابة 

 FIFA العالم  كأس  بطولة  الستضافة  قطر 

الجوية  الخطوط  تحّث  كما   .™2022 قطر 

خدماتنا  تجربة  على  المشجعين  القطرية 

خالل  من  العالمية  وضيافنا  االستثنائية 

مباريات  لحضور  السفر  باقات  حجز 

التصفيات«.

{  جانب من المؤتمر الصحفي{  خالل توقيع االتفاقية

الخطوط 
الجوية تعلن 

باقات سفر 
للدوحة 
لحضور 

التصفيات 
النهائية 

لكأس العالم 

$ الدوحة

بعد اعتذار الصين

فتح باب استضافة كأس آسيا »2023«
الثالثاء  القدم أمس  لكرة  اآلسيوي  االتحاد  أعلن 

الوطنية  االتحادات  جميع  أمام  الباب  فتح  عن 

استضافة  في  الرغبة  إبداء  أجل  من  األعضاء، 

انه  القاري  االتحاد  وأضاف   .2023 آسيا  كأس 

االستضافة،  عن  الصين  اعتذار  أعقاب  في 

قامت جمعيته العمومية خالل اجتماعها الثاني 

االتحاد  في  لإلدارة  الصالحية  »بمنح  والثالثين 

اآلسيوي لكرة القدم لوضع الشروط والمتطلبات 

بهدف  وذلك  الترشيح،  ملفات  تقديم  أجل  من 

إيجاد بديل الستضافة البطولة«.

أردف »في أعقاب اختتام عملية تقديم الملفات، 

القدم  لكرة  اآلسيوي  االتحاد  في  اإلدارة  ستقوم 

المكتب  إلى  توصياتها  حول  تقرير  بتقديم 

التنفيذي لالتحاد، وذلك ليتم اختيار المضيف 

صحيفة  ونقلت   .»2023 آسيا  لكأس  الجديد 

أن  تاشيما  عن  اليابانية  سبورتس«  »نيكاي 

االتحاد  مع  تواصل  للعبة  اآلسيوي  االتحاد 

الياباني إلمكانية تنظيم البطولة القارية، وقال 

قدر  اذا  مقاربتنا،  تمت  لقد  الصدد:  هذا  في 

لليابان استضافة البطولة، سيكون األمر مثيرا 

من دون أدنى شك... وإذا لم تظهر بدائل واضحة 

ربما  اآلسيوي  االتحاد  فإن  البطولة،  الستضافة 

الخليج  منطقة  إلى  القارية  المسابقة  يعيُد 

العربي بعد أربع سنوات من إقامة نسخة 2019 

)كونها  الصين  منتخبات  وكانت  اإلمارات.  في 

المضيفة سابقًا( واليابان وسوريا وقطر وكوريا 

الجنوبية وأستراليا وإيران واإلمارات والسعودية 

والعراق وعمان وفيتنام ولبنان، قد ضمنت تأهلها 

إلى البطولة التي يشارك فيها 24 منتخبًا، فيما 

الثالث  الدور  تصفيات  تستكمل  ان  المقرر  من 

بين 8 و14 يونيو بنظام التجمع.

الملفات،  تقديم  عملية  اختتام  أعقاب  وفي 

القدم  لكرة  اآلسيوي  االتحاد  في  اإلدارة  ستقوم 

المكتب  إلى  توصياتها  حول  تقرير  بتقديم 

التنفيذي لالتحاد، وذلك ليتم اختيار المضيف 

الجديد لكأس آسيا 2023.

مرات  بعدد  القياسي  الرقم  اليابان  وتحمل 

إحراز اللقب )4( أمام السعودية وإيران )3(، فيما 

أحرزت قطر اللقب األول في تاريخها عام 2019 في 

اإلمارات.
{  كأس آسيا

على هامش الكونجرس »31«

الحبســـي يستقبــل رئيــس
االتحـاد الــدولـي للصحافة الرياضية

أعمال  عمان  سلطة  في  أمس  انطلقت 

المؤتمر الدولي لالتحاد الدولي للصحفيين 

الذي  والثالثين  الحادي  الكونغرس 

بجمعية  ممثلة  مسقط  تستضيفه 

هذا  ويستمر  العمانيين،  الصحفيين 

يونيو  من  الثالث  حتى  الكبير  الحدث 

باهتمام  الكونغرس  ويحظى  الجاري، 

محلي وإقليمي ودولي، ويشارك في أعماله 

اتحادات  الذين يمثلون  الصحفيين  مئات 

دولة   100 من  أكثر  وجمعيات  ونقابات 

سالم  أعرب  وقد  العالم.  دول  مختلف  من 

الخليجي  االتحاد  رئيس  الحبسي 

لتحقيق  تطلعه  عن  الرياضي  لإلعالم 

مدار  على  األهداف  لكامل  الدولي  المؤتمر 

أيام انعقاده، وذلك خالل استقباله جياني 

للصحافة  الدولي  االتحاد  رئيس  ميرلو 

الرياضية في مسقط للمشاركة في أعمال 

يتواصل  الذي  لإلعالم  الدولي  الكونغرس 

بمشاركة  مسقط  العمانية  العاصمة  في 

)360 صحفيا( من جميع أنحاء العالم.

{  الحبسي وجياني ميرلو

على شاطئ الحي الثقافي »كتارا«

بطولتان لنادي الدوحة للرياضات البحرية
خليفة  برئاسة  البحرية  للرياضات  الدوحة  نادي  يشهد 

محمد السويدي حركة نشاط واسعة خالل األيام المقبلة 

إقامة  تتضمن  التي  الرزنامة  عن  الكشف  بعد  وذلك 

بطولتين قويتين خالل ثالثة أيام بداية الخميس وحتى 

مساء السبت المقبل على شاطئ الحي الثقافي »كتارا«. 

للدراجات  قطر  بطولة  خالل  من  النادي  في  اإلثارة  وتبدأ 

بطولة  عن  فضاًل  الثانية(،  )الجولة  مارثون   - المائية 

إلى  بدورها  تنقسم  والتي  الثانية(  )الجولة  للصيد  قطر 

صيد  والثانية  الكنعد،  صيد  األولى  كالتالي:  فئات  أربع 

مسابقة  والرابعة  الهامور،  صيد  والثالثة  السكن، 

أكبر سمكة.  وعقب 

نهاية المنافسات سيتم تتويج الفائزين الثالثة األوائل في 

الفئات  في  الحال  ونفس  المائية  للدراجات  قطر  بطولة 

سيتم  حين  في  للصيد،  قطر  بطولة  في  األولى  الثالث 

وأنهت  سمكة.  أكبر  مسابقة  في  فقط  األول  الفائز  تتويج 

أسرة نادي الدوحة للرياضات البحرية كافة تحضيراتها 

أكبر  تحقيق  أمل  على  القوية  التحديات  هذه  لتنظيم 

الكبيرة  اإلقبال  ظل  في  وذلك  ممكنة  نجاح  نسبة 

للمشاركة من كافة المتسابقين. 

الراغبين  أمام  التسجيل  باب  غلق  يتم  أن  المقرر  ومن 

األربعاء، وبعدها  اليوم  البطولتين مساء  بالمشاركة في 

المشاركين  كشوفات  بتجهيز  النادي  إدارة  ستقوم 

برنامج  عن  النهائي  واإلعالن  الحدث  وتنظيم 

المسابقات.

حضور كبير ببرنامج 
أسرة لوسيل الرياضية
شهدت صالة لوسيل الرياضية حضورا مميزا وإقباال كبيرا 

يترافق مع برنامج أسرة لوسيل الرياضية، الذي يقدم أنشطة 

رياضية متنوعة، ينظمها االتحاد القطري للرياضة للجميع، 

تحت مظلة وزارة الرياضة والشباب، بشكل منتظم يومي 

األربعاء والجمعة من كل أسبوع، على صالة لوسيل الرياضية، 

وسط أجواء مفعمة بالحيوية والنشاط، لكل أفراد العائلة، 

وضمن روزنامة فعاليات االتحاد الحافلة بالبطوالت واألنشطة 

المجتمعية التي تشتمل على 575 فعالية في العام الحالي. 

ويشهد البرنامج الذي يستهدف كافة فئات المجتمع، من رجال 

وسيدات وأطفال، قطريين ومقيمين، إقبااًل كبيرًا للمشاركة في 

الفعاليات.

وشهدت الفعاليات المخصصة للسيدات األربعاء الماضي، 

مشاركة أكثر من 60 سيدة بالمنطقة الداخلية لصالة لوسيل 

الرياضية، نظرًا لما يوفره االتحاد، من أجواء الخصوصية 

واألمان للمشاركات، إضافة إلى توفير عدد كبير من األنشطة 

واأللعاب الرياضية، وحصص اللياقة البدنية وتدريبات 

اإلحماء، والقدرة على التحمل والمرونة، مع التدريب على الطرق 

الصحيحة لممارسة رياضة الجري والمشي، تحت إشراف 

مدربات متخصصات من الرياضة للجميع، ومدربات مجموعة 

»قطر رن«. ويتضمن برنامج أسرة لوسيل الرياضية، إتاحة 

فرص كبيرة لممارسة العديد من أنواع الرياضات المختلفة، 

مثل الدراجات الهوائية والبليارد والطاولة وكرة القدم والسلة 

والشطرنج والرماية.

{  من منافسات سابقة


