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ريال مدريد يضم »تشواميني« لـ »6« مواسم
أوريليان  الدولي الشاب  أعلن نادي ريال مدريد اإلسباني تعاقده مع العب وسط فريق موناكو الفرنسي 

تشواميني لستة مواسم.

وقال النادي في بيان له: »اتفق ريال مدريد وموناكو على انتقال الالعب أوريليان تشواميني الذي سيرتبط 

بالنادي لمدة ستة مواسم مقبلة«.

وبات تشواميني )22 عامًا( ثاني العب ينضم إلى ريال مدريد خالل الفترة الحالية بعد المدافع األلماني 

أنتونيو روديغر القادم من تشلسي اإلنجليزي.

20 مليون يورو في  إلى صفوفه مقابل  انتقاله  الفرنسي تألق مع فريقه موناكو بعد  الوسط  وكان العب 

يناير 2020 قادمًا من بوردو، وبرز كذلك مع المنتخب الفرنسي الذي خاض معه 11 مباراة وسجل هدفًا.

استاد خليفة المونديالي يشهد أكبر تجمع للصحفيين الرياضيين في العالم

حفل جوائز االتحاد الدولي للصحافة الرياضية.. اليوم

األحد  اليوم  مساء  المونديالي  خليفة  استاد  يشهد 

الدوحة  بتوقيت  مساء  السابعة  الساعة  عند 

االتحاد  جوائز  حفل  من  الرابعة  النسخة  فاعليات 

لجنة  مع  بالتعاون  الرياضية  للصحافة  الدولي 

أكبر  الحفل  هذا  ويعد  قطر..  في  الرياضي  اإلعالم 

قارات  مختلف  من  الرياضيين  للصحفيين  تجمع 

العالم كون جوائزه هي األكبر واألضخم في العالم.. 

من  الرياضية  الصحافة  ألسرة  تقدير  أعلى  وتمثل 

المنظمة الدولية.

وتشتمل جوائز االتحاد الدولي للصحافة الرياضية 

القصص  رواة  أفضل  على  الرابعة  النسخة  في 

من  بدءا  اإلعالمية،  المنصات  جميع  في  الرياضية 

ووصوال  بالفيديو  ومرورا  الفوتوغرافي  التصوير 

المدونات  ومن  الرقمي  اإلعالم  إلى  المطبوع  باإلعالم 

الصوتية إلى المدونات الرياضية.

وُعقدت النسخة األولى من حفل توزيع الجوائز في 

الحفل  من  الثانية  والنسخة  لوزان  في  يناير2019 

الثالثة  والنسخة  بودابست  في   2020 فبراير  في 

منها عقدت في حفل افتراضي ُبث بشكل مباشر 

من قلعة فيجيفانو، ايطاليا في مارس2021.

الرياّضية  للصحافة  الَدولي  االتحاد  جوائز  وتنظم 

الرياضي  لإلعالم  القطرية  اللجنة  مع  بالشراكة 

كجزء من الجهود المشتركة لالستثمار في الثقافة 

وتعزيز  حماية  عن  فضال  الرياضية،  والصحافة 

نزاهة المهنة.

مالية  وجائزة  كأس  من  مؤهلة  جائزة  كل  تتكون 

بقيمة 8000 دوالر أميركي للفائز بالفئة.

سيحصل كل من الفائز بالمركز الثاني على3.000 

دوالر   2000 على  الثالث  والمركز  أميركي  دوالر 

)العمل  الفوتوغرافي  التصوير  فئة  في  أميركي 

)»أفضل  الكتابة  وفئة  الصور(  ومحفظة  الرياضي 

الصوت  فئتي  وفي  وصفي«(  مقال  و»أفضل  عمود« 

و»الوثائقي«  الرياضي«  التعريفي  )»الملف  والفيديو 

و»الشريط القصير«(.

وسيحصل الفائزون بكل فئة من فئات »المراسلون 

واإلذاعة(  والكتابة  الفوتوغرافي  )التصوير  الشباب« 

على فرصة لتعزيز مسيرتهم المهنية إذ سيحصلون 

دولي  رياضي  حدث  لتغطية  دراسية  منحة  على 

كبير.

من جانبه أكد مبارك البوعينين عضو لجنة اإلعالم 

الرياضي في قطر أن استمرار الجائزة على الرغم من 

واقيم  تاريخها  في  فارق  عالمة  كان  كورونا  جائحة 

الكثير من الفعاليات معها التي نظمها االتحاد الدولي 

بالشراكة مع لجنة اإلعالم الرياضي وبينها جلسات 

الصحافة  ويوم  اإللكترونية  الكلية  في  التدريب 

بأربع  الفورية  الترجمة  باستخدام  الرياضي 

الدوحة  احتضان  البوعينين:  وأضاف  لغات.. 

تتويجا  يعتبر  الرياضية  الصحافة  لجوائز 

الحدث  إلبراز  الصحفيين  من  للكثير  مستحقا 

والذي  القدم  األول على صعيد كرة  الكبير  العالمي 

كأس  وهو  األوسط  الشرق  في  األولى  للمرة  يقام 

العالم قطر 2022 بحضور كبريات مؤسسات اإلعالم 

الرياضية العالمية ورؤساء االتحاد القارية للصحافة 

الرياضية.

اإلعالم  لجنة  في  فخورن  البوعينين:  وأضاف 

عالمية  مؤسسة  أكبر  مع  بالشراكة  الرياضي 

وهذا  العالم،  في  الرياضية  الصحافة  على  تشرف 

لكثرة  نظرا  مختلفا  سيكون  الجائزة  من  النسخة 

بأن  ونعدكم  الجائزة..  في  المشاركة  األعداد 

والدول  بقطر  تليق  التي  بالصورة  سيخرج  الحفل 

العربية وبالصورة التي تتناسب مع قيمة المناسبة 

العالمية.

سعادة الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني يترأس االجتماع

حقق الفوز الثاني على التوالي في بطولة العالم

»جاهزية البصرة« على 
طاولة االتحاد الخليجي

عنابي الشاطئية يتمسك بالصدارة

ثاني  آل  أحمد  بن  خليفة  بن  حمد  الشيخ  سعادة  يترأس 

اجتماعا  األحد  اليوم  العربي  الخليج  كأس  اتحاد  رئيس 

ويناقش  المرئي..  االتصال  عبر  لالتحاد  التنفيذي  للمكتب 

جدول  ضمن  المطروحة  القضايا  من  العديد  اليوم  االجتماع 

األعمال.

وقت  في  القدم  لكرة  العربي  الخليج  كأس  اتحاد  أعلن  وقد 

سابق، عن تأجيل بطولة الخليج التي كانت مقررة في مدينة 

البصرة العراقية ديسمبر، إلى يناير 2023.. وقال االتحاد في 

بيان نشره عبر حسابه في تويتر: »قرر االجتماع االستثنائي 

تأجيل  العربي،  الخليج  كأس  التحاد  العمومية  للجمعية 

2023، وذلك خالل االجتماع  25 إلى شهر يناير  بطولة خليجي 

الذي عقد اإلثنين برئاسة الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل 

ثاني، رئيس االتحاد«.

وكان وفد االتحاد الخليجي قام بزيارة إلى العراق، في منتصف 

شهر مايو الماضي للوقوف على سير استكمال متطلبات إقامة 

بطولة )خليجي 25( المقرر إقامتها بداية العام المقبل 2023.. 

البصرة،  مدينة  في  المنشآت  على  الزيارة  خالل  الوفد  واطلع 

كما تفقد جاهزية المشاريع المتصلة باستضافة البطولة.

هوية  حسم  بشأن  النهائي  القرار  إصدار  المنتظر  ومن   

كأس  اتحاد  وفد  زيارة  ختام  بعد  ذلك  ويأتي  المستضيف، 

الخليج العربي برئاسة جاسم الرميحي إلى البصرة.

وسيتم اعتماد محضر االجتماع السابق.. كما ستتم مناقشة 

الستضافة  العراقية  البصرة  محافظة  واستعدادات  جاهزية 

خليجي 25 في ضوء الزيارات التي قامت بها اللجنة التفقدية 

التحاد كأس الخليج العربي.

ن 
َّ

المكو الشاطئية  الطائرة  للكرة   
ُّ

الوطني ُمنتخُبنا  واصل 

األول  )المصنف  تيجان  وأحمد  يونس،  شريف  الثنائي  من 

الشاطئية  الطائرة  للكرة  العالم  بطولة  في  تميزه  عالمًيا(، 

المقامة عذع االيام في العاصمة اإليطالية روما خالل الفترة من 

10 إلى 19 يونيو الجاري.
وتمكن من الفوز على الثنائي األميركي تايلور ساندر، وتايلور 

عقبة  تخطي  من  تمكن  األدعم  وكان   ،0-2 بنتيجة  كراب 

ميلجارجو،  جونزالو  الثنائي  من  ن 
َّ

المكو الباراجواي  منتخب 

وروجر باتيالنا بنتيجة شوطين دون رد بواقع نتائج )13-21-

21-12( في أولى مباريات الفريقين بالمجموعة الرابعة.
 إلى مواصلة انتصاراته في البطولة 

ُّ
ويسعى ُمنتخُبنا الوطني

المجموعات  دور  في  مبارياته  يختتم  مباراة  يخوض  عندما 

كرو،  يوسف  الثنائي  من  ن 
َّ

المكو فرنسا  منتخب  بمواجهة 

وأرنو جوتييه رات، االثنين المقبل.

 في بطولة العالم باعتباره المصنف 
ُّ

ويشارك ُمنتخُبنا الوطني

األلعاب  دورة  في  البرونزية  الميدالية  وصاحب  عالمًيا  ل 
َّ
األو

األولمبية األخيرة في طوكيو  2020.

بمشاركة »62« العبا والعبة

ختام بطولة مركز قطر لتدريب الشطرنج
أسدل الستار عن منافسات بطولة 

تحت  الشطرنج  لتدريب  قطر  مركز 

12 و10 و8 أعوام التي نظمت تحت  16و 
إشراف االتحاد القطري بمشاركة 62 العبًا 

والعبة وبحضور يوسف محمد المطوع أمين 

قطر  مركز  على  والمشرف  لالتحاد  العام  السر 

لتدريب الشطرنج.

ونجح الالعب سيد خضر في تحقيق المركز األول خالل 

التحدي الخاص في فئة أقل من 16 عامًا، أما المركز الثاني 

فكان من نصيب عبدالله الحميد.

وفي فئة أقل من 12 عامًا جاء آدم حمدوشي في المركز األول برصيد 

في  أما  الالعبين،  باقية  مع  وشرسة  قوية  منافسه  بعد  نقاط   5
المركز  وفي  نقاط   4 برصيد  القصابي  ليان  جاءت  الثاني  المركز 

جوبسي  جوهان  الرابعة  المرتبة  وفي  بونشيوا،  ريهان  الثالث 

حصل  كما  تورتشينسكي،  ألكسندر  حققه  الخامس  والمركز 

إبراهيم الجناحي على أفضل العب قطري، بينما جاء في المركز 

الثاني عبدالرحمن السالم، واستطاعت رضوة القصابي الحصول 

على أفضل العبة قطرية وحلت في المركز الثاني عائشة دهمان.

األول  بالمركز  صالحه  ألين  ظفرت  سنوات   10 تحت  فئة  وفي 

المركز  بينما  أحمد،  دانة  الثاني  المركز  وفي  نقاط،   5 برصيد 

الثالث حققه أمير الحمادي، أما المرتبة الرابعة فكانت من نصيب 

وفي  الخامس،  المركز  في  سيريه  محمد  وحل  الحسيني،  هيا 

عبدالجبار،  محمد  نصيب  من  فكانت  قطري  العب  أفضل  جائزة 

أسماء  وحازت  الثاني،  المركز  في  ثاني  آل  حمد  زميله  جاء  بينما 

الثاني  المركز  في  وجاءت  قطرية،  العبة  أفضل  جائزة  الحمادي 

الريم الحمادي.

أفضل العب، بينما  الدين  آدم شهاب  أعوام حقق   8 وفي فئة تحت 

لقطة من التتويجأفضل العبة كانت من نصيب لينا حمدوشي.

في بطولة بورنس الدولية للباراموتور

ذهبية وفضيتان لعنابي الرياضات الجوية
قطر  للجنة  التابع  للباراموتور  القطري  المنتخب  أحرز 

ثالث  المشتركة  الخاصة  بالقوات  الجوية  للرياضات 

بورنس  بطولة  في  وفضيتين  ذهبية  ملونة  ميداليات 

الدولية للباراموتور )الساللوم( والتي أقيمت في بورنس 

11 يونيو الحالي  9 وحتى  بإسبانيا خالل الفترة من 

التشيك،  بولندا،  )قطر،  من  كل  فيها  وشارك 

فرنسا، اسبانيا، اليونان، أميركا( بمشاركة 29 

طيار باراموتور. 

 PL1 فئة  وفضية  ذهبية  منتخبنا  وحقق   

المري  عبدالله  سعيد  أحرز  حيث  الترايك 

إبراهيم  سجل  فيما  الذهبية  الميدالية 

البنا الميدالية الفضية في لنفس الفئة. 

الميدالية  البلوشي  نايف  أحرز  كما   

الفضية في فئة الفوت لونشر. 

فريق  قائد  المري  سعيد  وأكد 

نخبة  ضمت  البطولة  أن  الباراموتور 

يعتبر  تحقق  وما  القافزين  من  مميزة 

التي  لإلنجازات  ومواصلة  إنجازا 

تحققت من قبل.

يأِت  لم  الكبير  اإلنجاز  أن  على  وشّدد 

»نهدي  وقال:  الجميع..  من  بدعم  إال 

ونعد  القطرّية  للرياضة  اإلنجاز  هذا 

باألفضل دائمًا إن شاء الله لتشريف 

وكان  قطر«..  الحبيبة  دولتنا 

الماضي  الموسم  أنهى  قد  منتخبنا 

وهو في الصدارة في المركز األول.

{ استاد خليفة يتزين الستقبال الحفل{ مبارك البوعينين 

{ شعار الجائزة 

  كتب          محمد الجزار

   كتب         عوض الكباشي

{ ثنائي الشاطئية

{ جانب من المنافسات

إقامة بروفة 
»االفتتاح« في »أسباير«

اتحاد الجمباز يواصل 
تحضيراته الستضافة »اآلسيوية«

استعداداتها  الفني  للجمباز  التاسعة  اآلسيوية  للبطولة  المنظمة  اللجنة  تواصل 

لـ18 من   15 الستضافة البطولة القارية التي ستقام تحت قبة أسباير خالل الفترة من 

اللجنة  تحرص  حيث  والعبة،  العبا   137 يمثلهم  دولة   21 بمشاركة  الجاري  الشهر 

العد  بدأ  فمع  ممكنة،  صورة  أفضل  في  البطولة  خروج  على  للبطولة  المنظمة 

التنازلي لضربة البداية أصبح الجميع في االتحاد القطري للجمباز في أتم جاهزية 

لتقديم بطولة استثنائية. 

خاللها  حرص  التي  االفتتاح  حفل  »بروفة«  إقامة  أمس  أسباير  قبة  وشهدت 

اتحاد الجمباز على االعتماد على العبيه في تقديم العرض الذي سيشاهده 

الجمهور في حفل االفتتاح.

أن  للبطولة،  المنظمة  اللجنة  رئيس  الهتمي،  علي  أكد  جانبه،  من 

نجاح بروفة عرض االفتتاح يعكس النجاح التنظيمي والحرص 

أبهى  في  البطولة  إخراج  على  المنظمة  اللجنة  من  الكبير 

»لقد  اإلعالم:  لوسائل  تصريحات  في  وقال  صورة، 

حرصنا على إقامة بروفة للعرض أمام وسائل اإلعالم 

الفرصة  الالعبين من أجل منحهم  أمور  وأولياء 

منافسات  على  قرب  عن  للتعرف 

للجمباز  اآلسيوية  البطولة 

الفني«.

{ الهتمي يتابع التحضيرات
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اللجنة المنظمة كشفت التفاصيل.. والعنابي يواجه البحرين

آسيوية السلة للناشئين على خط »االنطالق«

{  كأس البطولة

»13« منتخبا يتنافسون على اللقب.. و»4« 

منتخبات يتأهلون لبطولة العالم في إسبانيا

األمين العام لالتحاد اآلسيوي: قطر 

أسعدتنا باستضافة هذه النسخة 

تفاصيل  عن  السلة  لكرة  القطري  االتحاد  كشف 

16 سنة للعبة  بطولة كأس آسيا للناشئين تحت 

التي يستضيفها االتحاد القطري وتنطلق اليوم األحد 

بصالة نادي الغرافة وتستمر حتى 19 يونيو الجاري 

بمشاركة 13 منتخبا.

االتحاد  عقده  صحفي  مؤتمر  خالل  ذلك  جاء 

سعد  محمد  السادة:  بحضور  السلة  لكرة  القطري 

كاجيريان  وهاجوب  االتحاد،  رئيس  المغيصيب 

األمين العام لالتحاد اآلسيوي للعبة، وسعدون صباح 

ومشعل  القطري،  لالتحاد  العام  السر  أمين  الكواري 

أحمد العنزي مدير البطولة.

بالحضور،  المغيصيب  رحب  المؤتمر  بداية  في 

وقال إن بطولة كأس آسيا للناشئين تحت 16 سنة 

للعبة هي أول بطولة يستضيفها اتحاد كرة السلة 

السنوات  في  االتحاد  وسيقوم  الجديدة،  بهيئته 

القادمة بتنظيم العديد من البطوالت التي تستهدف 

الفئات السنية ألنهم نجوم المستقبل.

من جانبه، تقدم السيد هاجوب كاجيريان، األمين 

لكافة  بالشكر  السلة،  لكرة  اآلسيوي  لالتحاد  العام 

أعضاء االتحاد القطري للعبة برئاسة السيد محمد 

المغيصيب الذين بذلوا مجهودات كبيرة الستضافة 

هذه البطولة، وقال كاجيران: »هذه البطولة للفئات 

المستقبل  نجوم  وهم  بآسيا  ننظمها  التي  األصغر 

في  المشاركين  الالعبين  أغلب  أن  كما  وآسيا، 

البطولة يلعبون مع أنديتهم في هذه الفئة العمرية.. 

هذه بطولة نجوم وليست عادية«.

السلة  لكرة  اآلسيوي  لالتحاد  العام  األمين  وأشاد 

األحداث  لمختلف  المميز  القطري  بالتنظيم 

الرياضية، وقال: »تنظيم بطولة فئة عمرية أصعب 

من تنظيم بطولة الفئات الكبرى، وأعرف أن االتحاد 

القطري للعبة ودولة قطر والجهات الرسمية بالدولة 

مستوى  ذات  بطولة  لتنظيم  كبيرا  اهتماما  يولون 

عالمي، وقطر التي ستستضيف بطولة العالم لكرة 

وكل  العالم  كل  أنظار  محط  هي  العام  هذا  القدم 

أننا  حظنا  من  ونحن  العالم،  في  الرياضة  محبي 

ننظم هنا بطولة آسيوية تحت 16 عاما لكرة السلة، 

خاصة أن وقطر لها تاريخ في تنظيم البطوالت، كما 

أننا قمنا بتنظيم العديد من بطوالت كرة سلة بقطر 

االتحاد  خبرة  بفضل  ناجحة  كانت  وكلها  سابقا 

القطري في هذا المجال وتميزها«.

وأوضح أن هذه البطولة سيتأهل منها 4 منتخبات من 

العالم  بطولة  في  ستشارك  التي  منتخبا   16 أصل 

للعبة الشهر المقبل بمدينة ملقة اإلسبانية.

بلقب  للفوز  المرشحة  بالمنتخبات  يتعلق  وفيما 

لكرة  اآلسيوي  لالتحاد  العام  األمين  أكد  البطولة، 

التكهن  يصعب  التي  الوحيدة  الفئة  هذه  أن  السلة 

بنتائجها ألن هذه الفئة تحت 16 تشارك ألول مرة في 

من  كان  أنه  إلى  مشيرا  سلة،  كرة  آسيوية  بطولة 

المفروض أن تقام هذه البطولة السنة الماضية لكن 

تم تأجيلها بسبب تداعيات جائحة كورونا، وأنه لو 

ال استضافة قطر للبطولة كانوا سيختارون األربعة 

باسم  للمشاركة  العالمي  التصنيف  في  األوائل 

البطولة  عن  ستتغيب  الصين  أن  إلى  وأشار  آسيا. 

مبينا  كورونا،  جائحة  بسبب  مرة  ألول  اآلسيوية 

في  باستمرار  يتأهل  كان  الصيني  المنتخب  أن 

العالم  بطولة  في  آسيا  لتمثيل  مشاركاته  مختلف 

 24 منذ  آسيا  بطوالت  عن  الصين  تتغيب  مرة  وألول 

عاما. وسيتبارى المنتخب القطري في أولى مبارياته 

اليوم مع نظيره البحريني، وفي ثاني مبارياته يواجه 

أستراليا، ثم يالقي الهند في مباراته الثالثة، ويتأهل 

من هذه البطولة 4 منتخبات إلى كأس العالم للعبة 

التي ستقام الشهر المقبل بمدينة ملقة االسبانية.

عوض الكباشي كتب

} تصوير - أسامة الرويسان

جاهزون لضربة البداية.. مشعل العنزي:

ل��ل��ب��ط��ول��ة ف����ن����ادق   »4« ت��خ��ص��ي��ص 
أكد مشعل العنزي مدير البطولة، أنه تم االعداد 

بشكل للبطولة لتحقق النجاح على مختلف 

المستويات.. مشيرا إلى أنه تم تخصيص 3 مالعب 

لهذه البطولة، الملعب الرئيسي للمباريات بصالة 

الغرافة، وملعبين للتدريبات بصالة االتحاد القطري 

لكرة السلة وصالة نادي األهلي. وفيما يتعلق بإقامة 

الوفود المشاركة أوضح العنزي أنه تم تخصيص 4 

فنادق لالعبين والحكام وضيوف البطولة.. وهي فنادق 

مريحة والجميع اشاد بها وتم توفير كل االحتياجات 

للمنتخبات المشاركة في البطولة. وفي ختام حديثه 

قال مدير البطولة: نحن جاهزون لضربة البداية 

اليوم..مبينا أن قناة الكأس تتولى نقل جميع مباريات 

البطولة مباشرة... بجانب التغطية اإلعالمية 

للصحف والقنوات األخرى المحلية واإلقليمية، بجانب 

النشرات اليومية للموقع االتحاد القطري لكرة السلة.

ت��������وزي��������ع ال����م����ج����م����وع����ات
بالبطولة  المشاركة   13 الـ الفرق  تقسيم  تم 

المجموعة  تضم  حيث  مجموعات،   4 إلى 

الهند  البحرين،  قطر،  منتخبات  األولى 

واستراليا.

ولبنان  إيران  الثانية  المجموعة  وتضم 

تضم  الثالثة  والمجموعة  وإندونيسيا، 

والكويت. واليابان  الفلبين 

واألخيرة  الرابعة  المجموعة  أما 

ونيوزيالندا  كوريا  منتخـــبات  فتضم 

وكازاخستان.

{  العنابي في المجموعة األولى

سعدون الكواري.. أمين السر العام:

منتخب�نا في قمة الج��اه�زي��ة

لالتحاد  العام  السر  أمين  الكواري  سعدون  قال 

يوميا  ستقام  البطولة  إن  السلة،  لكرة  القطري 

من  عشر  التاسع  غاية  وإلى  اليوم  من  بداية 

في  يوميا  مباريات   5 وستقام  الجاري  الشهر 

الحادية  الساعة  من  بداية  المجموعات  مرحلة 

عشرة وربع صباحا إلى الساعة الثامنة مساء.. 

بالبطولة  المشاركة  الـ13  الفرق  تقسيم  وتم 

األولى  المجموعة  تضم  حيث  مجموعات   4 إلى 

منتخبات قطر، البحرين، الهند واستراليا، وتضم 

واندونيسيا،  ولبنان  إيران  الثانية  المجموعة 

واليابان  الفلبين  تضم  الثالثة  والمجموعة 

الرابعة واالخيرة فتضم  المجموعة  أما  والكويت، 

وكازاخستان.  ونيوزيالندا  كوريا  منتخبات 

وأكد الكواري جاهزية المنتخب القطري للبطولة 

حيث خاض معسكرا إعداديا للبطولة من شهر، 

وسيسعى لتحقيق نتيجة جيدة في البطولة.. 

من  مميزة  عناصر  يضم  المنتخب  وان  خاصة 

أولى مبارياته  اليوم  العنابي  الالعبين. ويخوض 

من  السادسة  في  البحريني  نظيره  أمام  اليوم 

ثاني  وفي  الغرافة،  نادي  بصالة  اليوم  مساء 

في  الهند  يالقي  ثم  استراليا  يواجه  مبارياته 

 4 البطولة  هذه  من  الثالثة..وسيتأهل  مباراته 

ستقام  التي  للعبة  العالم  كأس  إلى  منتخبات 

الشهر المقبل بمدينة ملقة اإلسبانية.

محمد سعد المغيصيب.. رئيس االتحاد:

»2030« وضعنا اللبنة األولى لمشروع ومنتخبات ل�
رئيس  المغيصيب  سعد  محمد  أكد 

أهم  أن  السلة  لكرة  القطري  االتحاد 

القطري  لالتحاد  الرئيسية  األهداف 

تتمثل في استضافة وتنظيم البطوالت 

الدولي  االتحادين  ينظمها  التي  الدولية 

الثاني  الهدف  ويتمثل  للعبة،  واآلسيوي 

في استقطاب الفئات السنية وتطويرها 

في  تساهم  التي  الفرص  جميع  وتوفير 

صقل مواهبهم، مبينا أن استضافة هذه 

هذه  لتنفيذ  خطوة  اول  تعتبر  البطولة 

وضعتها  التي  االستراتيجية  األهداف 

اللجنة االولمبية القطرية.

اعداد  بصدد  نحن  المغيصيب:  وتابع   

مشروع ومنتخبات لـ2030 وضعنا اللبنة 

من  عدد  باختيار  المشروع  لهذا  األولى 

خالل  من  خطة  لها  وسنضع  المواهب 

التدريبية  المعسكرات  في  ادماجها 

العالمية لتخضع هذه المواهب لبرنامج 

تدريبي مكثف والمشاركة في البطوالت 

السنية  للفئات  الدعم  كل  وسنقدم 

للمستقبل..  واعدة  منتخبات  لخلق 

تواصل  القطري  االتحاد  أن  إلى  مشيرا 

مع بعض األندية التركية الشهيرة ولها 

التفاق  ويسعى  السلة  كرة  في  تاريخ 

إلقامة  عالمية  اكاديمية  من  اكثر  مع 

كما  العبينا  مهارات  وتطوير  معسكرات 

نخطط الستضافة معسكر دولي بقطر 

وسنعلن  والشباب  الناشئين  لفئتي 

عنها قريبا.

المنتخب  بمشاركة  يتعلق  وفيما 

االتحاد:«  رئيس  قال  بالبطولة  القطري 

تضم  بالبطولة  قطر  مجموعة 

والهند  والبحرين  استراليا  منتخبات 

كبير  تاريخ  ولها  جيدة  منتخبات  وهي 

عودنا  قطر  ومنتخب  اللعبة..  هذه  في 

وعودونا  االلعاب  كل  في  اإلنجازات  على 

على االجتهاد والتنافس لتحقيق أفضل 

السير  وسيواصل  المرجوة،  النتائج 

على نفس هذا المنوال لتحقيق نتيجة 

جيدة في هذه البطولة.

البطولة،  في  بالحضور  يتعلق  وفيما 

جالية   15 مع  التواصل  تم  انه  قال 

المدارس  تالميذ  لدعوة  بقطر  آسيوية 

لمسانده منتخباتها.  وفي الختام توجه 

المغصيب بالشكر إلى جميع الشركات 

كل  وفرت  التي  للبطولة  الراعية 

اإلمكانيات لنجاح هذه التظاهرة ووسائل 

المشاركة، وهي: شركة  للوفود  الراحة 

الذي  ستيربرجر  وفندق  البحر،  شاطئ 

الوفود،  من  كبيرا  جانبا  يستضيف 

وشركة  »كروة«،  مواصالت  وشركة 

ماكدونالدز،  وشركة  كرافت،  جولف 

استراتيجيون  شركاء  وهؤالء  وبرزان 

لالتحاد القطري.

الصين تغيب 
بسبب »كورونا«

ستغيب الصين عن 

المشاركة في البطولة 

اآلسيوية ألول مرة منذ 24 عاما 

تقريبا، وذلك بسبب جائحة 

كورونا.

وكان المنتخب الصيني 

يتأهل باستمرار في مختلف 

مشاركاته لتمثيل آسيا في 

بطوالت العالم للعبة.

وتقوم اللجنة المنظمة 

بتطبيق بروتوكول )كوفيد 

- 19( في هذه البطولة بشكل 

كبير من أجل الحفاظ على 

سالمة جميع المشاركين 

وخروج البطولة في أفضل 

صورة ممكنة.

{  المغيصيب يتحدث للزميل عوض الكباشي

{  سعدون الكواري

{  مشعل العنزي


