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عها رئيس مؤسسة دوري النجوم مع السويسري إنفانتينو وقَّ

QSLاتفاقية شراكة بين الفيفا و

آل  أحمد  بن  خليفة  بن  حمد  الشيخ  سعادة  أعلن 

والسيد  قطر،  نجوم  دوري  مؤسسة  رئيس  ثاني 

القدم  لكرة  الدولي  االتحاد  رئيس  إنفانتينو  جياني 

)FIFA(، عن اتفاقية شراكة استراتيجية؛ تهدف إلى 

أندية  لكافة  االحترافية  واإلدارة  التنظيم  مستوى  رفع 

الدرجة األولى والثانية في قطر. وقام الرئيسان بتوقيع 

مذكرة التفاهم التي أتت في أعقاب مراجعة مستقلة 

للمؤسسة كانت ثمرتها تحديد مبادرات استراتيجية 

لتقديم كرة قدم تنافسية ممتعة عالية الجودة.

وبهذه المناسبة، قال سعادة الشيخ حمد بن خليفة 

بن أحمد آل ثاني: »نتطّلع إلى المرحلة التالية من كرة 

القدم القطرية عقب كأس العالم FIFA قطر 2022️™. 

المشهد  في  تغيير  إلحداث  طموحة  خطة  وضعنا 

الحاسمة  العوامل  أحد  ويتمّثل  لألندية،  الكروي 

إلى أي ناٍد في دوري نجوم قطر بأن  للنجاح بالنسبة 

يطمح ليكون ناديًا احترافيًا ُيحتذى به داخل الملعب 

وخارجه. ولمساعدة مؤسسة دوري نجوم قطر وكافة 

 FIFA األندية المنتسبة إليها في هذه المرحلة، يمّثل

االتفاقية، يمكننا االستفادة  شريكًا مثاليًا، وعبر هذه 

والمعلومات  الهائلة  الخبرة  من  جماعي  بشكل 

والمعارف العملية، وتحويلها إلى صالحنا«.

 FIFA »يسّر  قال:  فقد  إنفانتينو،  جياني  السيد  أما 

رؤية  إطار  في  وذلك  قطر،  نجوم  دوري  تطّور  يدعم  أن 

نظام  ولخلق  بحّق،  عالمية  القدم  كرة  لجعل   FIFA

عالمي متكامل ومستدام وتنافسي يمكن فيه للمزيد 

من األندية والدوريات والالعبين من كافة أرجاء العالم 

التنافس على أعلى مستوى. ولذلك فإن FIFA على أتّم 

التطوير  خطة  في  قطر  نجوم  دوري  لدعم  االستعداد 

في  لدورنا  ونتطّلع  والمشّوقة،  الرائدة  والتحّول 

مساعدة األفراد الموهوبين واألندية ذات الفكر التقدمي 

على تحقيق أهدافها، وإيصال كرة القدم القطرية إلى 

المستوى التالي داخل وخارج الملعب«. 

معايير  وضع  أهمية  على  التفاهم  مذكرة  وتؤكد  هذا 

تطوره  ودعم  الملعب،  خارج  النادي  ألداء  جديدة 

االحترافي. وسيتم تحديد هذه المعايير في »اتفاقية 

نجوم  دوري  أندية  ستوقعها  التي  األندية«  مشاركة 

مجاالت  ستة  وتغطي   2023  2022- موسم  قبل  قطر 

وإدارة  حوكمة  وهي:  باألندية  صلة  ذات  رئيسية 

المباراة،  يوم  عمليات  القدم،  كرة  تطوير  األندية، 

المجتمعية  المسؤولية  التسويق،  األرباح،  تحقيق 

أن  األندية  كافة  على  لزامًا  وسيكون  والجماهير.  

ُتطّبق خطط  وأن  لإلدارة،  تضّم فرقًا داخلية محترفة 

الميزانية في المجاالت الستة. وبالنسبة لألندية التي 

ال تمتثل لـ »اتفاقية مشاركة األندية«، فسيتم تطبيق 

من  ابتداًء  االتفاقية  بنود  بحسب  الالزمة  اإلجراءات 

موسم -2023 2024.  سيقوم FIFA، باعتباره شريكًا 

وأنديته  الدوري  بدعم  قطر،  نجوم  دوري  لمؤسسة 

ورش  وتنظيم  متخصصة  مساعدة  تقديم  خالل  من 

نقل  على  والحرص  مختلفة،  عمل  مجاالت  في  عمل 

كما  الرائدة.  العالمية  الدوريات  من  واألفكار  المعرفة 

سيتمتع المسؤولين التنفيذيين لألندية من إمكانية 

أوسع  تعليمية  وموارد  دورات  من  واالستفادة  الوصول 

عملية  في  كذلك  سينخرط  الذي   FIFA لدى  متوفرة 

هاني  السيد  أشاد  األندية.  بيانات  وتحليل  جمع 

قطر،  نجوم  دوري  لمؤسسة  التنفيذي  الرئيس  بالن 

بخطوة توقيع االتفاقية مع االتحاد الدولي لكرة القدم 

الخاصة  االستراتيجية  إطار  في  تأتي  والتي   ،)FIFA(

بتطوير مستوى التنظيم واإلدارة االحترافية لألندية، 

كما أشار إلى أهمية توقيع مثل هذه االتفاقيات بهدف 

والتي سوف  العالمية  الممارسات  أفضل  االطالع على 

تساهم في تحقيق أهدافنا.

عوض الكباشي االتفاقية تهدف إلى حقبة جديدة من االحتراف في عالم أندية كرة القدمكتب

هاني بالن: نتطلع لتطوير مستوى التنظيم واإلدارة االحترافية لألندية

»تنفيذي كأس الخليج« يناقش تجهيزات »البصرة«
ترأس سعادة الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني رئيس اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم، 

أمس األحد، اجتماعا للمكتب التنفيذي لالتحاد عبر االتصال المرئي بمشاركة األعضاء وأمين عام 

االتحاد السيد جاسم سلطان الرميحي.

وتم خالل االجتماع اعتماد محضر االجتماع األول السابق للمكتب التنفيذي، كما تم تقديم إيجاز كامل 

بتقرير من قبل اللجنة التفقدية لالتحاد عن استعدادات محافظة البصرة العراقية الستضافة »خليجي 

25« بعد الزيارات التي قامت بها اللجنة للمحافظة واطالعها ميدانيا على المنشآت الرياضية ومتطلبات 
االستضافة األخرى.

تفوق حكامنا في دورة الدراسة الدولية

ومحمد  السعدي  عاطف  الحكمان  اجتاز 

الدولية  اآلسيوية  الدارسة  دورة  الخلف 

غرب  اتحاد  نظمها  التي  بامتياز  للحكام 

آسيا للكرة الطائرة وأقيمت بالدوحة خالل 

رئيس  وقام  الجاري.  يونيو   9-3 الفترة 

للكرة  آسيا  وغرب  القطري  االتحادين 

الكواري  غانم  بن  علي  السيد  الطائرة 

أثناء  الشهادات  وتسليمهم  الحكام  بتكريم 

بلو  راديسون  بفندق  الدورة  ختام  حفل 

الكواري  سالم  محمد  السادة  بحضور 

الطائرة  للكرة  آسيا  غرب  اتحاد  عام  أمين 

الحكام  لجنة  رئيس  النعمة  وإبراهيم 

والعضو  الطائرة  للكرة  القطري  باالتحاد 

آسيا  غرب  اتحاد  حكام  بلجنة  الفخري 

األستاذ  الدورة  ومدير  الدولي  والمحاضر 

وليد عبدالصمد.

من بوابة فاتح قراجمرك التركي

»بيرلو« يعود للتدريب بعد تجربة يوفنتوس
أعلن نادي فاتح قراجمرك التركي، عن تعيين 

األسطورة اإليطالي أندريا بيرلو، مديًرا فنًيا 

للفريق في تجربته الثانية بعد يوفنتوس.

بيرلو تولى قيادة يوفنتوس خالل موسم 

2021/2020، وحقق مع الفريق بطولتي الكأس 
والسوبر المحلي، والمركز الرابع وتأهل 

لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وكتب النادي عبر حسابه الرسمي: “تمكنا من 

التوصل التفاق مع أحد أشهر الالعبين في تاريخ 

كرة القدم، بعد تجربة مع أحد األندية الكبرى 

في أوروبا، بعدما قادهم للتأهل إلى دوري أبطال 

أوروبا”.

وأضاف: “بيرلو وقع على عقد لمدة عام واحد 

يبدأ من 1 يوليو”.

واختتم النادي بيانه: “بيرلو سيحضر في 

مؤتمر صحفي غدا الثالثاء، للحديث عن 

العديد من األشياء، واآلن نرحب به ونتمنى له 

النجاح مع فريقنا”.

في نسختها الثانية

أسباير زون تنظم بطولة »فينكس جيمز«
بدأت مؤسسة أسباير زون استعداداتها 

إلطالق النسخة الثانية من بطولة فينكس 

جيمز للياقة البدنية يوم غٍد الثالثاء، 

والتي سيتنافس فيها الرياضيون الختبار 

قوتهم من خالل اجتياز عدة تحديات 

مكثفة بمجهود عاٍل. وتستمر منافسات 

البطولة على مدار أربعة أيام، حيث 

تختتم يوم 18 يونيو الجاري في الصالة 

الرياضية للسيدات في أسباير زون.

وتشتمل بطولة فينكس جيمز للياقة 

البدنية في نسختها الثانية على 6 

تحديات تدريبية سيتم تقسيمها إلى 4 

أيام متتالية ما بين منافسات فئة الرجال 

وفئة السيدات، ومشاركة ما يقارب 310 

رياضيين ورياضيات بمختلف األعمار من 

40 دولة مختلفة. ونظرا للنجاح الكبير 
الذي حققته هذه البطولة في نسختها 

األولى ستكون هناك إضافات جديدة 

لمحبي التحديات، حيث تقام بطولة 

السيدات، وتحدي لفئة نخبة األربعين، 

وعلى هامش البطولة سيتم تخصيص 

منطقة ترفيهية تضم عددا من المطاعم.
{  منافسات قوية 

في البطولة اآلسيوية تحت »16« سنة

بــدايـــة جـيــدة 
لعنـــــابـي الســـلـة

حقق منتخبنا الوطني الفوز  على نظيره البحريني 

بنتيجة 85 - 61 في مستهل مشواره ببطولة كأس 

آسيا لكرة السلة للناشئين تحت 16 سنة ضمن 

منافسات المجموعة االولى، والتي يستضيفها االتحاد 

القطري وانطلقت اليوم بصالة نادي الغرافة وتستمر 

حتى 19 يونيو الجاري بمشاركة 13 منتخبا تم 

تقسيمها الى 4 مجموعات.

وقدم المنتخب القطري لكرة السلة للناشئين 

مستويات راقية منذ بداية المباراة… وانتهتالفترة 

االولى متأخرا بنتيجة )15 22-(، ليعود بقوة في الفترة 

الثانية وينهيها متقدما بنتيجة )37 36-(، وفي الفترة 

الثالثة والرابعة استطاع العنابي ان يقدم مستويات 

رائعة ونجح في الحفاظ علي النتيجة والفوز في اول 

المشوار بعد مباراة مثيرة وقوية.

وشهدت البطولة اثارة كبيرة في باقي مباريات اليوم 

االفتتاحي للبطولة باالمس والتي انطلقت منذ 

الصباح بصالة نادي الغرافة ، فاز المنتخب االسترالي 

على نظيره الهندي بنتيجة )95 47-( ضمن منافسات 

المجموعة األولى.

وأنهى المنتخب االسترالي الفترة االولى من المباراة 

متقدما بنتيجة )22 7-(، والفترة الثانية بنتيجة 

)50 - 16(، ثم الفترة الثالثة بنتيجة )76 27-(، لتنتهي 

الفترة الرابعة والمباراة بفوزه بنتيجة )95 47-(.

وفي مباراة ثانية تغلب منتخب نيوزيالندا على نظيره 

الكازاخستاني بنتيجة )92 67-( ضمن منافسات 

المجموعة الرابعة. وتقدمت نيوزيالندا بنتيجة )19-

18( في الفترة االولى، وواصلت تقدمها في الفترة الثانية 
بنتيجة )49 34-(، والفترةة الثالثة بنتيجة )69 50-(، 

لتنهي الفترة الرابعة والمباراة بالفوز بنتيجة )92 

67-(. كما فاز المنتخب الياباني على نظيره الكويتي 
بنتيجة )98 33-( ضمن منافسات المجموعة الثالثة.

وتقدمت اليابان في الفترة االولى بنتيجة )23 6-(، 

ثم )46 11-( في الفترة الثانية، وواصلت تفوقها في 

الفترة الثالثة بنتيجة )75 – 24( لتنهي الفترة الرابعة 

والمباراة بالفوز بنتيجة )98 33-(.

يذكر أن الفرق الـ13 المشاركة بالبطولة تم تقسيمها 

الى 4 مجموعات حيث ضمت المجموعة األولى 

منتخبات قطر، البحرين، الهند واستراليا، وضمت 

المجموعة الثانية ايران ولبنان واندونيسيا، وتضم 

المجموعة الثالثة الفلبين واليابان والكويت أما 

المجموعة الرابعة واالخيرة فتضم منتخبات كوريا 

ونيوزيالندا وكازاخستان.

وستتأهل 4 منتخبات من البطولة، من أصل 16 

منتخبا التي ستشارك في بطولة العالم للعبة الشهر 

المقبل بمدينة ملقة االسبانية .

دورة األلعاب العالمية بمدينة برمنغهام

عنابي اليد الشاطئية في المجموعة األولى
ضمن  الشاطئية  اليد  كرة  مسابقة  قرعة  أسفرت  قنا-  بازل- 

في  المقررة  عشرة  الحادية  نسختها  في  العالمية  األلعاب  دورة 

يوليو   17 ولغاية   7 من  الفترة  خالل  األميركية  برمنغهام  مدينة 

المنتخب  وقوع  عن  ي المقبل،  لقطر ا

جانب  إلى  األولى  المجموعة  في 

ونيوزيلندا  الدنمارك  منتخبات 

وكرواتيا، فيما ضمت المجموعة 

البرازيل  منتخبات  الثانية 

األميركية  المتحدة  والواليات 

واألرجنتين وبورتوريكو.

هي  المشاركة  تكون  وسوف 

القطري  للمنتخب  الثالثة 

بدورة  الشاطئية  اليد  لكرة 

كان  حيث  العالمية،  األلعاب 

 2013 نسخة  في  شارك  قد 

كولومبيا  في  أقيمت  التي 

وحل فيها رابعا، ونسخة 2017 التي أقيمت في بولندا وحقق فيها 

الميدالية البرونزية بعد فوزه على نظيره المجري 2 /  1 في مباراة 

القطري  المنتخب  ويستعد  والرابع.  الثالث  المركزين  تحديد 

حاليا للمشاركة في بطولة العالم العاشرة لكرة اليد الشاطئية 

جزيرة  في  ستقام  التي  والسيدات  للرجال 

كريت باليونان خالل الفترة من 21 

لغاية 26 يونيو الحالي، وقد أوقعته 

الرابعة  المجموعة  في  القرعة 

والبرتغال  البرازيل  جانب  إلى 

المجموعة  تضم  بينما  ونيوزيلندا، 

والواليات  واليونان  األرجنتين  األولى 

وبورتوريكو،  األميركية  المتحدة 

والمجموعة الثانية كرواتيا وإسبانيا 

والمجموعة  واإلكوادور،  واألوروغواي 

وإيران  والنرويج  الدنمارك  الثالثة 

ومصر.
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تكريم الراحلة شيرين أبوعاقلة
شهد حفل األمس اإلعالن عن تكريم اإلعالمية الراحلة شيرين أبوعاقلة على 

هامش حفل جوائز االتحاد الدولي للصحافة الرياضية باستاد خليفة 

الدولي، حيث تسلم الزميل تامر مسحال درع تكريم اإلعالمية الراحلة 

شيرين أبوعاقلة على هامش حفل جوائز االتحاد الدولي للصحافة الرياضية 

باألمس.

وكتب مسحال على صفحته الشخصية على تويتر: »تشرفت بتكليف 

إدارة الجزيرة بتسلم درع التكريم للشهيدة الصحفية الزميلة والصديقة 

العزيزة شيرين أبوعاقلة خالل حفل جوائز االتحاد الدولي للصحافة 

الرياضية باستاد خليفة الدولي المونديالي في الدوحة مساء اليوم )أمس(«.

استضافه ستاد خليفة المونديالي وسط أجواء مميزة

حفل »stars 5« لالتحاد الدولي للصحافة الرياضية

باألمس  المونديالي  الدولي  خليفة  استاد  استضاف 

بالعاصمة القطرية الدوحة النسخة الرابعة من حفل جوائز 

االتحاد الدولي للصحافة الرياضية بالتعاون مع لجنة اإلعالم 

الرياضي في قطر.

الرياضية  للصحافة  الدولي  االتحاد  جوائز  حفل  ويمثل 

قارات  مختلف  من  الرياضيين  للصحفيين  تجمع  أكبر 

العالم..  في  واالضخم  األكبر  هي  جوائزه  تعد  حيث  العالم 

المنظمة  من  الرياضية  الصحافة  ألسرة  تقدير  أعلى  وتمثل 

الدولية. وتشتمل جوائز االتحاد الدولي للصحافة الرياضية 

في النسخة الرابعة على أفضل رواة القصص الرياضية في 

الفوتوغرافي  التصوير  من  بدءا  اإلعالمية،  المنصات  جميع 

الرقمي  اإلعالم  إلى  المطبوع  باإلعالم  ووصوال  بالفيديو  ومرورا 

يتطلع  الرياضية.  المدونات  إلى  الصوتية  المدونات  ومن 

دولية  منصة  بوصفه  الرياّضية،  للصحافة  الَدولي  االتحاد 

معترفا بها، وتمتلك شبكة واسعة في أكثر من161 دولة حول 

في  المحترفين  لتكريم  الرياضي،  لإلعالم  خصيصا  العالم 

محتوى  أفضل  إنتاج  يواصلون  الذين  الرياضي  اإلعالم  مجال 

وأكثره إبداعا في جميع أنحاء العالم، وذلك تماشيا مع الدور 

الذي تلعبه الرياضة كأداة هامة للتعليم والثقافة.

ايزاكو  أنريه  األول  بالمركز  فاز  صورة  أفضل  مسابقة  وفي 

فيليكس  والثالث  ديو  اندريه  الثاني  والمركز  فيتش 

وافيو  توج  صحفي  موضوع  أفضل  مسابقة  وفي  سانشيز، 

نيكاب  الثاني  بالمركز  انكرسيون  خوسية  األول،  بالمركز 

بالمركز الثالث، والفائزون بالمراكز الثالثة األول في الوثائقي 

وفي  دارنور  ماتيو  الفرنسي  األول  المركز  في  جاء  المصور 

االلماني  والثالث  هيرسن  ديفيد  االنجليزي  الثاني  المركز 

األول  المركز  في  جاء  الصوت  مسابقة  وفي  نار،  كرستوف 

ريتشي  دايو  االيطالي  والثاني  هولمس  تريسي  االسترالية 

التصوير  مسابقة  وفي  بالشك،  روني  االلماني  والثالث 

األول  بالمركز  مارشيلنوا  ويسلي  البرازيلي  فاز  بورتفوليو 

وبالمركز الثاني االلنجليجي كيلفي ماثون وبالمركز الثالث 

الفرنسي ليوك فينانز، وفي مسابقة الصحافة األستقصائية 

ميميتار  والبلغاري  بواديو  وزهير  عمر  الجزائري  الثنائي  فاز 

وفي  الحضور،  من  يتمكن  لم  ناميبيا  من  وميشال  تاسيف 

منافسات الفيديو بروفايل جاء في المركز األول ويليام موس 

وفي  نيو،  مانتونج  والثالث  بريس  موهي  اندراس  والثاني 

مسابقة أفضل عامود جاء في المركز األول كيت روان والثاني 

مارسيال موريو والثالث اومانويال اوديسو، وفي مسابقة أفضل 

والثاني  كوبيدار  مازير  األول  المركز  في  جاء  قصير  فيديو 

اليسون  جوي  وفاز  أباباصا،  جوليان  والثالث  ايرو  هيدي 

بجائزة أفضل مصور شاب، وفاز جوسيه انكرانكون بجائزة 

هيما  فرانسيس  ووالغاني  شاب،  صحفي  مراسل  أفضل 

الدولي  االتحاد  حرص  كما  شاب،  مراسل  أفضل  بجائزة 

جواكيم  الغاني  الصحفي  تكريم  على  الرياضية  للصحافة 

الرتي على هامش االحتفالية أمس.

عوض الكباشي كتب

سعادة الشيخ فيصل بن أحمد:

سعداء بخروج الحفل بصورة مشرفة
آل  أحمد  بن  فيصل  الشيخ  سعادة  أعرب 

عن  الرياضي  اإلعالم  لجنة  رئيس  ثاني 

والمنقطع  الباهر  بالنجاح  الغامرة  سعادته 

االتحاد  لجوائز  الرابعة  للنسخة  النظير 

الدولي للصحافة الرياضية.

فرصة  قطر  في  الحفل  »استضافة  وقال 

قيمة  ذو  مهم  حدث  بتواجد  ورائعة  طيبة 

مسؤولين  بها  تواجد  دولية  كجائزة  كبيرة 

نحن  ولذلك  العالم،  دول  جميع  من  مهمين 

مشرفة  بصورة  الحفل  بخروج  سعداء 

عبرت عن تاريخ هذه االرض الطيبة«.

عام  في  الحدث  »استضافة  قائال  وأضاف 

استضافة  أن  خاصة  مميز  أمر  المونديال، 

قطر للمونديال نقطة وعالمة فارقة في تاريخ 

قطر«.

وتابع حديثه قائال »استاد خليفة ظهر بأبهى 

صورة، فهذا االستاد له تاريخ ورمزية في قطر 

ودائما شاهد على استضافة كبرى األحداث 

من  مزيد  متمنيًا  قطر،  تستضيفها  التي 

التقدم واالزدهار في الفترة القادمة«.

يقدم  القطري  اإلعالم  الرميحي:  سعد 

نموذجا رائدا وفريدا

المركز  رئيس  الرميحي  سعد  أعرب 

في  الكبيرة  سعادته  عن  للصحافة  القطري 

انه  إلى  مشيرا  الحفل،  هذا  في  المشاركة 

من  الرياضي  اإلعالم  لجنة  برئاسة  تشرف 

الفرصة  بعدها  وأترك   1988-1980 تاريخ 

للشباب لمواصلة المشوار.

حفل  خالل  حديثه  في  الرميحي  وقال 

الدولي  خليفة  استاد  اختيار  ان  األمس: 

يعتبر استنثاء خاصة وانه احتضن الكثير 

يستعد  اآلن  وهو  والمناسبات  البطوالت  من 

 ..2022 العالم  كأس  مباريات  الستقبال 

بعد أربع مراحل تمت من خالل هذا الملعب 

العام  في  افتتاحه  تم  الذي  الملعب  وهو 

.1976
وقال الرميحي: البد أن نقدم الشكر والتقدير 

من  يقدمونه  ولما  لجهدهم  اإلعالم  أهل  لكل 

جهد عظيم يستحقون من خالله أن نحنفل 

يقدم  القطري  اإلعالم  أن  إلى  وأشير  بهم.. 

نموذجا رائدا وفريدا.

الرميحي:  سعد  قال  حديثه  ختام  وفي 

للجنة  الشكر  وأقدم  لكم  بالحديث  سعيد 

االستاذة  الراحلة  اإلعالم  أيقونه  تختار  وهي 

األيام  في  عنا  رحلت  التي  أبوعاقلة  شيرين 

وهي  قلوبنا..  في  موجودة  لتظل  الماضية 

أمر  على  القائمين  من  طيبة  لفتة  تعتبر 

الحفل، هذا االختيار الذي صادف أهله.

رئيس االتحاد يستقبل ميرلو

استقبل سعادة الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني رئيس 

االتحاد القطري لكرة القدم اإليطالي جياني ميرلو رئيس االتحاد الدولي 

للصحافة الرياضية، بحضور سعادة الشيخ فيصل بن أحمد آل ثاني 

رئيس لجنة اإلعالم الرياضي وممثلي اإلعالم المحلي.

ويأتي االستقبال على هامش استضافة الدوحة لحفل النسخة الرابعة 

من جوائز االتحاد الدولي للصحافة الرياضية الذي ُيقام مساء اليوم 

باستاد خليفة المونديالي بالتعاون مع لجنة اإلعالم الرياضي في قطر، 

حضر اللقاء السادة أعضاء االتحادين الدولي واآلسيوي للصحافة 

الرياضية.

تم خالل االستقبال التباحث في المواضيع ذات االهتمام المشترك وجرى 

الحديث عن مستقبل العالقات بين الطرفين بما يساهم في تطوير 

العالقات الثنائية فيما بينهما، لتشتمل على مجاالت أكثر سيكون لها 

الكثير من النتائج المثمرة على األصعدة كافة.

مبارك البوعينين: فخورون باالستضافة
أكد مبارك البوعينين، عضو لجنة اإلعالم الرياضي القطري أن استضافة قطر 

حفل جوائز االتحاد الدولي للصحافة الرياضية تجسد المكانة المرموقة التي 

تحظى بها قطر على المستوى العالمي، باعتبارها قطبا رياضيا متكامال جاذبا 

للفعاليات الرياضية أو ذات العالقة بالرياضة العالمية.

 وقال البوعينين »نتواجد هنا في استاد خليفة المونديالي الذي يحمل بعدا 

تاريخيا بدولة قطر وهو من المعالم الشاهدة على عصور من االزدهار والتطور 

الرياضي والمجتمعي، ونحن فخورون باستضافة هذا الحفل، بحضور 

كوكبة من أكبر اإلعالميين على مستوى العالم«.

واعتبر البوعينين أن المشاركة الكبيرة من الصحفيين على مستوى العالم 

في هذه الجائزة تعكس مدى نجاحها الكبير باعتبارها أكبر تجمع ألسرة 

الصحافة الرياضية على مستوى العالم.

وأكد البوعينين أن قطر باتت تحظى بسمعة عالمية طيبة في كل المحافل 

وقال »الشراكة مع االتحاد الدولي للصحافة الرياضية تهدف إلى المصلحة 

العامة ونتمنى استمرارها في السنوات القادمة، مشيرا إلى أن التنسيق كان 

مميزا للغاية ونحن نتشرف بهذا التعاون«.

من  عدد  تكريم  األمس  حفل  شهد 

وما  لجهدهم  تقديًرا  العرب  الصحفيين 

قدموه من جهد خالل الفترة الماضية… حيث 

تم تكريم كل من: نزيم بسول واحرار صالح.. 

الحربي  وناصر  الكويت..  اللوراني..  وفيصل  فلسطين 

ويحيى  الجزائر،  من  بودي  وزهير  عمر  واالخوان  اليمن  من 

ومحمد  المغرب،  لوليدي  ويوسف  فلسطين،  اليعقوبي 

أحمد علي.. األردن، وإلياس بن صالح من تونس.

جياني ميرلو:
شراكة استراتيجية

ثمن اإليطالي جياني ميرلو رئيس االتحاد 

الدولي للصحافة الرياضية الدور الكبير 

الذي تقوم به لجنة اإلعالم الرياضي 

القطري في إقامة حفل جائزة االتحاد 

سنويا، مشيرا إلى أهمية الشراكة 

االستراتيجية بين الطرفين في خدمة 

اإلعالم الرياضي حول العالم وتعزيز دوره 

ونزاهته المهنية. 

وأكد السيد ميرلو في حديثه أن عاصمة 

الرياضة العالمية المكان المثالي هذه 

السنة إلقامة حفل جائزة االتحاد الدولي 

للصحافة الرياضية والسيما أنها ستنظم 

 FIFA بعد أشهر قليلة بطولة كأس العالم

قطر 2022. 

 وأضاف قائال: وتنظم هذه 

الجائزة بالشراكة مع 

لجنة اإلعالم الرياضي 

القطري كجزء من 

الجهود المشتركة 

لالستثمار في الثقافة 

والصحافة الرياضية 

فضال عن حماية وتعزيز 

نزاهة المهنة.

تكـريــم الصحفـيين الـــعـرب
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الليلة على بطاقة العبور لمونديال »2022« باستاد أحمد بن علي

صراع ناري بين بيرو و»الكانجارو«

يشهد استاد أحمد بن علي المونديالي عند 

اإلثنين  اليوم  مساء  من  التاسعة  الساعة 

ممثل  أستراليا  منتخب  بين  نار  من  صراعا 

أميركا  اآلسيوية ومنتخب بيرو ممثل  القارة 

العبور  بطاقة  حصد  أجل  من  الجنوبية، 

لنهائيات كأس العالم التي تستضيفها قطر 

ألول مرة في منطقة الشرق األوسط.

القوية  المواجهة  هذه  من  الفائز  وسيحصل 

نهائيات  إلى  الـ31  رقم  التأهل  بطاقة  على 

كأس العالم 2022 ليبقى بطاقة واحدة فقط 

بين  الثالثاء  غدا  الدوحة  في  أيضا  ستتحدد 

وكوستاريكا  أوقيانوسيا  بطلة  نيوزيلندا 

الشمالية  )أميركا  الكونكاكاف  رابعة 

بن  أحمد  استاد  على  والكاريبي(  والوسطى 

علي، وينضم الفائز إلى المجموعة الخامسة 

مع إسبانيا وألمانيا واليابان.

إلى  اليوم،  مواجهة  في  الفائز  وينضم 

من  المؤلفة  الرابعة  المجموعة  منتخبات 

فرنسا حاملة اللقب والدنمارك وتونس.

عالميًا   22 المصنف  البيرو،  منتخب  ويأمل 

ريكاردو  األرجنتيني  المدرب  يقوده  والذي 

كأس  إلى  الوصول  في   ،2015 منذ  غاريكا 

في  خامسا  حلوله  بعد  سادسة،  مرة  العالم 

الموّحدة،  الجنوبية  األميركية  التصفيات 

أستراليا،  لتخطي  الورق  على  مرشح  وهو 

نظرًا لخبرة العبيه الكبيرة، والحالة 

المنتخب  تسود  التي  المثالية 

في اآلونة األخيرة.

إلى  البيروفي  المنتخب  وتأهل 

في  الخامس  المركز  احتل  بعدما  الملحق 

الجنوبية بعدما جمع  أميركا  تصفيات قارة 

واألرجنتين  البرازيل  أمامه  ومن  نقطة،   24
واألوروغواي واإلكوادور.

وسجل منتخب البيرو حضوره في النهائيات 

أعوام  سابقة  مناسبات  خمس  في  العالمية 

أبرزها  و2018(،  و1982  و1978  و1970   1930(

نجمه  مع  النهائي  ربع  بلغ  عندما   1970 في 

التي  البرازيل  أمام  وخسر  كوبياس  تيوفيلو 

أحرزت اللقب 2 4-.

األرجنتيني  البيرو  منتخب  مدرب  ويعول 

لويس  الثنائي  عودة  على  كاريكا،  ريكاردو 

األساسية  للتشكيلة  تابيا  وريناتو  أدفينكوال 

إلى جانب خبرة  بعد غياب بداعي اإلصابة، 

األمامية لتحقيق  الخطوط  أندري كاريلو في 

الفوز والعبور إلى النهائيات.

أستراليا،  منتخب  يسعى  جانبه،  ومن 

النهائيات  بلوغ  إلى  عالميًا،   42 المصنف 

أنه شارك للمرة  للمرة السادسة أيضًا، علمًا 

األربع  النسخ  وفي   1974 مونديال  في  األولى 

في  واحدة  مرة  الثاني  الدور  وبلغ  األخيرة، 

نسخة عام 2006.

ويتميز المنتخب األسترالي، باالستقرار الفني 

مع الحفاظ على مدربه جراهام أرنولد، ويتمتع 

الغائب  مع  مكتملة  شبه  بصفوف  المنتخب 

جراهام  المدرب  ويعول  روجيك،  توم  الوحيد 

هيروستيتش،  أيدين  خبرة  على  أرنولد 

وزميله مارتن بويل في المواقع األمامية، فضال 

عن العب الوسط إكسون ايرفاين الذي يجيد 

لعب الكرات الهوائية.

{ من مباراة الفريقين في مونديال روسيا

الفائز يصبح المنتخب رقم »31« 

الذي يتأهل لنهائيات كأس العالم   إعداد           محمد الجزار

جراهام أرنولد.. مدرب المنتخب األسترالي: األرجنتيني ريكاردو غاريكا.. مدرب البيرو:

ســـنلعب بكامـــل قـــوتنـــا نحترم المنافس.. والمواجهة صعبة
حجز  أجل  من  بالده  منتخب  جاهزية  األسترالي  المنتخب  مدرب  أرنولد  جراهام  أكد 

البطاقة الـ31 المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم »FIFA قطر 2022«، وذلك خالل مواجهة 

الغد أمام منتخب البيرو لحساب الملحق العالمي التي يستضيفها استاد أحمد 

بن علي في الدوحة.

وقال مدرب منتخب أستراليا خالل المؤتمر الصحفي الذي يسبق المواجهة: 

مهمة  والمباراة  قوتنا،  بكامل  نلعب  وأن  كبيرة،  مباراة  نقدم  أن  »نريد 

اإليجابية،  بالنتيجة  أن نؤمن بقدراتنا كي نخرج  وعلينا  لنا،  بالنسبة 

تحقيق  على  القدرة  ولديهم  والنضج،  بالخبرة  يتمتعون  هم  شك  وبال 

الفوز«.

وتابع: »سنلعب في ملعب مكيف ما يجعل العبينا يشعرون بالراحة، 

وقد اعتدنا على ذلك عبر خوض خمس مباريات هنا، ونأمل الفوز كي 

نحقق التأهل إلى كأس العالم والعودة إلى قطر بعد أشهر قليلة«.

البيرو جيد جًدا من  إلى أن منتخب  المنتخب األسترالي  وأشار مدرب 

أن نكون مستعدين ألي شيء، لدي ثقة  الفنية، وقال: »علينا  الناحية 

الغد  لقاء  أن  لهم  أوضحت  ولقد  للمباراة،  جاهزون  وكلهم  الالعبين  في 

أشبه بالنهائي«.

خاض  الذي  »المنتخب  بالقول:  تصريحاته  أستراليا  مدرب  وختم 

المواجهة السابقة أمام البيرو في مونديال روسيا 2018 طرأت عليه العديد من 

التغييرات على غرار القائد السابق تيم كاهيل ومعظم الالعبين الذين شاركوا 

في تلك المباراة اعتزلوا كرة القدم، والوضع اآلن مختلف وعلينا أن نؤمن بحظوظنا 

في ظل أن الطريق إلى المونديال بات قريبا، كما أننا نعرف ما هي نقاط قوة المنتخب 

القتالية، ونسعى جاهدين للظفر بالنتيجة  والروح  أما قوتنا فهي العمل الجاد  المنافس، 

التي تضمن لنا التواجد بين المنتخبات الـ32 في نوفمبر المقبل«.

أبدى األرجنتيني ريكاردو غاريكا، المدير الفني لمنتخب البيرو، تفاؤله الكبير في 

قدرة المنتخب على تخطي نظيره األسترالي.

اللقاء:  يسبق  الذي  الصحفي  المؤتمر  خالل  البيرو  منتخب  مدرب  وقال 

كال  أن  عن  فضال  الفريقين،  على  صعبة  ستكون  المواجهة  شك  »بال 

لقاء  آخر  كان  وقد  جيدا،  البعض  بعضهما  يعرفان  المنتخبين  من 

روسيا  في  األخيرة  العالم  كأس  في  االسترالي  بالمنتخب  جمعنا 

خاضوا  العبينا  من  العديد  وهناك  نظيفين(،  بهدفين  بيرو  )فازت 

تلك المباراة، وأعتقد ان األمر نفسه ينسحب على بعض العبي 

المنتخب األسترالي ايضا«.

وتابع: »نحن نحترمهم للغاية، وعلينا أن نقاتل على مدار دقائق 

المباراة، فضال عن أننا نحتاج للعب بتركيز كبير على اعتبار أن 

هذا النوع من المباريات ال يحتمل ارتكاب األخطاء والهفوات، وغدا 

إما الفوز أو العودة إلى البيرو«.

بدوره، لم يخف قائد وحارس مرمى منتخب البيرو بيدرو غاييسي 

تفاؤله  أبدى  لكنه  غدا،  األسترالي  المنتخب  أمام  المواجهة  صعوبة 

في نجاح منتخب بالده في خطف بطاقة العبور إلى المونديال.

أهم  هي  وربما  للطرفين  قويا  واختبارا  صعبة  مباراة  ستكون  وأضاف: 

مباراة في حياة الالعبين في الفريقين، نعرف أننا نملك فرصة التواجد هنا 

وبالتالي سنبذل  المونديال،  المشاركة في  في قطر بعد أشهر قليلة من أجل 

قصارى جهدنا من أجل التشبث بتلك الفرصة.
{ جراهام أرنولد { ريكاردو غاريكا

مواجهة بذكريات »مونديال روسيا« عطلة رسمية في »بيرو«

للمنتخبين  سبق 

أن  والبيروفي  األسترالي 

األول  الدور  في  سابقًا  التقيا 

 ،2018 روسيا  مونديال  من 

نظيفين  بهدفين  البيرو  ففازت 

المهاجم  كارّيلو،  أندري  سجلهما 

السعودي،  الهالل  لفريق  الحالي 

المنتخبان  أن يوّدع  وباولو غيريرو، قبل 

عنها  تأهل  مجموعة  في  األول  الدور  من 

منتخبا فرنسا والدنمارك.

روسيا  مونديال  منافسات  ودع  بيرو  منتخب  وكان 

بإمكان  كان  فيما  الثانية،  الجولة  من  رسميا 

المنتخب االسترالي التأهل لدور الستة عشر إذا فاز 

في هذه المباراة وخسر المنتخب الدنماركي مباراته 

بالتعادل  انتهت  التي  الفرنسي،  المنتخب  أمام 

السلبي.

البطولة  في  له  نقاط  ثالث  أول  بيرو  منتخب  وحصد 

منتخب  رصيد  توقف  فيما  الثالث  للمركز  وقفز 

أستراليا عند نقطة واحدة في المركز الرابع األخير، 

فيما تأهل منتخبا فرنسا والدنمارك للدور التالي.

وخسر المنتخب األسترالي مباراته األولى أمام نظيره 

الفرنسي 1 - 2 قبل أن يتعادل مع المنتخب الدنماركي 

أمام  له  مباراتين  أول  بيرو  منتخب  خسر  فيما   ،1  -  1
الدنمارك وفرنسا بنتيجة واحدة هي صفر - 1.

 13 الموافق  اإلثنين  اليوم  أن  بيرو  حكومة  أعلنت 

ألنه  العام،  القطاع  في  رسمية  عطلة  سيكون  يونيو 

األميركي  البلد  منتخب  فيه  سيلعب  الذي  اليوم 

الملحق  مباراة  الدوحة  في  أستراليا  أمام  الجنوبي 

العالمي المؤهلة لمونديال قطر 2022.

وقال وزير الثقافة أليخاندرو ساالس في تصريحات 

صحفية: »إنه تقرر أن يكون يوم اإلثنين عطلة طوال 

منتخب  رؤية  من  المواطنون  يتمكن  حتى  اليوم 

العطلة  أن  موضحًا  قطر«،  لمونديال  يتأهل  بالدهم 

ستنطبق على القطاع العام، وسيكون بوسع القطاع 

الخاص تطبيقها بشكل اختياري.

وأوضح المسؤول أن هذا القرار الذي اتخذ »باإلجماع« 

الوزراء  مجلس  جلسة  في 

الجمعة  مساء  عقدت  التي 

ينظم  أن  بغرض  اتخذ 

وينزلوا  أنفسهم  المواطنون 

إلى الشوارع للتجمع.

المباراة  »نعتبر  الوزير:  وأضاف 

حدث اتحاد، وقومية وهوية وطنية«.

وكان منتخب بيرو وصل مساء الجمعة 

برشلونة  مدينة  من  قادماً  الدوحة  إلى 

اإلسبانية، حيث تدرب في األيام الماضية، وكان 

في استقباله مشجعون وصلوا إلى العاصمة القطرية 

لتحميسه قبل المباراة التي يخوضها اليوم اإلثنين.

{ منتخب بيرو { معنويات عالية في التدريبات

جايسون ديفيدسون:

أشعر بالتفاؤل
األسترالي  المنتخب  مدافع  ديفيدسون  جايسون  أبدى 

لقاء  في  الفوز  تحقيق  على  بالده  منتخب  بقدرة  تفاؤله 

بالنسبة  كبيرة  أهمية  يمثل  اللقاء  أن  معتبرا  الغد، 

للجميع في المنتخب األسترالي.

وأضاف العب فريق ملبورن األسترالي: »ثقتنا كبيرة 

الفرصة  أنها  ندرك  أن  وعلينا  هدفنا،  تحقيق  في 

إلى  التأهل  تحقيق  من  نتمكن  كي  لنا  األخيرة 

النهائيات«.

النتيجة  تحقيق  على  قدرتنا  من  تماًما  »واثق  وتابع: 

المنتخب  أروقة  تميز  التي  األجواء  على  عطفا  المطلوبة، 

في اآلونة الراهنة، وهناك تصميم ورغبة من الجميع على اسعاد 

الجماهير االسترالية والتأهل إلى النهائيات في قطر«.

}

جايسون 

ديفيدسون

}

الدور  ضمن  مجموعته  في  الثالث  المركز  احتالله  بعد  اآلسيوي  الملحق  إلى  األسترالي  المنتخب  تأهل 

الثالث الحاسم من التصفيات اآلسيوية ضمن المجموعة الثانية برصيد )15( نقطة خلف كل من 

السعودية )23( واليابان )22(.وخاضت أستراليا الملحق 6 مرات سابقة، كان آخرها في تصفيات 

ـ 1 بعد التمديد(، ثم العالمي  2018 وتجاوزته أمام سوريا في الملحق اآلسيوي )1 - 1 و2 
أمام هندوراس )صفر - صفر و3 ـ 1(.وتمكن المنتخب األسترالي من تخطي عقبة 

في  الماضي  الثالثاء  هدف  مقابل  بهدفين  بصعوبة  اإلمارات  منتخب 

بهدفي  اآلسيوية  القارة  خامس  تحديد  ملحق  في  الدوحة 

جاكسون ايرفاين وأيدن هروستيتش.

طريق أستراليا إلى »الملحق«


