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تعديالت المشاركة القطرية في »اآلسيوية«
االتحاد  في  المسابقات  لجنة  كشفت 

التعديالت  عن  القدم  لكرة  القطري 

المقاعد  توزيع  آلية  على  أجرتها  التي 

البطولة  في  القطرية  للحصة  وفقا 

اعتبارا  ستنطلق  التي  اآلسيوية.. 

أن  على   2023 عام  أغسطس  شهر  من 

وضمن   ..2024 مايو  شهر  في  تنتهي 

في  المشاركة  والدحيل  السد 

النسخة المقبلة من دوري أبطال آسيا 

.2024 /2023
التي  الجديدة  التعديالت  وجاءت 

ضمان  على  المسابقات  لجنة  أجرتها 

 QNB نجوم  دوري  بطل  حصول 

مقعد  على  السد  وهو   2022 /2021
يحصل  فيما  البطولة،  في  مباشر 

 2023 /QNB 2022 نجوم  دوري  بطل 

الثاني،  المباشر  المقعد  على 

ويحصل بطل كأس األمير 2022 وهو 

األول  التمهيدي  المقعد  على  الدحيل 

فيما يحصل بطل كأس األمير 2023 

علما  الثاني،  التمهيدي  المقعد  على 

المقاعد  في  القطرية  الحصة  بأن 

مقعدين   2+2 إلى  تراجعت  القارية 

مباشرين ومثلهما في الدور التمهيدي وفقا 

في  األندية  لنتائج  اآلسيوي  للتصنيف 

السنوات األربع، والصادر شهر نوفمبر من 

العام 2021. وقال االتحاد القطري: في حال 

دوري نجوم  الدحيل ببطولة  أو  السد  فوز 

األمير  وكأس   2023 /2022 لموسم   QNB
سيمنحان  المتبقيين  المقعدين  فإن 

المركزين  صاحبي  والعربي  للوكرة 

من  الماضية  النسخة  في  والرابع  الثالث 

.2022 /QNB 2021 دوري نجوم

في  و

النسخة  لقب  الدحيل  حقق  حال 

فذلك  الموسم،  هذا  الدوري  من  الجديدة 

المباشر  المقعد  حصد  ضمانه  يعني 

يذهب  وبالتالي  السد،  جانب  إلى  الثاني 

والعربي،  للوكرة  التمهيديين  المقعدين 

الدوري  بلقب  آخر  فريق  فوز  حال  في  أمام 

المباشر  المقعد  على  سيحصل  فإنه 

السد  أو  الدحيل  فوز  حال  وفي  الثاني، 

الرابع  المقعد  فإن  األمير،  كأس  بلقب 

ثالث  باعتباره  للوكرة  سيمنح  المتبقي 

الدوري في الموسم المنقضي.

على فندق الشعلة

»أسباير زون« تدشن أكبر »شاشة بانورامية«
أعلنت مؤسسة أسباير زون عن تدشين 

أكبر شاشة بانورامية خارجية على فندق 

الشعلة بالشراكة مع المدينة الرياضية 

لإلعالن في حفل رسمي بحضور عدد من 

كبار المسؤولين والشخصيات الهامة في 

بانورامية  برؤية  الشاشة  وتتميز  البالد. 

360، حيث يمكن رؤيتها من محيط 6 كم 
قطر دائرة، وسيتم عرض المواد اإلعالنية 

العالم  كأس  في  والمبتكرة  المختلفة 

العمالقة  الشاشة  هذه  على   »2022 »فيفا 

في فندق الشعلة.

قياسي  رقم  تحقيق  عن  باإلعالن  ونفخر 

ألكبر  القياسية  لألرقام  غينيس  في 

العالم،  في  خارجية  بانورامية  شاشة 

سجل  إلى  القياسي  الرقم  هذا  ويضاف 

باإلنجازات  الحافل  زون  أسباير  مؤسسة 

المستمرة.

من جانبه، أعرب محمد خليفة السويدي، 

الرئيس التنفيذي لمؤسسة أسباير زون، 

يضاف  الذي  اإلنجاز  بهذا  سعادته  عن 

وقال:  المؤسسة  إنجازات  قائمة  إلى 

لألرقام  غينيس  شهادة  على  »حصولنا 

القياسية يعد نجاحا كبيرا لنا، ونفتخر 

أكبر  تدشين  في  اإلنجاز  بهذا  اليوم 

شاشة بانورامية خارجية في العالم على 

ستتواكب  والتي  الشعلة،  فندق  واجهة 

عرض  بهدف   2022 فيفا  العالم  كأس  مع 

المواد اإلعالنية عن قطر والعالم«.

»الفدائي« يتأهل لنهائيات كأس آسيا »2023«
صعد منتخب فلسطين إلى نهائيات كاس آسيا 

العريض  الفوز  بعد  التوالي،  على  الثالثة  للمرة 

نظيفة،  أهداف  بأربعة  الفلبين  منتخب  على 

في افتتاح لقاءات الجولة الثالثة من التصفيات 

اآلسيوية، لحساب المجموعة الثالثة التي تقام 

مبارياتها على ملعب أوالن باتور في منغوليا.

الكاملة  العالمة  الفلسطيني  المنتخب  وحقق 

الفوزين  بعد  انتصارات،   3 من  نقاط   9 بـ 

السابقين على منغوليا )0/1(، واليمن )0/5(.

بعد  للفدائي،  الثالث  التأهل  هذا  وبات 

نسختي أستراليا 2015، واإلمارات 2019.

خاض  الذي  الفلسطيني  المنتخب  وسيطر 

محمود  هما:  مهمين  العبين  بغياب  المباراة 

مجريات  على  لإلصابة،  خليل  ومحمد  وادي 

من  ساعة  نصف  مرور  بعد  وتمكن  اللقاء، 

صالح  رأسية  عبر  أول  بهدف  أفضليته  ترجمة 

شحادة، الذي تابع عرضية زميله مصعب البطاط.

واصل الفدائي أفضليته وتوالت فرصه، وقبل نهاية 

من  عرضية  وردة  أبو  محمود  أرسل  األول  الشوط 

الجانب األيسر قابلها تامر صيام برأسه على يسار 

الحارس، لينتهي الشوط األول )0/2(.

أي  الفلبين  الفدائي  يمنح  لم  الثاني،  الشوط  في 

حمادة،  رامي  الحارس  مرمى  من  لالقتراب  فرصة 

الثالث،  إضافة  في  ركنية  من  يامين  محمد  ونجح 

حيث تخطت رأسيته خط المرمى. وأكمل محمود 

تابع  بعدما  الفدائي،  رباعية  اللقاء،  نجم  وردة،  أبو 

الجبهة  من  الزاحفة  الجندي  سامر  زميله  كرة 

يمين  على  الصندوق  داخل  من  ووضعها  اليسرى، 

لفلسطين   )0/4( اللقاء  لينتهي  الفلبين،  حارس 

وتتأهل رسميًا إلى نهائيات كأس آسيا.

السد والدحيل يضمنان التواجد.. والوكرة والعربي في هذه الحالة

»عنابي الناشئين« يخسر أمام السويد وإيران
تلقى المنتخب القطري للناشئين لكرة اليد الشاطئية خسارتين في بداية 

التي انطلقت منافساتها أمس  اليد،  العالم للناشئين لكرة  مشواره ببطولة 

في جزيرة كريت باليونان وتستمر لغاية 19 يونيو الحالي.

 2   / صفر  السويدي  نظيره  أمام  األولى  مباراته  القطري  المنتخب  خسر  فقد 

بواقع )17 /  20 و10 /  18(، فيما خسر المباراة الثانية أمام المنتخب اإليراني 

صفر /  2 أيضا )14 /  15 و14 /  15(.

األربعاء  اليوم  األول  الدور  في  مبارياته  القطري  المنتخب  يختتم  وسوف 

بمواجهة المنتخب األميركي، ويشارك في بطولة العالم لكرة اليد للناشئين 

16 منتخًبا تم توزيعها على أربع مجموعات، حيث تضم المجموعة األولى 
وكرواتيا  البرازيل  الثانية  والمجموعة  وأميركا،  وإيران  والسويد  قطر 

والتشيك،  واألردن  واليونان  إسبانيا  الثالثة  والمجموعة  وفرنسا،  وتوجو 

ويتأهل  واألوروجواي.  وألمانيا  واألرجنتين  أوكرانيا  الرابعة  والمجموعة 

فيه  ستقسم  الذي  الرئيسي  الدور  إلى  مجموعة  كل  في  األوائل  الثالثة 

المنتخبات المتأهلة إلى مجموعتين، تضم كل منهما ستة فرق، على أن 

يصعد األربعة األوائل في كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي.

في بطولة العالم لليد الشاطئية باليونان

{ فندق الشعلة 

مؤتمر صحفي لرئيس نادي أم صالل اليوم

يعقد سعادة الشيخ عبد العزيز بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس نادي أم صالل، مساء اليوم، 

التي  التطورات  وأهم  الجديد،  الموسم  وخطة  المستجدات  أهم  الستعراض  صحفيًا  مؤتمرًا 

قاعة  بمقر  وذلك  للموسم  الفريق  واستعدادات  النادي  تطوير  من  الحالية  الفترة  خالل  حدثت 

ال  بقوة،  النادي  يدخله  الذي   2023  -  2022 الجديد  الموسم  انطالق  قبيل  بالنادي  المؤتمرات 

سيما أن إدارة أم صالل تسعى جاهدة من أجل تطوير الفريق واحتالل مركز يليق بالنادي وما 

حققه من طفرة نوعية خالل الموسمين الماضيين.

بعد الفوز العريض على الفلبين برباعية

ضمن فعاليات إطالق الجهاز الشبابي لنادي السيلية

وزير الرياضة والشباب
يستعرض أنشطة »الرياضة للجميع«

اطلع سعادة السيد صالح بن غانم العلي 

سعادة  برفقة  والشباب،  الرياضة  وزير 

عضو  المري  فطيس  بن  علي  د.  السيد 

مجلس الشورى على األنشطة والفعاليات 

القطري  االتحاد  جناح  يتضمنها  التي 

زيارة  خالل  وذلك  للجميع،  للرياضة 

بنادي  األول  أمس  أقيم  الذي  للمعرض 

الجهاز  تدشين  هامش  على  السيلية 

األنشطة  خالله  تفقدا  للنادي،  الشبابي 

والفعاليات والبرامج التي يقدمها االتحاد.

الفعاليات  مدير  الدوسري  الله  عبد  وقدم 

للرياضة  القطري  باالتحاد  واألنشطة 

الفعاليات  لرزنامة  وافيا  عرضا  للجميع، 

الرياضية االستثنائية لهذا العام والتي تعد 

وبطولة،  فعالية   575 وتتضمن  االضخم 

وتنويع  توفير  راعت  أنها  إلى  مشيرا 

الفئات العمرية  الرياضية لكافة  األنشطة 

من  الفئات  ولكل  ومقيمين  مواطنين  من 

السن،  وكبار  واألطفال  والسيدات  الرجال 

بهدف اشراك الجميع في ممارسة النشاط 

الرياضي المجتمعي.

وحرص االتحاد القطري للرياضة للجميع 

خالل الحفل تقديم برنامجه المميز »وزنك 

مبادرة  خالل  أطلقه  قد  كان  الذي  الصح« 

حيث  الماضي،  مارس  في  قطري  نجاح 

وقياس  للسكري،  فحوصات  إجراء  تم 

للمشاركين،  والدهون  الجسم  كتلة 

أقيمت  وقد  كبيرًا،  إقبااًل  الخطوة  والقت 

تحت إشراف مختصين من مركز الرعاية 

الصحية األولية.

من جانبه قال سعادة السيد الدكتور علي 

بن فطيس المري عضو مجلس الشورى، 

والشرح  المعرض  أروقة  في  جولة  عقب 

الوافي ألنشطة االتحاد: أعتقد أنه ال يوجد 

قطر،  تفعل  ما  مثل  بالرياضة  تهتم  دولة 

حضرة  ودعم  الله،  من  بفضل  يأتي  وهذا 

آل  حمد  بن  تميم  الشيخ  السمو  صاحب 

ثاني أمير البالد المفدى، فهو رياضي ويدعم 

الرياضة والرياضيين.

الرياضة  أخذت  لقد  سعادته:  وأضاف 

وأن  والرعاية،  االهتمام  من  األسد  نصيب 

سوف  اليوم،  الرياضة  على  صرفه  يتم  ما 

األجيال  وعلى  الصحة  على  ينعكس 

القادمة بشكل عام.

تغلب على منتخب نيوزيلندا بهدف وحصد آخر بطاقة للمونديال

welcome .. كوستاريكا
خطف منتخب كوستاريكا آخر بطاقة مؤهلة لنهائيات 

على  تغلبه  بعد  الدوحة  في   2022 العالم  لكأس 

احرزه  نظيف  بهدف  الثالثاء  أمس  نيوزيلندا  منتخب 

في  مباراة  آخر  في  الثالثة  الدقيقة  عند  كامبل  جويل 

تنطلق  التي   2022 العالم  لكأس  الموسعة  التصفيات 

أحمد  ملعب  على  المواجهة  وأقيمت  نوفمبر.  في 

المجموعة  إلى  كوستاريكا  لينضم  بقطر  علي  بن 

وإسبانيا. واليابان  ألمانيا  بجانب  الخامسة، 

31 بينما احتلت نيوزيلندا  احتلت كوستاريكا المرتبة 

الفيفا. 101 في تصنيفات  المرتبة 

خمس  العالم  كأس  إلى  سابًقا  كوستاريكا  تأهلت 

مرات – 1990 و2002 و2006 و2014 و2018.

بعد  النيوزيلندي  على  الكوستاريكي  المنتخب  تقدم 

مونتيري  فريق  مهاجم  استغل  حين  دقائق،  ثالث  مرور 

هياها  التي  العرضية  الكرة  كامبل  جويل  المكسيكي 

ليسكنها  المنطقة  داخل  جويسون  بينيت  زميله  له 

سايل  النيوزيلندي  الحارس  لمرمى  اليسرى  الزاوية 

اوليفر.

وبعد الهدف سيطر المنتخب النيوزيلندي ولم يتراجع 

إلى الخلف بعد صدمة الهدف المبكر، وتمكن من بسط 

العديد من  الوسط، وسنحت له  أفضليته على منطقة 

مرالت  كاليتون  لويس  تصويبة  أبرزها  المحاوالت، 

االنجليزي  نيوكاسل  لمهاجم  ومحاولة  العارضة،  فوق 

كيلور  الكوستاريكي  الحارس  انقذها  وود  كريس 

.13 الدقيقة  نافاس ببراعة عند 

مدرب  سواريز  فيرناندو  لويس  الكولومبي  ولجأ 

معتمدا  الدفاعي  التنظيم  إلى  كوستاريكا  منتخب 

الخلفية،  المنافذ  واغالق   ،2 /  4 /  4 اللعب  نظام  على 

تقنية  تتدخل  أن  قبل  المنافس،  هجمات  لمجابهة 

التعادل  هدف  لتلغي  )الفار(  المساعد  الفيديو  حكم 

كريس  المهاجم  سجله  الذي  نيوزيلندا  لمنتخب 

العب  على  مخالفة  وجود  بداعي   40 الدقيقة  عند  وود 

في  عارمة  فرحة  وسط  كاساي  ليبراتو  نيوزيلندا 

الكوستاريكية. الجماهير  مدرجات 

وقبل نهاية الشوط األول أتيحت فرصة تعزيز النتيجة 

العب  كالفو  فرانسيسكو  لكن  الكوستاريكي  للمنتخب 

وسط سان فرانسيسكو إيرثكوايكس األميركي صوب 

األول  الشوط  لينتهي  األيسر،  القائم  بمحاذاة  الكرة 

نظيف. بهدف  كوستاريكا  منتخب  بتقدم 

الشوط  في  االستحواذ  النيوزلندي  المنتخب  وواصل 

لتعديل  الهجومية  محاوالته  طريق  عن  الثاني، 

من  كل  بواسطة  الفرص  بعض  وخلق  النتيجة، 

الدفاع  لها  تصدى  تويلوما،  وبيل  وود،  كريس  نجمه 

المرمى. وحارس  الكوستاريكي 

التغييرات  بعض  نيوزيلندا  منتخب  مدرب  وأجرى 

كوستا  من  كل  إشراكه  بجانب  اللعب،  أسلوب  في 

بارباروسيس وزميله واين بين في الخطوط األمامية.

اللقاء بفوز  وتواصل اللعب حتى اعلن الحكم عن نهاية 

كأس  لنهائيات  ويتأهل  هدف  بنتيجة  كوستاريكا 

.2022 العالم 

البطاقة  محمد  الله  عبد  اإلماراتي  الحكم  وأشهر 

كوستا  البديل  النيوزيلندي  الالعب  بوجه  الحمراء 

تدخله  بعد  وذلك   70 الدقيقة  عند  بارباروسيس، 

اإلسباني،  ليفانتي  مدافع  دوارتي  أوسكار  على  العنيف 

العبين.  10 بـ المباراة  نيوزيلندا  منتخب  ليكمل 

كتب           عوض الكباشي
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أعضاء االتحاد يشيدون بالدور القطري ودعم وزير الرياضة

تنفيذية العربي للهجن تنطلق من الدوحة

عقد المكتب التنفيذي لالتحاد العربي لسباق الهجن 

الرياضة  وزارة  مقر  في  خاصًا  اجتماعًا  )المهاري( 

الرياضي،  لوسيل  بمجمع  القطرية  والشباب  

االتحاد،  رئيس  الكواري  محمد  بن  عبدالله  برئاسة 

وحضور األمين العام الدكتور حزام بن ناصر المقارح 

وأعضاء  التنفيذي  المكتب  أعضاء  والسادة  المري، 

العربية،  الدول  كافة  من  للهجن  العربي  االتحاد 

كنائب  المصطفى  ولد  أسلم  الدكتور  الموريتاني 

الغفيلي  سعيد  والعماني  افريقيا،  قارة  عن  للرئيس 

والتونسية سناء بنت  قارة آسيا،  الرئيس عن  نائب 

علي  واألردني  النسائي،  العنصر  عن  النائب  محمد 

أحمد  والتونسي  التنفيذية،  اللجنة  عضو  االحيوات 

والمغربي  التنفيذية،  اللجنة  عضو  عبدالمولى  بن 

بن  مصطفى  والجزائري  الراكب،  األمين  محمد 

العجمي. مسفر  والكويتي  حمودة، 

الفيديو  تقنية  طريق  عن  االجتماع  إلى  وانضم 

بودواس  مانع  حسين  السيد  من  كل  كونفرانس 

لدولة  التنفيذية  اللجنة  رئيس  نائب  العجمي 

المقر)الكويت(، والسيد مصطفى سالم حمادي نائب 

افريقيا. قارة  عن  التنفيذية  اللجنة  رئيس 

من  كبيرًا  دعمًا  التنفيذي  المكتب  أعضاء  وتلقى 

العلي،  الرياضة الشباب صالح بن غانم  سعادة وزير 

بالدوحة،  األول  اجتماعهم  لهم  وبارك  التقاهم  الذي 

لتحقيق  المطلوب  الدعم  كل  بتقديم  ووعدهم 

الجميع  قلوب  على  عزيزة  لرياضة  المطلوبة  النهضة 

الهجن. وهي رياضة سباقات 

امس  اجتماعات  في  التنفيذية   اللجنة  وناقشت 

مقترح  ومنها  مواضيع  عدة    2016   /06   /14 بتاريخ 

لرياضة  العربي  لالتحاد  فعالية   تنفيذ   طلب 

العالم  في  الهجن على هامش بطولة كاس  سباقات 

قطر2022.

االتحاد  أعضاء  من  كبيرة  إشادة  االجتماع  وشهد 

مبدين  للهجن،  العربي  لالتحاد  قطر  دولة  برئاسة 

تفاؤلهم الكبير بقدرة دولة قطر على النهوض برياضة 

تجده  الذي  الكبير  الدعم  خالل  من  الهجن  سباقات 

في  متمثلة  الرشيدة  القيادة  قبل  من  التراث  رياضة 

حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني 

المفدى. البالد  أمير 

اجتماعاتم  ألول  المميز  بالتنظيم  أشادوا  كما 

العربي  لالتحاد  العام  األمين  وبجهود  الدوحة  في 

المقارح  ناصر  بن  حزام  الدكتور  الهجن  لسباقات 

االتحاد  فكر  بلورة  في  المحوري  وبدوره  المري، 

وأعضائه وتحويل األفكار إلى واقع ملموس في القريب 

على  الجميع  عودت  قطر  دولة  أن  مؤكدين  العاجل، 

المجال  في  وخاصة  المجاالت  كل  في  واإلبداع  التميز 

لقب  تستحق  الدوحة  أن  إلى  مشيرين  الرياضي، 

بجدارة. العالمية  الرياضة  عاصمة 

الكواري  محمد  بن  عبدالله  قام  االجتماع  نهاية  وفي 

بتكريم  الهجن  لسباقات  العربي  االتحاد  رئيس 

تذكارية  دروعًا  لهم  وسلم  االجتماع  في  المشاركين 

االتحاد  في  وجهودهم  لدورهم  تقديره  عن  تعبيرًا 

ببدء  تفاؤله  مبديًا  الماضية،  السنوات  خالل  العربي 

والنجاح  العمل  ملؤها  العربي  لالتحاد  جديدة  حقبة 

إلى  واألجداد  اآلباء  لرياضة  المنتمين  رغبة  وتحقيق 

بلورة  على  والعمل  العاجل  القريب  في  ملموس  واقع 

المكانة  العريقة  الرياضة  بهذه  للوصول  األفكار  كل 

تستحقها. التي 

{  جانب من االجتماع

عوض الكباشي كتب

خالل اجتماعه مع اللجنة التنفيذية.. العلي:

الــوزارة تدعــم االتحــاد 
العـــربـــي للهـجـــن بقـــوة

التقى سعادة صالح بن غانم العلي وزير 

وأعضاء  برئيس  والشباب  الرياضة 

العربي  لالتحاد  التنفيذية  اللجنة 

هامش  على  )المهاري(  الهجن  لسباق 

اجتماعهم بمقر وزارة الرياضة والشباب 

بمجمع لوسيل الرياضي.

العربي  االتحاد  بجهود  سعادته  وأشاد 

في  العريقة  الرياضة  نشر  في  للهجن 

في  ووضعها  العربي  الوطن  أرجاء  كافة 

الموضع الذي تستحقه، كونها من أهم 

مكونات التراث العربي وجزءا أصياًل من 

ثقافتنا العربية العريقة.

إن  العلي  غانم  بن  صالح  سعادة  وقال 

الرياضة  وزارة  في  متمثلة  قطر  دولة 

العربي  االتحاد  بقوة  تدعم  والشباب 

للهجن وتسانده في تحقيق أهدافه بل 

وتسعى إلبرازها على الساحات الدولية، 

ليحتل المكانة التي تستحقها كواحدة 

على  تستحوذ  التي  الرياضات  أهم  من 

المحبة  العربية  شعوبنا  اهتمامات 

االتحاد  مظلة  تحت  واألصالة  للتراث 

العربي لرياضة سباقات الهجن.

قطر  دولة  بضيوف  سعادته  ورحب 

الممثلين  العربي  االتحاد  أعضاء  من 

والعربية،  االخليجية  الدول  لمختلف 

لالتحاد  داعمة  قطر  دولة  أن  لهم  مؤكدًا 

العريقة  المظلة  أنه  بحكم  العربي 

التي تنطوي تحتها اتحادات الهجن في 

الدول الخليجية والعربية، منهيا كالمه 

إلى  االتحاد  رئاسة  انتقال  إن  بالقول 

االنتخابات األخيرة، ضاعف  قطر، بعد 

لتحقيق  والتحديات  المسؤولية  من 

وأعضائه،  االتحاد  ومتطلبات  أهداف 

لخدمة جماهير هذه الرياضة األصيلة.

اليوم تحت قبة أسباير

»آسيوية الجمباز« على خط االنطالق
التاسعة  النسخة  منافسات  اليوم  تنطلق 

)رجال  الفني  للجمباز  األسيوية  البطولة  من 

أسباير  قبة  تحت  ستقام  التي  سيدات(   -

18 من الشهر الجاري  إلى   15 الفترة من  خالل 

أبطال  من  العديد  يمثلهم  دولة   21 بمشاركة 

وصل  الفني  الجمباز  في  العالم  وبطالت 

وسيخصص  والعبة،  العبا   137 إلى  عددهم 

إلقامة  البطولة  من  والثاني  األول  اليومان 

بالنسبة  األجهزة  مختلف  على  التصفيات 

للرجال والسيدات على حد سواء، ويخصص 

فردي  لمنافسات  والرابع  الثالث  اليومان 

أن  المتوقع  ومن  والسيدات،  للرجال  األجهزة 

من  للغاية  شرسة  منافسة  البطولة  تشهد 

إلى  الذين يطمحون  قبل جميع المشاركين 

على  التواجد  أجل  من  مستوى  أفضل  تقديم 

منصات التتويج بالبطولة القارية. 

على  للبطولة  المنظمة  اللجنة  حرصت  وقد 

والتنظيمية  اللوجستية  األمور  كافة  تجهيز 

يكون  حتى  كاف  بوقت  البطولة  انطالق  قبل 

بطولة  لتقديم  الجاهزية  كامل  في  الجميع 

بعمل  المنظمة  اللجنة  وقامت  استثنائية، 

خالله  سيتم  الذي  االفتتاح  لحفل  »بروفة« 

القطريين  والالعبات  الالعبين  على  االعتماد 

كما  للحضور،  الشيقة  العروض  تقديم  في 

خالل  التدريبات  خوض  على  الوفود  حرصت 

أسباير  مالعب  على  الماضيين  اليومين 

أنطالق  قبل  التامة  الجاهزية  إلى  للوصول 

المنافسات. 

وهناك رغبة كبيرة في تحقيق النجاح المأمول 

سيحضرها  التي  الكبيرة  البطولة  هذه  في 

مستوى  على  الجمباز  مسؤولي  من  العديد 

االتحاد  جانب  من  كبيرة  ثقة  وهناك  العالم، 

بدليل  القطري  االتحاد  في  للجمباز  اآلسيوي 

التاسعة  اآلسيوية  البطولة  تنظيم  إسناد 

للجمباز الفني المؤهلة لبطولة العالم المقامة 

المتحدة في شهر  بمدينة ليفربول بالمملكة 

أكتوبر من العام الجاري.

اللجنة  رئيس  الهتمي  علي  أكد  جانبه،  من 

المنظمة للبطولة اآلسيوية أن الجميع ينتظر 

جاهزون  وقال:  اليوم،  رسميا  البطولة  انطالق 

النطالق الىسيوية، حيث إن اللجنة المنظمة 

انتهت من كافة الترتيبات الخاصة بالبطولة 

لحظة  يترقب  والجميع   ،%  100 بنسبة 

االنطالق.

على  حرص  االتحاد  أن  إلى  الهتمي  وأشار 

من  بالتنظيم  الخاصة  األشياء  كافة  توفير 

حيث صالة اللعب الرئيسية واالطمئنان على 

األجهزة  في  تقام  البطولة  أن  سيما  ال  األجهزة، 

الستة، وبالتالي ال بد من التأكد على جاهزية 

التي  التدريبات  صاالت  وأيضا  األجهزة  تلك 

سوف يؤدي عليها المشاركون تدريباتهم قبل 

يبذله  كبير  جهد  وهناك  الرسمية،  االنطالقة 

من  البطولة  في  العاملة  اللجان  في  الجميع 

أجل أن يكون التنظيم على أعلى مستوى.

عبير البوعينين: المشاركة القطرية جيدة
العام  السر  أمين  البوعينين  عبير  أكدت 

باالتحاد القطري للجمباز مدير البطوله على 

اآلسيويه  البطولة  النطالق  االتحاد  جاهزية 

طوال  عمل  االتحاد  وقالت:  الفني  للجمباز 

جميع  وبذل  مكثفة  بصورة  الماضية  الفترة 

كبيرا  جهدا  المختلفة  اللجان  في  العاملين 

المطلوبة  المهام  كافة  من  االنتهاء  أجل  من 

في  تتمثل  التي  اللحظة  لهذه  انتظارا  منهم 

اليوم. الرسمية للبطولة  االنطالقة 

من  له  وصلنا  بما  سعداء  نحن  وأضافت: 

كافة  قدرة  في  كبيرة  ثقة  ولدينا  تجهيزات 

إنجاز  في  المختلفة  اللجان  في  العاملين 

وان  العالمية،  البطولة  خالل  منهم  المطلوب 

ويحقق  مستوى  أعلى  على  التنظيم  يكون 

المطلوب كعادة قطر دائما في تنظيم كبرى 

البطوالت.

قرب  مع  انه  البوعينين  عبير  وأضافت   

وتيرة  تصاعدت  المنافسات  انطالق  موعد 

بهدف  العاملة  اللجان  مختلف  في  العمل 

لالتحاد  يسمح  الذي  المستوى  إلى  الوصول 

التي  الثقة  بحجم  الالئق  النجاح  بتحقيق 

قطر  لدولة  للجمباز  االسيوي  االتحاد  منحها 

االتحاد  إلى  البطولة  هذه  إسناد  خالل  من 

القطري. 

المشاركة  قالت:  القطرية  المشاركة  وحول 

القطرية في البطولة جيدة، ونتطلع لتحقيق 

مع  باالحتكاك  واالستفادة  المرجوة  النتائج 

نجوم ونجمات القارة اآلسيوية في الجمباز.

في البطولة اآلسيوية تحت »16« سنة

عنابي »الناشئين« يتأهل للدور الثاني

وكوريا  واليابان  أستراليا  منتخبات  تأهلت 

آسيا  كأس  لبطولة  النهائي  ربع  الدور  إلى 

16 سنة، التي  لكرة السلة للناشئين تحت 

نادي  بصالة  القطري  االتحاد  يستضيفها 

الجاري،  يونيو   19 حتى  وتستمر  الغرافة، 

 4 إلى  تقسيمها  تم  منتخًبا   13 بمشاركة 

مجموعات.

النهائي  لربع  المنتخبات  هذه  تأهل  وجاء 

مجموعاتها،  صدارة  في  حلت  أن  بعد 

المجموعة  أستراليا  تصدرت  حيث 

نقاط   6 برصيد  الكاملة  بالعالمة  األولى 

تصدرت  فيما  متتالية،  انتصارات   3 من 

نقاط   4 برصيد  الثالثة  المجموعة  اليابان 

صدارة  في  كوريا  وحلت  انتصارين،  من 

من  نقاط   4 برصيد  الرابعة  المجموعة 

فوزين.

وستنتظر هذه المنتخبات في ربع النهائي، 

سيجمع  والذي  الثاني  الدور  من  الفائزين 

والثالث  الثاني  المركزين  أصحاب  بين 

والثانية، وأصحاب  األولى  المجموعتين  في 

المركزين الثاني والثالث في المجموعتين 

والرابعة. الثالثة 

واألخير  الثالث  اليوم  مباريات  إلى  وبالعودة 

لدور المجموعات، خسر المنتخب القطري 

في   )77  -  51( بنتيجة  الهندي  نظيره  أمام 

ثالث مبارياته بهذ الدور.

متقدما  األولى  الفترة  الهند  منتخب  وأنهى 

الثانية بنتيجة  والفترة   ،)-16  23( بنتيجة 

 66( بنتيجة  الثالثة  والفترة   ،)-29  37(

والمباراة بفوزه  الرابعة  الفترة  38-(، لينهي 
.)-51 بنتيجة )77 

نظيره  على  اليوم  االسترالي  المنتخب  وفاز 

مباراته  في   )-41  88( بنتيجة  البحريني 

الثالثة واالخيرة ضمن المجموعة األولى.

العالمة  استراليا  حققت  النتائج،  وبهذه 

لتحصد  مباريات  ثالث  في  بفوزها  الكاملة 

بعد  األولى  المجموعة  صدارة  في  نقاط   6

األولى،  المباراة  في  الهند  على  تغلبها 

المباراة  في  قطر  منتخب  على  فوزها  ثم 

الثاني  بالمركز  الهند  الثانية..وحلت 

وهزيمة،  انتصارين  من  نقاط   5 برصيد 

وجاء منتخب قطر بالمركز الثالث برصيد 

تذيل  فيما  وخسارتين،  فوز  من  نقاط   4
 3 برصيد  المجموعة  البحرين  منتخب 

نقاط جمعها من 3 هزائم ليودع المنافسات.

صاحب  المقبل  الدور  في  قطر  وستواجه 

الثانية  المجموعة  في  الثاني  المركز 

المقبل. بالدور 

على  اليوم  الكوري  المنتخب  تغلب  كما 

 )-73  79( بنتيجة  النيوزيلندي  نظيره 

الرابعة. المجموعة  ضمن منافسات 

األولى  الفترة  الكوري  المنتخب  وأنهى 

في  وخسر   ،)-15  18( بنتيجة  متقدما 

وتعادل   ،)-36  29( بنتيجة  الثانية  الفترة 

55-(، لينهي  في الفترة الثالثة بنتيجة )55 

 79( بنتيجة  بفوزه  والمباراة  الرابعة  الفترة 

.)-73
انتصارين  من  نقاط   4 كوريا  وحصدت 

لتحل  نيوزيالندا  ثم  كازاخستان  على 

وحلت  الرابعة،  المجموعة  صدارة  في 

 3 برصيد  الثاني  المركز  في  نيوزيالندا 

نقاط من فوز وخسارة، وجاءت كازاخستان 

من  نقطتين  برصيد  الثالث  المركز  في 

خساراتين.

بالبطولة  المشاركة  الـ13  الفرق  أن  يذكر 

حيث  مجموعات   4 إلى  تقسيمها  تم 

منتخبات  األولى  المجموعة  ضمت 

واستراليا،  الهند  البحرين،  قطر، 

ولبنان  إيران  الثانية  المجموعة  وضمت 

الثالثة  المجموعة  وضمت  واندونيسيا، 

المجموعة  أما  والكويت  واليابان  الفلبين 

كوريا  منتخبات  فتضم  واالخيرة  الرابعة 

يتأهل  أن  على  وكازاخستان..  ونيوزيالندا 

التالي،  الدور  إلى  مجموعة  كل  وثاني  أول 

والذي سيقام بنظام خروج المغلوب.

)من  البطولة،  من  منتخبات   4 وستتأهل 

بطولة  في  للمشاركة  منتخبا(   16 أصل 

بمدينة  المقبل  الشهر  السلة  لكرة  العالم 

االسبانية. ملقة 
{  عبير البوعينين

عادل النجار كتب
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