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في حفل مميز بحضور كبار المسؤولين وأولياء األمور

تخريج »الدفعة 15« ألكاديمية أسباير
أسباير  بأكاديمية  المغطاة  القاعة  شهدت 

الخامسة  دفعتها  تخريج  الرياضي  للتفوق 

عشرة لطالبها الرياضيين، والتي تعد ثاني أكبر 

دفعة من حيث العدد في تاريخ األكاديمية منذ 

الدفعة  بعد   ،2008 العام  في  دفعة  أول  تخريج 

 51 مجموعه  بما  عددا  األعلى  عشرة  الخامسة 

هذه  الخريجين  عدد  يصل  إذ  رياضيا،  طالبا 

ثمانية  على  موزعين  رياضيا  طالبا   45 السنة 

أنواع رياضية على النحو التالي: 24 العب كرة 

و3 حكام كرة  القوى  ألعاب  و11 خريجا في  قدم 

 )2( ومثلمهما  االسكواش  في   2 وخريجان  قدم 

في السباحة وخريج واحد )1( في المبارزة وآخر 

الدراجات  في   )1( واحد  وخريج  الجمباز  في   )1(

النارية. وأقيم الحفل في مقر األكاديمية داخل 

قبة أسباير، بحضور عدد مهم من أعضاء اإلدارة 

الدفعة  في  الممثلة  االتحادات  بعض  ورؤساء 

وأولياء أمور الطالب الرياضيين وهيئة التدريس 

ومدراء  والمشرفين  والمدربين  باألكاديمية 

من  وعدد  لألكاديمية  التابعة  واألقسام  اإلدارات 

وسائل اإلعالم المحلية.

وبدأ الحفل، الذي استغرق زهاء الساعة، بعزف 

بينات  آيات  تلته  قطر،  لدولة  الوطني  النشيد 

الرياضي  الطالب  بصوت  الكريم  القرآن  من 

الخريج محمد عماد عبدالقادر، ثم عرض فيلم 

قطعتها  التي  المحطات  لمختلف  يوثق  قصير 

مرورا   2004 العام  في  افتتاحها  منذ  األكاديمية 

حققها  التي  الرياضية  اإلنجازات  بمختلف 

الحاليين،  والطالب  الخريجين  من  أبطالها 

تحت عنوان »محطات نفتخر بها«. 

أسباير  اكاديمية  عام  مدير  برافو،  إيفان  وأكد 

»أنها فعال لحظات سعيدة بالنسبة لكم جميعا 

أتوجه  أن  أيضا  أود  الليلة.  معكم  نتقاسمها 

من  هم  الذين  والمدرسين،  للمدربين  بالشكر 

والرياضية،  العلمية  بالمعرفة  الطالب  يغذي 

في  الرائع  المشوار  من  مهم  جزء  فهم  وبذلك 

حياتكم في األكاديمية«.

دفعة   2022 العام  هذا  دفعة  »إن  برافو:  وأضاف 

تصادف  إنها  إذ  وخاصة،  نوعها  من  فريدة 

قطر  تاريخ  في  جدا  ومميزة  تاريخية  سنة 

كأس  سنة  ببساطة  ألنها  بمكان  األهمية  ومن 

التي   2022 قطر   - فيفا   - القدم  لكرة  العالم 

بأسره«.   العالم  وينتظرها  بشغف  ننتظرها 

في  أسباير  ألكاديمية  العام  المدير  دعا  كما 

المحافظة على  إلى  الخريجين  الطالب  كلمته 

األكاديمية  في  اكتسبوها  التي  شخصيتهم 

والقيم واإلرث وكل الصفات الحميدة التي تعد 

أسباير.   أكاديمية  واخالقيات  لقيم  أساسا 

وأعربت العنود سعيد المسند، مدير التسويق 

سعادتها  عن  أسباير  أكاديمية  في  واالتصال 

الجائحة  بعد  طبيعتها  إلى  الحياة  بعودة 

التخرج في ظروف  إقامة حفل  والتي مكنت من 

األمور  اولياء  وتمكن  األكاديمية،  بمقر  مثالية 

التخرج  فرحة  أبنائهم  لمشاركة  الحضور  من 

اإلدارة  وأعضاء  والمدربين  المدرسين  رفقة 

لكل  بالتهنئة  تقدمت  كما  األكاديمية،  في 

بقية  في  التوفيق  لهم  متمنية  الخريجين، 

المشوار العملي والمهني. وأكدت أن األكاديمية 

تفخر دائما بمخرجاتها وأبطالها الذين يرفعون 

راية قطر عاليا في المحافل الدولية.

محمد الجزار كتب

{  من الحفل{  تكريم أحد الخريجين

أشاد بدر جاسم الحاي مدير التعليم وشؤون الطالب في أكاديمية أسباير، بالجهود 

الكبيرة التي بذلها الطالب خريجو هذه الدفعة خالل فترة تواجدهم باألكاديمية 

وأعضاء هيئة التدريس في أكاديمية أسباير وبارك للطالب وأولياء أمورها التخرج.

أكاديمية  في  ونحن  جميعا،  حياتكم  في  مهم  ويوم  مهمة  لحظات  »هذه  قال:  و 

أسباير سعداء وفخورون جدا برؤيتكم تنتقلون إلى مراحل جديدة في حياتكم. 

وكلنا يقين وأمل فيكم ونثق كثيرا في أن الخصال الحميدة وجودة المبادئ والقيم 

التي تلقيتموها في أكاديمية أسباير«.

بالروح  بالتحلي  والسابقين  الحاليين  الخريجين  كل  إلى  رسالة  الحاي  ووجه 

الذين  الخريجين  وخص  تعلموها،  التي  األخالقية  والقيم  العالية  الرياضية 

القطري  الوطني  المنتخب  ضمن  قطر  في   2022 العالم  كأس  في  سيشاركون 

قائال: »رسالة إلى أبناءنا الخريجين الذي سيشاركون في كأس العالم لكرة القدم 

أكاديمية أسباير  التي تعلمتموها في  الرياضية  الروح  وأخالق  المبادئ  ال تنسون 

وهي شخصية البطل الذي ينافس بحزم وشراسة لكن بروح رياضية عالية«.

بدر جاسم الحاي.. مدير التعليم وشؤون الطالب:

لحظات مهمة في حياة جميع الطالب

بمشاركة »21« دولة آسيوية يمثلها »136« العبا والعبة

انطالقة قوية لـ »آسيوية الجمباز«

البطولة  من  التاسعة  النسخة  منافسات  أمس  انطلقت 

تحت  سيدات(،   – )رجال  الفني  للجمباز  اآلسيوية 

المقبل  السبت  يوم  حتى  تستمر  والتي  أسباير  قبة 

يمثلهم  أسيوية،  دولة   21 إلى  وصلت  قياسية  بمشاركة 

وهي  اللعبة،  في  العالم  نجوم  أبرز  من  والعبة  العبا   137
ليفربول  في  تقام  التي  العالم  لبطولة  المؤهلة  البطولة 

شهر سبتمبر المقبل.  وشهد حفل االفتتاح أمس عروض 

مميزة من العبات المنتخب القطري للجمباز، أبهرت كل 

الحضور، فاالفتتاح حضره مسؤولو الجمباز على مستوى 

أجهزة  ثالثة  على  األمس  منافسات  وكانت  آسيا.   قارة 

والحلق،  الحلق  وحصان  أرضية  حركات  وهي:  للرجال، 

سيدات،  ومتوازي  القفز  طاولة  جهازي  على  والسيدات 

أجهزة  ثالثة  على  المنافسة  اليوم  منافسات  تشهد  بينما 

وجهازا  والعقلة،  رجال  ومتوازي  القفز  طاولة  وهي:  رجال 

سيدات وهما: عارضة التوازن والحركات األرضية. 

التنفيذي  المكتب  عضو  الضباع  يوسف  أكد  جانبه  من 

لليوم  الفني  المستوى  أن  على  للجمباز  الدولي  لألتحاد 

األول من البطولة جاء جيدا كما توقعنا، فنحن في آسيا 

والصين  اليابان  األول  المستوى  مستويات،  ثالثة  لدينا 

واوزباكستان  كازاخستان  الثاني  والمستوى  وكوريا 

والصين تايبيه وباقي الدول اآلسيوية تأتي في المستوى 

الثالث. 

الهامة  البطولة  استضافة  على  قطر  »نشكر  قائال  وأضاف 

جدا بالنسبة لألتحاد األسيوي ألنها مؤهلة لبطولة العالم 

جيدا  مميز  افتتاح  حفل  قدمت  قطر  وبالفعل  المقبلة، 

في  فالتنظيم  جيد،  أمر  وهو  األنثوي  الطابع  عليه  غلب 

الفترة األخيرة اصبح أمرا صعبا بسبب ظروف كوفيد 19 

وبالتالي قطر تصدت للتنظيم وقدمت مستوى تنظيميا 

مميزا كالعادة دائما.

{  طابور العرض 

{  علي الهتمي

بمشاركة واسعة من الالعبين

بطولة »الرهيب«
للشطرنج على خط االنطالق

النسخة  الرياضي  الريان  نادي  ينظم 

المفتوحة  الرهيب  بطولة  من  األولى 

للشطرنج بالتعاون مع االتحاد القطري 

اإلثنين  يومي  ستقام  التي  للشطرنج 

الريان،  بنادي  المقبلين  والثالثاء 

وستنطلق المنافسة بداية من الساعة 

الساعة  وحتى  والنصف  الرابعة 

بمشاركة  مساًء،  والنصف  السابعة 

واسعة من الالعبين بطريقة الشطرنج 

 10 السويسري  النظام  وفق  الخاطف 

قال  جانبه  ومن  ثانيتين.   + دقائق 

يوسف محمد المطوع أمين السر العام 

»سعداء  للشطرنج  القطري  باالتحاد 

بتنظيم  الريان  نادي  مع  بالتعاون 

للشطرنج  المفتوحة  الرهيب  بطولة 

كاتحاد  ونحن  األولى،  نسختها  في 

للشطرنج نعتبر أنفسنا شريكا للريان 

في نشاطهم الصيفي، ونتمنى أن تكون 

تواجد  خالل  من  الموعد  في  البطولة 

اإلثارة والمتعة، متمنيًا التوفيق لجميع 

قال  آخر  جانب  ومن  المشاركين«. 

اللجنة  رئيس  الهاجري  سعد  سعود 

على  النادي  أن  الريان  بنادي  الشبابية 

أتم الجاهزية الستقبال النسخة األولى 

ستحظى  البطولة  أن  مبيًنا  للبطولة، 

بجوائز مالية قيمة وكؤوس وميداليات 

وقال:  األوائل».  المشاركين  للعشرة 

األنشطة  ضمن  من  تعد  البطولة  هذه 

العام،  هذا  بالنادي  الخاصة  الصيفية 

باإلثارة  حافلة  تكون  أن  المتوقع  ومن 

الكبير  العدد  ظل  في  السيما  والندية 

المشارك، وتنظيم هذه البطوالت هدفها 

قدراته  تنمية  على  قادر  جيل  خلق 

نادي  أن  مؤكدًا  المناسبة،  بالصورة 

للشطرنج  فريق  إعداد  بصدد  الريان 

خالل المقبلة.

{  إقبال كبير على المشاركة

علي الهتمي.. رئيس االتحاد:

نتوقع مستويات
مميزة خالل البطولة

أكد علي الهتمي رئيس االتحاد القطري للجمباز، رئيس 

اللجنة المنظمة على أن اليوم األول من البطولة جاء مميزا 

للغاية من حيث المستويات وضربة البداية وحفل االفتتاح، 

وقال علي الهتمي في تصريحات صحفية »حفل االفتتاح 

رغم بساطته إال أنه كان رائعا للغاية، بعث برسائل محبة 

وسالم لكل العالم من 

خالل اللوحات الجميلة 

التي رسمها الالعبون. 

وأضاف علي الهتمي: 

المنافسة كانت جيدة 

في اليوم األول ونتوقع 

أن تشتد اليوم وغدا 

مع كشف النقاب عن 

الالعبين المتأهلين إلى 

النهائيات، فنحن نتوقع 

مستوى مميزا للغاية، 

السيما وأن البطولة 

تشهد مشاركة كوكبة 

من نجوم اللعبة على 

مستوى قارة آسيا. 

وبالحديث عن المشاركة القطرية قال: كنا نطمح 

بمشاركة أفضل، فنحن نشارك بالالعب راكان الحارث 

وضحى الحبشي وهما انشغال في الفترة األخيرة بالثانوية 

العامة ونتمنى ان يقدموا مستوى جيدا ويستفيدوا من خالل 

المشاركة في البطولة، باالحتكاك بالعبين مميزين في 

اللعبة.

عادل النجار كتب

{  بدر جاسم الحاي

اإلسباني »جراسيا« يرحل عن السد
اتفق المدرب اإلسباني خافي جراسيا، على فسخ تعاقده بالتراضي مع نادي السد . 

وأفاد صاحب الـ 52 عاما، في تصريحات لوكالة األنباء األسبانية بأنه قرر إنهاء مسيرته مع 

النادي القطري، ألسباب شخصية للعودة إلى إسبانيا.

وصرح جراسيا في بيان »تدريب السد في عام المونديال في قطر، كان تحديا وخبرة غنية 

للغاية على المستوى االحترافي«.

وتابع »لن أنسى هذه الفترة في مسيرتي، وأتمنى كل التوفيق مستقبال للفريق«.

ونجح جراسيا في قيادة السد للحفاظ على لقب الدوري، بفارق 15 نقطة عن الدحيل.
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في احتفالية مميزة بمطار حمد الدولي

الكشف عن الملصق
الرسمي لكأس العالم »2022«

أمس  الدولي  حمد  مطار  احتضن 

الملصق  عن  باإلعالن  خاصة  احتفالية 

 ،2022 FIFA قطر  الرسمي لكأس العالم 

بثينة  القطرية  الفنانة  صممته  الذي 

وتراثها،  البالد  ثقافة  ويعكس  المفتاح، 

األكثر  باللعبة  القطريين  وشغف 

العالم. في  شعبية 

للبطولة  الرئيسي  الملصق  وُيبرز 

االحتفال بكرة القدم وشعبيتها الواسعة 

وبكافة  العربي  الخليج  وفي  قطر  في 

تصوير  خالل  من  العربي،  العالم  أنحاء 

التقليدي  الرأس  غطاء  من  مكونين 

الغترة  وهما  والمنطقة،  قطر  في  للرجال 

الهواء. ُيلوحان بهما في  اللذان  والعقال 

علي  خالد  أكد  االحتفالية،  وخالل 

للتسويق  العام  المدير  نائب  المولوي 

في  البطولة  وتجربة  واالتصال 

في  واإلرث،  للمشاريع  العليا  اللجنة 

المونديال  ملصقات  أن  تصريحات، 

القدم،  ترمز إلى شغف سكان قطر بكرة 

تشهدها  التي  الحماسية  األجواء  وتعزز 

من  نسخة  أول  استضافة  قبيل  الدولة 

العربي،  الخليج  منطقة  في  البطولة 

وفي الوطن العربي ككل.

العالم  كأس  معالم  أن  المولوي  وأوضح 

مكونات  تعكس   2022 قطر   FIFA
قطر  في  التقليدي  الرأس  غطاء 

استاد  تصميم  بينها  ومن  والمنطقة، 

البطولة،  وشعار  المونديالي،  الثمامة 

واآلن  »لعيب«،  الرسمية  والتعويذة 

السياق  في  قائالاً  الرسمي،  الملصق 

والفخر  االعتزاز  مشاعر  »تغمرنا  ذاته: 

ثقافتنا  من  لرموز  القوي  بالحضور 

التي  الجوانب  جميع  في  الغني  وتراثنا 

بالبطولة«. تتعلق 

العالم،  كأس  تاريخ  في  األولى  وللمرة 

ابتكار  البطولة  من  النسخة  هذه  تشهد 

شأنها  من  التي  الملصقات  من  مجموعة 

لدى  واإلثارة  الحماس  أجواء  تعزيز 

المرتقبة. البطولة  تجاه  المشجعين 

العالم  كأس  ملصق  أن  بالذكر  جدير 

كلمة  تضمن  الذي   ،2022 قطر   FIFA
القطرية  الفنانة  تصميم  من  هو  »َهّيا«، 

أنها  أوضحت  التي  المفتاح،  بثينة 

المشجعين  هتافات  من  استلهمته 

أصوات  ومن  المختلفة،  المالعب  في 

المساندة. على  تحث  التي  التشجيع 

بحثا عن التأهل لربع نهائي بطولة آسيا

عنابي السلة في مواجهة صعبة أمام »اللبناني«
لكرة  للناشئين  الوطني  منتخبنا  يخوض 

الثاني،  الدور  في  وحاسمة  مهمة  مواجهة  السلة 

النهائي  ربع  الدور  إلى  التأهل  أجل  من  وذلك 

لبطولة كأس آسيا لكرة السلة للناشئين تحت 

الليلة  اللبناني  نظيره  يالقي  عندما  سنة،   16
التصفيات  ضمن  والربع  الثامنة  في  وتحديدا 

التأهيلية لربع نهائي البطولة التي يستضيفها 

وتستمر  الغرافة،  نادي  بصالة  القطري  االتحاد 

ا  منتخباً  13 بمشاركة  الجاري،  يونيو   19 حتى 

تم تقسيمها إلى 4 مجموعات.

في  المجموعات  دور  الناشئين  العنابي  أنهى  و 

المركز الثالث للمجموعة األولى برصيد 4 نقاط 

جمعها من الفوز على البحرين في المباراة األولى 

ثم  الثانية  المباراة  في  أستراليا  أمام  وخسارته 

ليواجه  مبارياته..  ثالث  في  الهند  أمام  خسر 

في  الثاني  المركز  صاحب  اللبناني  المنتخب 

من  جمعها  نقاط   3 برصيد  الثانية  المجموعة 

فوز على اندونيسيا وخسارته أمام إيران. 

قطر  بين  اليوم  مباراة  من  الفائز  وسيالقي 

المنتخب  التأهيلية،  بالتصفيات  ولبنان 

ربع  الدور  في  الجمعة  غد  يوم  الجنوبي  الكوري 

الكوري  المنتخب  تصدر  أن  بعد  النهائي.. 

الجنوبي مجموعته.  وتشهد صالة نادي الغرافة 

اليوم وبجانب مباراة قطر ولبنان، ثالث مباريات 

وتجمع  التأهيلية،  التصفيات  ضمن  أخرى 

الهند مع أندونيسيا، والفلبين مع كازاخستان، 

ونيوزيالندا مع الكويت، لتحسم تأهلها إلى الدور 

ربع النهائي. وستقام مواجهات الدور ربع النهائي 

أستراليا  بين  وتجمع  الجمعة،  غدا  للبطولة 

وكازاخستان(،  )الفلبين  مباراة  من  والفائز 

)نيوزيالندا  مباراة  من  الفائز  مع  إيران  وتتبارى 

والكويت(، وتواجه اليابان الفائز من مباراة )الهند 

مع  الجنوبية  كوريا  وتتقابل  وأندونيسيا(، 

الفائز من مباراة )قطر ولبنان(.

أصل  )من  البطولة،  من  منتخبات   4 وستتأهل 

لكرة  العالم  بطولة  في  للمشاركة  منتخبا(   16
السلة الشهر المقبل بمدينة ملقة االسبانية.

بالبطولة  المشاركة  الـ13  الفرق  أن  يذكر 

ضمت  حيث  مجموعات   4 إلى  تقسيمها  تم 

البحرين،  قطر،  منتخبات  األولى  المجموعة 

الثانية  المجموعة  وضمت  واستراليا،  الهند 

المجموعة  وضمت  واندونيسيا،  ولبنان  إيران 

الثالثة الفلبين واليابان والكويت أما المجموعة 

كوريا  منتخبات  فتضم  واالخيرة  الرابعة 

ونيوزيالندا وكازاخستان.

سعادة الشيخ سعود بن علي آل ثاني:

تنظيم البطوالت أصبح »سهال« على قطر
ثاني  آل  علي  بن  سعود  الشيخ  سعادة  أكد 

رئيس االتحاد اآلسيوي لكرة السلة أن تنظيم 

بالنسبة  سهال  أصبح  البطوالت  مختلف 

لقطر.

»قطر  صحفي:  تصريح  في  سعادته  وقال 

في  تراكمية  خبرات  تمتلك  أصبحت 

وتتمتع  والبطوالت  الفعاليات  تنظيم  مجال 

بمنشآت رياضية عالية المستوى، ومع توفر 

رياضية  لعبة  الي  المطلوبة  التسهيالت  كل 

أمر  التنظيم  جعل  السلة  كرة  فقط  وليس 

سهل وعادي لقطر«.

أن توقيت  إلى  االسيوي  االتحاد  وأشار رئيس 

االمتحانات  فترة  مع  تزامن  البطولة  اقامة 

المدرسية للطلبة في منطقتنا وهذا األمر أثر 

كثيرا على مردود الالعبين بالبطولة واشتكت 

منه عدة دول مشاركة.

مستويات  شاهدنا  هذا  »رغم  سعادته:  وقال 

ونيوزيالندا  كوريا  فمباراة  بالبطولة  جيدة 

اليابان والفلبين كانت  كانت ممتازة ومباراة 

جيدة.. كما أن المنتخب القطري الرابع على 

مستوى الخليج وينافس بهذه الطريقة اعتقد 

انه في تطور مستمر ولديه مستقبل.. وكل 

الفرق مستوياتها غير سيئة لكن بعضهم تأثر 

بالسفر وباالمتحانات وعدم التدريب«.

على  صعبة  الفترة  هذه  سعادته:  وأضاف 

اضطررنا  لكننا  لالمتحانات  نظرا  الفئة  هذه 

4 فرق من البطولة  ان ننظم هذه البطولة الن 

كأس  في  للمشاركة  ستتأهل  اآلسيوية 

شهر..  من  أقل  بعد  باسبانيا  للعبة  العالم 

يصعب  السنية  الفئة  هذه  في  أنه  مبينا 

المرشحة  األربعة  بالمنتخبات  التكهن 

للتأهل لكأس العالم وبالفائز بلقب البطولة.

{ الشيخ سعود يتحدث للزميل عوض الكباشي

بعد فوزه على النمسا في بطولة العالم

عنابي الشاطئية يتأهل لدور الـ »16«
الطائرة  للكرة   

ُّ
الوطني ُمنتخُبنا  تأهل 

شريف  الثنائي  من  ن 
َّ

المكو الشاطئية 

األول  )المصنف  تيجان  وأحمد  يونس، 

العالم  بطولة  في   16 الـ  الدور  إلى  ا(،  عالمياً

وسيدات(  )رجال  الشاطئية  الطائرة  للكرة 

روما  اإليطالية  العاصمة  في  ا  حالياً المقامة 

حتى 19 يونيو الجاري.

خالل  ا  راقياً أداءاً   
ُّ

الوطني ُمنتخُبنا  قدَم 

تشهُد  والتي  العالم  بطولة  منافسات 

مستوى  على  الفرق  أفضل  مشاركة 

القارات.

 16 الـ  الدور  التاهل  الوطني  ُمنتخُبنا  نجح 

بنتيجة  النمسا  على  الفوز  حقق  ان  بعد 

0/2 في البطولة.. وكان قد حقق الفوز على 
ن من الثنائي يوسف 

َّ
منتخب فرنسا المكو

وأرنو جوتييه رات، بنتيجة شوطين  كرو، 

في  و16-21(،   17-21( نتائج  بواقع  رد  دون 

ثالث جوالت المجموعة الرابعة.

ويشارُك ُمنتخُبنا الوطني في بطولة العالم 

وصاحب  ا  عالمياً ل 
َّ
األو المصنف  باعتباره 

األلعاب  دورة  في  البرونزية  الميدالية 

األولمبية األخيرة في طوكيو 2020.
{ لقطة من المباراة

قدم التهنئة للمنتخبات المتأهلة.. إنفانتينو:

مع اللجنة األولمبية الدولية

انتظروا النسخة األفضل من »المونديال«

»األولمبية« تستضيف اجتماع 
ممثلي الرياضة األفغانية

القدم  لكرة  الدولي  االتحاد  رئيس  أ  هنَّ

المنتخبات  إنفانتينو،  جياني  )فيفا(، 

قطر  مونديال  في  ستشارك  التي   32 الـ 

2022، بعد إقامة آخر مباريات التصفيات 
أستراليا  تأهلت  حيث  الدوحة،  في 

إلى  الجماهير  كافة  ودعا  وكوستاريكا، 

أن يعيشوا »أفضل بطولة كأس عالم في 

التاريخ«.

الملحق  مباراتي  إنفانتينو  وحضر 

القاري، والتي انتهت الليلة الماضية بفوز 

على   )0-1( نيوزيلندا  على  كوستاريكا 

وقبلها  الريان،  في  علي(  بن  )أحمد  ملعب 

بركالت  بيرو  على  أستراليا  فوز  بيوم 

الترجيح )5-4( في نفس االستاد.

الجميع  »أهنئ  الفيفا  رئيس  وقال 

دولة،   32 الـ  بمشجعي  نرحب  وبالطبع 

أنحاء  جميع  من  المشجعين  وكذلك 

في  الدوحة  إلى  سيأتون  الذين  العالم 

في  أي  العام،  هذا  من  وديسمبر  نوفمبر 

بكرة  لالحتفال  أشهر،  بضعة  غضون 

القدم ولنعيش معا أعظم عرض على هذا 

الكوكب وأفضل كأس عالم في التاريخ«.

يوم   2022 قطر  مونديال  وسينطلق 

السنغال  مباريات:  بأربع  نوفمبر   21
وقطر-  إيران،   - وإنجلترا  هولندا،   -

اإلكوادور، والواليات المتحدة- ويلز.

 18 يوم  النهائية  المباراة  وستقام 

ديسمبر.

القطرية  األولمبية  اللجنة  استضافت 

اللجنة  بين  الثاني  االجتماع  أمس 

األولمبي  والمجلس  الدولية  األولمبية 

األولمبية  اللجنة  وممثلي  اآلسيوي 

البدنية  للتربية  العامة  واإلدارة  األفغانية 

والرياضة في أفغانستان. 

الخطوات  على  الضوء  االجتماع  سلط 

الواجب اتخاذها لضمان السماح لألفغان 

في  والمشاركة  الرياضة  بممارسة 

يمكن  التي  واآلليات  الرياضية  البطوالت 

التعليم  فرص  دعم  للشركاء  خاللها  من 

وخاصة للسيدات والفتيات في البالد.

الدولية  األولمبية  اللجنة  ناقشت  كما 

دعم  برامج  اآلسيوي  األولمبي  والمجلس 

الرياضيين التي تم طرحها خالل الفترات 

من  للمزيد  الطريق  مهدت  والتي  السابقة 

التضامن  برامج  من  لالستفادة  التنسيق 

األولمبي. 

حضر االجتماع، السيد جيمس ماكلويد 

األولمبي  التضامن  برنامج  مدير   –
الوطنية  األولمبية  اللجان  مع  والعالقات 

حيدر  والسيد  الدولية  األولمبية  باللجنة 

اآلسيوية  األلعاب  دورات  إدارة  مدير  فرمان 

والسيد  اآلسيوي  األولمبي  بالمجلس 

اللجنة  رئيس  رحيمي  والي  الله  حافظ 

األولمبية األفغانية والمهندس نزار محمد 

للتربية  العامة  اإلدارة  مدير  مؤتمن، 

البدنية والرياضة بأفغانستان.

كما شهد االجتماع حضور سعادة جاسم 

اللجنة  عام  أمين  البوعينين  راشد  بن 

مدير  العبيدلي  وحمد  القطرية  األولمبية 

الدولي  والتعاون  العامة  العالقات  إدارة 

وسارة  القطرية  األولمبية  باللجنة 

الدولي  التعاون  قسم  رئيس  المسند 

المال  وسارة  القطرية  األولمبية  باللجنة 

ممثلة وزارة الخارجية القطرية.

{ إنفانتينو

عوض الكباشي كتب


