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دي تشيليو يجدد تعاقده مع يوفنتوس حتى »2025«

روما- قنا- أعلن نادي يوفنتوس )رابع الدوري اإليطالي لكرة القدم(، تمديد ظهيره ماتيا دي تشيليو 

عقده مع الفريق حتى عام 2025.  وخاض دي تشيليو 29 مباراة في صفوف الفريق الموسم الماضي 

في مختلف المسابقات بعد عودته من فترة إعارة إلى ليون الفرنسي.

وكان دي تشيليو قد انضم إلى صفوف يوفنتوس عام 2017 وأحرز معه لقب الدوري ثالث مرات 

والكأس المحلية مرة واحدة.

وأنهى يوفنتوس الدوري المحلي دون أن لقب، وفشل في إحراز أي لقب للمرة األولى منذ عام 2010.

في التفاعل الرقمي خالل الدور النهائي من التصفيات

»الملحق اآلسيوي«
يحطم األرقام القياسية

من  النهائي  الدور  نجح  قنا  كوااللمبور- 

 FIFA العالم  لكأس  اآلسيوية  التصفيات 

غير  قياسية  أرقام  تسجيل  في   ،2022 قطر 

مسبوقة، من خالل رصد أكثر من 788 مليون 

في  المختلفة  الرقمية  القنوات  عبر  متابعة 

االتحاد اآلسيوي لكرة القدم.

وأقيمت منافسات الدور النهائي من 10 جوالت 

وحتى   2021 سبتمبر   2 من  الفترة  خالل 

الملحق  مباراة  جانب  إلى   ،2022 مارس   29
بين  الماضي  األسبوع  جمعت  التي  اآلسيوي 

أستراليا واإلمارات.

فقد  متابعة،  مليون   788 تسجيل  ومع 

ارتفاعا  التصفيات  من  النسخة  هذه  حققت 

السابقة  بالنسخة  مقارنة   %  2108 بنسبة 

عامي  مدار  على  أقيمت  والتي  التصفيات  من 

2016 و2017، وفي ذات الوقت سجل التفاعل 
االتحاد  في  االجتماعي  التواصل  قنوات  مع 

% من   2350 اآلسيوي لكرة القدم نموا بنسبة 

2.8 مليون إلى 70 مليونا.
قناتا  المتابعة،  أرقام  قائمة  رأس  في  وبرزت 

اآلسيوي  االتحاد  في  وانستغرام  يوتيوب 

يوتيوب  قناة  شهدت  حيث  القدم،  لكرة 

 212.3 مقابل  متابعة،  مليون   290.9 تسجيل 

حين  في  انستغرام،  لحساب  متابعة  مليون 

 46.3 تويتر  على  االتحاد  حسابات  سجلت 

مليون   142 فيسبوك  وعلى  متابعة،  مليون 

متابعة.

ارتفاع  تسجيل  أيضا  يوتيوب  قناة  وشهدت 

في   %  12,530 نسبة  إلى  وصل  قياسي 

ارتفعت  حيث  الفيديو،  مقاطع  مشاهدة 

األرقام من مليون مشاهدة عامي 2016 و2017، 

التصفيات  في  مشاهدة  مليون   134.6 إلى 

ساعة  مليوني  تسجيل  وتم  الحالية، 

مشاهدة.

اللغات  متعددة  منصات  استحداث  وساهم 

حققت  حيث  الزيادة،  هذه  تحقيق  في 

من  أكثر  الصينية  باللغة  الجديدة  القنوات 

100 مليون متابعة عبر منصات ويبو وتوتاريو 
ودوين، والتي جمعت 42.6 و18.2 و35.4 مليون 

متابعة على التوالي.

أما الموقع اإللكتروني في االتحاد اآلسيوي لكرة 

القدم، فقد حقق زيادة واضحة بلغت نسبتها 

عدد  في   % و136  الصفحات  قراءة  في   %  155
الزوار.

مدرب أجنبي »البديل«

إقالة المدير الفني للمنتخب المصري
رسميا  أمس  القدم  لكرة  المصري  االتحاد  أعلن  قنا-   - القاهرة 

ثالث  بعد  جالل  إيهاب  الفني  المدير  خدمات  عن  االستغناء 

المنتخب  تدريب  على  اإلشراف  تولي  من  فقط  مباريات 

األول.

في  القدم  لكرة  المصري  االتحاد  عضو  إمام  حازم  وقال 

مؤتمر صحفي: »لقد قررنا توجيه الشكر إليهاب جالل، 

مضيفا:  الماضية«،  الفترة  بعد  التوفيق  له  ونتمنى 

وهناك  أجنبي،  فني  مدير  مع  التعاقد  القادم  »التوجه 

مهمة  تولي  في  يرغبون  الذين  المدربين  من  الكثير 

تدريب المنتخب«.

للمنتخب  أجنبي  مدرب  تعيين  سيتم  أنه  وأوضح 

األولمبي، وكذلك التعاقد مع مدير فني أجنبي التحاد كرة 

القدم لتطوير اللعبة في البالد.

وكان االتحاد المصري قد تعاقد مع جالل مدرب بيراميدز السابق 

لقيادة المنتخب الوطني في أبريل الماضي خلفا للبرتغالي كارلوس كيروش.

واستهلت مصر مشوارها مع المدرب جالل، بالفوز 1 - صفر على ضيفتها غينيا في افتتاح مشوار 

في  ماالوي  في  إثيوبيا  أمام   2  - صفر  مصر  خسرت  وبعدها   ،2023 إفريقيا  أمم  كأس  تصفيات 

الجولة الثانية من التصفيات، وخسرت 1 - 4 وديا أمام كوريا الجنوبية في المباراة الثالثة.

{  إيهاب جالل

شهادة »األيزو« لمونديال قطر »2022«
الشراكة   ،2022 بقطر  العالم  كأس  حققت 

المبتكرة التي أطلقتها قطر واالتحاد الدولي لكرة 

تنظيم  لتتولى   ،2019 العام  في  )الفيفا(  القدم 

سجلها  إلى  يضاف  جديدًا  إنجازًا  البطولة، 

االستدامة،  صعيد  على  بالنجاحات  الحافل 

وهي   ،20121 األيزو  شهادة  على  حصولها  بعد 

المتطلبات  استيفاء  في  العالمي  المعيار 

تنظيم  خالل  اإلدارية  باألنظمة  الخاصة 

الفعاليات الرياضية الكبرى، لتصبح أول بطولة 

تحصل على هذا التقدير العالمي المرموق.

رحلة  بعد  الشهادة  على  البطولة  حصول  وجاء 

التي  المكثفة  التدقيق  عمليات  من  طويلة 

لمنافسات  قطر  استضافة  مع  تزامنًا  انطلقت 

من  عام  نحو  قبل   2021 العرب  كأس  بطولة 

في  القدم  كرة  مونديال  من  األولى  النسخة 

العالم العربي والشرق األوسط.

وأعرب ناصر الخاطر، الرئيس التنفيذي لكأس 

بحصول  اعتزازه  عن   ،2022 قطر  فيفا  العالم 

المرموقة،  العالمية  الشهادة  هذه  على  البطولة 

بأفضل  الراسخ  االلتزام  مدى  تؤكد  والتي 

مستوياتها  وتجاوز  بل  العالمية،  الممارسات 

في العديد من جوانب مراعاة االستدامة البيئية 

خالل اإلعداد للحدث العالمي المرتقب.

وأضاف: »لقد كانت االستدامة عنصرًا جوهريًا 

للبطولة  المستدام  اإلرث  محددات  وإحدى 

فرق  وحرصت  لها،  لالستعداد  األول  اليوم  منذ 

 ،2022 قطر  فيفا  العالم  كأس  شراكة  عمل 

على  والفيفا  واإلرث،  للمشاريع  العليا  واللجنة 

في  متطلعين  االستدامة،  معايير  أعلى  تطبيق 

الوقت ذاته إلى أن تترك هذه الخطوات نموذجًا 

الرياضية  الفعاليات  تنظيم  في  به  يحتذى 

عبر  ذاته،  السياق  وفي  بالمستقبل«.  الكبرى 

االستدامة  أول  مدير  ريتانا،  خوسيه  السيد 

فخره  عن   ،2022 قطر  فيفا  العالم  كأس  في 

من  األولى   ،20121 األيزو  شهادة  على  بالحصول 

أن  إلى  مشيرًا  العالم،  كأس  بطوالت  في  نوعها 

التقييم الذي أصدرته المنظمة الدولية لتوحيد 

المقاييس أظهر قدرة البطولة على تلبية معايير 

اإلدارة العالمية في تنظيم فعالية شاملة تراعي 

البيئة، وتترك إرثًا مستدامًا.

في  البطولة  نجاح  مفتاح  يتمثل  وأضاف: 

من  لها  لما  عملياتنا،  كافة  في  االستدامة  إدراج 

عناصر  كافة  على  المدى  بعيد  إيجابي  أثر 

والعاملين  والالعبين  والمشجعين  البطولة 

هو  وهذا  والشركاء،  المحلية  والمجتمعات 

في  األيزو  شهادة  أن  كما  لها،  الحقيقي  المعنى 

حد ذاتها اعتراف بجهود الجميع في مؤسستنا 

على هذا الصعيد.

{  الخاطر يتسلم الشهادة

في موسم المونديال االستثنائي

فترة االنتقاالت.. بال تعاقدات!

االستثنائي،  الموسم  لهذا  األنسب  االسم  هو  المونديال  موسم 

واتضح أنه سيكون استثنائًيا في كل شيء بداية من اإلعداد 

وفترة الراحة مرورا بالمعسكرات والمباريات الودية، وقبل كل 

ذلك االستفادة من فترة التنقالت الصيفية.

انطلق الموسم الجديد ببداية األندية في اإلعداد والتحضير 

هذا  في  التميز  أجل  من  واآلمال  الطموحات  معه  وتنطلق 

الموسم لما له من خصوصية.

أن  عليها  فإن  النجاح،  أرادت  طالما  األندية  أن  المؤكد  ومن 

تعمل بكل قوة من أجل دعم صفوفها بصفقات جديدة سواء 

على صعيد الالعبين المحترفين أو المواطنين.

ال  العادة  غير  وعلى  ولكن 

على  تعاقدات  وال  صفقات 

حتى  وال  المحترفين  مستوى 

على مستوى الالعبين المحليين 

باستثناء صفقة واحدة فقط وهي 

انضمام اإليراني خليل شجاع زاده 

األهلي،  إلى  السابق  الريان  العب 

غيرها لم تأِت األندية بالجديد.

من  العديد  هناك  تكون  أن  يتوقع 

الكبيرة  والتعاقدات  الصفقات 

ومن  المونديال،  موسم  في  لألندية 

الصفقات  من  العديد  إبرام  المؤكد 

تطبخ  التي  األندية  بين  التبادلية 

منها  االنتهاء  وتنتظر  هادئة،  نار  على 

الساعات  وخالل  عنها،  اإلعالن  قبل 

وإعالنها  عنها  الكشف  سيتم  القادمة 

بصورة رسمية.

بظروف  الجديد  الموسم  ويمر 

كبيرة،  ليست  الموسمين  بين  للراحة  فترة  إن  حيث  خاصة، 

مشاركة  بدون  أغسطس  شهر  ستنطلق  الدوري  ومنافسة 

يقيم  الذي  األول  العنابي  مع  المتواجدين  الدوليين  الالعبين 

معسكرا تدريبيا في إسبانيا في إطار تحضيراته لمونديال قطر 

.2022
وعدم وجود فترة الراحة الكبيرة بين الموسمين ربما يكون هو األمر 

الذي قد يؤثر في عملية االنتقاالت وربما تزيد في األيام المقبلة، ال 

األندية لدعم صفوفها بصفقات قوية  سيما في ظل سعي جميع 

الموسم  بأن  توقعات  ظل  في  الفارق  تصنع  أن  يمكنها  ومتميزة 

الجديد سوف يكون صعًبا وقوًيا بين كل الفرق.

بدأت  األندية  أن  إال  ندرتها،  أو  التعاقدات  ضعف  من  الرغم  وعلى 

وهي  الجاري،  الشهر  منتصف  وهو  المحدد  الموعد  في  اإلعداد 

المرحلة األولى التي تستمر لمدة أسبوعين أو تزيد قليال بالدوحة 

وهي  الثانية  المرحلة  تبدأ  بعدها 

الشهر  بداية  من  تنطلق  التي  المرحلة 

وتستمر  األهم  هي  وتعتبر  المقبل 

الغالب  وفي  أسابيع،  ثالثة  حوالي 

تتخللها  خارجية  معسكرات  تكون 

أنديتنا  أغلب  واختارت  ودية،  مباريات 

)تركيا(  والثانية  األولى  الدرجتين  في 

إلقامة المعسكرات التحضيرية بجانب 

التي اختارت دوال أخرى،  األندية  بعض 

من  األكبر  النسبة  نالت  تركيا  لكن 

األولى  الدرجة  في  تلعب  التي  أنديتنا 

تركيا  به  تتمتع  لما  الثانية  الدرجة  أو 

معسكرات  إلقامة  كبيرة  جاهزية  من 

تدريب، خاصة أن مجموعة من أنديتنا 

اختارت تركيا في مواسم سابقة وتعلم 

مدى النجاح لمعسكرات تركيا بجانب 

توفر فرص أداء أكبر لعدد من المباريات 

اإلعدادية.

انطالق المرحلة األولى في هدوء.. وتركيا تحتضن أغلب المعسكرات

عوض الكباشي كتب

مواجهات قوية في ربع نهائي السلة اآلسيوية تأهل نيوزيالندا والفلبين والهند ولبنان

ربع  الدور  مواجهات  الجمعة  اليوم  تنطلق 

السلة  لكرة  آسيا  كأس  لبطولة  النهائي 

يستضيفها  التي  سنة   16 تحت  للناشئين 

وتختتم  الغرافة  نادي  بصالة  القطري  االتحاد 

مع  نيوزيالندا  تتبارى  حيث  المقبل،  األحد 

مع  والهندي  أستراليا،  مع  والفلبين  إيران، 

اليابان، وتتقابل كوريا الجنوبية مع الفائز من 

مباراة لبنان. 

واليابان  وإيران  أستراليا  منتخبات  وكانت 

إلى  مباشرة  تأهلها  حسمت  الجنوبية  وكوريا 

في  حلت  أن  بعد  للبطولة،  النهائي  ربع  الدور 

أستراليا  تصدرت  حيث  مجموعاتها،  صدارة 

 6 برصيد  الكاملة  بالعالمة  األولى  المجموعة 

تصدرت  فيما  متتالية،  انتصارات   3 من  نقاط 

من  نقاط   4 برصيد  الثانية  المجموعة  إيران 

انتصارين، وحلت اليابان في صدارة المجموعة 

الثالثة برصيد 4 نقاط من انتصارين، وجاءت 

كوريا في صدارة المجموعة الرابعة برصيد 4 

نقاط من انتصارين. 

وتقام مباراتا الدور نصف النهائي السبت، على 

الترتيبية  والمباريات  النهائية  المباراة  أن تقام 

في  األحد  السابع  إلى  الثالث  المراكز  من 

ختام البطولة.يذكر أن الفرق الـ13 المشاركة 

مجموعات،   4 إلى  تقسيمها  تم  بالبطولة 

األولى منتخبات قطر  المجموعة  حيث ضمت 

والبحرين والهند وأستراليا، وضمت المجموعة 

وضمت  وإندونيسيا،  ولبنان  إيران  الثانية 

والكويت،  واليابان  الفلبين  الثالثة  المجموعة 

فتضم  واألخيرة  الرابعة  المجموعة  أما 

منتخبات كوريا ونيوزيالندا وكازاخستان.

أصل  )من  البطولة  من  منتخبات   4 وستتأهل 

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

والهند  والفلبين  نيوزيالندا  منتخبات  وتأهلت 

منتخًبا   13 بمشاركة  النهائي  ربع  الدور  إلى 

تم تقسيمها إلى 4 مجموعات. وجاء تأهل هذه 

الفوز  أن حققت  النهائي بعد  لربع  المنتخبات 

اليوم في التصفيات التأهيلية، ففي مباراة أولى 

النهائي  لربع  نيوزيالندا  منتخب  تأهل  اليوم 

بفوزه على نظيره الكويتي بنتيجة )107 - 57( 

ضمن التصفيات التأهيلية. 

وأنهى المنتخب النيوزيالندي الفترة األولى من 

واصل  ثم   ،)15  -  21( بنتيجة  متقدما  المباراة 

 45( بنتيجة  لينهيها  الثانية  الفترة  في  تقدمه 

 86( بنتيجة  الثالثة  الفترة  في  وتفوق   ،)32  -

بالفوز  والمباراة  الرابعة  الفترة  لينهي   ،)41  -

بنتيجة )107 - 57(.

المنتخب  لحق  أمس،  ثانية  مباراة  وفي 

النهائي  لربع  المتأهلين  بركب  الفلبيني 

بنتيجة  الكازاخستاني  نظيره  على  بتغلبه 

)83 - 60( ضمن التصفيات التأهيلية.

وتقدمت الفلبين في الفترة األولى بنتيجة )26 

- 17(، ثم في الفترة الثانية بنتيجة )53 - 35(، 

 73( بنتيجة  الثالثة  الفترة  في  تقدمها  وعززت 

51(، لتنهي الفترة الرابعة واألخيرة والمباراة   -

بالفوز بنتيجة )83 - 60(.

أمس،  التصفيات  ضمن  ثالثة  مباراة  وفي 

بفوزه  النهائي  ربع  الهندي  المنتخب  بلغ 

ضمن   )53  -  97( بنتيجة  اإلندونيسي  نظيره 

التصفيات التأهيلية.

منتخبنا  على  فوزه  بعد  اللبنانى  وتأهل 

بنتيجة 54-78 .
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برعاية نادي السباق والفروسية

أقوى »الجياد« في تداخيل 
قطر إنترناشونال ستيكس

برعاية نادي السباق والفروسية تقام نسخة هذا العام من 

شهر  من   30 إلى   26 من  الفترة  خالل  غودوود  قطر  مهرجان 

يوليو المقبل، ومن أبرز فعالياته شوط قطر إنترناشونال 

الذي  األصيلة  العربية  للخيل  األولى  الفئة  من  ستيكس 

يقام يوم األربعاء الموافق 27 يوليو في ثاني أيام المهرجان، 

وتبلغ جوائزه المالية 400 ألف جنيه إسترليني، ويحظى 

للخيل  شوط  أغلى  وأنه  خاصًة  كبير،  عالمي  باهتمام 

للخيل  شوط  أهم  أنه  كما  إنجلترا،  في  األصيلة  العربية 

العربية األصيلة لمسافة 1600م في أوروبا، ويكفي أن قائمة 

المعة  أسماًء  تضم  الكبير  اللقب  بهذا  فازوا  الذين  األبطال 

لجياد وصلت ألعلى التصنيفات على مستوى العالم، ومن 

برنسس«  و»ليدي  و»طيف«  و»مراقب«  »المرتجز«  بينهم 

حصد  الذي  الوحيد  الجواد  يعد  الذي  »إبراز«  عن  فضاًل 

السباق  الكبير مرتين، ومن دواعي سرور نادي  اللقب  هذا 

والفروسية ومنظمة سباقات الخيل العربية في بريطانيا 

أن تشتمل قائمة التداخيل لهذا الشوط في نسخة 2022 

على مجموعة من أقوى وأرقى الجياد العربية األصيلة.

التداخيل  قائمة  عليها  اشتملت  التي  األسماء  أبرز  ومن 

الفرس »ليدي برنسس« ملك خليفة بن شعيل الكواري.

وأعرب سعادة عيسى بن محمد المهندي، رئيس مجلس 

النادي  واعتزاز  سرور  عن  والفروسية،  السباق  نادي  إدارة 

لشوط  برعايتنا  نعتز  قائاًل:  الكبير،  السباق  هذا  برعاية 

السباقات  أهم  من  كواحد  ستيكس  إنترناشونال  قطر 

االهتمام  بتعزيز  التزامنا  إطار  في  يأتي  والذي  لدينا، 

نرى  أن  يسرنا  كما  األصيلة،  العربية  الخيل  بسباقات 

الجياد  أفضل  من  عددًا  يستقطب  وكعادته  السباق  هذا 

على  مقبلون  أننا  يؤكد  مما  العالم،  في  األصيلة  العربية 

نسخة رائعة للغاية هذا العام.

في اليوم الثاني من منافسات البطولة بقبة أسباير

تألق صيني بـ »آسيوية الجمباز«
النسخة  أيام  ثاني  منافسات  شهدت 

للجمباز  اآلسيوية  البطولة  من  التاسعة 

منافسات  ففي  صينيا،  تألقا  أمس  الفني 

الصيني  المنتخب  جاء  فرق  السيدات 

ليتوج  الترتيب  في  األول  المركز  في 

ثانيا  الكوري  المنتخب  وحل  بالذهبية، 

ليتوج  ثالثا  والياباني  بالفضية  ليتوج 

شرسة  منافسة  بعد  وذلك  بالبرونزية، 

الصينيات  الالعبات  خاللها  تألقت  للغاية 

بالمركز  الصيني  المنتخب  ليظفر 

المستوى  وعلى  الفرق  مستوى  على  األول 

باحتالل  أيضا  الصين  تألقت  العام  الفردي 

كوريا  جاءت  بينما  والثاني  األول  المركزين 

الثالث.  المركز  في 

المنتخب  جاء  الرجال  منافسات  وفي 

والياباني  األول  المركز  في  أيضا  الصيني 

بالفضية  ليتوج  الثاني  المركز  في 

ليتوج  الثالث  المركز  في  تايبيه  والصين 

العام  الفردي  وفي  البرونزية،  بالميدالية 

المركز  باحتالل  أيضا  الصين  تألقت  رجال 

الفلبين  جاءت  بينما  الثالث  والمركز  األول 

المنافسات  انتهاء  وعقب  الثاني،  بالمركز 

المختلفة  بالميداليات  األبطال  تتويج  تم 

قبة  بصالة  مميز  جماهيري  حضور  وسط 

اسباير. 

منافسات  تتواصل  أخرى  ناحية  من 

البطولة بإقامة منافسات ثالثة أجهزة رجال 

وجهازين  وحلق،  حلق  وحصان  أرضي  وهي 

مختلف  ومتوازي  قفز  حصان  وهما  سيدات 

االرتفاعات، ومن المتوقع أن تكون المنافسة 

في  اليوم  األجهزة  جميع  على  للغاية  قوية 

أفضل  تحقيق  أجل  من  النهائيات  مرحلة 

التتويج. منصات  على  والوقوف  النتائج 

سنتانا نورتن.. رئيسة االتحاد الفلبيني:

التنظيــم مميـــز

هناك  إن  للجمباز  الفلبيني  االتحاد  رئيسة  نورتن  سنتانا  قالت 

البطولة  في  المشاركة  الفلبيبنية  للبعثة  جيدة  تطلعات 

لتحقيق أفضل النتائج الممكنة، مؤكدة أن مجرد المشاركة في 

حد ذاته يزيد من خبرة الالعبين الفلبيين ويطور من مستواهم 

للمستقبل.

 وأضافت سنتانا: »نعلم جيدا أن المنافسة قوية جدا، وصعبة 

لتقديم  نتطلع  أننا  أال  جيدين،  العبين  وجود  ظل  في  للغاية 

مستويات جيدة«. . وأشادت رئيس االتحاد الفبيني بالمستوى 

التنظيمي للبطولة قائلة: »التنظيم مميز جدا ورائع كعادة قطر 

قطر  على  اعتدنا  فنحن  الجمباز،  بطوالت  كبرى  تنظيم  في 

تنظيم البطوالت بأفضل صورة«.

مازن طه.. السكرتير الفني لالتحاد:

نتمنى التوفيق لجميع المشاركين
للجمباز  القطري  لالتحاد  الفني  السكرتير  طه  مازن  أكد 

التاسعة  اآلسيوية  البطوله  منافسات  أن  على 

محددة  روزنامة  حسب  تجري  الفني  للجمباز 

بوقت  المنافسات  بدء  قبل  من  أعدت  ودقيقة 

ألنها  البطولة  هذه  ألهمية  نظرا  كبير، 

الفني  للجمباز  العالم  لبطولة  مؤهلة 

شهر  في  المتحدة  بالمملكة  المقامة 

أكتوبر القادم، لذا حرصت كل الدول 

تقديم  على  بالبطولة  المشاركة 

فريق  ويعتبر  فنياتها،  وأجمل  أقوى 

الصين تايبيه من المنتخبات التي 

لفتت أنظار الجميع لما لمسوه من 

تقدم فني ملحوظ في أداء الالعبين، 

بشكل  تجري  المنافسات  إن  وقال 

التحضير  تم  إنه  وخاصة  جيد 

لتنظيم صالة البطولة وأيضا صالة 

اإلحماء بأفضل صورة. 

قال:  تألقهم  المتوقع  الالعبين  وحول 

والالعبات  الالعبين  من  العديد  »هناك 

الجيدين، ومن الصعب التوقع نظرا لحدة 

والظروف  الالعبين،  جميع  بين  المنافسة 

التوفيق  نتمنى  ونحن  العب،  كل  بها  يمر  التي 

جيدة  مستويات  يقدموا  وأن  المشاركين  لجميع 

تمتع الجميع«.

{ سنتانا نورتن

عبد الرحمن المفتاح: 

عادل عودة.. رئيس الوفد األردني:

في بطولة العالم للطائرة

سعداء باإلشادة الكبيرة

االتحاد القطري يحظى بثقة الجميع

عنابي الشاطئية يخسر أمام البرازيل

أعرب عبد الرحمن المفتاح عضو مجلس 

عن  للجمباز  القطري  االتحاد  إدارة 

التي  الكبيرة  باالشادة  البالغة  سعادته 

الوفود  قبل  من  المنظمة  اللجنة  تلقتها 

من  التاسعة  النسخة  في  المشاركة 

وقال  الفني،  للجمباز  اآلسيوية  البطولة 

المفتاح في تصريحات صحفية »االتحاد 

تجهيز  على  حرص  للجمباز  القطري 

البطولة  أخراج  أجل  من  التفاصيل  أدق 

مستوى  لتقديم  الرائعة،  الصورة  بهذه 

تنظيمي مميز كالعادة دائما. 

أهمية  مدى  جيدا  نعلم  قائال:  وأضاف 

موجوعة  تضم  فهي  وقوتها  البطولة 

وبالفعل  والالعبات،  الالعبين  من  مميزة 

جدا  مميزا  جاء  الفني  المستوى 

جميع  بين  للغاية،  قوية  والمنافسة 

أفضل  تحقيق  أجل  من  المشاركين 

التتويج  منصات  إلى  فالوصول  النتائج، 

ليس باألمر السهل. 

المنافسة  تزداد  أن  نتوقع  قائال:  وأختتم 

لمسك  البطولة  وصول  مع  وغدا  اليوم 

الفني  المستوى  وأن  السيما  الختام، 

لالعبين والالعبات مرتفع للغاية.

األردني  الوفد  رئيس  عودة  عادل  أعرب 

التاسعة  اآلسيوية  البطولة  في  المشارك 

بالتواجد  سعادته  عن  الفني  للجمباز 

في  بالده  منتخب  ومشاركة  الدوحة  في 

المنافسات.

وقال عودة إن شهادته مجروحة في االتحاد 

القطري للجمباز لما وصل اليه من مستوى 

التنظيمية  النواحي  كافة  في  متطور 

قطر  تنظيم  إلى  مشيرا  واالدراية،  والفنية 

التي  الكبيرة  الثقة  يؤكد  النسخة  لهذه 

يحظى بها االتحاد القطري من قبل االتحاد 

اآلسيوي، خاصة وانها مؤهلة لبطولة العالم 

التي ستقام في سبتمبر من العام المقبل 

في ليفربول بانجلترا.

وأكد رئيس الوفد األردني في تصريحات 

هذه  في  تشارك  األدرن  أن  صحفيه 

النسخة من البطولة بالعبين اثنين هما 

مبينًا  ناغوج  وسليم  السعود،  أبو  أحمد 

السعود  أبو  احمد  على  كبيرة  اآلمال  أن 

دولي  العب  فهو  النهائيات  إلى  للتاهل 

وصاحب خبرات كبيرة وانجازات سابقة 

وكذلك  المقابض،  جهاز  على  ويلعب 

بمستوى  الظهور  منه  نتوقع  ناغوج  فإن 

يلعب  وهو  جيدة  نتائج  وتحقيق  مشرف 

احدى  يحقق  ان  وننتظر  اجهزة،   6 على 

الميداليات.

نتمنى  عودة:  قال  تصريحاته  ختام  وفي 

إنجاز  لتحقيق  االردني  للفريق  التوفيق 

والجماهير  األردن  في  للمسؤولين  لنهديه 

حسن  على  قطر  نشكر  كما  االردنية، 

ليس  وهذا  الضيافة  وكرم  االستقبال 

بغريب على أهل قطر.

الطائرة  للكرة   
ُّ

الوطني ُمنتخُبنا  خسر 

شريف  الثنائي  من  ن 
َّ

المكو الشاطئية 

األول  )المصنف  تيجان  وأحمد  يونس، 

لحساب  البرازيل  أمام  مباراته  عالمًيا(، 

الدور الـ 16 في بطولة العالم للكرة الطائرة 

الشاطئية )رجال وسيدات( المقامة حالًيا 

 19 حتى  روما  اإليطالية  العاصمة  في 

 أداًء 
ُّ

يونيو الجاري.. قدَم ُمنتخُبنا الوطني

جيد خالل منافسات بطولة العالم والتي 

تشهُد مشاركة أفضل الفرق على مستوى 

البرازيل  أمام  أمس  وخسر  القارات، 

بنتيجة 0/2.

وكان ُمنتخُبنا الوطني التاهل الدور الـ 16 

بنتيجة  النمسا  على  الفوز  حقق  ان  بعد 

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

َّ
المكو فرنسا  منتخب  على 

يوسف كرو، وأرنو جوتييه رات، بنتيجة 

شوطين دون رد بواقع نتائج )21-17 و21-

16(، في ثالث جوالت المجموعة الرابعة.
منتخب  على  الوطني  ُمنتخُبنا  وفاز 

جونزالو  الثنائي  من  ن 
َّ

المكو الباراجواي 

بنتيجة  باتيالنا  وروجر  ميلجارجو، 

-13-21( نتائج  بواقع  رد  دون  شوطين 

ن 
َّ

المكو أميركا  منتخب  وعلى   ،)12-21
كراب  وتايلور  ساندر،  تايلور  الثنائي  من 

بنتيجة شوطين دون رد بواقع نتائج )21-

14 و15-21(.
ولعب ُمنتخُبنا الوطني في بطولة العالم 

وصاحب  عالمًيا  ل 
َّ
األو المصنف  باعتباره 

األلعاب  دورة  في  البرونزية  الميدالية 

األولمبية األخيرة في طوكيو 2020.

{ عبد الرحمن المفتاح

{ تتويج بطالت السيدات 

{ تتويج أبطال الرجال 

كتب           عادل النجار

{ مازن طه

{  شريف يونس وأحمد تيجان

كتب           عوض الكباشي


