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علي الدوسري.. مدير مشروع مالعب التدريب في »المشاريع واإلرث« لـ $ الرياضي:

»17« ملعبا جديدا لتدريبات منتخبات المونديال

حاوره         فهد العمادي

لمالعب  التقريبية  المساحة  إجمالي  أن  إلى  أشار  كما 

التدريبات تبلغ قرابة 673.548 ألف متر مربع من المساحة 

الخضراء حيث تضم كل قطعة أرض ملعبين للتدريب 

تتوفر فيهما كل التسهيالت من مبنى مجهز بعدد 2 غرف 

رياضية  وصالة  االستحمام  وأماكن  المالبس  لتبديل 

كل  المالعب  في  تتوفر  كما  ومصلى،  الطبيعي  والعالج 

الجمالي  والعنصر  للبيئة  والصديقة  االستدامة  عناصر 

 500 بعدد  للجمهور  مدرجات  توفير  جانب  إلى  أيضا 

التليفزيوني،  التصوير  وتقنيات  ملعب  كل  في  متفرج 

وهذه ألول مرة تحدث في تاريخ كأس العالم.. وفيما يلي 

تفاصيل الحوار:

التدريب  مالعب  استعدادات  عن  حدثنا  بداية   }

العدد  حيث  من   2022 قطر  العالم  كأس  لبطولة 

والمعايير؟

للمونديال،  مبكرا  االستعداد  بدأنا  لقد  الحمد..  ولله   -

والتصور  الدراسات  وضع  تم  االستضافة  إعالن  فمنذ 

تماما  جاهزون  نحن  واليوم  التنفيذ  تم  بعده  ومن  الكامل 

من  االنتهاء  تم  البطولة  بدء  من  عامين  وقبل  لالنطالقة 

41 ملعبا وفق أعلى معايير  مالعب التدريب والبالغ عددها 

الرفاهية ومتطلبات الفيفا إذ قمنا بإنشاء 17 ملعبا جديدا 

الفيفا  متطلبات  وفق  آخر  ملعبا   24 وتطوير  للتدريب 

وأعني بها مالعب األندية وبمساحة خضراء إجمالية تبلغ 

673.548 ألف متر مربع. 

{ هل تقصد بمالعب األندية االستادات الرئيسية ؟

- نعم.. حيث سيتم استخدام االستادات الرئيسية في 

أنديتنا لتدريبات منتخبات كأس العالم إلى جانب أيضا 

عدد من مالعب التدريبات في األندية إذ تتوفر في استادات 

األندية كل المتطلبات التي طلبها الفيفا من غرف لتبديل 

المالبس وأماكن االستحمام وخزانات المالبس إلى جانب 

لتكون  أيضا  توفيرها  تم  والتي  األخرى  المتطلبات  بقية 

العالم  كأس  منتخبات  لتدريبات  جاهزة  األندية  مالعب 

بإذن الله تعالى.

لمالعب  الجغرافي  التوزيع  مراعاة  تمت  هل   }

التدريب؟

- بالطبع.. حيث إن أغلب المالعب في الدوحة وأيضا في 

ومنتجع  سيلين  منتجع  في  ملعبان  هناك  الدوحة  خارج 

سلوى حيث سيقيم منتخبان هناك أحدهما في سيلين 

واآلخر في سلوى.

{ كم استغرقت فترة تجهيز المالعب ؟

مباشرة  االستعدادات  بدأنا  لقد  القول..  أسلفت  كما   -

تقييم  تم  حيث   2010 في  باالستضافة  فوزنا  إعالن  بعد 

خاص بالمالعب واختيار األماكن المناسبة لها بحيث يتم 

استخدام هذه المالعب أيضا حتى بعد انتهاء البطولة.

مالعب  أماكن  وتحديد  اختيار  تم  أساس  أي  على   }

التدريبات ؟

التدريب  مالعب  قرب  ضرورة  االعتبار  في  وضعنا  لقد   -

منها  واالستفادة  المشاركة  المنتخبات  إقامة  أماكن  من 

أو استخدامها كمالعب  لتكون مثال في المستقبل حدائق 

كرة  وأكاديميات  األندية  منها  تستفيد  وأيضا  للفرجان 

القدم.

مالعب  بقية  عن   2022 تدريب  مالعب  تتميز  بماذا   }

تدريبات البطوالت السابقة ؟

- وسائل الرفاهية.. فمالعبنا مختلفة تماما عن البطوالت 

المالبس  غرف  في  الرفاهية  وسائل  حيث  من  األخرى 

أعلى  على  االستحمام  وأماكن  الغرف  هذه  ومحتويات 

الفيفا  متطلبات  كل  توفير  جانب  إلى  مستوى 

ففي  مستوى،  وباعلى  بل  بحذافيرها 

لتبديل  غرفتان  هناك  مبنى  كل 

فسيحتان  وهما  المالبس 

الستخدام  وتصلحان  جدا 

منتخب  وليس  منتخبين 

األرض  أن  كما  واحد 

ملعبان  عليها  الواحدة 

ملعب  وليس  للتدريب 

أن  جانب  إلى  واحد 

المستخدم  العشب 

العشب  نفس  هو 

في  المستخدم 

الرئيسية  االستادات 

كأس  بطولة  لمباريات 

العالم وبالتالي لن يشعر 

ملعب  بين  بالفرق  الالعب 

الرئيسي  والملعب  التدريب 

منذ  ذلك  على  العمل  تم  حيث 

من  العديد  خالل  ومن  طويلة  فترة 

بحيث  نتائج  إلى  التوصل  تم  الدراسات 

تكون أرضيات مالعب التدريب هي نفسها أرضيات 

مالعب المباريات وبنفس العشب ومن نفس المزرعة إلى 

إقامة  وأماكن  التدريب  المسافات بين مالعب  جانب قرب 

الوصول  عملية  تستغرق  ال  بحيث  التنقل  وسهولة  الفرق 

20 دقيقة كأقصى تقدير، وهذا بحد ذاته يريح  أكثر من 

السابقة  البطوالت  المشاركة كثيرا بعكس  المنتخبات 

فكانت مالعب التدريب بعيدة عن إقامة مقر الفرق.

{ هل تمت مراعاة حالة الطقس ؟

- مالعب التدريبات كلها مكشوفة وبما أن البطولة ستقام 

في فصل الشتاء فلن تكون هناك أية إشكالية في مسألة 

حالة الطقس ولكن وعلى الرغم من ذلك تمت إقامة العديد 

للهواء  مصدات  لتكون  التدريب  مالعب  حول  األشجار  من 

وإعطاء خصوصية للتدريبات.

{ هل واجهتكم صعوبات في تنفيذ متطلبات الفيفا ؟

بطولة  من  وتختلف  عديدة  الفيفا  متطلبات  أن  الشك   -

المتطلبات  هذه  تنفيذ  على  عملنا  ولذلك  ألخرى 

بحذافيرها إلى جانب أنه في نسخة 2022 هناك متطلبات 

إقامة  البطوالت السابقة وهي  جديدة لم تكن مطلوبة في 

مدرجات للجماهير في مالعب التدريب تمت إضافتها في 

جميع المالعب الـ41 حيث تم وضع مقاعد تستوعب 500 

متفرج في كل ملعب تدريب في حال تم السماح لحضور 

أيضا  جانب  إلى  الفيفا  قبل  من  المنتخبات  تدريبات 

تجهيز مالعب التدريب بمتطلبات النقل التليفزيوني في 

حال رغبة الفيفا بنقل تدريبات بعض المنتخبات 

وهذه المتطلبات جديدة ولم تكن موجودة 

كأس  تدريبات  مالعب  في  سابقا 

العالم األخرى.

تدريب  مالعب  عن  وماذا   }

حكام البطولة ؟

تم توفير ملعب لتدريبات 

من  البطولة  حكام 

الـ41  المالعب  ضمن 

وسيكون قريبا من مقر 

إقامة الحكام وهو مجهز 

بالكامل.

تحديد  تم  لماذا   }

ولماذا  فقط؟  ملعبا   41
سبيل  على  أكثر  ليس 

ان  خاصة  اقل  أو  المثال 

المشاركة  المنتخبات  عدد 

32 ؟

من  أكثر  الحالي  العدد  بصراحة   -

المشاركة  المنتخبات  فعدد  المطلوب 

32 منتخبا ولكل منتخب ملعب تدريب خاص فيه 
أما بقية المالعب األخرى فستكون لالستخدامات الطارئة 

ألي  تماما  جاهزين  ولنكون  للصدفة  شيئا  نترك  ال  بحيث 

شيء وأال تتعطل تدريبات المنتخبات أيا كان األمر فنحن 

كاف  فالعدد  ولذلك  االستعداد  أتم  وعلى  تماما  جاهزون 

جدا.

{ وماذا عن مالعب التدريب في استاد الجامعة ؟

قطر  جامعة  في  تدريب  مالعب  ستة  إنشاء  تم   -

للمنتخبات التي ستقيم بالقرب من الجامعة إلى جانب 

أنها ستكون إرثا لجامعة قطر مستقبال وللدولة بشكل عام 

وهي ستكون الستخدامات متعددة.

جامعة  في  سيقيم  األرجنتيني  المنتخب  أن  بما   }

قطر فهل ستكون هذه المالعب مخصصة له وحده ؟

- بالطبع ال فهي ستكون أيضا لمنتخبات أخرى ولحد هذه 

اللحظة اختير أربعة منتخبات للتدريب في جامعة قطر 

بما فيهم المنتخب األرجنتيني كما أن كل ملعب تدريب 

من  القريبة  المناطق  في  منتخب  كل  إقامة  بمقر  مرتبط 

جامعة قطر.

{ كم عدد مالعب التدريب الجديدة؟ وأين تقع ؟

الـ41  ضمن  من  للتدريبات  جديدا  ملعبا   17 إنشاء  تم   -

أن  جانب  إلى  قطر  جامعة  في  مالعب  ستة  منها  ملعبا 

هناك 5 مالعب تدريب بجانب نادي الدوحة للغولف وثالثة 

بجانب  السيلية  في  وملعب  عنيزة  منطقة  في  مالعب 

ملعب  وكل  سلوى  في  وآخر  سيلين  في  وملعب  النادي 

وغرف  المالبس  لتبديل  وغرف  لالستحمام  مجهزبأماكن 

مراقبة وعالج طبيعي وصالة رياضية وإضاءات ومدرجات 

للجمهور كما سبق الذكر إلى جانب أيضا أنه تم تطوير 

)شمال  والتكنولوجيا  للعلوم  الدوحة  جامعة  في  ملعب 

األطلنطي سابقا( لتكون كنفس مالعب التدريبات األخرى 

حيث زار الفيفا المكان وأبدى إعجابه حيث تتوفر فيه كل 

المتطلبات والمقومات وتم تجهيزه بالكامل.

في  للبيئة  والصديقة  االستدامة  معايير  تتوفر  هل   }

مالعب التدريبات ؟

االستدامة  معايير  فيها  تتوفر  المالعب  فكل  بالطبع 

والصديقة للبيئة وتمت مراعاة ذلك.

{ وماذا عن تجربة مالعب التدريبات ؟

تجربتها  تتم  التدريبات  مالعب  فكل  منها  االنتهاء  منذ   -

بشكل مستمر من خالل البطوالت التي أقيمت سابقا في 

كأس  وبطولة  لألندية  العالم  كأس  بطولة  من  الدوحة 

العرب إلى جانب أن هناك بعض الفرق والمنتخبات التي 

المالعب  هذه  على  تتدرب  الدوحة  في  معسكراتها  تقيم 

بعض  وأيضا  قطر  نجوم  دوري  أندية  أن  عن  ناهيك 

أنها  كما  المالعب  تلك  على  يتدربون  الكرة  أكاديميات 

أيضا  وجدت  حال  وفي  مستمرة  دورية  لصيانة  تخضع 

كل  فإن  وبالتالي  االعتبار  بعين  بها  األخذ  يتم  مالحظات 

مستمر  بشكل  عليها  للتدريب  تخضع  التدريبات  مالعب 

ووفقا للحجوزات المتوفرة والصيانة بشكل مستمر صيفا 

وشتاًء.

{ ختاما.. هل كانت هناك صعوبات واجهتكم ؟

وباستثناء  صعوبات  أية  هناك  تكن  لم  الحمد  كولله   -

يكن  لم  ولكنه  ما  نوعا  قليال  العمل  تأخر  كورونا  جائحة 

من  االنتهاء  وتم  بسالسة  األمر  تجاوز  واستطعنا  مؤثرا 

التجهيز في الوقت المناسب وقبل انطالق البطولة بعامين 

كاملين.

{ علي الدوسري

{ غرف تبديل المالبس 

{ الدوسري يتحدث للزميل فهد العمادي 

{ مالعب بمعايير عالمية 

العدد اإلجمالي »41« ملعبا بمساحة إجمالية تبلغ »673.548« ألف متر مربع

مالعبنا أكثر رفاهية.. وتضم ألول مرة مدرجات تسع »500« متفرج في كل ملعب 

العشب المستخدم هو نفسه الذي تم 
استخدامه في المالعب الرئيسية للبطولة

} تصوير - محمود حفناوي

أنجزت لجنة المشاريع واإلرث مالعب تدريبات كأس العالم 
)قطر 2022( قبل انطالق البطولة بعامين لتؤكد قطر أنها 

جاهزة تماما النطالق المونديال، بل وعلى أعلى مستويات 
الجهوزية ووفق أعلى المعايير وبوقت كاف جدا، 
وهذا ما أكده السيد علي الدوسري مدير مشروع 

مالعب التدريب في اللجنة العليا للمشاريع 
واإلرث، والذي أكد عبر هذا الحوار الخاص لـ 

$ الرياضي أنه تم إنشاء 17 ملعبا جديدا 
للتدريبات من إجمالي 41 ملعبا سيتم 
تخصيصها لمنتخبات كأس العالم 

الـ32 المشاركة في البطولة إلى جانب 

تخصيص ملعب لتدريبات الحكام.

تم إنشاء ملعب 
في سيلين وآخر 

في سلوى.. 
وتخصيص ملعب 

تدريب للحكام

كل مالعب 
التدريبات تتم 
تجربتها بشكل 
دوري.. وتخضع 
للصيانة الدورية

قطعة األرض 
الواحدة عليها 
ملعبان للتدريب 
ومجهزة للنقل 

التليفزيوني

تمت مراعاة الموقع 
الجغرافي.. وقرب 

المسافات بين مالعب 
التدريب وإقامة 

المنتخبات يسهل من 
عملية التنقل

{ صاالت 

التدريب 

تحكيم قطري لنهائي كأس آسيا تحت »23«
اختارت لجنة الحكام باالتحاد اآلسيوي لكرة القدم طاقم تحكيم قطري دولي بقيادة حكمنا 

سلمان فالحي إلدارة المباراة النهائية في كأس آسيا تحت 23 عامًا.

اليوم   عصر  الرابعة  في  والسعودية  أوزبكستان  منتخبي  بين  النهائية  المباراة  وستجمع 

األحد 19 الجاري على استاد بونيودكور بالعاصمة األوزبكية طشقند.

وجاء الطاقم التحكيمي بتواجد سلمان فالحي حكم ساحة ويوسف عارف حكم مساعد أول 

.VAR وزاهي الشمري حكم مساعد ثان وسعود العذبة حكم فيديو
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بصالة الغرافة.. وبمشاركة »13« منتخًبا

ال���ل���ي���ل���ة.. خ���ت���ام ال��س��ل��ة اآلس���ي���وي���ة ل��ل��ن��اش��ئ��ي��ن

السلة  لكرة  آسيا  كآس  منافسات  اليوم  تختتم 

االتحاد  التي يستضيفها  16 سنة  للناشئين تحت 

القطري لكرة السلة بصالة نادي الغرافة.

وأستراليا  )لبنان  األربعة  المنتخبات  ضمت 

العالم  بطولة  في  المشاركة  ونيوزيالندا(  واليابان 

لكرة السلة الشهر المقبل بمدينة ملقة اإلسبانية.

السر  أمين   – الكواري  صباح  سعدون  وأشاد 

بالمستوى  للسلة  لكرة  القطري  لالتحاد  المساعد 

والحضور  المشاركة  المنتخبات  لجميع  الفني 

للناشئين  آسيا  كأس  في  المميز  الجماهيري 

16 سنة التي استضافتها العاصمة القطرية  تحت 

الدوحة في الفترة من 12 إلى 19 يونيو الجاري.

آسيا  كأس  تنظيم  من  هدفنا  الكواري:  وقال 

مواهب  صقل  هو  سنة   16 تحت  للناشئين 

تصنيفها  وتعزيز  السنية  للفئات  منتخباتنا 

لكرة  الدولي  االتحاد  منافسات  في  وحضورها 

السلة.

لكرة  القطري  لالتحاد  المساعد  السر  أمين  وأضاف 

من  السلة  لكرة  القطري  باالتحاد  »هدفنا  السلة: 

 16 تحت  للناشئين  آسيا  كأس  استضافة  وراء 

سنة هو استقطاب الفئات السنية ورفع مستوياتها 

التي  الفرص  جميع  وتوفير  والمهارية،  الفنية 

منتخباتنا  تدعم  التي  المواهب  صقل  في  تساهم 

الوطنية لكرة السلة وترفع حظوظها في المنافسات 

القارية والدولية«.

للفئات  األدعم  منتخبات  أن  الكواري  وأوضح 

فترة  صعبة  تحديات  واجهت  السلة  لكرة  السنية 

تنتظم  أن  تستطع  ولم  كورونا  جائحة  انتشار 

المحلي  الصعيدين  على  تدريبية  معسكرات  في 

والقارية  اإلقليمية  المنافسات  تخوض  أو  والدولي، 

السنية  المنتخبات  أن  إلى  وأشار  والدولية. 

القطرية لكرة السلة على موعد مع بداية واعدة من 

للفئات  القادمة  االستحقاقات  في  المشاركة  خالل 

السنية.

وأكد السيد الكواري أن استضافة هذا الحدث القاري 

اإلستراتيجية  األهداف  تنفيذ  في  أول  خطوة  يمثل 

التي وضعتها اللجنة األولمبية القطرية.

العاملة  اللجان  كافة  بأداء  الكواري  السيد  وأشاد 

على  والمتطوعين  اإلعالم  ووسائل  العمل  وفرق 

النسخة  هذه  تنظيم  في  الملموسة  جهودهم 

االستثنائية التي استوفت كافة معايير النجاح. { سعدون الكواري

كتب          عوض الكباشي

منافسات قوية في اليوم األخير على كافة األجهزة

ختام استثنائي ل� »آسيوية الجمباز«

اختتمت مساء أمس منافسات النسخة التاسعة من البطولة اآلسيوية 

للجمباز الفني التي أقيمت تحت قبة أسباير خالل الفترة من 15 إلى 18 

من الشهر الجاري بمشاركة 21 دولة مثلهم 137 العبا والعبة، من ضمنهم 

غاية  في  المنافسة  جعل  ما  وهو  اللعبة،  في  العالم  نجوم  من  العديد 

القوة بين جميع الالعبين لتحقيق أفضل النتائج والوقوف على منصات 

التتويج. 

ثالثة  أجهزة:  خمسة  على  المنافسة  البطولة  من  األخير  اليوم  وشهد 

الفلبيني  واصل  الرجال  منافسات  ففي  للسيدات،  وجهازين  للرجال 

كارلسو ليو تألقه باحتالل المركز األول لجهاز القفز، والتتويج بالميدالة 

الجهاز  بذهبية  فوزه  بعد  رصيده  في  الثانية  الذهبية  لتصبح  الذهبية 

األرضي أمس األول، وجاء في المركز الثاني الكوري كيم هانسول لتصبح 

ثالثا  وحل  الرضي،  الجهاز  بفضية  الفوز  بعد  أيضا  له  الثانية  الفضية 

الياباني شينج تاشيبانا ليتوج بالميدالية البرونزية. 

الفلبيني  أيضا  األول  المركز  في  جاء  رجال  متوازي  جهاز  منافسات  وفي 

الثالثة في رصيده، وجاء ثانيا  الميدالية الذهبية  كارلوس ليو لتصبح 

الياباني تسيوشي هاسياوا ليتوج بالميدالية الفضية، 

وجاء في المركز الثالث الصيني ديشانج ين. 

وفي منافسات جهاز العقلة رجال جاء الكوري يون جين 

الذهبية،  بالميدالية  ليتوج  األول  المركز  في  سونج 

ليتوج  الثاني  المركز  في  بان  شاو  لين  والصيني 

المركز  في  كريمي  ميالد  والكازاخستاني  بالفضية، 

الثالث ليتوج بالبرونزية. 

مسابقة  شهدت  السيدات،  منافسات  مستوى  وعلى 

جميع  بين  جدا  قوية  منافسة  التوازن  عارضة 

تحقيق  من  ران  وي  الصينية  وتمكنت  المشاركات، 

المركز األول وخطف الميدالية الذهبية، لتأتي اليابانية 

الفضية،  وتتوجب  الثاني  المركز  في  كاساهارا  اريسا 

وكان المركز الثالث من نصيب الصين أيضا حيث توجت 

الصينية جين زاهنج بالميدالية البرونزية. 

حصد  من  ران  وي  الصينية  جاءت  سيدات  األرضي  جهاز  وفي 

الثاني  المركز  في  وجاءت  األول،  المركز  في  لها  ذهبية  ثاني 

الكورية  الثالث  المركز  وفي  بالفضية،  لتتوج  شوكو  ماياتا  اليابانية 

لي يون سو لتتوج بالبرونزية.

{ تتويج الفائزين { فرحة الفريق الفلبيني 

كتب          عادل النجار

علي الهتمي رئيس االتحاد يؤكد:

ال���ب���ط���ول���ة ح��ق��ق��ت ن���ج���اح���ا ك��ب��ي��را
للجمباز،  القطري  االتحاد  رئيس  الهتمي  علي  أكد 

للجمباز  اآلسيوية  البطولة  من  التاسعة  النسخة  أن 

بشهادة  وذلك  ورائعًا،  كبيرًا  نجاحًا  حققت  قد  الفني 

رؤساء الوفود المشاركة في البطولة التي اختتمت يوم 

أمس تحت قبة اسباير، وسط حضور كبير.

وقال الهتمي في تصريحات صحفية إن أهمية البطولة 

كونها مؤهلة لبطولة العالم المقرر إقامتها في اكتوبر 

في  الفني  المستوى  كان  لذلك  المقبل،  العام  من 

النسخة التاسعة قويًا ومثيرًا، ووسط تحديات كبيرة 

الذين  اآلسيويين  خاصة  المتميزين  الالعبين  بين 

من  العديد  في  عالمية  إنجازات  تحقيق  لهم  سبق 

البطوالت.

المشاركة  على  الالعبين  حرص  إلى  الهتمي  وأشار 

 137 من  أكثر  عددهم  وصل  حيث  البطولة  هذه  في 

العبًا والعبة من 21 دولة آسيوية، تنافسوا على جميع 

كانت  وقت  في  المستويات  أفضل  وقدموا  األجهزة، 

الالعبين  بين  المنافسات  في  ماثلة  التحدي  روح  فيه 

الكبار  الالعبين  من  أقل  بخبرات  يتمتعون  الذين 

الالعبين  خبرات  من  كثيرا  واستفادوا  المتمرسين، 

التي  االمكانيات  من  المزيد  ليكتسبوا  العالميين، 

تؤهلهم مستقباًل لتحقيق إنجازات.

مبهرًا  االفتتاح  حفل  كان  كما  قائال:  الهتمي  واختتم 

رغم بساطته ووجد اإلشادة والثناء من قبل الحضور، 

جميع  بين  ومثيرًا  قويًا  الختامي  اليوم  جاء  فأيضا 

الالعبين المشاركين في البطولة، ليجد أيضا الثناء 

على  اثنوا  حيث  المشاركة،  الوفود  قبل  من  واإلشادة 

الكبيرة  القدرات  على  مؤكدين  الفني،  المستوى 

الكبيرة  البطوالت  تنظيم  في  قطر  بها  تتمتع  التي 

أو  آسيوية  بطوالت  كانت  إذا  العالي،  المستوى  ذات 

خليجية أو عربية أو عالمية. { علي الهتمي

عبير البوعينين : التنظيم المميز ليس غريبا على قطر
اليوم  أن  إلى  البطولة  مدير  البوعينين  عبير  أشارت 

اآلسيوية  البطولة  من  التاسعة  للنسخة  الختامي 

القوة  عناصر  بكل  حافاًل  جاء  قد  الفني  للجمباز 

والتنافس والتحدي الكبير بين جميع الالعبين على 

المستويين رجال وسيدات، ودعا هذا التنافس المثير 

الجميع لالشادة بالجانب التنظيمي والفني للبطولة 

في ظل التحديات الكبيرة التي شهدها اليوم الختامي 

تصريحات  في  البوعينين  وقالت  البطولة.  من 

صحفية أن النجاح الكبير الذي شهدته هذه النسخة 

من البطولة هو الجهود الكبيرة التي بذلت للتحضير 

من  العديد  عبر  الماضي  األربعاء  انطالقتها  قبل  لها 

اللجان الفرعية، حيث كانت اللجنة المنظمة تدقق 

إخراج  بهدف  يومي  بشكل  وكبيرة  صغيرة  كل  في 

البطولة في أفضل صورة ممكنة.

الفني  باالداء  كثيرا  استمتع  الجمهور  أن  وأضافت 

فترة  طوال  متواصال  التشجيع  وكانت  لالعبين 

رائعا  حماسيا  جانبا  أضفى  وهذا  المنافسات، 

بالنسبة لالعبين تحت قبة اسباير.

البوعينين: في كل بطولة للجمباز تتطور  وتابعت 

االفتتاح مبهرا بالعروض  التنظيمية فكان يوم  االفكار 

المبتكرة والرائعة التي وجدت االستحسان واالشادة 

المشاركين  األعضاء  وكل  الوفود،  رؤساء  من 

تم  واألجهزة  الصالة  أن  كما  عام،  بشكل  والحضور 

والخروج  الدخول  طريقة  فضال  رائع،  بشكل  إعدادها 

بشكل  وتنظيمه  إعداده  تم  شيء  وكل  الصالة،  إلى 

دقيق، لذلك تواصلت اإلشادات من قبل رؤساء الوفود 

{ عبير البوعينينبهذا التنظيم .

بثالث  المتوج  ليو  الفلبيني  أعــرب 

ذهبيات بالبطولة اآلسيوية للجمباز 

بالتألق  البالغة  سعادته  عن  الفني 

ــات  ــس ــاف ــن ـــــالل م ــــالفــــت خ ال

الــبــوطــولــة وصــعــوده على 

مــنــصــات الــتــتــويــج ثــالث 

مـــــرات، وقـــــال لــيــو في 

صحفية:  تصريحات 

»ال أستطيع أن أصف 

ــــــدى  ــــــوري وم ــــــع ش

الــســعــادة بــالــتــألــق 

وحصد  البطولة  في 

ثالث ميداليات ذهبية 

والقفز  األرضــــي  جــهــاز  فــي 

كنت  فقد  والمتوازي، 

التركيز  قمة  في 

وقـــدمـــت 

فــي  ــدي  ـــ ـــ ـــ ل ـــــوى  ـــ مــيــتـــ ــل  ـــ ـــ أفــضـــ

البطولة«.  

مميزة  كــانــت  »الــبــطــولــة  وأضـــــاف: 

التنظيمي  والمستوى  جــدا 

النجاح  عوامل  فكل  رائع، 

ـــــن صـــالـــة  ــــوفــــرة م مــــت

ممتازة  وأرضية  جيدة 

رائـــعـــة، كما  وأجـــــواء 

الفني  المستوى  أن 

ــــن ســـهـــال،  ــــك ــــــم ي ل

العبون  هناك  فكان 

جميع  فــي  مميزون 

ومــا تحقق  األجــهــزة، 

ــا  ــع ــر يــعــتــبــر داف ــط ـــي ق ف

لتقديم  كبيرا  معنويا 

هو  فيما  األفــضــل 

قادم«.

الفلبيني ليو 
الحاصل على »3« ذهبيات:

سعادتي.. ال توصف عائشة النعمة مديرة المنتخبات:

يانج كيو أمين عام االتحاد الكوري:

حققنا مكاسب 
بالجملة من المشاركة

كنا نطمح لألفضل

باالتحاد  المنتخبات  مــديــرة  النعمة  عائشة  أكــدت 

القطري للجمباز على أن النسخة التاسعة من البطولة 

على  للغاية  مفيدة  ــاءت  ج الفني  للجمباز  اآلسيوية 

فاحتكاك  الــمــســتــويــات،  جــمــيــع 

الــالعــبــيــن والـــالعـــبـــات كــان 

ــــى مـــســـتـــوى  ــــل عــــلــــى أع

آسيا  قـــارة  وأن  السيما 

نجوم  من  العديد  بها 

الــعــالــم فـــي الــلــعــبــة، 

بخبرات  ويتمتعون 

عـــالـــيـــة مـــمـــا جــعــل 

مهمة  محطة  البطولة 

لالعبين  بالنسبة  ــدا  ج

والتعلم  لالستفادة  الصغار 

من خبرات هؤالء النجوم. 

متابعة  على  »حرصنا  قائلة  النعمة  عائشة  وأضافت 

االســتــفــادة  لتحقيق  للمنافسات  الــصــغــار  الالعبين 

العالية  للمستويات  قــرب  عن  والمشاهدة  المطلوبة 

التي يتمتع بها الالعبون، ونحن سعداء للغاية بالنجاح 

التنظيمي الباهر للبطولة والمستوى الفني الرائع الذي 

خرجت به، فهي لن تقل قوة عن بطوالت العالم«.

للجمباز  الكوري  االتحاد  عام  أمين  كيو  يانج  أشاد 

اآلسيوية  البطولة  شهدته  الذي  الرائع  بالمستوى 

التاسعة للجمباز الفني. وقال في تصريحات صحفية 

أمس »كما توقعنا المستوى الفني للبطولة مميز جدا 

في  األفضل  هم  العبون  بها  يشارك  دولية  بطولة  فهي 

القارة وبالتالي المنافسة في غاية القوة والندية«. 

وأضاف قائال: األجواء في الصالة جيدة، واألرضية جيدة 

وكل األجهزة ممتازة جدا، كنا متخوفين من الجو الحار 

ولكن في الصالة الوضع مختلف تماما وكل األمور مهيأة 

لتقديم بطولة رائعة. 

»حصدنا  قال  البطولة  في  الكورية  الحصيلة  وحول 

واثنتين  اثنتين ذهبية واثنتين فضية  ست ميداليات 

برونزية، نحن بكل تأكيد كنا نطمح لألفضل وحصد 

المزيد من الميداليات اال أن المنافسة كانت قوية جدا 

كما قلت«.

{ عائشة النعمة 


