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فتوحي يقترب من االنتقال للمرخية

 QNB اقترب إدريس فتوحي من االنتقال إلى صفوف نادي المرخية الصاعد حديثا إلى دوري نجوم

ويتوقع أن يكون الالعب أولى صفقات الوافد الجديد خالل االنتقاالت الصيفية الحالية وفقا لما ذكره 

موقع استاد الدوحة.  وانتهى عقد فتوحي مع نادي السيلية بنهاية الموسم السابق ولم يتم التجديد 

له للبقاء في صفوف الشواهين وبالتالي أصبح قريبا من االنتقال إلى صفوف المرخية الذي يتوقع أن 

يمثله الالعب اعتبارا من الموسم الجديد. 

  وساهم الالعب في الموسم الماضي بحصول السيلية على لقب كأس Ooredoo لكن الفريق 

السيالوي نجح في البقاء بشق االنفس في دوري النجوم بعد أن خاض المباراة الفاصلة.

تستضيفها الدمام يوليو المقبل لمنتخبات الشباب

عنابي الطائرة يستعد لـ »غرب آسيا«

{  عنابي الطأيرة

للشباب  الوطني  منتخبنا  يواصل 

بصالة  يجريها  التي  اليومية  تدريباته 

استعدادا  الطائرة  للكرة  القطري  االتحاد 

الرياضي  للموسم  الدولية  لالستحقاقات 

في  المشاركة  في  تتمثل  والتي   2022
بطولة غرب آسيا األولى للشباب تحت 20 

بالسعودية  الدمام  في  ستقام  التي  سنة 

خالل الفترة 20 )يوليو( إلى 1 )أغسطس(.

لمنتخبات   )14( اآلسيوية  والبطولة 

البحرين  بمملكة  ستقام  التي  الشباب 

أغسطس   30 إلى   20 من  الفترة  خالل 

الشباب  منتخب  يسعى  حيث  المقبل.  

من  الجاهزية  درجات  أعلى  إلى  للوصول 

شملت  ولقد  والفنية  البدنية  النواحي 

والتكتيكية،  البدنية  اللياقة  التدريبات 

ويضم المنتخب عددا مميزا من المواهب 

لإلعداد  معظمها  يخضع  التي  الشابة 

طويلة  فترة  منذ  المكثفة  والتدريبات 

المدرب  بقيادة  الفني  الجهاز  بإشراف 

ومساعده  لوبيز  آريل  مارتن  األرجنتيني 

تشكيلة  وتضم  الشيب  إسماعيل 

الالعبين:  للشباب  الوطني  منتخبنا 

تميم  النعيمي،  عبدالله  الكواري،  مبارك 

يوسف  الكعبي،  محمد  النعيمي، 

حسن،  عرفان  عادل،  أحمد  الشيب، 

الشرشني،  محمد  بكري،  عبدالرحمن 

أمين  عبدالرحيم،  أحمد  صالح،  مهدي 

وليد، حسين ذياب، عمر ياسر.

انتقد تصريحات تيباس.. الخليفي:

ميسي كتب التاريخ.. وصفقته رابحة
باريس  نادي  رئيس  الخليفي،  ناصر  أشاد 

ليونيل  األرجنتيني،  بالنجم  جيرمان  سان 

الموسم  في  مستواه  تواضع  رغم  ميسي، 

األول مع الفريق.  قال الخليفي في تصريحاته 

مجال  »ال  وماركا  باريزيان  لو  لصحيفتي 

ذهبية،  كرات  بسبع  فاز  العب  عن  للحديث 

لقد كتب ميسي التاريخ«.

موسم  أفضل  يكن  لم  أنه  »صحيح  وأضاف   

20 عاما في برشلونة،  له، لكن بعد أكثر من 

دولة  بالكامل:  جديدا  وضعا  استكشف 

للثقافة  إضافة  وفريقا،  ومسابقة  ومدينة 

المختلفة«.

نفسه  »األمر  الباريسي  النادي  رئيس  وصرح 

ميسي  أصيب  كما  عائلته،  على  ينطبق 

بفيروس كورونا، لذا األمر لم يكن سهال«.

ميسي  سنرى  أننا  »أثق  الخليفي  وواصل   

بصورة وأداء أفضل في الموسم المقبل«.

اتفاق  إلى  توصلنا  »لقد  الخليفي  ناصر  وأتم 

الملعب،  للغاية مع ميسي داخل وخارج  رائع 

رابحة  الصفقة  أصبحت  عام،  من  أقل  وبعد 

بالفعل«.

ولم يخف الخليفي انزعاجه من التصريحات 

 Javier االسبانية  الرابطة  لرئيس  الُمكّررة 

يتهّجم  التي  التصريحات  وهي   ،Tebas

قطر  وعلى  جيرمان  سان  باريس  على  فيها 

الخليفي:  ناصر  وقال  الرياضي.   لالستثمار 

»من هو Tebas ؟ أنا ال أعرف هذا الشخص«. 

خالف  على  قائال:  باريس  رئيس  وأضاف 

رئيس الرابطة االسبانية، »نحن ال نعّلق على 

األندية األخرى، والرابطات واالتحادات األخرى، 

وال نتدّخل في شؤونها. مثل هذا التدخل ليس 

أسلوبنا. نحن ال نتدخل في شؤون الغير ولن 

سياق  وفي  دروسا«.   آخرون  يعطينا  ان  نقبل 

تمديد  له  تعرض  الذي  االنتقاد  عن  الحديث 

قال   ،Tebas لسان  على  مبابي  كيليان  عقد 

صيف،  كل  سنة،  »كّل  الخليفي:  الرئيس 

الحديث  يثاُر  مّرة،  الشيء.  نفس  نسمع 

إننا  يقال  أخرى،  ومّرة  النظيف.  اللعب  عن 

في  واضحًا  أكون  ان  أريد  اآلخرين.  نحترم  ال 

نتصرف  كيف  نعرف  »نحن  الصدد:  هذا 

ونعرف ما يمكُن فعله، ونعرف ما هي األسماء 

أحسن  ونعرف  معها.  التعاقد  بامكاننا  التي 

ان  أحد  ألي  يمكن  ال  به.  القيام  يمكننا  ما  منه 

على  أقدمنا  اذا  فعله.  يجب  ما  علينا  يملي 

فعله«.  بإمكاننا  أّنه  يعني  فهذا  شيء،  فعل 

وفي سياق رّده على سؤال يتعلق بتمديد عقد 

كيليان مبابي وما أثاره من تأويالت وانتقادات 

باريس  رئيس  قال  االسبانية،  الصحافة  في 

بالتربّية  كثيرا  ُمعحٌب  »أنا  جيرمان:  سان 

التي تلّقاها. هذه السنة، تحّدثنا كثيرا لكن 

موضوع المال طرأ في األسابيع االخيرة فقط. 

لقد قيل انه استمّر في باريس من أجل المال. 

مسؤولو   ! مّنا  أكثر  عليه  عرض  مدريد  ريال 

الريال كانوا على استعداد لعرض 170 مليونا 

الصيف الفارط. وكانوا على استعداد لصرف 

انتداب  سبيله  في  جديد  من  المبلغ  هذا 

الالعب بينما كان حرا في السوق، وغير ُملزم 

بأي عقد«.

بعد الفوز على الهالل برباعية

»العديد« يتوج بطال لدوري الفرجان
حقق فريق العديد بجدارة لقب دوري فرجان قطر 

فوزه  بعد  عشرة  الحادية  بنسخته  القدم  لكرة 

مقابل  أهداف  بأربعة  الهالل  على  األخيرة  باللقاء 

هدف واحد ليحافظ على الصدارة بعد ما استطاع 

بالجولتين  العديد  ينافس  أن  سميسمة  فريق 

األخيرتين بعد الفوز على العديد البطل بنتيجة 

4-1 وعلى السد بنتيجة 2-5.
يعني  الخسارة  أو  بالتعادل  العديد  تعثر  وكان 

تتويج فريق سميسمة بلقب الدوري إال إن العديد 

استطاع الفوز على الهالل باللقاء األخير ويتوج بلقب 

بالدوري.  له  مشاركة  أول  وفي  مرة  ألول  الدوري 

ونجح فريق العديد أن يتوج مشاركته بالمركز 

ثم  الثاني  بالمركز  سميسمة  فريق  يليه  األول 

فريق الهالل بالمركز الثالث.

وفي ختام المباراة قام السيد ناصر سالم المانع 

بختام  الفرق  بتتويج  قطر  فرجان  لجنة  رئيس 

الدوري. وقال المانع في تصريح لـ استاد الدوحة إن 

دوري فرجان قطر يعد المسابقة الرئيسية التي 

باسباير  القدم  لكرة  المسابقات  لجنة  تنظمها 

النسخة  ان  إلى  مشيرا   ،2010/2009 موسم  منذ 

األخيرة حققت النجاح المأمول منها حيث حصل 

جائزة  على  الهالل  فريق  من  أشرف  إسالم  الالعب 

هداف الدوري برصيد 15 هدفاً.

وأضاف المانع ان دوري فرجان قطر القادم سيشهد 

مشاركة عدد كبير من الفرق اذ سنشهد مشاركة 

السبعة  فرق  مع  باإلضافة  جديدة  فرق  سبعة 

من  فحيحيل  فريق  اعتذار  بعد  الموجودة 

ستدخل  المشاركة  الفرق  ان  وتابع  المشاركة. 

بنظام التصفيات لالبقاء على عشرة فرق، وسوف 

لرؤساء  خاصاً  اجتماعاً  المنظمة  اللجنة  تعقد 

لشرح  الجديدة  بالنسخة  المشاركة  الفرق 

تفاصيل المسابقة واجراء قرعة الدوري.
{  »العديد« توج باللقب 

النجم الجزائري يدافع عن ألوان الغرافة لموسمين رسميا.. براهيمي:

أعشق التحديات.. واقتنعت بمشروع الفهود
العبه  لتقديم  أمس  مساء  صحفيا  مؤتمرا  الغرافة  نادي  عقد 

سعادة  بحضور  براهيمي  ياسين  الجزائري  الدولي  الجديد 

جهاز  رئيس  نائب  ثاني  آل  ثامر  بن  جاسم  بن  محمد  الشيخ 

الحضور  بجانب  الفريق  ومحبي  المناعي  ووليد  القدم..  كرة 

االعالمي، وكان الالعب قد وقع لمدة موسمين مع الفهود قادما من 

نادي الريان.

الكابتن سعود صباح بالحضور على  المؤتمر رحب  وفي بداية 

تواجدهم خالل المؤتمر الصحفي، ومن ثم تحدث لالعب الذي 

قال: سعيد بالتواجد مع نادي الغرافة في الموسم 2022 – 2023.

بن  محمد  الشيخ  وسعادة  الغرافة  نادي  أشكر  براهيمي:  وقال 

نادي  لمشروع  انضم  أنه  إلى  مشيرا  ثاني،  آل  ثامر  بن  جاسم 

الغرافة وحان الوقت للعمل من أجل نادي الغرافة والذي يعمل 

على التواجد في منصات التتويج.

وأعشق  جديد  تحدٍّ  اآلن  أمامي  براهيمي:  ياسين  وأضاف 

الذي  للنادي  األفضل  تقديم  أجل  من  جاهدا  وأعمل  التحديات 

العبين  يضم  الفريق  ان  إلى  مشيرا  االلقاب،  في  الرغبة  لديه 

شبابا مميزين وقادرين على تقديم أفضل المستويات مع بقية 

الالعبين الخبرة.

وقال:  الريان،  لنادي  والتقدير  الشكر  الجزائري  الدولي  وقدم 

انتقالي للغرافة كان اختياري وهي فرصة من أجل انطالقة قوية 

وجديدة.. وتابع: راض عن فترتي التي قدمتها مع الريان.

وسائل  على  الغرافة  جماهير  من  ترحيب  من  وجده  ما  وحول 

مني  يريد  الغرافة  جمهور  أن  أعرف  قال:  االجتماعي  التواصل 

اإلضافة.. وسأقدم كل ما عندي من أجل الفريق، وأتوقع ان يكون 

الموسم إيجابيا مع الفهود.

وأشار براهيمي إلى انه تلقى العديد من العروض من السعودية 

وعائلتي  قطر  في  مرتاح  ألنني  قطر  اخترت  ولكني  واوروبا، 

مستقرة وهو األهم بالنسبة لي، خاصة وان لدي أصدقاء كثرا 

الدوحة. وتابع: كما قلت أعشق التحديات والمنافسة وهو  في 

والعمل  الفوز  أجل  من  وسأعمل  القطري،  الدوري  في  وجدته  ما 

بكل جهد وجدية. وأضاف براهيمي: كل العروض التي تلقيتها 

جوانب  وهناك  بالمال،  كلًيا  يتعلق  ال  واألمر  مناسبة..  تكن  لم 

وهي  أصدقائي  وتواجد  أسرتي  واستقرار  واجتماعية  إنسانية 

األسباب الرئيسية وراء استمرار التواجد في الدوحة.

وعن مشروع نادي الغرافة الذي يعتبر أحد األسباب التي جعلته 

يقبل العرض قال ياسين براهيمي: سعيد أنني سأكون جزءا 

من مشروع بدأه النادي من تاريخ 2017.. ويعتمد على المواهب 

الشابة من أبناء النادي.

نائب  ثاني  آل  ثامر  بن  جاسم  بن  محمد  الشيخ  سعادة  وأكد 

رئيس جهاز الكرة بنادي الغرافة ان براهيمي يمثل قيمة ثابتة 

مع أي فريق يلعب في صفوفه، معربا عن أمله في أن يقدم الوافد 

الجديد االضافة الالزمة للفهود خالل الموسم الجديد.

على  وحرصنا  فترة  منذ  براهيمي  ياسين  مع  »تواصلنا  وأضاف 

أن  بعد  بنجاح،  تمت  األمور  كل  أن  لله  والحمد  معه،  التعاقد 

عملنا على ان تكون في سرية«.

جهاز  رئيس  نائب  أكد  للغرافة  األخرى  الصفقات  وبخصوص 

الصفقات  بعض  إلتمام  اتصاالت  هناك  ان  الغرافة  بنادي  الكرة 

التي تليق باسم الغرافة وتاريخه.

وفي ختام حديثه قال الشيخ محمد: في الوقت ذاته فإن الموسم 

مع  األندية  العبي  مشاركة  بسبب  مضغوطا  سيكون  الجديد 

المنتخب الوطني وإعدادهم لكأس العالم اال ان الغرافة سيكون 

من  نعمل  والذي  الجديد  للموسم  بشبابه  الجاهزية  أتم  على 

أجل التواجد في المقدمة.

عوض الكباشي كتب

الشيخ محمد بن جاسم: المفاوضات تمت في »سرية« وهناك صفقات في الطريق 

} تصوير ــ  اسامة الروسان

»بوتافغو« البرازيلي يفاوض خاميس

الكولومبي  لضم  عرضا  قدم  البرازيلي  بوتافغو  نادي  أن  برازيلية  إعالم  وسائل  ذكرت 

الستاد  وفقا  رودريغيز  الريان.  واقترب  من  رودريغيز  خاميس 

االنتقاالت  خالل  الريان  نادي  مغادرة  من  الدوحة 

عرض  من  أكثر  وجود  ظل  في  الحالية  الصيفية 

ملف  حسم  يتم  أن  وينتظر  النادي  طاولة  على 

األيام  في  جديدة  وجهة  إلى  الالعب  انتقال 

المقبلة.  وكان خاميس رودريغيز انتقل إلى 

الرياني في شهر سبتمبر  صفوف الرهيب 

الماضي قادما من نادي ايفرتون اإلنجليزي 

جيدا  موسما  وقدم  حر  انتقال  صفقة  في 

مستواه.  ولم  تباين  رغم  الفريق  مع 

الرهيب  مع  الكولومبي  النجم  يشارك 

التي  آسيا  أبطال  دوري  منافسات  خالل 

السعودية  العاصمة  في  منافستها  أقيمت 

أصبح  حاليا  لكنه  اإلصابة  بسبب  الرياض 

جاهزا للمشاركة في الموسم الجديد. 

{  خاميس 
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كإنجاز تاريخي للمرة الخامسة على التوالي

»تويوتا« تحتفل بفوزها في سباق لومان »24« ساعة
الفوز   GR للسباقات«  »جازو  فريق  حقق 

النسخة  في  والثاني  األول  بالمركزين 

الذي  24 ساعة«  »لومان  التسعين من سباق 

في  سارث«  ال  »دي  حلبة  على  مؤخرًا  أقيم 

على  له  الخامس  النصر  ليضيف  فرنسا، 

وقدم  األسطوري.  السباق  هذا  في  التوالي 

وبريندون  بويمي،  سيباستيان  السائقون 

على  استثنائيًا  أداًء  هوريكاوا،  وريو  هارتلي، 

الـ  الكهربائية   GR010 تويوتا  مركبة  متن 

 ،8 الرقم  تحمل  التي  األداء  عالية  »هايبِرد« 

وسط  الصدارة  لينالوا  دورة   380 أكملوا  إذ 

تشجيع كبير من الجمهور.

الماضي  العام  سباق  في  الفائزون  وتمكن 

كوباياشي،  وكاموي  كونواي،  مايك 

الفوز  تحقيق  من  لوبيز  ماريا  وخوسيه 

األول  بالمركزين  للسباقات«  »جازو  لفريق 

مركبتهم  عبرت  إذ  الرابعة،  للمرة  والثاني 

الـ »هايبِرد« عالية  GR010 الكهربائية  تويوتا 

بعد  النهاية  خط   7 الرقم  تحمل  التي  األداء 

دقيقتين و1.222 ثانية فقط، محققة المركز 

هذا  الرابع  بانتصاره  بويمي  وتمّكن  الثاني. 

للسائقين  جديد  قياسي  رقم  تحقيق  من 

بفوزه  هارتلي،  أصبح  فيما  السويسريين، 

الثالث، أفضل سائق نيوزيلندي في سباقات 

لومان.

لمركبتي  واضحًا  تفوقًا  السباق  وشهد 

»هايبِرد«  الـ  الكهربائيتين   GR010 تويوتا 

السباق  تصدر  واصلتا  اللتين  األداء،  عاليتي 

إذ  مرات  عدة  بينهما  الصدارة  أدوار  تبادل  مع 

ثواٍن  بضع  المركبتين  بين  تفصل  كانت 

السباق.  من  األولى  ساعة   16 الـ  طيلة  فقط 

وتوالي  الضيقة،  المناطق  أسهمت  وقد 

ترتيب  تغير  في  األمان  مركبات  دخول 

فريق  أن  إال  السباق،  فترة  طيلة  المركبات 

على  واضحًا  تقدمًا  حقق  للسباقات«  »جازو 

المنافسين.

انطلق بمتحف قطر األولمبي والرياضي »3 ـ 2 ـ 1«

مشاركة عالمية في مؤتمر »الثقافة البدنية«

 1 ـ   2 ـ   3 والرياضي  األولمبي  قطر  متحف  شهد 

وذلك  البدنية  الثقافة  مؤتمر  انطالق  باألمس 

البدنية،  للثقافة  الدولي  االتحاد  مع  بشراكة 

األمم  ومنظمة  القطرية،  األولمبية  واللجنة 

اليونسكو،  والثقافة  والعلم  للتربية  المتحدة 

الجيل  ونادي  قطر،  في  العامة  الصحة  ووزارة 

البدنية  الثقافة  نشر  بهدف  المجتمعي،  المبهر 

في أرجاء قطر والمنطقة.

محمد  الشيخ  سعادة  بحضور  المؤتمر  وافتتح 

قطر  متحف  رئيس  ثاني  آل  عبدالله  بن 

مدير  المال  وعبدالله   1 ـ   2 ـ   3 والرياضي  األولمبي 

المتحف ونايجل جرين، رئيس االتحاد الدولي 

للثقافة البدنية ودكتور ليز دوردن-مايرز، كلية 

المتحدة،  المملكة  باث  وكلية  جلوسسترشاير 

 – مموريال  كلية  بوشكارينكو،  كايل  ودكتور 

القيم  سميث،  وتريفور  كندا...  نيوفاوندالند، 

على منطقة األنشطة ومنظم المؤتمر.

»رحلة  بعنوان  حملة  إطالق  المؤتمر  شهد  كما 

يسعى  حيث  البدنية«،  للثقافة  الوطنية  قطر 

البدنية،  الثقافة  بفكرة  للتعريف  الرحلة  مفهوم 

وعرض أمثلة من شتى أنحاء العالم عن أماكن 

عن  فضال  فيها،  العميق  واألثر  البدنية  الثقافة 

المفهوم في  عقد جلسات لمناقشة تطبيق ذلك 

قطر والمنطقة بشكل عام.

في  بارزين  لخبراء  تقديمية  عروض  بجانب 

المتحدة  المملكة  من  البدنية  الثقافة  مجال 

التطبيق  سيناقشون  حيث  وقطر،  وكندا 

إرشادي  كمفهوم  البدنية  للثقافة  المتسارع 

لتبني نمط حياة صحي في شتى أنحاء العالم. 

نقاشات  إجراء  بفرصة  الحضور  حظى  كما 

شخصية مع المشاركين الدوليين.

عبدالله  بن  محمد  الشيخ  سعادة  أعرب  وبدوره 

آل ثاني رئيس متحف قطر األولمبي والرياضي 

الثقافة  مؤتمر  بانطالق  الكبيرة  سعادته  عن 

األولى  المرة  أنها  إلى  مشيرا  بالدوحة،  البدنية 

مثل  العربية  والمنطقة  قطر  تستضيف  التي 

البدنية  الثقافة  عن  يتحدث  الذي  المؤتمر  هذا 

والرياضية.

الرياضية  الثقافة  إن  الشيخ  سعادة  وقال 

وفيها  األعمار  وفي  الجميع  يحتاجها  والبدنية 

الكثير من التحدي والمغامرة.

في  عبدالله  بن  محمد  الشيخ  سعادة  وأوضح 

الجلسة  انتهاء  عقب  صحفية  تصريحات 

كبيرة  كانت  المشاركة  أن  إلى  االفتتاحية 

وفاعلة والكلمات والمشاركات أكدت على أهمية 

صحة  في  يسهم  مما  البدني  النشاط  ممارسة 

وعافية المجتمع.

وفي ختام حديثه قدم سعادة الشيخ محمد بن 

عبدالله رئيس متحف قطر األولمبي والرياضي 

إنجاح  في  المشاركين  الشركاء  لكل  الشكر 

للثقافة  العالمية  المنظمة  في  ممثلين  المؤتمر 

واليونسكو  القطرية  األولمبية  واللجنة  البدنية 

ووزارة الصحة العامة.

كتب           عوض الكباشي

عبدالله المال:

المؤتمر يدعم رؤية قطر »2030«
أكد عبد الله المال مدير متحف قطر األولمبي 

والجمعية  يشترك  المتحف  أن  والرياضي 

الهدف  في  البدنية  األمية  لمحو  الدولية 

في  اإليجابية  المشاركة  إلهام  في  المتمثل 

من  جزًءا  وجعلها  البدني  والنشاط  الرياضة 

حياة الناس اليومية.

بخصوص  سعادته  عن  المال  وأعرب   

وقال:  المؤسستين  بين  الجديدة  الشراكة 

قطر  متحف  يكون  أن  على   IPLA اتفقت 

للبحث  اإلقليمي  مركزها  والرياضي  األولمبي 

ويسعدنا  والتسليم.  واالبتكار  والتطوير 

الدخول في هذه الشراكة التي ستضع محو 

األمية البدنية نصب عينيها..

األولمبي  قطر  متحف  في  سنعمل  وتابع: 

البدنية  األمية  محو  تعزيز  على  والرياضي 

من خالل معرض التنشيط والبرامج الخاصة 

بنا.

وأكد على أن المتحف عمل على تطوير برامج 

خاصة لدعم محو األمية المادية مثل برنامج 

في  البدنية  التربية  دعم  وهو  نشط،   321
المدارس االبتدائية.

على  يعمل  إنه  قال  المؤتمر  هذا  أهداف  وعن 

التربية  جلب  ودعم   ،2030 قطر  رؤية  دعم 

إلزامي  كموضوع  المدارس  إلى  البدنية 

والتخطيط مًعا إلعادة التربية البدنية، ودعم 

ووزارة  العالمية  وأهداف منظمة الصحة  رؤية 

على  والعمل  معهم،  بالتعاون  العامة  الصحة 

وتحسين  لزيادة  منسقة  عمل  خطة  وضع 

فرص النشاط البدني والمشاركة في جميع 

أنحاء قطر.

الجزائري فيرحي يحصد لقب الرجال.. والهندية بروناتي بطلة السيدات

ختام مميز لبطولة الرهيب المفتوحة للشطرنج
الرهيب  بطولة  من  األولى  النسخة  اختتمت 

نادي  نظمها  التي  للشطرنج  المفتوحة 

القطري  االتحاد  مع  بالتعاون  الرياضي  الريان 

للشطرنج ضمن األنشطة الصيفية التي تقوم 

العام  لهذا  الريان  بنادي  الشبابية  اللجنة  بها 

يوسف  بحضور  والعبة  العبًا   120 بمشاركة 

باالتحاد  العام  السر  أمين  المطوع  محمد 

نائب  عفيفة  سالم  وعلي  للشطرنج  القطري 

رئيس نادي الريان، وفواز المسيفري مدير إدارة 

الشؤون الشبابية بوزارة الرياضة والشباب.

يومين  مدار  على  البطولة  منافسات  وأقيمت 

النظام  َوفق  الخاطف  الشطرنج  بطريقة 

السويسري من 7 جوالت / 10 دقائق + ثانيتين، 

الالعب  نجح  الرجال،  فئة  عن  وللحديث 

بعد  اللقب  حصد  في  فيرحي  جمال  الجزائري 

أن حل في المركز األول، وجاء في المركز الثاني 

المركز  اما  عبدالقادر،  سيد  الهندي  الالعب 

أنجليتو  الفلبيني  نصيب  من  فكان  الثالث 

بالمركز  ميندوزه  مواطنه  وظفر  الكسندر، 

المصري  فحققه  الخامس  المركز  اما  الرابع، 

عمر صالح، وحصل عرفان محمد فردوس على 

عامر  حقق  كما  قطري،  العب  أفضل  جائزة 

الحمادي على أفضل العب قطري تحت 12 عامًا، 

12 عامًا فذهبت  أما جائزة أفضل مشارك تحت 

السيدات،  فئة  وفي  البين..  سجان  للهندي 

ساهني  بروناتي  الهندية  الالعبة  استطاعت 

في الظفر بالمركز األول، بينما حلت في مركز 

الوصيف العبتنا القطرية رضوة القصابي، وفي 

الهندية جوري الكشمي،  الثالث جاءت  المركز 

اما أفضل العبة قطرية حققتها ليان القصابي، 

الفائزين  تتويج  تم  البطولة  ختام  وعقب 

بالميداليات والكؤوس والجوائز المادية.

أشاد بتحضيرات قطر الستضافة مونديال »2022«

وزير الرياضة التايالندي 
يستقبل المهندي

والسياحة  الرياضة  وزير  استقبل 

السيد  تايالند  مملكة  في  التايالندي 

المهندي،  أحمد  بن  خليل  هات«  »بيب 

والعربي  القطري  االتحاد  رئيس 

االتحاد  لرئيس  األول  النائب  واآلسيوي، 

الدولي لكرة الطاولة أمس األربعاء في مقر 

هامش  على  بانكوك  بالعاصمة  الوزارة 

رقم  النسخة  المهندي لفعاليات  حضور 

26 من بطولة جنوب شرق آسيا للشباب 
تايالند  تستضيفها  التي  والناشئين 

الجاري  يونيو   28-23 من  الفترة  خالل 

بمشاركة منتخبات ماليزيا وسنغافورة 

واندونيسيا  والفلبين  وفيتنام  وكمبوديا 

والوس وتايالند.

ووفد  بالمهندي  هات  بيب  الوزير  ورحب 

الرسمية  الزيارة  في  اآلسيوي  االتحاد 

األولى لتايالند منذ استالمه الرئاسة في 

أكتوبر من العام الماضي.

التي  الكبيرة  الجهود  على  الوزير  وأكد 

القطري  االتحادين  رئيس  يبذلها 

مستوى  على  باللعبة  للنهوض  والعربي 

القارة الصفراء والعالم.

داينتون  ستيف  األسترالي  اللقاء  حضر 

الدير التنفيذي لالتحاد الدولي، ورئيس 

العام  والسكرتير  التايالندي  االتحاد 

تايالند  في  والسياحة  الرياضة  لوزارة 

ورئيسة اللجنة األولمبية في الوس.

في  تفتيشية  بجولة  المهندي  وسيقوم 

خصصتها  التي  والمنشآت  المرافق 

بطولة  منافسات  الستضافة  تايالند 

بانكوك  في  ستقام  والتي  للكباد  آسيا 

مطلع نوفمبر من العام الجاري 2022.

اآلسيوي  االتحاد  رئيس  يعقد  كما 

كبار  مع  المهمة  االجتماعات  من  العديد 

للوقوف  تايالند  في  الرياضة  مسؤولي 

الستضافة  البالد  جاهزية  مدى  على 

الحدث الكبير خالل شهر نوفمبر، والذي 

سيشهد أيضا تنظيم احتفالية ضخمة 

إنشاء  على  عاما   50 مرور  بمناسبة 

االتحاد اآلسيوي لكرة الطاولة.

ووعد المهندي خالل لقائه مع الوزير بيب 

للنهوض  الجاد  العمل  بمواصلة  هات 

القارة  مناطق  أرجاء  كافة  في  باللعبة 

اآلسيوية ودعم المواهب وصقلها.

وقال المهندي: هذه هي الزيارة الرسمية 

اآلسيوي،  لالتحاد  كرئيس  لي  الثانية 

بعد أسابيع قليلة من حضور منافسات 

المالديف،  في  آسيا  جنوب  بطولة 

دول  أسرة  وسط  التواجد  ويسعدني 

للنهوض  أيضا  القارة  شرق  جنوب 

انتشارها  في  والمساهمة  باللعبة 

بشكل أكبر.

ووجه المهندي الشكر لالتحاد التايالندي 

لتقديمهم  والسياحة  الرياضة  ولوزارة 

تنظيم  أجل  من  التسهيالت  كافة 

البطولة وخروجها في أفضل صورة.

من جانبه قدم الوزير التايالندي التهنئة 

الكبيرة،  النجاحات  على  للمهندي 

االتحاد  يشهدها  التي  القوية  واالنطالقة 

مؤكدا  المسؤولية،  توليه  منذ  اآلسيوي 

كونه  الكثير  منه  ينتظر  الجميع  أن 

على  للعبة  الكثير  وقدم  خبرات  صاحب 

الطويلة  السنوات  خالل  العالم  مستوى 

الماضية.

قطر  دولة  أن  على  هات  بيب  وشدد 

المهندي  برئاسة  القطري  واالتحاد 

جائحة  خالل  اللعبة  دعم  في  نجحوا 

كورونا بشكل نال احترام الجميع.

وقال إن الكل في قارة آسيا وحول العالم 

التنظيمية  قطر  دولة  قدرات  في  يثق 

كرة  لمونديال  بالذات  وتحضيراتها 

األكبر  الرياضي  الحدث   2022 القدم 

الستضافة  التوفيق  متمنيا  العام،  هذا 

اآلسيوية  القارة  تشرف  ومبهرة  مميزة 

بالكامل.

{ ختام البطولة

{ عبدالله المال يتحدث للزميل عوض الكباشي

} تصوير - عباس علي{ جلسة حوارية{ الشيخ محمد بن عبدالله

كتب           محمد الجزار


