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اللجنة التفقدية تنهي زيارتها لـ »البصرة«
البصرة  مدينة  إلى  زيارتها  أمس  القدم  لكرة  العربي  الخليج  كأس  التحاد  التفقدية  اللجنة  أنهت 

 25 خليجي  بطولة  الستضافة  استعدادًا  والمنشآت  المالعب  في  االعمال  سير  على  لالطالع  العراقية 

2023. وترأس الوفد جاسم سلطان الرميحي األمين العام  19( يناير  والمقرر إقامتها خالل الفترة )6 - 

والمنشآت  للمالعب  المكثف  الميداني  النزول  خاللها  تم  ايام  ثالثة  لمدة  استمرت  زيارة  في  لالتحاد 

وعقد عددًا من االجتماعات مع االتحاد العراقي لكرة القدم. وذكر الموقع الرسمي لالتحاد الخليجي أن 

المكتب التنفيذي لالتحاد سيعقد اجتماعًا يوم الخميس القادم )30 يونيو الجاري( لالطالع على تقرير 

اللجنة التفقدية ومناقشة جاهزية االتحاد العراقي لكرة القدم الستضافة )خليجي 25(.

توقعات بفترة تنقالت »ساخنة« لموسم »2023-2022«

»بيانات« في كل االتجاهات..!

بيانات  صدور  الخميس  أمس  يوم  شهد 

حيث  والتعاقدات،  التنقالت  بخصوص 

كانت البداية من نادي الريان الذي أصدر 

العبه  انتقال  بخصوص  توضيحيا  بيانا 

ياسين براهيمي إلى نادي الغرافة بعد أن 

وجد النادي الكثير من االنتقاد من جمهوره 

مما  االجتماعي،  التواصل  وسائل  على 

التفاصيل  كشف  النادي  إدارة  من  تطلب 

عبر بيان رسمي يوضح فيه الحقائق.

التعاقد  إجراءات  إنهاء  وبعد  المقابل  وفي 

أصدر  براهيمي،  ياسين  الجزائري  مع 

من  شكر  بيانا  اآلخر  هو  الغرافة  نادي 

خالله كل محترفيه ليبقى فقط الجزائري 

معه  تعاقد  الذي  تاهرات  مهدي  الدولي 

الفهود في الموسم الماضي.

وأصدر نادي الغرافة بياًنا أعلن من خالله 

المحترف  الخماسي  مع  التعاقد  إنهاء 

شيخ  والمالي  بيريز  غابرييل  البرازيلي 

دياباتي والجزائري سفيان هني واإليفواري 

سعيد  واإليراني  كودجيا  جوناثان 

الفريق  كشوفات  في  ليبقى  الله،  عزت 

بجانب  تاهرات  مهدي  الدولي  الجزائري 

مواطنه ياسين براهيمي الذي تعاقد معه 

الفريق مؤخرا.

حسابه  على  بيان  في  النادي  وأوضح 

إطار  في  فيه:  قال  »توتير«  في  الرسمي 

بالمحترفين  الفريق  صفوف  تجديد 

 2023/2022 المقبل  للموسم  الجدد 

الرياضي  الغرافة  نادي  إدارة  مجلس 

المحترف  للخماسي  بالشكر  يتوجه 

المنتهية عقودهم.

الالعبين  أن  البيان  في  النادي  وأكد 

قدر  على  كانوا  المغادرين  المحترفين 

المسؤولية 

يتوانوا  ولم 

الجهد  بذل  في 

فترة  طيلة  والعرق 

الفريق،  ألوان  عن  دفاعهم 

العطاء  في  يحتذى  مثًاال  كانوا  بل 

ونموذًجا ُيقتدى لالعب المحترف، وتمنت 

محطتهم  في  التوفيق  لهم  النادي  إدارة 

االحترافية المقبلة.

وكان نادي أم صالل قد أعلن ضم اإليفواري 

لم  بينما  موسم،  لمدة  كودجيا  جوناثان 

بيريز  غابرييل  البرازيلي  وجهة  يتحدد 

سعيد  واإليراني  دياباتي  شيخ  والمالي 

حيث  هني،  سفيان  والجزائري  الله  عزت 

عرضا  أحدهم  يجد  أن  يتوقع 

صلة  ا للمو

دورينا  في 

الموسم  في 

على  عطفا  المقبل 

ما قدمه البعض منهم في 

الموسم المنقضي.

مع  الغرافة  نادي  تعاقد  وبخصوص 

الريان  العب  براهيمي  ياسين  الجزائري 

تفاصيل  الريان  نادي  كشف  السابق، 

أصدره  توضيحي  بيان  خالل  من  جديدة 

أمس بشأن رحيل العبه الدولي الجزائري 

رسمًيا  انتقل  الذي  براهيمي  ياسين 

عن  حديث  دار  أن  بعد  الغرافة  نادي  إلى 

تجديده للعقد.  وقال نادي الريان في بيانه 

حسابه  على  نشره  الذي 

جمهورنا  االجتماعي:  التواصل  مواقع  في 

رحيل  بخصوص  للتوضيح  العزيز، 

الالعب  مع  حدث  وما  براهيمي  ياسين 

الذي كان من أولويات اإلدارة خالل المرحلة 

فإنه  معه،  التعاقد  وتجديد  الماضية 

بالفعل حدث اتفاق بين إدارة نادي الريان 

تجديد  على  براهيمي  ياسين  والالعب 

الالعب  عودة  وعقب  الطرفين،  بين  العقد 

نادي  مسؤولو  تفاجأ  أخرى  مرة  للدوحة 

بمغادرة  براهيمي  ياسين  برغبة  الريان 

النادي والتوقيع لناد آخر، مع العلم بأنه ال 

توجد أية بوادر لعدم التجديد، وهذا على 

عكس ما تم االتفاق عليها سابًقا بين إدارة 

النادي والالعب ياسين براهيمي.

إدارة  تمنت  الرسمي،  البيان  نهاية  وفي 

ياسين  الجزائري  لالعب  التوفيق  النادي 

براهيمي خالل المرحلة المقبلة.

المستجدات  من  الكثير  البيان  ويحمل 

في  رغبتهم  على  الريان  تأكيد  من  بداية 

التجديد مع براهيمي بل والذهاب بعيدا 

أمر  وحسم  المفاوضات  من  باالنتهاء 

التجديد، ولكن تبقى رغبة الالعب هي 

الحاسمة والنهائية.

النادي  إدارة  أن  أثبت  الريان  نادي  بيان 

معه  تواصلت  بل  العبها  في  تفرط  لم 

وأبدت استعدادها ورغبتها في االستمرار 

والمواصلة وهو أمر يحسب للنادي.

مشواره  في  بالتوفيق  لالعب  والتمنيات 

المقبل تعتبر نقطة إيجابية من النادي 

ناد  إلى  الالعب  ذهاب  من  الرغم  على 

المقابل  وفي  التجديد،  وعدم  منافس 

المؤتمر  في  نفسه  الالعب  تحدث 

الصحفي حديثا طيبا عن الريان والفترة 

التوفيق  وتمنى  الرهيب  مع  قضاها  التي 

للنادي، ليبقى الود قائما واالحترام موجودا 

بين الطرفين رغم مرارات الرحيل.
{ بيان الريان  { بيان الغرافة

الريان: تفاجأنا 
بانتقال 

براهيمي

الغرافة يقرر إنهاء 
التعاقد  مع كل محترفيه 

باستثناء تاهرات

{ ياسين براهيمي 

بقميص الغرافة

كتب        عوض الكباشي

في الموسم الجديد.. رسميا

البرازيلى فارياس مدربًا للخور

رسميًا  تعاقده  عن  الخور  نادي  أعلن 

ليكون  فارياس  سيرجيو  البرازيلى  مع 

الموسم  من  بداية  الخور  لفرسان  مدربًا 

.2023  - 2022 الجديد 

تّوج  سيرجيو  أن  بالذكر  الجدير 

الفرق  العديد من  األلقاب مع  بالعديد من 

كأس  بلقب  فاز  حيث  والمنتخبات 

البرازيل،  مع   1997 عام  للشباب  العالم 

بطولة  لقب  على  حصوله  إلى  باإلضافة 

 2007 عام  بوهانج  مع  الكوري  الدوري 

التالي. العام  وبطولة الكأس في 

أيضــًا  البرازيلــي  المدرب  حقـــق  كمــا 

المحترفة  األندية  رابطة  كأس  بطولة 

التتويج  في  ونجح   ،2009 عام  كوريا  في 

أبطال  دوري  بلقب  ذاته  الفريق  مع 

إلى  باإلضافة  الموسم،  نفس  في  آسيا 

كأس  في  الثالث  المركز  على  حصوله 

.2009 العالم 

مدرب  أفضل  سيرجيو  البرازيلى  ويعد 

عشر  والرابع   2009 عام  آسيا  بقارة 

ا، من قبل لجنة اإلحصاء باالتحاد 
ًّ

عالمي

القدم »فيفا«. الدولي لكرة 

{ فارياس مدربا للخور

دوري »الثانية« ينطلق.. »26« أغسطس
عن  القدم  لكرة  القطري  االتحاد  كشف 

الدرجة  دوري  مسابقة  انطالق  موعد 

على   ..2023  /  2022 لموسم  الثانية 

موسما  يعتبر  الحالي  الموسم  ان  اعتبار 

موسم  انه  خلفية  على  استثنائيا 

 21 وتحديدا  عامه  نهاية  في  يصادف 

كأس  مباريات  انطالق  موعد   2022/  11/
العالم.

في  سينطلق  قطر  نجوم  دوري  ان  يذكر 

اليوم االول من شهر أغسطس المقبل.

خالل تدريباته مع أم صالل

إصابة األردني البخيت بكسر في اليد
الفريق  تحضيرات  خالل  اليد  مرفق  في  بكسر  البخيت  ياسين  األردني  أصيب 

لفترة  صالل  أم  نادي  صفوف  عن  الالعب  يغيب  أن  ويتوقع  الجديد  للموسم 

ما بين شهرين وثالثة أشهر.   وتمنت إدارة النادي عاجل الشفاء لالعبها 

عبر صفحة النادي على وسائل التواصل االجتماعي.. حيث يعتبر 

عليه  اإلبقاء  تم  حيث  برزان  صقور  فريق  ركائز  أهم  من  البخيت 

في  األربعة  األجانب  المحترفين  بقية  عن  االستغناء  تقرر  بينما 

الفريق الذين تواجدوا في الموسم السابق.  

ويتوقع أن يشكل غياب الالعب صدمة للجهاز الفني الذي يضع 

 QNB نجوم  دوري  منافسات  خالل  األردني  النجم  على  آماله 

التي تنطلق في بداية شهر أغسطس المقبل.   وكان النادي 

قد أعلن التعاقد مع أربعة محترفين جدد وهم البرتغالي 

إضافة  الصديقي  إدريس  والمغربي  تكسيرا  جواو 

العب  كودجيا  جوناثان  اإليفواري  المهاجم  إلى 

فريق الغرافة السابق.

{ ياسين البخيت

في تصنيف الفيفا

العنابي يتقدم للمركز الـ »49«
القدم  لكرة  األول  الوطني  منتخُبنا  تقدَم 

لالتحاد  الدولي  التصنيف  في  مركزين 

في  ليتواجد   »FIFA« القدم  لكرة  الدولي 

المركز الـ49 في التصنيف األخير للفيفا 

المغرب  من  كل  بعد  عربيًا  والخامس 

وتونس ومصر والجزائر.

الوطني  منتخبنا  يواصل  حيث 

الكبير  التحدي  لخوض  تحضيراته 

معسكره  خالل   ،2022 قطر  بمونديال 

ماربيا  بمدينة  يقيمه  الذي  الخارجي 

سلسلة  من  مرحلة  أول  وهو  اإلسبانية، 

الفريق  سيخوضها  أوروبية  معسكرات 

خالل الفترة القادمة.

العنابي في منافسات كأس  وسيتواجد 

العالم على رأس المجموعة األولى بجانب 

منتخبات اإلكوادور، والسنغال، وهولندا، 

نظيره  بمواجهة  مشواره  وسيستهل 

التي  االفتتاحية  المباراة  في  اإلكوادوري 

نوفمبر   21 الموافق  اإلثنين  يوم  ستقام 

المقبل على استاد البيت. ويتطلع الجهاز 

اإلعداد  مرحلة  خالل  للمنتخب  الفني 

الجاهزية  درجة  إلى  للوصول  الحالية 

الفنية العالية، التي تؤهله للدخول بقوة 

إلى نهائيات كأس العالم المقبلة.

بعد نجاح التجربة خالل التصفيات

أدوات إحصائية جديدة لتحليل مباريات »المونديال«
فريقا  أن  فيفا  القدم  لكرة  الدولي  االتحاد  أعلن 

قام  القدم  كرة  أداء  تحليل  في  متخصصا 

تحليل  تتيح  جديدة  إحصائية  أدوات  بتطوير 

المباريات في الوقت الفعلي أثناء لعب المباراة.

موقعه  عبر  أمس،  له  بيان  في  فيفا  وذكر 

تلك  تجربة  تمت  لقد  الرسمي،  اإللكتروني 

كأس  لبطولة  القارية  التصفيات  في  األدوات 

العالم FIFA قطر 2022 بهدف إتاحة المقاييس 

بدء  من  فقط  ثانية   30 مرور  بعد  المحّسنة 

قامت  قائال:  الدولي  االتحاد  وأوضح  المباراة. 

من  سلسلة  بتطوير  الفنيين  من  مجموعة 

المقاييس التي سيتم استخدامها في مباريات 

نهائيات بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022.

الدليل  بمثابة  المباريات  كانت  لقد  وأضاف: 

الناجح لمفهوم البنية التحتية المحسنة لذكاء 

التي  الجديدة،  للبيانات  بالنسبة  القدم  كرة 

تتضمن فواصل خطوط الملعب والضغط على 

حامل الكرة وعندما يخسر فريق الكرة.

مقاييس  تصميم  تم  لقد  فيفا،  وكشف 

تؤدي  بكيفية  المحسن(  القدم  كرة  )ذكاء 

لتحسين تدفق المراقبة الحية وبيانات أحداث 

المباريات، والتي يتم إرسالها في الوقت الفعلي 

قاعدة  إلى  مباشرة  خارجيين  مزودين  قبل  من 

يتم  أن  على  القدم  لكرة  الدولي  االتحاد  بيانات 

وإدخالها في  النماذج  إلى  البيانات  إعادة توجيه 

{ الفيفااللوغاريتمات التي تقوم بحساب النتائج.

لموسمين.. 
المرخية يتعاقد مع إدريس فتوحيقادما من السيلية

السيلية  نادي  العب  فتوحي  إدريس  المغربي  مع  المرخية  نادي  تعاقد 

دوري  إلى  الجديد  الوافد  صفقات  أولى  ليكون  موسمين  لمدة  السابق 

.QNB نجوم

المسيفري  علي  الجديد  المحترف  مع  العقد  توقيع  وشهد 

جهاز  رئيس  نائب  الكبيسي  ثاني  وحسين  النادي  رئيس 

وانتهى عقد فتوحي مع نادي السيلية  النادي..  الكرة في 

في  للبقاء  له  التجديد  يتم  ولم  السابق  الموسم  بنهاية 

صفوف الشواهين وبالتالي انتقل إلى صفوف المرخية 

ليمثله اعتبارا من الموسم الجديد.

للمرخية..  كبيرة  إضافة  فتوحي  الالعب  ويعتبر 

أبرزها  األندية،  من  العديد  صفوف  في  لعب  حيث 

المرخية  ويأمل  كبيرة  خبرة  ولديه  السعودي  األهلي 

الفريق  بقاء  في  ليساهم  جهوده  من  يستفيد  أن 

بدوري النجوم. وساهم الالعب في الموسم الماضي 

.Ooredoo بحصول السيلية على لقب كأس { فتوحي بعد التوقيع للمرخية
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تقام على مالعب مجمع خليفة لإلسكواش

منافسات قوية في بطولة 
قطر لإلسكواش »تشالنجر«

كرويان  فيكتور  الفرنسي  الالعب  تأهل 

قطر  لبطولة  النهائي  نصف  الدور  إلى 

لفئة  المفتوحة  للمحترفين  لالسكواش 

االتحاد  يستضيفها  التي  »تشالنجر« 

مجمع  مالعب  على  للعبة  القطري 

وذلك  أيام  أربعة  مدار  على  الدولي  خليفة 

بمشاركة 24 العبا دوليا.

في  األول  المصنف  كرويان  صعود  وجاء 

النهائي  ربع  الدور  في  تغلبه  إثر  البطولة 

على نظيره المصري مازن جمال بنتيجة 

3 أشواط مقابل شوط واحد.
تاندون  راميت  الهندي  الالعب  حجز  كما 

النهائي  نصف  الدور  إلى  التأهل  بطاقة 

على  النهائي  ربع  الدور  في  فوزه  بعد 

أشواط   3 بنتيجة  الفرنسي  منافسه 

الالعب  التحق  وبدوره،  شوطين.  مقابل 

المصنف  غارديناس  ليونيل  المكسيكي 

الرابع بكوكبة المتأهلين إلى الدور نصف 

عقبة  بسهولة  تجاوزه  عقب  النهائي 

عليه  والفوز  إسالم  طيب  الباكستاني 

بنتيجة 3 أشواط نظيفة.

المدير  المهندي  سعد  السيد  وقال 

للتنس  القطري  لالتحاد  التنفيذي 

ومدير  الطائرة  والريشة  واالسكواش 

فخورن  »نحن  له  تعليق  في  البطولة 

من  الفئة  هذه  تحققه  الذي  بالنجاح 

ظل  في  آخر  إلى  عام  من  القوية  البطوالت 

قبل  من  المشاركة  على  الكبير  اإلقبال 

العالم  في  الشبان  الالعبين  من  نخبة 

الذين يملكون مستويات فنية عالية«.

على  االتحاد  حرص  المهندي  وأكد 

إتاحة  أجل  من  البطوالت  هذه  استضافة 

للمشاركة  القطريين  لالعبين  الفرصة 

باعتبارهم  العالمي  تصنيفهم  ورفع  فيها 

لتطوير  استراتيجيتنا  في  الزاوية  حجر 

مجموع  أن  يذكر  اإلسكواش.  رياضة 

جوائر هذه البطولة التي تقام بنظام خروج 

المغلوب، يصل إلى 30 ألف دوالر.

{  سعد المهندي 

{  جانب من المنافسات

في ختام منافسات بطولة الشباب والناشئين بتايالند

المهندي يتوج أبطال آسيا

قام خليل بن أحمد المهندي، رئيس االتحاد القطري والعربي 

الطاولة،  لكرة  الدولي  االتحاد  لرئيس  األول  النائب  واآلسيوي 

بتتويج الفائزين في ختام النسخة رقم 26 من بطولة جنوب 

العاصمة  استضافتها  التي  والناشئين  للشباب  آسيا  شرق 

أمس  منافساتها  على  الستار  وأسدل  بانكوك،  التايالندية 

وماليزيا  وتايالند  وإندونيسيا  سنغافورة  دول  بمشاركة 

والفلبين وفيتنام والوس وكمبوديا.

وشهدت  كامل،  أسبوع  مدار  على  المنافسات  واستمرت 

جماهيري  حضور  وسط  للغاية  مميزة  وأجواء  قوية  مباريات 

مجمع  في  المغطاة  الصاالت  بإحدى  إقامتها  ظل  في  كبير 

»فاشون آيالند« التجاري كخطوة ترويجية جدا من أجل زيادة 

برئاسة  للعبة  اآلسيوي  االتحاد  خطة  ضمن  اللعبة  قاعدة 

المهندي النتشارها في كل مناطق القارة الصفراء.

وعلى صعيد أبرز النتائج، فقد سيطر أبطال سنغافورة على 

بعد  الناشئين  زوجي  بمنافسات  الثاني  األول  المركزين 

تان،  نيكوالس  الثنائي  حسمه  خالص  سنغافوري  نهائي 

وزميله يانج زي لصالحهم، بينما حصل على المركز الثالث 

لنفس الفئة ثنائي ماليزيا والفلبين.

أما على مستوى زوجي السيدات، فحصل ثنائي تايالند على 

المركز األول بعد الفوز على ثنائي الفلبين في النهائي، بينما 

وتايالند  سنغافورة  ثنائي  نصيب  من  الثالث  المركز  كان 

أيضا.

فاز ثنائي تايالند  المختلط للشباب،  الزوجي  وفي منافسات 

تايالندي  نهائي  بعد  األول  بالمركز  ويسا  ووان  تيكوم  تانما 

في  وتايابيتاك  ستيساك  مواطنيهما  على  بالفوز  خاص 

المباراة الختامية، فيما كان المركز الثالث من نصيب زوجي 

ماليزيا. 

ستيساك  التايالندي  فاز  الشباب،  فردي  منافسات  وفي 

تيكوم  نابات  مواطنه  على  الفوز  بعد  األول  بالمركز  نوشارت 

في النهائي، وحل العب سنغافورة في المركز الثالث، أما في 

منافسات فردي الشابات فكان المركز األول من نصيب العبة 

سنغافورة تان زهو، وحلت العبة تايالند وان ويسا في المركز 

الثاني.

على  هان  يونج  لي  الماليزي  حصل  الناشئين  فردي  وفي 

لي،  سنغافورة  العب  على  النهائي  في  فوزه  بعد  األول  المركز 

سارفون  باتا  تايالند  العبة  فحصلت  الناشئات  فردي  في  أما 

مينج  لوي  سنغافورة  العبة  حساب  على  األول  المركز  علي 

على  جان  ليز  ماليزيا  العبة  حصلت  فيما  النهائي،  في  ينج 

اللجنة  أقامت  المنافسات،  نهاية  وعقب  الثالث.  المركز 

هامش  على  الوفود  لرؤساء  تكريم  حفل  للبطولة  المنظمة 

المشاركين  الالعبين  جميع  حضره  الذي  الرسمي  العشاء 

واألجهزة الفنية واإلدارية. وقام المهندي بتكريم عدد من رؤساء 

الوفود القدامي الذين قدموا الكثير للعبة في بلدانهم، وأهداهم 

االتحاد اآلسيوي تقديرا  شهادات تقدير ودروع تذكارية باسم 

لدورهم في النهوض باللعبة واكتشاف المواهب وصقلها.

وألقى رئيس االتحاد اآلسيوي كلمة خالل الحفل رحب خاللها 

بجميع الحضور ووجه له الشكر على التنافس القوي، وإظهار 

مؤكدا  الفنية،  الناحية  من  ممكنة  صورة  بأفضل  البطولة 

إعجابه بمستوى عدد كبير من الالعبين في فئتي الناشئين 

بشرط  ينتظرهم  كبيرا  مستقبال  أن  على  مشددا  والشباب، 

مضاعفة  مجهودات  وبذل  الجاد  التدريب  في  االستمرار 

للتنافس على مستوى أعلي.

واالتحاد  بالمواهب،  مليئة  اآلسيوية  القارة  إن  المهندي  وقال 

اآلسيوي الجديد لن يقصر في دعم هذه المواهب مساندتها، 

وفتح الباب لهم للمشاركة في العديد من البطوالت العالمية 

والدولية لرفع مستواهم الفني والتقدم في التصنيف العالمي.

لالتحاد  الشكر  المهندي  خليل  وجه  الكلمة،  نهاية  وفي 

التايالندي وفريق عمل اللجنة المنظمة والسلطات الرياضية 

كأس  بطولة  في  بالجميع  ورحب  الكبيرة،  المجهودات  على 

آسيا للكبار خالل شهر نوفمبر المقبل بتايالند أيضا.

{  تتويج الفائزين {  تكريم رؤساء الوفود 

محمد الجزار كتب

بفندق جراند حياة في مانيال

علي غانم يشارك في اجتماع دولي »الطائرة«
ترأس الدكتور أري جراسا رئيس االتحاد الدولي للكرة 

الطائرة اجتماع وفد االتحاد الدولي مع رؤساء االتحادات 

الوطنية في فندق جراند حياة في مانيال، الفلبين يوم 

الخميس، قبل يومين من اجتماع مجلس إدارة االتحاد 

اآلسيوي للكرة الطائرة الذي سينعقد في 26 يونيو الجاري 

بحضور السيد علي بن غانم الكواري رئيس االتحادين 

القطري وغرب آسيا للكرة الطائرة

سلط رئيس االتحاد الدولي للكرة الطائرة الدكتور آري 

س. جراسا الضوء على الدعم المقدم إلى االتحادات 

الوطنية المنتسبة إلى AVC وحول العالم خالل االجتماع 

المشترك مع االتحاد الوطني ورؤساء اتحاد المناطق وقيادة 

AVC في فندق جراند حياة مانيال في مدينة تاجويج - 
مانيال، الفلبين أمس الخميس.

ترأس الدكتور آري جراسا اجتماع االتحاد الدولي للكرة 

الطائرة، الذي انضم إليه عدد من األشخاص الرئيسيين 

بما في ذلك رئيسة االتحاد الدولي للكرة الطائرة السيدة 

ريتا سوبوو، والمدير العام لالتحاد الدولي للكرة الطائرة 

فابيو أزيفيدو.

في كلمته الترحيبية، أكد رئيس االتحاد الدولي للكرة 

الطائرة على أهمية االستثمار في الفرق الوطنية لخلق 

نماذج يحتذى بها لألجيال الشابة لتتبعها وتستلهم منها. 

شارك تجربته حول كيف أن وجود فريق وطني قوي يمكن 

أن يساعد NFs على االستدامة الذاتية من خالل ضمان أنها 

تقدم منتًجا قيًما للرعاة والمذيعين والشركاء اآلخرين.

كما أكد التزامه بدعم اتحادات كرة القدم المنتسبة 

من خالل البرنامج الثوري لبرنامج FIVB لتمكين الكرة 

{  الكواري الطائرة.

في بطولة األندية اآلسيوية لكرة اليد

الوكرة يخسر أمام الكويت 
الكويتي »23 - 33«

حيدر آباد- قنا- خسر الوكرة أمام الكويت الكويتي 

بنتيجة 23 / 33، أمس، في انطالق منافسات المجموعة 

الثانية في البطولة اآلسيوية الرابعة والعشرين لألندية 

أبطال الدوري للرجال لكرة اليد، التي تستضيفها مدينة 

حيدر آباد حتى 30 يونيو الجاري، والمؤهلة لبطولة 

العالم لألندية أبطال القارات سوبر جلوب 2022.

وكان الشوط األول من المباراة انتهى بتقدم الفريق 

الكويتي أيضا بواقع 17 / 11.

وفي المباراة الثانية التي جرت أمس لحساب ذات 

المجموعة، فاز النجمة البحريني على كيرمان اإليراني 

بنتيجة 31 / 25.

من ناحية ثانية، يخوض العربي القطري، اليوم الجمعة 

مباراته الثانية ضمن منافسات المجموعة األولى، حيث 

يلتقي مع تي سبورتس الهندي.

وكان العربي قد فاز في مباراته األولى على النور السعودي 

بنتيجة 29 / 24.

وتشارك في البطولة ثمانية أندية، تم توزيعها على 

مجموعتين، تضم المجموعة األولى فرق: العربي 

القطري، وتي سبورتس الهندي، والنور السعودي، 

والقادسية الكويتي، فيما تضم المجموعة الثانية فرق: 

الوكرة القطري، والكويت الكويتي، وكيرمان اإليراني، 

والنجمة البحريني.

وسيتأهل صاحبا المركزين األول والثاني من كل 

مجموعة إلى الدور نصف النهائي، حيث يلتقي أول 

المجموعة األولى مع ثاني المجموعة الثانية، فيما يلعب 

ثاني المجموعة األولى مع أول المجموعة الثانية، وذلك 

يوم األربعاء 29 يونيو، على أن يتأهل الفائزان إلى المباراة 

النهائية التي ستقام في اليوم الذي يليه.

وكان الدحيل القطري قد تّوج بلقب النسخة األخيرة من 

البطولة اآلسيوية لألندية أبطال الدوري لكرة اليد التي 

ُأِقيمت في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية العام 

الماضي، وذلك بعد فوزه في المباراة النهائية على الكويت 

الكويتي بنتيجة 27 / 24.

{  الوكرة خسر أمام الكويت 

عوض الكباشي كتب

في إطار الرؤية الوطنية للدولة

تكنولوجيا مستدامة وصديقة 
للبيئة خالل »المونديال«

أنها  قطر  دولة  أكدت  قنا-  جنيف- 

التغير  لظاهرة  كبيرا  اهتماما  تولي 

مقدرا  حيزا  لها  أفردت  حيث  المناخي، 

التي   2030 الوطنية  رؤيتها  إطار  في 

وتنميتها  البيئة  على  الحفاظ  جعلت 

لهذه  الرئيسية  األربع  الركائز  إحدى 

الرؤية، مشيرة إلى أنها اتخذت في هذا 

للحفاظ  التدابير  من  العديد  الصدد 

الطبيعية،  والموارد  البيئة  على 

التي  المشاريع  من  عددا  واعتمدت 

من  البيئة  على  الحفاظ  في  تساهم 

أكسيد  ثاني  انبعاثات  خفض  خالل 

الطاقة  مصادر  على  واالعتماد  الكربون، 

المتجددة.

ألقاه  الذي  دولة قطر  جاء ذلك في بيان 

باحث  الحرمي،  جابر  سالم  السيد 

وزير  مساعد  بمكتب  دولية  عالقات 

التفاعلي  الحوار  خالل  الخارجية، 

بتعزيز  المعني  الخاص  المقرر  مع 

وحماية حقوق اإلنسان في سياق تغير 

المناخ، أمام مجلس حقوق اإلنسان في 

دورته الـ50 في إطار البند )3( من جدول 

المجلس. أعمال 

وأشار الحرمي إلى أن دولة قطر نظمت 

»مؤتمر  الماضي  سبتمبر  شهر  في 

ناقش  الذي   »2021 المناخ  لتغير  قطر 

المتعلقة  المهمة  المسائل  من  العديد 

مع  للتعاطي  الرامية  بالسياسات 

التخفيف  وجهود  المناخي،  التغير 

معه،  والتكيف  المناخ  تغير  حدة  من 

أهمية  تولي  قطر  دولة  أن  مؤكدا 

أجل  من  الدولي  للتعاون  كبيرة 

في  تعهدت  وأنها  البيئة،  على  الحفاظ 

مبلغ  بتقديم  الدولية  مساعداتها  إطار 

الجزرية  الدول  لدعم  دوالر  مليون   100
نموا  األقل  والدول  النامية  الصغيرة 

هذه  لمواجهة  قدراتها  ودعم  لبناء 

ال  بها،  المرتبطة  والتحديات  الظاهرة 

سيما بين الفئات األكثر تضررا.

باهتمام،  تالحظ  قطر  دولة  أن  وأوضح 

حددها  التي  األولويات  ضمن  من 

المستقبلي،  لعمله  الخاص  المقرر 

الجديدة  التقنيات  آثار  استكشاف 

تغير  آثار  من  بالتخفيف  المرتبطة 

المناخ على حقوق اإلنسان، مشيرا في 

هذا الصدد إلى أن بطولة كأس العالم 

ستستضيفها  التي   2022 قطر   FIFA
ستشهد  العام،  هذا  نهاية  قطر  دولة 

وصديقة  مستدامة  تكنولوجيا  تطبيق 

النسخة  هذه  من  يجعل  مما  للبيئة، 

محايدة  العالم  لكأس  بطولة  أول 

للكربون.

العنابي في مجموعة الصين تابيبه والبحرين

قرعة جديدة لبطولة الطائرة اآلسيوية
أصدر االتحاد اآلسيوي أمس الخميس نتائج سحب القرعة 

في  أغسطس   14 إلى   7 من  الفترة  في  للرجال   2022 لكأس 

وجاء  منتخًبا.   12 بمشاركة  وتأتي  تايالند،  باثوم،  ناخون 

منتخبنا الوطني في مجموعة تضم كال من الصين تايبيه 

أغسطس  من  الثامن  يوم  مبارياته  وسيبدأ  والبحرين، 

بمواجهة الصين تايبيه ثم البحرين يوم التاسع من الشهر 

بين  مواجهة  أغسطس،   7 يوم  االفتتاح  ويشهد  نفسه، 

بين  تحٍد  لقاء  يعقبها  بينما  والبحرين،  تايبيه  الصين 

كونج  هونج  مع  المضيفة  تايالند  وتلتقي  اليابان،  الهند 

تقام  أن  المقرر  من  وكان  كازاخستان.  مع  وإيران  والصين 

مسابقة  وهي  للرجال،   2022 اآلسيوي  االتحاد  كأس  بطولة 

عشرة  أفضل  عليها  تتنافس  آسيا  في  الطائرة  للكرة  دولية 

ولكن  الصينية،  تايبيه  في  الرجال،  لكبار  وطنية  منتخبات 

الصين  فإن  الصارمة،   COVID 19 بروتوكوالت  بسبب 

نسخة  استضافت  قد  وكانت  االستضافة  عن  اعتذرت 

وأكد  المرة.  هذه  بطولة  استضافة  من  تتمكن  ولم   ،2018
االتحاد اآلسيوي أن تايالند ستكون الدولة المضيفة الجديدة 

لهذه البطولة وسيقوم اتحاد الكرة الطائرة التايالندي بإرسال 

خطاب دعوة رسمي إلى المنتخبات المشاركة بحلول بداية 

يوليو من أجل إبقائهم على اطالع دائم ببروتوكوالت النظافة 

الخاصة بـ COVID 19 مع الحكومة التايالندية.

القرعة  االتحاد سحب  الجديد، أجرى  المضيف  ومع تأكيد 

نتيجة  المسابقة  مباريات  جدول  تعديل  بالفعل  وتم 

لسحب القرعة.

{  عنابي الطأيرة


