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موناكو الفرنسي يضم الياباني مينامينو »4« سنوات
باريس- قنا- أعلن نادي موناكو )ثالث الدوري الفرنسي لكرة القدم(، عن تعاقده مع مهاجم ليفربول 

اإلنجليزي الدولي الياباني تاكومي مينامينو، لمدة أربع سنوات.

إلى أن موناكو  الملف أشارت  إمارة موناكو عن قيمة العقد، لكن مصادر مقربة من  ولم يكشف نادي 

دولية مع  42 مباراة  في  17 هدفا  الذي سجل  الياباني  المهاجم  على  يورو للحصول  15 مليون  سيدفع 

منتخب بالده.

دافع عن  أوروبا، حيث  إلى  أن يتوجه  الياباني قبل  أوساكا  نادي سيريزو  وبدأ مينامينو مسيرته في 

ألوان نادي ريد بول سالزبورغ النمساوي اعتبارا من يناير 2015، قبل أن يحصل ليفربول على خدماته 

في فترة االنتقاالت الشتوية في يناير 2020.

تقام في النمسا بعد ختام المرحلة األولى بإسبانيا

»سانشيز« يجهز نجوم العنابي للمرحلة الثانية
لتغطية كأس العالم »2022«

فتح باب منح تصاريح وسائل اإلعالم
القدم  لكرة  الدولي  االتحاد  أعلن 

 FIFA )الفيفا( وشركة كأس العالم 

2022( عن  2022 ش.م.م )قطر  قطر 

انطالق عملية منح تصاريح ممثلي 

كأس  لتغطية  اإلعالم  وسائل 

)لوسائل   2022 قطر   FIFA العالم 

الحقوق(،  حاملي  ولغير  اإلعالم 

في  الطلبات  تقديم  موعد  وينتهي 

15 أغسطس 2022.
طلب  نموذج  إلى  الدخول  يتطلب 

تصاريح وسائل اإلعالم الحصول 

على رمز خاص بك، وقد حصلت 

جميع اتحادات كرة القدم األعضاء في الفيفا على 

المكتوبة  الصحافة  تصاريح  من  معينة  حصة 

على  بعد  فيما  لتوزعها  المصورين  وتصاريح 

المؤسسات اإلعالمية الوطنية وممثليها، ويصبح 

بطلب  التقدم  على  قادرًا  اإلعالم  وسائل  ممثل 

 FIFA إعالم  مركز  عبر  التصريح  على  الحصول 

مباشرة بعد حصوله على الرمز الخاص به من 

اتحاده الوطني، أو المؤسسة اإلعالمية التابع لها.

شركات  هي  للحقوق:  الحاملة  غير  المؤسسات 

بث  حقوق  تملك  ال  تليفزيونية  أو  إذاعية 

هذه  وستكون   ،2022 قطر   FIFA العالم  كأس 

المؤسسات قادرة على التقدم بطلبات الحصول 

على 

دون  اإلعالم  وسائل  تصاريح 

وسُيخصص  بها،  خاص  رمز  لتقديم  الحاجة 

عدد محدود جدًا من التصاريح للمؤسسات غير 

إلى  بالدخول  لها  ُيسمح  ولن  للحقوق،  الحاملة 

االستادات أيام المباريات.

المباشرة  المسؤولية   FIFA تليفزيون  يتولى 

)حاملو  اإلعالمية  بالحقوق  لهم  المرخص  عن 

حقوق التلفزة والمحطات اإلذاعية(، ويبقى فريق 

مع  منتظم  تواصل  على   FIFA في  البث  خدمات 

وسيبلغهم  اإلعالمية،  بالحقوق  لهم  المرخص 

يتعلق  ما  وكل  االعتماد  بإجراءات  مباشرة 

بالتصاريح.

للمرة الثانية على التوالي

تقارير تركية تؤكد تلقيه عروضا من السد والريان والغرافة

»المغرب« يتوج بلقب 
البطولة العربية للصاالت

البرازيلي »تيكسيرا« مطلوب في دورينا

ج المنتخب المغربي للمرة 
ِّ

الدمام- قنا- ُتو

لكرة  العربية  البطولة  بلقب  توالًيا  الثانية 

على  فوزه  بعد  وذلك   ،2022 الصاالت  قدم 

في  صفر(    /3( بنتيجة  العراقي  نظيره 

اختتمت  التي  للبطولة  النهائية  المباراة 

أمس بمدينة الدمام بالسعودية.

أنيس  المغربي  المنتخب  العب  وفاز 

المباراة  في  العب  أفضل  بجائزة  العيان 

النهائية، بينما نال جائزة أفضل العب في 

سفيان  المغربي  المنتخب  العب  البطولة 

البطولة  هداف  بجائزة  وفاز  المسرار، 

عبدالرحمن  الكويتي  المنتخب  العب 

المنتخب  حارس  فاز  بينما  الطويل، 

حارس  أفضل  بجائزة  هادي  زاهر  العراقي 

جائزة  على  مصر  منتخب  وحصل  مرمى، 

مباريات  أن  إلى  يشار  النظيف..  اللعب 

 20 في  انطلقت  البطولة  من  النسخة  هذه 

المغربي  المنتخب  وكان  الجاري.  يونيو 

أقيمت  التي  الماضية  البطولة  بلقب  ج 
ِّ

ُتو

في مصر.

كشفت تقارير صحفية تركية عن تلقي البرازيلي 

عروض   3 بشكتاش  العب  تيكسيرا  أليكس 

من السد والريان والغرافة القطريين.

الفترة  خالل  الالعب  اسم  وارتبط 

أيضا،  السعودي  بالهالل  الماضية 

االنضمام  من  قريبا  كان  بعدما 

لصفوف الفريق خالل الميركاتو 

أن  قبل  الماضي،  الصيفي 

يختار بشكتاش التركي.

هذا  تيكسيرا  وخاض 

بشكتاش  بقميص  الموسم 

أهداف،   4 وسجل  مباراة   24
كأس  بلقب  الفريق  مع  وتوج 

أقيم  الذي  التركي  السوبر 

في قطر.

في  البرازيلي  الالعب  ويمتلك 

البطوالت  من  العديد  رصيده 

إذ  األوكراني،  شاختار  فريق  مع 

المحلي  الدوري  لقب  معه  حصد 

سوبر  ألقاب  وأربعة  مرات،  خمس 

كأس  بطوالت  وثالث  أوكراني، 

لموسمي  الهداف  لقب  بجانب  أوكرانيا، 

.2016 2015 و-2015   2014- { أليكس تيكسيرا

{ منتخب المغرب

أمام  النهائي  الموعد  تمديد  القدم  لكرة  اآلسيوي  االتحاد  أعلن 

استضافة  في  الرغبة  إبداء  أجل  من  األعضاء  الوطنية  االتحادات 

كأس آسيا 2023، من 30 يونيو 2022 لغاية 15 يوليو 2022.

إبداء  أجل  من  الدعوة  أصدر  القدم  لكرة  اآلسيوي  االتحاد  وكان 

الرغبة في استضافة كأس آسيا، بتاريخ 31 مايو 2022، وذلك في 

أعقاب اعتذار الصين عن عدم استضافة كأس آسيا 2023، حيث 

خالل  القدم  لكرة  اآلسيوي  االتحاد  في  العمومية  الجمعية  قامت 

االتحاد  في  لإلدارة  الصالحية  بمنح  والثالثين  الثاني  اجتماعها 

تقديم  أجل  من  والمتطلبات  الشروط  لوضع  القدم  لكرة  اآلسيوي 

ملفات الترشيح، وذلك بهدف إيجاد بديل الستضافة البطولة.

وفي أعقاب اختتام عملية تقديم الملفات، ستقوم اإلدارة في االتحاد 

المكتب  إلى  توصياتها  حول  تقرير  بتقديم  القدم  لكرة  اآلسيوي 

لكأس  الجديد  المضيف  اختيار  ليتم  وذلك  لالتحاد،  التنفيذي 

آسيا 2023.

بملف  سيتقدم  أنه  أيام  منذ  الجنوبية  كوريا  اتحاد  وأكد 

حدث  إنه  مايو  في  اليابان  قالت  بينما  المسابقة،  الستضافة 

إقامة المسابقة  إمكانية  تواصل معها بشكل غير رسمي لمعرفة 

التقدم بعرض  أنه يدرس  األسترالي  االتحاد  وأعلن  أرضها..  على 

محتمل أيضًا.

»اآلسيوي« يمدد 
الستضافة كأس »2023«

أمهل االتحادات فرصة حتى »15« يوليو

{ كأس آسيا تبحث عن مستضيف 

البعثة وصلت لتركيا إلقامة معسكر تحضيري

»3« مباريات تحضيرية لـ »أم صالل«

القدم بنادي أم صالل  الفريق األول لكرة  وصلت بعثة 

إلى تركيا للدخول في المعسكر الخارجي حتى يوم 

20 القادم وذلك في إطار االستعدادات للموسم الكروي 
الخارجي  المعسكر  ويعتبر   ..2023   /  2022 الجديد 

كانت  أن  بعد  اإلعداد..  من  الثانية  المرحلة  هو 

البداية بالدوحة، وهو المرحلة المهمة للصقور وذلك 

التحضيرات  في  للدخول  الدوحة  إلى  العودة  قبل 

أول  الجديد  الموسم  النطالق  واألخيرة  النهائية 

أم  فريق  يخوض  أن  المقرر  ومن  القادم..  أغسطس 

صالل ثالث مباريات ودية خالل المعسكر الخارجي، 

وتتكون بعثة الفريق من 40 فرًدا ومن المنتظر أن يبدأ 

الالعبين  خضوع  بعد  التدريبات  رزق  وسام  المدرب 

للراحة حيث سيضع برنامج المعسكر.

الثالثة  المحترفين  العبيه  قدم  صالل  أم  نادي  وكان 

واإليفواري  تكسيرا  جواو  البرتغالي  وهم:  الجدد 

جونثان كودجيا والهولندي المغربي األصل ادريس 

من  الثالثة  التعاقدات  النادي  قدم  حيث  صديقي، 

خالل فيديو نشره على الموقع الرسمي.

عبدالله  المغربي  الالعب  أيضا  صالل  أم  وضم 

الخفيفي إلى جانب االوزبكي سيردار راشيدوف الذي 

تعرض  الذي  البخيت  ياسين  لألردني  بديال  حل 

شهرين،  عن  تزيد  لمدة  الفريق  عن  أبعدته  إلصابة 

قبل  المحترفين  ملف  أنهوا  قد  الصقور  يكون  وبذلك 

ازميت  مدينة  في  ينطلق  الذي  الخارجي  المعسكر 

الجاري  الشهر   28 أمس  يوم  من  اعتبارا  التركية 

ويستمر حتى العشرين من شهر يوليو المقبل.

{ وصول بعثة أم صالل

من  الثانية  المرحلة  اليوم  تنطلق 

األول  الوطني  لمنتخبنا  اإلعداد 

المعسكر  خالل  من  القدم،  لكرة 

وسيكون  بالنمسا،  التحضيري 

الثاني  هو  النمساوي  المعسكر 

االتحاد  يعلن  أن  وينتظر  لمنتخبنا، 

في  المباريات  وتوقيت  تفاصيله  عن 

الفترة القادمة.

األيام  خالل  الكشف  يتم  أن  ويتوقع 

التي  الودية  المواجهات  عن  القادمة 

في  لخوضها  منتخبنا  يسعى 

برنامجه  ضمن  المقبلة  المرحلة 

ان  المتوقع  المونديال ومن  لمنافسات 

يخوضها  التي  الودية  المباريات  تكون 

عالمية  منتخبات  مع  العنابي 

استراتيجية  هي  كما  ومعروفة، 

الفريق في السنوات االخيرة وتحديدا 

الفوز  على  ساعده  مما   2018 منذ 

كوبا  في  والتألق   2019 آسيا  بكأس 

أميركا والكأس الذهبية.

ويخطط الجهاز الفني لخوض عدد من 

المرحلة  في  القوية  الودية  المباريات 

واالنسجام  التفاهم  لزيادة  المقبلة 

ومن أجل الوصول إلى أفضل جاهزية 

االكوادور  أمام  االفتتاحية  المباراة  قبل 

21 نوفمبر باستاد البيت بالخور.
خالل  خاض  القطري  المنتخب  وكان 

مباراتين  للمونديال  إعداده  برنامج 

دوليتين في الدوحة خالل شهر مارس 

وفاز  بلغاريا  ضد  األولى  الماضي، 

 2 بنتيجة  القطري  المنتخب  خاللها 

وانتهت  سلوفينيا  مع  والثانية   ،1   /
بنتيجة التعادل السلبي.

في  العنابي  معسكر  على  وتسيطر 

باألمس  انتهت  التي  األولى  مرحلته 

من  انطلقت  التي  الثانية  والمرحلة 

معنويات  النمسا..  معسكر  خالل 

عالية وحماس كبير ورغبة في تقديم 

وعرق  جهد  من  لديهم  ما  الالعبين  كل 

مستوى  أفضل  إلى  الوصول  أجل  من 

وافضل جاهزية لتشريف قطر والكرة 

العربية واآلسيوية في مونديال 2022.

لكرة  األول  الوطني  منتخبنا  واختتم 

اإلسباني  بمعسكره  تدريباته  القدم 

في  الثالثاء،  مساء  ماربيا  بمدينة 

الخاصة  االستعدادات  مشوار  بداية 

انطلق  ان  بعد   ،2022 بمونديال 

الجاري  يونيو   2 اإلسباني  المعسكر 

 27 بينهم  من  العبًا   35 بمشاركة 

سعد  هم:  األول  العنابي  من  العبًا 

وبيدرو  برشم  ومشعل  الشيب 

وعبدالكريم  سلمان  وطارق  ميجيل 

عفيف  وأكرم  خوخي  وبوعالم  حسن 

وعلي  خضر  ومصعب  وعد  ومحمد 

أسد وسالم الهاجري وحسن الهيدوس 

وبسام  مونتاري  ومحمد  )السد( 

علي  والمعز  محمد  وإسماعيل  الراوي 

وعبد  مادبو  وعاصم  بوضياف  وكريم 

محمد  الرحمن  وعبد  األحرق  الله 

أحمد  وحازم  منير  وخالد  )الدحيل(، 

األمين  وهمام  )الوكرة(  فاضل  وأحمد 

)الغرافة(  حسن  ويوسف  عالء  وأحمد 

وعبد العزيز حاتم )الريان(.

العبي  من   8 دعوة  سانشيز  أكمل  ثم 

وهم  األولمبي  المنتخب  من  العنابي 

عبد  ويوسف  )الدحيل(  زكريا  صالح 

وأحمد  )السد(  طارق  ومصطفى  الرزاق 

سهيل وجاسم جابر )العربي( ومحمد 

الحضرمي  ونايف  )الوكرة(  عياش 

وأسامة الطيري )الريان(.

سانشيز،  فيليكس  االسباني  ويريد 

االستفادة  القطري،  المنتخب  مدرب 

على  والوقوف  المعسكر،  هذا  من 

للوصول  الالعبين  جميع  مستوى 

التي  المطلوبة  الجاهزية  لدرجة 

المنافسات..  غمار  يدخل  تجعله 

معسكر  في  التدريبات  وتركزت 

الفنية  الجوانب  على  إسبانيا 

يشهد  ولم  والبدنية،  والخططية 

والتي  ودية  مباريات  أي  المعسكر 

من  التالية  المرحلة  في  ستأتي 

والتي  واالستعدادات  المعسكرات 

تستمر حتى انطالق مباراته األولى مع 

 2022 بمونديال  نوفمبر   21 االكوادور 

ضمن المجموعة األولى.

{ نجوم العنابي ارشيفية

{ سانشيز مدرب العنابي

كتب           عوض الكباشي
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تستضيفها موسكو من »26« أغسطس
 وحتى »11« سبتمبر الُمقبل

عنابي الطائرة يواصل 
تحضيراته لبطولة العالم

{  عنابي الطائرة 

للكرة  األول  الوطني  منتخبنا  يواصل 

خالل  من  الجادة  التحضيرات  الطائرة 

يوميا  األدعم  يؤديها  التي  التدريبات 

الفني،  الجهاز  إشراف  تحت  بالدوحة، 

المختارين،  الالعبين  كل  وبمشاركة 

لبطولة  بجدية  التحضيرات  وتأتي 

بعد  لها  العنابي  يستعد  التي  العالم 

تاريخ  في  األولى  للمرة  للبطولة  تأهله 

النسخة  في  مشاركا  ليكون  الطائرة، 

للكرة  العالم  بطولة  من  العشرين 

تستضيفها  التي  »رجال«  الطائرة 

الفترة  الروسّية موسكو خالل  العاصمة 

سبتمبر   11 وحتى  أغسطس   26 من 

في  الطائرة  أدعم  ويتواجد  الُمقبل. 

بجانب  )القوية(  الثانية  المجموعة 

األول  )المصنف  البرازيل  منتخبات 

آسيا(،  )وصيف  واليابان  عالمًيا(، 

كيميروفو،  مدينة  في  ستلعب  وكوبا، 

روسيا  في  القرعة  سحب  بعد  وذلك 

رئيس  الكواري  غانم  بن  علي  بحضور 

نائب  آسيا،  وغرب  القطري  االتحاَدين 

رئيس االتحاد اآلسيوّي، وعضو مجلس 

باالتحاد  الشاطئّية  الطائرة  الكرة  إدارة 

ُمشاركة  وتأتي  للكرة...  الدولي 

األولى  للمرة  العالم  بطولة  في  العنابي 

في تاريخه بعد أن أعلن االتحاد الدولي 

للكرة الطائرة »FIVB«، احتالل ُمنتخبنا 

 166 برصيد  عالمًيا  العشرين  المركز 

خلف  ا 
ًّ

آسيوي الثالث  والمركز  نقطة، 

ُمنتخَبي إيران واليابان.

 24 الـ  الُمنتخبات  توزيع  تم  قد  وكان 

تمّثل  التي  النهائيات  إلى  الُمتأهلة 

المراكز  )أصحاب  الخمس  القارات 

القارية  البطوالت  في  والثانية  األولى 

12 منتخًبا  2021، باإلضافة إلى الـ  لعام 

األفضل تصنيًفا وفًقا لتصنيف االتحاد 

سبتمبر   20 ليوم  الطائرة  للكرة  الدولي 

حيث  مجموعات،  ست  على  الماضي(، 

منتخبات  األولى  المجموعة  ضّمت 

روسيا )المستضيف(، وصربيا وتونس 

العاصمة  في  وستلعب  وبورتوريكو، 

الثالثة  والمجموعة  موسكو،  الروسية 

اللقب(  )حامل  بولندا  منتخبات  ضمت 

وأمريكا والمكسيك وبلغاريا ستلعب في 

مدينة نوفوسيبيرسك، والرابعة ضّمت 

وألمانيا  وسلوفينيا  فرنسا  منتخبات 

أوفا،  مدينة  في  ستلعب  والكاميرون 

والخامسة ضمت كاًل من إيطاليا وكندا 

مدينة  في  وستلعب  والصين  وتركيا 

السادسة  والمجموعة  يكاترينبورغ، 

األرجنتين  منتخبات  تضم  واألخيرة 

ومصر  وهولندا  آسيا(  )بطل  وإيران 

وسُتلعب في مدينة كراسنويارسك.

عوض الكباشي كتب

»الرياضة للجميع« ينظم النسخة السادسة بالدحيل

الوجبة والهالل
في نهائي »بطولة الفرجان«

يلتقي فريقا الوجبة والهالل في السابعة 

ملعب  على  األربعاء  اليوم  مساء  من 

بطولة  نهائي  في  الشمالي  دحيل 

والتي  القدم،  لكرة  السادسة  الفرجان 

للرياضة  القطري  االتحاد  ينظمها 

الرياضة  وزارة  مظلة  تحت  للجميع 

الوجبة  فريق  تأهل  وجاء  والشباب. 

على  تغلبه  عقب  النهائية  للمباراة 

األحد  قوية  مباراة  بعد   0 /1 السيلية 

بين  وندية  تنافسًا  شهدت  الماضي 

حسم  األمر  نهاية  وفي  الفريقين، 

ليصعد  لصالحه،  النتيجة  السيلية 

على  للمنافسة  النهائية  المباراة  إلى 

لقب النسخة السادسة. طرف النهائي 

مواجهته  حسم  الهالل  فريق  وهو  اآلخر 

الترجيح  ركالت  خالل  من  حالول  مع 

للمباراة  األصلي  الوقت  انتهاء  بعد   ،2 /3
النهائي  قبل  الدور  في  أقيمت  التي 

فريق  ليصعد   ،1 /1 الفريقين  بتعادل 

لمالقاة  النهائية،  المباراة  إلى  الهالل 

وشهدت  البطولة.   كأس  على  الوجبة 

القدم،  لكرة  السادسة  الفرجان  بطولة 

ملعب  على  مبارياتها  أقيمت  التي 

من  كبيرًا  إقبااًل  الشمالي،  دحيل 

في  للمشاركة  القطريين،  الالعبين 

تعد  أنها  خاصة  البطولة،  منافسات 

طاقات  وإطالق  للمنافسة،  جيدة  فرصة 

بكشوفات  المسجلين  غير  الالعبين 

اتحاد كرة القدم، كما أنها توفر لألندية 

مواهب  الكتشاف  فرصة  الرياضية 

رياضية كروية واعدة. وكانت النسخة 

منافساتها  انطلقت  والتي  السادسة 

أقيمت  الدحيل، قد  على مالعب فرجان 

تقسيم  تم  حيث  المجموعات،  بنظام 

الفرق االثني عشر المشاركة، إلى أربع 

ثالثة  مجموعة  كل  ضمت  مجموعات، 

عشرين  من  يتكون  فريق  وكل  فرق، 

الواعد،  القطري  الشباب  من  العبا 

ويحرص  القدم.  كرة  لرياضة  والمحب 

على  للجميع  للرياضة  القطري  االتحاد 

كرة  لممارسة  للشباب  الفرصة  منح 

القدم الرياضة المحببة إليهم في مالعب 

مناطق  مختلف  على  الموزعة  الفرجان 

الرياضية  البطوالت  خالل  ومن  الدولة، 

إطار  في  مستمر،  بشكل  ينظمها  التي 

طرحها  التي  الحافلة  الفعاليات  رزنامة 

العديد  تضم  والتي  العام،  هذا  االتحاد 

الرياضية  والفعاليات  األنشطة  من 

الرياضة  اتحاد  ويهدف  المجتمعية. 

ممارسة  ثقافة  نشر  إلى  للجميع 

المجتمع  فئات  جميع  بين  الرياضة 

وكبار  واألطفال  والسيدات  الرجال  من 

أسلوب  الرياضة  جعل  بغرض  السن، 

حياة.

{  جانب من المنافسات

لقرعة بطولة العالم لكرة اليد »2023«

»عنابي اليد« في المستوى الثاني

بازل - قنا - كشف االتحاد الدولي لكرة اليد عن 

مستويات المنتخبات المشاركة في سحب قرعة 

والسويد  بولندا  في  المقررة  للعبة  العالم  بطولة 

خالل يناير 2023، وجاء المنتخب القطري ضمن 

كرواتيا،  منتخبات:  برفقة  الثاني  المستوى 

وبلجيكا، والبرازيل، والبرتغال، وبولندا، والجبل 

األسود، ومقدونيا الشمالية.

األول  الدور  قرعة  سحب  مراسم  وستجرى 

لتوزيع  بولندا،  في  المقبل  السبت  يوم  للبطولة 

على  البطولة  في  المشاركة  الـ32  المنتخبات 

ثماني مجموعات بواقع أربعة منتخبات في كل 

مجموعة.

في  اآلن  حتى  المشاركة  منتخًبا   26 وضمن 

منتخبات   5 تسمية  تبقت  حيث  البطولة، 

تصفيات  بطل  بجانب  إفريقيا،  قارة  ستمثل 

اتحاد أميركا الشمالية والكاريبي.

األول  المستوى  في  جاءت  التي  المنتخبات  أما 

حسب التصنيف المعلن اليوم، فهي: الدنمارك، 

والنرويج،  وفرنسا،  وإسبانيا،  والسويد، 

في  جاءت  كما   ،1 وإفريقيا  وألمانيا  وآيسلندا، 

والمجر،  صربيا،  منتخبات:  الثالث  المستوى 

وإفريقيا  والسعودية،  والبحرين،  واألرجنتين، 

3، وأما في المستوى الرابع  2، وتشيلي، وإفريقيا 
وإفريقيا   ،4 وإفريقيا  أوروغواي،  منتخبات:  جاءت 

بطل  وسلوفينيا،  وهولندا،  وكوريا،  وإيران،   ،5
تصفيات اتحاد أميركا الشمالية والكاريبي.

اليد،  لكرة  الدولي  االتحاد  أعلن  أخرى،  جهة  من 

الهولندي  المنتخبين  سيمنح  أنه  الثالثاء،  أمس 

في  للمشاركة  الدعوة  بطاقتي  والسلوفيني 

البطولة.

اليد  لكرة  القطري  المنتخب  تأهل  أن  إلى  يشار 

ترتيب  تصدره  بعد  جاء  العالم  بطولة  إلى 

للبطولة  الرئيسي  الدور  في  األولى  المجموعة 

في  أقيمت  التي  للرجال،  العشرين  اآلسيوية 

وتّوج  الماضي،  يناير  شهر  خالل  السعودية 

المنتخب القطري بلقبها بعد فوزه على المنتخب 

البحريني بنتيجة 29 /  24 في المباراة النهائية.

العالم  بطولة  في  القطري  المنتخب  ويشارك 

 ،2003 البرتغال  بعد  تاريخه  في  التاسعة  للمرة 

 ،2013 وإسبانيا   ،2007 وألمانيا   ،2005 وتونس 

والدنمارك  وألمانيا   ،2017 وفرنسا   ،2015 وقطر 

الثاني  المركز  حقق  حيث   ،2021 ومصر   ،2019
في  له  نتيجة  كأفضل   »2015 »قطر  نسخة  في 

تاريخ مشاركاته المونديالية.

{  عنابي اليد

ينظمها »الفيفا« في سبتمبر المقبل

انطالق النسخة الثانية
من دبلومة »إدارة األندية«
زيوريخ - قنا ــ  أعلن االتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا عن إطالق النسخة 

الثانية من برنامج دبلومة إدارة األندية التي ستنطلق في سبتمبر المقبل 

وتختتم في ديسمبر من العام 2023.

وأطلق »فيفا« هذا البرنامج، الذي يهدف إلى تزويد المديرين التنفيذيين 

لألندية والالعبين الدوليين السابقين من جميع أنحاء العالم بأحدث 

المعارف العملية والرؤى، لتقديم المساعدة لألندية في تغطية المجاالت 

الرئيسية المتعلقة بإدارتها الناجحة.

وذكر االتحاد الدولي لكرة القدم أنه سيتم قبول الطلبات المقدمة من 

المديرين التنفيذيين الحاليين لألندية، والالعبين الدوليين السابقين 

حتى يوم 31 يوليو المقبل، موضًحا أن الهدف من إطالق البرنامج هو 

تحقيق هدف منظومة كرة القدم من أجل »خلق نظام بيئي أكثر توازًنا«، 

والذي من خالله »سيتم توفير األدوات والمعرفة الالزمة له حتى يتمكن 

أكبر عدد من األندية حول العالم من المنافسة على أعلى مستوى داخل 

وخارج الملعب«.

وسيوفر البرنامج للمشاركين رؤى ووجهات نظر مباشرة حول أحدث 

البيانات واألبحاث، وتشمل الدورة عدًدا من الجوانب أبرزها: القيادة 

واإلدارة، إدارة المالعب، الحوكمة، المسائل القانونية، التسويق، 

االتصال، التمويل.

{  إقبال كبير على المشاركة

استعدادا لتنظيم كأس العالم »2023« للطاولة بجنوب أفريقيا

المهندي يقوم بجولة تفتيش في »ديربن«

بدأ خليل بن أحمد المهندي رئيس االتحاد 

األول  النائب  واآلسيوي،  والعربي  القطري 

الطاولة،  للكرة  الدولي  االتحاد  لرئيس 

أفريقيا  جنوب  في  التفتيشية  جولته 

»ديربن«  مدينة  استعدادات  على  للوقوف 

العالم  الستضافة منافسات بطولة كأس 

مايو   28 إلى   22 من  الفترة  خالل  لها  المقرر 

من العام المقبل.

من  المكون  التفتيش  لجنة  وفد  ووصل 

خليل المهندي نائب رئيس االتحاد الدولي 

واألسترالي  العالم،  بطوالت  عن  المسؤول 

لالتحاد  التنفيذي  المدير  داينتون  ستيف 

مدير  بساح  منير  والجزائري  الدولي، 

العالقات الدولية باالتحاد الدولي للعبة.

لجنة  ووفد  المهندي  استقبال  في  وكان 

التفتيش في مدينة ديربي رئيس االتحاد 

الجنوب أفريقي للطاولة جو كريم وعدد من 

خالل  وسيتم  بالمدينة،  المسؤولين  كبار 

الجولة زيارة مقر االتحاد الجنوب أفريقي، 

 ،eThekweni وبلدية   ،KZN ومقاطعة 

للوقوف على كافة التحضيرات والتجهيزات 

الخاصة بتنظيم جنوب أفريقيا للبطولة.

وتشمل الزيارة كذلك زيارة مركز مؤتمرات 

اإلقامة،  ترتيبات  وتقييم  الدولي،  ديربن 

المختلفة  الفنادق  في  جولة  ذلك  في  بما 

خالل  والمسؤولون  الالعبون  سيقيم  حيث 

على  نظرة  إلقاء  إلى  باإلضافة  البطولة، 

في  والترفيهية  السياحية  المعالم  بعض 

آلالف  مميزة  تجربة  من  للتأكد  ديربن 

على  سيحرصون  الذين  المشجعين 

حضور المنافسات في العام المقبل.

وسيتم تخصيص مؤتمر صحفي للكشف 

بحضور  التفتيش  لجنة  انطباعات  عن 

المهندي  يحضره  المحلية  اإلعالم  وسائل 

ومسؤولو االتحاد الجنوب أفريقي.

سيسافر  ديربن،  إلى  الزيارة  انتهاء  وبعد 

جنوب  بطولة  منافسات  لحضور  الوفد 

التي  الطاولة  لتنس  اإلقليمية  إفريقيا 

متعدد  بريكستون  مركز  في  ستقام 

 30 الخميس  غد  يوم  من  بداية  األغراض 

يونيو وتستمر حتى يوم األحد 3 يوليو.

االتحاد  رئيس  كاريم  جو  وكشف 

من  العديد  ترتيب  عن  أفريقي  الجنوب 

التفتيش  لوفد  المهمة  واللقاءات  الزيارات 

خالل  المهندي  برئاسة  الدولي  االتحاد  من 

والبداية  جوهانسبرج،  مدينة  إلى  زيارته 

ستكون مع باري هندريكس رئيس اللجنة 

وكذلك  إفريقيا،  جنوب  في  األولمبية 

أنغوال  هي  أفريقية  دول   10 ممثلي  مع 

ومالوي  وليسوتو  وإسواتيني  وبوتسوانا 

وموزمبيق وناميبيا وجنوب إفريقيا وزامبيا 

وزيمبابوي.

للوقوف  الفرصة  للوفد  ستتاح  كما 

االجتماعي  التماسك  تراث  برنامج  على 

ضمن  تأتي  والتي  الوطنية،  للجمعية 

جميع  في  الطاولة  تنس  لتعزيز  مبادرة 

تنمية  لتشجيع  أفريقيا  جنوب  أنحاء 

وتحديدا  سابقا  الكشف  وتم  المجتمع.  

الرسمي  الماضي عن الشعار  27 مايو  يوم 

 2023 الطاولة  لكرة  العالم  لنهائيات بطولة 

في حفل كبير بملعب موسى مابيدا.

األفريقي:  الجنوب  االتحاد  رئيس  وقال 

والتنوع  الحيوية  التصميم  »يجسد 

تنس  توفرها  التي  الديناميكية  والطاقة 

الطاولة للعالم، كما أن الشعار يساهم في 

خلق تجربة مؤثرة للغاية وشبابية وحيوية 

تشجع المستخدمين على المشاركة في 

هذه البطوالت التاريخية«.

دولة  المهندي بتجهيزات  أشاد  جانبه،  من 

جنوب أفريقيا الستضافة منافسات بطولة 

العالم، مؤكدا أن العمل على قدم وساق من 

ممكنة  صورة  بأفضل  البطولة  خروج  أجل 

من الناحية الفنية والتنظيمية.

في  جاهدين  نعمل  المهندي:  وأضاف 

على  بطوالتنا  تكون  ألن  الدولي  االتحاد 

مستوى عال وتتوافر فيها كل التسهيالت، 

ومن خالل هذه الزيارة لوفد لجنة التفتيش 

والتحضيرات  التجهيزات  على  وقفنا 

التوفيق  ونتمنى  باالستضافة،  الخاصة 

بأفضل  البطولة  لتخرج  أفريقيا  لجنوب 

صورة.

{  أمام شعار البطولة 

{  مع مسؤولي االتحاد الجنوب أفريقي  {  المهندي 

الكـشــف عـــن الشــعــــار الرســــمي.. وزيــــــارة خـــاصــة لجوهــانســبرج 

محمد الجزار كتب


