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الغرافة يعسكر في »كارتبة« التركية
أعلن نادي  الغرافة  رسميا إقامة معسكره الخارجي بمدينة كارتبة التركية وذلك من 2 يوليو إلى 19 

يوليو المقبل استعدادا للموسم الجديد. 

وكان الغرافة أعلن مغادرة محترفيه البرازيلي جابريل بيريز، والمالي شيخ دياباتي، واإليراني سعيد 

عزت الله، والجزائري سفيان هني، واإليفواري جوناثان كودجيا، بعد انتهاء عقودهم.

والتقدير  بالشكر  الغرافة  إدارة  مجلس  »يتوجه  النادي  موقع  نشره  رسمي  بيان  في  الغرافة  وقال 

صفوف  تجديد  إطار  في  عنهم  االستغناء  قرار  بعد  وذلك  عقودهم،  المنتهية  المحترف  للخماسي 

الفريق«.

$ الرياضي يكشف المثير في عمومية الفرسان

طعون ومفاجآت قبل »انتخابات الخور«

حيدر آباد- قنا- فقد العربي القطري فرصته في التأهل 

للمباراة النهائية للبطولة اآلسيوية الرابعة والعشرين 

لألندية أبطال الدوري للرجال لكرة اليد، بعد خسارته 

أمام النجمة البحريني 21 /  22، أمس، في الدور نصف 

النهائي للبطولة المقامة في مدينة حيدر آباد الهندية، 

والمؤهلة لبطولة العالم لألندية أبطال القارات »سوبر 

جلوب 2022«.

ويلتقي النجمة في المباراة النهائية الخميس مع 

الكويت الكويتي الذي فاز على مواطنه القادسية 

بنتيجة 25 /  20 في المباراة األخرى للدور نصف 

النهائي، فيما يخوض العربي لقاء تحديد المركزين 

الثالث والرابع مع القادسية.

وكان العربي قد تأهل إلى الدور نصف النهائي بعد 

أن احتل المركز الثاني للمجموعة األولى في الدور 

التمهيدي من فوزين على النور السعودي 29/  24، وعلى 

تي سبورتس الهندي 38 /  19، وخسارة أمام القادسية 

الكويتي 16/  24.

من ناحية ثانية، فاز 

الوكرة القطري على 

تي سبورتس الهندي 

بنتيجة 38 /  28 في 

إطار مباريات تحديد 

المراكز من الخامس 

إلى الثامن.

وبذلك يلعب الوكرة 

غدا في مباراة تحديد 

المركزين الخامس 

والسادس مع النور 

السعودي الذي فاز 

اليوم على ميس كرمان اإليراني بنتيجة 34 /  31.

وكان الدحيل القطري قد تّوج بلقب النسخة األخيرة 

من البطولة التي ُأِقيمت في مدينة جدة بالمملكة 

العربية السعودية العام الماضي، وذلك بعد فوزه في 

المباراة النهائية على الكويت الكويتي بنتيجة 27 /  24.

ويمتلك نادي السد القطري الرقم القياسي في عدد 

مرات الفوز بلقب البطولة، حيث حصل على اللقب 

خمس مرات، بينما فاز الدحيل القطري باللقب 

ثالث مرات، والجيش القطري وكاظمة والقادسية 

الكويتيان مرتين، ومرة واحدة لكل من: الريان والعربي 

»قطر«، والفحيحيل والصليبيخات »الكويت«، واألهلي 

ومضر والنور »السعودية«، والسد »لبنان«، والنجمة 

»البحرين«.

العربي يفقد فرصة التأهل 
لنهائي »األندية اآلسيوية«

بعد الخسارة أمام النجمة البحريني
بالتعاون مع مركز »الشفلح«

اتحاد التنس ينظم فعالية ترفيهية لذوي اإلعاقة

والريشة  واالسكواش  للتنس  القطري  االتحاد  نظم 

التابعة  قطر  باديز  بست  مع  بالتعاون  الطائرة، 

صالة  في  اإلعاقة،  ذوي  لألشخاص  الشفلح  لمركز 

أيام،  ثالثة  مدار  على  بالسد  العطية  حمد  بن  علي 

فعالية الريشة االجتماعية الترفيهية.

لالتحاد  العام  السر  أمين  زينل  طارق  السيد  وقال 

في  الطائرة،  والريشة  واالسكواش  للتنس  القطري 

الرياضية  الفعالية  هذه  من  الهدف  إن  له،  تصريح 

مختلف  لتجاوز  اإلعاقة  ذوي  من  أبنائنا  مساندة  هو 

لهم تمكنهم  داعمة  التحديات، من خالل توفير بيئة 

مزيد  على  تساعدهم  جديدة،  مهارات  اكتساب  من 

االندماج في المجتمع ليكونوا قوة إيجابية قادرة على 

المساهمة  إلى  مشيرا  لقطر،  التنمية  حركة  دفع 

المبادرات  هذه  مثل  في  لالتحاد  المتواصلة 

المجتمعية.

ذوي  لالعبين  تدريبية  ورشة  الفعالية  وتضمنت 

فما  سنة   18( الشباب  لفئة  الخاصة  االحتياجات 

الوطنية  المنتخبات  العبي  بمشاركة  وذلك  فوق(، 

للريشة الطائرة.

وأشرف عدد من مدربي االتحاد على تعليم منتسبي 

مركز »الشفلح« قواعد ومهارات لعبة الريشة الطائرة 

بشكل نظري وتطبيقي، وذلك ضمن أجواء ترفيهية 

الختامي  اليوم  في  وتم  والتشويق.  للتحدي  ومثيرة 

توزيع شهادات وهدايا على المشاركين والمدربين.

{لقطة جماعية للمشاركين

اجتماع  لحضور  العمومية  الجمعية  أعضاء  يستعد 

 25 7:00 مساء  الـ  »العمومية العادية« لنادي الخور في 

يوليو المقبل، بمقر النادي وذلك لمناقشة الموضوعات 

المدرجة بجدول األعمال، والتي يأتي على رأسها اختيار 

الفترة  في  الخور  لقيادة  جديد  إدارة  مجلس  وانتخاب 

المقبلة.

الترشيح  باب  غلق  الخور  نادي  إدارة  أعلنت  أن  بعد 

األولى  قوائم،   3 تقدمت  حيث  النادي،  إدارة  لمجلس 

المهندي،  راشد  وعلي  المهندي،  مبارك  محمد  ضمت 

ومبارك  الحميدي،  ثامر  ناصر  ضمت  والثانية 

عبدالعزيز المهندي، أما القائمة الثالثة فضمت محمد 

إبراهيم آل سعيد، ومحمد علي المهندي.

في  واألحداث  الملفات  تابع  الرياضي«  »الوطن 

وجود  تشهد  والتي  المقبلة  الخور  نادي  انتخابات 

بين  ما  وتجمع  الخور،  أهل  تضم  مجموعات   3
قليلي  الشباب  بعض  وبجانب  الخبرة،  أصحاب 

الخبرة أو حتى عديمي التجارب اإلدارية.

وعلم »الوطن الرياضي« أن هناك »شكاوى« وطعونا 

إبعاد  أجل  من  المسؤولة  للجهات  تقدم  »جديدة« 

بعض المرشحين والتي تعني إبعاد قائمة أو ربما 

وقبل  العمومية  الجمعية  تشهد  وربما  قائمتين.. 

القوائم  إحدى  فوز  إعالن  المقبل  يوليو  في  انطالقتها 

وإبعاد  الطعون  قبول  تم  حال  في  بالتزكية،  الثالث 

المرشحين.

محبي  بعض  من  »تحفظ«  هناك  الكواليس  وفي 

النادي بسبب ترشيح بعض األسماء الشابة »عديمي 

الخبرة«، في إشارة إلى أنهم يحتاجون للخبرة الكافية 

نادي  هو  يعتبر  الذي  النادي  إدارة  من  تمكنهم  التي 

والجميع  الخور،  أهل  االهتمام من  المنطقة ويجد كل 

التي  المتميزة  القيادة  النادي  يجد  ان  على  حريص 

ستعيده مجددا مع الكبار.

وفي جانب آخر هناك ربما قبول لقائمة تضم الخبرة.. 

الخبرة  بين  تجمع  والتي  الشباب  وحيوية  طموح  مع 

التي يتمتع بها  الرغبة  النادي.. وهي  إدارة  والرغبة في 

الطعون ربما تسبق الصندوق  أن  إال  المرشحين،  كل 

لتحدد من يقود الخور ألربع سنوات قادمة.

للدورة  الترّشح  طلبات  لتلقي  الباب  فتح  تم  قد  وكان 

االنتخابية )2022 - 2026( من الخميس 9 يونيو 2022 

وحتى نهاية الدوام الرسمي للنادي يوم السبت وأن آخر 

الجمعية  على  لعرضها  األعضاء  اقتراحات  لتلقي  يوم 

العمومية يوم الجمعة الموافق 15 يوليو المقبل.

فهي  األعمال  بجدول  المدرجة  للموضوعات  وبالنسبة 

كالتالي: التصديق على محاضر اجتماعات الجمعية 

الرئيس  تقرير  ومناقشة  السابقة،  العادية  العمومية 

وخطة  وبرامج  المنتهية  السنة  في  النادي  أعمال  عن 

الختامي  الحساب  واعتماد  الجديدة،  للسنة  العمل 

مايو   31 في  المنتهية   )2022  -  2021( المالية  للسنة 

الماضي، وإقرار مشروع الموازنة للسنة المقبلة )2022 

وتعيين  الحسابات  مراقب  تقرير  ومناقشة   ،)2023  -

وانتخاب  سنة،  لمدة  أتعابه  وتقدير  حسابات  مراقب 

 2022( االنتخابية  للدورة  النادي  رئيس  ونائب  رئيس 

التي  للنادي  االستراتيجية  الخطة  واعتماد   ،)2026  -

يقدمها الرئيس المنتخب، والنظر في المسائل التي 

اجتماع  قبل  مقدمة  كانت  متى  األعضاء،  يقترحها 

التي  أو  األقل  على  أيام  بعشرة  العمومية  الجمعية 

يرى رئيس النادي عرضها على الجمعية العمومية.

معسكره  إقامة  أعلن  قد  الخور  نادي  وكان   

من  بداية  تركيا  في  الجديد  للموسم  التحضيري 

شهر أغسطس المقبل وسيستمر لمدة أسبوعين، 

وسيخوض الفريق عدة مباريات تحضيرية للتجهيز 

موسم  الثانية  الدرجة  لدوري  المناسب  بالشكل 

2022 - 2023، خاصة أن الفريق يتطلع للعودة سريًعا 
لدوري النجوم عقب الهبوط للدرجة الثانية في الموسم 

الماضي.

{ ناصر ثامر الحميدي{ محمد مبارك المهندي{ محمد إبراهيم

بداية من »5« يوليو المقبل

طرح المرحلة الثالثة 
من تذاكر »المونديال«

عن  )الفيفا(  القدم  لكرة  الدولي  االتحاد  أعلن 

 2022 FIFA قطر  عودة طرح تذاكر كأس العالم 

الخامس  يوم  وذلك  المقبل،  األسبوع  من  ابتداء 

أوال«، بعد  أوال يخدم  من يوليو، بمبدأ »من يأتي 

المترشحة   32 الـ  المنتخبات  قائمة  اكتمال 

للمونديال.

وذكر فيفا أنه سيطرح ما تبقى من تذاكر كأس 

يأتي  »من  بمبدأ  للبيع   2022 قطر   FIFA العالم 

فرصة  للمشجعين  سيتيح  ما  أوال«،  يخدم  أوال 

كروي  عرض  أكبر  في  مقاعدهم  لتأمين  أخرى 

على وجه األرض، الفتا إلى أن تذاكر أول نسخة 

من البطولة في الشرق األوسط ستتأكد مباشرة 

ألصحابها بعد اختيارهم لها، ودفعهم ثمنها على 

أبوابه  سيفتح  الذي   ،tickets /FIFA.com موقع 

يوليو  من  الخامس  الثالثاء  يوم  للمشجعين 

المقبل، ابتداء من الساعة 11:00 بتوقيت وسط 

أن  على  الدوحة،  بتوقيت  ظهرا  و12:00  أوروبا، 

تتواصل العملية حتى 16 أغسطس 2022.

الكرة  عشاق  القدم  لكرة  الدولي  االتحاد  وحث 

لمشاهدة  مقاعدهم  حجز  في  اإلسراع  على 

التذاكر  عدد  أن  خاصة  التاريخي،  الحدث  هذا 

تذكرة  مليون   1.8 بيع  أن  بعد  معدودا  أضحى 

قبل خمسة أشهر من انطالق البطولة، وهذا ما قد 

إذا زاد الطلب وقل  يؤدي إلنشاء قوائم احتياطية 

عدة  مواطني  من  الكبير  اإلقبال  مؤكدا  العرض، 

األخيرة،  اللحظات  مبيعات  تذاكر  القتناء  دول 

وعلى رأسهم بعد الدولة المضيفة قطر، كل من 

والمملكة  والهند  وألمانيا  وفرنسا  وإنجلترا  كندا 

العربية  واإلمارات  وإسبانيا  السعودية  العربية 

المتحدة والواليات المتحدة.

التعهد  على  التذاكر  حاملي  فيفا  شجع  كما 

أنه  إلى  الفتا  الكربون،  انبعاثات  بخفض 

سيعوض كل انبعاثات رحالتهم الجوية.

المبيعات  بفترة  العالم  اهتمام  يتزايد  أن  وتوقع 

بضرورة  المشجعين  على  مشددا  الجديدة، 

وتجنب  قطر،  نحو  لرحلتهم  الجيد  التخطيط 

ال  المزيفة،  والتذاكر  بها  المصرح  غير  المواقع 

سيما أن الموقع الرسمي هو الموقع الوحيد الذي 

كأس  تذاكر  على  الحصول  خالله  من  يمكن 

.tickets /FIFA.com وهو ،FIFA العالم

فئات  في  الواحدة  المباراة  تذاكر  وستتوفر 

األسعار األربع، مع العلم أن تذاكر الفئة الرابعة 

مخصصة فقط للمقيمين في قطر، ويمكن لكل 

مشجع أن يشتري ست تذاكر على األكثر لكل 

مباريات  لكل  أقصى  كحد  تذكرة  و60  مباراة، 

مباراة  من  أكثر  حضور  يمكنه  كما  البطولة، 

المجموعات،  دور  أثناء  الواحد  اليوم  في  واحدة 

يحق  كما  المباريات،  توافق  لقواعد  وفقا  وذلك 

القدرة  وأصحاب  الخاصة  االحتياجات  لذوي 

تذاكر  على  الحصول  الحركة  على  المحدودة 

ذوي االحتياجات الخاصة.

بداية من موسم »2022 - 2023«

»القطرية« راعيًا رسميًا 
لقميص باريس سان جيرمان

شريك  القطرية،  الجوية  الخطوط  أعلنت 

جيرمان  سان  باريس  لنادي  الرسمي  الطيران 

الطيران  شريك  أصبحت  أنها   ،2020 عام  منذ 

على  الحائز  الفرنسي  النادي  لقميص  الرسمي 

العديد من الجوائز، وذلك لعّدة أعوام ابتداًء من 

موسم 2022/ 23.

ومع حصوله على 46 لقبًا رئيسيًا مهمًا في مختلف 

يعد  جيرمان  سان  باريس  نادي  فإن  البطوالت، 

بعالمة  يتمتع  واستثنائيا  عالميا  قدم  كرة  نادي 

والترفيه  الرياضة  مجاالت  بين  تجمع  مبتكرة 

عالمية  تجارية  عالمة  بذلك  ليصبح  واألزياء، 

ويعتبر  االستثنائي.  الحياة  ونمط  للرياضة 

الملعب  هو   Parc des Princes  - األمراء  ملعب 

الفرنسي  النادي  ألبطال  المخصص  الرئيسي 

من  الفرنسي  الدوري  بطولة  لقب  على  الحائز 

من  واحدًا  يعتبر  والذي  مرات،   10 األولى  الدرجة 

بين ثالثة أندية أوروبية تمكنت من الوصول إلى 

 UEFA أوروبا  أبطال  دوري  في  اإلقصائية  األدوار 

 2012 عام  منذ  البطولة  مواسم  جميع  في  وذلك 

بحسب الموقع اإللكتروني.

ويلعب نادي باريس سان جيرمان دورًا مهمًا في 

محفظة الرعايات الرياضية المتنامية للخطوط 

بالعالمة  االحتفاء  وسنواصل  القطرية،  الجوية 

التجارية للنادي الباريسي مع مئات الماليين من 

مشجعي نادي باريس سان جيرمان في جميع 

استثنائية  تجارب  إتاحة  مع  العالم،  أنحاء 

برنامج  سيصبح  الذي  االمتياز  نادي  ألعضاء 

سان  باريس  لنادي  الرسمي  الدائم  المسافر 

باقات  للعطالت  القطرية  ستقدم  كما  جيرمان. 

الفرصة  إلتاحة  النادي  لمشجعي  رسمية  سفر 

لعشاق كرة القدم من جميع أنحاء العالم للسفر 

ورؤية  المدينة  بزيارة  واالستمتاع  باريس،  إلى 

كيليان  مثل  القدم،  كرة  العبي  أفضل  من  عدد 

مبابي وليونيل ميسي ونيمار جونيور وسيرجيو 

الباقات  هذه  وستشمل  وماركينيوس.  راموس 

تذاكر الذهاب والعودة، وخيارات اإلقامة، وتذاكر 

حضور المباريات.

العمليات  رئيس  أنتينوري،  تييري  وقال 

»لقد  القطرية:  الجوية  الخطوط  في  التجارية 

دخلنا حقبة جديدة في شراكتنا مع أحد أكبر 

جيرمان.  سان  باريس  نادي  العالم،  في  األندية 

النادي، حيث سيشهد  وعززنا شراكتنا مع هذا 

جيرمان  سان  باريس  لنادي  المقبل  الموسم 

هذا  لقمصان  القطرية  الجوية  الخطوط  رعاية 

النادي الشهير، حيث ستزدان قمصان الالعبين 

في  الحال  هو  وكما  القطرية.  الناقلة  بشعار 

باريس  نادي  فإن  القطرية،  الجوية  الخطوط 

سان جيرمان يّتمتع بطموحات كبيرة في كرة 

القدم ونتطلع إلى أن نكون جزءًا من نجاحاته في 

األعوام المقبلة«.

{ القطرية على قمصان الباريسي

{ قطر جاهزة الستضافة المونديال

كتب           محمد الجزار

كتب             عوض الكباشي

»الغرافة« يحسم صفقة 
الكاميروني أبوبكر

الكاميروني  الالعب  صفقة  حسم  في  الغرافة  نادي  نجح 

فينسنت أبو بكر، قادما من النصر السعودي.

صفقة  عن  ستعلن  الغرافة  إدارة  أن  كورة  موقع  وأكد 

فينسنت أبو بكر بشكل رسمي خالل الساعات المقبلة.

سليماني  إسالم  مع  مفاوضات  في  دخل  قد  الغرافة  وكان 

العب سبورتينج لشبونة، لكن مع قدوم أبو بكر، سيكون 

من  قريبا  الجزائري  الالعب 

نوتينجهام فورست اإلنجليزي.

مع  بكر  أبو  فينسنت  وشارك 

خالل  مباراة   23 في  النصر 

وسجل  الماضي،  الموسم 

تمريرات   4 وقدم  أهداف   8
مستوى  وعلى  حاسمة.. 

تألق  الكاميروني،  المنتخب 

األمم  كأس  في  بكر  أبو 

اإلفريقية، وقاد منتخب بالده 

الثالث،  المركز  الحتالل 

قائمة  تصدر  كما 

الهدافين.
{ أبوبكر
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في بطولة العالم العسكرية بالنمسا

فضية وبرونزية لعنابي »القفز المظلي«

التابع  المظلي  للقفز  القطري  المنتخب  حقق 

بالقوات  الجوية  للرياضات  قطر  للجنة 

الفضية  الميدالية  المشتركة،  الخاصة 

للفرق، والبرونزية للفردي في ختام مشاركته 

)السيزم(  العسكرية  العالم  بطولة  في 

جوسينج  بمدينة  أقيمت  التي   2022 لعام 

بجمهورية النمسا.

مسابقة  في  الفضية  الميدالية  وجاءت   

في  حل  بعدما  للفرق  الرباعي  التماسك 

خلف  نقطة   243 برصيد  الثاني  المركز 

المنتخب البلجيكي الفائز بالذهبية برصيد 

األلماني  المنتخب  على  ومتفوقا  نقطة،   264
نقطة.   208 برصيد  البرونزية  على  الحاصل 

وتكون فريق »التماسك الرباعي« من القافزين 

حمد  راشد المري، وعبد العزيز الشمري، فهد 

الشمري، وراشد الكبيسي.

طريق  عن  فجاءت  البرونزية  الميدالية  أما   

فردي  الهدف  مسابقة  في  العبيدي  صالح 

المنتخب  قافز  فيها  الرابع  المركز  حقق  التي 

ان  إلى  ويشار  الكواري..  محمد  القطري 

يمثلون  قافًزا   )250( مشاركة  شهدت  البطولة 

)34( دولة.

والهدايا  للدروع  تبادال  الحفل،  ختام  وشهد   

أكدت  متميزة  أخوية  أجواء  وسط  التذكارية 

على عمق العالقة بين الجميع.

فريق  كابتن  المري  راشد  حمد  القافز  وأعرب 

بالنتائج  سعادته  عن  الرباعي،  التماسك 

في  القطري  المنتخب  حققها  التي  الجيدة 

كبيرة  مشاركة  شهدت  التي  البطولة  هذه 

مشيرا  العالم،  في  المنتخبات  أفضل  من 

إلى ان المنافسات كانت قوية من أجل الفوز 

الفرق  منافسات  في  خاصة  األولى  بالمراكز 

المنتخب  مع  قويا  التنافس  كان  حيث 

البلجيكي من أجل الظفر بالمركز األول ونيل 

التنافسي  المستوى  أن  مؤكدا  الذهبية، 

للبطولة كان مرتفعا، وجميع الفرق كانت في 

كامل االستعداد والتركيز.

وقال المري: لقد تفوقنا على نخبة مميزة من 

أفضل ممارسي الرياضات الجوية في العالم، 

فقد شارك في البطولة فرق قوية، ونحن نفذنا 

جميع قفزاتنا بدقة ونجحنا في تحقيق أكبر 

معدل.

الحاصل  العبيدي  صالح  أبدى  جانبه  من 

الهدف  مسابقة  في  البرونزية  الميدالية  على 

الفني  وبالمستوى  بالميدالية  سعادته  فردي 

اإلثارة  أن  إلى  مشيرا  للبطولة،  والتنظيمي 

كانت حاضرة منذ اليوم األول وكان التنافس 

للمنتخب  وكان  المشاركين،  بين  قويا 

األولى  المراكز  إلى  الوصول  في  حظ  القطري 

بفضل اإلعداد الجيد قبل المشاركة في هذه 

البطولة.

للغاية  قوية  كانت  المنافسة  أن  وأضاف 

كان  قافز  وكل  الهدف،  مسابقة  في  خاصة 

يسعى لتقديم أفضل ما لديه لتحقيق أفضل 

النتائج، وان المنتخب القطري استحق الفوز 

بالفضية والبرونزية بعدما قدم أداء مميزا في 

البطولة.

{ لقطة جماعية لمنتخبنا { تتويج الفائزين

عوض الكباشي كتب

الشيخ عبدالعزيز بن سعود يشيد باستمرار التعاون

بحضور ممثلي شركات األندية

»القطرية« تجدد رعايتها 
لدوري الكريكيت

»QSL« تنظم ورشة عمل الرقابة المالية

لرياضة  القطرية  اللجنة  جددت 

القطرية  الجوية  والخطوط  الكريكيت 

T20 2022 التي ينظمها  رعايتهما لبطولة 

بمشاركة  للكريكيت  القطري  االتحاد 

الغربي  الخليج  ملعب  على  فريًقا   64
المباراة  تقام  أن  المقرر  من  للكريكيت. 

ملعب  على  الممتاز  الدوري  من  النهائية 

الجمعة.  غد  يوم  اآلسيوي  الكريكيت 

ويضم دوري »الممتاز« 10 فرق حيث تميز 

للكريكيت  وريورز  نادي  بإنضمام  النهائي 

عالوًة  للكريكيت.  المسند  جلفار  ونادي 

30 فريًقا في  على ذلك، تنافس ما يقارب 

C« أربعة  الدوري »B«، بينما يضم   »دوري 

وعشرين فريًقا.

الباكر،  أكبر  السيد  سعادة  وقال 

الخطوط  لمجموعة  التنفيذي  الرئيس 

الخطوط  رعاية  »تعّد  القطرية:  الجوية 

 QCA T20 لبطولة  القطرية  الجوية 

بارزة  رئيسية  محطة  بمثابة   ،2022
والتزامنا  القطرية،  للناقلة  بالنسبة 

في  الكريكيت  رياضة  ودعم  بتطوير 

تعزيز  يسّرنا  كما  القطري.  المجتمع 

لرياضة  القطرية  اللجنة  مع  شراكتنا 

للكريكيت«. الكريكيت 

الشيخ  سعادة  أعرب  جانبه  من 

الرحمن  عبد  بن  سعود  بن  عبدالعزيز 

آل ثاني، رئيس اللجنة القطرية لرياضة 

الرعاية  الستمرار  امتنانه  عن  الكريكيت 

مع الخطوط الجوية القطرية، مشيرًا إلى 

الشراكة  نطاق  لتوسيع  االتحاد  سعي 

الفترة  في  القطرية  الجوية  الخطوط  مع 

المقبلة.  

أقامت مؤسسة دوري نجوم قطر بالتعاون 

مع االتحاد القطري لكرة القدم ورشة عمل 

 ،2023  -  2022 للموسم  المالية  الرقابة 

وذلك صباح أمس األربعاء بفندق شيراتون 

الدوحة، بحضور عدد من السادة أعضاء 

لجنة الرقابة المالية، وممثلين قانونيين 

واالتحاد  والشباب  الرياضة  وزارة  من 

ممثلي  إلى  باإلضافة  القدم،  لكرة  القطري 

)دوري  األولى  الدرجة  دوري  أندية  شركات 

نجوم QNB( وأندية دوري الدرجة الثانية. 

كافة  إطالع  إلى  العمل  ورشة  وتهدف 

الُمستجدات والتطورات  األندية على آخر 

فيما يتعلق بلوائح الرقابة المالية للموسم 

 .2023 - 2022

{ الشيخ عبد العزيز بن سعود بن عبد الرحمن آل ثاني

{ حضور شركة النادي األهلي 

على هامش المعسكر التدريبي

في نسختها الثالثة عن بعد

سفيرنا بسويسرا يستقبل وفد الطائرة الشاطئية

األكاديمية األولمبية تختتم ندوة »الثقافة األولمبية«

جهام  بن  محمد  السفير  سعادة  أعرب 

عن  سويسرا  في  قطر  دولة  سفير  الكواري 

للكرة  لمنتخبنا  بالتوفيق  تمنياته  خالص 

المتواجد حالًيا بمدينة  الشاطئية  الطائرة 

مع  اعداد  معسكر  في  السويسريه  بيرن 

استقباله  خالل  وذلك  سويسرا  منتخب 

الطائرة  للكرة  الوطني  منتخبنا  لوفد 

العالمي  المصنف  يضم  الذي  الشاطئية 

بحضور  تيجان  وأحمد  يونس  شريف 

لجنة  رئيس  ونائب  اإلدارة  مجلس  عضو 

محمد  باالتحاد  الشاطئية  الطائرة  الكرة 

بقيادة  الفني  الجهاز  وأعضاء  الكواري  سالم 

مدرب المنتخب ماريانو بابلو وقام سعادته 

وهنأهم  األدعم  ثنائي  جهود  على  بالثناء 

على إحرازهم الميدالية البرونزية األولمبية 

في طوكيو 2020 وعلى تحقيقهم التصنيف 

لقب  إلى  ووصولهم  عالمًيا  المتقدم  الدولي 

لهم  سعادته  وتمنى  عالمًيا  األول  المصنف 

واالستحقاقات  البطوالت  خالل  التوفيق 

المستويات  أعلى  إلى  والوصول  القادمة 

المشرفة،كما  النتائج  أفضل  وتحقيق 

وجه سعادته بتذليل أي عقبات تواجه وفد 

بعثتنا خالل تواجدهم في سويسرا.

أعضاء  من  عدد  االستقبال  حفل  حضر 

كال  ضم  سويسرا  لدى  قطر  دولة  سفارة 

المالكي  خالد  الدبلوماسيين  السادة  من 

النعيمي. وعبدالله 

عضو  الكواري  سالم  محمد  قدم  جهته  من 

الكرة  لجنة  رئيس  ونائب  اإلدارة  مجلس 

والتقدير  الشكر  الشاطئية خالص  الطائرة 

جهام  بن  محمد  السفير  سعادة  إلى 

االستقبال  وحسن  الحفاوة  على  الكواري 

كافة  بتقديم  والمبادرة  الضيافة  وكرم 

التسهيالت ألفراد البعثة وتذليل أية عقبات 

سويسرا  في  المنتخب  تواجد  فترة  خالل 

المشرفة  النتائج  أفضل  بتحقيق  ووعد 

إقليمًيا  القطرية  الرياضة  رفعة  يحقق  مما 

ودولًيا.

األكاديمية  اختتمت  قنا-  الدوحة- 

األولمبية  الثقافة  ندوة  القطرية  األولمبية 

هذا  روزنامة  ضمن  الثالثة  نسختها  في 

»القيم  عنوان  تحت  أقيمت  التي  العام، 

األحداث  في  التطوع  وثقافة  األولمبية 

الرياضية«، بمشاركة ما يقارب السبعين 

بنظام  قطر  دولة  وخارج  داخل  من  دارسا 

التعلم عن بعد.

في  األولى  المحاضرة  في  واستعرض 

كوستانتينوس  البروفيسور  الندوة  هذه 

األولمبية  األكاديمية  عميد  جويرجادس، 

متعلقة  ومحاور  موضوعات  عدة  الدولية، 

والخاص  الندوة  عنوان  من  األول  بالشق 

البداية  األولمبية، حيث تحدث في  بالقيم 

ثم  القديمة،  األولمبية  األلعاب  نشأة  عن 

الحديثة،  األولمبية  الحركة  إلى  انتقل 

األلعاب  دورات  في  األولمبية  والقيم 

المسؤولية  أهمية  على  معرجا  األولمبية، 

عمل  صميم  من  تأتي  التي  االجتماعية 

اللجنة األولمبية الدولية، والتي تم تدوينها 

األولمبي.  للميثاق  األساسية  المبادئ  في 

من جهته، تناول السيد ناصر المغيصيب 

مدير استراتيجية المتطوعين في اللجنة 

المحاضرة  خالل  واإلرث،  للمشاريع  العليا 

الشق  ناقشت  المحاور  من  عددا  الثانية، 

ثقافة  وهو  الندوة،  عنوان  من  الثاني 

وتناولت  الرياضية،  األحداث  في  التطوع 

للفرد  وأهميته  التطوعي،  العمل  ثقافة 

والمجتمع والمؤسسات الوطنية والدولية، 

وأهمية  أولمبية،  كقيمة  التطوع  وثقافة 

الرياضية،  الروح  لتحفيز  التطوعي  العمل 

استراتيجيات  عن  للحديث  انتقل  ثم 

وبعدها  باإلرث،  وارتباطها  التطوعي  العمل 

المتطوعين  إدارة  تحدث عن استراتيجية 

خصوصا  الكبرى،  الرياضية  األحداث  في 

كأس  في  المتطوعين  إدارة  استراتيجية 

العالم FIFA قطر 2022.

األولمبية  األكاديمية  روزنامة  أن  إلى  يشار 

القطرية هذا العام تتضمن إقامة أربع نسخ 

تهدف  حيث  األولمبية،  الثقافة  ندوة  من 

األولمبية  الثقافة  نشر  إلى  الندوات  هذه 

والتي  المجتمعات،  أفراد  بين  والرياضية 

األولمبية  األكاديمية  أهداف  أهم  من  تعد 

القطرية.

{ السفير يستقبل البعثة


