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ليفربول اإلنجليزي يعلن تعاقده مع كارفاليو.. العب فولهام
المنتخب  مهاجم  مع  تعاقده  عن  القدم،  لكرة  اإلنجليزي  ليفربول  نادي  أعلن   - قنا   - لندن 

البرتغالي للشباب تحت 21 عاما، فابيو كارفاليو قادما من فريق فولهام.

وذكر النادي اإلنجليزي في بيان له أنه تعاقد مع الالعب الشاب بعد الدور المحوري الذي لعبه 

عودة  في  ومساهمته  الماضي،  الموسم  في  اإلنجليزية  البطولة  دوري  بلقب  فولهام  تتويج  في 

الفريق إلى الدوري الممتاز.

 24 رقم  القميص  سيرتدي  الذي  كارفاليو  مع  التعاقد  فترة  عن  اإلنجليزي  النادي  يكشف  ولم 

الموسم المقبل.

حسن ربيعة الكواري.. مدير التسويق في المونديال يؤكد:

نفاد مليون و»800« ألف تذكرة لكأس العالم

مدير  الكواري  ربيعة  حسن  كشف 

 FIFA العالم  كأس  بطولة  في  التسويق 

لطرح  القادمة  المرحلة  أن   2022 قطر 

فرصة  تعد  الثالثاء  ليوم  المقررة  التذاكر 

مباريات  في  مقعد  القتناص  ذهبية 

بعد  التذاكر  لمحدودية  نظرا  البطولة 

خالل  تذكرة  ألف  و800  مليون  قرابة  نفاد 

المراحل الماضية.

كأس  بطولة  في  التسويق  مدير  وأفاد 

العالم FIFA قطر 2022 بأن التذاكر المقرر 

الغالبية  تشكل  المرحلة  تلك  في  طرحها 

لتذاكر  المتبقي  الرصيد  من  العظمى 

شهدته  ما  ظل  في  وخاصة  المونديال 

 40.5 بـ  يقدر  إقبال  من  السابقة  المراحل 

مليون طلب. وقبل ساعات على فتح الباب 

نوه   ،2022 قطر  مونديال  تذاكر  لشراء 

الزائفة  المواقع  توخي  بضرورة  الكواري 

الذي  الوحيد  الرسمي  الموقع  بأن  وشدد 

تذاكر  على  الحصول  خالله  من  يمكن 

FIFA. 2022 هو:  FIFA قطر  كأس العالم 

عمليات  جميع  تتم  حيث   com/tickets
الشراء من خالله، بما يجنب المشجعين 

المواقع االحتيالية والتذاكر المزيفة.

المشجعون  كان  إذا  عما  وبسؤاله 

نتيجة  لمعرفة  المرة  تلك  سينتظرون 

أكد  القرعة،  بنظام  أسوة  الشراء  عملية 

سيجري  المشتراة  التذاكر  أن  المصدر 

عملية  اكتمال  بعد  مباشرة  تخصيصها 

السداد. وستستمر المرحلة بداية من يوم 

ظهرا  عشرة  الثانية  عند  يوليو   5 الثالثاء 

المرحلة  وسُتغلق  المكرمة  مكة  بتوقيت 

أبوابها يوم 16 أغسطس المقبل.

على  تذاكر   6 شراء  المشجع  ويستطيع 

كحد  تذكرة  و60  مباراة،  لكل  األكثر 

وبإمكان  البطولة،  مباريات  لجميع  أقصى 

واحدة  مباراة  من  أكثر  حضور  المشجع 

المجموعات  دور  خالل  الواحد  اليوم  في 

كما  المباريات،  توافق  لقواعد  وفقًا  وذلك 

على  القدرة  ومحدودي  اإلعاقة،  لذوي  يحق 

الحركة الحصول على تذاكر ذوي اإلعاقة.

وسيتمكن المشجعون القادمون من خارج 

الرقمية  َهّيا  بطاقة  استخدام  من  قطر 

كتأشيرة دخول للبالد، وإجماال يجب على 

الخارج  من  القادمين  المشجعين  جميع 

تأكيد خطط إقامتهم بعد شراء تذاكرهم 

لدخول دولة قطر والدخول إلى االستادات.

الواحد فيشترط عليهم  اليوم  أما مشجعو 

الرقمية  هيا  بطاقة  على  الحصول  كذلك 

الحاجة  دون  للبالد  الدخول  كتصريح 

يشترط  ولتفعيلها  لإلقامة،  مكان  لحجز 

األساسية  المتطلبات  من  عدد  تلبية 

المباريات، وحجز  كالحصول على تذاكر 

تذكرة طيران ذهاب وعودة.

المرحلة القادمة غدا 
فرصة ذهبية القتناص 

مقعد في مباريات البطولة

{ حسن ربيعة الكواري

محمد الجزار يجب توخي الحذر من المواقع الزائفة.. وموقع الفيفا هو الوحيد المخصصكتب

البلوشي يرأس البعثة.. وتضم »26« العبا

خوان مانويل يجهز »الزعيم« بالنمسا
السد  بعثة  االثنين  اليوم  صباح  الدوحة  تغادر 

لكرة القدم متوجهة إلى النمسا للدخول في 

استعدادا  خارجي  تدريبي  معسكر 

ويستمر   2022 الجديد  للموسم 

حتى العشرين من هذا الشهر.

الرسمي  الموقع  وأوضح 

الزعيم  بعثة  أن  السد  لنادي 

غالم  محمد  سيرأسها 

الرياضي،  المدير  البلوشي 

وتتكون من 26 العبا باألضافة 

واإلداري،  الفني  للجهازين 

جهاد  عبدالله،  يوسف  وهم: 

إبراهيم،  عبدالله  محمد، 

توريس،  غيليرمي  آيو،  أندريه 

رودريجو  كازورال،  سانتي  يونغ، 

عبدالله  بونجاح،  بغداد  سيار،  أحمد  تباتا، 

فيصل  السعيد،  أحمد  أحمد،  حسن  اليزيدي، 

آزادي، محمد مناعي، معاذ عبدالله، طالل بهزاد، 

فيصل،  عبدالرحمن  الودية،  معاذ  الليثي،  بهاء 

محمد  النعيمي،  عبدالرحمن  مهدي،  عبدالله 

حميد،  نايف  بكري،  عبدالرحمن  القريشي، 

العبو  المعسكر  عن  ويغيب  راشد.  عبدالرحمن 

العنابي  بمعسكر  الرتباطهم  القطري  المنتخب 

العالم  كأس  لبطولة  استعدادًا  التدريبي 

المقبلة 2022. وسيلعب السداوية في المعسكر 

الفنية  التدريبات  جانب  إلى  ودية،  مباريات   3
الالعبين  وكافة  الفريق  ستجهز  التي  والبدنية 

أو المحليين للموسم  سواء المحترفين األجانب 

الجديد تحت قيادة المدرب اإلسباني خوانما.

من  اثنين  على  اإلبقاء  أمس  قرر  قد  السد  وكان 

كازورال  سانتي  وهما  إضافي  لموسم  نجومه 

ورودريغو تباتا.

قد  عاما  الـ37  صاحب  كازورال  اإلسباني  وكان 

عام  صيف  في  القطرى  العمالق  لصفوف  انضم 

انتقال حر بعقد لمدة عامين،  2020، في صفقة 
بعد نهاية عقده مع ناديه السابق فياريال. 

وقدم  الريان  نادي  قادًما من  للزعيم  تاباتا  وانضم 

مع الفريق مستويات متميزة وهو ما جعل النادي 

يجدد له لموسم آخر. وكان نادي السد قد تعاقد 

ليلو  مانويل  خوان  اإلسباني  المدرب  مع  رسميا 

 ،2023 /2022 الجديد  الكروي  الموسم  من  بداية 

للمدرب  صورة  تويتر  عبر  السد  حساب  ونشر 

خوان  »رسميًا..  بتعليق:  وصحبها  الجديد، 

الموسم  من  بداية  للزعيم  مدربًا  ليلو  مانويل 

المقبل 2022/ 23«. 
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بطلنا يوسف الجابر يتوج كأفضل العب

مشاركة دولية واسعة بأغلى بطوالت »البولينج«
اليوم  منافسات  األمس  مساء  تواصلت 

المفدى  األمير  سمو  كأس  لبطولة  الثالث 

القطري  االتحاد  ينظمها  والتي  للبولينج، 

الثامن  حتى  للبولينج  قطر  بمركز  للعبة 

الالعبين  أبرز  بمشاركة  يوليو،  شهر  من 

المصنفين على مستوى العالم. 

ومثيرة  قوية  البطولة  منافسات  وجاءت 

العب  السادة  بدر  الالعب  تمكن  حيث 

تحقيق  من  للشباب  القطري  المنتخب 

بعدما  األولى  المحاولة  في  نتيحة  أفضل 

المركز  في  بعده  ليحل  نقطة،   1287 جمع 

وفي  المريخي،  جاسم  القطري  الثاني 

الراشدي،  علي  االماراتي  الثالث  المركز 

محمد  موسى  االيراني  الرابع  المركز  وفي 

القطري  الخامس  المركز  وفي  برجاحي، 

السادس  المركز  الله حسن علي، وفي  عبد 

المركز  وفي  ديلكامين،  ماركلي  الفلبيني 

الثامن  وفي  عادل،  فارس  السوري  السابع 

التاسع  وفي  السحوتي،  ناصر  القطري 

القطري  العاشر  وفي  جمال،  محمد  القطري 

حمد الزوقاري.

القطري  المنتخب  العب  ان  إلى  ويشار 

أفضل  بجائزة  أمس  توج  الجابر  يوسف 

العب في منافسات ثاني أيام البطولة وأبدى 

الالعب سعادته بالجائزة وتمنى أن يوفق في 

المستوى  بذات  البطولة  منافسات  إكمال 

باللقب  الفوز  بدافع  يشارك  أنه  خاصة 

في  القطري  المنتخب  العبي  أقدم  من  ألنه 

العبي  طموحات  ان  إلى  مشيرا  البطولة.. 

والهدف  البطولة  هذه  في  القطري  المنتخب 

اللقب للمحافظة عليه ألن  هو الحصول على 

بلقبها  توج   2019 عام  في  أقيمت  بطولة  آخر 

العب منتخب قطر غانم بوجسوم. 

إعداد  خير  تعتبر  البطولة  هذه  أن  وأكد 

في  مشاركته  قبل  القطري  للمنتخب 

البطولة العربية القادمة التي ستقام بمصر 

خالل شهر اغسطس المقبل..

وعضو  البطولة  مدير  المرزوقي  سالم  وأكد 

النسخة  ان  القطري  االتحاد  إدارة  مجلس 

ذات  تعتبر  البولينج  بطولة  من  الحالية 

األولى  النسخة  انها  اعتبار  على  خصوصية 

بعد التوقف الطويل بسبب جائحة كورونا.

مشاركة  تشهد  البطولة  ان  المرزوقي  وقال 

وسنغافورة  وتايالند  أميركا  وابرزها  دولية 

والكويت والسعودية وعمان واالمارات ومصر.
{ المرزوقي يتحدث للزميل عوض الكباشي  { يوسف الجابر 

عوض الكباشي كتب

بديال عن األردني البخيت المصاب

عبدالرحمن محمد ينضم للجهاز اإلداري

رسمًيا.. أم صالل يعلن
انضمام راشيدوف 

األهلي يتعاقد مع الجزائري هني.. رسميا

تأجيل كأس أمم إفريقيا إلى »2024«

أعلن نادي أم صالل، أمس األحد، تعاقده 

رسمًيا مع الالعب ساردار راشيدوف قادًما 

من نادي باختاكور األوزبكي.

لنادي  الرسمي  الموقع  ورحب 

والذي  الجديد  بالعبه  صالل  أم 

خاض  أن  األوزبكي،  لالعب  سبق 

مع  القطري  الدوري  في  تجربة 

برفقته  قدم  الذي  الجيش،  نادي 

كان  حيث  رائعة،  مستويات 

األجانب  المحترفين  أفضل  من 

صفوف  في  لعب  كما  بالمسابقة.. 

نادي قطر أيضا، في موسم 2020/2019.

التركية،  أزميت  إلى  راشيدوف  وانتظم 

معسكره..  صالل  أم  فيها  سيقيم  التي 

خالل  صالل،  أم  لصفوف  انضمامه  بعد 

له  يتسنى  حتى  المقبلة،  القليلة  األيام 

رشيدوف  وسيكون  الفريق  مع  السفر 

الذي  البخيت،  ياسين  لألردني  بديال 

اليد،  مرفق  في  بكسر  لإلصابة  تعرض 

سيبعده لثالثة أشهر على أقل تقدير عن 

صقور برزان.

 3 خوض  الفريق  معسكر  ويتضمن 

 
َّ

أن صالل  أم  نادي  د  وأكَّ ودية.  مباريات 

المرحلة  يعدُّ  للفريق  التركي  المعسكر 

الثانية من اإلعداد للموسم الجديد، بعد 

أن كانت البداية بالدوحة، وهي المرحلة 

العودة  قبل  وذلك  برزان،  لصقور  المهمة 

التحضيرات  في  للدخول  الدوحة  إلى 

الموسم  النطالق  واألخيرة  النهائية 

الجديد بداية أغسطس القادم.

عززت إدارة النادي األهلي الرياضي صفوف 

النجم  مع  بالتعاقد  األول  القدم  كرة  فريق 

المحترف  ليكون  هني  سفيان  الجزائري 

استعدادا  الفريق  بصفوف  الخامس 

للموسم الرياضي الجديد 2022 – 2023.

انضمامه  عقد  هني  سفيان  الالعب  ووقع 

من  قادما  القطرية،  األندية  عميد  لصفوف 

سيدافع  سنتين  لمدة  بعقد  الغرافة  نادي 

فيها عن شعار األهلي. وتمت مراسم توقيع 

الالعب بحضور السيد عارف عبدالرحمن 

والكابتن  للنادي  العام  المدير  العبدالله 

عبدالله جاسم المدير الرياضي.

صفوف  تكتمل  هني  سفيان  وبانضمام 

اإليرانيان  وهم  بالمحترفين  الفريق 

زادة،  خليل  وشجاع  كنعاني  سيد 

واألردني  بوزو  لويس  خوسيه  واإلسباني 

عينت  أخرى  ناحية  من  النعيمات.  يزن 

السابق  الفريق  العب  األهلي،  النادي  إدارة 

اإلداري  الجهاز  في  محمد،  عبدالرحمن 

لفريق كرة القدم بالنادي .

وسيكون عبدالرحمن محمد أحد العناصر 

الفترة  في  القدم  كرة  لفريق  اإلدارية 

المقبلة.

الرباط - قنا - أعلن االتحاد اإلفريقي لكرة 

القدم »الكاف« تأجيل موعد انطالق كأس 

كوت  في  إقامتها  المقررة  اإلفريقية  األمم 

السيد  وقال   .2024 يناير  حتى  ديفوار 

االتحاد  رئيس  موتسيبي  باتريس 

إن  له،  تصريح  في  القدم،  لكرة  اإلفريقي 

كأس  انطالق  موعد  تأجيل  قرر  الكاف 

األمم ستة أشهر حتى يناير 2024.

مسابقة  إطالق  أيضا  موتسيبي  وأعلن 

الموسم  في  اإلفريقي  السوبر  دوري 

من  العاشر  في  البداية  وستكون  المقبل 

اجتماع  خالل  القراران  وجاء  أغسطس. 

المنتظر  ومن  المغرب،  في  اليوم  الكاف 

أن يتسبب تأجيل كأس األمم في جدل 

البطولة  موعد  تعارض  بسبب  جديد 

القارية مع ارتباطات العديد من الالعبين 

المقرر  من  وكان  أوروبا.  في  المحترفين 

اإلفريقية  األمم  كأس  منافسات  إقامة 

القادمة في الفترة من 23 يونيو وحتى 23 

يوليو 2023 في كوت ديفوار.

يذكر أن منتخب السنغال هو حامل لقب 

النسخة األخيرة 2021 من بطولة كأس 

أمم إفريقيا ألول مرة في تاريخه، بعد الفوز 

النهائية  المباراة  في  مصر  منتخب  على 

بركالت الترجيح 4 - 2 بعد التعادل 0 - 0 

في الوقتين األصلي واإلضافي.

{ راشيدوف

{ سفيان هني
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شكر نادي الدحيل على التعاون

الريـان يجـدد إعـارة مـال اللـه

 الدحيل   نادي  إلدارة  الشكر   الريان   نادي  إدارة  قدمت 

على تمديد إعارة الالعب علي مال الله، وذلك في إطار 

التعاون المشترك بين الناديين.

وكان الريان قد أعلن عن استمرار المدرب التشيلي 

الموسم  خالل  الفريق  قيادة  في  كوردوفا  نيكوالس 

المكثفة  تدريباته  ليواصل   ،2023  2022- الجديد 

المتاحين  الالعبين  ومشاركة  بحضور  ملعبه  على 

معسكر  إلى  السفر  قبل  وذلك  الحالي،  الوقت  في 

اإلعداد الخارجي. 

وأجرى الفريق تدريباته أمس على مرحلتين األولى 

الملعب،  بأرض  والثانية  »الجيم«،  األحمال  بصالة 

الجانب  على  التشيلي  المدرب  خاللها  من  ركز 

البدني لالعبين. 

األوروبي  معسكره  سيخوض  الريان  أن  المعروف 

المباريات  من  عدًدا  الرهيب  وسيخوض  هولندا  في 

الودية خالل المعسكر. { علي مال الله

كتب       عوض الكباشي

 بعد تتويجهم بثالث ميداليات في بطولة غرب آسيا بإيران

استقبال حافل ألبطال أدعم »اإلسكواش«
عادت إلى أرض الوطن بعثة منتخبنا القطري 

في  ناجحة  مشاركة  بعد  للرجال  لإلسكواش 

النسخة الرابعة لبطولة غرب آسيا بإيران توج 

خاللها بثالث ميداليات ملونة.

وكان في استقبال بعثة المنتخب لدى وصولها 

المهندي  سعد  السيد  الدولي  حمد  مطار  إلى 

للتنس  القطري  لالتحاد  التنفيذي  المدير 

أحمد  والسيد  الطائرة  والريشة  واالسكواش 

باالتحاد  العامة  العالقات  لجنة  رئيس  بطي 

حرصوا  الذين  االتحاد  أسرة  موظفي  من  وعدد 

على تقليد بعثة منتخبنا الوطني باقات الورود 

منافسات  خالل  بذلوها  التي  لجهودهم  تقديرا 

هذه البطولة.

يوسف  السيد  يترأسها  التي  البعثة  وضمت 

المنتخبات  لجنة  رئيس  نائب  المالكي 

القطريين  الالعبين  لإلسكواش،  القطرية 

وأحمد  أمجد  أزالن  وسيد  التميمي  عبدالله 

جانب  إلى  المالكي  وعبدالرحمن  التميمي 

المدرب مسعود باقر.

وتمكن بطل أدعم االسكواش عبد الله التميمي 

الذهبية  والميدالية  األول  المركز  اقتناص  من 

لفئة فردي الرجال في هذه البطولة بعد تغلبه 

اإليراني  نظيره  على  النهائية  المباراة  في 

صاحب األرض علي رضا شمالي بثالثة أشواط 

نظيفة.

كما رفع المنتخب القطري لالسكواش رصيده 

تحقيقه  بعد  البطولة  هذه  في  الميداليات  من 

المركز الثاني وفضية منافسات الفرق.

البرونزية والثالثة عن طريق  وجاءت الميدالية 

فردي  فئة  في  أمجد  أزالن  سيد  القطري  الالعب 

الرجال.

التنفيذي  المدير  المهندي  سعد  السيد  وهنأ 

والريشة  واالسكواش  للتنس  القطري  لالتحاد 

القطريين  الالعبين  له  تصريح  في  الطائرة 

خالل  ملونة  ميداليات  ثالث  على  بحصولهم 

تقديره  عن  معربا  اآلسيوي  االستحقاق  هذا 

الوصول  في  ساهم  من  وكل  جميعا  لجهودهم 

لتحقيق هذه النتائج المشرفة.

في بيروت.. وبحضور دحالن الحمد رئيس االتحاد اآلسيوي

انطالقة قوية لبطولة
غرب آسيا أللعاب القوى

الثانية  آسيا  غرب  بطولة  األمس  عصر  افتتحت 

ينظمها  التي  القوى  ألعاب  في  والشابات  للشباب 

االتحاد اللبناني للعبة بين 3 و6 يوليو الجاري على 

الجمهورية  رئيس  برعاية  الجمهور  نادي  ملعب 

دحالن  سعادة  وبحضور  عون  ميشال  العماد 

جمعان الحمد رئيس االتحاد اآلسيوي. 

وتشارك في البطولة تسع دول وهي سلطنة ُعمان، 

سوريا،  األردن،  العراق،  اليمن،  قطر،  الكويت، 

فلسطين ولبنان.

اللبناني  الوطني  النشيد  االفتتاح  حفل  وتضمن 

البطولة  في  المشاركة  الدول  وفود  واستعراض 

فالعديد من الكلمات من ممثل راعي االفتتاح. 

فيها:  قال  الحمد  دحالن  لسعادة  كلمة  وكانت 

معالي الوزير زياد مكاري وزير اإلعالم ممثل فخامة 

عون  ميشال  العماد  اللبنانية  الجمهورية  رئيس 

راعي بطولة غرب آسيا الثانية للشباب والشابات 

أللعاب  اللبناني  االتحاد  رئيس  سعادة  وروالن 

رئيس  السادة  للبطولة  المنظمة  واللجنة  القوى 

وأعضاء اتحاد غرب آسيا ورؤساء االتحادات األهلية 

المشاركة.

 أبناءنا األبطال والبطالت.. يشرفنا اليوم أن نعود 

إلى ميدان ومضمار  إلى لبنان وتحديدا  من جديد 

نادي الجمهور لنلتقي في بطولة متجددة تختص 

بالمواهب الطامحة لحصد التفوق واألرقام الجديدة 

تقديم  على  قادرا  وبات  واجتهد  استعد  من  لكل 

األفضل في هذا السباق أو المسابقة. وأضاف: اليوم 

األولى  المراكز  في  الوجود  إثبات  رحلة  تباشرون 

القارية  بالبطوالت  التواجد  في  جديتكم  وتؤكدون 

القادمة خصوصا أنكم على عتبة منافسات بطولة 

العالم للشباب. وفي انطالقة التحدي لحصد شرف 

التتويج وإعالء ترتيب بالدكم بالميداليات الملونة.  

وقال: اليوم نحن ننتظر منكم إطالق شرارة التوهج 

اآلسيوية  القارة  وبطالت  كأبطال  الوصول  ألجل 

كولومبيا  في  المقررة  للشباب  العالم  بطولة  في 

وثقتنا كبيرة لطموحاتكم وهدفنا لتحقيق األفضل 

هنا..  منافساتكم  مسيرة  في  واألسرع  واألعلى 

وتحدي  والمحبة  األرز  أرض  لبنان  في  اليوم  نحن 

نجاحات  استكمال  أراد  واحد  بلد  في  وكلنا  الذات 

دول  في  االشقاء  كل  واستضافة  األولى  البطولة 

غرب آسيا لهذه البطولة، ومن جديد نحن مع موعد 

للتعرف على مواهبنا االسيوية ومدى حرصهم على 

استمرار عشقهم ألم األلعاب ومدى جاهزيتهم لكل 

االستحقاقات القادمة.

أتوجه بجزيل الشكر  أن   وختم: اسمحوا لي هنا 

لكل العاملين في تنظيم وإنجاح هذه البطولة من 

بالشكر  أتوجه  كما  ومتطوعين..  وحكام  إداريين 

لإلخوة في اإلعالم المرئي والمسموع على حرصهم 

بالبطولة  المشاركة  وكانت  الحدث.   هذا  إلبراز 

جيدة رغم غياب السعودية واإلمارات والبحرين إال 

أن طالئع النتائج كانت إيجابية للغاية خصوصا 

من  عدد  تاهل  سجلت  التي  القطرية  للمشاركة 

األبطال والبطالت. 

وكان وفد دولة قطر قد وصل لبنان وخاض تمارينه 

على ميدان ومضمار المدينة الرياضية في بيروت 

وسط متابعة رئيس االتحاد محمد عيسى فضالة 

والوفد المرافق، ويتوقع أن يعقد اجتماع بين رئيس 

قبل  األهلية  االتحادات  ورؤساء  اآلسيوي  االتحاد 

مغادرته بيروت متوجها إلى مدينة يوجين لحضور 

بطولة العالم وكذلك اجتماعات االتحاد الدولي.

{ الوفد القطري 

{ الحمد يلقي كلمة االفتتاح 

الحمد: نتطلع لرؤية مواهبنا 
اآلسيوية في هذه النسخة

كتب        محمد الجزار

في لندن وباريس.. برعاية االتحاد القطري للرياضة للجميع

قطر تشارك في التحدي العالمي »القوس إلى القوس«
القطري  االتحاد  مبادرات  تتواصل 

وزارة  مظلة  تحت  للجميع،  للرياضة 

المرة  هذه  لتتخذ  والشباب،  الرياضة 

خالل  ومن  قطر  من  انطالقا  عالميا،  بعدا 

راية  يحملون  الذين  ورياضييها  شبابها 

إلى  القطرية  الرياضة  ورسالة  التحدي، 

الموعد هذه  الحدود، حيث سيكون  خارج 

»القوس  العالمي  التحدي  خالل  من  المرة 

وركوب  والجري  للسباحة  القوس«  إلى 

أعلن في مؤتمر صحفي  والذي  الدراجات، 

عقد ظهر أمس، ويعتبر هذا التحدي بمثابة 

أطول ترايثلون في العالم، حيث يربط بين 

إلى  وصوال  لندن  البريطانية  العاصمة 

بذلك  وهو  باريس،  الفرنسية  العاصمة 

يمتد لمسافة 471 كلم، وتأتي المشاركة 

خالل  من  العالمي،  التحدي  في  القطرية 

الفريق المكون من فهد محمد البوعينين، 

العزيز  وعبد  العمادي،  العزيز  عبد  وطالل 

يوسف العبد الله، وبرعاية االتحاد القطري 

للرياضة للجميع خالل الفترة من العاشر 

وحتى التاسع عشر من شهر يوليو الحالي.

مدير  الدوسري  الله  عبد  السيد  ورحب 

القطري  باإلتحاد  واألنشطة  الفعاليات 

القطرية  بالمشاركة  للجميع  للرياضة 

مبادرة  عن  اإلعالن  اليوم  يسرنا  قائال: 

رعاية  خالل  من  عالمية  وبصبغة  جديدة 

»تحدي  في  القطرية  للمشاركة  االتحاد 

القوس إلى القوس«، وهو تحٍد عالمي، لم 

شخصاعلى   46 سوى  إنجازه  في  ينجح 

مستوى العالم.

الفريق  مشاركة  رعاية  أن  الدوسري  وأكد 

نشر  بمثابة  التحدي،  هذا  في  القطري 

أفراد  بين  وممارستها  الرياضة،  لثقافة 

الرياضة  الضوء على  المجتمع، وتسليط 

المستوى  على  للشباب  أهميتها  وتأكيد 

تحقيق  أجل  من  وكذلك  العالمي، 

اإلنجازات والنجاحات الفردية والجماعية، 

خالل  من  نريد  وأضاف:  قطر.  دولة  باسم 

مشاركة الفريق القطري في هذا التحدي، 

تحقيق أرقام جديدة، حيث سيكون فريقنا 

هو األول خليجيا وعربيا، في هذا التحدي 

العالمي الكبير.

وتمنى الدوسري التوفيق للفريق القطري، 

مؤكدا  جماعية،  أو  فردية  بصفة  سواء 

في  تجربتهم  سينقلون  المشاركين  أن 

وسائل  على  حساباتهم  عبر  التحدي  هذا 

التواصل االجتماعي، إضافة إلى حسابات 

وذلك  للجميع،  للرياضة  القطري  االتحاد 

بهدف نشر ثقافة ممارسة الرياضة، وصقل 

المواهب والقدرات للشباب القطري، بغية 

بها  يفخر  إنجازات  تحقيق  إلى  الوصول 

الجميع في دولة قطر. 

تحدي القوس إلى القوس عبارة عن رحلة 

تربط بين اثنين من أجمل مدن العالم هما 

لندن وباريس من خالل الجري والسباحة 

التحدي  ينطلق  حيث  الدراجات،  وركوب 

آرتس في لندن ويستمر بدون  من ماربل 

توقف وصوال إلى قوس النصر في باريس.

ويسمى هذا التحدي إفرست للسباحة في 

السباحة  المفتوحة وهو عبارة عن  المياه 

عبر القناة اإلنجليزية بشكل منفرد حيث 

تبلغ أقصر مسافة للسباحة في القناة 34 

ساعات   7 عن  مايزيد  يبلغ  بتوقيت  كم 

ركوب  إلى  إضافة  ساعة،   27 يبلغ  واألبطأ 

والجري  كم،   297 لمسافة  الدراجات 

التحدي  تاريخ  ويرجع  كلم.   140 لمسافة 

إلى 147 عاماً حيث سجلت أول محاولة في 

عام 1875. يواجه المشاركون في السباق 

تعد  حيث  ومتعددة  كبيرة  صعوبات 

القناة اإلنجليزية من اكثر ممرات الشحن 

تجنب  السباحين  على  ويجب  إزدحاماً 

إلى  إضافة  يوم  كل  عبارة  و200  ناقلة   600
المد،  بينها  من  التي  األخرى  الصعوبات 

والموجات الكبيرة، وبرودة المياه.

من تحقيق الفريق للبقاء إلى جانب الرياضات األخرى

عمومية الشمال تشيد بإنجازات النادي

جمعيته  أمس  الشمال  نادي  عقد 

 21 بحضور  وذلك  العادية،  العمومية 

عضوًا.

شمسان  عبدالله  العمومية  وحضر 

وإبراهيم  النادي  رئيس  نائب  السادة 

حسين السادة مدير عام النادي وممثل 

وزارة الرياضة والشباب.

لكرة  األول  الفريق  لنتائج  التطرق  وتم 

أندية  ضمن  البقاء  حقق  والذي  القدم 

بعد  الماضي  الموسم  في  النجوم  دوري 

أن احتل المركز العاشر، وإلى إنجازات 

النادي  في  األخرى  الفردية  األلعاب 

الشاطئية  والطائرة  القوى  ألعاب  مثل 

االنتقال  تم  ذلك  وعقب  والسباحة، 

الجمعية  اجتماع  أعمال  جدول  إلى 

التصديق  خالل  من  العادية  العمومية 

العادية  العمومية  اجتماع  محضر  على 

مناقشة  مباشرة  وبعدها  السابقة، 

النادي  أعمال  عن  النادي  رئيس  تقرير 

في السنة المنتهية 31/ 05/ 2022 وبرامج 

خطة العمل للسنة الجديدة.

الختامي  الحساب  اعتماد  تم  كما 

مشروع  وإقرار  والمنتهية  المالية  للسنة 

ومناقشة  المقبلة،  السنة  الموازنة 

وتعيين  الحسابات،  مراقب  تقرير 

مراقب الحسابات وتقدير أتعابه المالية 

إلى  باإلضافة  المنتهية.  القادمة  للسنة 

للنادي،  اإلستراتيجية  الخطة  اعتماد 

وفي األخير تم النظر في المسائل التي 

اقترحها األعضاء.

نائب  السادة  شمسان  عبدالله  وأكد 

رئيس نادي الشمال في تصريحات له 

خالل  رائعة  بمستويات  ظهر  الفريق  أن 

الموسم الماضي، بعد الجهود المبذولة 

من الجميع لتحقيق هدف البقاء.

نعمل  أننا  الشمال  يميز  ما  وأضاف: 

كأسرة واحدة، لهذا عندما نسطر هدفا 

الجميع  أن  شك  وال  إليه،  نصل  معينا 

شاهد نتائجنا الرائعة ليس فقط على 

بل  القدم  لكرة  األول  الفريق  مستوى 

حتى الفئات السنية واأللعاب األخرى.

سيكون  المقبل  الموسم  أن  إلى  وأشار 

التحضير  الضروري  ومن  أصعب، 

الجاهزية  لقمة  للوصول  جيد  بشكل 

المرة  هذه  الموسم سيبدأ مبكرا  ان  بما 

في شهر أغسطس المقبل.

مع  بالتنسيق  النادي  إدارة  وتابع: 

المحترفين  ملف  أغلقوا  الفني  الجهاز 

بالتجديد ألمجد عطوان مع استمرارية 

وبهاء  علوان  علي  األردني  الثنائي 

ماتيوس  البرتغالي  وكذلك  فيصل، 

الفرنسي  المدافع  مع  وتعاقدنا  ناني.. 

لويك الندير.

بالنتائج  النادي  رئيس  نائب  وأشاد 

حيث  الفردية،  لأللعاب  المشرفة 

الميداليات  من  العديد  على  تحصلنا 

بينها  من  القوى،  ألعاب  مستوى  على 

متر   400 بسباق  إسماعيل  عمار  تتويج 

األلعاب  دورة  في  الذهبية  بالميدالية 

أخرى  إنجازات  جانب  إلى  الخليجية، 

والسباحة  الشاطئية  الطائرة  كرة  في 

فئاتها. بجميع 

الموسم  وختم حديثه قائال: سنخوض 

المراكز  في  التواجد  أجل  من  المقبل 

المتقدمة.

عبدالله شمسان السادة: طموحنا كتب        وحيد بوسيوف
المنافسة على المراكز المتقدمة


