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ماجد الخليفي يؤكد في تصريحات لـ $ الرياضي:

تأخير التعاقدات.. إهمال !

أمام  »نحن  الرياضي:   $ لـ  تصريحات  في  وقال 

بمونديال  مباشر  بشكل  يرتبط  تاريخي  موسم 

صورة  لتقديم  الجميع  يستعد  أن  ويجب  قطر، 

من  وتعزز  عالميًا  الرائدة  قطر  بمكانة  تليق  مشرفة 

النجاح المنتظر لكأس العالم 2022 كأفضل النسخ 

مسؤولية  يشكل  وهذا  اإلطالق،  على  المونديالية 

تعزز  أن  يجب  فاألندية  الجميع،  أمام  مشتركة 

ألنه  الدوري  إثراء  على  قادرة  مميزة  بعناصر  صفوفها 

لمتابعة  فقط  ليس  العالم،  أنظار  محط  سيكون 

عناصره  منتخب  كل  لمتابعة  أيضا  بل  المنافسة 

الدولية التي تلعب في دورينا«.

اتحاد  في  المسؤولين  على  كذلك  »يجب  وأضاف 

الرزنامة  تثبيت   QNB نجوم  دوري  ومؤسسة  الكرة 

في  ومؤكدة  محددة  المباريات  مواعيد  على  واإلبقاء 

مواعيدها دون تغيير ألن التوقيت ليس فقط مرتبطا 

بمباريات الدوري بل أيضا بالتحضيرات للمونديال«

حقيقية  مسؤولية  أمام  الجمهور  »كذلك  وتابع 

تقديم  أجل  من  المدرجات  في  والتواجد  للحضور 

من  المتابعين  أنظار  أمام  لدورينا  جيدة  صورة 

عن  يختلف  الموسم  فهذا  العالم،  أرجاء  مختلف 

بداية  في  ينطلق  »دورينا  وواصل  آخر«  موسم  أي 

الحرارة  درجة  تكون  التوقيت  وهذا  أغسطس،  شهر 

مرتفعة خالله، لكن هناك مالعب مكيفة ستقام عليها 

الحضور  يستطيع  الجمهور  وبالتالي  المباريات، 

مالعب  وفي  مميزة  أجواء  في  بالمباريات  واالستمتاع 

مونديالية مجهزة بأفضل صورة ممكنة«.

التي  التحضيرات  ظل  في  للمنافسة  توقعه  وعن 

في  اعتدنا  »لقد  قال:  الحالي،  الوقت  في  تجرى 

فريقين  بين  المنافسة  تكون  أن  الماضية  السنوات 

قد  الفرصة  الموسم  هذا  لكن  والدحيل،  السد  هما 

تكون مناسبة تماما لباقي األندية للدفاع عن حظوظها 

عن  الدوليين  الالعبين  لغياب  نظرا  التنافس  في 

التي  الفرق  الدوري، وبالتالي أكثر  أنديتهم في بداية 

األندية  وعلى  والدحيل،  السد  هي  بذلك  ستتأثر 

األخرى أن تستفيد من ذلك لرفع مستوى التنافس«، 

مشيرًا إلى أن الغرافة أحد الفرق التي أعدت عدتها من 

أجل الدخول في دائرة المنافسة الموسم المقبل.

من  عنه  تحدثنا  ما  كل  من  الرغم  »على  وقال: 

من  وتيرة  بأفضل  األندية  تعمل  أن  تتطلب  عوامل 

الجديد  الموسم  خالل  مميزة  بصورة  الظهور  أجل 

تكمل  لم  األندية  بعض  هناك  أن  نجد  لألسف  لكننا 

الجديد،  للموسم  خطتها  عن  تعلن  ولم  تعاقداتها 

وهذا من وجهة نظري يعتبر إهماال، ألنه لم يتبق سوى 

وقت قصير على بداية الدوري، نحن أمام ما يقرب من 

تتأخر  وعندما  البطولة،  بداية  على  فقط  أسبوعين 

األندية في إتمام تعاقداتها وحسم األمور فيما يتعلق 

للموسم  رؤية  ووضع  الجدد  والالعبين  بالصفقات 

الجديد فالشك أن هذا سيكون له تأثير سلبي«.

ذلك  ورغم  دورينا  بعد  ستبدأ  دوريات  »هناك  وتابع 

أكملوا تحضيراتهم وبدأوا خوض مباريات ودية على 

أعلى المستويات من أجل الوصول ألقصى جاهزية، 

سيبدأ  اإلنجليزي  الدوري  المثال  سبيل  فعلى 

تخوض  اإلنجليزية  الفرق  شاهدنا  وقد  دورينا  بعد 

يونايتد  مانشستر  لقاء  مثل  قوية  ودية  مباريات 

التزال  وقت  في  المباريات  من  وغيرها  وليفربول 

تكشف  أو  العبيها  أمور  تحسم  لم  أنديتنا  بعض 

االنطالق،  وشك  على  أصبح  الذي  للموسم  خطتها 

جاهزيتهم  على  فقط  تؤثر  ال  األمور  هذه  ومثل 

للمنافسة بل تؤدي كذلك للعزوف الجماهيري، وهو 

األمر الذي ال نريده«.

عنابي الشاطئية رابع التصنيف العالمي
لوزان- قنا- حل المنتخب القطري للكرة الطائرة الشاطئية، المكون من الثنائي شريف يونس وأحمد 

تيجان، في المركز الرابع بالتصنيف العالمي الذي أعلنه االتحاد الدولي للعبة حديثا.

والثاني  األول  المركزين  في  البرازيل  منتخب  وجاء  نقطة،   5330 رصيده  في  القطري  المنتخب  وجمع 

من خالل الثنائي جورج وأندريه، الحاصل على المركز األول برصيد 6540 نقطة، والثنائي فيتور فليب 

وريناتو الحاصل على المركز الثاني برصيد 5580 نقطة، بينما حل الثنائي النرويجي مول وسوروم في 

المركز الثالث برصيد 5390 نقطة.

8 نتائج في جميع أحداث  ويشار إلى أن ترتيب المنتخبات في التصنيف الدولي يتم بناء على أفضل 

االتحاد الدولي للكرة الطائرة المعترف بها على مدار 365 يوما الماضية، حيث يحدث التصنيف بعد آخر 

حدث معترف به من قبل االتحاد الدولي.

دورينا من أوائل الدوريات التي تنطلق في العالم وإلى اآلن هناك أندية لم تعلن خطتها

يجب على الجميع تقديم صورة مشرفة بالمالعب والمدرجات في عام المونديال 

{ ماجد اللخيفي

وصف ماجد الخليفي، الالعب 
السابق والمحلل المخضرم في 

قنوات الكأس، الموسم الكروي 
الجديد بأنه عام المونديال، 

مؤكدًا أن هذا الوصف هو األنسب 
للموسم المقبل ألن كأس العالم 

2022 سيتخلله للمرة األولى في 
تاريخ دورينا، والشرق األوسط 

والمنطقة العربية.

    كتب         عادل النجار

اإلسباني خوانما.. مدرب فريق السد يؤكد:

غيــاب الدولييـــن »مــؤثــر«..!
في  السد  نادي  مدرب  خوانما  اإلسباني  تحدث 

اإلعداد  فترة  عن  النادي  لموقع  خاص  تصريح 

ومثالية،  جيدة  بطريقة  تمر  بأنها  وصفها  والتي 

واآلن  الدوحة،  في  األولى  المرحلة  قضينا  بعدما 

نكثف من التدريبات المختلفة في معسكر فيينا 

للوصول بالالعبين ألفضل جاهزية.

السد،  فريق  مدرب  خوانما  اإلسباني  وأعرب 

الخاص  اإلعداد  مرحلة  به  تمر  بما  سعادته  عن 

الجديد  للموسم  استعدادًا  السداوي  بالفريق 

.2023-2022
فلسفته  نقل  طريقة  وبخصوص 

اإلسباني:  المدرب  قال  لالعبين، 

فإنك  ما  شيئا  تصف  عندما 

الوقت،  نفس  في  الفكرة  تقلل 

الالعبين  من  الفلسفة  تنتقل 

من  انتقالها  من  أكثر  مدرب  إلى 

على  مؤكدًا  الالعبين،  إلى  مدرب 

يكون  أن  هي  فلسفة  أفضل  أن 

لالعبين  جيد  تشخيص  لديك 

وعن  قدراتهم.  مع  يتعارض  وأال 

في  جوارديوال  بيب  مع  عمله  فترة 

خوانما:  قال  سيتي،  مانشستر 

لقد أمضيت مع بيب ومانشستر 

أشهر،  وأربعة  عامين  سيتي 

عالية  مسابقات  في  لعبنا 

المستوى مثل الدوري اإلنجليزي 

من  العبين  ومع  األبطال  ودوري 

وحققنا  المستويات،  أعلى 

العديد من األلقاب.

أعمل  أن  رائع  ألمر  إنه  اإلسباني:  المدرب  وأضاف 

ممتن  وأنا  يوم،  كل  بيب  مثل  مميز  شخص  مع 

في  معهم  عملت  الذين  األشخاص  لجميع  جًدا 

النادي. 

أشار  المقبل،  الموسم  في  الفريق  أهداف  وعن 

ألن  مختلف  الموسم  هذا  أن  إلى  السد  مدرب 

مع  عادة  هم  الذين  الدوليين  القطريين  الالعبين 

لذلك  المقبلة،  الفترة  في  معنا  يكونوا  لن  الفريق 

سنحدد  لكننا  اآلن  محددة  أهداف  لدينا  ليس 

أهدافنا من خالل الموسم.

وعن تقييمه لفترة اإلعداد حتى اآلن، قال خوانما: 

هو  األهداف  أحد  ألن  األخير  بالسؤال  مرتبط  هذا 

التي  والقدرات  المهارات  واكتشاف  مشاهدة 

يمتلكها كل العب شاب، عندما نواجه مشكلة 

بسبب غياب الالعبين الدوليين علينا أيًضا 

أن نرى الفرصة المتاحة لمشاهدة الالعبين 

الالعبين  كل  اآلن  حتى  وأضاف:  الشباب. 

كبيًرا  جهًدا  يبذلون  الفريق  معسكر  داخل 

لفهم كل األشياء التي نقوم بها في حصص 

ويبذلون  للتعليمات  وينتبهون  التدريب، 

األفضل  لتقديم  الجهد  من  الكثير 

والمباريات  التدريبات  في 

خوانما  ووجه  الودية. 

الزعيم  لجماهير  رسالته 

قائاًل:  حديثه  نهائية  في 

رسالة  إرسال  أحب  ال 

أن  أفضل  بالكلمات.. 

المشجعون  يحب 

عندما  يشاهدونه  ما 

الفريق،  يلعب 

يحبون  مما  أكثر 

قوله  يمكنني  ما 

بالكلمات.

ويواصل فريق الكرة األول 

تحضيراته  السد  بنادي 

وحقق  الجديد  للموسم 

الفريق األول لكرة القدم بنادي 

رد  الفوز بهدفين دون  السد، 

اليثا  اندير  بروك  فريق  على 

المباراة  في  النمساوي، 

للزعيم  األولى  الودية 

الخارجي  بمعسكره 

استعدادًا  بالنمسا 

 -  2022 الجديد  للموسم 

.2023

     كتب       عوض الكباشي

تجديد إعارته من الدحيل لموسم جديد

المساكني مستمر مع العربي

أيو يكشف دور بيليه في انتقاله السد

أعلن النادي العربي عن تجديد إعارة الالعب 

موسم  لمدة  المساكني  يوسف  التونسي 

واحد من نادي الدحيل الرياضي، حيث كان 

النجم التونسي قد تألق بشكل كبير خالل 

سبيل  على  لعبه  الذي  الماضي  الموسم 

وساهم  للعربي،  الدحيل  من  أيضا  اإلعارة 

مختلف  في  جيد  بشكل  األحالم  ظهور  في 

الجماهير  دفع  الذي  األمر  وهو  المنافسات، 

النادي  إدارة  عملت  وقد  ببقاء،  للمطالبة 

فرض  أجل  من  معه  التعاقد  تجديد  على 

مهم  بالعب  االحتفاظ  وكذلك  االستقرار 

ومخضرم وبتلك القدرات المميزة.

سعادته  عن  المساكني  يوسف  أعرب  وقد 

الذي  الوقت  في  العربي،  مع  باستمراره 

ظهر إلى جانب الشيخ تميم بن فهد رئيس 

النادي خالل توقيع عقده الجديد.

والده  أن  أيو  أندريه  السد  العب  كشف 

األسطوري عبيدي بيليه كان له دور كبير في 

قرار انتقاله إلى دورينا

وقال الالعب عن الدور الذي قام 

انضمامه  أجل  من  والده  به 

بالفعل  تاريخ  »هناك  للسد 

ونادي  والدي  بين  يربط 

السد، فهو أول فريق يلعب له 

خارج غانا، كما تعرض خالل 

إلصابة  السد  مع  مشواره 

اإلصابة  تلك  ورغم  كبيرة 

من  كان  ما  كل  وفعل  برعايته،  السد  قام 

وارتباط  لذا يوجد حب   ، به  القيام  المفترض 

والنادي  والدي  بين  كبير 

وال  دائم،  اتصال  وهناك 

أعرف  أكن  لم  أنني  أخفي 

التفاصيل  من  الكثير 

ولدت  قد  أكن  لم  ألنني 

يلعب  والدي  كان  عندما 

إلى  استمتعت  لكني  هناك 

العبا  وأصبحت  نصيحته 

في السد«.
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العب  أن  عن  إعالمية  مصادر  كشفت 

خط الوسط فوسيني كوليبالي المدافع 

اإليفواري للترجي التونسي تلقى عرضا 

من أحد أندية دورينا، وذلك بعد سنوات 

تقارير  وذكرت  تونس.  في  التألق  من 

أن الالعب اإليفواري فوسيني كوليبالي 

دوري  أندية  أحد  من  عرضا  تلقى 

خالل  صفوفه  إلى  لالنتقال  قطر،  نجوم 

أن  إال  الجاري…  الصيفي  الميركاتو 

إدارة فريق الترجي لم تكشف عن رأيها 

في هذا العرض. ويبدو أن المدير الفني 

متمسك  معلول  نبيل  للترجي  الجديد 

من  يعد  الذي  كوليبالي  بخدمات 

تشكيلة  في  المهمة  األساسية  الركائز 

الفريق األحمر واألصفر. وكان كوليبالي 

في  التونسي  للدوري  جاء  قد  عاما(   29(

2010 من بوابة االتحاد المنستيري الذي 
بقي معه حتى 2013، ثم ضمه الترجي 

في 2014. ومددت إدارة الترجي عقد هذا 

الالعب ثالث مرات آخرها في يناير2020 

بعقد سينتهي في يونيو 2023.

أنه  تونسية  اعالم  وسائل  وذكرت 

منها  تعاني  التي  المشاكل  ظل  وفي 

عالقتها  في  التونسية  األندية  بعض 

االيفواري  يعتبر  األجانب  الالعبين  مع 

على  مثاليا  العبا  كوليبالي«  »فوسيني 

السنوات  مر  فعلى  المستويات.  جميع 

ب«  »الحديقة  أسوار  بين  قضاها  التي 

من  عدد  فعل  كما  الترجي  يساوم  لم 

وتأقلم  األداء  في  استقرار  مع  الالعبين، 

على  يشرف  مدرب  أي  مع  مشروط  غير 

الفريق.

قادما من الترجي التونسي

اإليفواري فوسيني على رادار دورينا

في إطار التحضيرات للمونديال

العنابي يواجه كندا وتشيلي بالنمسا
المباريات  عن  القدم،  لكرة  القطري  االتحاد  كشف 

الودية التي سيخوضها العنابي خالل شهر سبتمبر 

المقبل، وذلك ضمن برنامجه التحضيري استعدادا 

للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2022.

سبتمبر  خالل  القطري  المنتخب  يخوض  أن  وتقرر 

المقبل ثالث مباريات أثناء فترة أيام الفيفا الدولية، 

العنابي  برنامج  من  الثالثة  المرحلة  ضمن  وذلك 

لكأس العالم قطر 2022.

اللقاءات  مواعيد  القدم  لكرة  القطري  االتحاد  وأوضح 

كندا  منتخب  العنابي  سيواجه  حيث  المرتقبة 

سبتمبرالمقبل،  من  والعشرين  الثالث  بتاريخ 

السابع  بتاريخ  تشيلي  مباراة  ستكون  حين  في 

المباريات  وستقام  الشهر،  ذات  من  والعشرين 

بالنمسا.

من  التحضيرات  األول  الوطني  منتخبنا  ويواصل 

الجوانب  على  ويعتمد  يقيمه  الذي  المعسكر  خالل 

فترة  بعد  اللياقة  الستعادة  كبير  بشكل  البدنية 

قائمة  ت  وضمَّ لالعبين.  الصيفية  اإلجازة  توقف 

زكريا،  صالح  وهم:  العًبا،   35 للمعسكر  العنابي 

وجاسم  سهيل،  وأحمد  عبدالرزاق،  ويوسف 

ونايف  عياش،  ومحمد  طارق،  ومصطفى  جابر، 

الشيب،  وسعد  الطيري،  وأسامة  الحضرمي، 

ميجيل،  وبيدرو  حسن،  ويوسف  برشم،  ومشعل 

وطارق سلمان، وعبدالكريم حسن، وبوعالم خوخي، 

وعلي  خضر،  ومصعب  وعد،  ومحمد  عفيف،  وأكرم 

ومحمد  الهيدوس،  وحسن  الهاجري،  وسالم  أسد، 

ومعز  محمد،  وإسماعيل  الراوي،  وبسام  مونتاري، 

وعبدالله  مادبو،  وعاصم  بوضياف،  وكريم  علي، 

وحازم  منير،  وخالد  محمد،  وعبدالرحمن  األحرق، 

عالء،  وأحمد  األمين،  وهمام  فاضل،  وأحمد  أحمد، 

المقبلة  المرحلة  تشهُد  وسوف  حاتم.  وعبدالعزيز 

للعنابي  الخارجية  المعسكرات  من  سلسلة 

لالستعداد بصورة جيدة للمونديال.

المعسكر  إلنهاء  لمنتخبنا  الفني  الجهاز  ويسعى 

على  ركز  بعدما  المطلوب  بالشكل  الخارجي 

من  األولى  المرحلة  خالل  لالعبين  البدني  الجانب 

اما  لالعبين،  البدنية  اللياقة  لتحسين  المعسكر 

بالدرجة  فيه  التركيز  فسيتم  النمساوي  المعسكر 

أن  خاصة  والتكتيكي  الفني  الجانب  على  األولى 

الودية  المواجهات  العديد من  بطل آسيا سيخوض 

الالعبين  جاهزية  مدى  على  للوقوف  بالنمسا 

لبطولة  واستعدادا  تحضيرا  منهم  الشباب  وخاصة 

كأس العالم 2022.

انتهاء  عقب  للراحة  خلدوا  قد  األدعم  العبو  وكان 

التي  الذهبية  الكأس  في  مثالية  مشاركة 

استضافتها الواليات المتحدة األميركية مؤخرا وبلغ 

حيث  األول،  الظهور  في  النهائي  نصف  الدور  خاللها 

بنما  مع  بالتعادل  األول  الدور  في  المجموعة  تصدر 
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قبل أن يخسر في الدور نصف النهائي أمام الواليات 

المتحدة بنتيجة صفر/ 1.

أن  األربعاء  أمس  الكندي  االتحاد  أعلن  وبدوره 

في  تتواصل   2022 العالم  كأس  إلى  التحضيرات 

سبتمبر بمباراتين وديتين في فيينا بالنمسا.

الدولة  قطر  الكندي  المنتخب  وسيواجه 

سبتمبر   23 في  مرة  ألول  العالم  لكأس  المضيفة 

قبل أن يلتقي مع أوروجواي في 27 سبتمبر.

اإلعدادية  المباريات  أن  إعالمية  وسائل  وذكرت 

نافذة  خالل  وأورغواي  قطر  مع  الكندي  للمنتخب 

تدخل  أن  قبل  دولية  استراحة  آخر  هي  سبتمبر 

أن  بعد   ،1986 منذ  مرة  ألول  العالم  كأس  كندا 

الواليات  قبل  كونكاكاف  تصفيات  مسار  تصدرت 

والمكسيك. المتحدة 
{  من وسائل اإلعالم الكندية

عوض الكباشي كتب

{  من مباريات المنتخب في التصفيات األوروبية

بعثة العنابي وصلت القاهرة أمس

»عربية السلة« تنطلق اليوم
تنطلق اليوم البطولة العربية للمنتخبات العربية للشباب لكرة السلة.. ويشارك منتخبنا 

ة للشباب التي ستقام خالل الفترة من 14 إلى 21 يوليو 
َّ

الوطنّي للسلة في البطولة العربي

الجاري، في جمهورية مصر العربية بمشاركة منتخبات: قطر، واإلمارات، والسعودية، 

والكويت، والجزائر، وليبيا، باإلضافة إلى مصر )المستضيف(، ووصلت بعثة منتخبنا الوطني 

للشباب للعاصمة المصرية القاهرة، بعد أن أكمل المنتخب تحضيراته من خالل تنفيذ 

اإلعداد والتحضير للبطولة واالستحقاقات المقبلة.. حيث يستعد العنابي المشاركة في 

تصفيات الخليج المؤهلة لنهائيات آسيا والتي ستقام في مدينة دبي اإلماراتية خالل الفترة 

من 29 يوليو الجاري إلى 6 أغسطس المقبل والمؤهلة لبطولة كأس آسيا تحت 19 سنة، 

حيث يبدأ منتخبنا الوطنّي لسلة الشباب بلقاء الكويت يوم الجمعة 29 يوليو، ويلعب مباراته 

الثانية 30 يوليو أمام اإلمارات، وفي اليوم التالي يلعب أمام البحرين.

في ثالث مبارياته التحضيرية

الدحيل يواجه باناثينايكوس اليوناني

مبارياته  ثالث  الدحيل  يؤدي 

الخارجي  معسكره  في  التحضيرية 

النمساوية  سيفيلد  مدينة  في  المقام 

باناثينايكوس  فريق  يواجه  عندما 

االستعدادات  إطار  في  وذلك  اليوناني 

الجديد  الموسم  منافسات  لخوض 

خاض  الطوفان  وكان   .20222023
معسكره  خالل  وديتين  تجربتين 

ودياته  الفريق  استهل  حيث  اإلعدادي 

وانتهت  الروماني  كرايوفا  نادي  أمام 

لكل  هدفا  اإليجابي  بالتعادل  المباراة 

مايكل  للدحالوي  فيها  سجل  فريق 

أولونغا. 

وانتهت الودية الثانية أمام فريق اميست 

أهداف  بستة  الدحيل  بفوز  النمساوي 

مقابل واحد سجل فيها للطوفان مايكل 

اولونغا ثالثية فرجاني ساسي. ويتوقع 

كريسبو  هيرنان  المدرب  يعتمد  أن 

خاضت  التي  األساسية  تشكيلته  على 

الفريق  عن  يغيب  حيث  مباراتين  أول 

صفوف  في  تتواجد  التي  عناصره 

العنابي األول.  ويوالي الدحيل برنامجه 

اإلعدادي بعد ذلك وسيخوض التجربة 

اوغسبورغ  فريق  أمام  واألخيرة  الرابعة 

العودة  قبل  يوليو   16 بتاريخ  األلماني 

اإلعداد  برنامج  الستكمال  الدوحة  إلى 

للموسم الجديد.

اعتماد لجنة 
احتكام البطولة 
اآلسيوية للطائرة
اعتمد االتحاد اآلسيوي للكرة الطائرة لجنة 

احتكام البطولة اآلسيوية لمنتخبات الكرة 

الطائرة تحت سن 20 عاما في نسختها 

21 والمقرر إقامتها خالل الفترة من 22 حتى 
29 أغسطس القادم، وذلك بمشاركة 18 
منتخبا آسيويا تتنافس فيما بينها لبلوغ 

األدوار النهائية على مجمع صاالت عيسى 

بن راشد بمدينة عيسى الرياضية بالرفاع 

برئاسة اللبناني إميل جبور وعضوية كل 

من التايلندي كياتبونج راديشات، والكويتي 

بدر الكوس والعماني الدكتور شهاب 

الدين الريامي للجنة الفنية، فيما ضمت 

لجنة الحكام كال من الهندي بيني كونكي، 

السعودي الدكتور خالد الزغيبي، الكويتي 

عادل الحربي، العماني الدكتور عامر 

الطوقي، بجانب أربعة أعضاء من تايالند 

حيث مقر االتحاد اآلسيوي للعبة. 

وتشارك 18 دولة آسيوية باالستحقاق 

القاري موزعة على ست مجموعات ضمت 

األولى البحرين البلد المستضيف، هونغ 

كونغ والمملكة العربية السعودية، 

والمجموعة الثانية ضمت إيران، اليابان 

والهند، وضمت المجموعة الثالثة كال من 

كوريا، قطر والكويت، أما المجموعة الرابعة 

فضمت تايالند، كازاخستان واإلمارات، 

وضمت المجموعة الخامسة كال من 

العراق، استراليا وبنجالديش، فيما ضمت 

المجموعة السادسة الصين، الصين تايبيه 

وباكستان.


