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تين هاج يطلب ضم راموس
طلب الهولندي إريك تين هاج، المدير الفني لمانشستر يونايتد، التعاقد 

مع أحد الالعبين البارزين في الدوري البرتغالي، خالل الميركاتو الشتوي 

المقبل. ووفقا لصحيفة »ذا صن« البريطانية، فإن تين هاج طلب ضم 

جونكالو راموس، مهاجم بنفيكا، خالل الميركاتو الشتوي لتعزيز قوة 

الشياطين الحمر. وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن قيمة راموس تبلغ 

25 مليون جنيه إسترليني، ولديه شرط جزائي في عقده مع بنفيكا يبلغ 
100 مليون إسترليني. وأوضحت أن راموس ارتبط باالنتقال إلى نيوكاسل 

يونايتد خالل الميركاتو الصيفي الماضي، حيث كان إيدي هاو، مدرب 

الماكبايس، يبحث عن مهاجم جديد، كما كان تحت أنظار بايرن ميونخ. 

كشف عن هويته وشعاره

عبدالله بن فالح رئيسًا التحاد الرياضات اإللكترونية

} تصوير- أسامة الروسان

للرياضات  القطري  االتحاد  كشف 

من  وشعاره  هويته  عن  اإللكترونية 

أمس  عقده  صحفي  مؤتمر  خالل 

خالله  من  أعلن  الدوحة،  ببرج  الثالثاء 

اكتمال  إلى  إضافة  االتحاد،  هوية  عن 

الضوء  سلط  كما  تأسيسه،  إجراءات 

وسط  وأهدافه  ورؤيته  رسالته  على 

حضور وتفاعل من المسؤولين وممثلي 

وأسرة  اإلعالمية  والوكاالت  الوسائل 

اللجنة األولمبية القطرية.

حضور  الصحفي  المؤتمر  وشهد 

فالح  بن  عبدالله  الشيخ  سعادة 

القطري  االتحاد  رئيس   - ثاني  آل 

فيصل  والسيد  االلكترونية  للرياضات 

العام  السر  أمين   – خالد  عبدالرحمن 

االلكترونية  للرياضات  القطري  لالتحاد 

المكون  اإلدارة  مجلس  أعضاء  والسادة 

خالد  آل  خالد  بن  ناصر  الشيخ  من: 

وناصر بن عبدالله والشيخة عبير نوح 

السر  أمين  هارون  آل  وخليفة  ثاني،  آل 

بجانب  المهندي  خالد  وموزة  المساعد 

التواصل  إدارة  مدير  المغيصيب  أحمد 

االجتماعي. 

التفاهم  مذكرة  توقيع  المؤتمر  وشهد 

للرياضات  القطري  االتحاد  بين 

والتي  كويست  وشركة  االلكترونية 

التنفيذي  الرئيس  حنين  ايلي  مثلها 

فيصل  قدم  جهته  ومن  للشركة. 

السر  أمين   – خالد  عبدالرحمن 

اإللكترونية  للرياضات  القطري  لالتحاد 

وشعار  هوية  حول  تقديميًا  عرضًا   -

الحرف  دمج  فكرة  في  الممتثلة  االتحاد 

العربية  باللغتين  قطر  اسم  من  األول 

التحكم  لجهاز  ليرمزا  واإلنجليزية 

ومن  اإللكترونية،  األلعاب  في  اليدوي 

وأهداف  ورسالة  رؤية  فيصل  قدم  ثم 

االتحاد  أن  السر  أمين  وأوضح  االتحاد. 

في مسيرته الواعدة يسعى إلى تعزيز 

قطر  في  اإللكترونية  الرياضات  ثقافة 

تتميز  وعناصر  رياضية  مواهب  وجذب 

تمثيل  تدعم  أن  تستطيع  بالمهارة 

وأن  الخارجية  المشاركات  في  قطر 

لعالم  وجذبهم  القادمة  األجيال  تلهم 

الرياضات اإللكترونية.

السر  أمين  نائب  هارون  آل  خليفة  أكد 

للرياضات  القطري  االتحاد  في  العام 

من  العديد  هناك  أن  اإللكترونية 

التحديات في الفترة القادمة.

نوجه  االتحاد  تأسيس  وقال»عقب 

لتحدي  جاهزيتنا  على  للعالم  رسالة 

الجميع، ونحن لم نقم بتكوين االتحاد 

نتطلع  ولكن  فقط  التكوين  أجل  من 

الالعبين  من  القادم  الجيل  لمساعدة 

حتى يصبحوا أبطال العالم«.

الشيخ  سعادة  أعرب   .. جانبه  من 

عبدالله بن فالح آل ثاني رئيس االتحاد 

مشيرا  الرسمي،  باإلعالن  سعادته  عن 

اللحظة  لهذه  طمحنا  لطالما  أنه  إلى 

االلكترونية  للرياضات  اتحاد  بإنشاء 

في قطر.

اللوائح  وضع  لنا  يتسنى  وأضاف: 

القاعدة  ستطور  التي  والخطط 

االلكترونية،  للرياضات  الجماهيرية 

الرياضات  أن  ثاني  آل  وأضاف 

اإللكترونية تحظى بجماهيرية كبيرة 

نصنع  أن  وعلينا  والمنطقة  قطر  في 

بيئة متكاملة تحفو باإلثارة والتنافسية 

المهارات  المواهب وتطوير  وتعزز صقل 

في  قطر  لتمثيل  الالعبين  ودعم 

المحافل القارية والعالمية.

رسالتنا  قائاًل:  االتحاد  رئيس  وأوضح 

بأنشطة  النهوض  هي  االتحاد  في 

القاعدة  وتنمية  اإللكترونية  الرياضات 

تمتاز  تحتية  بنية  وفق  الجماهيرية 

إضافة  التكنولوجية،  المعايير  بأعلى 

وتطويرهم  الرياضيين  دعم  إلى 

تحقيق  في  سيساهم  مما  لالحترافية، 

رؤية وأهداف االتحاد. 

عوض الكباشي كتب

حول مصير أليجري

نزاع في إدارة يوفنتوس
اإليطالي  مصير  تسبب 

أليجري،  ماسيميليانو 

ليوفنتوس،  الفني  المدير 

إدارة  داخل  نزاع  في 

خالل  العجوز  السيدة 

األيام الماضية.

بشدة  الفريق  ويعاني 

النتائج،  تراجع  من 

المركز  يحتل  حيث 

ترتيب  جدول  في  الثامن 

الدوري اإليطالي بـ 8 نقاط، 

أول  خسارة  إلى  باإلضافة 

مباراتين في دور المجموعات 

ووفقا  أوروبا.  أبطال  بدوري 

ديال  »كوريري  لصحيفة 

يوفنتوس  إدارة  فإن  اإليطالية،  سيرا« 

لحسم  الماضي،  الجمعة  اجتمعت، 

مصير أليجري، بوجود الرئيس أندريا 

فيديريكو  الرياصي  والمدير  أنييلي 

التنفيذي  والمدير  تشيروبيني 

الرئيس  ونائب  أريفابيني  ماوريتسيو 

الصحيفة  وأشارت  نيدفيد.  بافل 

في  اقترح  نيدفيد  أن  إلى  اإليطالية 

أنييلي  لكن  أليجري،  إقالة  االجتماع 

رفض.

وكشفت أن أنييلي تحدث مع أليجري، 

اإلثنين، عبر الهاتف واطمئن بأن الفريق 

سيبقى موحدا دون وجود أي انقسامات 

العمل  وسيواصل  المالبس،  غرفة  في 

للمضي قدما صوب النتائج اإليجابية.

نظمتها »اللجنة العليا« لمجموعة من المواطنين

جولة في استاد المدينة التعليمية

واالرث  للمشاريع  العليا  اللجنة  استضافت 

جولة  في  القطريين  المواطنين  من  مجموعة 

على  قرب  عن  للتعرف  التعليمية  المدينة  باستاد 

االستاد المونديالي المشيد وفق أحدث المواصفات 

من  األخيرة  المراحل  على  وإطالعهم  العالمية 

االستعدادات الجارية لكأس العالم.

أمس  بدأت  قد  العليا  اللجنة  وكانت 

تقنية  عبر  الندوات،  من  سلسلة 

الستعراض  المرئي،  االتصال 

ببطاقة  المتعلقة  التفاصيل  جميع 

الذين  للمشجعين  اإللزامية  »هّيا« 

يرغبون في حضور مباريات كأس 

في  وذلك   ،2022 قطر   FIFA العالم 

الستضافة  اللجنة  جهود  إطار 

وتقديم  استثنائية،  بطولة 

خالل  للجميع  فريدة  تجربة 

المونديال المرتقب.

سبتمبر   27 في  الندوات  وتستمر 

الجاري، و4 و11 و18 و25 و27 أكتوبر 

الجوانب  جميع  وتتناول  المقبل، 

المتعلقة ببطاقة »هّيا« ومنها فوائد 

طلبات  تقديم  وتفاصيل  البطاقة، 

الحصول عليها.

{ أليجري

قطر تترقب صافرة البداية لتقديم نسخة مميزة وغير مسبوقة

»60« يوما على انطالق المونديال

الدوحة- قنا- تضاعفت وتيرة االستعدادات في دولة 

كأس  نهائيات  انطالق  على  يوما   60 تبقي  مع  قطر 

العالم FIFA قطر 2022، من خالل تنسيق محكم بين 

تقديم  بهدف  وذلك  وساق،  قدم  على  الجهات  جميع 

نسخة مميزة وغير مسبوقة تتيح لعشاق كرة القدم 

كروية  بتجربة  االستمتاع  العالم  دول  مختلف  من 

 18 حتى  نوفمبر   20 من  الفترة  خالل  قطر  أرض  على 

ديسمبر من العام الحالي.

بطولة  أول  بتنظيم  التحدي  سقف  قطر  ورفعت 

محايدة للكربون تراعي مبدأ االستدامة، وبالتوازي مع 

ما تم إنجازه سابقا من تنظيم فعاليات عالمية أبهرت 

وإرثها  الدولة إلبراز وجهها الحضاري  الجميع، تسعى 

الجمالي أثناء المونديال.

أي  من  أقرب   2022 قطر   FIFA العالم  كأس  وباتت 

ما  إلى  التنازلي  العد  ساعة  دخول  مع  مضى  وقت 

اللجنة  تضع  حيث  االنطالقة،  قبل  يوما   60 عن  يقل 

على  األخيرة  اللمسات  واإلرث  للمشاريع  العليا 

منافسات  ستستضيف  التي  المنشآت  مختلف 

المشجعين  ومناطق  مالعب  من  المرتقبة  البطولة 

تجربة  ستعزز  التي  والتراثية  السياحية  والمعالم 

المشجعين خالل هذا الحدث الكبير.

وكثفت قطر تحضيراتها من كافة النواحي، وظهرت 

وشوارع  مناطق  جميع  في  المونديالية  المالمح 

 FIFA العالم  كأس  تميمة  تواجد  خالل  من  الدوحة، 

2022 »لعيب«، والتي ترمز إلى شخصية مرحة  قطر 

جنسها،  معرفة  يمكن  ال  افتراضي  عالم  من  جاءت 

عبر  العالم  كأس  بطوالت  متابعة  على  واعتادت 

التاريخ، والتفاعل مع أبرز لحظاتها، كما تتحلى بروح 

المغامرة واالستكشاف وتقديم المساعدة.

هي  وإنما  اللحظة،  وليدة  تكن  لم  التحضيرات  وهذه 

الجهات  جميع  تكاتف  بفضل  جبارة  جهود  نتيجة 

لجميع  واضحة  قطر  رسالة  كانت  كما  الدولة،  في 

جميع  وضيافة  استقبال  على  بقدرتها  المنطقة  زوار 

الوافدين إليها، سواء في الفنادق أو المنازل، أو في قرى 

المشجعين المجهزة بكل وسائل الراحة، أو حتى من 

البحرية في  الموانئ  التي سترسو في  السفن  خالل 

تجربة فريدة.

ومع االحتفاالت التي تعم قطر، بمناسبة بقاء 60 يوما 

على انطالق المونديال، سعت قطر لتكثيف جهودها 

المميزة إلنجاح الحدث العالمي، كما أن الجميع في 

كل مؤسسات الدولة المختلفة عمل على مدار اثني 

وبهدف  التاريخية،  اللحظة  تلك  أجل  من  عاما  عشر 

من  تجعل  مسبوقة  غير  فريدة  استضافة  تسجيل 

النسخة المقبلة األفضل.

الستضافة  جاهزة  البطولة  مالعب  كافة  وباتت 

العالم، بعد تدشين استاد  األبرز في  الكروي  الحدث 

لوسيل يوم 9 سبتمبر الجاري من خالل مواجهة كأس 

سوبر لوسيل التي جمعت الهالل السعودي والزمالك 

المصري وشهدت حضورا جماهيريا هائال تخطى 77 

ألف مشجع، وظهر الملعب الذي سيستضيف نهائي 

كأس العالم في 18 ديسمبر المقبل تزامنا مع اليوم 

الوطني للدولة بصورة رائعة مؤكدا جاهزيته الكاملة 

الستضافة مباريات البطولة عبر المواجهة األولى على 

أرضه.

{ بافارد
بافارد:

تلقيت اتصاالت من أندية مختلفة
ميونخ،  بايرن  ظهير  بافارد،  بينيامين  اعترف 

االنتقاالت  فترة  خالل  العروض  بعض  بتلقيه 

بملعب  البقاء  قرر  لكنه  الماضية،  الصيفية 

عبر  تليفزيونية  مقابلة  وخالل  أرينا.  أليانز 

بافارد  قال  الفرنسي،  »تيليفوت«  برنامج 

مختلفة،  أندية  من  اتصاالت  »تلقيت 

أسئلة  عدة  لتوجيه  دفعني  مما 

»تحدثت  وأضاف  لنفسي«. 

)المدير  ناجلسمان  مع 

أوضح  الذي  للبايرن(،  الفني 

في  دورا  سألعب  أنني  لي 

إفصاحه  عدم  ورغم  عن خططه«. 

هوية تلك األندية، قال بافارد »ربما أذهب إلى أحد تلك األندية 

يوما ما«. وأحاطت الشكوك بمستقبل الدولي الفرنسي طوال 

الصيف، خاصة بعد تعاقد ناديه مع الظهير المغربي نصير 

مزراوي من أياكس.
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فهد بن خالد رئيس االتحاد القطري للمالكمة والمصارعة يؤكد:

طموحاتنا ال تتوقف.. وهدفنا المنافسة في اآلسياد

والمصارعة  للمالكمة  القطري  االتحاد  رئيس  وأكد 

بشكل  للتحضير  للرياضيين  تحضيري  برنامج  وضع 

الصين  في  ستقام  التي  المقبلة  اآلسيوية  لأللعاب  جيد 

لقطر  مشاركة  أول  ستكون  حيث   ،2023 سبتمبر  خالل 

الرئيسي  الهدف  سطروا  وقد  الجوجيتسو،  رياضة  في 

ظل  في   ،2030 قطر  اآلسيوية  األلعاب  وهي  لهم  بالنسبة 

الدعم المتواصل للفئات الشبابية في الرياضات الثالث.

للحديث  ثاني  آل  خالد  بن  فهد  الشيخ  سعادة  وتطرق 

للتحضير  والخارجية  الداخلية  المعسكرات  أهمية  عن 

لالستحقاقات المقبلة، وضرورة االحتكاك بين الرياضيين 

خاصة بالنسبة للمالكمة التي تطلب أكثر االستمرارية، 

واستضافة منتخبات أخرى لالحتكاك معها.

وقال في بداية حديثه إنهم يعملون على التحضير لأللعاب 

نمتلك  حيث  الصين،  في  ستقام  التي  المقبلة  اآلسيوية 

مالكمين شبابا، حتى تكون تجربة مميزة لهم من خالل 

اآلسيوية  واأللعاب  المقبلة،  للبطوالت  الخبرة،  كسب 

2030 التي تعتبر هدفنا األساسي، من معسكرات داخلية 
في  مشاركات  لدينا  تكون  سوف  وكذلك  وخارجية، 

بطوالت تحضيرية لالستحقاقات المقبلة، طبعا التركيز 

تنقسم  التي  المعسكرات  على  الرياضات  هذه  مثل  في 

التطويري،  والمعسكر  اإلعدادي  المعسكر  لشقين، 

وسنحاول وضع خطة اساسية للربط بينهما، فالمعسكر 

التطويري يكون من خالل االحتكاك بين الالعبين خاصة 

منتخبات  الستضافة  باإلضافة  البطوالت،  تغيب  عندما 

يكون  أن  وسنحاول  مهيأة،  لمنشآت  قطر  امتالك  ظل  في 

وقد  باآلسياد،  المقبلة  مشاركتنا  في  كامل  فريق  لدينا 

يكون من الصعب أن يكون لدينا رياضيون في كل األوزان، 

لكن سنحاول أن ننافس في مختلف األوزان.

خالد:  بن  فهد  الشيخ  فقال  الشبابية،  الفئات  عن  أما 

فئة  من  بدءا  يكون  المقبلة  لالستحقاقات  التحضير 

التي  األندية  مع  بالتواصل  قمنا  حيث  الناشئين، 

المالكمة  وتحظى  مستمرة،  زيادة  في  أعدادها  اصبحت 

وذلك  دعمها،  ارتأينا  لهذا  كبير،  باهتمام  األندية  هذه  في 

مع  االحتكاك  خالل  ومن  المدربين،  أفضل  على  باالعتماد 

المالكمين، وهذا ما قمت به لما كنت مدربا حيث كنت 

اخوض نزاالت مع مالكمين من مختلف البلدان.

اقامها  فعالية  آخر  في  النسوي  العنصر  تواجد  عن  اما 

البطوالت  في  المشاركة  وامكانية  المالكمة،  في  االتحاد 

فرصة  لديهن  سيكون  أكيد  فقال:  والخارجية  المحلية 

مشاركات  توجد  ال  حاليا  ولكن  محلية  بطوالت  لخوض 

األندية  مع  جلسة  لدينا  يكون  وسوف  لهن،  خارجية 

لدينا  يكون  حتى  محلية،  بطوالت  تنظيم  على  لإلشراف 

بين  توافق  هنالك  ليكون  النزاالت،  لخوض  تنسيق 

أو شهري  المستويات عن طريق برنامج بشكل اسبوعي 

يكون  الوقت  نفس  وفي  المالكمين،  بين  توازن  لوضع 

لدينا تقارب في المستوى خالل النزاالت.

تدريبية  دورات  باحتضان  سيقومون  انهم  عن  وكشف 

يتواجد  حيث  المحلية،  الفترة  خالل  للمدربين  محلية 

معنا عبداللطيف صادق باإلضافة للمالكمين السابقين، 

أخرى  ودورات  فرانك،  بالمدرب  باالستعانة  ايضا  وقمنا 

تطوير  فهدفنا  للمالكمة،  الدولي  االتحاد  مع  خارجية 

المالكمة حتى في األندية.

الثالث  الرياضات  التوفيق بين  أنه يعمل على  إلى  وأشار 

حتى  االستفادة  على  والعمل  تطويرها،  على  والعمل 

الذي  للبرنامج  وبالعودة  األخرى،  القتالية  الرياضات  من 

المالكمين،  تحضير  بخصوص  االتحاد  في  سطرناه 

نتائج  لتحقيق  االستمرارية  اكثر  تتطلب  اللعبة  هذه 

المراكز  تحتل  دول  في  مثال  نشاهده  ما  وهذا  جيدة، 

الجزائر  وحتى  كازاخستان  مثل  المالكمة  في  األولى 

فخوض  باالستمرارية،  يكمن  ذلك  في  السر  ستجد 

المالكم  مستوى  بسيط  تمرين  وخوض  كبيرة  بطولة 

برنامج  المالكم  لدى  يكون  عندما  العكس  سيتراجع، 

يكون فيه احتكاك مع المالكمين، وهذا ما نعمل عليه في 

بطولة كتارا.

وتحدث عن األسماء التي شهدت التي تألقت خالل الفترة 

وسعيد  المري  عبدالهادي  من  المالكمة،  في  الماضية 

جدا  الصعب  من  المالكمة  في  قائال:  صميخ  ال  ناصر 

وضع مخطط بعيد األمد، ألن المالكم يبني مخططه من 

المالكم  الهواة  مع  العكس  اإلحتراف،  في  وهذا  ألخر  نزال 

مجاراته  وهنا  العالم،  بطل  مع  األول  نزاله  في  يواجه  قد 

كبيرة،  وقدرات  قوة  ذلك  ويتطلب  جدا،  صعب  يكون 

برونزية  حصد  الذي  البدر  مع  وجدناها  المميزات  وهذه 

التي  الجيدة  النقاط  ومن  بمصر،  العربية  البطولة  في 

أصدرها االتحاد الدولي للمالكمة اعطاء الفرص للمالكم 

لإلحتراف وكذلك في بطولة الهواة.

لله  الحمد  قال:  الجوجيتسو،  رياضة  في  هدفهم  وعن 

األولمبية،  اللجنة  من  تلقيناه  الذي  الدعم  خالل  من 

يمارسها  التي  الرياضة  هذه  في  رياضين  لدينا  اصبح 

الفرصة  نستغل  أن  وسنحاول  شبابنا،  من  الكثير 

المقبلة  لألسياد  تحضيرية  محلية  بطوالت  باحتضان 

شباب  ولدينا   ،2023 سبتمبر  شهر  في  ستقام  التي 

الخارجية. مشاركاتهم  في  ألقابت  حققوا 

آل ثاني حديثه حول  وختم سعادة الشيخ فهد بن خالد 

كانت  فترة  أصعب  قائال:  كمالكم،  بها  مر  فترة  أصعب 

إلى االحتراف، كأول قطري  الهواة  انتقلت من مالكمة  لما 

األول  النزال  ففي  االحترافية،  المالكمة  غمار  يخوض 

وحققت  بقوة  وقتها  عدت  لكن  األولى  الجولة  في  سقطت 

الفوز األول.

{ أرشيفية لبطولة كتارا للمالكمة

من المالكمة إلى المصارعة وصوال 
إلى الجوجيتسو، يحاول سعادة 

الشيخ فهد بن خالد بن جاسم 
آل ثاني رئيس االتحاد القطري 

للمالكمة والمصارعة ورئيس 
لجنة الجوجيتسو أن يربط بين 

الرياضات الثالث، خاصة انها تعرف 
اقباال كبيرا من شبابنا، وهذا ما 

أكده خالل المؤتمر الصحفي الذي 
عقد بمقر االتحاد للكشف عن 

خطة االتحاد المستقبلية.

   كتب        وحيد بوسيوف

لدينا أبطال سيكونون مشروعا 
ألبطال آسيا في المالكمة

{ الشيخ فهد بن خالد آل ثاني

إقبال كبير من شبابنا على رياضة الجوجيتسو.. وندعم األندية لنشر اللعبةوضعنا استراتيجية لدعم الفئات الشبابية

بن حنزاب: التعاون مع 
»القرصنة« أبرز ملفات »أسبوع سيغا للنزاهة«اليويفا يستحق اإلشادة

خرجت النسخة الجديدة من »أسبوع النزاهة في الرياضة 

في  للنزاهة  الدولية  المنظمة  سنويا  تنظمه  الذي   »2022
الرياضة )سيغا( بخالصات مهمة بعد أربع أيام من العمل 

شراكة  اتفاقيات  وعقد  ومناقشات  جلسات  تخللها  الجاد 

الهدف  وتعاون مع منظمات أممية ودولية من شأنها تعزيز 

األسمى الذي تسعى إليه سيغا والمتمثل في تكريس قيم 

ومعايير النزاهة لضمان اإلستدامة في الرياضة العالمية. 

نظمت  البرتغالية،  الريفييرا  في  كاسكايس  بلدية  وفي 

النسخة  )سيغا(  الرياضة  في  للنزاهة  الدولية  المنظمة 

الفترة  2022 خالل  الرياضة  النزاهة في  الثالثة من أسبوع 

كبير  اهتمام  وسط  الجاري  سبتمبر   16 إلى   12 من 

سواء  واسعة  عالمية  وبمشاركة  البرتغال  حكومة  من 

بالحضور أو من خالل تقنية االتصال المرئي شملت نخبة 

في  المستوى  رفيعي  والمسؤولين  الدوليين  الخبراء  من 

وكبرى  الدولية  والمنظمات  والحكومات  الرياضة  صناعة 

منظمة  مثل  منظمات  عدة  جانب  إلى  العالمي  الشركات 

التعاون االقتصادي والتنمية، المفوضية األوروبية،البرلمان 

األوروبي، الحكومة البرتغالية، االتحاد األوروبي لكرة القدم، 

األولى  الدرجة  الدوري اإلسباني  الدولي للسيارات،  االتحاد 

ماستركارد،  األوروبي،  األعمال  اتحاد  ناسكار،  ليغا(،  ال   (

مايكروسوفت، خدمات استشارات تاتا. 

القرصنة بلغت »28« مليارا وأبرز الخالصات 

التقدم  على  االتفاق  كان  الحدث  خالصات  أبرز  بين  ومن 

المختلفة  وآلياته  األوروبي بمنظماته  االتحاد  إلى  بمذكرة 

تتضمن ما توصل إليه المشاركون فيما يتعلق بتحديات 

وأن  خاصة  الرقمية  الحقوق  مجال  في  خاصة  القرصنة 

الدراسات أظهرت أن قيمة قرصنة المحتوى بلغت 28 مليار 

دوالر وهذا الرقم يشكل 50 % من القيمة السوقية للمحتوى 

محل المقارن،ة وبذلك فإن هناك خسائر هائلة فيما يتعلق 

الشهيرة،  الرياضية  والبطوالت  الكبرى  الدوريات  بإيرادات 

سيغا  من  العمل  المهم  ومن  ونافذة  عاجلة  آلية  والمطلوب 

وكل  مؤثر  دور  لها  سياسة  كمنظمة  األوروبي  واالتحاد 

التحديات  لهذه  الحاسمة  الحلول  إليجاد  القرار  أصحاب 

التي تضر باقتصاديات الرياضة. 

وتحدث في جلسات الحدث عدد من الشخصيات العالمية 

االتحاد  رئيس  شيفيرين  اليكسندر  ألقى  كما  البارزة 

األوروبي لكرة القدم )اليويفا( كلمة هامة فيما شارك محمد بن 

حنزاب رئيس مجلس إدارة المركز الدولي لألمن الرياضي، 

نائب رئيس المنظمة الدولية للنزاهة في الرياضة »سيغا« 

ألقى  حيث  الثاني  اليوم  جلسات  في  رئيسي  كمتحدث 

والحلول ودعا  التحديات  بن حنزاب كلمة استعرض فيها 

في  النزاهة  لحماية  التعاون  من  لمزيد  الدولي  المجتمع 

بين  الناجحة  الشراكة  آفاق  استعرض  كما  الرياضة 

مكتب األمم المتحدة لمكافحة اإلرهاب والمركز الدولي لألمن 

الرياضي في مجال السالمة واألمن الرياضي. 

لألمن  الدولي  المركز  رئيس  حنزاب  بن  محمد  وشدد 

كلمته  في  سيغا  إدارة  مجلس  رئيس  نائب  الرياضي، 

حماية  أجل  من  التعاون  استمرار  ضرورة  على  االفتتاحية 

الكرة العالمية خاصة وأن السنوات األخيرة شهدت تأطير 

لهذا التعاون على مستويات رفيعة ومتعددة وعابرة للدول 

إلى  الصدد  هذا  في  مشيرا  العالمية  الرياضة  يفيد  بما 

مؤسسات  مع  اتفاقيات  لعدة  الحدث  خالل  سيغا  توقيع 

دولية وإلى أن التعاون مع اليويفا يستحق اإلشادة. 

مؤسس  بيريرا  فيليبا  اإلعالمية  حاورت  الكلمة،  وبعد 

حيث  نقاشية  جلسة  في  الرياضي  ألمن  الدولي  المركز 

األكبر  التحدي  أن  ردوده على  أكد بن حنزاب في معرض 

في   2022 العالم  كأس  لنهائيات  قطر  بالده  استضافة  في 

إلى  الجماهيرية مشيرا  إدارة الحشود  المقبل هو  نوفمبر 

مع  خاصة  المونديال  تنظيم  في  كبير  نجاح  يتوقع  أنه 

التحضير والعمل الجاد في السنوات الماضية سواء على 

مستوى البنية األساسية أو من خالل الخطط والبرامج ذات 

الصلة بالمالعب والجماهير وحقيقة ما يتمتع به الشعب 

القطري من مظاهر كرم وضيافة كلها عوامل تدعو للتفاؤل 

والطمأنينة. 

في  وأستراليا  أوروبا  بين  التعاون  بمستوى  حنزاب  وأشاد 

إلى  منوها  المباريات  نتائج  في  التالعب  مكافحة  مجال 

في  للنزاهة  الدولية  المنظمة  بين  القائم  التعاون  تنامي 

الرياضة )سيغا( وبين اليويفا وهو نموذج لم يكن ألحد أن 

يتخيله قبل عقد من الزمن. 

عدة  توقيع   2022 الرياضية  في  النزاهة  أسبوع  وشهد 

العالمية  المؤسسات  اتفاقيات هامة بين سيغا وعدد من 

البث  لمحتوى  الرقمية  القرصنة  مجال  في  المتخصصة 

مؤسسة  مع  تفاهم  مذكرة  سيغا  وقت  حيث  المباشر 

في  المنظمتان  ستتعاون  خاللها  من  سبورت  إيروفيجن 

مجال حقوق الملكية الفكرية ومكافحة القرصنة. 

في  النزاهة  في مجال  اتفاقيات متنوعة  وقعت سيغا  كما 

كرة  حكام  ورابطة  البرتغالي  الدوري  رابطة  مع  الرياضة 

سيغا  وقعت  كما  البرتغال،  في  المدربين  ورابطة  القدم 

األمم  هيئة  مع  النوايا  خطاب  على  الحدث  فعاليات  خالل 

المتحدة للمرأة.
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ملك الشيخة ريم بنت محمد بن خليفة

»صمله« يعود بانتصار من الفئة الثانية في فرنسا
عاد المهر »صمله« )عاصي × جاكيرا دي فورج( ملك سعادة 

ليواصل  ثاني،  آل  خليفة  بن  محمد  بنت  ريم  الشيخة 

بتحدي  بفوزه  وذلك  األلقاب،  حصد  في  هوايته  جديد  من 

العربية  للخيل  الثانية  الفئة  من  الفرنسي  السرعة 

أقيم  الذي  1400م  لمسافة  فوق  فما  سنوات   4 عمر  األصيلة 

لرصيده  ليضيف  بفرنسا،  البوسكا  بوردو  مضمار  على 

الفوز السادس من أصل 8 مشاركات فقط، وهو معدل رائع 

بكل المقاييس يدل على مدى تميز هذا المهر، خاصًة وأن 

في  منهما  كل  في  جاء  بهما  يفز  لم  اللتين  المشاركتين 

في  ثالثًا  جاء  عندما  آخرهما  وكانت  أيضًا،  متقدم  مركز 

قطر  مهرجان  ضمن  ستيكس  إنترناشونال  قطر  شوط 

غودوود بإنجلترا في شهر يوليو هذا العام.

رو  فرانسوا  مدربه  بإشراف  السادس  الفوز  هذا  وجاء 

وبقيادة الخيال ماكسيم غويون، وهو أيضًا نفس الخيال 

في  والخامس  السابق  فوزه  »صمله«  معه  حققه  الذي 

رصيده، والذي كان في داربي قطر من الفئة األولى للخيل 

4 سنوات وعلى مضمار شانتيي في  العربية األصيلة عمر 

شهر يونيو.

في  والتاسعة  األخيرة  المشاركة  هذه  »صمله«  ودخل 

انتصارات   3 رصيده  في  يحمل  وهو  اآلن،  حتى  مسيرته 

للفوز،  المرشحين  مقدمة  في  جعله  مما  األولى  الفئة  من 

فيها  يشارك  التي  األولى  المرة  كانت  أنها  من  الرغم  وعلى 

السابقة  مشاركاته  جميع  كانت  حيث  1400م  لمسافة 

فقد  و2000م،  1600م  لمسافتي  وتحديدًا  ذلك  من  أطول 

تألق »صمله« وأحرز فوزًا صريحًا وبفارق كبير عن جدارة 

واستحقاق.

»Ooredoo« في بطولة كأس

الدحيل يقسو على المرخية
قادما من األهلي

الريان يستعير
عمر يانساني

عمر  الالعب  مع  تعاقده  رسميا،  الريان  نادي  أعلن 

لكرة  األول  الفريق  لصفوف  لالنضمام  وذلك  يانساني، 

القدم على سبيل اإلعارة قادما من نادي األهلي القطري 

حتى يناير من العام 2023.

وكان يانساني البالغ من العمر 19 عاما قد انضم مؤخرا 

لصفوف األهلي بعقد لمدة خمسة أعوام قادما من نادي 

على  حصل  حيث  الفرنسي،  جيرمان  سان  باريس 

بجانب  عاما،   19 تحت  الفرنسي  الدوري  هداف  لقب 

مشاركته في دوري أبطال أوروبا لفئة الشباب مع نادي 

العاصمة الفرنسية.

الالعب  مع  التعاقد  إنهاء  عن  أيام  قبل  الريان  وأعلن 

لصفوف  انتقل  الذي  رودريغيز،  خاميس  الكولومبي 

فريق أولمبياكوس اليوناني.

في  األخير  المركز  حاليا  يحتل  الذي  الريان،  وكان 

تعاقد  قد  واحدة،  بنقطة   )QNB نجوم  )دوري  جدول 

من  قادما  ناجح،  قيس  المغربي  الالعب  مع  مؤخرا 

إلى  لينضم  جيرمان،  سان  باريس  نادي  أكاديمية 

ستيفين  والفرنسي  بولي،  يوهان  اإليفواري  من  كل 

نزونزي، والفلسطيني ياسر حمد.

الظهور  عقب  كبيرة  أمل  بخيبة  الريان  جمهور  ومني 

المنقضية  األولى  السبع  الجوالت  في  للفريق  الباهت 

هذا  انتصار  أي  الفريق  يحقق  لم  حيث  الدوري،  من 

في  وتعادل  مباريات  ست  في  بخسارته  الموسم، 

واحدة، لتعد االنطالقة األسوأ في تاريخ الفريق المتوج 

باللقب ثماني مرات.

الغرافة  نظيره  مع  الريان  اليوم  الحق  وقت  في  ويلعب 

الوكرة،  بنادي  عبدالرحمن  بن  سعود  استاد  على 

الثانية  المجموعة  من  األولى  الجولة  منافسات  ضمن 

لبطولة كأس )أريُد( للموسم 2022 - 2023.

المرخية  على  كبير  فوز  تحقيق  من  الدحيل  فريق  تمكن 

على  أقيمت  التي  المباراة  في  ثالثة  مقابل  أهداف  بثمانية 

الجولة  لحساب  الغرافة  بنادي  جاسم  بن  ثاني  استاد 

ولحساب   Ooredoo كأس  بطولة  منافسة  من  األولى 

المجموعة الثانية.

الشوط  جاء  حيث  انطالقاتها..  منذ  قوية  جاءت  المباراة 

األول والذي شهد أفضلية للدحيل الذي ضغط منذ البداية 

على مرمى المرخية بحثا عن هدف التقدم وأخذ األسبقية 

ونجح أحمد معين في افتتاح التسجيل لفريق الدحيل في 

في  الثاني  الهدف  جنان  صهيب  وأضاف  الثامنة،  الدقيقة 

الدقيقة 15. 

رابح  لطفي  ليضيف  الهجومي  ضغطه  الدحيل  وواصل 

وتواصلت   ،19 الدقيقة  في  رائعة  بطريقة  الثالث  الهدف 

هجمات الطوفان ليضيف مايكل أولونغا الهدف الرابع د.21 

مقابل  دون  برباعية  الدحيل  بتقدم  األول  الشوط  لينتهي 

للمرخية.

تقليص  على  المرخية  عمل  الثاني  الشوط  انطالق  ومع 

في  رمضان  يوسف  ونجح  محاوالت  عدة  له  وكانت  الفارق 

تسجيل الهدف األول للمرخية د.48 ليعود بعدها الدحيل 

لمواصلة محاوالته الهجومية حتى تمكن مايكل أولونغا من 

إضافة الهدف الخامس بعد تمريرة من نام تاي هي د.74، 

ذلك  بعد  ليقلص  د.79  السادس  الهدف  أولونغا  وأضاف 

المرخية عن طريق محمد الحسن في الدقيقة 81.

وواصل الدحيل الضغط الهجومي ويضيف أحمد إبراهيم 

واحدة..  دقيقة  بعد  مرماه  في  بالخطأ  السابع  الهدف 

نهاية  قبل  الثامن  الهدف  تسجيل  في  يحيى  رابح  وينجح 

المباراة بدقيقتين.. اال ان المرخية قلص الفارق بتسجيله 

األخيرة  الدقيقة  في  أحمد  فريد  طريق  عن  الثالث  الهدف 
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{ من مباراة الدحيل والمرخية

ساعة العد التنازلي تزين المنصة

»TOD« مونديال »2022« يعزز نمو
صحفيًا  مؤتمرًا  االنتركونتننتال  بفندق  أمس  عقد 

في  الرقمي  البث  منصة  حصول  تفاصيل  عن  للكشف 

على   »TOD« إفريقيا  وشمال  األوسط  الشرق  منطقة 

كأس  بطولة  بث  حقوق 

 2022 قطر   FIFA العالم 

حصري  بشكل  رقميًا 

المنطقة  في  للمشاهدين 

هذه  أن  ويذكر  بأكملها. 

على  األولى  المرة  هي 

فيها  يقام  التي  اإلطالق 

إحدى  في  العالم  كأس 

وتعد  المنطقة،  بلدان 

الشركات  أحد  المنصة 

 BEIN لمجموعة  التابعة 

مستقلة  لكنها   ،MEDIA
 .BINSPORTS عن

لهم  وتوفر  للمشتركين،  حصريا  محتوى   TOD وتقدم 

 beIN الوصول إلى محتوى رياضي استثنائي من قنوات

على  حصول  في  المنصة  نجاح  يتواكب  كما   ،Sports
البطولة، كما  اقتراب موعد  حقوق بث مونديال قطر مع 

تشمل الشاشة الرئيسية للمنصة ساعة العد التنازل 

سيساهم  شك  وبدون   ،2022 العالم  بكأس  الخاصة 

المونديال في زيادة نمو المنصة من خالل بث المباريات.

من جانبه قال جون بول مكيرلي، نائب الرئيس لشؤون 

فخورون  »نحن   :TOD منصة  في  والمبيعات  التسويق 

 FIFA العالم  كأس  بطولة  لبث   TOD منصة  باختيار 

الشرق  منطقة  كامل  في  حصري  وبشكل   2022 قطر 

إفريقيا.  وشمال  األوسط 

من  واحدة  هي  القدم  كرة 

شعبية  الرياضات  أكثر 

أقل  وفي  المنطقة،  في 

ستحظى  شهرين،  من 

المنطقة  في  العائالت 

البطولة  مشاهدة  بفرصة 

على  انتظارها  طال  التي 

لديها«  المفضلة  األجهزة 

اطالق  عن  الكشف  تم  كما 

خاصة  اشتراك  باقات 

وخصومات  بالمونديال 

لحاملي بطاقة هّيا.

وأضاف: »تتميز منصة TOD عن غيرها باحترامها تعدد 

في  المنصة  وتتوفر  المنطقة،  في  المشاهدين  ثقافات 

إفريقيا بما  األوسط وشمال  الشرق  أنحاء منطقة  جميع 

والكويت  المتحدة  العربية  اإلمارات  ودولة  قطر  ذلك  في 

والعراق  واألردن  ومصر  وعمان  والبحرين  والسعودية 

والمغرب  وتونس  السودان  وجنوب  والسودان  والجزائر 

وموريتانيا  وتشاد  واليمن  وسوريا  وفلسطين  ولبنان 

وليبيا«.

{ من المؤتمر الصحفي 

الرياضية  باألنشطة  حافل  يوم  في   -$ الدوحة- 

التدريس  هيئات  وأعضاء  وطالبات  طالب  احتفل  والبدنية، 

العالي  التعليم  ومؤسسات  والكليات  الجامعات  من  عدد  في 

في دولة قطر باليوم الدولي للرياضة الجامعية أمس الثالثاء.

حسن  الدكتور  سعادة  الدولية  االحتفالية  هذه  وحضر 

الدكتور  وسعادة  قطر  جامعة  رئيس   – الدرهم  راشد  بن 

القطري  االتحاد  رئيس   - النعيمي  صالح  بن  إبراهيم 

للرياضة الجامعية والسيد راشد سعيد عضيبة – أمين عام 

االتحاد القطري للرياضة الجامعية وعدد من كبار مسؤولي 

مؤسسات التعليم العليا. 

الطالب  من  واسعة  مشاركة  االحتفالية  هذه  وشهدت 

والطالبات وأعضاء هيئة التدريس في سلسلة من األنشطة 

في  والتعليمية،  والثقافية  والترفيهية  والبدنية  الرياضية 

مختلف مواقع مؤسسة التعليم العالي من بينها جامعة قطر 

مؤسسة  وجامعات  والتكنولوجيا  للعلوم  الدوحة  وجامعة 

قطر وعدد من الجامعات والكليات العليا األخرى وذلك تحت 

إشراف االتحاد القطري للرياضة الجامعية.

صالح  بن  إبراهيم  الدكتور  سعادة  أشاد  المناسبة  وبهذه 

الجامعية  للرياضة  القطري  االتحاد  رئيس   - النعيمي 

المصلحة من خالل مشاركتهم  الطالبي وأصحاب  بالتفاعل 

وقال:  الدولية  المناسبة  هذه  وبرامج  أنشطة  في  المثمرة 

أنشطته  باكورة  الواعد  اتحادنا  يبدأ  أن  سرورنا  دواعي  من 

الدولي  باليوم  باالحتفال  المجتمعية  وفعالياته  الرياضية 

مؤسسات  من  عدد  مشاركة  وسط  الجامعية  للرياضة 

التعليم العالي والجامعات والكليات وأصحاب المصلحة بما 

يتوافق مع هدفنا المحوري وهو النهوض باألنشطة الرياضية 

عالمية  معايير  وفق  العالي  التعليم  مؤسسات  في  والبدنية 

بما ُيعزز الوعي بمفهوم الرياضة وأثرها اإليجابي على صحة 

الفرد في الوسط الطالبي وداخل المنظومة المجتمعية.. وفي 

ذات السياق قال أمين عام االتحاد القطري للرياضة الجامعية 

السيد راشد سعيد عضيبة أن هذا اليوم يمثل فرصة مناسبة 

أمام طالب مؤسسات التعليم العالي في قطر، إلظهار مواهبهم 

وقدراتهم ومهاراتهم البدنية والرياضية أثناء تنظيم الفعاليات 

الرياضية والمجتمعية على الصعيدين المحلي والدولي بما 

يعكس إرث وثقافة قطر كدولة محبة للرياضة وحرصها على 

تنمية العنصر البشري بدنيًا وعقليًا عبر الرياضة.

قطر تحتفل باليوم 
الدولي للرياضة الجامعية

{ عمر يانساني


