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علي غانم الكواري ترأس االجتماع

عمومية هادئة التحاد الطائرة
الطائرة  لكرة  القطري  االتحاد  عقد 

مقر  في  العادية  العمومية  جمعيته 

أعضاء  جميع  وبحضور  االتحاد، 

الجمعية العمومية من ممثلي األندية، 

المحاور  من  عددًا  المجتمعون  وناقش 

الكرة  بمستقبل  تتعلق  التي  المهمة 

الطائرة في قطر.

الكواري  غانم  علي  االجتماع  وترأس 

القطري  االتحاد  إدارة  مجلس  رئيس 

له  كلمة  في  أشاد  وقد  الطائرة  للكرة 

الفنية  بالمستويات  االجتماع  خالل 

ألندية  بالتهنئة  تقدم  كما  لألندية، 

الريان والشرطة على الفوز بالمركزين 

آسيا  غرب  بطولة  في  والثالث  األول 

أقيمت  التي  لألندية  للرجال  األولى 

مؤخرا بالمملكة األردنية الهاشمية.

وحضر االجتماع سعادة الشيخ سحيم 

رئيس  نائب  ثاني  آل  عبدالعزيز  بن 

األجهزة  رؤساء  وجميع  قطر  نادي 

وممثلو األندية وممثل اللجنة األولمبية 

القطرية.

الجمعية  أعمال  جدول  وتضّمن 

العمومية الموافقة على محضر االجتماع 

العمومية  الجمعية  ومحضر  السابق 

األنشطة  تقارير  واعتماد  العادية، 

المستقبلية،  والمشاريع  الماضية 

حتى  والمصروفات  اإليرادات  وبيان 

ديسمبر 2022. 

المشرف  المالكي  ناصر  مداخلة  وفي 

الريان  بنادي  الطائرة  الكرة  على  العام 

الرياضي خالل االجتماع أشاد فيها بدور 

مجلس اإلدارة.

اإلسباني دينيس سيلفا: تنتظرنا مواجهة قوية
في  اإلماراتي،  المنتخب  مدرب  سيلفا  دينيس  اإلسباني  أوضح 

خالل  الخبرة  اكتساب  فرصة  على  للحصول  يطمح  أنه  تصريحات، 

»ينبغي  مضيفا  جدد،  العبين   10 تواجد  مع  البطولة  هذه  منافسات 

أداء المنتخب، ولعبنا بعض المباريات الودية أمام  علينا التركيز على 

عن  الحقيقية  الصورة  تكوين  ونريد  واألوزبكي،  العماني  المنتخبين 

المنتخب«، مشيرا إلى أن مواجهة العنابي ستكون قوية.

اليوم في أولى مبارياته بالبطولة الدولية الودية

العنابي األولمبي يواجه اإلماراتي

ضمن  البطولة  منافسات  وتقام 

لخوض  المنتخبات  استعدادات 

سنة   23 تحت  آسيا  كأس  تصفيات 

األولمبية  األلعاب  دورة  إلى  والمؤهلة 

الفرنسية باريس  العاصمة  المقبلة في 

العنابي  منتخبنا  يتطلع  لذا   ،2024
أجل  من  استفادة  أقصى  لتحقيق 

من  الهامة  المرحلة  لتلك  االستعداد 

مدرب  عمل  لذا  اآلسيوية،  التصفيات 

على  ميجيل  برونو  البرتغالي  العنابي 

وقد  الالزمة،  بالصورة  المنتخب  تجهيز 

هم  الدولية  البطولة  لهذه  العبًا   23 اختار 

خالد علي ومحمد سراج وأسامة الطيري 

اليزيدي  عبدالله  )الريان(  منصور  وتميم 

عبدالله  )السد(  راشد  وعبدالرحمن 

حسن  وأمير  جابر  وجاسم  السليطي 

وعبدالرحمن  حميد  إيليس  )العربي( 

محمد  عبدالعزيز  صالل(،  )أم  محمد 

الدحيل   ( عماد  ومحمد  هارون  ودياب 

ومحمد  المناعي  ومحمد  المري  علي   )

ومحمد  نادر  علي   ،) المرخية   ( حسن 

حسن  الدين  سيف   ) الوكرة   ( خالد 

وعبدالله يوسف )الغرافة( فيصل محمد 

ويوسف بليدة )الشمال(.

اليوم  اإلمارات  أمام  البداية  وستكون 

العنابي  لعناصر  حقيقي  تحدٍّ  بمثابة 

حيث  الفوز،  لتحقيق  يتطلعون  الذين 

ثالث  على  البطولة  منافسات  تقام 

مباريات،  خمس  األولى  تشمل  جوالت 

وبناًء  الثانية،  الجولة  في  ومثلها 

والثانية  األولى  الجولتين  نتائج  على 

ومعها   10 إلى   1 من  المراكز  ستتحدد 

لقاءات الجولة الثالثة واألخيرة لتحديد 

منتخبنا  ويتطلع  النهائية،  المراكز 

جاهزية  ألفضل  للوصول  األولمبي 

النتائج  تحقيق  أجل  من  ممكنة 

آسيا  كأس  تصفيات  في  المرجوة 

أولمبياد  إلى  المؤهلة  سنة   23 تحت 

الدوحة  ستستضيفها  والتي  باريس 

يجب  لذا  المقبل،  سبتمبر  شهر 

من  ممكن  مستوى  ألفضل  الوصول 

أجل تحقيق الطموحات المنشودة، في 

لحصد  السعي  جانب  إلى  التصفيات 

لألولمبياد. التأهل  بطاقة 

أيضا،  اليوم  يلتقي  أن  المقرر  ومن 

الُمنتخب  مع  السعودي  الُمنتخب 

خليفة  بن  حمد  استاد  على  التايالندي 

كما  مساًء،   8:30 الـ  في  األهلي  بالنادي 

مع  الكويتي  الُمنتخب  أيًضا  يلتقي 

 10:45 الـ  في  قيرغيزستان،  ُمنتخب 

ويستضيف  ذاته،  الملعب  على  مساًء 

الغرافة  بنادي  جاسم  بن  ثاني  استاد 

عمان  بين  األولى  تجمع  ُمباراتين 

مساًء،   8:30 الـ  في  الجنوبية  وكوريا 

الـ  في  وفيتنام  العراق  ُمباراة  وتليها 

مساًء.  10:45

كتب        عادل النجار

يلتقي منتخبنا الوطني 
لكرة القدم تحت 23 عامًا 

مع نظيره اإلماراتي في 
تمام العاشرة مساء اليوم 

على استاد نادي الدحيل، 
في أولى مبارياته بالبطولة 

الودية الدولية، للمنتخبات 
تحت 23 عاما، التي تنطلق 

اليوم وتستمر حتى 28 
مارس الجاري بمشاركة 10 

منتخبات وهي إلى جانب 
العنابي كل من السعودية 

والكويت، واإلمارات، والعراق، 
وسلطنة ُعمان وكوريا 

الجنوبية، وتايالند، وفيتنام، 
وقيرغيزستان.

 إبراهيموفيتش يشيد بالتنظيم الرائع لمونديال »2022«:

قطر تفوقت في كل شيء

إبراهيموفيتش  زالتان  السويدي  النجم  رد 

سؤال  على  اإليطالي،  ميالن  سي  إيه  العب 

أحد الصحفيين بشأن رأيه في تنظيم قطر 

لكأس العالم 2022. وقال إبراهيموفيتش في 

وبلجيكا:  السويد  لمباراة  الصحفي  المؤتمر 

كأس  أثناء  قطر  في  عائلتي  مع  »تواجدت 

العالم لمدة يومين، وكانت تجربة رائعة«.

خالل  شيء  كل  في  تفوقت  »قطر  وأضاف: 

شيء  كل  إن  القول  ويمكنني   2022 مونديال 

فرص  منحوا  أنهم  كما   ،10  /  10 يستحق 

توظيف للكثيرين من مختلف دول العالم«.

وأوضح: »في قطر لن تجد جرائم وال مخدرات، 

جرائم  هناك  يتواجد  السويد  بلدي  في  ولكن 

ومخدرات.

الصحفي،  المؤتمر  خالل  زالتان  وتحدث 

أيضا عن رغبته في مواصلة مسيرته الكروية 

خضع  لإلصابة  شهرًا   14 دام  غياب  رغم 

عاد  متتالية  جراحية  عمليات  لثالث  خاللها 

بعدها ليصبح أكبر هداف في تاريخ بطولة 

في  هدفًا  سجل  بعدما  )كالتشيو(  الدوري 

خسرها  التي  المواجهة  في  أودينيزي  مرمى 

الروسونيري بنتيجة 1-3.

سيكون  كان  اللقب  بعد  ميالن  »ترك  وقال: 

»لم  إبراهيموفيتش:  أضاف  للغاية«.  سهاًل 

الفرق،  ألحدث  هنا  أنا  تناسبني،  نهاية  تكن 

أن أتحدث عن  أريد  ال  إذا لم أكن ألكون هنا، 

عمري، لدي الكثير ألظهره ألثبت ألولئك الذين 

اعتقدوا أنني انتهيت أنهم كانوا مخطئين«.

عمليات  ثالث  »أجريت  ميالن:  مهاجم  وقال 

هناك  كانت  ولكن  شهًرا،   14 في  جراحية 

في  كنت  الركبة.  فيها  تتحسن  لم  لحظة 

النفق ولم أتمكن من رؤية الضوء في نهايته، 

لكن لحسن الحظ تحسنت األمور«.

استسلم  ال  »أنا  تصريحاته:  في  إبرا  وشدد 

أنتم  األدرينالين.  تعطيني  التحديات  ابدا، 

بداية  في  أيًضا  ساعدوني  الصحفيين 

صغيًرا،  كنت  عندما  المهنية..  مسيرتي 

ومثير  وأناني  مختلف،  أنني  تكتب  كنت 

للمشاكل لقد ساعدتني على طول الطريق«.

وأكد نجم منتخب السويد: »لقد تم االحتفاء 

اإليطالي،  الدوري  في  هداف  أكبر  لكوني  بي 

لكنني ال أريد األرقام القياسية ألنني كبير في 

السن، أريدها ألنني أنا نفسي«.

وعن منتخب السويد، قال إبرا: »نحن فريق 

جيد، في مجموعة صعبة في حين أن مواجهة 

الجمعة ضد بلجيكا لوكاكو ستكون مباراة 

عادية«.

{ زالتان إبراهيموفيتش

يمكنني القول إن كل شيء يستحق »10 / 10«

تواجدت مع عائلتي الدوحة          $
لمدة يومين وكانت 

تجربة رائعة

»ooredoo« في نصف نهائي كأس

الشمري حكما 
لقمة السد والدحيل

أعلنت إدارة التحكيم باالتحاد القطري لكرة القدم عن 

طاقمي التحكيم في مباراتي الدور نصف النهائي من 

كأس أريد لكرة القدم للموسم الحالي )2022 /  2023( 

المقررتين غدًا الخميس.  ويدير نصف النهائي األول 

الذي يجمع أم صالل والعربي على استاد جاسم بن 

حمد طاقم مكون من: سعود العذبة حكما للساحة، 

ورمزان النعيمي مساعدا أول، وإبراهيم الدوسري 

مساعدا ثانيا، أما مواجهة السد والدحيل في نصف 

النهائي الثاني، التي ستقام على استاد سحيم بن 

حمد، فيديرها الطاقم المكون من: محمد أحمد 

الشمري حكما للساحة، وجمعة البورشيد مساعدا 

أول، وعبدالمجيد الكربي مساعدا ثانيا.

وحددت مؤسسة دوري نجوم قطر يوم الثالثاء المقبل 

28 مارس الجاري موعدا إلقامة المباراة النهائية 
للبطولة على استاد جاسم بن حمد بنادي السد.

سعد الشهري:

أشكر االتحاد القطري

أكد سعد الشهري المدير الفني للمنتخب السعودي، 

أن البطولة ستمكنه من الحصول على فرصة اللعب 

مع عدة مدارس، موجها الشكر لالتحاد القطري على 

استضافة هذه البطولة التي يتمنى أن تستمر 

بالنظر لمكاسبها الكبيرة.

وأضاف المدرب، الذي قاد المنتخب السعودي لبطولة 

غرب آسيا في نوفمبر الماضي: »أهدافنا واضحة 

في هذه البطولة التحضيرية، وتتمحور في تنفيذ 

البرنامج الذي تم وضعه من قبل االتحاد، ونتطلع 

الستكشاف المزيد من الالعبين وإعطاء الفرصة 

لبعض الوجوه الجديدة ومواجهة تايالند غدا بال شك 

ستكون صعبة، السيما أنه يعد منتخبا جيدا ويملك 

مجموعة مميزة من الالعبين الموهوبين«، الفتا إلى 

ما تتمتع به قطر من بنية تحتية رائعة، و»هو ليس 

بجديد عليها خاصة أنها تميزت في تنظيم البطوالت 

وهو أمر بات واقعا«.

{ الشهري

البرتغالي برونو ميغيل:

تحضير قوي لكأس آسيا

{ مدرب العنابي

المدير  بينيرو،  ميغيل  برونو  البرتغالي  أكد 

المكاسب  أن  األولمبي،  للمنتخب  الفني 

كبيرة  ستكون  المنتخب  سيجنيها  التي 

الودية  الدولية  البطولة  في  مشاركته  خالل 

التي  عاما   23 تحت  اآلسيوية  للمنتخبات 

 28 حتى  اليوم  من  بداية  الدوحة  تستضيفها 

مارس الجاري، بمشاركة 10 منتخبات.

مؤتمر  خالل  تصريحات  في  بينيرو،  واعتبر 

مع  العنابي  المنتخب  مواجهة  يسبق  صحفي 

نظيره اإلماراتي، أن البطولة تعد فرصة كبيرة 

المقبلة،  إلعداد المنتخب لنهائيات كأس آسيا 

الجديدة،  الوجوه  من  العديد  هناك  أن  إلى  الفتا 

للوصول  مستواها  على  الوقوف  سيتم  التي 

من  ستمكن  والتي  المطلوبة،  الجاهزية  لدرجة 

المنافسة القوية في البطولة القارية المقبلة.

راضي شنيشل:

سعداء بالمشاركة
في الدوحة

أبدى راضي شنيشل المدير الفني للمنتخب 

العراقي، سعادته الكبيرة بخوض منافسات هذه 

البطولة، مشيرا إلى أنه يطمح لالستفادة القصوى 

من هذه المشاركة السيما في ظل وجود العديد 

من المنتخبات القوية، متوجها بالشكر إلى االتحاد 

القطري على تنظيمه هذه البطولة، التي تمثل فرصة 

مهمة لخوض العديد من المباريات في وقت مثالي، 

ومن بعد ذلك سيتم تقييم وضعية الفريق بصورة 

جيدة. 

وختم مدرب العراق: »هدفنا إعداد منتخب العراق 

لبطولة غرب آسيا في يونيو المقبل، ثم التصفيات 

المؤهلة لنهائيات كأس آسيا، وسيلتحق بعض 

الالعبين المحترفين والذين سيشكلون إضافة كبيرة 

للمنتخب«.

{  شنيشل
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البرازيلي أراوخو مهاجم أم صالل:

ما وجدته في قطر فاجأني

أراوخو  فينيسيوس  البرازيلي  أكد 

مهاجم أم صالل أن ما وجده في دوري 

بالنسبة  مفاجئا  كان   ،QNB نجوم 

فترة  منذ  يتطلع  كان  أنه  خاصة  له 

للقدوم إلى دورينا ولم يتوان عن ذلك 

عندما الحت له الفرصة.

مع  تعاقد  قد  صالل  أم  نادي  وكان 

لإليفواري  كبديل  البرازيلي،  الالعب 

أراوخو،  وُيشكل  كودجيا،  جوناثان 

في  لعب  حيث  كبيرًة،  إضافًة 

العديد من األندية بداية من كروزيرو 

البرازيلي، مروًرا بفالنسيا اإلسباني 

وريال  البلجيكي،  ليج  وستاندر 

سرقسطة وفريق مونتيديو ياماجاتا 

هدًفا   29 معه  سجل  الذي  الياباني 

خالل 37 ُمباراة.

خالل  أراوخو  فينيسيوس  وقال 

ونص  ثنتين  برنامج  في  تواجده 

على قناة الكأس أمس »لقد تفاجأت 

قطر  في  هنا  القدم  كرة  بمستوى 

اإليجابي،  المستوى  على  خاصة 

الالعبين  من  العديد  ووجدت 

هنا،  يلعبون  الذين  البرازيليين 

والحقيقة أن المستوى الفني لألندية 

أعجبني  وقد  للغاية  مميز  ولالعبين 

ذلك بصورة كبيرة«.

صالل  أم  إلى  انضممت  »لقد  وتابع 

تقريبًا،  شهر  من  أقل  فترة  خالل 

على  سريعة  بصورة  تأقلمت  وقد 

الرغم من اختالف التوقيت بين قطر 

سريعًا  تأقلمت  لكني  والبرازيل، 

بسبب التعاون مع زمالئي في الفريق 

كبيرة،  بصورة  ساعدني  وهذا 

وسأواصل التطور وأعلم أن المباريات 

الفترة  في  ستقام  القادمة  الفترة  في 

الليلية بسبب شهر رمضان، وأتطلع 

مع  مشواري  خالل  النجاح  لتحقيق 

النجاح  الفريق  يحقق  وأن  صالل  أم 

بصورة عامة«.

كذلك  أعجب  أنه  إلى  وأشار 

بالنواحي الثقافية والتراثية في قطر 

للحضور  كبيرة  بسعادة  ويشعر 

النجاح  بعد  خاصة  الدوحة  إلى 

المذهل لكأس العالم 2022.

ويتطلع أم صالل لتحقيق النجاح في 

الذي  فينيسيوس  البرازيلي  حضور 

تحسين  أجل  من  معه  التعاقد  تم 

أوضاع الفريق، حيث يحتل أم صالل 

األخير«  »قبل  عشر  الحادي  المركز 

 13 الدوري برصيد  في جدول ترتيب 

عن  لالبتعاد  ويسعى  فقط،  نقطة 

ترتيب  جدول  في  األخيرة  المراكز 

ال  الحالي  المركز  أن  خاصة  الدوري 

لذا  النادي،  طموحات  مع  يتناسب 

الالعبين  من  عدد  مع  التعاقد  تم 

الذي  البرازيلي  الالعب  أبرزهم  من 

أن  عليه  لكن  واسعة  خبرة  يمتلك 

القادمة  المرحلة  خالل  الكثير  يقدم 

تحقيق  على  الفريق  لمساعدة 

جدول  في  لألمام  والتقدم  النجاح 

ترتيب الدوري.

تأقلمت بشكل سريع مع الفريق وأسعى لتحقيق النجاح في مهمتي 

عادل النجار كتب

بمشاركة »9« أندية 

انطالق كأس األمير للطاولة »األحد«
منافسات  المقبل  األحد  تنطلق 

الطاولة  لكرة  األمير  كأس  بطولة 

صالة  على   ،2023  -  2022 لموسم 

في  للعبة  والتدريب  اإلعداد  مركز 

أندية   9 بمشاركة  أبوعبود،  راس 

الغرافة،  الوكرة،  وهي: السد، قطر، 

الريان،  الخور،  الشمال،  العربي، 

األهلي، تم تقسيمها إلى مجموعتين 

وقطر  السد  فريقا  رأسهما  على 

والثاني  األول  المركزين  صاحبا 

ببطولة الدوري.

أقيمت  التي  البطولة  قرعة  وأسفرت 

الدوري  بطل  السد  تواجد  عن  أمس 

إلى  األولى،  المجموعة  رأس  على 

جانب أندية الخور والريان والوكرة.. 

كال  الثانية  المجموعة  ضمت  فيما 

من نادي قطر صاحب المركز الثاني 

بالدوري إلى جانب العربي والشمال 

والغرافة واألهلي.

منافسات  بإقامة  البطولة  وتنطلق 

المجموعات  دور  من  األولى  الجولة 

يتبارى  حيث  المقبل،  األحد  يوم 

الريان، والخور مع الوكرة،  السد مع 

مع  والشمال  األهلي،  مع  والعربي 

الغرافة.

مع  قطر  فتجمع  الثانية  الجولة  أما 

يوم  األهلي  مع  والشمال  الغرافة، 

الجولة  وتختتم  المقبل،  )الثالثاء( 

بإقامة  المقبل  )الخميس(  يوم 

والريان مع  الخور،  مباراتي السد مع 

الوكرة.

على  الثالثة  الجولة  ستقام  كما 

تنطلق  حيث  أيضا،  يومين  مدى 

بإقامة  المقبل  )الخميس(  يوم 

والعربي  الشمال،  مع  قطر  مباراتي 

يوم  تختتم  أن  على  الغرافة،  مع 

بمباراتي  المقبل  أبريل   2 )األحد( 

السد مع الوكرة، والخور مع الريان.. 

الجولة  منافسات  تشهد  فيما 

الرابعة يوم )السبت( 1 أبريل، إقامة 

والغرافة  العربي،  مع  قطر  مباراتي 

منافسات  تقام  أن  على  األهلي،  مع 

دور  من  واألخيرة  الخامسة  الجولة 

أبريل   2 )األحد(  يوم  المجموعات 

مع  والعربي  األهلي،  مع  قطر  وتجمع 

الشمال.. ويتأهل صاحبا المركزين 

إلى  مجموعة  كل  من  والثاني  األول 

سيقام  الذي  النهائي  نصف  الدور 

على  المقبل،  أبريل   4 )الثالثاء(  يوم 

لتحديد  الترتيبية  المباراة  تقام  أن 

يوم  والرابع  الثالث  المركزين 

المباراة  أما  أبريل،   6 )الخميس( 

يوم  فستقام  للبطولة  النهائية 

)السبت( في الثامن من ذات الشهر.

ويسعى السد لتحقيق الثنائية هذا 

التتويج  في  نجاحه  بعد  الموسم 

سيحاول  فيما  الدوري،  بطولة  بلقب 

بحصد  موسمه  إنقاذ  قطر  نادي 

في  السد  أمام  خسر  بعدما  اللقب 

نهائي الدوري القطري لكرة الطاولة.

األخرى  الفرق  تطمح  بدورها، 

بطولة  في  إيجابية  نتائج  لتحقيق 

واعتالء  الطاولة  لكرة  األمير  كأس 

منصات التتويج.

مالعب السد تشهد انطالق دور الثمانية

أربع مواجهات بدوري 
شباب قطر اليوم

دورالثمانية،  منافسات  اليوم  تقام 

بطولة  من  السابعة  النسخة  ضمن 

دوري شباب قطر لكرة القدم 2023، التي 

القطري  االتحاد  ينظمها ويشرف عليها 

وزارة  مظلة  تحت  للجميع،  للرياضة 

أسفرت  أن  بعد  والشباب،  الرياضة 

لدورالمجموعات  الختامية  الجولة 

والناصرية  برزان  فريقي  تصدر  عن 

فريقا  جاء  بينما  األولى،  للمجموعة 

المجموعة  قمة  في  والمايدة  لحويلة 

ومدينة  الوجبة  فريقا  وحل  الثانية، 

الثالثة،  المجموعة  صدارة  في  خليفة 

كما تربع على قمة المجموعة الرابعة 

الكأس،  وقناة  الشرطة  كلية  فريقا 

الجولة  مواجهات  خالل  من  وذلك 

الثامنة لدورالمجموعات، والتي أقيمت 

عن  اسفرت  والتي  اإلثنين،  األول  أمس 

لحويلة  فريق  على  المايدة  فريق  فوز 

اكتسح  بينما  نظيفين،  بهدفين 

فريق  نظيره  خليفة  مدينة  فريق 

رد،  دون  أهداف  بتسعة  خالد  عين 

الثالثة عن فوز فريق  المباراة  وأسفرت 

أم قرن على دخان بثالثة أهداف مقابل 

الجولة  مباريات  وكانت  هدفين، 

قد  المجموعات،  دور  في  السابعة 

غزيرة،  وأهدافا  قوية  مواجهات  شهدت 

نظيره  زكريت  فريق  اكتسح  حيث 

أهداف  بسبعة  سميح  جري  فريق 

مقابل ثالثة، بينما تغلب فريق الوجبة 

وشهدت  نظيف،  بهدف  المعمورة  على 

قناة  فريقي  تعادل  الثالثة  المباراة 

لكل  بهدٍف  الشرطة  وكلية  الكأس 

منهما.

اليوم  األربع  المباريات  تقام  وسوف 

التدريب  مالعب  على  الثمانية  دور  في 

يلتقي  حيث  الرياضي،  السد  بنادي 

فريقا برزان ومدينة خليفة، في المباراة 

مساء،  السادسة  الساعة  عند  األولى 

ويتواجه فريقا المايدة وقناة الكاس في 

الثالثة  المباراة  تقام  بينما  السابعة، 

في  والناصرية  الوجبة  فريقى  بين 

المباريات،  وتختتم  الثامنة،  الساعة 

بالمواجهة التي سوف تجمع بين فريق 

كلية الشرطة وفريق لحويلة في تمام 

التاسعة مساء.

للبطولة  المنظمة  اللجنة  أعلنت  وقد   

لدور  التأهل  حقق  فريق  لكل  السماح 

الثمانية، بتسجيل العبين إضافيين، 

أي  يشترط فيهما عدم مشاركتهما مع 

وأال  دورالمجموعات،  خالل  آخر  فريق 

االتحاد  كشوفات  في  مسجلين  يكونا 

القطري لكرة القدم.

 لبطولة أساطير الكريكيتبعد تغلبه على وورلد جاينتس بالدوحة
اً

»آسيا ليونز« بطال

باللقب  ليونز«  »آسيا  فريق  فوز  وجاء 

جاينتس«  »وورلد  على  تغلبه  بعد 

المباراة  في   )147  -  148( بنتيجة 

مساء  أقيمت  التي  للبطولة  النهائية 

جماهيريا  حضورا  وشهدت  أمس، 

كبيرا من مختلف الجاليات.

فيما حل »وورلد جاينتس« في المركز 

المركز  في  مهراجاز«  و»إنديا  الثاني، 

الثالث.

حضر المباراة النهائية سعادة الشيخ 

آل ثاني رئيس  عبدالعزيز بن سعود 

وخالد  للكريكيت،  القطرية  اللجنة 

العام  السر  أمين  الرميحي  صالح 

للجنة، وعيسى علي غانم أمين السر 

من  عدد  بجانب  للجنة…  المساعد 

على  حرص  كبير  وجمهور  الضيوف 

التواجد في الملعب منذ وقت مبكر.

تصدر  جاينتس«  »وورلد  فريق  وكان 

حقق  أن  بعد  للبطولة  العام  الترتيب 

انتصارات، ومني بهزيمة واحدة  ثالثة 

ليصعد  والثاني،  األول  الدورين  خالل 

فيما  النهائية،  المباراة  إلى  مباشرة 

و»إنديا  ليونز«  »آسيا  فريقا  خاض 

المركزين  تحديد  مباراة  مهراجاز« 

»آسيا  بفوز  وانتهت  والثالث،  الثاني 

 ،)106  -  191( بنتيجة  ليونز« 

في  المتصدر  لمواجهة  ليصعد 

البطولة  وكانت  النهائية.  المباراة 

بين  مباريات  ثماني  إقامة  شهدت 

األيام  طيلة  المشاركة  الثالثة  الفرق 

في  مباريات  ثالث  بواقع  الماضية، 

في  أخرى  مباريات  وثالث  األول،  الدور 

الترتيبية،  المباراة  ثم  الثاني،  الدور 

والمباراة النهائية أمس.

60 العبا من العبي  حيث تجتمع عدد 

دولة   12 من  األسطوريين  الكريكيت 

 Legends بطولة  في  العالم  حول 

مباريات   8 وأقيمت   .League Masters
المدينة  ملعب  في  الموسم  هذا 

 LLC Masters للكريكت.  اآلسيوية 

 Legends بيت  من  الدولي  الدوري  هو 

فرق   3 يضم  الذي   League Cricket
آسيا،  أسود  الهند،  )مهراجا  وهي: 

غوتام  مثل)  العالم(األساطير  وعمالقة 

أفريدي،  شهيد  باثان،  عرفان  غامبير، 

شين  لي،  بريت  أختار،  شعيب 

وليندل  جايل،  كريس  واتسون، 

سيمونز( شاركوا خالل األيام ال 10 من 

البطولة روعة لعبة الكريكيت.

سعادة  أعرب  له،  تصريح  وفي 

آل  سعود  بن  عبدالعزيز  الشيخ 

القطرية  اللجنة  رئيس  ثاني، 

الكبيرة  سعادته  عن  للكريكيت، 

مشيرًا  للبطولة،  المميز  بالختام 

كبيرة  نجاحات  حققت  أنها  إلى 

وقال  المستويات.  مختلف  على 

عقب  أمس  له  تصريح  في  سعادته 

اللجنة  في  »سعدنا  الفائزين:  تتويج 

البطولة  هذه  بتنظيم  القطرية 

مهمة  مشاركة  شهدت  التي  الكبيرة، 

وكان  الكريكيت،  وأساطير  ألبطال 

حاضرا  الجمهور  يكون  أن  طبيعيا 

ساهم  ما  وهو  البطولة،  أيام  طوال 

الحدث«.  نجاح  في  كبيرة  بصورة 

ولفت سعادته إلى أن اللجنة القطرية 

من  اإلشادات  من  العديد  تلقت  للعبة 

الدولي  واالتحاد  المشاركين  جميع 

مبينا  والمتميز،  الرائع  بالتنظيم 

في  دائما  تتفوق  أصبحت  قطر  أن 

استضافة كبرى البطوالت.

القطرية  اللجنة  رئيس  وأوضح 

تعتبر  البطولة  أن  للكريكيت 

أساطير  تضم  حيث  استعراضية، 

منافسات  أقيمت  وقد  الكريكيت، 

عمان  سلطنة  في  األولى  النسخة 

الماضية، وقال: »حرصنا على  السنة 

على  ومميزة  ناجحة  نسخة  نقدم  أن 

كافة المستويات«. وأشار إلى أن لجنة 

من  العمل  ستواصل  للكريكيت  قطر 

لتحقيق  اللعبة  مستوى  رفع  أجل 

نتائج جيدة في المشاركات المقبلة، 

ليونز«  »آسيا  لفريق  التهنئة  ووجه 

المتوج باللقب ولكافة المشاركين في 

البطولة. من جانبه، أشاد خالد صالح 

للجنة  العام  السر  أمين  الرميحي، 

بالمستوى  للكريكيت،  القطرية 

الفني الذي شهدته البطولة على مدار 

الذي  المميز  وبالنهائي  أيام،  ثمانية 

جمع بين فريقي »آسيا ليونز« و»وورلد 

جاينتس«.

السر  أمين  قال  حديثه،  ختام  وفي 

للكريكيت:  القطرية  للجنة  العام 

»بعد النجاح الباهر للبطولة نفكر في 

استضافة النسخة المقبلة من بطولة 

ونشكر  المقبلة،  السنة  األساطير 

البطولة،  إلقامة  دعمهم  على  الرعاة 

ونشر رياضة الكريكيت في قطر«.

أمين  غانم  علي  عيسى  أكد  وبدوره، 

القطرية  للجنة  المساعد  السر 

لرياضة الكريكيت، أن البطولة حققت 

الماضية  األيام  طيلة  كبيرا  نجاحا 

وصوال إلى مسك الختام اليوم بتتويج 

مشيرا  باللقب،  ليونز«  »آسيا  فريق 

تكتسب  األساطير  بطولة  أن  إلى 

أهمية كبيرة لدى الجاليات اآلسيوية 

التوافد  بدليل  قطر،  في  المقيمة 

الجماهير،  من  الهائل  الجماهيري 

طيلة المباريات الثماني.

الشيخ 
عبدالعزيز 

بن سعود: 
البطولة 

حققت 
نجاحا كبيرا 

توج فريق »آسيا ليونز« 
بلقب بطولة أساطير 

الكريكيت »ماسترز« في 
نسختها الثانية، التي 

تنظمها اللجنة القطرية 
لرياضة الكريكيت ألول 

مرة في قطر، على ملعب 
المدينة اآلسيوية بالمنطقة 

الصناعية بالدوحة، 
بمشاركة ثالثة فرق دولية 
تضم العبين دوليين من 

مشاهير اللعبة.

عوض الكباشي كتب
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اليد،  كرة  التحاد  العادية  العمومية  الجمعة  أمس  عقدت 

جابر  ومحمد  االتحاد،  رئيس  الشعبي  أحمد  بحضور  وذلك 

المساعد  السر  أمين  تيسير  وخليفة  العام،  السر  أمين  المال 

ممثل  الكعبي  شاهين  عبدالله  إلى  باإلضافة  االتحاد  وأعضاء 

اللجنة األولمبية وممثلي األندية من أعضاء العمومية ولفيف 

التصديق  العمومية  شهدت  حيث  اإلعالم،  وسائل  ممثلي  من 

الماضية  ألنشطة  تقارير  وعرض  االجتماع،  محضر  على 

للسنة  المدققة  المالية  الكشوف  واعتماد  والمستقبلية 

عرض  مع  الماليين  المدققين  وتعيين  واعتماد  الماضية 

ميزانية السنة القادمة، قبل ان يتم االتفاق على تعيين أعضاء 

لمراجعة محضر االجتماع ومناقشة المقترحات المتقدمة من 

األعضاء.

تسعى  التي  القطرية  اليد  مستقبل  العمومية  رسمت  وقد 

للحفاظ على اإلنجازات التي تحققت، حيث تعتبر كرة اليد 

على  كبيرة  نجاحات  حققت  التي  األلعاب  أبرز  من  القطرية 

المنتخبات  جميع  مختلف  على  والعالمي،  القاري  المستوى 

للرياضة  مشرفة  صورة  دائما  تقدم  حيث  األندية،  وكذلك 

اخرها  كان  متواصلة  تاريخية  إنجازات  وتحقق  القطرية 

البعثة  وقد حظيت  الشاطئية،  لليد  قارة آسيا  التتويج بلقب 

أول أمس باستقبال حافل عند عودتها للدوحة من اندونيسيا.

وقد تحدث خالل العمومية رئيس االتحاد أحمد الشعبي الذي 

على  العمومية  العضاء  التهنئة  وقدم  الكبير  بالحضور  أشاد 

خالل  الشاطئية،  لليد  الوطني  منتخبنا  حققها  التي  النتائج 

السادس  باللقب  وتتويجه  آسيا  ببطولة  األخيرة  مشاركته 

في تاريخه معربا عن أمله في استمرار نجاحات اليد القطرية، 

تأت  لم  الماضية  الفترة  في  تحققت  التي  النتائج  أن  مؤكدًا 

بعمل واجتهاد من االتحاد فقط، وإنما بدعم األندية التي تعتبر 

شريكا في جميع اإلنجازات.

واشاد بالتعاون الذي يهدف لتحقيق النجاح، مؤكدًا أن التعاون 

بين االتحاد واألندية يعزز التطلعات نحو المستقبل ويساهم 

في تحقيق الطموحات المنشودة.

 ورد على مقترحات األعضاء خاصة فيما يتعلق بطلب ممثلي 

األندية بضرورة زيادة الدعم خالل الفترة المقبلة من أجل االيفاء 

صورة  أفضل  لتقديم  تتطلع  التي  للفرق  المالية  بالتعهدات 

الشعبي:  قال  الخارجية  المواجهات  خالل  القطرية  اليد  عن 

»نحن نعيش أزمة بسبب تخفيض الموازنة العامة لالتحاد 

بنسبة 80 % خالل االعوام الماضية، وهو ما اثر سلبا في نتائج 

نتمنى  الخارجية،  مشاركاتها  في  أنديتنا  وأيضا  منتخباتنا 

المالية  الموازنة  النظر في هذه المسالة وتعزيز  إعادة  ان تتم 

تكفل  التي  المناسبة  بالصورة  األندية  دعم  أجل  من  لالتحاد 

تسهيل مهمتها لتحقيق المزيد من اإلنجازات الخارجية«.

باإلنجاز  أشادت  العمومية  الجمعية  أن  بالذكر  الجدير 

الشاطئية  اليد  لكرة  آسيا  بطولة  خالل  العنابي  حققه  الذي 

إلى  تاريخه  في  السادسة  للمرة  للقب  وإحرازه  باندونيسيا 

جانب تفاصيل وضع خطة االتحاد للفترة المقبلة.

مطالب بزيادة الدعم وإشادة بإنجاز الشاطئية

عمومية اليد تناقش استراتيجية التطوير

{ أحمد الشعبي رئيس االتحاد { جانب من العمومية 

{ نواف المعضادي

ببطولة قطر »ستااليت« لإلسكواش الدولية

فعاليات رياضية للمرأة 
القطرية في رمضان

»المالكي« يتأهل لنصف النهائي

تحرص لجنة رياضة المرأة القطرية 

إتاحة  على  الرمضانية  فعالياتها  في 

لالستمتاع  للسيدات  الفرصة 

أيام  خالل  والحيوية  بالنشاط 

أن  بعد  الفضيل،  الشهر 

خالل  اللجنة  نجحت 

الماضية  السنوات 

ارتباط  تحقيق  في 

شهر  بين  إيجابي 

رمضان والرياضة.

وفي إطار استعدادات 

لألنشطة  اللجنة 

تستهدف  التي 

السيدات والفتيات خالل 

سيتم  الفضيل،  الشهر 

في  مسابقتين  تنظيم 

مع  بالتعاون  /  البادل/   
شركة بادل قطر، خالل الفترة من 26 

وحتى 29 مارس الجاري، كما أعلنت 

فعاليات  تنظيم  بصدد  أنها  اللجنة 

االتحاد  مع  بالتعاون  رمضانية 

خالل  من  للجميع  للرياضة  القطري 

داخل  القدم  كرة  في  األولى  بطولتين 

الطائرة،  للكرة  والثانية  الصاالت، 

بين  المشترك  التعاون  ضمن  وذلك 

تشهد  أن  ويتوقع  واللجنة،  االتحاد 

كبيرا  إقباال  الفعاليات  جميع 

على التسجيل.

لولوة  السيدة  وقالت 

لجنة  رئيس  المري، 

المرأة  رياضة 

لوكالة  القطرية، 

القطرية  األنباء 

»يربطنا  »قنا«: 

مع  وثيق  تعاون 

المؤسسات  من  عدد 

تنظيم  في  بالدولة 

الرياضية  الفعاليات 

للسيدات،  المخصصة 

النجاح  على  وبناء 

واإلقبال الكبير في السنوات السابقة، 

شهر  خالل  التعاون  هذا  نواصل 

رمضان المبارك في تنظيم منافسات 

في البادل، وكرة الطائرة، وكرة القدم 

بأهمية  منا  إيمانا  الصاالت،  داخل 

ممارسة الرياضة«.

المالكي  سالم  القطري  الالعب  تأهل 

لمنافسات  النهائي  نصف  الدور  إلى 

قطر  لبطولة  الثانية  النسخة 

»ستااليت« لإلسكواش الدولية، والتي 

تحت  للعبة  القطري  االتحاد  ينظمها 

المحترفين  الالعبين  رابطة  مظلة 

بمجمع  مالعبه  على  لالسكواش 

خليفة الدولي.

وجاء تأهل المالكي عقب التغلب على 

نظيره الالعب أسد خان في الدور ربع 

النهائي بنتيجة ثالثة أشواط نظيفة 
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المقبل  الدور  في  المالكي  وسيواجه 

الذي  عفيفي  علي  المصري  نظيره 

أزالن  سيد  القطري  منافسه  على  فاز 

باالنسحاب بداعي اإلصابة. 

للمشاريع  العليا  اللجنة  استضافت 

ضمن  األولى  العمل  ورشة  واإلرث، 

التي  وحدة«،  موجة  »ائتالف  مبادرتها 

بالتعاون  الماضي،  العام  أطلقتها 

المناخي،  والتغير  البيئة  وزارة  مع 

المحليين  الشركاء  من  والعديد 

من  بالحد  المعنيين  والدوليين 

إطار  في  البالستيكية  المخلفات 

العالم  كأس  إرث  لتعزيز  جهودها 

صعيد  على   2022 قطر   FIFA
قطر  في  البيئة  وحماية  االستدامة 

والعالم.

وشهدت ورشة العمل، التي تواصلت 

كامل،  يوم  مدى  على  فعالياتها 

تحديات  حول  نقاشية  حلقات 

البالستيكية،  المخلفات  مع  التعامل 

المقترحات  من  عددًا  واستعرضت 

الدائري،  االقتصاد  نموذج  لتعزيز 

العشوائي  للتخلص  حد  وضع  عبر 

والتقليدي من النفايات البالستيكية، 

واختتمت  التدوير،  إعادة  جهود  ودعم 

بوضع خريطة طريق لتنفيذ مشاريع 

لتعزيز الممارسات المستدامة.

المدير  المير  بدور  المهندسة  وأكدت 

باللجنة  االستدامة  إلدارة  التنفيذي 

الفعالية،  خالل  كلمتها  في  العليا، 

من  العديد  يضم  الذي  االئتالف،  أن 

مجال  في  والمختصين  الخبراء 

على  واضحًا  مثااًل  يعد  االستدامة، 

 FIFA العالم  لكأس  المستدام  اإلرث 

ورشة  أن  إلى  مشيرة   ،2022 قطر 

العمل تهدف إلى تعزيز التعاون بين 

إلى  للتوصل  معًا  والعمل  الشركاء، 

أفضل الحلول لدعم نموذج االقتصاد 

الدائري.

محمد  المهندس  أوضح  جانبه،  من 

ممارسات  قسم  رئيس  البدر  عمر 

التغير  إدارة  في  المستدامة  األنظمة 

والتغير  البيئة  بوزارة  المناخي 

جهودًا  تبذل  الوزارة  أن  المناخي، 

البيئي  التوازن  لتحقيق  كبيرة 

في  المناخي،  التغير  آلثار  والتصدي 

واالقتصادي  العمراني  التقدم  ظل 

الدولة،  تشهده  الذي  واالجتماعي 

االقتصاد  تعتبر  أنها  على  مشددا 

الموارد  لحفظ  الطريق  هو  الدائري 

لألجيال  بيئتنا  على  والحفاظ 

القادمة.

نموذجًا  يقدم  الذي  االئتالف،  ويهدف 

صعيد  على  الدائري  لالقتصاد 

البالستيكية،  المواد  مع  التعامل 

تضم  عمل  مجموعة  تشكيل  إلى 

غير  وأخرى  صناعية  شركات 

بالحد  معنية  ومؤسسات  صناعية، 

ويعد  البالستيكية،  المواد  من 

الجذرية  الحلول  أحد  تشكيله 

البالستيكية  النفايات  لمعالجة 

وبالتالي  عنها،  الناجم  والتلوث 

خفض االنبعاثات الكربونية الناتجة 

من مكبات النفايات.

وضعت خريطة طريق لتعزيز الممارسات المستدامة

ورشة اللجنة العليا تعزز إرث المونديال

أحمد الشعبي: تخفيض موازنة االتحاد 
»80 %« أثر سلبيًا ونتمنى إعادة النظر

كتب          عادل النجار 

نواف المعضادي:

المناقشات إيجابية
محمد جابر:

ندرس مقترحات األندية بعناية
في  ثقته  عن  بالدحيل  اليد  جهاز  رئيس  المعضادي  نواف  أعرب 

القطرية،  لليد  النجاح  من  المزيد  نحو  العمومية  الجمعية  تطلعات 

مؤكدًا أن االجواء خالل العمومية العادية أمس كانت طيبة واتاحت 

اليد  عنابي  تتويج  أن  مؤكدًا  إيجابية،  مناقشات  لتقديم  الفرصة 

الشاطئية بلقب القارة اآلسيوية إضافة للنجاحات القطرية.

أن  مؤكدًا  اآلسيوية  البطولة  في  الدحيل  مشاركة  عن  للحديث  وتطرق 

جديدة  بصفقات  صفوفه  عزز  وقد  البطولة،  في  كبيرة  طموحاته  الفريق 

بقوة  التحضير  مواصلة  على  وسيعمل  كريستيان  االلماني  المحترف  مثل 

لتقديم صورة مشرفة لليد القطرية في البطولة القارية.

الجمعية  خالل  العامة  األجواء  أن  اليد  التحاد  العام  السر  أمين  جابر  محمد  أكد 

العمومية العادية أمس كانت إيجابية، مؤكدًا أن اتحاد اليد يرحب بجميع مطالب 

األندية ويحاول قدر المستطاع االستجابة لها. وقال في تصريحات لوسائل اإلعالم: 

»نحن سعداء بخروج الجمعية العمومية بتلك الصورة الطيبية، ونؤكد تقديرنا 

لكل المطالب من أجل مستقبل كرة اليد والمنتخبات الوطنية 

وتم تسجيل كل مقترحات األندية ونعمل على دراستها بعناية 

ونحاول قدر المستطاع العمل علي تحقيقها في حدود إمكانيات 

االتحاد«. وقال »فيما يتعلق باستثناءات بعض الالعبين فإنها 

األندية وال  المنتخبات وكذلك  األول لصالح  المقام  تهدف في 

تكون لناد على حساب آخر«.

{ لولوة المري
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