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اقت��رب نادي الريان من التعاقد م��ع عبدالله معرفية
اعب وسط الفريق اأول بالنادي العربي ،بعد أن قطعت
المفاوضات بين الطرفين شوطً كبيرً ،كما بات ماجد
محم��د قريبً من التوقيع للرهي��ب ..بعد أن دخل دائرة
اهتم��ام إدارة الرهيب ،الس��اعية لتدعي��م صفوفها
بصفقات محلية كبيرة ..تحضيرً للموسم المقبل.

رئـيــس الـتـحــريـــر:

الدوحة  -عاء الدين قريعة
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العطوان ..المهندس في «المشاريع واإرث» لـ «^»:
02
اعبا الريان عاء وعناد
يقتربان من الغرافة

مشاريع مونديال 2022
تتواصل وفق الجدول الزمني

06
«تميم المجد» على قمصان
الفريقين بنهائي «أشغال»

5-3

> ا تأخير في اأعمال
الميدانية والخطط
البديلة جاهزة

07
تعادل المكسيك والبرتغال
في كأس القارات

> تنظيم بطوات
لتجريب كل الماعب

07

> لجنة خاصة لمراقبة
احترام حقوق
العمال

زيدان يحاول إقناع رونالدو
بالبقاء مع الريال

عمومية العربي
 19يوليو المقبل
«خليجي  ..»23اضحك مع صحف
السعودية واإمارات

الواعد أحمد سعيد يتأهل
لمونديال القوى للناشئين
الدوحة ^

02
انطاقة مثالية للعنابي
في بطولة العالم لسلة
الثاثيات
الدوحة ناصر رويس

حقق المنتخ��ب القطري لس��لة الثاثي��ات انطاقة
مثالي��ة في بطول��ة العالم المقامة من��ذ أمس اأول
بمدينة نانت الفرنس��ية ،وف��از ف��ي المباراتين اأولى
والثاني��ة بمرحل��ة المجموعات ،حيث تغل��ب العنابي
على إس��تونيا بنتيجة  ،9 - 20وفاز على بولندا بنتيجة
 17 - 19ضمن المجموع��ة الثالثة التي تضم كذلك
أوكرانيا وس��يريانكا .وبذا يخطو العنابي خطوة كبيرة
نحو الصعود إلى ربع النهائ��ي .واحتل العنابي المركز
الثان��ي للمجموعة برصيد (فوزي��ن و 39نقطة) خلف
المنتحب اأوكراني (فوزان و 43نقطة) .وتحتل إستونيا
المرك��ز الثال��ث بفوز وخس��ارة ،بينما احتل��ت بولندا
المركز الرابع بخس��ارتين ،بفارق النقاط عن سيريانكا
( 32مقابل  ،)11ويركن المنتخب للراحة اليوم ،ويلتقي
غدً المنتخبين اأوكراني والسيريانكي.

حق��ق بط��ل ألع��اب الق��وى القطري
الناشئ أحمد سعيد الحاج رقم التأهل
لبطولة العالم للناشئين ألعاب القوى
في مس��ابقة رمي الق��رص ،وذلك في
مشاركته ببطولة كرواتيا الدولية أمس.
ونج��ح الواع��د أحمد في تس��جيل
(55.58م) أهلت��ه لمونديال الناش��ئين
المقام في العاصم��ة الكينية نيروبي
يولي��و القادم ،الذي س��يتيح له فرصة
المنافس��ة مع نخبة أبطال العالم في
المس��ابقة ،من أجل تحقي��ق ميدالية
عالمية لفئته.

أحمد سعيد في كرواتيا

العنابي اأولمبي يجدد فوزه
على السنغافوري
الدوحة ^

فاز العنابي اأولمبي على نظيره السنغافوري
بهدفي��ن دون رد ف��ي المب��اراة الودية التي
جمعتهم��ا مس��اء أمس اأول ف��ي ماعب
أس��باير في إطار تحضيراته للمشاركة في
تصفي��ات كأس آس��يا أقل من  23س��نة،
المقامة بالدوحة الشهر المقبل.
وكما كان عليه الش��أن في المباراة اأولى
فقد أش��رك الم��درب فيليكس سانش��يز
فريقين؛ وانته��ت الجولة اأول��ى بالتعادل
السلبي ،وسجل هدفي العنابي في الجولة
الثانية المعز علي ف��ي الدقيقة  58وأحمد
السعدي ( ،)76لتنتهي المباراة بفوز العنابي
على السنغافوري -الذي يدربه ريتشارد تاردي
مدرب أم صال الس��ابق -بهدفي��ن دون رد.
وأدار المباراة حكام من ُعمان بقيادة قاس��م
الحاتي ،وعاونه عبدالله الش��ماخي ،وحمد
الغافري .وس��يواصل العنابي تدريباته اليوم
بعدما خلد للراحة يوم أمس.

الدوحة ^

قرر مجل��س إدارة الن��ادي العربي،
بالتع��اون م��ع وزارة الثقاف��ة
والرياض��ة ،تحديد ي��وم  19يوليو
المقبل موع��دً انعقاد الجمعية
العمومي��ة العادي��ة ،لمناقش��ة
العدي��د م��ن الملف��ات بج��دول
أعمالها ،مث��ل :الميزانية المالية،
وكيفية صرفها ،وكذلك الموازنة
المالية للموس��م الجديد ،وخطة
اأنش��طة الرياضية في مختلف
اللعبات
وم��ن المتوقع أن يق��دم مجلس
إدارة النادي ،برئاسة الشيخ خليفة
ب��ن حمد ب��ن جبر آل ثان��ي ونائبه
جاس��م محمد الكواري ،كش��ف
حس��اب عن العمل ال��ذي قام به
المجلس خ��ال الع��ام الماضي،
والعقب��ات الت��ي واجهت مجلس
اإدارة خال عمله ف��ي الربع اأول
من مدته ،التي تمتد أربع سنوات.

ياجور مطلوب
في المرخية
الدوحة ^

المعز علي ومحمد شهرين

اقترب نادي المرخية من ضم محسن
ياج��ور لتعزي��ز صف��وف الفريق في
الموس��م المقبل بعدما صعد إلى
الدرجة اأول��ى .وكان المرخية تعاقد
مع الغامبي تيغان ،والعراقي س��عد
ناطق اع��ب القوة الجوية الس��ابق،
وف��ي حال نج��اح صفق��ة المغربي
محس��ن ياجور س��يكون المحترف
الثال��ث في صف��وف الفري��ق ،وفي
انتظار حسم باقي الصفقات ،سواء
فيما يخص المحترفي��ن أو الاعبين
المحترفين .يذكر أن محس��ن ياجور
س��بق له اللعب في صف��وف أندية
قطر واأهلي والخور ،كما لعب لناديي
الوداد والرج��اء البيضاويين والمغرب
التطواني وشارل لوروا البلجيكي.
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نقل البطولة الخليجية من قطر قرار يصعب الوصول إليه

عقد عمومية طارئة
لاتحاد الخليجي يتطلب
خطابً من  6دول
جملة متناقضات نتابعها هذه اأيام في بعض وسائل اإعام ..في
مختلف القضايا ..ا تملك معها إا أن تضحك ،من باب ..شر البلية ما
يضحك.
الدوحة ^

اآن ..هن��اك نغم��ة جدي��دة تتح��دث عن
كأس الخليج ،التي س��تقام خال شهري
ديس��مبر ويناي��ر القادمين ..حي��ث أوردت
صحيف��ة «الرياض��ي» الس��عودية فرية
جدي��دة بخصوص ه��ذه البطول��ة ،وهي
تؤكد أن البطولة ستقام في موعدها ،لكن
دون قطر!! ..وزادت بأنه س��تتم دعوة اأردن
للمش��اركة ،وستس��تضيفها أبوظبي..
وتقام قرعتها في سبتمبر..
وأن شر البلية فعا ً ما يضحك ..علينا
التركي��ز لنقرأ اآت��ي« :ونقلت صحيفة
 24اإماراتي��ة ع��ن مصدر ف��ي ااتحاد
الخليج��ي أن��ه تج��ري المفاضلة بين
اإمارات والسعودية استضافة البطولة
مع اأولوية للعاصمة أبوظبي».
وفي فقرة أخرى تقول« :ويتوقع أن تقام
القرعة في موعدها  25سبتمبر المقبل،
بعد اإعان في اأي��ام القليلة المقبلة

عن س��حب ش��رف تنظيم البطولة من
قطر ،كما أصبح ااتحاد الخليجي لكرة
القدم في حك��م المجمد ..ولنركز على
أن ااتح��اد الخليجي -حس��ب الخبر-
أصبح «في حكم المجم��د» ..ونربطها
بالفقرة الس��ابقة التي تق��ول« :ونقلت
صحيف��ة  24اإماراتي��ة عن مصدر في
ااتحاد الخليجي».
ول��م تن��س الصحيف��ة أن تق��ول إن
ااتح��اد الخليجي يدرس ع��دة خيارات..
تتمثل في تولي رئي��س ااتحاد اإماراتي
لكرة الق��دم مروان بن غليظة رئاس��ة
ااتحاد الخليجي ..بصفته نائبً للرئيس
الحالي ،ونقل مقر اتحاد الكرة الخليجي
من قط��ر إلى اإم��ارات «مؤقتً» ..لحين
إج��راء انتخابات رئاس��ة جديدة ،يتحدد
على إثرها المقر الجديد».
والخبر يبدو «مفبركً» بالكامل ..حيث
لم يعقد ااتحاد الخليجي أية اجتماعات
اتخاذ كل هذه القرارات ..كما أن اأمانة

اأمانة العامة لاتحاد تشرع
في التجهيز إجراءات قرعة
خليجي 23
العام��ة لاتحاد موجودة في قطر ،تحت
مس��ؤولية جاس��م الرميح��ي اأمين
العام لاتحاد ..كما أن النظام اأساسي
لاتحاد يؤكد عل��ى أن دورة إدارة ااتحاد
ستكون لمدة سنتين ،ويشترط أن يكون
رئيس ااتح��اد من دولة المق��ر ،كما أن
البطول��ة وحس��ب النظام اأساس��ي
تشارك فيها الدول العربية المطلة على
الخليج العربي وهي أعضاء اتحاد كأس
الخليج العربي.
ولعل أكثر ما يضحك ..أن الخبر يؤكد
على أن ه��ذه القرارات س��يتم اتخاذها

فعا ً من قِبل ااتحاد ،وتناس��ى هؤاء أن
ااتح��اد بجان��ب الس��عودية ،واإمارات،
والبحري��ن ،يض��م  5دول أخ��رى بجانب
قطر ،وه��ي :اليمن ،والعراق ،وس��لطنة
عم��ان ،والكوي��ت ..وكلها له��ا صوتها
داخ��ل ااتحاد ،ويجب أخ��ذ موافقتها أو
بعضه��ا على اأقل ،لتش��كيل أغلبية،
اتخاذ مثل هذه القرارات الخطيرة ،التي
تنقل ااتحاد من حال إلى حال ،وهو ما ا
يمكن أن يك��ون قد تم الوصول إليه في
ظل تمسكها بالوحدة ،وعدم عزل قطر..
الداعم اأكبر لاتحاد.
والنظام اأساسي لاتحاد المعتمد من
قبل الدول اأعضاء ينص على أن اللجنة
التنفيذي��ة يج��وز لها أن تدع��و لعقد
جمعية عمومية استثنائية في أي وقت..
وتعقد الجمعية إذا تقدم س��تة أعضاء
بطل��ب خطي لذلك ،ويحدد الطلب بنود
جدول اأعمال ،ويجب أن تعقد الجمعية

مشاركة اأردن في البطولة
مستحيلة بالقانون
العمومية ااس��تثنائية في غضون 45
يومً من تاريخ اس��تام الطلب ،وا تعقد
الجمعي��ة العمومية إا بحضور أغلبية
اأعض��اء الذين يحق لهم التصويت 50
.+1 %
علمً ب��أن اأمانة العام��ة لاتحاد لم
تتلق أي طلب من أي عضو لعقد جمعية
عمومي��ة ،في الوقت ال��ذي تواصل فيه
عمله��ا م��ن أج��ل التحضي��ر لقرعة
خليجي  23التي تس��تضيفها الدوحة،
حيث تش��رع اأمانة العامة في تشكيل
لجنة لإشراف على حفل القرعة المقرر
سحبها يوم  25سبتمبر المقبل.

بعد اإبقاء على ثاثي الخطوط الخلفية

تحت شعار «تميم المجد»

اعبا الريان عاء وعناد يقتربان
من الغرافة

النعيمي يتصدر بطولة النيشان للرماية
الدوحة عيد فؤاد

موسى هارون

محمد عاء

عبد الحميد عناد

الدوحة عاء الدين قريعة

وا ت��زال اأنباء متضاربة حول مصير
مهاجم الفري��ق أحمد عاء الذي تلقى
عرضً من الغراف��ة ،بجانب زميله عبد
المجيد عناد ،باإضافة إلى قرب توقيع
مصعب محمود للخ��ور ودانيال جومو
لأهل��ي ،ولكن كل ه��ذه العروض لم
تؤكده��ا مصادرها ،وبقي��ت تحت بند
«مفاوضات ف��ي الكواليس» ،كما تريد
إدارة الري��ان إنهاء ملف المحترف الرابع
مع قرب رحيل كاس��ييرس ،وتعويضه
ببديل يجيد تمويل المهاجم المغربي
عبد ال��رزاق حم��د الله ،وهن��اك عدة
خيارات.
وفي س��ياق آخر ،لم تنف إدارة الريان
أو تؤكد مسألة بقاء الدنماركي مايكل
اودروب المدي��ر الفن��ي للرهي��ب في
اإدارة الفني��ة ،بعد العرض الذي تقدم
به نادي أياك��س الهولندي لقيادته في
الموسم المقبل ،فضا ً عن مفاوضات
ريانية في الخفاء مع المدرب الفرنسي
كريس��توف جالتي ،مدرب س��ان اتيان
الفرنس��ي ،وفقً لتقارير فرنس��ية غير
رس��مية ،ولكن اأنب��اء داخ��ل البيت
الريان��ي تؤك��د اس��تمرار اودروب مع
الرهيب الموس��م المقبل ،وتمس��كه
بعقده الذي يمتد حتى يونيو .2018

أعلنت إدارة نادي الريان حالة ااستنفار
تحضيرً للموس��م الك��روي الجديد،
وب��دأت بإب��رام الصفق��ات المحلية،
تمهيدً للمحافظة على كيان الرهيب
في الموسم المقبل ،وتكللت مساعي
إدارة الرهي��ب بإبقاء ثاث��ي الخطوط
الخلفية موس��ى ه��ارون ومحمد عاء
وعب��د الحمي��د عناد ضم��ن الجوقة
الريانية ،لتضع حدً ل��كل اأنباء التي
تحدث��ت ع��ن رحيله��م ع��ن صفوف
الرهيب ،وس��تواصل اإدارة مساعيها
بغية تجديد تعاقد بقية اعبي الفريق،
وإنهاء التف��اوض مع بع��ض الاعبين
المحليين ،لكسب توقيعهم للرهيب،
قبي��ل بدء المحط��ة اإعدادية اأولية
التي تسبق المعسكر الهولندي ،الذي
سينطلق يوم  20يوليو المقبل.
ومن بي��ن اأس��ماء المحلي��ة التي
تحاول إدارة الريان ضمها اعب وس��ط
العنابي أحمد عب��د المقصود ،فضا ً
ع��ن التوصل اتف��اق لع��ودة الظهير
محمد جمعة العلوي أم اأفاعي ،بعد
تجربة خاضها في العربي والس��يلية
الموسم الماضي.

دخلت بطولة النيش��ان اأولى للرماية
والتي تقام بمجمع ميادين لوسيل فيأج��واء رمضانية رائع��ة -مرحلة اإثارة
بين جميع الرماة والراميات المحترفين
والهواة من الجنس��ين ،كما ش��هدت
فعالي��ات مختلفة لكاف��ة المتابعين
للمنافس��ات وأس��رهم ،حي��ث حرص
على حضور جانب من المنافس��ات في
اليوم الخامس للبطولة سعادة الشيخ
حس��ن بن جبر آل ثاني الرئيس السابق
اتحاد الرياضات البحرية ،وعلي محمد
آل الش��يخ الكواري رئيس اتحاد الرماية
والقوس والسهم ،وماجد النعيمي أمين
الس��ر العام لاتحاد ،وحس��ين صالح
الس��ادة أمين الس��ر العام المس��اعد،
ومحمد طاه��ر المدير التنفيذي اتحاد
الرماية.
وخ��ال منافس��ات الي��وم الخام��س
ف��ي التراب نج��ح الرامي غانم س��عد
النعيمي ف��ي تصدر فئ��ة المحترفين
برصيد  ،793.5وجاء الرامي خالد رش��اد
محم��د المهندي ثاني��ً برصيد ،790.5
ف��ي حين ح��ل الرام��ي راش��د صالح
مس��عود ج��ار الله في المرك��ز الثالث
برصي��د  787نقطة ،أم��ا المركز الرابع
فقد جاءت فيه رامية العنابي عائش��ة
يوسف راشد الس��ويدي  770.5نقطة،
وكان المركز الخامس قد جاء فيه رامي
العنابي مس��عود عل��ي العذبة برصيد
 765نقطة .
وف��ي فئة الهواة واص��ل خليفة علي
محم��د عبدالل��ه العطي��ة تص��دره
المنافس��ات برصي��د  915 .5نقط��ة،
فيما جاء الشيخ حمد عبدالله آل ثاني
وصيفً برصيد  ،751. 5وجاء عبدالعزيز
يعقوب ف��ي المركز الثالث برصيد 745
نقطة  ،وجاء في المركز الرابع علي نبيل
عب��اس العمادي برصيد  732نقطة ،أما
المركز الخامس فقد حل فيه بدر مبارك
حبي��س الغيثاني الم��ري برصيد 726
نقطة.
من جانبه قال علي محمد آل الش��يخ
الكواري -رئيس اللجنة العليا المنظمة
للبطولة ،رئيس اتحاد الرماية -إن فكرة
إقامة بطول��ة النيش��ان للرماية رائدة
تس��تحق المتابع��ة ،حي��ث تمكنا من
تعريف العديد من المش��اركين بجميع

جانب من المنافسات

األعاب الت��ي تمارس في مجمع ميادين
لوس��يل للرماي��ة ،وتقريبه��ا لمتابعي
وعشاق هذه الرياضة العريقة.
وأض��اف الك��واري :أن فرص��ة إقامة
البطولة خال الش��هر الفضيل زاد من
اإقبال عليها ،حيث وجدنا ترحيبً كبيرً
من جميع الداعمين لها ،وعلى رأسهم

س��عادة الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني
رئي��س اللجنة اأولمبية القطرية ،وهذا
إن دل عل��ى ش��يء فإنما ي��دل على أن
الحرك��ة والنهض��ة الرياضية تحظى
بدع��م كبير ،مش��يرً إل��ى أن الفرصة
الكبي��رة للمش��اركين ف��ي البطولة
عزمهم على حصد جوائزها القيمة.

حوار
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«^» ترصد سير العمل في
مشاريع مونديال العرب 2022
الماعب جزء من خطة عمرانية

منظر عام لملعب الريان ومحيطه

ل��م تخت��ر اللجن��ة مواقع بن��اء ماعب
المونديال بالصدفة ،بل كان ذلك وفق دراسة
متأنية راعت عددً م��ن الجوانب المتعلقة
بتهيئة العمران ،س��واء ف��ي الدوحة أو في
مدن أخرى ،لكي ا يت��رك المونديال ماعب
معزول��ة عن مجالها الحض��ري والعمراني،
وتكمن الفكرة -حس��ب ما ورد في تصريح
محم��د العط��وان -في تفعيل اس��تخدام
الملعب طيلة السنة ،وليس فقط منشآت
اس��تضافة المباري��ات فق��ط ،وتفعي��ل
المنش��أة لتكون إرثً مس��تدامً يستخدم
من قبل س��كان المنطقة وم��ن ااتحادات،
كما حصل ف��ي تفعيل قاعات بطولة كأس
العال��م لكرة الي��د ،وكل ملعب س��يتميز
بعناصر في المنطقة المحيطة به تختلف
عن اأخرى.
يفس��ر العطوان هذه النقط��ة قائاً« :ما
يميز كل ماعب البطولة أنها ليست لكرة
القدم فق��ط ،واهتمامنا لن يكون بالماعب
فقط ،ولكن بالمنطقة المحيطة بها أيضً،
حي��ث نعمل لخلق منطق��ة كاملة لجذب
الجماهي��ر ،وليكون إرثً لس��كان المنطقة
التي ت��م بناء الملعب فيها ،وأبس��ط مثال
ملعب خليفة أحد أه��م الماعب في دولة

مخيمات شتوية لضيوف المونديال

منظر جوي لملعب خليفة الدولي

قط��ر ،فهو ضمن منطقة كاملة «أس��باير
زون» ،يحيط بها فندق وحديقة عامة ومركز
خدمات ومركز للطاقة ومستشفى».
وأض��اف« :وهذا م��ا س��نقوم بخلقه في
كل ملع��ب ،باإضاف��ة إلى بع��ض اأفكار
الت��ي س��يتم تنفيذها لمرحل��ة اإرث بعد
البطولة ،والتي تم التوصل لها بعد زياراتنا
لمجالس اأهالي في كل منطقة ،والتي تم
من خالها معرف��ة متطلبات كل منطقة،

وإمكانية تنفيذه��ا ،فالمنطقة المحيطة
بكل ملعب س��تختلف عن اأخرى ،وملعب
البي��ت مث��ا ً س��يكون في��ه مستش��فى
«أس��بيتار» وحديقة وفندق ،والوكرة يختلف
فاحتياج��ات المنطق��ة مختلف��ة ،فهناك
فكرة مدرس��ة ومجمعات وفن��دق ،وهذا ما
نقوم بدراس��ته حاليً ،لتطبيقه في مرحلة
اإرث م��ا بع��د البطولة ،إن تع��ذر تنفيذها
خال الفترة المقبلة».

غرفة التحكم تتابع المشاريع
على مدار الساعة

العطوان يشرح أهمية غرفة التحكم

برامج ترفيهية متنوعة لضيوف المونديال

تعتبر إقامة المش��جعين واحدة من الهواجس
التي تش��غل الكثيرين ،بالنظر إلى العدد الكبير
من الس��ياح المتوقع توافده��م على قطر خال
البطولة ،لكن اللجنة تعم��ل على هذا الجانب
بابتكار حل��ول متكاملة تراعي ع��ددً من اأمور
ف��ي هذا الجانب لخصها العطوان بقوله« :نحن
نعمل مع الش��ركاء ،وش��ريك اللجنة العليا هو
الهيئ��ة العام��ة للس��ياحة التي تش��رف على

المنش��آت والفنادق في الدولة ،والتنس��يق جار ٍ
معهم لتوفي��ر متطلبات الفيف��ا ،وهناك أفكار
يتم العمل عليها مثل البواخر الس��ياحية التي
س��تكون بمثابة فنادق عائم��ة بخدمات عالية،
وكذل��ك فكرة المخيمات التي س��تخلق تجربة
فريدة من نوعها للجماهير ،خاصة وأن البطولة
س��تقام ف��ي الش��تاء وبالتال��ي فالمخيم��ات
ستعكس تراث وطبيعة دولة قطر».

الهدف من «غرفة التحكم» هو متابعة س��ير
أعم��ال المش��اريع التي تتب��ع اللجن��ة العليا
للمش��اريع واإرث ،والماعب بش��كل رئيس��ي،
باإضاف��ة إل��ى التنس��يق م��ع الش��ركاء في
«أش��غال» و»قطر ريل» لمتابعة س��ير أعمالهم
في المش��اريع ،من خال الشاش��ات الموجودة
في هذه الغرفة ،التي ترتبط بعدد من الشاشات
الموج��ودة ف��ي مواق��ع العمل لمتابعة س��ير
اأعم��ال ،وهي مختلف��ة عن الكامي��رات التي
يضعها المق��اول المكلف بالموق��ع للمراقبة
اأمني��ة .يقول العط��وان عن هذه الشاش��ات:
«اأمر يتعل��ق بالماعب التي يجري فيها العمل
حاليً ،حي��ث نق��وم بتصويرها بتقني��ة عالية
لتوضيح س��ير كل اأش��غال ،كم��ا حدث في
ملع��ب الريان الذي بدأ تصوي��ره منذ بدء أعمال
الهدم حتى تس��وية اأرض ،والتقنية تسمح لنا

بعرض الماعب الثمانية م��ع بعضها البعض،
ورؤية ااعم��ال فيها بدقة تدخ��ل في تفاصيل
التفاصيل التي نحتاج إليه��ا ،كما أن بإمكاننا
وضع الكاميرا مباشرة ومتابعة الجدول الزمني
وس��ير اأعمال ،وهل هي تتماشى مع الجدول أو
إن كان هناك تأخير للعمل يتوجب تداركه.
وللمعلومة فإن الكاميرات الموجودة في أماكن
العمل مجهزة بطريقة يمكن غس��ل شاشاتها
اأمامية ومس��حها في حال وج��ود تراب أو غبار
يؤثر على جودة التصوير ،يتحكم فيها من غرفة
التحكم دون التنقل إلى الماعب.
بالنس��بة للكاميرات الموج��ودة في الماعب
كما قلت ،لدينا س��ماح من جانب الشركاء في
«الريل» و»أش��غال» و»الهيئة العامة للسياحة»
لمتابعة اأش��غال الت��ي يش��رفون عليها في
المواقع».
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العطوان ..المهندس في المكتب الفني لـ«المشاريع واإرث» لـ «^»:

ا تأخير في اأعمال
الميدانية للمونديال..
والخطط البديلة جاهزة
أكد محمد نبيل العطوان أن مشاريع كأس العالم قطر  2022ستنتهي في
موعدها المقرر سلف ًا ،ونفى المهندس بالمكتب الفني للجنة العليا للمشاريع
واإرث أن يكون هناك أي سبب يوقف العمل في المشاريع.
وقال العطوان في حوار مع «^» إن العمل مستمر ..وإنه في حال حدث أي
طارئ تكون هناك خطة بديلة.
وأضاف العطوان أن جميع ماعب المونديال ستكون جاهزة استقبال مباريات
ودية في عام  ،2021مشير ًا إلى أن أول ملعب سيفتتح سيكون ملعب البيت
في الخور ،يليه ملعب الوكرة.
÷ هـــل يوجد أي ســـبب لتأخير اانتهاء
من مشاريع المونديال في موعدها؟

 ا يوجد أي س��بب يجعل العمليتوقف ،وكل المش��اريع مس��تمرة،
والعم��ل جار ٍ في المواقع ،وكل المواد
متوفرة به��ا ،وهناك خطة موضوعة
من قبل اإدارة العليا ،وهناك توجيهات
وأعمال مستمرة ،ولن يكون هناك أي
تأخير أو تأثير بخص��وص المواد .كل
المشاريع تسير وفقً للجدول الزمني
الموضوع مس��بقً ،وف��ي حال وجود
أي تأخير يتم عم��ل خطة لتفادي أي
طارئ يحدث على تنفيذ المش��روع،
والعمل يس��ير بش��كل جي��د ،وكل
الماعب س��تكون جاهزة عام 2021
اس��تضافة المباري��ات التجريبية،
بس��عة جماهيرية كامل��ة ،للتأكد
م��ن اأعم��ال التش��غيلية ،واأمن،
والمداخل ،وتوفير الخدمات.

ً
تكاما واضحً
÷ من الواضح أن هناك
مـــع عـــدة مؤسســـات اســـتضافة
البطولة؟

 بالتأكي��د العمل يس��ير مع كلالش��ركاء في الدولة ،من مؤسسات،
وش��ركات ،وجهات عام��ة ،فمثا ً لنا
ش��راكة م��ع «الريل» التي س��تقوم
بتوفي��ر محطات للقط��ار ،قرب كل
ملعب ،وسيتم ااعتماد بشكل كبير
على نقل الجماهير عن طريق المترو..
وهناك تنس��يق مع الهيئ��ة العامة
للس��ياحة لتوفير ع��دد الغرف التي
تحتاجه��ا البطول��ة ..وكذلك توفير
متطلب��ات ااتح��اد الدول��ي للغرف
التي تحتاجه��ا البطول��ة ..وربطها
م��ع ماعب التدريب��ات ..وأيضً نقوم
بالتنس��يق م��ع «أش��غال» لتحديد
المخ��ارج والمداخ��ل القريب��ة من
الماعب ،وكذلك مش��اريع الكهرباء
م��ع الهيئ��ة القومي��ة للكهرب��اء

والم��اء ،لتوفي��ر المحط��ات الازمة
لتوفير الكهرباء لماع��ب البطولة،
وكل مش��اريعها ،وكل ه��ذا العمل
يأت��ي بتنس��يق متواص��ل بش��كل
أسبوعي وش��هري .لدينا اجتماعات
أسبوعية وشهرية لمتابعة الخدمات
المرتبط��ة بالماع��ب لضم��ان
تش��غيلها ف��ي الوق��ت المح��دد،
فبمجرد اانتهاء من إنش��اء الملعب
يجب أن نضم��ن توفير كل الخدمات
والبنية التحتية لتش��غيله وتجريبه،
وأيضً تجريب عم��ل «الريل» ،فهناك
ماعب س��يتم تجهيزه��ا بالتزامن
مع اانتهاء من عمل «الريل» ،وهو ما
يحتاج إلى تجريب النقل الجماهيري،
وهذا س��يخدم تجاربنا في المباريات
والبطوات التي سنستضيفها قبل
كأس العالم .2022

التراخيص المطلوبة لتفادي أي تأخير
بالمش��روع ،وإن ش��اء الله مع نهاية
الس��نة القادمة س��يكون الملعب
جاه��زً لافتتاح ،والملعب س��تكون
س��عته  60ألفً ومكيفً ،وبتصميم
مميز ،يعك��س التراث والخيمة وبيت
الشعر.
÷ مـــا هو آخـــر ملعب ســـيتم اانتهاء
منه؟

 كل الماع��ب ج��ار ٍ العمل فيها،واآن نح��ن نعم��ل عل��ى  8ماعب،

زيارات نقوم بها لس��كن العمال،
وهي زيارة دوري��ة لضمان االتزام
بالمعايير.

محمد نبيل العطوان

وتبق��ى فق��ط ترس��ية المق��اول
الرئيس��ي لملعب أبوعبود ..فالعمل
جار في بقية الماعب حسب الجدول
الزمني المرصود ،وبالوصول إلى عام
 2021س��تكون كل الماعب جاهزة
قب��ل كأس العال��م  ،2022وهن��اك
بطولة أخرى س��يتم اس��تضافتها
في قط��ر ،حيث يس��تضيف ملعب
خليفة بطول��ة العالم ألعاب القوى
ف��ي  .2019وهناك ماعب س��تكون
جاه��زة في  2018و ،2019وس��تكون
هناك إمكانية اس��تضافة بطوات

ومباري��ات فيه��ا ،للتأكي��د عل��ى
جاهزيتها استضافة المونديال.
أكبر الماعب هو لوسيل بسعة 80
ألفً سيستضيف اافتتاح والنهائي،
وتم ترسية المقاول للملعب ،والعمل
يتواصل حاليً ،وت��م تجهيز الملعب
بالتسوير ،وتجهيز المكاتب لمتابعة
سير المشروع ..وفي ملعب الريان تم
اانتهاء من الهدم ،والبدء في اأعمال
اأولية ،وش��كل الملعب بدأ يتضح..
ملعب الوكرة س��يكون جاهزً نهاية
الس��نة القادم��ة ،وقد ب��دأت تظهر

÷ ناحـــظ أن نبرة العـــداء من اإعام
الخارجي قد خفت كثيرً؟

العطوان يتابع عبر الشاشة اإنشاءات بملعب الوكرة

مامح ش��كل الملعب ،والمدرجات
بدأت ترتفع ع��ن اأرض .وكذلك اأمر
بالنس��بة لملعب البيت ،وبالنس��بة
للثمامة فقد ت��م توقيع العقد ،وبدأ
المق��اول العم��ل ..وباس��تثناء رأس
أبوعب��ود فكل الماعب يس��ير فيها
العمل ،وهناك فكرة لتوفير مستثمر
دول��ي ل��رأس أبوعبود ،وهن��اك أفكار
لتطوي��ره لفت��رة ما بع��د البطولة،
باعتباره موقعً استراتيجيً يطل على

الكورنيش ،وعلى الخليج ،ويطل على
منطقة اأبراج.
÷ وهـــل تـــم ااســـتقرار علـــى عـــدد
الماعب التي ستستضيف البطولة؟

 العدد الحالي  ،8والنهائي لميتم تحديده حت��ى اآن ،وننتظر
قرار الفيفا ،وأيضً اأمر نفس��ه
ينطبق عل��ى ماع��ب التدريب،
فالعدد النهائي لم يتم تحديده

حت��ى اآن ،ونحن نتوقع أن يصدر
القرار قريبً ،لكنن��ا جاهزون أي
ع��دد ،والخطط موضوع��ة إذا
كان العدد س��يزيد أم س��يظل
كما هو .أما ماعب التدريب فقد
تم ترس��ية العقود على شركات
قطري��ة والعمل فيها مس��تمر،
ونح��ن لدينا خط��ط موضوعة
بانتظ��ار تحديد الع��دد النهائي
للماعب.

÷ كيـــف تنظـــر إلـــى تعاملكـــم مـــع
العمال؟

 نح��ن لدين��ا تعاون م��ع وزارةالعمل ،وتم وض��ع معايير عالية
لضم��ان توفي��ر بيئ��ة متكاملة
للعمال ،فهم ش��ركاء أساسيون
في بناء المش��اريع ،ولدينا قسم
كامل ف��ي اللجنة العلي��ا يتابع
تطبي��ق المتطلب��ات والمعايير
م��ن قب��ل المقاولي��ن ،وهن��اك

 يأت��ي ه��ذا بس��بب الت��زامدول��ة قط��ر وتطبي��ق المعايير
بش��كل عال ،بالتعاون مع وزارة
العم��ل ،وقد قمنا باس��تضافة
جه��ات إعامي��ة م��ن الخارج،
وبرمجة زيارات لمساكن العمال
والماعب ،ونحن نق��وم بترتيب
هذه الزيارات بشكل دوري لتأكيد
الت��زام دولة قطر برعاية العمال،
واآن كل المتطلب��ات موجودة،
وتم تطبيق كل المعايير بشكل
عال.

÷ افتتح قبل أســـابيع ملعـــب خليفة
أول ماعـــب المونديـــال ..مـــا هـــو
الملعب القادم؟

 الملع��ب الق��ادم إن ش��اء اللهس��يكون ملع��ب البيت ف��ي الخور،
ويلي��ه ملع��ب الوك��رة ،والملعب��ان
س��يتم افتتاحهما في نهاية السنة
القادمة.

÷ أيـــن وصلـــت اأعمال فـــي ملعب
البيت؟

 التجهيزات مستمرة في الملعب،واذا مر أحد بالطريق الساحلي للخور
س��تظهر له مدرجات الملعب التي
وصل��ت مراح��ل متقدم��ة ،وهناك
تنس��يق مع كهرماء ،إنشاء محطة
جديدة تخدم الملعب ،وتنس��يق مع
«أش��غال» لتجهيز المداخل والشارع
الرئيس��ي ،وتم ترس��ية عقد طريق
الخور الس��احلي ،ويتم التنسيق مع
«البلدي��ة» والجهات اأخ��رى لتوفير

متابعة مواقع العمل من غرفة التحكم

 12ألف عامل في مشاريع المونديال
مع اافتتاح الرسمي لملعب
خليف��ة -أول ماعب مونديال
 2022تك��ون قطر قد أكدتجاهزيت��ه للح��دث العالمي،
والتزامه��ا بتوفي��ر مواصفات
عالي��ة اس��تضافة كأس
العالم ،بعدما رفعت من وتيرة
العمل لانته��اء من مختلف
المش��اريع س��واء الخاص��ة
بالماع��ب أو بالبنية التحتية
المرتبطة بالبطولة في الوقت
المحدد.
نجح��ت اللجنة في التحدي
اأول باانته��اء م��ن تجهي��ز
ملعب خليفة في وقت قياسي
لتقام علي��ه المباراة النهائية
ل��كأس اأمي��ر ي��وم  19مايو
الماض��ي ،بعدم��ا زادت عدد
العم��ال في الموق��ع لانتهاء
في الوقت المطلوب.
وقد بلغ ع��دد العمال الذين
يش��تغلون حاليً في مختلف
المشاريع الخاصة بالمونديال
 12ألف عامل ،ومن المتوقع أن
يزيد العدد إلى  45ألف عامل،
م��ع وص��ول المش��اريع إلى
ذروتها في .2021

العطوان مع تصماميم ماعب المونديال

صورة من شريط يختصر عملية الهدم في ملعب الريان

فنادق واحدة
لمنتخبات
المونديال
تع��ودت جماهي��ر كأس
العالم في النس��خ السابقة
م��ن البطول��ة العالمية على
التنقل م��ع منتخبات بادهم
من مدينة إل��ى أخرى في حال
تأهلها أو حتى قبل ذلك في دور
المجموعات ،وما يميز مونديال
 2022أن المنتخبات لن تضطر
لتغيي��ر فنادقه��ا ،إذ يمك��ن
أن تس��تقر ف��ي فن��دق واحد
طيل��ة مقامه��ا ف��ي الدوحة
واستمرارها في البطولة ،وهو
ما يتوق��ع أن ينعكس على أداء
الاعبي��ن الذين ل��ن يضطروا
للسفر لمس��افات طويلة .أما
بالنسبة لماعب التدريب فقد
ح��ددت الفيفا زمن��ً ا يتعدى
عش��رين دقيقة بي��ن الملعب
وفن��دق اإقام��ة لتس��هيل
المهم��ة عل��ى منتخب��ات
المونديال.

من أعمال اإنشاءات في ملعب الوكرة

ااهتمام بالطاقات البديلة
الطاق��ات البديل��ة كان��ت ج��زءً من مل��ف قطر
اس��تضافة كأس العالم ،واأبحاث مس��تمرة على
هذا الموضوع ،وكذلك عل��ى موضوع التكييف في
الماعب الذي يح��رص القائمون عل��ى الملف على
أن يك��ون بتكنولوجي��ا صديقة للبيئ��ة ،كما حدث
ف��ي ملعب خليف��ة أول ماعب الموندي��ال التي تم
تجهيزها ..حيث كانت درج��ة الحرارة في الخارج 39
درج��ة وفي داخل الملعب  22.5درجة ،رغم أن المباراة
أقيمت ش��هر ماي��و ،وملعب خليفة ه��و أول ملعب
مفت��وح يتم فيه تجريب ه��ذه التقنية التي حققت

÷ فـــي فتـــرة الصيـــف هـــل تقومون
بتحديد ساعات محددة للعمال؟

 بالتأكي��د هناك أوقات محددةللعم��ل ،بناء على التنس��يق مع
وزارة العمل ،فهناك ساعات قليلة
للعم��ل ف��ي الفت��رة الصباحية
لضمان س��امة العمال ،وبعض
المقاولين يقومون بعمل مناوبات
مع توفير كل متطلبات السامة
للعم��ال ،والعمل ا يتأث��ر بفترة
الصيف ،فنحن نعمل منذ ،2015
واأمور تسير بصورة طبيعية.
÷ نجحتـــم في رهـــان افتتـــاح ملعب
خليفة..

 كان هناك تح�� ٍد افتتاح ملعبخليف��ة لح��دث كبي��ر ..فه��و أول
ماع��ب كأس العال��م ،فتقني��ة
التبريد كانت جاهزة ،وهناك تقنيات
جديدة كانت تج��رب أول مرة .وهو
أول ملع��ب يض��اء بتقنية «،»LED
وهو أول ملعب يس��تضيف بطولة
كأس العالم به��ذه التقنية ،وقمنا
بتركيب العش��ب في وقت قياسي
 13س��اعة ونصف ،والتكييف كان
تحديً كبيرً مع وجود فتحة سقف،
والتجهيزات ص��ارت في فترة وجيزة
اس��تضافة نهائ��ي كأس اأمي��ر
وكل اإج��راءات ودخ��ول الجماهير
كان��ت جاهزة .ملع��ب خليفة جرت
علي��ه تعدي��ات كثي��رة ..حيث تم
بناء الجهة الشرقية بإضافة مدرج
كامل ،وإضافة صناديق جديدة ،وتم
إضافة كراس��ي للس��عة الجديدة
للملعب ،وأيضً سقف الملعب في
الجهة الش��رقية لم يكن موجودً،
كما تم بناء محطة كهرباء جديدة
ومرك��ز جدي��د للطاق��ة لخدم��ة
الملعب ،وأيضً الملعب لم تكن به
قناة لعبور المشاة لضمان عبورهم
من أسفل الش��ارع ،كما تم تطوير
الجه��ة الغربية للملع��ب تطويرً
كام��اً ،وكذل��ك إضاف��ة فتحات
للتهوية في اأس��فل ،وفي المدرج
اأول وفي السقف.
من خال ه��ذه التجربة يمكن أي

÷ هـــل  8ماعـــب كافيـــة لمونديـــال
2022؟

 حس��ب رأيي 8 ،ماعب تكفياس��تضافة البطول��ة ،ولك��ن
التح��دي س��يكون ف��ي مواجهة
تقلي��ص أي��ام البطول��ة ببرنامج
دقي��ق لمراحل البطول��ة ،وأعتقد
أننا قادرون على التعامل مع ضغط
اللع��ب ف��ي المباري��ات ،فأرضية
الماعب يمكننا تغييرها في أسرع
وقت ممكن ،كما حصل في ملعب
خليف��ة ،وهذه واح��دة من الحلول
التي يمكن استخدامها ،إذا حدثت
أي مش��اكل على أرضية الملعب.
حي��ث يمكنن��ا أن نق��وم بتجهيز
اأرضي��ة بع��د نهاي��ة المب��اراة
مباش��رة ،لتلعب فيه��ا مباراة في
اليوم الثاني دون مش��اكل .كان من
الممك��ن أن يؤثر زي��ادة عدد الفرق
على عدد الماعب ،لكن الفيفا قرر
الزيادة بعد كأس العالم .2022

÷ هل مـــا زالـــت فكرة تقليص ســـعة
الماعب قائمة؟

 نع��م فق��د تم��ت دراس��ةاحتياج��ات ال��دوري المحل��ي
لتحدي��د الس��عة الجماهيرية،
وهناك ماعب سيتم تقليص عدد
مدرجاتها مثل ملعب الريان مثاً،
الذي يتس��ع ل�  40ألفً ،وس��يتم
تقليص��ه إل��ى النص��ف تقريبً،
م��ع ااس��تفادة من المس��احة
التي س��يتم تقليصها في توفير
خدمات أخرى لتفعيل المنش��آت
طيلة العام.

 65مليون ساعة عمل

نجاح��ً كبيرً ،واللجن��ة تعتبر نج��اح التقنية إيفاء
لبعض وعودها في الملف ،ونجاح لأبحاث التي تقوم
بالعمل عليها حاليً.
البيئة وااستدامة جزء أساسي من الملف ،وتعمل
اللجنة على تطبيق معايير الس��امة مع المنظمة
الخليجية لتطبيق معايير ااستدامة بالتنسيق مع
وزارة البلدي��ة لضمان تنفيذ المقاولين للمش��اريع
بطريقة تتماش��ى مع القوانين البيئية والمواصفات
الموضوع��ة من ال��وزارة ،وكذلك معايير الس��امة
الخليجية وتحديد عدد النجوم أي ملعب.

وضعت لجنة المشاريع واإرث معايير سامة
عالية حفاظ��ً على أمن العمال المش��تغلين
في مختلف مواقع العمل الخاصة بمش��اريع
موندي��ال  ،2022فق��د بلغت س��اعات العمل
 65مليون س��اعة حتى اآن ،ولم يسجل سوى
حادثين فقط في ملعبي الوكرة وخليفة.
وقد ع ّل��ق العطوان على هذا اإنجاز قائاً« :فعا ً
عدد الحوادث قليل جدً ،فمن أهم ما نعمل عليه
منافذ التبريد في ملعب خليفة الدولي

ملع��ب أن يحتض��ن مباراتي��ن في
يومي��ن متتاليين ،إذ يمك��ن تغيير
العش��ب بالكام��ل بعد المب��اراة،
وتجهي��ز آخ��ر ف��ي وقت قياس��ي
احتض��ان المب��اراة التالي��ة دون
مشاكل ،خصوصً وأن قطر تمتلك
مش��تا ً محلي��ً للعش��ب،فمنه
كسيت أرضية ملعب خليفة الذي
أقيمت عليه المباراة النهائية لكأس
اأمير شهر مايو الماضي.

اأمن والس��امة ورعاية العمال ،وهذه االتزامات
نعم��ل عليه��ا بصرامة ش��ديدة ،ونؤك��د على
ضرورة االتزام بش��روط سامة العمال واأمن مع
المقاولين قبل بدء العمل في كل مش��روع .وهذا
اأمر ليس خوفً من المجتمع الدولي ،ولكن كجزء
من سياسة تنفيذ المش��اريع وطبيعة أهل دولة
قط��ر ،ومن البديه��ي أن تكون موج��ودة لضمان
تنفيذ اأعمال ،وقبلها ضمان سامة العمال».
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بحضور وزير البلدية ورئيس نادي قطر ورئيس «الهيئة»

مهرجان حافل في ختام
بطولة «أشغال» الرمضانية
أسدل الستار على بطولة هيئة أشغال الرمضانية في نسختها السادسة بصالة
نادى قطر ،وذلك بحضور سعادة محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة،
وسعادة الشيخ جاسم بن حمد بن ناصر آل ثاني رئيس نادي قطر ،والدكتور
المهندس سعد أحمد المهندي رئيس هيئة أشغال العامة.
الدوحة عيد فؤاد

واختتمت بطولة أشغال الرمضانية
لكرة الصاات واألعاب المصاحبة
لع��ام  2017ف��ي مهرج��ان رياضي
كبي��ر أقيم على صالة ن��ادي قطر،
وس��ط حضور جماهي��ري منقطع
النظير ،وعدد كبير من المسؤولين،
حيث ح��رص على حض��ور الحفل
الختامي للبطولة أيضً عبدالله بن
حمد العطية مس��اعد رئيس هيئة
أشغال ،وعبدالله حامد المدير العام
لنادي قط��ر ،وعبدالله س��عد آمان
مدير إدارة العاقات العامة وااتصال
بالهيئة ،ومش��عل سلطان الهتمي
مدير ش��ؤون الخدمات المشتركة،
والمهندس محمد مس��عود المري
مدير شؤون البنية التحتية ،ولحدان
المهن��دي مدي��ر ش��ؤون المباني

بالهيئ��ة ،وحمد النعيمي مس��ؤول
الفعاليات بالبطولة ،ومحمد طالب
بان مسؤول اإعام ،وعدد كبير من

موظفي هيئة أشغال وعائاتهم.
وعق��ب نهاي��ة المنافس��ات ،قام
سعادة وزير البلدية والبيئة ،وسعادة

وزير البلدية مع رئيس نادي
قطر ورئيس هيئة أشغال

رئي��س ن��ادي قط��ر ،ورئي��س هيئة
اأش��غال العامة بتتويج فريق إدارة
الجودة والسامة بكأس بطولة كرة

لقطة تذكارية للمكرمين

رئيس نادي قطر :سعيد باستضافة البطولة

«تميم المجد» يتصدر «أشغال»
بدأ فريق��ا إدارة الجودة والس��امة ،وإدارة
المبان��ي المب��اراة النهائي��ة لبطولة كرة
الصاات بطريقة ممي��زة ،تعبر عن اانتماء
ودعم الوط��ن ،من خال ارت��داء «قمصان»

تحم��ل ص��ورة وش��عار «تمي��م المجد»،
باإضاف��ة إلى عل��م دولتن��ا الغالية قطر،
وس��ط إش��ادة كبيرة من جمي��ع الحضور
مسؤولين وجماهير.

رئيس هيئة أشغال :البطولة فرصة
لانطاق كعائلة واحدة
عب��ر الدكت��ور المهندس س��عد أحمد
المهن��دي رئي��س هيئ��ة أش��غال العامة
عن س��عادته باأجواء التي شهدها اليوم
الختام��ي ،وق��ال :البطول��ة الرمضاني��ة
كانت فرص��ة كبي��رة لانط��اق كعائلة
واحدة ،بمشاركة كافة اإدارات والمقاولين
المتعاقدين مع الهيئ��ة ،من خال تنظيم
عدد من البطوات الرياضية التي تس��اهم
على التنافس الشريف بين جميع منتسبي

الصاات ،بعد ف��وزه على فريق إدارة
المباني ،بهدف دون رد ،ويحل المباني
وصيف��ً .وقد تم من��ح جوائز فردية
لأفضل ،حيث حص��ل على جائزة
«القفاز الذهبي» محسن البلوشي
ح��ارس فريق الج��ودة والس��امة،
وحصل محمد العبيدلي اعب فريق
الخدمات المشتركة (أ) على جائزة
ه��داف البطولة برصي��د  15هدفً،
بينما توج محمد إس��ماعيل اعب
فريق الخدمات المش��تركة بجائزة
أفضل اعب في البطولة.
وكانت منافس��ات كرة السلة قد
شهدت تتويج فريق صيانة الصرف
الصحي بكأس البطولة ،بينما حل
فري��ق اأعمال الهندس��ية وصيفً،
وق��ام عبدالل��ه بن حم��د العطية،
ومحم��د مس��عود الم��ري بتتويج
الفائزين في هذه المنافسة.

وف��ي منافس��ات تن��س الطاولة،
توج محمد سعد المغصيب اعب
إدارة العاق��ات العام��ة بكأس هذه
المنافسة ،فيما حل علي المري من
إدارة الجودة والسامة وصيفً.
وفي منافس��ات (الزوجي) للتنس
اأرض��ي الت��ي تقام أول م��رة هذا
العام ،توج راميش وجارناجا بالمركز
اأول ،فيما حص��ل الزوجي المكون
من أس��امة وادوي��ن عل��ى المركز
الثاني.
وفي منافس��ات البلي��اردو حصل
الاعب البينهار على كأس البطولة،
فيما حصل ميجول س��انتوس على
المركز الثاني ،وفي منافسات الباي
استيش��ن توج محمود بنا بالمركز
اأول ،ومانوي��ل بالمركز الثاني ،وقام
عبد الله بن حمد العطية ومشعل
الهتمي بتتويج الفائزين.

الهيئ��ة .وأش��اد رئي��س الهيئ��ة بالي��وم
الختام��ي الذي خرج بص��ورة مميزة ،كما
أن العاقات العامة وااتصال قامت بدورها
على الوج��ه اأكم��ل ،من خ��ال تنظيم
العديد من المنافس��ات ،مثل كرة القدم،
والس��لة ،وتنس الطاولة ،والتنس اأرضي،
والبلياردو ،والباي ستيش��ن ،بهدف تلبية
رغبات كاف��ة العاملين ،بهدف العمل بروح
الفريق واأسرة الواحدة.

أعرب س��عادة الش��يخ جاسم بن
حمد بن ناصر آل ثاني رئيس نادي قطر،
عن سعادته الكبيرة باستضافة نادي
قط��ر الحفل الختامي لبطولة هيئة
أش��غال العامة ،وال��ذي كان بمثابة
كرنفال رياضي جميل ،مشيرً إلى أن
نادي قطر يدعم مثل هذه البطوات،
ونحن س��عداء به��ذه اأج��واء التي
تس��اعد الجمي��ع عل��ى ممارس��ة
الرياضة.
وتقدم رئي��س نادي قطر بالش��كر
إل��ى س��عادة محم��د ب��ن عبدالله
الرميح��ي وزي��ر البلدي��ة والبيئ��ة،
لحض��وره الي��وم الختام��ي ،ودعمه
للرياض��ة ،وإلى الدكت��ور المهندس
س��عد أحمد المهن��دي رئيس هيئة
أشغال العامة على الجهود الكبيرة
المبذول��ة والت��ي يقدمه��ا للهيئة،
مش��يرً إلى أن نادي قطر يفتح أبوابه
أمام جميع الش��ركات والمؤسسات،
بهدف ممارسة الرياضة التي تشجع
على بن��اء المجتمعات ،ا س��يما أن

رئيس نادي قطر يهدي درع النادي لوزير البلدية والبيئة

ه��ذا النوع م��ن البطوات يس��اهم
في تطوير العم��ل ،ويجعل الرياضة
غير مقتصرة على فئ��ة بعينها دون

أخرى ،مشيرً إلى أن البطولة خرجت
بطريقة مميزة ومشرفة من الناحية
التنظيمية والفنية.

إعام اتحاد الكرة اكتفى بالوصافة ..والوطن ظفر بالبرونزية

«الكأس» يتوج بلقب بطولة الصحافة الرمضانية
مبل��غ  10آاف ري��ال ،وصاحب
المركز الثالث على مبلغ  5آاف
ريال.

الدوحة ^

توج فري��ق قناة ال��كأس ،بلقب
بطول��ة الصحاف��ة الرمضانية
الس��ابعة بجدارة واس��تحقاق،
بعد ف��وزه في المباراة الختامية
على فريق إعام ااتحاد القطري
لكرة الق��دم بنتيجة  ،1-3فيما
تمك��ن فريق جري��دة الوطن من
انتزاع المركز الثالث والميدالية
البرونزية ،بع��د الفوز على فريق
تلفزيون قطر بنتيجة .0-6
وق��د ق��ام جاس��م محم��د
عبدالكري��م العم��ادي -نائ��ب
الرئي��س التنفي��ذي للعم��ادي
للمش��اريع الراع��ي الش��ريك
للبطول��ة -بتتوي��ج الفائزي��ن
وتس��ليم الك��ؤوس والهداي��ا
التذكاري��ة للفائزي��ن باألقاب
الجماعية والفردية في البطولة
الس��ابعة ،التي ش��اركت فيها
 10فرق ه��ي الراية وقناة الكأس
وقطر لإعام والتس��ويق ووزارة
الثقافة وإع��ام ااتحاد القطري
لكرة القدم ضم��ن المجموعة
اأول��ى ،وفري��ق جري��دة الوطن

المركز اأول لقناة الكأس

وتلفزي��ون قطر ووكال��ة اأنباء
القطرية وجري��دة الغلف تايمز
وجريدة قطر تريبيون ضمن فرق
المجموعة الثانية.
كم��ا س��لم جاس��م محمد
العمادي -ممثل الراعي الشريك

للبطول��ة -كأس المرك��ز اأول
والميداليات الذهبية لفريق قناة
ال��كأس ،وكأس المرك��ز الثاني
والميدالي��ات البرونزي��ة لفريق
إعام اتحاد الكرة ،وكأس المركز
الثال��ث والميدالي��ات البرونزية

لفريق جريدة الوطن.
باإضافة إل��ى الجوائز المالية
للبطول��ة وه��ي  30أل��ف ريال
قطري ،ويحصل صاحب المركز
اأول عل��ى مبلغ  15أل��ف ريال،
وصاح��ب المرك��ز الثاني على

اأفضل
وقد حصل عل��ى جائزة أفضل
م��درب الكابت��ن إبراهي��م أحمد
المهندي م��درب فريق التلفزيون،
وحصل م��درب إعام اتحاد الكرة
أحمد الرميحي على لقب المدرب
المثالي ،والبرازيلي رودريغو اعب
الوطن على لقب هداف البطولة
برصي��د  14هدف��ً ،وحص��ل
الجزائ��ري الدولي الس��ابق رفيق
صيف��ي نجم فريق قن��اة الكأس
عل��ى جائ��زة أفضل اع��ب في
البطولة .العم��ادي تواصل دعم
البطولة
وعقب انتهاء مراس��م التتويج
أكد جاس��م محمد عبدالكريم
العمادي -نائب الرئيس التنفيذي
للعمادي للمشاريع -أن الشركة
مستمرة في دعم هذه البطولة،
وأن الش��راكة بينها وبين بطولة
الصحاف��ة مس��تمرة ،من��ذ
انطاقته��ا في نس��ختها اأولى

قبل  7سنوات ،إيمانً من الشركة
بالدور الكبير الذي يقوم به اإعام
القطري ف��ي خدم��ة المجتمع
والدفاع عن كل قضايا الوطن.
م��ن جهت��ه أكد الزمي��ل على
حس��ين عبدالله -مدير بطولة
الصحاف��ة الرمضانية -أن هذه
البطولة كان��ت فرصة عظيمة
ك��ي يجدد كل رج��ال الصحافة
واإعام من مختلف المؤسسات
في قطر الواء والطاعة لس��يدي
حضرة صاحب الس��مو الشيخ
تميم بن حمد آل ثاني أمير الباد
المف��دى ،وظهر ذل��ك جليً منذ
بداية الحصار عل��ى قطر ،حيث
كانت كل المؤسسات المشاركة
ف��ي البطول��ة ترفع أع��ام قطر
وصور اأمير ،سواء في المدرجات
أم على ماب��س وقمصان الفرق
المش��اركة ،إضاف��ة إل��ى كثير
من الافتات الت��ي حملتها هذه
الفرق ،وكلها تؤكد وتجدد الواء
والطاعة لقط��ر ولأمير في هذه
المحنة التي تمر بها الباد جراء
حص��ار العار الجائ��ر الذي فرض
عليها من جيرانها.
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تعادل مثير بين المكسيك والبرتغال بكأس القارات

ألمانيا بالصف الثاني
تواجه اأسترالي
روسيا وكاات

أح��رز هيكت��ور مورين��و هدف��ً
في الدقيق��ة اأولى م��ن الوقت
المحتسب بدل الضائع ،لتتعادل
المكس��يك  2-2م��ع البرتغ��ال
أمس اأح��د -ف��ي المجموعةاأولى لكأس القارات لكرة القدم
التي تس��تضيفها روسيا حتى 2
يوليو قبل عام من مونديال 2018
وتق��دم ري��كاردو كواريس��ما
للبرتغ��ال في الدقيق��ة  ،34لكن
خافيي��ر هرناندي��ز أدرك التعادل
للمكس��يك بع��د ذل��ك بثماني
دقائق .وقبل النهاي��ة بأربع دقائق
أح��رز س��يدريك هدف��ً للبرتغال
ظن��ت أن��ه س��يكون طريقه��ا
لانتصار ،لك��ن مورينو قفز أعلى
من المدافعي��ن ليقابل كرة بعد
ركل��ة ركنية بضرب��ة رأس داخل
الشباك لتتعادل المكسيك.
وتتص��در روس��يا المجموع��ة
بثاث نق��اط بعد فوزها  0-2على
نيوزيلندا في اافتتاح السبت.
ألمانيا وأستراليا
تخ��وض ألمانيا بطل��ة العالم

أول اختب��ار في البطول��ة ،اليوم
ضد أس��تراليا في سوتش��ي في
ختام الجولة اأولى من منافسات
المجموعة الثاني��ة .وآثر المدرب
األماني يواكيم لوف المش��اركة
بمنتخ��ب م��ن الص��ف الثاني،
طعم��ه بثاثة اعبي��ن فقط من
المتوجين بكأس العالم  2014في
البرازيل ،ه��م المدافعان ماتياس
غينت��ر وش��كودران مصطف��ي،
والمهاجم يوليان دراكسلر.
ولج��أ ل��وف إل��ى ع��دة تجارب
وتبدي��ات خ��ال المباري��ات
ااس��تعدادية للبطول��ة ،لكن��ه
لم يكشف تش��كيلته باستثناء
الحارس بيرند لينو (باير ليفركوزن).
وكان لوف أش��رك ح��ارس باريس
س��ان جيرمان الفرنس��ي كيفن
ت��راب ضد الدنم��ارك ( 1-1وديا)،
وحارس برش��لونة اإسباني مارك
أندري��ه تير ش��تيغن ضد س��ان
مارين��و (7-صفر ف��ي تصفيات
مونديال .)2018
معدن ا يصدأ
من جانبها ،س��تحاول أستراليا
إثبات وجودها ف��ي هذه البطولة،

ف��ي أول مش��اركة من��ذ ،2005
وأول مرة بصفتها بطلة آس��يا،
بعد تتويجها ف��ي البطولة التي
نظمتها على أرضها عام .2015
وأع��اد المعدن «ال��ذي ا يصدأ
أب��دً» تي��م كايهي��ل ( 37عامً)
منتخ��ب «الس��وكيروس» إل��ى
البطولة العالمية ،بعد الفوز على
كوريا الجنوبية ف��ي نهائي كأس
آس��يا  1-2بعد التمديد ،لتكون
المشاركة الرابعة له.
ومي��زة المنتخ��ب اأس��ترالي
الحالي الذي يعرف أيضً باس��م
«الكنغوروس» ،أنه غير معروف ما
يجعله «أكثر خطورة» بالنس��بة
إلى منافس��يه ف��ي المجموعة
التي تضم أيضً الكاميرون بطلة
إفريقيا ( ،)2017وتش��يلي بطلة
أميركا الجنوبية ( 2015و.)2016
وكان المنتخ��ب الس��ابق ،الذي
حل في مشاركاته الثاث وصيفً
عام ( 1997خس��ر أم��ام البرازيل
صفر ،)-6واحت��ل المركز الثالث
(فاز عل��ى البرازي��ل 1-صفر في
 2001بعد أن فاز ف��ي الدور اأول
بنفس النتيجة على فرنس��ا التي
توجت احقً بطلة) ،يضم اعبين

المكسيكي غواردادو والبرتغالي بيبي

تقاطع��وا كثي��رً ف��ي البطوات
اأوروبية ،على غرار الحارس مارك
شفارتس��ر ،ومارك فيدوكا ،وجون
الويزي ،وهاري كيويل .في المقابل،
ا يمل��ك الجي��ل الجدي��د نفس
الش��هرة على الصعيد اأوروبي،
حتى ولو أن القائد مايل جيديناك
أمضى قسمً كبيرً من مسيرته

في إنجلترا ،أو مر ماتيو ليكي بدوره
عل��ى البوندس��ليجا ،أن معظم
عناصره يلعب��ون في درجات أدنى

في أوروبا وآس��يا ،وحتى أستراليا.
ولم يب��ق من الجيل الس��ابق إا
كايهيل النجم المطلق والهداف
التاريخي ( 48هدفً في  97مباراة)
وال��ذي أصبح قريبً م��ن معادلة
الرقم القياسي في عدد المباريات
الدولية للحارس شفارتسر (109
مباريات).

اإسباني فيا يتجاوز  50هدفً

الفرنسي فييرا ا يستبعد تدريب أميركا
لوس أنجليس أ .ف .ب

تجاوز الدولي اإسباني الس��ابق ،دافيد فيا عتية
ال���  50هدف��ً ف��ي دوري ك��رة الق��دم اأميركي
للمحترفين ،بتس��جيله هدفي فريق��ه نيويورك
سيتي ،الس��بت ،في مرمى سياتل البطل (.)1-2
وكان نيويورك متخلفً بهدف ،وأدرك فيا ( 35عامً)
التعادل من ركلة جزاء في الدقيقة  ،52مس��جا ً
هدفه ال�  50منذ انتقاله إلى الدوري اأميركي في
.2015
ومنح فيا ،اعب فالنس��يا وبرش��لونة واتلتيكو
مدريد س��ابقً ،الفوز لفريقه بتس��جيله الهدف
الثان��ي من ك��رة طائ��رة أرس��لها عرضية جاك
هاريس��ون ( .)77وخاض فيا السبت المباراة رقم

حارس أستراليا عينه
على المونديال

 78في الدوري اأميركي ،وبات الاعب رقم  53في
تاريخ البطولة الذي يس��جل أكث��ر من  50هدفً،
لكن اأميركي اندون دونوفان ه��و أفض��ل
المس��جلين برصيد 145
هدفً في  340مباراة.
ويحت��ل نيوي��ورك
س��يتي ،الذي يدربه
الدولي الفرنس��ي
الس��ابق باتري��ك
فييرا ،المركز الثالث
في المنطقة الش��رقية
برصيد  27نقطة ،ولم يس��تبعد فييرا اإش��راف
يومً ما على المنتخب اأميركي ،وردً على سؤال
لشبكة «إي اس بي ان» الرياضية بهذا الخصوص،

ديفيد فيا

قال فييرا« :لم
ا؟ ،ا أع��رف م��ا قد
يح��دث غ��دً ،لكن م��ن الغباء
بم��كان أن أذهب بعيدً اآن ،أن من يريد أن يصبح
مدربً للمنتخب يجب أوا ً أن يكتسب الخبرة وأن
يعرف الدوري جي��دً والاعبين أكثر ،وأنا بعيد عن
كل هذا ،لكني سعيد جدً بعملي الحالي .أكرس
نفسي ووقتي لمشروع نيويورك سيتي».

زيدان يحاول إقناع رونالدو
بعدم ترك ريال مدريد

بروكسل أ.ف.ب

ا ينق��ص ح��ارس مرم��ى منتخ��ب
أس��تراليا ماتي��و راي��ن الطم��وح
عش��ية المباراة مع ألمانيا اليوم في
سوتش��ي ،ضمن كأس القارات لكرة
الق��دم المقامة ف��ي روس��يا ،وقال
في ه��ذا الصدد« :نأم��ل بأن تصبح
أستراليا بطلة للعالم يومً ما» .وقال
مؤخرً في مؤتم��ر صحافي مع نادي
غنك البلجيك��ي ،الذي دافع عنه في
اأشهر الس��تة اأخيرة من الموسم
الماض��ي« ،ف��ي  ،2015أحرزنا كأس
آس��يا ،لقبنا اأول الكبي��ر ،أنا فخور
بذل��ك ،وتعلم��ت الكثي��ر م��ن تلك
البطول��ة» .وأض��اف في ماي��و «قبل
موندي��ال  2014في البرازيل ،تم ضخ
دماء ش��ابة كثي��رة ف��ي المنتخب،
وعناصر ه��ذه المجموع��ة يلعبون
مع بعضهم منذ ثاث س��نوات ،لقد
أصبحن��ا على عتبة النض��وج ،نريد
رفع المنتخب إلى القمة ،ونأمل يومً
ما أن تتوج أس��تراليا بطلة للعالم».
وتشارك أس��تراليا في كأس القارات
بصفتها بطلة آس��يا في النسخة
اأخيرة الت��ي نظمتها عام  ،2015إثر
فوزها في المباراة النهائية على كوريا
الجنوبية  1-2بعد التمديد.

بارما يترقى لدوري
الدرجة الثانية
اإيطالي

مدريد أ.ف.ب

ذكرت صحيفة «ماركا» الرياضية اإسبانية
أم��س ،أن المدرب الفرنس��ي لري��ال مدريد
بطل ال��دوري اإس��باني ودوري أبطال أوروبا
لكرة القدم ،زي��ن الدين زيدان اتصل هاتفيً
بالنج��م البرتغال��ي كريس��تيانو رونالدو،
مح��اوا ً إقناعه بعدم ت��رك النادي الملكي.
وحس��ب الصحيف��ة التي ا تس��تند إلى
أي مص��در ،قطع زيدان إجازت��ه في إيطاليا
لاتص��ال برونال��دو الموج��ود في روس��يا
لخ��وض كأس الق��ارات ،والتأك��د م��ن أنه
يريد فعا ً ترك إس��بانيا بس��بب ااتهامات
بالتهرب الضريب��ي التي وجهتها له مؤخرً
النياب��ة العامة والتي يعتبر أنها ا أس��اس
له��ا من الصح��ة .وتابع��ت الصحيفة أن
زيدان «أفهمه –رونالدو -أن ريال مدريد فريق
يكس��ب بوجوده ،وأنه بحاجة إليه ،س��واء
بس��بب روح المنافس��ة التي يتمتع بها ،أو
اأهداف التي يسجلها» .وأضافت ماركا أن
قائد الفريق س��يرجيو رام��وس اتصل بدوره
برونالدو من أجل إقناع��ه بالعدول عن هذه
الفكرة .ولم يص��در عن رونالدو الذي يقابل
مع منتخب باده اليوم المكسيك في كأس
الق��ارات ،أي موقف بعد إع��ان صحيفة «آ
بوا» البرتغالية الجمعة أن النجم البرتغالي
قرر ترك إس��بانيا هذا الصيف ،أنه سيكون
متضايقً من ماحقات مصلحة الضرائب،
ومن عدم دعم ناديه له في هذه القضية.

ميانو رويترز

س��يلعب بارم��ا -ال��ذي عوق��ب بالهبوط
للدرج��ة الرابع��ة قبل عامين بعد إش��هار
إفاس��ه -في دوري الدرجة الثانية اإيطالي
لكرة القدم الموس��م المقب��ل ،بعد ترقيه
الثان��ي عل��ى التوالي الس��بت .وفاز -بطل
كأس ااتح��اد اأوروبي الس��ابق2- -صفر
عل��ى اليس��اندريا ف��ي ملح��ق الصعود
بالدرجة الثالث��ة .وقال القائد اليس��اندرو
لوكاريلي -ال��ذي لعب لبارم��ا عندما كان
يش��ارك في الدرجة اأول��ى« :-قاتلنا بكل
شيء من أجل هذا الصعود» .وأضاف« :نحن
فقط داخل الفريق نعلم ما مررنا به» .وأنهى
بارما موسم  2015-2014في مؤخرة ترتيب
دوري الدرج��ة اأول��ى ،بعد موس��م كارثي
ش��هد تغيير إدارته مرتين .وتعين على بارما
تأجيل مباراتين لعدم قدرته على دفع أموال
للمنظمين أو اأمن ،بينما كان على الاعبين
غسل مابسهم بأنفسهم ،ونجح بارما في
استكمال الموسم فقط بعد حصوله على
تمويل اس��تثنائي م��ن دوري الدرجة اأولى.
وفاز بارما ب��كأس ااتحاد اأوروبي في 1995
و 1999وكأس أوروبا لأندية أبطال الكؤوس
في  ،1993وثاثة ألقاب ف��ي كأس إيطاليا،
لكنه لم ينل لقب الدوري مطلقً.
رونالدو في مباراة المكسيك أمس

انسحاب كيربر من «برمنغهام»
لندن أ .ف .ب
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أعلنت األمانية أنجيليك كيربر ،المصنفة
أولى عالميً انسحابها من دورة برمنغهام
اإنجليزية الدولية في كرة المضرب التي
تأتي ضمن الدورات ااستعدادية لبطولة
ويمبل��دون ،بس��بب إصابته��ا بتمزق في

موقعنا :العرب.قطر | www.Alarab.QA

العضلة الخلفية لساقها .وقالت كيربر:
«كنت في حالة جيدة ،لكن عندما عاودت
التماري��ن بعد روان غاروس ش��عرت بآام
في اأي��ام اأخيرة ،آمل اللعب اأس��بوع
المقبل في ايستبورن ،كي أكون على أهبة
ااستعداد لخوض بطولة ويمبلدون ،أنها
فترة مهمة جدً بالنسبة إلي».

مباراتان في «تميم المجد» لكرة اليد للناشئين

محمد جابر :البطولة أبسط
ما نقدمه لقائد المسيرة
الدوحة ^

تقام الي��وم مبارات��ان في بطول��ة تميم لكرة
الي��د للناش��ئين موالي��د ع��ام « ،»2002التي
ينظمها اتحاد اليد على مجمع صاات ااتحاد
ف��ي الدحي��ل ،فضمن الجول��ة الثاني��ة لدور
المجموعات ،يلتقي في الس��اعة  9.30الوجبة
مع العديد ،وتليها مواجهة زكريت مع الرويس.
وأك��د محمد جابر الم��ا أمين الس��ر العام
لاتحاد ،أن الهدف اأساس��ي من المنافس��ات
المشاركة والتفاعل مع اأحداث في مجتمعنا
والتاح��م ،وقال إن فكرة بطولة «تميم المجد»
أبسط ما يمكن أن تقوم به أسرة كرة اليد تجاه
قائد مس��يرتنا حضرة صاحب السمو الشيخ
تميم ب��ن حمد آل ثان��ي أمير الب��اد المفدى،
وأضاف« :إذا كانت البطول��ة انطلقت للتعبير

عن رأينا في ظروف معينة ،فإنها ستستمر في
المواس��م القادمة بإذن الله حت��ى بعد نهاية
اأزمة».
أم��ا خليفة تيس��ير أمين الس��ر المس��اعد
لاتحاد فق��ال إن بطولة «تميم المجد» تهدف
كذل��ك إلى التأكيد عل��ى أن اأجيال الصاعدة
تدين بالواء واانتماء لحضرة صاحب الس��مو
أمير الباد المفدى ،وقال« :من الضروري إشراك
اأجيال الش��ابة في مثل هذه التظاهرات ليزيد
ارتباطها ببلدها».
وقال تيس��ير« :كرة اليد تدين بالواء واانتماء
لحض��رة صاح��ب الس��مو ،ا س��يما أن كل
ما حققن��اه من إنج��ازات عالمي��ً وقاريً على
صعيد الرجال والش��باب والناشئين وكرة اليد
الشاطئية يرجع باأس��اس إلى دعم ومساندة
القيادة الرشيدة».

إسبانيول يعلن عودة
سيرجيو جارسيا لكاتالونيا
الدوحة عاء الدين قريعة

أعلن نادي «إس��بانيول اإس��باني» ،ضم «س��يرجيو
جارسيا» ،متوس��ط ميدان الفريق اأول لكرة القدم
الس��ابق بنادي الريان ،ونشر إس��بانيول عبر حسابه
الرس��مي على موقع التواص��ل ااجتماعي تويتر نبأ
التوقيع مع «سيرجيو جارس��يا» ،لمدة موسم واحد
قابل للتجديد ،وأش��ار إلى عودة «جارسيا» أحضان
الن��ادي الكاتالوني ،بعد تجربة لموس��مين في نادي
الريان .
وع��رض موقع النادي ،عدة لقط��ات لاعبه ،وفيديو
خاص بأهدافه في الفترة التي لعبها في «إسبانيول».
كما رحب العديد من زماء «جارس��يا» بعودته إلى
النادي اأبيض واأزرق ،وغردوا عبر موقع تويتر ،مهنئين
له على انضمامه لصف��وف الفريق؛ للعب معه في
الموسم المقبل .
وس��اهم «جارس��يا» في حصول الري��ان على دوري
«نجوم قطر» في الموس��م قبل الماضي ،وقاده إلى
الترتي��ب الثال��ث في الموس��م اأخي��ر ،ووصل إلى
نهائي كأس اأمير ،وحظي «جارسيا» بحب الجماهير
الرياني��ة ،التي كانت حزين��ة لفراقه،
بع��د أن أمت��ع جمه��ور الرهيب،
طيلة موسمين ،دخل به تاريخ
أب��رز محترف��ي الرهيب عبر
تاريخه.

محمد جابر

اختتام البطولة الرمضانية للبولينج
الدوحة ^

اختتمت منافسات البطولة الرمضانية
للبولين��ج للمجموع��ة «أ» ،والت��ي
نظمها ااتحاد القطري للعبة برئاسة
عبدالسام عباس بتأهل  16اعبً ،وفاز
بالمركز اأول الاعب جاس��م المريخي
نجم منتخبنا الوطني ،وحل في المركز
الثاني زميله يوس��ف الجابر ،وجاء في
المرك��ز الثالث الاعب الس��وري فراس
نمور ،وقام أحمد شاهين المريخي أمين
الس��ر الع��ام بااتح��اد ،وأحمد صالح

لقطة جماعية لاعبي البولينج

الباكر عضو لجن��ة المنتخبات وإداري
العنابي اأول للبولينج بتتويج الاعبين.
وكانت منافسات البطولة الرمضانية
للبولين��ج للمجموع��ة «ب» ،والت��ي
نظمها أيض��ً ااتحاد قد ف��از بلقبها
الاع��ب محمد إس��ماعيل ،ت��اه في
المرك��ز الثاني الاعب س��عود القايد،
ثم حل في المركز الثالث الاعب خليل
المؤذن.
وعقب ختام المنافس��ات قام مبارك
المريخ��ي المدي��ر التنفي��ذي لاتحاد
بتتويج الاعبين الفائزين.

محققً لقبه الخامس

العطية بط ًا لرالي قبرص الدولي
نيقوسيا ^

حق��ق بطلن��ا العالم��ي ناصر بن
صالح العطية ف��وزه الخامس في
رال��ي قب��رص الدولي ،ال��ذي يمثل
الجولة الثالثة من بطولة الش��رق
اأوس��ط ،والرابعة من بطولة أوروبا
للراليات.
دخل العطية وماحه الفرنس��ي
ماتيو بوميل الي��وم الثاني (اأخير)
من المنافسات على متن سيارتهما
الف��ورد فيس��تا ”آر  5إيف��و “2
بص��دارة مريح��ة فاق��ت  3دقائق
ع��ن أقرب منافس��يهما ،القبرصي
أليكساندروس تسولوفتاس وماحه
مواطنه ستيليو إيليا (سيتورين دي
أس  – 3آر  ،)5بعد اأحداث الدرامية
والحوادث التي ش��هدها اليوم اأول
للرالي.
وف��ي المرحل��ة العاش��رة للرالي
(الثاني��ة لي��وم أم��س) تع��رض
تس��ولوفتاس انثق��اب ف��ي أح��د
اإطارات ،فتوقف لتبديله ،وخس��ر
وقت��ً كبي��رً ،ليتراجع إل��ى المركز
 12ف��ي الترتي��ب العام ،واس��تفاد
القبرصي س��يموس غااتاريوتيس
(ميتسوبيش��ي انسر إيفو  )10من
مش��اكل تس��ولفتاس ليتقدم إلى
المركز الثاني ،لكن الفارق بينه وبين
العطي��ة تخطى الخمس دقائق في
المرحلة التالية.
ودخ��ل العطي��ة المرحلتي��ن

جريدة يومية سياسية تصدر
عن دار العرب منذ 1972
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