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ياسين إسماعيل رئيسا لجهاز كرة السلة بالريان
الفترة  خالل  الفريق  لقيادة  وذلك  السلة..  كرة  لجهاز  رئيسا  إسماعيل  ياسين  تعيين  الريان  نادي  أعلن 

المقبلة من أجل عودة الفريق للبطوالت.

وُيعد ياسين اسماعيل أيقونة كبرى في سماء كرة السلة القطرية، حيث قاد منتخب العنابي لتحقيق 

المركز الثالث مرتين من أصل ست مشاركات في كأس آسيا على الصعيد الشخصي.

وساهم مع زمالئه بتتوج إنجازاته بالوصول إلى كأس العالم 2006 في اليابان وذلك ألول مرة في تاريخ كرة 

السلة القطرية.

العنابي األولمبي يختتم تجاربه الودية بلقاء األردن قبل خوض غمار »اآلسيوية«

البروفـــــــة األخيــــــرة
يخوض منتخبنا الوطني 

األولمبي لكرة القدم تحت 
23 عاما مواجهة ودية مهمة 

أمام نظيره المنتخب 
األردني مرة أخرى اليوم 

الخميس في تجربة ودية 
ثانية ستكون بمثابة اختبار 

جيد للمنتخبين قبل 
المغادرة إلى أوزبكستان 
للمشاركة في البطولة 

االسيوية التي يلعب 
فيها العنابي االولمبي 

بالمجموعة األولى إلى جانب 
منتخبات ايران واوزبكستان 

وتركمانستان.

األولمبي  العنابي  المنتخب  أن  إلى  يشار 

بعد  عاما   23 تحت  آسيا  نهائيات  بلغ 

التصفيات  من  األولى  المجموعة  تصدره 

بتغلبه على اليمن بثالثية نظيفة، وعلى 

لينضم  نظيفة،  بخماسية  سيريالنكا 

إلى 15 منتخبا ستتواجد في أوزبكستان، 

والكويت  والعراق  وإيران  السعودية  وهي: 

وكوريا  وأستراليا  واألردن  واإلمارات 

واليابان  وماليزيا  وفيتنام  الجنوبية 

وطاجيكستان،  وتركمانستان  وتايالند 

والبلد المضيف أوزبكستان.

االولمبي قد خاض مواجهة  العنابي  وكان 

بالتعادل  انتهت  األردني  نظيره  مع 

الودية  المباراة  في  لمثله  بهدف  االيجابي 

استعدادا  المنتخبين  بين  جمعت  التي 

كة  ر للمشا

 23 تحت  آسيا  كأس  نهائيات  في 

مطلع  أوزبكستان  في  ستقام  والتي  عاما 

الشهر المقبل. 

الالعب  االولمبي  العنابي  هدف  وسجل 

جيدة  التجربة  وجاءت  علي  هاشم 

معسكرا  اختتم  كان  الذي  للمنتخب 

اذربيجان  عاصمة  باكو  في  اعداديا 

تحضيرا  للنهائيات .

إعداديا  معسكرا  العنابي  المنتخب  واقام 

قبل  باكو  األذربيجانية  العاصمة  في 

نيكوالس  التشيلي  خالله  سعى  أيام، 

كوردوفا المدير الفني للمنتخب للوصول 

ألعلى درجات الجاهزية قبل خوض غمار 

ت  ئيا لنها ا

التشكيلة  على  واالستقرار  اآلسيوية، 

األنسب لدخول التحدي اآلسيوي، ويمني 

المدرب كوردوفا النفس بقيادة المنتخب 

المجموعات  دور  عقبة  لتخطي  القطري 

في المقام األول ومن ثم التفكير بحسابات 

مختلفة للمنافسة على اللقب القاري.

كوردوفا  نيكوالس  المنتخب  مدرب  وكان 

النهائية  القائمة  عن  سابق  وقت  في  أعلن 

ضمت  والتي  البطولة  في  ستشارك  التي 

23 العبا.
أندري  الجانحي،  : أحمد  القائمة  وضمت 

)الغرافة(،  عصام،   مصطفى  سياهبوترا، 

ح  صال

زكريا، محمد النعيمي، لطفي 

سهيل،  أحمد  جابر،  جاسم  )الدحيل(، 

محمود بوندى )العربي(، وأسامة الطيري، 

)الريان(،  الله  مال  علي  علي،  هاشم 

السليطي  عبدالله  إبراهيم،  عبدالرشيد 

مصطفى  عبدالرزاق،  يوسف  )األهلي(، 

ويوسف  )السد(،  محمد،  فيصل  طارق، 

المهيري، خالد وليد )قطر(،  أيمن، جاسم 

محمد عياش )الوكرة(، دياب هارون دياب 

المكي  )الشمال(،  شريف  مروان  )الخور(، 

محسن )الخريطيات(.

عوض الكباشي كتب

من بينها لقاء اإلمارات وأستراليا على استاد أحمد بن علي

طرح تذاكر آخر
المباريات المؤهلة للمونديال

طرح  عن  أمس  )فيفا(،  القدم  لكرة  الدولي  االتحاد  أعلن 

العالم  لكأس  ومؤهلة  فاصلة  مباريات  ثالث  آخر  تذاكر 

FIFA قطر 2022، للبيع، ابتداء من اليوم.
في  وأستراليا  اإلمارات  مباريات  التذاكر  وتتضمن 

على  اآلسيوي،  الملحق  في  المقبل،  يونيو  من  السابع 

والتي يتأهل  األفاعي،  أم  استاد أحمد بن علي بمنطقة 

من  عشر  الثالث  في  بيرو  منتخب  للقاء  منها  الفائز 

بين  الثانية  الفاصلة  المباراة  ستقام  حين  في  يونيو، 

منتخبي كوستاريكا ونيوزيلندا، والتي ستؤهل الفائز 

من  عشر  الرابع  في  المونديال،  لنهائيات  مباشرة  بها 

يونيو.

ا  ا خاصًّ
ًّ

إلكتروني رابًطا  القدم  الدولي لكرة  االتحاد  وحدد 

بالبطاقة  الدفع  طريقة  مع   )tickets.qfa.qa( بالتذاكر 

االئتمانية.

ومنح »فيفا« المشجعين الخيار بين استخدام التذاكر 

تحدد  التي  للمباريات  اإللكترونية  والتذاكر  المطبوعة 

النطالقتها التاسعة مساء.

بيرو(،  أو  اإلمارات  أو  )أستراليا  منتخب  وسيلتحق 

بالمجموعة الرابعة للمونديال، والتي تضم منتخبات 

فرنسا حامل اللقب، والدنمارك، وتونس.

)كوستاريكا  مباراة  من  الفائز  يلتحق  حين  في 

تضم  التي  الخامسة،  بالمجموعة  ونيوزيلندا(، 

 ،2010 وإسبانيا حامل لقب نسخة  اليابان،  منتخبات 

وألمانيا بطل نسخة 2014.

{ استاد أحمد بن علي

في ختام البرنامج األولمبي المدرسي

الشيخة هند بنت حمد
تتوج الفائزات

الشيخة  سعادة  توجت  قنا-  الدوحة- 

رئيس  نائب  ثاني،  آل  حمد  بنت  هند 

للتربية  قطر  مؤسسة  إدارة  مجلس 

والرئيس  المجتمع  وتنمية  والعلوم 

الفائزات  الطالبات  للمؤسسة،  التنفيذي 

بالنسخة  البنات  منافسات  ختام  في 

األولمبي  البرنامج  من  عشرة  الخامسة 

التي اختتمت منافساتها على  المدرسي، 

صالة رياضة المرأة بـ أسباير زون.

لمنافسات  الختامي  أمس  وحضر 

خالد  بن  خليفة  الشيخ  سعادة  البنات، 

للرياضة  القطري  االتحاد  رئيس  ثاني  آل 

القحطاني،  شيخة  والسيدة  المدرسية، 

األولمبي  البرنامج  إدارة  مجلس  عضو 

المدرسي أمين السر العام للجنة رياضة 

البرنامج  مسؤولي  من  وعدد  المرأة، 

األولمبي المدرسي والمدارس المشاركة.

األولمبي  البرنامج  منافسات  وتضمنت 

النسخة،  هذه  خالل  للبنات  المدرسي 

كرة القدم وكرة السلة للمدارس اإلعدادية 

والثانوية.

المواهب  الكتشاف  البرنامج  ويهدف 

وتقديمها لألندية واالتحادات والمنتخبات 

رؤية  تحقيق  في  يساهم  بما  الوطنية، 

اللجنة األولمبية 2030.

في  الفائزات  تتويج  الختامي  اليوم  وشهد 

المنافسات المختلفة، فعلى مستوى كرة 

مدرسة  حققت  اإلعدادية،  للمرحلة  القدم 

وجاءت  األول،  المركز  اإلعدادية  الظعاين 

المركز  في  العالمية  الكون  أكاديمية 

الزهراء  فاطمة  مدرسة  وحلت  الثاني، 

اإلعدادية في المركز الثالث.

للمرحلة  السلة  كرة  مستوى  وعلى 

اللبنانية  المدرسة  حققت  اإلعدادية، 

المركز  حصدت  حين  في  األول،  المركز 

وجاءت  محمد،  بنت  موزة  مدرسة  الثاني 

بنت  آمنة  مدرسة  الثالث  المركز  في 

وهب.

للمرحلة  القدم  كرة  منافسات  وفي 

المركز  المها  أكاديمية  حققت  الثانوية، 

الثانوية  الخور  مدرسة  جاءت  فيما  األول، 

الثاني، ونالت مدرسة اإليمان  في المركز 

الثانوية المركز الثالث.

للمرحلة  السلة  كرة  مستوى  وعلى 

الثانوية  الوكير  مدرسة  فازت  الثانوية، 

نيوتن  مدرسة  ونالت  األول،  بالمركز 

العالمية المركز الثاني، وحلت مدرسة أم 

حكيم الثانوية في المركز الثالث.

يبدأ اليوم مشواره في بطولة التشيك العالمية

أدعم الشاطئية يتأهل لبطولة العالم
تأهل رسميا منتخبنا الوطني للكرة الطائرة 

والحاصل  عالميا  األول  المصنف  الشاطئية 

 2020 طوكيو  في  البرونزية  الميدالية  على 

المكون من شريف يونس وأحمد تيجان إلى 

التي  الشاطئية  الطائرة  للكرة  العالم  بطولة 

على  التأكيد  تم  حيث   2022 روما  في  ستقام 

96 فريًقا، ومن المقرر أن يتم إجراء  مشاركة 

قرعة األدوار التمهيدية في 31 مايو الجاري.

ستشارك في هذا 

الحدث أهم وأكبر 

العالمية  الفرق 

ستتواجد  التي 

في بطولة العالم 

في  ستقام  التي 

الفترة  روما خالل 

 19 إلى   10 من 

يونيو.

يبدأ  بدوره 

لمنتخب  ا

الثنائي  من  المكون  للشاطئية  الوطني 

مبارياته  أولى  تيجان  وأحمد  يونس  شريف 

التشيك  بطولة  في  الخميس  اليوم 

اليوم  ويواجه  أمس  انطلقا  التي  العالمية 

في  وذلك  وغوتو  أليسون  البرازيلي  الثنائي 

العاشرة وعشر دقائق تليها مواجهة  الحادية 

جروت  ودي  بيرومانس  الهولندي  الثنائي 

األدعم  بعثة  مساء...وكانت  السادسة  في 

بعثة  براغ  مدينة  إلى  وصلت 

الطائرة  أدعم 

طئية  لشا ا

س  أ يتر و

محمد  الوفد 

الناصر  عنبر 

لجنة  عضو 

الطائرة  الكرة 

طئية  لشا ا

أعضاء  وبقية 

البعثة.

للناشئين والشباب

 لـ »قطر اآلسيوية« لإلسكواش
ً
المالكي بطال

التي  والشباب  للناشئين  لإلسكواش  اآلسيوية  قطر  بطولة  منافسات  أمس  اختتمت 

استضافها االتحاد القطري للعبة على مالعبه بالتعاون مع نظيره اآلسيوي على مدار خمسة 

أيام وسط مشاركة كوكبة من أفضل العبي القارة الصفراء.

حل  بينما  سنة   19 لتحت  األوالد  لفئة  األول  بالمركز  المالكي  سالم  القطري  الالعب  وتوج 

القطري يوسف عصام في المركز الثاني لنفس المسابقة..وفي فئة األوالد لتحت 13 سنة، 

البدر على  األول فيما حصد الالعب القطري طالل  المركز  اإليراني علي كاري  أحرز الالعب 

المركز الثاني.. وفي فئة األوالد لتحت 11 سنة، حقق لقب هذه المسابقة الالعب اإليراني 

أراشك أحمد آبادي.

وفاز الالعب الهندي كريشنا نيشنا بالمركز األول لفئة الناشئين لتحت 17 سنة فيما حصد 

الالعب الباكستاني أزان على لقب فئة األوالد لتحت 15 سنة.

القطري  لالتحاد  العام  السر  أمين  زينل  طارق  السيد  الفائزين،  تتويج  حفل  على  وأشرف 

للتنس واالسكواش والريشة الطائرة والدكتور مسعود سليماني رئيس االتحاد اإليراني 

وذلك بحضور السيد سعد المهندي المدير التنفيذي لالتحاد ومدير البطولة وجمع من محبي 

هذه اللعبة..وقال السيد طارق زينل أمين السر العام لالتحاد القطري للتنس واإلسكواش 

والريشة الطائرة في تعليق له »نبارك لجميع الالعبين فوزهم بألقاب هذه البطولة ونشكرهم 

على المستوى الذي أظهروه خالل هذ المنافسات«.. وأكد زينل أن استضافة هذه البطولة 

اآلسيوية تأتي في إطار استراتجية االتحاد لدعم مستوى الالعبين القطريين وتوفير االحتكاك 

{ من تتويج الفائزينلهم، ورفدهم بأفضل الفرص التي تساعدهم على تقديم أفضل النتائج.
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تغلبت على البحريني بثالثية.. وتقترب من حصد الذهبية

طائرة األدعم تحلق في سماء الخليج
اقترب منتخبنا الوطني للكرة 

الطائرة خطوة كبيرة من حصد 
الميدالية الذهبية في دورة األلعاب 
الرياضية الخليجية الثالثة المقامة 

حاليا في دولة الكويت وتستمر 
حتى نهاية الشهر الجاري، بعد فوزه 

أمس على نظيره البحريني بثالثة 
أشواط دون مقابل في الجولة قبل 

األخيرة للمسابقة.

وجاءت نتائج األشواط الثالثة بواقع )25 / 21 و25 / 19 و25 

.)23 /
ورفع منتخبنا رصيده بهذا الفوز الذي يعد الرابع له تواليا 

له مباراة أخيرة  وتتبقى  الترتيب  8 نقاط في صدارة  إلى 

مواصلة  إلى  فيها  يسعى  اإلماراتي  المنتخب  أمام  غدا 

انتصاراته من أجل التتويج بالميدالية الذهبية.

البداية  من  بالرغم  حيث  الفوز  منتخبنا  استحق  وقد 

بعد  تمكن  منتخبنا  أن  إال  األول  الشوط  في  المتكافئة 

ذلك من أخذ األسبقية تدريجيا والتقدم 19 / 15 ثم 21 / 

/ 21، وفي الشوط   25 16 قبل ان ينهي الشوط لصالحه 
الضربات  دقة  خالل  من  تفوقه  منتخبنا  فرض  الثاني 

ليتقدم  الناجحة  الصد  حوائط  وتشكيل  الساحقة 

الشوط  لينهي   14 /  21 إلى  بالنتيجة  ابتعد  ثم   8 /  12
البحريني  المنتخب  سجل  فيما   ،19  /  25 بنتيجة 

فتراته  أغلب  في  تقدم  الذي  الثالث  الشوط  في  صحوة 

الالعبين  ووقوع  منتخبنا  أداء  تراجع  مع  خصوصا 

التقدم  على  البحريني  المنتخب  ساعدت  أخطاء  في 

بفارق أكثر من خمس نقاط حتى وصلت النتيجة إلى 

الحاسمة  اللحظات  في  / 16 ليعود منتخبنا بقوة   21
وينجح في تحويل تأخره لفوز بالشوط 25 / 23 وحسم 

المباراة بثالثية نظيفة.

{ احتفال عنابي الطائرة بالفوز

{ من لقاء العنابي والبحريني

الكويت      عبد الله تاج محمد

} تصوير- عباس علي 

المهمة لم تنتِه
مبارك ضاحي:

شدد مبارك ضاحي العب منتخبنا على صعوبة 

المواجهة أمام البحرين وقال إن المباراة لم تكن 

سهلة أمام الفريق الذي انتزع منا اللقب في آخر 

بطولتين خليجيتين وحاولنا أن نكون في 

كامل تركيزنا والحمد لله استطعنا أن نحسم 

المباراة 3 / صفر رغم أن المنتخب البحريني 

كان في طريقه للفوز بالشوط الثالث ولكن 

بعزيمة الالعبين وإصرارهم باإلضافة إلى عامل 

الخبرة عدنا في الوقت المناسب وحققنا الفوز.

وأضاف أن المهمة لم تنته ولدينا مباراة مهمة 

أمام المنتخب اإلماراتي الذي نّكن له كل 

االحترام والتقدير وسوف نكون جاهزين للفوز 

والتتويج بالميدالية الذهبية.

علي غانم:

جـئـنــا مـن أجــل الصـدارة
االتحاد  رئيس  الكواري  غانم  علي  أشاد 

الذي  بالفوز  الطائرة  للكرة  القطري 

واقترابه  البحرين  على  منتخبنا  حققه 

إن  وقال  الذهبية  الميدالية  إحراز  من 

حتى  تحققت  التي  األربعة  االنتصارات 

الالعبين  اجتهاد  بفضل  جاءت  اآلن 

منوها  المنتخب  مع  الجميع  ووقفة 

من  الدورة  هذه  إلى  جاء  المنتخب  بأن 

وحصد  النتائج  أفضل  تحقيق  أجل 

بالفعل  أصبح  والتي  الذهبية  الميدالية 

منها. قريبا 

المباريات  جميع  في  الفوز  أن  وأوضح 

للمرة  يحدث  أمر   ) صفر   /  3( بنتيجة 

معربا  الخليجية،  البطوالت  في  األولى 

المنتخب مشواره  أن يكمل  أمله في  عن 

شوط،  أي  خسارة  دون  التتويج  نحو 

بالالعبين  ثقته  السياق  هذا  في  مؤكدا 

التطلعات. تحقيق  على  وقدرتهم 

كما أشاد رئيس االتحاد بالعودة القوية 

وحسم  الثالث  الشوط  في  للمنتخب 

فيه  التأخر  رغم  نظيفة  بثالثية  الفوز 

لم  الالعبين  إن  وقال  بقليل  ليس  بفارق 

وهو  جيد  بشكل  الثالث  الشوط  يبدؤوا 

البحريني  للمنتخب  األفضلية  منح  ما 

استعادة  في  الالعبون  نجح  ولكن 

الفوز. وتحقيق  التركيز 

{ لقطة جماعية لعنابي الكرة الطائرة

بفوز كبير على السعودية

منتخب اليد يبدأ مشواره بقوة
حقق منتخبنا الوطني لكرة اليد فوزا 

كبيرا على نظيره السعودي بنتيجة 

33 / 20 أمس في أولى مبارياته ضمن 
منافسات دورة األلعاب الرياضية 

الخليجية الثالثة. وقد فرض منتخبنا 

تفوقه في المباراة وخصوصا في 

الشوط األول الذي أنهاه لصالحه بواقع 

18 / 7 ليلعب بأريحية في الشوط 
الثاني الذي منح فيه المدرب الفرصة 

لبقية الالعبين بعد االطمئنان على 

النتيجة. وسوف يخوض منتخبنا 

مباراته الثانية غدا أمام المنتخب 

اإلماراتي. وفي مباراة ثانية جرت 

أمس ضمن منافسات كرة اليد حقق 

المنتخب البحريني فوزا ثمينا على 

نظيره الكويتي بنتيجة 30 / 29. { من لقاء عنابي اليد أمام السعودية

حققهما محمد وخليل رباحي

ميـداليتان فـضيتان ألبـطال الجـودو

أحرز منتخبنا الوطني للجودو ميداليتين فضيتين 

الرياضية  األلعاب  بدورة  مشاركته  ختام  في  أمس 

الخليجية الثالثة المقامة في الكويت.

لوزن  الفضية  الميدالية  رباحي  محمد  حصد  فقد 

النهائي  في  خسارته  بعد  غراما  كيلو   81 تحت 

تّوج  الذي  جيربيكوف  أسكيربي  البحريني  أمام 

محمد  الكويتي  حصل  فيما  الذهبية،  بالميدالية 

محمد على الميدالية البرونزية.

تحت  لوزن  الفضية  الميدالية  رباحي  خليل  وحقق 

90 كيلو غراما بعد خسارته في النهائي أمام اإلماراتي 
الذهبية،  الميدالية  صاحب  تاتاالشفيلي  نوزاري 

من  الوزن  لهذا  البرونزية  الميدالية  كانت  بينما 

نصيب الكويتي يوسف دشتي.

وقد أعرب محمد رباحي عن سعادته بالحصول على 

الميدالية الفضية لوزن تحت 81 كيلو غراما وقال إن 

طويلة  تحضيرات  فترة  ثمرة  كانت  الميدالية  هذه 

الوقت نفسه بأنه كان يسعى للميدالية  منوها في 

الذهبية ولكن التوفيق لم يحالفه في النهائي.

األلعاب  دورة  في  الجودو  منافسات  أن  وأضاف 

لها  واستعد  قوية  كانت  الخليجية  الرياضية 

النتائج  أفضل  تحقيق  أجل  من  جيدا  منتخبنا 

فضيتين  ميداليتين  على  الحصول  معتبرا 

في  الذهب  تحقيق  نفسه  الوقت  في  متمنيا  مرضيا 

المشاركات المقبلة.

{ من تتويج أبطال الجودو

منتخب البادل يواجه األخضر اليوم
اليوم  السعودي  نظيره  مع  للبادل  الوطني  منتخبنا  يلتقي 

الرياضية  األلعاب  دورة  منافسات  ضمن  مبارياته  ثاني  في 

أمس  األولى  مباراته  في  فاز  منتخبنا  وكان  الثالثة.  الخليجية 

األول على البحرين 3 / صفر. ويمثل منتخبنا الوطني للبادل في 

الدورة كل من: جبر محمد المطوع وعبدالعزيز سعدون الكواري 

ومحمد سعدون الكواري وعبد الله علي الحجي وعلي عبد الرضا 

الله ومحمد ناصر الخنجي وريان  الله عبد  الصائغ ومحمد عبد 

عبد الله الجفيري.

تأهل نواف وشنان لنهائي زوجي التنس
ومبارك  نواف  راشد  القطري  الثنائي  تأهل 

لمسابقة  النهائية  المباراة  إلى  شنان 

الرياضية  األلعاب  بدورة  للتنس  الزوجي 

الخليجية الثالثة بعد فوزهما على الثنائي 

الفرج  الله  وعبد  أحمد  عمر  السعودي 

/ 2( في  / 3 و6   6( بمجموعتين دون مقابل 

الدور نصف النهائي أمس. ويلتقي العبانا 

في المباراة النهائية مع الثنائي السعودي 

الهوجباني  وسعود  الهوجباني  عمار  اآلخر 

علي  الكويتي  الزوجي  على  تغلبا  اللذان 

الشطي وعبد الحميد مبارك بمجموعتين 

نظيفتين )6 / 1 و6 / 2(.

في  فرصته  نواف  راشد  فقد  الفردي  وفي 

التأهل إلى المباراة النهائية بعد خسارته 

بمجموعة  قبازارد  عيسى  الكويتي  أمام 

واحدة لمجموعتين )4 / 6 و6 / 4 و2 / 6(.

مباراة  اليوم  نواف  راشد  وسيخوض 

على  والرابع  الثالث  المركزين  تحديد 

السعودي سعود  البرونزية مع  الميدالية 

الهوجباني.

{ راشد نواف

في منافسات كرة الطاولة

المهندي وعبد الوهاب لنصف نهائي الزوجي
عبد  ومحمد  المهندي  خليل  أحمد  القطري  الثنائي  تأهل 

ضمن  الزوجي  لمسابقة  النهائي  نصف  الدور  إلى  الوهاب 

الخليجية  الرياضية  األلعاب  بدورة  الطاولة  كرة  منافسات 

الثالثة بعد فوزهما أمس على الثنائي السعودي عبد العزيز 

العباد وخالد الشريف 3 / 1 في الدور ربع النهائي للمسابقة.

نصف  الدور  في  الوهاب  عبد  ومحمد  خليل  أحمد  ويلتقي 

ومرزوق  الحسن  ابراهيم  الكويتي  الزوجي  مع  اليوم  النهائي 

إلياس  البحريني  الثنائي  على  بفوزه  تأهل  الذي  الرشيدي 

الياسي ومحمد صالح 3 / 1.

وأحمد  المغني  فهد  اآلخر  منتخبنا  ثنائي  ودع  المقابل  وفي 

البحريني  الثنائي  أمام  المنافسات بعد خسارتهما  العولقي 

راشد راشد وسيد علي صفر / 3.

من  العبونا  خرج  الطاولة  لكرة  الفردي  منافسات  وفي 

المسابقة فقد خسر عبد الله عبد الوهاب في الدور ربع 

النهائي أمام السعودي خالد الشريف 1 / 4.

وخرج الثالثي محمد عبد الوهاب وأحمد خليل وفهد 

المغني من الدور ثمن النهائي، حيث خسر 

محمد عبد الوهاب أمام السعودي عبد 

العزيز العباد 2 / 4، فيما خسر أحمد 

 /  2 خليل أمام البحريني راشد راشد 

خالد  السعودي  أمام  المغني  فهد  وخسر   ،4
الشريف صفر / 4.

كما ودع العبنا أحمد العولقي مسابقة الفردي من الدور األول 

بعد خسارته أمام الكويتي باسل األنصاري صفر / 4.

{ أحمد خليل 

المهندي


