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طاقم تحكيم قطري إلدارة مباريات كأس آسيا تحت »23« عامًا
فالحي  وسلمان  العذبة  سعود  الحكام  من  مكون  قطري  تحكيم  طاقم  اختيار  عن  الكشف  تم 

مباريات  إدارة  في  للمشاركة  الشمري  وزاهي  الشمري  يوسف  والمساعدين  العذبة  وعبدالله 

كأس آسيا تحت 23 عاما.

هدفنا أن نصبح
أقوى دوريات العالم

تفوق قطري في »قطر ليلوفاج«

أكد ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس 

مبابي  كيليان  تجديد  أن  جيرمان،  سان 

إيمانه  على  دليل  الفريق  مع  لتعاقده 

هام  أمر  أنه  مؤكدا  النادي،  بمشروع 

لفرنسا.

إن  »بي  لشبكة  الخليفي  ناصر  وقال 

سبورتس«: »فخور جدا وسعيد بتجديد 

العب  أفضل  يعد  الذي  مبابي  تعاقد 

للنادي  هام  أمر  وهذا  حاليا،  العالم  في 

رغم  تعاقده  تمديد  ظل  وفي  ومشروعنا، 

وأهدافنا  بمشروعنا  إيمانه  هو  حرا  كونه 

الرياضية وهذا هو األهم بالنسبة له ولنا«.

بمشروعنا  »أؤمن  الخليفي:  وأضاف 

وأهدافنا ولدي ثقة في كيليان وفي عائلته 

ألن عائلته بدورها تؤمن بمشروعنا، وهذا 

هو األمر األهم وهذه الثقة هي التي بنيناها 

الثقة  وهذه  سابقة  سنوات  خمس  خالل 

وعدم  ببقائه  أؤمن  جعلتني  التي  هي 

رحيله«.

أن  إلى  الباريسي  النادي  رئيس  وأشار 

وللمشجعين  للنادي  مهم  مبابي  »بقاء 

النوادي ولفرنسا  والدوري وكل  في فرنسا 

جدا  كبيرة  العالم  في  قيمته  ألن  عامة 

ويجب إدراك ذلك، وهذا مهم أيضا لتطوير 

أن  »هدفنا  وتابع:  الفرنسي«.  الدوري 

العالم  في  الدوريات  أقوى  أحد  نصبح 

اليوم مستوى الدوري جيد، ونحن قادمون 

لنصبح أقوى«.

نادي  رئيس  الخيفي،  ناصر  ووصف 

العب  الفرنسي،  جيرمان  سان  باريس 

في  بـ»األفضل  مبابي  كيليان  فريقه 

العالم«.

جيرمان  سان  مع  تعاقده  مبابي  وجدد 

قوسين  قاب  كان  بعدما  سنوات  لثالث 

مدريد.  ريال  إلى  االنتقال  من  أدنى  أو 

سان  باريس  مهاجم  مبابي  كيليان  وظهر 

إن  »بي  قناة  عبر  قصير  حوار  في  جيرمان 

قرار  عن  للحديث  اإلخبارية«،  سبورت 

ريال  إلى  انتقاله  ورفض  عقده،  تجديد 

مدريد في األيام األخيرة من المفاوضات.

انتقال  تؤكد  المؤشرات  جميع  وكانت 

مبابي إلى ريال مدريد بصفقة حرة، كون 

جيرمان  سان  باريس  مع  سينتهي  عقده 

بعد شهر من اآلن، لكن الالعب فاجأ العالم 

النادي  مع  عقده  تجديد  وأعلن  أجمع 

بشكل  الماضي  السبت  يوم  الباريسي 

رسمي حتى صيف 2025.

قطر  جائزة  من   2022 نسخة  جاءت 

العربية  للخيل  الثانية  الفئة  من  ليلوفاج 

السباق  نادي  برعاية  أقيمت  التي  األصيلة 

والفروسية شديدة التميز وشهدت حضورًا 

قطريًا قويًا للغاية في أشواط السباق الذي 

26 مايو على مضمار  أقيم مساء الخميس 

أشواط   8 على  واشتمل  بفرنسا،  تولوز 

كان من بينهم 4 أشواط مخصصة للخيل 

ليؤكدوا  جميعهم  جاؤوا  األصيلة  العربية 

في  العالمية  القطرية  الريادة  وبامتياز 

فكان  األصيلة،  العربية  الخيل  سباقات 

أحدهم برعاية قطرية بينما كان الفائزون 

بالثالثة اآلخرين جياد لمالك قطريين. 

في أول األشواط قدم المهر »مراد« )المرتجز 

× نيرياد( ملك وإنتاج الشقب ريسنغ بداية 
والعنابي  الفضي  للشعار  وقوية  رائعة 

العربية  للخيل  نورنيز  بجائزة  بفوزه 

لمسافة  سنوات   3 عمر  الذكور  األصيلة 

من  جيدًا  استفاد  أنه  ليثبت  1600م، 
مشاركتيه  في  عليها  حصل  التي  الخبرة 

على  آخرهما  في  حصل  والتي  السابقتين 

ليعود  جلفور،  جائزة  في  الثاني  المركز 

الوصافة  من  ويتقدم  مشاركاته  ثالث  في 

بالثقة  اتسمت  فبقيادة  األول،  المركز  إلى 

»مراد«  شغل  سوغي  فالونتان  الخيال  من 

المستقيم  للمسار  المقدمة، وعند وصوله 

بانفراده  منافسيه  على  تفوقه  أكد  األخير 

بالمقدمة وإحراز فوز مريح بفارق طول وربع 

بإشراف المدرب شارل غوردان، وذلك على 

الرغم من األداء القوي في المراحل األخيرة 

كايرو(  دو  )جوسكو  »كريم«  المهر  من 

ولكنه  األولى  مشاركته  تلك  كانت  الذي 

ثانيًا  ليحل  القوي  األداء  بذلك  تميزه  أكد 

بذلك  حقق  الذي  الفائز  المدرب  بإشراف 

وكان  والثاني،  األول  المركزين  ثنائية 

المركز الثالث وبفارق إضافي قدره طولين 

)أزادي(،  الشام«  »ميسور  للمهر  ونصف 

يحقق  من  أول  »مراد«  أصبح  الفوز  وبهذا 

الفوز من أبناء »المرتجز«.

شوط  في  الثالث  القطري  االنتصار  كان 

األصيلة  العربية  للخيل  فيدورا  جائزة 

1600م،  لمسافة  سنوات   3 عمر  اإلناث 

وكان الفوز للمهرة »ِمزون« )المأمون مونلو × 

ُموزون( التي قدمت أداًء قويًا تميز بالحيوية 

واإلصرار فشغلت المقدمة مبكرًا وحافظت 

عليها حتى أحرزت فوزًا مريحًا.

عوض الكباشي كتب

بقاء مبابي مهم لهذه األسباب.. ناصر الخليفي:

بمضمار تولوز بفرنسا

الليفر يتحدى الريال في نهائي »الشامبيونزليغ«

يصطدم ليفربول االنجليزي وريال مدريد 

االسباني اليوم، وذلك في المباراة النهائية 

القدم  لكرة  أوروبا  أبطال  دوري  لمسابقة 

التي يستضيفها »ستاد دو فرانس«، في 

العاصمة الفرنسية باريس.

رد  عن  االنجليزي  ليفربول  ويبحث 

الساعي  اإلسباني  أمام منافسه  االعتبار 

القياسي  رقمه  تعزير  إلى  جهته  من 

باللقب الرابع عشر في تاريخه.

وتمثل هذه المباراة واحدة من المواجهات 

الساحة  على  المثيرة  الكالسيكية 

الفريقين  وقوة  لتاريخ  نظرا  األوروبية 

وفي  البطولة،  في  منهما  كل  وخبرة 

كل  قدمه  الذي  المتميز  المستوى  ظل 

على  سواء  الموسم،  هذا  الفريقين  من 

يصعب  األوروبي،  أو  المحلي  المستوى 

التكهن بهوية الفائز في هذه المواجهة.

األوروبي بعد  النهائي  ليفربول  ويخوض 

في  مسيرته  ختام  على  أسبوع  من  أقل 

الدوري اإلنجليزي هذا الموسم حيث حل 

بفارق  البطولة  جدول  في  ثانيا  الفريق 

واحدة خلف مانشستر سيتي.. نقطة 

وكان ريال مدريد قد حسم لقب الدوري 

ني  سبا إل ا

قبل نهاية 
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 ، ملة كا

منح  ما 

يق  لفر ا

صة  فر

ط  لتقا ال
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للنهائي  هدوءا  أكثر 

األوروبي.

فائزًا،  بالخروج  ليفربول  نجح  حال  وفي 

يورغن  األلماني  المدرب  فريق  سيتوج 

لقبي  خالله  أحرز  رائعًا  موسمًا  كلوب 

من  قريبًا  وكان  المحليين  الكأسين 

لقب الدوري قبل أن يحسمه مانشستر 

قلب  بعدما  واحدة،  نقطة  بفارق  سيتي 

انتصار  إلى  نظيفين  بهدفين  تأخره 

بثالثة أهداف مقابل هدفين على أستون 

فيال في الجولة األخيرة من المسابقة.
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 ) ية نجليز إل ا

هذا  لصالحه 

نجمه  فاز  كما  الموسم، 

بجائزتي  صالح  محمد  المصري 

مع  )مناصفة  اإلنجليزي  الدوري  هداف 

لألهداف  صناعة  الالعبين  وأكثر  سون( 

الموسم.. هذا  نفسها  المسابقة  في 

هذا  من  ليفربول  مكاسب  تقتصر  ولم 

الفني  مديره  فاز  بل  ذلك،  على  الموسم 

أفضل  بجائزة  كلوب  يورجن  األلماني 

مدرب في الدوري اإلنجليزي هذا الموسم 

لتكون المرة الثانية التي يحرز فيها هذه 

الجائزة.

كارلو  اإليطالي  سيصبح  جانبه،  ومن 

حال  في  مدريد  ريال  مدرب  انشيلوتي 

بطاًل  يتوج  اإلطالق  على  مدرب  أول  فوزه، 

للمسابقة أربع مرات إن كان بصيغتيها 

السابقة )كأس األندية األوروبية البطلة( 

أو الحالية.

أول  مدريد،  ريال  مدرب  سيصبح  كما 

لدوري  نهائيات   5 في  يتواجد  مدرب 

الرقم  حاليًا  ويتشارك  أوروبا،  أبطال 

ريال  مدرب  مع  ألقاب  بثالثة  القياسي 

مدريد السابق زين الدين زيدان، ومدرب 

أن  كما  بيزلي.  بوب  السابق  ليفربول 

الفوز سيجعل أنشيلوتي أول مدرب يفوز 

من  أكثر  مع  مرتين  أوروبا  أبطال  بدوري 

ناٍد.

الفوز  له  سبق  الذي  اإليطالي  وسيكون 

مع  األول  موسمه  في  باللقب  ريال  مع 

خاصة،  مواجهة  أمام   ،2014 عام  الفريق 

ألن النهائي الوحيد الذي خسره كان أمام 

حين  اسطنبول  في   2005 عام  ليفربول 

بعد   ،)-3  2( الترجيح  بركالت  خسر 

واالضافي  االصلي  الوقتين  في  التعادل 

بثالثة أهداف لكل منهما.

{ مزون

يستهل مشواره اآلسيوي بلقاء إيران.. األربعاء

العنابي األولمبي يغادر إلى أوزبكستان
اليوم  صباح  من  العاشرة  في  تغادر 

 23 تحت  األوليمبي  منتخبنا  بعثة 

ببدء  إيذاًنا  أوزبكستان  إلى  عامًا 

الهام،  القاري  االستحقاق  في  المشوار 

 23 تحت  الوطني  منتخبنا  وخسر 

عامًا تجربته الودية الثانية أمام نظيره 

األردني بنتيجة 2/ 3 في المباراة التي 

جمعتهما مساء الخميس 26 الجاري 

باستاد الجنوب.

واستضاف االتحاد القطري لكرة القدم 

في  عامًا   23 تحت  األردني  المنتخب 

معسكر تدريبي بالدوحة بالفترة من 

يستعد  والذي  الجاري،  مايو   28-21
البطولة  في  للمشاركة  اآلخر  هو 

الثانية إلى  القارية ضمن المجموعة 

والعراق  أستراليا  منتخبات  جانب 

والكويت.

23 عامًا اختتم  وكان منتخبنا تحت 

مؤخرًا معسكر اإلعداد الخارجي الذي 

قبل  باكو،  األذرية  بالعاصمة  أقيم 

تحت  آسيا  كأس  نهائيات  خوض 

بالمجموعة  يشارك  حيث  عامًا،   23
إيران  منتخبات  جانب  إلى  األولى 

وأوزبكستان وتركمانستان. 

مشواره  األوليمبي  العنابي  ويستهل 

اإليراني  نظيره  بلقاء  البطولة  في 

باستاد  يونيو  من  األول  األربعاء 

الرابعة  في  )طشقند(  بونيودكور 

الثانية  الجولة  في  ويلتقي  عصرًا، 

باستاد  )المضيف(  األوزبكي  نظيره 

في  )طشقند(  مركازي  بكستكور 

السادسة مساء السبت 4 يونيو.

تقام في أغسطس القادم.. بتركيا

في  القطرية  األولمبية  اللجنة  تشارك 

في  اإلسالمي  التضامن  ألعاب  دورة 

تستضيفها  والتي  الخامسة  نسختها 

جمهورية تركيا بمدينة »قونية« خالل 

الفترة الممتدة من 9 إلى 18 أغسطس 

المقبل وبمشاركة ما يقارب 6000 آالف 

رياضي يمثلون 58 دولة.

النسخة  هذه  خالل  أبطالنا  ويشارك 

 12 خالل  من  رياضة وتخصص   16 في 

اتحادا هم: اتحاد السلة واتحاد الطائرة 

الدراجات  واتحاد  اليد  كرة  واتحاد 

السباحة  واتحاد  القوى  ألعاب  واتحاد 

التايكوندو  واتحاد  الرماية  واتحاد 

األثقال  واتحاد  والكاراتيه  والجودو 

المبارزة  واتحاد  المصارعة  واتحاد 

واتحاد الجمباز.

األول  التحضيري  االجتماع  وعرف 

المقرر  من  بلدا   58 ممثلي  حضور 

والذي  »قونية«  موعد  في  مشاركتهم 

بعد  رياضي  حدث  أهم  كثاني  ُيعد 

إلى عدد  األولمبية وهذا بالنظر  األلعاب 

التضامن  ألعاب  دورة  في  المشاركين 

يصل  أن  المتوقع  ومن  اإلسالمي، 

مشارك   6000 إلى  المشاركين  عدد 

الفردية  الرياضات  من  العديد  في 

والجماعية.

لأللعاب  الخامسة  الطبعة  وأجلت 

من  سبتمبر  في  ستنظم  كانت  التي 

 2022 أغسطس  شهر  إلى  عامر2021 

كورونا،  فيروس  جائحة  بسبب 

وتعتبر ألعاب التضامن اإلسالمي حدثا 

رياضيون  فيه  يشارك  هاما  رياضيا 

متعددو الجنسيات وتنظمها االتحادية 

التي  اإلسالمي  للتضامن  الرياضية 

بالرياض(،   1985 مايو   6 في  تأسست 

برعاية منظمة التعاون اإلسالمي.

قطر تشارك في دورة التضامن اإلسالمي

بعد فوزه على المنتخب األميركي

أدعم الشاطئية لربع نهائي التشيك العالمية
تأهل أدعم الطائرة الشاطئية إلى الدور ربع النهائي 

على  تغلب  ان  بعد  العالمية  التشيك  بطولة  من 

ثالث  في   ..2/3 بنتيجة  األميركي  المنتخب 

الثنائي  أمام  األول  اللقاء  خسر  أن  بعد  المواجهات 

للمنتخب  القطري  الثنائي  واستطاع  البرازيلي.. 

شريف  الثنائي  من  المكون  للشاطئية  الوطني 

يونس وأحمد تيجان من تحقيق الفوز على ثنائي 

تعديل  بعد   ..0/2 بنتيجة  االستوني  المنتخب 

جدول المباريات.. وفوز األدعم اليوم يؤهله مباشرًة 

إلى الدور ربع النهائي من البطولة العالمية.

ويهدف ثنائي منتخبنا إلى تحقيق نتائج إيجابية 

ة 
َّ

خالل البطولة التي تعتبر إحدى الجوالت العالمي

الطائرة  للكرة   
ُّ

الدولي االتحاُد  ينظُمها  التي 

 16 أفضل  مشاركة  تشهد  والتي   ،»FIVB«

خالل   ،Elite16 تصنيف  تحت  منتخًبا 

الفترة من 25 إلى 29 مايو الجاري.

العالمية  للبطولة  الوصول  وقبل 

للكرة  األول  الوطني  منتخبنا  أنهى 

من  الُمكون  الشاطئية  الطائرة 

وأحمد  يونس  شريف  الثنائي 

عالمًيا(،  ل 
َّ
األو )المصنف  تيجان 

معسكر  خالل  من  تحضيراته 

من  بدأ  إيطاليا  في  تدريبي 

الجاري،  الشهر  منتصف 

في  لمشاركته  استعداًدا 

منافسات جولة التشيك.

}

ثنائي أدعم 

الشاطئية

}

ليــلـــــــــــة األبطـــــــــــــال
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منتخبنا لم يخسر أي شوط طوال الدورة

طائرة األدعم تحلق بالذهبية الخليجية
تّوج منتخبنا الوطني للكرة الطائرة بالميدالية 

الخليجية  الرياضية  األلعاب  دورة  الذهبية في 

بثالثة  اإلماراتي  نظيره  على  فوزه  بعد  الثالثة 

الختامي  اليوم  في  أمس  مقابل  دون  أشواط 

المقامة  الدورة  في  الطائرة  الكرة  لمنافسات 

نهاية  حتى  وتستمر  الكويت  دولة  في  حاليا 

رياضي   1700 نحو  بمشاركة  الجاري  الشهر 

الخليجية الست. الدول  ورياضية من 

 14  /  25( بواقع  الثالثة  األشواط  نتائج  جاءت   

و25 / 14 و25 / 16(.

وأكمل منتخبنا بهذا الفوز الذي يعد الخامس 

تواليا له مشواره دون خسارة أي شوط مؤكدًا 

بها  تّوج  التي  الذهبية  للميدالية  استحقاقه 

البحريني  المنتخب  كان  أن  بعد  األولى  للمرة 

الماضيتين  النسختين  في  اللقب  صاحب  هو 

من الدورة.

األخيرة  المواجهة  حسم  في  منتخبنا  ونجح 

فارق  ظل  في  تذكر  صعوبة  دون  لصالحه 

اإلماراتي  المنتخب  وبين  بينه  المستوى 

بادر  حيث  البداية  منذ  واضحا  ظهر  والذي 

ليصل  األول  الشوط  في  بالتقدم  منتخبنا 

 /  14 إلى  تقدمه  عزز  ثم   5  /  9 إلى  بالنتيجة 

على  اإلماراتي  المنتخب  قدرة  عدم  ظل  وفي   7
النتيجة  وصلت  منتخبنا  أداء  نسق  مجاراة 

لصالح  األول  الشوط  ينتهي  أن  قبل   8 /  18 إلى 

.14 /  25 منتخبنا 

الثاني  الشوط  في  المباراة  إيقاع  يتغير  ولم 

 /  8 ليتقدم  تفوقه  في  منتخبنا  استمر  حيث 

للصف  الفرصة  منح  إلى  المدرب  دفع  ما  وهو   3
أن يؤثر  األساسية دون  العناصر  وإراحة  الثاني 

ذلك على األداء في ظل الحالة الجيدة التي ظهر 

الفارق  منتخبنا  ليوسع  الالعبين  جميع  عليها 

للعودة  اإلماراتية  المحاوالت  ورغم   5  /  16 إلى 

تقدمه  على  حافظ  منتخبنا  أن  إال  المباراة  إلى 

المريح لينتهي الشوط الثاني بواقع 25 / 14.

منذ  أيضا  منتخبنا  تقدم  الثالث  الشوط  وفي 

أكثر  بالنتيجة  ابتعد  ثم  صفر   /  4 البداية 

مقابل  في  كبيرة  بأريحية  ليلعب   3  /  10 إلى 

منتخبنا  ليواصل  عديدة  إماراتية  أخطاء 

أفضليته أداء ونتيجة ويتقدم 16 / 7 ولم يتغير 

انتهى  الذي  الشوط  من  تبقى  فيما  الفارق  هذا 

ليحسم   16  /  25 بواقع  منتخبنا  لمصلحة 

نظيفة. بثالثية  الفوز  } تصوير - عباس عليبالتالي 

عبدالله تاج محمد الكويت

سعيد جمعة:

مستوى مشّرف 
للطائرة القطرية

فوز عنابي التنس 
بمسابقة الفرق

للكرة  الوطني  منتخبنا  مدير  الهتمي  جمعة  سعيد  أعرب 

الطائرة عن سعادته بالتتويج بالميدالية الذهبية وقال إن 

الالعبين لم يقصروا وقدموا المطلوب منهم على أكمل وجه 

وباإلضافة إلى تحقيق الميدالية الذهبية استمتع الجميع 

القطرية،  الطائرة  لكرة  مشرف  مستوى  من  قدموه  بما 

قطر  إلى  الخليجي  اللقب  أعاد  التتويج  هذا  أن  إلى  مشيرا 

بعد فترة طويلة لم يفز فيها المنتخب به.

القطرية  األولمبية  والتقدير للجنة  الهتمي بالشكر  وتوجه 

قدموه  وما  الكبيرة  جهوده  على  اإلداري  الوفد  في  ممثلة 

الدورة  في  المشاركة  القطرية  للمنتخبات  تسهيالت  من 

أسهمت في تحقيق النتائج المرجوة.

 /  3 اإلماراتي  نظيره  على  للتنس  الوطني  منتخبنا  فاز 

صفر أمس في أولى مبارياته ضمن مسابقة الفرق بدورة 

األلعاب الرياضية الخليجية الثالثة.

على  شنان  موسى  العبنا  فاز  األولى  الفردي  مباراة  ففي 

 3  /  6( رد  دون  بمجموعتين  الجناحي  فهد  اإلماراتي 

عبد  على  نواف  راشد  فاز  الثانية  المباراة  وفي   ،)3  / و6 

الرحمن الجناحي بمجموعتين أيضا )6 / 1 و6 / 1(، وفي 

شنان  وموسى  شنان  عيسى  الثنائي  فاز  الزوجي  مباراة 

المرزوقي  الله  وعبد  أحمدي  عمر  اإلماراتي  الثنائي  على 

بمجموعتين نظيفتين )6 / صفر و6 / صفر(.

علي غانم.. رئيس االتحاد:

الالعبون كانوا على قدر المسؤولية
القطري  االتحاد  رئيس  الكواري،  غانم  علي  أشاد 

بالميدالية  منتخبنا  بتتويج  الطائرة،  للكرة 

الخليجية  الرياضية  األلعاب  لدورة  الذهبية 

الثالثة وقال إن الهدف من البداية كان هو التتويج 

يتم  لم  ولكن  شوط  أي  خسارة  دون  بالذهبية 

تحت  الالعبين  وضع  لعدم  بذلك  التصريح 

استعادة  في  منتخبنا  نجح  لله  والحمد  الضغط 

الذي فقدناه سنوات طويلة. الخليجي  اللقب 

المسؤولية  قدر  على  كانوا  الالعبين  أن  وأضاف 

الذي  بالمستوى  المباريات  وأدوا  الدورة  هذه  في 

هذه  بأن  منوها  الخليجية  المنتخبات  يناسب 

الخليجية  البطوالت  في  األولى  المرة  هي  تعتبر 

أي  أن يخسر  التي يتّوج فيها منتخب باللقب دون 

لمنتخبنا. التاريخ  سيسجله  ما  وهذا  شوط 

هذه  بعد  راحة  سينالون  الالعبين  أن  إلى  وأشار 

العالمية  للجولة  اإلعداد  بدء  قبل  المشاركة 

سلوفينيا  في  ستقام  التي  العالم  بطولة  ثم  ومن 

فيها  وسيشارك  القادم  أغسطس  شهر  وبولندا 

الطائرة  الكرة  تاريخ  في  األولى  للمرة  المنتخب 

القطرية. { فرحة عنابي الطائرة

»3 × 3« للسيدات

اليوم انطالق 
منافسات السلة

تنطلق اليوم منافسات كرة السلة 

)3 × 3( للسيدات ضمن دورة األلعاب 

الرياضية الخليجية الثالثة.

ويمثل منتخبنا الوطني 4 العبات 

هن: آالء سليمان وهويدا التونسي 

ومنى سعد وياسمين كشكش.

سليمان سعيد:

»الذهبية« لم تتحقق من فراغ
الوطني  منتخبنا  العب  سعيد  سليمان  أهدى 

سعادة  إلى  الذهبية  الميدالية  الطائرة  للكرة 

رئيس  ثاني  آل  حمد  بن  جوعان  الشيخ 

القطري  والشعب  القطرية  األولمبية  اللجنة 

وإنما  فراغ  من  يتحقق  لم  اإلنجاز  هذا  إن  وقال 

والقائمين  والالعبين  االتحاد  جهود  ثمرة  كان 

تعب  لله  والحمد  األندية  في  اللعبة  على 

الجميع لم يذهب سدى.

تشريف  هو  القادم  الطموح  بأن  سعيد  ونّوه 

العالم  بطولة  في  القطرية  الطائرة  كرة 

الالعبين  أن  إلى  السياق  هذا  في  مشيرا 

صورة  بأفضل  الظهور  على  العزم  عاقدون 

المشاركة  في  مشّرفة  نتائج  وتحقيق  ممكنة 

العالمي. بالحدث  للمنتخب  األولى 

بفوزه على اإلمارات »2 / 1«

منتخب البادل يقترب من الذهب
خطا منتخبنا الوطني للبادل خطوة كبيرة 

دورة  في  الذهبية  الميدالية  حصد  نحو 

بعد  الثالثة  الخليجية  الرياضية  األلعاب 

فوزه أمس على نظيره اإلماراتي 2 / 1.

المكون  الثنائي  خسر  األولى  المواجهة  ففي 

أمام  الخنجي  ومحمد  المطوع  جبر  من 

الثنائي اإلماراتي محمد الجناحي وعبد الله 

أهلي بمجموعة واحدة لمجموعتين بواقع )1 

/ 6 و6 / 4 و2 / 6(.
المباراة  وفي 

الثنائي  فاز  الثانية 

سعدون  محمد 

الحجي  الله  وعبد 

اإلمارات  ثنائي  على 

الجناحي  حمد 

الشامسي  وخالد 

دون  بمجموعتين 

مقابل )6 / 2 و6 / 1(.

الثالثة  المباراة  وفي 

عبد  الثنائي  فاز 

سعدون  العزيز 

على  الله  عبد  ومحمد 

فارس  اإلماراتي  الثنائي 

الجناحي وعمر بهروزيان 

نظيفتين  بمجموعتين 

)6 / صفر و6 / 4(.

منتخبنا  يلتقي  وسوف 

نظيره  مع  للبادل  الوطني 

مباراته  في  اليوم  الكويتي 

يضمن  والتي  األخيرة 

التتويج  فيها  الفوز  له 

بالميدالية الذهبية.
{ محمد الخنجي العب منتخبنا للبادل

منتخبا المبارزة والكاراتيه يصالن الكويت
الوطني  منتخبنا  أمس  الكويت  إلى  وصل 

الرياضية  األلعاب  دورة  في  للمشاركة  للمبارزة 

الثالثة. الخليجية 

المال  عبدالله  فهد  من:  كال  المنتخب  وفد  ويضم 

وماسيمو  نيجاس  ورودي  مونتريو  وألفارو  إداريا، 

ومحمد  الفدعق  جابر  والالعبين:  مدربين،  أومري 

وخالد  القحطاني  ومشعل  العوالن  ومحمد  الهزاع 

الله إسماعيل وعلي تركي. حسين وعبد 

وتستمر  غدا  المبارزة  منافسات  تنطلق  وسوف 

المقبل. الثالثاء  حتى يوم 

الوطني  منتخبنا  أمس  الكويت  إلى  وصل  كما 

والتي  غدا  منافساته  النطالق  استعدادا  للكاراتيه 

أيام. تستمر لمدة ثالثة 

إداريا،  الهاجري  مبارك  راشد  الوفد:  ويضم 

األرناؤوط  ومحمد  مدربا،  أحمامي  ومصطفى 

هم:  العبين  وأربعة  الطبيعي  للعالج  أخصائيا 

وأدهم  أشرف  ويمان  رشاد  الله  وعبد  سمير  خالد 

الناصر. عبد 

منتخب اليد 
في مواجهة 

مهمة أمام الكويت
نظيره  مع  اليد  لكرة  الوطني  منتخبنا  يلتقي 

األلعاب  بدورة  مبارياته  ثالث  في  اليوم  الكويتي 

الرياضية الخليجية الثالثة.

ويتطلع المنتخب إلى مواصلة انتصاراته وتحقيق 

المباراتين  في  الفوز  بعد  تواليا  الثالث  فوزه 

اإلمارات  وعلى   20 /  33 السعودية  على  السابقتين 

29 / 21 من أجل االقتراب خطوة أخرى من الميدالية 
نظيره  أمام  األخيرة  المواجهة  خوض  قبل  الذهبية 

البحريني يوم الثالثاء المقبل.
{ من لقاء عنابي اليد األخير


