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غدًا في بداية المشوار بكأس آسيا تحت »23« عاًما

العنابي يضع اللمسات 
النهائية للمواجهة اإليرانية

األولمبي  القطري  المنتخب  يختتم 

األوزبكية  العاصمة  في  تحضيراته 

المنتخب  لمواجهة  اليوم،  طشقند، 

باستاد  االربعاء  غدا  االيراني  االولمبي 

عددا  المنتخب  وخاض  بونيودكور. 

التحدي  لخوض  تأهًبا  التدريبات  من 

عاًما،   23 تحت  آسيا  كأس  نهائيات  في 

أوزبكستان في مدينتي  والتي سُتقام في 

 1 من  اعتباًرا  وقرشي  طشقند 

- 19 يونيو المقبل، 

كة  ر بمشا

أربع  على  تقسيمها  تم  منتخًبا،   16
مجموعات.

المجموعة  في  القطري  المنتخب  ويلعب 

إيران  منتخبات  جانب  إلى  األولى 

حيث  وتركمانستان،  وأوزبكستان 

يستهل مشواره في البطولة بلقاء نظيره 

بونيودكور  باستاد  األربعاء  غدا  اإليراني 

الثانية  الجولة  في  ويالقي  )طشقند(، 

-المضيف-  األوزبكي  المنتخب  نظيره 

)طشقند(  مركازي  بكستكور  باستاد 

في  مبارياته  يختتم  فيما  يونيو،   4 يوم 

المنتخب  نظيره  بلقاء  المجموعات  دور 

الشهر نفسه  السابع من  التركماني يوم 

باستاد بونيودكور )طشقند(.

ويعمل العنابي بقيادة المدرب التشيلي 

إنجاز  تحقيق  على  كوردوفا  نيكوالس 

ظل  في  سيما  ال  القطرية،  للكرة  جديد 

المنتخب،  يضمها  التي  المميزة  األسماء 

المرحلة  خالل  المكتسبة  والخبرات 

كوردوفا  المدرب  ويحاول  اإلعدادية، 

وضع اللمسات األخيرة على التشكيلة 

المواجهة  بها  سيخوض  التي 

غدا  إيران  منتخب  أمام  االفتتاحية 

هذا  أهمية  يدرك  حيث  األربعاء، 

إلى  العبور  مفتاح  باعتباره  اللقاء 

الدور ربع النهائي.

الثالث  النسخ  في  العنابي  ظهر 

بداية  مختلف  بمستوى  السابقة 

من  فيها  خرج  والتي   ،2016 العام  من 

أمام  بالخسارة  النهائي  قبل  الدور 

ثالثة،  مقابل  بهدف  الجنوبية  كوريا 

بالخسارة  الرابع  المركز  يحتل  أن  قبل 

أمام العراق بهدف مقابل هدفين، ثم كان 

الثالث  المركز  بتحقيق  األبرز  اإلنجاز 

كوريا  على  بفوزه   2018 عام  نسخة  في 

الجنوبية بثالثة أهداف مقابل هدف، في 

حين خرج من الدور األول عام 2020.

{ من تدريبات 

العنابي

كتب       عوض الكباشي

بعد حصد ذهبية دورة األلعاب الخليجية

اسـتقبـال حـافـل ألبـطـال البـادل

لوفد  المستقبلين  طليعة  في  وكان 

الخليفي  خالد  السيد  من  كل  المنتخب 

القطري  االتحاد  إدارة  مجلس  عضو 

لجنة  ورئيس  واالسكواش  للتنس 

بطي  أحمد  والسيد  الوطنية  المنتخبات 

مدير إدارة العالقات العامة باالتحاد.

إهداء بعثة  االتحاد على  وحرص مسؤولو 

هذه  في  الورود  باقات  الوطنية  منخباتنا 

بذلوها  التي  للجهود  تقديرا  المناسبة، 

أثمرت  والتي  الدورة  هذه  منافسات  طيلة 

رصيد  إلى  سينضاف  جديدا  إنجازا 

المركز  على  بحصلوهم  القطري  رياضة 

األول.

الالعبين  البادل،  عنابي  بعثة  وضمت   

وعبدالعزيز  الكواري  سعدون  محمد 

الكواري وعبدالله الحجي ومحمد عبدالله 

ومحمد  المطوع  وجبر  الصايغ  وعلي 

جانب  إلى  الجفيري  وريان  الخنجي 

رئيس الوفد علي عتيق العبدالله واإلداري 

علي الموسوي والمدرب روميريو تشويا.

وأحرز المنتخب القطري للبادل الميدالية 

األرض  صاحب  على  فوزه  عقب  الذهبية 

ختام  في  صفر   /  3 الكويتي  نظيره 

األلعاب  بدورة  البادل  رياضة  منافسات 

الخليجية.

وقد أكمل المنتخب القطري بهذا االنتصار 

مشواره بالعالمة الكاملة، محقًقا الفوز في 

ليتّوج  لعبها  التي  األربع  المباريات  جميع 

بالمركز األول.

غانم  بن  ناصر  السيد  سعادة  وأعرب 

للتنس  القطري  االتحاد  رئيس  الخليفي 

تعليق  في  الطائرة  والريشة  واالسكواش 

المنتخب  بحصول  االتحاد  فخر  عن  له 

األول في دورة  المركز  للبادل على  القطري 

األلعاب الرياضية الخليجية بالكويت.

العبو  أظهره  الذي  بالمستوى  وأشاد 

هذه  أيام  طوال  جميعا  المنتخب 

المنافسات وحصولهم على العالمة الكاملة 

إلى  الفتا  الخليجي،  االستحقاق  هذا  في 

النتائج  تحقيق  في  بالثقة  جديرون  أنهم 

المشرفة التي يتطلع إليها االتحاد.

الخليجي  اإلنجاز  هذا  الخليفي  وأهدى 

إلى  الوطني  منتخبنا  العبو  حققه  الذي 

مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم 

المفدى،  البالد  أمير  ثاني،  آل  حمد  بن 

مؤكدا أن هذه النجاحات هي ثمرة الدعم 

للقطاع  الرشيدة  القيادة  من  الالمحدود 

الرياضي والرياضيين بشكل عام.

من جانبه قال السيد خالد الخليفي عضو 

للتنس  القطري  االتحاد  إدارة  مجلس 

ورئيس  الطائرة  والريشة  واالسكواش 

تصريح  في  الوطنية  المنتخبات  لجنة 

للبادل  الوطني  منتخبنا  حصول  »إن  له 

االستحقاق  هذا  خالل  األول  المركز  على 

التي  المسؤولية  روح  يعكس  الخليجي 

الذين يحملون  الالعبون  بها هؤالء  يتحلى 

جميع  في  عاليا  قطر  دولة  راية  رفع  مهمة 

في  مؤكدا  واإلقليمية«،  الدولية  المحافل 

المشرفة  النتيجة  هذه  أن  نفسه  الوقت 

تبشر بأن مستقبل هذه اللعبة واعد وهي 

الزخم  الطريق الصحيح وسط  تسير في 

المستوى  على  فقط  ليس  تجده  الذي 

المحلي وإنما عالميا.

وأكد أن االتحاد القطري للتنس لن يتوانى 

أمام  المتاحة  الدعم  سبل  كل  تقديم  عن 

حجر  باعتبارهم  القطريين  الالعبين 

الزاوية في مسيرة تطور رياضة البادل في 

قطر.

{ من استقبال أبطال البادل

حظيت بعثة المنتخب القطري للرجال للبادل باستقبال 
حافل في مطار حمد الدولي بعد أن اختتم مشواره متوجا 

بالميدالية الذهبية في دورة األلعاب الرياضية الخليجية 
الثالثة بالكويت.

محمد علي المري.. نائب رئيس نادي السيلية يؤكد لـ $ الرياضي:

»الصـدمـة«.. قوتنــا !

لـ  خاصة  تصريحات  في  المري،  وقال 

كثيرا  عانى  فريقنا  الرياضي:   $

مشكلة  أن  ونعرف  الماضي،  الموسم  في 

التهديف، وشهدنا  الرئيسية في  السيلية 

مهاجم الفريق سجل هدفا في المباريات، 

إحراز  في  تنجح  لم  إذا  القدم  كرة  وحال 

ولذلك  تستقيل،  أن  الطبيعي  األهداف 

الفني  الجهاز  مع  التشاور  خالل  من  عملنا 

وتجهيز  المشاكل  هذه  كل  معالجة  على 

للموسم  ومثالية  جيدة  بصورة  الفريق 

الجديد.

السيلية:  نادي  رئيس  نائب  وأضاف 

ال  المنقضي  الموسم  في  السيلية  »نتائج 

خاصة  اإلطالق،  على  الطموحات  ترضي 

المربع  فرق  شخصيته  الشواهين  أن 

واالعتماد  نوفـــق،  لم  الموســم  هذا  ولكــن 

لم  ولكن  المحترفين  على  يكون  األول 

نوفق، بينما المرحلة الثانية هم الالعبون 

بالصورة  نوفق  لم  وأيضا  المواطنون 

المناسبة«.

خالل  المنافسة  في  تخطيطهم  وحول 

كنا  نحن  المري:  قال  المقبل،  الموسم 

في )صدمة( وهزة عنيفة، ويجب علينا في 

ولذلك  ونستفيد،  منها  »نفوق«  أن  البداية 

وسنكون  قوتنا  والصدمة  الهزة  إن  نقول 

أقوى في الموسم المقبل وستكون البداية 

بالثبات وحصد النقاط خالل القسم األول 

المقبلة  الجوالت  في  هدفنا  نحدد  بعدها 

من القسم الثاني، لكن سيكون هدفنا هو 

كنا  التي  المتأخرة  المواقع  عن  االبتعاد 

فيها خالل الموسم الماضي.

علي  محمد  قال  المحترفين،  ملف  وعن 

وشك  على  المحترفين  ملف  المري: 

استمرار  على  التأمين  تم  أن  بعد  االنتهاء 

كارلوس  والسويدي  إدريس  المغربي 

تعاقدنا  الذي  المواس  محمود  بجانب 

له  سمحنا  ناديه  لظروف  سابًقا  معه 

موجودا  سيكون  الالعب  أن  إال  بالمواصلة، 

مع الفريق من بداية اإلعداد، وسيتبقى لنا 

العب جناح وهناك عدة خيارات منها العب 

سبق وأن لعب في دورينا، بجانب المدافع 

الذي تبقت اللمسات النهائية لإلعالن عنه 

دورينا  في  لعب  وأن  يسبق  لم  العب  وهو 

ويكونوا جميعا إضافة كبيرة للفريق.

جديد  ال  المري:  علي  محمد  وقال 

بخصوص الالعبين المواطنين وسنعمل 

المحليين  لالعبين  األجواء  تهيئة  مع 

االعتماد  وقررنا  الالزمة،  اإلضافات  وعمل 

من  العبين   5 بتصعيد  النادي  أبناء  على 

بالتنسيق  األول  للفريق  الشباب  فريق 

األول  الفريق  في  الفنية  األجهزة  بين 

والشباب.

الرياضي  للموسم  اإلعداد  برنامج  وحول 

التجمع  المري:  علي  محمد  قال  الجديد، 

المقبل  يونيو  شهر  منتصف  سيكون 

سيكون  يوليو  شهر  بداية  ومن  بالدوحة، 

بتونس،  للفريق  اإلعدادي  المعسكر 

ويخوض الفريق خالل المعسكر اإلعدادي 

الجهاز  حاجة  حسب  مباريات   4 حوالي 

للدوحة  الفريق  يعود  بعدها  الفني، 

انطالق  قبل  اإلعداد  من  الثالثة  للمرحلة 

الدوري في أغسطس.

إلى  السيلية  نادي  رئيس  نائب  وأشار 

سامي  التونسي  للمدرب  الثقة  منحهم 

الموسم  خالل  الفريق  لقيادة  الطرابلسي 

المقبل.

اســتـمـرار كـارلـوس 
وإدريــس فــقــط وضــــم 
المواس واإلعالن قريبًا 
عن المدافع الجديد 

كتب         عوض الكباشي

أكد محمد علي المري، نائب رئيس نادي السيلية، أن 
فريقه عاش وضعية صعبة خالل الموسم الماضي 

بتواجده في المركز األخير ونجاته من الهبوط في 
الجوالت األخيرة الحاسمة، مشيرا إلى أن الموسم 

الماضي »موسم للنسيان«.

الطرابلسي مستمر للموسم العاشر.. وتوقعنا زيادة األندية لـ»14«

{ محمد علي المري

اتحاد الرياضة للجميع يطلق فعاليات البرنامج الصيفي بلوسيل
أعلن االتحاد القطري للرياضة للجميع، عن انطالق فعاليات البرنامج الصيفي، الذي ينظمه 

االتحاد، وذلك بالتعاون مع أكاديمية نادي لوسيل الرياضية على مدار أربعة أسابيع، حيث 

سيكون الختام يوم 29 يونيو المقبل.

البرنامج  فعاليات  الرياضية  لوسيل  صالة  »تستضيف  رسمي:  بيان  في  االتحاد  وذكر   

الصيفي لمدة أربعة أسابيع، وذلك خالل أيام األحد والثالثاء والخميس«.
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الشيخ محمد بن عبدالله آل ثاني يتوج الفائز باللقب

EA Sports FIFA22 نجاح مبهر لبطولة
 EA Sports بطولة  أن   Ooredoo أعلنت 

وشهدت  مبهرًا  نجاحًا  حققت  قد   FIFA22
العديد من اإلنجازات الجديدة، ال سيما في 

مجال تقنيات المستقبل. 

البطولة  نظمت  قد  الشركة  وكانت 

لأللعاب  التجارية  عالمتها  أنشطة  ضمن 

أرض  نيشن:   Ooredoo اإللكترونية 

وذلك  مايو،  و28  و25   24 أيام  الالعبين 

وشركة  تكنولوجيز  ِدل  مع  بالتعاون 

من  عدد  البطولة  في  وشارك  كويست. 

وبلغ  العالم،  في   FIFA22 العبي  أفضل 

مجموع الجوائز المالية 50,000 دوالر. 

اإلنجازات  من  العديد   Ooredoo وحققت 

البطولة، ال سيما في مجال تقنيات  خالل 

عالم  في  حضورها  دشنت  إذ  المستقبل؛ 

الويب  في  اإللكترونية  واأللعاب  الرياضات 

في  البطولة  فعاليات  بث  خالل  من   3.0
في  )الميتافيرس(  االفتراضي  العالم 

المنطقة.  في  نوعه  من  األول  هو  إنجاز 

أول  أيضًا   Ooredoo أصبحت  كما 

توفر  المنطقة  في  اتصاالت  شركة 

طرحت  أن  بعد  حصرية   NFT رموز 

تلك  الالعبين  أرض  نيشن:   Ooredoo

عبر  البطولة  بمشاهدة  للراغبين  الرموز 

الميتافيرس. 

أفضل  من   12 بمشاركة  البطولة  وأقيمت 

تقدمهم  العالم،  مستوى  على  الالعبين 

الدوسري،  مساعد  السعودي  العالم  بطل 

إلى جانب 4 العبين تأهلوا عن المسابقات 

 Ooredoo« أقامتها  التي  التأهيلية 

المستوى  على  الالعبين«  أرض  نيشن: 

أحمد  القطري  ضمنهم  من  اإلقليمي، 

 Ooredoo فريق  يمثل  الذي  المغيصيب 

لأللعاب اإللكترونية. 

ثاني،  آل  عبدالله  بن  محمد  الشيخ  وتوج 

قطر،   Ooredoo لـ التنفيذي  الرئيس 

وجائزة  البطولة  بلقب  الدوسري  مساعد 

بعد  دوالر   25,000 وقدرها  األول  المركز 

كايالن  على  النهائية  المباراة  في  تغلبه 

حصل  والذي  إفريقيا،  جنوب  من  مودلي 

جائزة  على 

دوالر.   15,000 وقدرها  الثاني  المركز 

المركز  في  المغيصيب  أحمد  حل  فيما 

الرابع،  المركز  الثالث وهارون ياسين في 

5,000 دوالر.  وحصل كل منهما على 

بقيمة  جوائز   Ooredoo خصصت  كما 

100,000 ر.ق للجمهور الحاضر في أسباير، 
شملت هواتف ذكية وأجهزة واقع افتراضي 

وألعاب إلكترونية وغيرها. 

عبر  مباشرة  البطولة  فعاليات  نقل  وتم 

القناة 0 على Ooredoo tv وعبر يوتيوب مع 

التعليق باللغتين العربية واإلنجليزية. 

فيلدا  خافيير  أوسكار  قال  الصدد،  هذا  وفي 

روبيو، المدير التنفيذي لخدمات األفراد، في 

Ooredoo: سررنا بالنجاح الكبير الذي حققته 
وجدتها  التي  الواسعة  واألصداء  البطولة 

محلياً وعالمياً لدى الالعبين ومحبي األلعاب 

المنافسات  تابعوا  ممن  سواء  اإللكترونية، 

الميتافيرس،  عبر  أو  أسباير،  في  مباشرة 

 Ooredoo tv عبر  المباريات  شاهدوا  من  أو 

ويوتيوب. ونحن في Ooredoo نحرص على 

واأللعاب  الرياضات  عالم  في  مكانتنا  تعزيز 

اإللكترونية الذي يشهد نمواً متسارعاً وإقبااًل 

كبيراً من مختلف الفئات. { جانب من ختام البطولة

بكأس بلونو المفتوحة للرياضات الجوية في إيطاليا

إنجاز كبير لمنتخبنا المظلي

)للهدف(  المظلي  للقفز  القطري  منتخبنا  تألق 

بالقوات  الجوية  للرياضات  قطر  للجنة  التابع 

بطولة  منافسات  في  المشتركة  الخاصة 

كأس بلونو المفتوحة للرياضات الجوية التي 

-28 يومي  اإليطالية  بلونو  مدينة  استضافتها 

قطر،  منتخبات  بمشاركة  الجاري،  مايو   29
الدنمارك، سويسرا، النمسا، اإلمارات، هولندا 

منتخبنا  وظفر  وإنجلترا،  وألمانيا  وإيطاليا 

ببرونزية الفرق ممثال باألبطال: محمد سعيد 

خالد  الحجاجي،  عبدالله  عبدالعزيز  المري، 

القعود،  إسماعيل  مشعل  شاجع،  محمد 

محمد محسن العطاس.

المركز  العبيدي  محمد  صالح  بطلنا  ونال 

حل  فيما  جونير،  الهدف  فردي  وذهبية  األول 

زميله محمد عيسى الكواري في المركز الثاني 

محققا الميدالية الفضية لنفس الفئة.

العطاس  محسن  محمد  بطلنا  وحصد 

نال  قوية  منافسة  بعد  سينير  فردي  فضية 

المتواجد  الحضور  من  الكثيرين  إعجاب  فيها 

أن  إلى  اإلشارة  .وتجدر  البطولة.  هذه  في 

المشاركة  الجوية  للرياضات  منتخباتنا 

معسكر  في  انتظمت  بلونو  كأس  بطولة  في 

سلوفينيا  جمهورية  في  شهر  لمدة  إعدادي 

استعدادا لالستحقاقات الدولية، حيث شارك 

األسبوع الماضي في بطولة بوريتش الكرواتية 

محققا 3 ذهبيات وفضية وبرونزيتين.

أنيس زواوي:

هدفنـــــا التتويــــج

أدعم التنس
يواجه البحرين اليوم

منتخبنا  العب  زواوي،  أنيس  أكد 

الوطني لكرة اليد، على صعوبة مواجهة 

البحرين  مع  مبارياتنا  إن  وقال  اليوم، 

خصوصيتها  ولها  صعبة  تكون  ما  دائما 

نظرا للتنافس الكبير بين المنتخبين 

السنوات  خالل  البطوالت  جميع  في 

األخيرة، ولكن الحمد لله نحن جاهزون 

الميدالية  وتحقيق  الفوز  وهدفنا 

وتقديم  التوفيق  ونتمنى  الذهبية، 

تحقيق  لنا  يضمن  الذي  المستوى 

النتيجة المطلوبة.

جيدة  حالة  في  المنتخب  أن  وأضاف 

خصوصا بعد الفوز في المباريات الثالث 

لالعبين  حافزا  يشكل  الذي  الماضية 

أن  وأعتقد  االنتصارات،  لمواصلة 

فرصتنا قائمة في الفوز اليوم خصوصا 

جيدا  البحريني  المنتخب  نعرف  أننا 

وهو بالتأكيد فريق قوي، ولكن في الوقت 

ما  إذا  تخطيه  على  قادرون  نحن  نفسه 

زواوي  الطبيعي..وأبدى  قدمنا مستوانا 

ثقته في ظهور منتخبنا بمستوى جيد، 

وعزيمة  إصرار  لديهم  الالعبين  إن  وقال 

على مواصلة االنتصارات وتحقيق إنجاز 

أن  ونتمنى  القطرية،  اليد  لكرة  جديد 

قطر  إلى  والعودة  بالفوز  جهودنا  نكلل 

بالميدالية الذهبية.

الحقباني  عمار  السعودي  على  الفوز  تحقيق  في  نواف  راشد  بطلنا  نجح 

األلعاب  دورة  في  التنس  منافسات  ضمن  واحدة،  مقابل  بمجموعتين 

بواقع  األولى  المجموعة  في  نواف  راشد  تأخر  من  الرغم  فعلى  الخليجية، 

حسم  ثم   ،5-7 الثانية  المجموعة  في  الفوز  وحقق  بقوة  عاد  لكنه   ،7-5
خالل  مثيرًا  انتصارًا  ليحقق   ،4-6 بنتيجة  الفاصلة  الثالثة  المجموعة 

البطولة. منافسات 

في المقابل خسر موسى شنان أمام السعودي سعود الحقباني بمجموعتين 

دون مقابل في منافسات فرق الرجال للتنس األرضي بواقع 6-0 و6-1، ومن 

المقرر أن يلتقي منتخبنا مع المنتخب البحريني اليوم.

مسابقة  في  البرونزية  الميدالية  أمس،  سمير،  خالد  العبنا  أحرز 

بدورة  الكاراتيه  منافسات  ضمن  جراما  كيلو   84 فوق  وزن  الكوميتيه 

األلعاب الرياضية الخليجية الثالثة.

الثانية للكاراتيه بعد فوز أدهم هاشم بالميدالية  وتعد هذه الميدالية 

البرونزية أيضا في مسابقة الكاتا فردي أمس األول.

وفي المقابل خسر العبنا عبد الله بابكر فرصة الحصول على برونزية 

أحمد  الكويتي  أمام  خسارته  بعد  جراما  كيلو   84 تحت  وزن  الكوميتيه 

المسفر.

جراما  كيلو   67 تحت  وزن  الكوميتيه  مسابقة  من  أشرف  يمان  خرج  كما 

لهذه  النهائي  ربع  الدور  في  حسن  موسى  الكويتي  أمام  أمس  خسارته  بعد 

المسابقة.

 55 تحت  ألوزان  النهائية  المباريات  بإقامة  الكاراتيه  منافسات  اليوم  وتستكمل 

وتحت 60 وتحت 67 وتحت 84 وفوق 84 كيلو جراما.
{ خالد سمير

بالكاراتيه في الكوميتيه وزن فوق »84«

خالد سمير يحقق برونزية ثانية
اليوم منافسات الفرق في المبارزة

خروج العبينا
من »سالح اإليبيه«

مسابقة  في  أمس  للمبارزة  منتخبنا  العبو  شارك 

سالح االيبيه ضمن منافسات اليوم الثاني للمبارزة 

التي  الثالثة  الخليجية  الرياضية  األلعاب  دورة  في 

تختتم اليوم في الكويت..وقد ودع العبونا المنافسات 

فقد خرج محمد العوالن من الدور ثمن النهائي بعد 

الزرعوني، كما خرج  اإلماراتي خليفة  أمام  خسارته 

أمام  الخسارة  بعد  الدور  نفس  من  الهزاع  محمد 

الفدعق  جابر  خرج  فيما  الفضلي،  علي  الكويتي 

المجموعات..وتختتم  دور  من  القحطاني  ومشعل 

الفرق  مسابقة  بإقامة  المبارزة  منافسات  اليوم 

لألسلحة الثالثة الفلوريه والسابر وااليبيه.
{ من منافسات المبارزة

منتخبنا يواجه البحرين في ختام دورة األلعاب الخليجية

أدعم اليد يبحث عن الذهب

بعد  كبيرة  أهمية  المباراة  وتكتسب 

الميدالية  على  المنافسة  انحصرت  أن 

بذلك  لتكون  المنتخبين  بين  الذهبية 

لتحديد  حاسمة  بينهما  المواجهة 

حقق  فقد  الذهبية،  الميدالية  صاحب 

الثالث  مبارياته  في  الفوز  منتخبنا 

وعلى   20 /  33 السعودية  على  الماضية 

 ،23 /  24 الكويت  وعلى   21 /  29 اإلمارات 

البحريني  المنتخب  فاز  المقابل  وفي 

الكويت  على  أيضا  الثالث  مبارياته  في 

وعلى   25  /  26 اإلمارات  وعلى   29  /  30
السعودية 35 / 27.

إنجاز  تحقيق  إلى  منتخبنا  ويتطلع 

الذهبية  بالميدالية  بالتتويج  له  جديد 

الخليجية  الرياضية  األلعاب  لدورة 

للمرة األولى حيث لم يسبق له الفوز بها 

على  فيما  الماضيتين،  النسختين  في 

الطرف اآلخر يراود المنتخب البحريني 

الميدالية  على  الحصول  في  الطموح 

توج  كان  أن  بعد  الثانية  للمرة  الذهبية 

استضافتها  التي  األولى  الدورة  في  بها 

أحرز  بينما   ،2011 عام  البحرين 

الذهبية  الميدالية  السعودي  المنتخب 

في  أقيمت  التي  الثانية  النسخة  في 

الدمام عام 2015.

منتخبنا  على  سهلة  تكون  لن  المباراة 

البحريني  المنتخب  قوة  ظل  في 

المنتخبات  أفضل  أحد  يعد  الذي 

والمنافس  اآلسيوي  المستوى  على 

األخيرة  السنوات  في  لألدعم  األبرز 

للبطولة  نهائيات  أربع  في  التقيا  حيث 

األخيرة،  الخمس  النسخ  في  اآلسيوية 

لدورة  النهائية  المباراة  إلى  باإلضافة 

األخيرة  نسختها  في  اآلسيوية  األلعاب 

 2018 عام  إندونيسيا  في  أقيمت  التي 

الوحيد  هو  البحريني  المنتخب  ويعد 

منتخبنا  على  التغلب  في  نجح  الذي 

السنوات  في  القاري  المستوى  على 

التصفيات  في  وذلك  األخيرة  العشر 

ولذلك  األولمبية،  األلعاب  لدورة  المؤهلة 

مع  بالتعامل  مطالب  منتخبنا  فإن 

حصل  ما  وتدارك  جيد  بشكل  المباراة 

والتي  الكويت  أمام  األخيرة  المباراة  في 

إلى  وصل  بفارق  فيها  وتقدم  بقوة  بدأها 

مردود  يتراجع  أن  قبل  أهداف  تسعة 

الشوط  في  كبيرة  بصورة  الالعبين 

الكويتي  المنتخب  ساعد  مما  الثاني 

فقط  واحد  لهدف  الفارق  تقليص  على 

اللعب  يجب  وبالتالي  المباراة  نهاية  في 

ألن  الستين  الدقائق  مدار  على  بقوة 

مواجهة  في  الكثير  يكلف  قد  تراجع  أي 

يضم  الذي  البحرين  مثل  قوي  منتخب 

العبين متميزين في جميع المراكز.

أنه  رغم  منتخبنا  فإن  عام  وبشكل 

الرديف  بالفريق  الدورة  هذه  في  يشارك 

على  القادرة  العناصر  يضم  أنه  إال 

ترجيح كفته اليوم مثل الحارس رشيد 

باسل  المخضرم  الدائرة  والعب  يوسف 

محمود  محمد  والجناحين  الريس 

الخلفي  الخط  والعبي  زواوي  وأنيس 

وهاني  دنقير  وأمير  طارق  الرحمن  عبد 

بالء  أبلوا  الذين  الالعبين  وبقية  كاخي 

الماضية  الثالث  المباريات  في  حسنا 

وباألخص أمام السعودية واإلمارات.

{ تصوير- عباس علي { منتخبنا الوطني لليد

{ من لقاء العنابي أمام الكويت

يلتقي منتخبنا الوطني لكرة اليد مع نظيره البحريني اليوم في 
ختام منافسات دورة األلعاب الرياضية الخليجية الثالثة المقامة 
في الكويت منذ السادس عشر من شهر مايو الجاري بمشاركة 

نحو 1700 رياضي ورياضية من الدول الخليجية الست.

الكويت – عبد الله تاج محمد


