
السنة )27( - السبت 5 من ذي القعدة  1443هـ الموافق 4 يونيو 2022م العدد )9770(

»184« العبا والعبة في بطولة »البوسكو« للبادل
انطلقت نهاية األسبوع الماضي فعاليات بطولة »إلبوسكو« الدولية للبادل، والمقامة على مالعب نادي إلبوسكو 

جافلين بالعاصمة اإلدارية الجديدة، ويبلغ مجموع جوائز البطولة 12500 يورو.

ويشارك في البطولة 184 العبا والعبة بواقع 132 العبا و56 العبة يمثلون 10 دول »مصر - المغرب - تونس - 

السعودية - قطر - النرويج - سويسرا - األرجنتين - إسبانيا - المكسيك«.

وتعد البطولة أحد البطوالت المدرجة على أجندة االتحاد الدولي والمصنفة من الفئة األولى في التصنيف، 

ويشارك فيها عدد كبير من الالعبين المصنفين عالميا وعلى رأسهم القطري محمد سعدون الكواري المذيع 

الرياضي الشهير.

النجم األسترالي تيم كيهل.. سفير برنامج إرث قطر:

أدعو الجماهير لالستمتاع بتجربة 2022 »االستثنائية«

شاركت  »لقد  وأضاف: 

كأس  من  نسخ  أربع  في 

أربع  خاللها  زرت  العالم 

وصنعت  رائعة،  دول 

ذكريات  لنفسي 

أن  تذكروا  خالدة. 

أول  ستكون  هذه 

تاريخ  في  بطولة 

تقام  المونديال 

العربي  العالم  في 

األوسط،  والشرق 

تجربة  ستكون  ولذا 

أيضًا  تنسوا  وال  مميزة، 

المبهر،  التصميم  ذات  االستادات 

تقنية  والسيما  الدقيقة،  والتفاصيل 

المتطورة«. التبريد 

مع  لقاء  في  األسترالي  النجم  وشدد 

الدعم  أهمية  على   )Qatar2022.qa( موقع 

المرحلة  في  ألستراليا  الجماهيري 

كيهل:  قال  التصفيات،  من  المرتقبة 

المقبلة  مواجهتنا  في  المشجعين  »دعم 

يكون  قد  شيء،  كل  يعني  اإلمارات  مع 

للمباراة،  نفسيًا  مستعدًا  الالعب 

الكافي،  الذهني  الحضور  ولديه 

األجواء  عن  نفسه  عزل  على  والقدرة 

الالعبين  رؤية  ولكن  بالمباراة،  المحيطة 

بعلم  يلوحون  أستراليين  لمشجعين 

المدرجات  في  ويهتفون  أستراليا 

هدف  كل  فمع  مبهرًا،  تأثيره  سيكون 

احتفال،  كل  ومع  الالعبون،  سيسجله 

العالم.  كأس  من  باقترابهم  سيشعرون 

لتشجيعنا  القادمين  االستراليين  وأدعو 

األسترالية  والجالية  العالم  أقصى  من 

يستمتعوا  أن  قطر  في  هنا  تقيم  التي 

ألن  أستراليا،  ويشجعوا  بالتجربة 

هذه  في  كبيرًا  فارقًا  سيصنع  قدومهم 

الحاسمة.« المرحلة 

األسترالية،  القدم  كرة  أسطورة  وتوّقع 

كيهل،  تيم  قطر،  إرث  برنامج  وسفير 

بطاقتين  آخر  على  المنافسة  احتدام 

 FIFA العالم  كأس  لبطولة  مؤهلتين 

الجاري،  الشهر  الدوحة  في   ™2022 قطر 

في  بالده  منتخب  مهمة  صعوبة  مؤكدًا 

نهاية  المرتقب  العالمي  للحدث  التأهل 

الجاري. العام 

إيفرتون  ونادي  أستراليا  نجم  وأعرب 

بإقامة  سعادته  عن  السابق  اإلنجليزي 

للمونديال  المؤهلة  الفاصلة  المباريات 

العالم  تجاوز  أن  بعد  خاصة  قطر،  في 

قرابة  مدى  على  منه  عانى  الذي  الوباء 

األمر يحمل  أن هذا  عامين، وقال: »ال شك 

بطولة  تحمله  ما  ضوء  في  خاصة،  رمزية 

في  للجميع  أهمية  من  العالم  كأس 

يعشقون  وعائالت  أطفال  من  بلداننا، 

للمنتخبات  التوفيق  وأرجو  القدم،  كرة 

منتخب  خاصة  المتنافسة،  الخمسة 

أستراليا.« بالدي 

}

تيم كيهل

}

وّجه تيم كيهل القائد السابق لمنتخب أستراليا، الذي شارك 
في أربع نسخ متتالية من بطولة كأس العالم، رسالة إلى 

المشجعين األستراليين الذي يخططون لحضور كأس العالم 
في قطر، قائاًل: »أقول للجمهور من جميع أنحاء العالم القادمين 

لحضور منافسات المونديال، وخاصة األستراليين؛ أنا مقيم في 
قطر، وسعيد بنمط الحياة فيها وبالثقافة وبالشعب القطري، 

أدعوكم للقدوم واالنسجام مع أجواء هذا البلد وزيارة معالمه 
واستكشاف استادات كأس العالم المبهرة، والذهاب 

في جولة بالصحراء، واالستمتاع بهذه التجربة 
االستثنائية«.

محمد الجزار كتب

مشعل العنزي: البطولة 
تمضي بصورة مثالية

أكد مشعل أحمد العنزي مدير البطولة 

ورئيس اللجنة اإلعالمية باالتحاد القطري 

لكرة السلة أن انطالق مباريات التصفيات 

تمت بصورة ممتازة ومثالية، مشيرا إلى أن 

المنتخبات الثالثة تسعى للظفر بالنقاط.

وأوضح العنزي أن المنتخبات الخليجية 

الثالثة تأهلت للدور الثاني وأمامها مواجهات 

مقبلة مهمة ومصيرية وذلك من خالل 

النافذة الثانية.

وحول التحدي الكبير في النافذة الثانية 

الذي سوف يواجهه منتخبنا من خالل 

مشاركته في التصفيات البطولة 

اآلسيوية، مؤكًدا على صعوبة هذه 

المنافسات في )النافذة الثانية(.

{ مشعل العنزي

بعد تغلبه على الثنائي النرويجي

أدعم الشاطئية لربع نهائي »التفيا« العالمية
الطائرة  للكرة  الوطني  منتخبنا  تأهل 

شريف  الثنائي  من  المكون  الشاطئية 

األول  )المصنف  تيجان  وأحمد  يونس 

عالمًيا( إلى الدور ربع النهائي 

)الرجال  التفيا  جولة  من 

الجوالت  ثالث  والسيدات( 

ينظمها  التي  العالمية 

االتحاد الدولي للكرة الطائرة 

مشاركة  وتشهد   »FIVB«

تحت  منتخًبا   16 أفضل 

خالل   Elite16 تصنيف 

يونيو   5 إلى   1 من  الفترة 

الجاري.

مباراته  األدعم  وخسر 

منتخب  مع  األولى 

من  المكون  البرازيل 

سيروتي  أليسون  الثنائي 

ألبريشت  وجوستافو 

واستطاع  كارفالهايس، 

منتخب  على  يفوز  أن 

من  المكون  البرازيل 

الثنائي فيتور غونسالفيس فيليب وريناتو 

ضمن   0/2 بنتيجة  كارفالو  دي  ليما  أندرو 

مباريات المجموعة األولى. 

الفوز  أمس  الفريق  وحقق 

بعد  النرويجي  الثنائي  على   0/2 بنتيجة 

هذه  وتعتبر  ومثيرة،  قوية  جاءت  مباراة 

في  الوطني  لمنتخبنا  الثالثة  المشاركة 

جوالت Elite16 العالمية.

الوطني  منتخبنا  ويسعى 

العالم  للمشاركة في بطولة 

الشاطئية  الطائرة  للكرة 

العاصمة  في  إقامتها  المقرر 

الفترة  خالل  روما  اإليطالية 

الجاري،  19 يونيو  إلى   10 من 

من  أكثر  يشارك  حيث 

الفرق  أفضل  من  فريًقا   96
العالمية.

من  الوطني  منتخبنا  وودع 

من  التشيك  بطولة  منافسات 

الدور ربع النهائي بعد خسارته 

المكون  التشيك  منتخب  أمام 

بيروسيك  أوندريج  الثنائي  من 

بنتيجة  شفاينر  وديفيد 

بواقع  شوط  مقابل  شوطين 

نتائج )16-21 و21-18 و13-15(. { شريف يونس وأحمد تيجان

ضمن التصفيات اآلسيوية لكأس آسيا »2025«

عنابي السلة في مواجهة اإلماراتي
السلة  لكرة  األول  القطري  المنتخب  يخوض 

اآلسيوية  التصفيات  في  الثانية  مواجهته 

آسيا  كأس  لنهائيات  المؤهلة  التمهيدية 

في  يلتقي  عندما  السلة  كرة  لمنتخبات   2025
اإلماراتي  المنتخب  مع  اليوم  مساء  السابعة 

على صالة نادي الغرافة.

وحقق منتخبنا الوطني األول لكرة السلة الفوز 

 62 /73 بنتيجة  عمان  منتخب  نظيره  على 

التمهيدية  التصفيات  مباريات  انطلق  في 

2025، ويسعى المنتخب القطري  لكأس آسيا 

فوزه  بعد  التوالي  على  الثاني  فوزه  لتحقيق 

المضي  بهدف  البطولة،  انطالق  في  عمان  على 

بالنقاط. الظفر  نحو  قدما 

التصفيات  في  المنتخبات  وتتنافس 

المنطقتين  بالتساوي بين  التمهيدية مقسمة 

إلى  فرق   8 تتأهل  بحيث  والشرقية،  الغربية 

السلة  لكرة  آسيا  لكأس  الرئيسية  التصفيات 

التي   16 الـ المنتخبات  إلى  لتنضم   ،2025
 ،2022 آسيا  كأس  إلى  سابق  وقت  في  تأهلت 

كل  من  منتخبات   4 أفضل  تتأهل  أن  على 

الرئيسية. التصفيات  إلى  مجموعة 

عالية  بمعنويات  المباراة  العنابي  ويدخل 

على  المريح  وفوزه  قدمه  الذي  القوي  األداء  بعد 

ساهم  مما  األولى،  المباراة  في  العماني  نظيره 

المشوار  بتكملة  الالعبين  رغبة  تعزيز  في 

الكاملة. بالعالمة  والظفر 

منتخبنا  ألعاب  صانع  فودة  مصطفى  وقاد 

األدعم  الخارجي  االحتراف  من  العائد  الوطني 

اللقاءات  بأول  اآلسيوية  التصفيات  في  للفوز 

مباراة  أدى  أن  بعد  عمان  منتخب  شقيقه  أمام 

باالنتقال  سواء  للقاء  للعودة  الفريق  قاد  مميزة 

بالتصويتات  أو  للهجوم  الدفاع  من  السريع 

الحرجة. األوقات  الدقيقة في  الثالثية 

العماني بمظهر جيد بعد طول  المنتخب  ظهر 

لم  حيث  الخليجية،  المشاركات  عن  غياب 

بطولة  في  سواء  العماني  المنتخب  يشارك 

الماضي  العام  التعاون  مجلس  دول  منتخبات 

األلعاب الخليجية األخيرة بالكويت،  أو بطولة 

الفنية  القيادة  تحت  جيد  بشكل  ظهر  حيث 

الجميع  فاجأ  الذي  زهير  المميز  المدرب 

الفريق  أربكت  التي  الضاغطة  بالدفاعات 

اللقاء. القطري قبل أن يعود للسيطرة على 

مايو   31 من  الفترة  خالل  األولى  النافذة  وتقام 

تقام  أن  على  الجاري،  العام  من  يونيو   5 إلى 

التمهيدية  التصفيات  من  الثانية  النافذة 

فبراير   4 إلى   1 من  الفترة  في  آسيا  لكأس 

.2023

{ من مباراة قطر وعمان

عوض الكباشي كتب

اليوم على شاطئ كتارا

انطالق الجولة الثانية 
لماراثون الدراجات المائية

تبدأ صباح اليوم السبت فعاليات بطولة 

)الجولة  المائية - مارثون  قطر للدراجات 

للصيد  قطر  بطولة  عن  فضاًل  الثانية(، 

بدورها  تنقسم  والتي  الثانية(  )الجولة 

صيد  األولى  كالتالي:  فئات  أربع  إلى 

والثالثة  السكن،  صيد  والثانية  الكنعد، 

أكبر  مسابقة  والرابعة  الهامور،  صيد 

سمكة.

البحرية  للرياضات  الدوحة  نادي  وأنهى 

كافة  السويدي  محمد  خليفة  برئاسة 

القويتين  البطولتين  إلقامة  تحضيراته 

نجاح  نسبة  أفضل  تحقيق  عن  بحًثا 

على  الكبار  اإلقبال  ظل  في  ممكنة 

الرياضات  عشاق  قبل  من  المشاركة 

الدراجات  ورياضتي  عام  بشكل  البحرية 

المائية والصيد بشكل خاص.

باب  غلق  قررت  النادي  أسرة  وكانت 

بالمشاركة  الراغبين  أمام  التسجيل 

الماضي،  األربعاء  مساء  البطولتين  في 

بتجهيز  النادي  إدارة  قامت  وبعدها 

الحدث  وتنظيم  المشاركين  كشوفات 

قبل أن تعلن عن برنامج المسابقات.

البحرية  للتحديات  العودة  هذه  وتأتي 

بعد توقف طويل عن المنافسات استمر 

إعالن  جاء  حيث  الشهرين،  لقرابة 

ب  البحرية  للرياضات  الدوحة  نادي 

بمثابة  البحري  نشاطه  استئناف  عن 

التي  المقبلة  للمرحلة  الحقيقية  البداية 

تتضمن العديد من المنافسات البحرية 

المختلفة ضمن روزنامة النادي.

ومن المقرر أن يتم تتويج الفائزين الثالثة 

المائية  للدراجات  قطر  بطولة  في  األوائل 

األولى  الثالث  الفئات  في  الحال  ونفس 

سيتم  حين  في  للصيد،  قطر  بطولة  في 

تتويج الفائز األول فقط في مسابقة أكبر 

سمكة.

باريس سان جيرمان.. النمو 
األقوى في القمة األوروبية

تحيي  المستقلة  الدراسات  من  العديد 

التقدم القوي لتقييم شركة باريس سان 

جيرمان والعالمة التجارية

 تميز األسبوع الماضي بإصدار التصنيف 

االستشارات  شركات  من  التقليدي 

فوربس  التجارية،  للعالمة  الدولية 

بنشمارك  وكوتبول   )Forbes(

 Cootball Benchmark(

KPMG( سابقا.
قياسية  عشرية  بعد 

استقر النادي ضمن أفضل 

وواصل  أوروبية،  أندية   10
جيرمان  سان  باريس 

صعوده. 

 160 من  بأكثر  فخور 

الشبكات  على  مشجع  مليون 

جميع  في  كبار  وبررعاة  االجتماعية، 

أو  نيويورك،  في  ومتاجره  العالم،  أنحاء 

طوكيو،  أو  سيئول  أو  أنجلوس،  لوس 

أفق  في  جديد  تدريب  مركز  وجود  مع 

التي تركز على  2023، وجيناته الجديدة 
نفسه  هيكلة  النادي  يواصل  االبتكار، 

قيمة  وريادة  لتطوير  عمله  ويواصل 

باريس سان جيرمان من أجل أن تصبح 

في  الرياضية  االمتيازات  أوائل  من  واحدة 

العالم.

 ،)Forbes( فوربس  لتصنيف  بالنسبة 

اآلن  جيرمان  سان  باريس  قيمة  تقدر 

تزيد  بزيادة  دوالر،  مليار   3.2 بـ 

بالعام  مقارنة   %  28 على 

فإن  أخرى،  مرة  السابق. 

هو  الباريسي  النادي 

نمو  أقوى  يسجل  الذي 

)700+ مليون  بين أقرانه 

دوالر في السنة(. 

 Brand لتقرير  وفًقا 

 ،Finance Football 50 2022
التجارية  العالمة  قيمة  زادت 

باريس سان جيرمان بنسبة 16 %.

في  السابعة  المرتبة  النادي  يحتل   

قيمة  األكثر  التجارية  العالمات  تصنيف 

في كرة القدم. تقدر قيمة النادي بـ 3.365 

مليار يورو، بزيادة بنسبة 15 % على مدار 

عام واحد. 

بمشاركة »19« دارسا و»9« دول

الكواري يفتتح الدورة 
اآلسيوية للحكام

افتتح محمد سالم الكواري أمين عام اتحاد 

الجمعة  مساء  الطائرة  للكرة  آسيا  غرب 

دورة  بالدوحة  بلو  راديسون  بفندق 

التي  للحكام  الدولية  اآلسيوية  الدراسة 

خالل  تقام  التي  مرة  ألول  االتحاد  ينظمها 

الفترة من الثالث من يونيو الشهر الجاري 

بمشاركة  منه  التاسع  حتى  وتستمر 

السعودية،  وهي:  دول   )9( من  دارسا   )19(

الكويت، سلطنة عمان، البحرين، األردن، 

فلسطين، لبنان، العراق، قطر.

آسيا  غرب  اتحاد  في  إننا  الكواري:  وقال 

حكام  تطوير  على  نعمل  الطائرة  للكرة 

خطة  حسب  آسيا  غرب  دول  منطقة 

منذ  وضعت  التي  والتطوير  التدريب 

باستمرار  وذلك  االتحاد  تأسيس  بداية 

على  والعمل  المتقدمة  الدورات  تنظيم 

زيادة القاعدة من الحكام العرب الدوليين.

وليد  األستاذ  الدراسة  على  ويشرف 

الحكام  ومدرب  المحاضر  عبدالصمد 

باالتحاد الدولي للكرة الطائرة.

باالتحاد  الحكام  لجنة  عضو  ووجه 

الحكام  بلجنة  الفخري  والعضو  اآلسيوي 

إبراهيم  الطائرة  للكرة  آسيا  غرب  باتحاد 

اإلدارة  مجلس  عضو  النعمة  محمد 

القطري  باالتحاد  الحكام  لجنة  ورئيس 

للكرة  آسيا  غرب  التحاد  الشكر  للطائرة 

الطائرة على استضافة الدراسة اآلسيوية 

مرة  ألول  تقام  التي  األولى  للحكام  الدولية 

االهتمام  يعكس  للغاية  طيب  أمر  وهو 

التطوير  على  للعمل  االتحاد  من  الكبير 

المستمر للحكام لدول منطقة غرب آسيا.

للكرة  آسيا  غرب  اتحاد  إن  النعمة  وقال 

الكواري  غانم  بن  علي  برئاسة  الطائرة 

أن  وذكر  بالحكام،  كبيرا  اهتماما  يولي 

اآلسيوية  الدراسة  في  المشاركة  حجم 

فيها  يحاضر  والتي  كبير،  الدولية 

عبدالصمد  وليد  أ.  الدولي.  المحاضر 

وتحقيق  التوفيق  للجميع  نتمنى  ونحن 

الدراسة  من  ممكنة  استفادة  أقصى 

اآلسيوية الدولية للحكام.

{ خالل افتتاح الدورة 
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اليوم في الجولة الثانية بكأس آسيا

اختبار قوي للعنابي األولمبي
تنتظرنا مواجهة قوية.. نيكوالس كوردوفا:

جاهزون للدفاع عن حظوظنا
مدرب  كوردوفا  نيكوالس  التشيلي  اكد 

اليوم  مباراة  أهمية  على  االولمبي  منتخبنا 

أمام المنتخب االوزبكي المضيف في الجولة 

آسيا،  لكأس  االولي  المجموعة  من  الثانية 

المنتخب  أمام  للغاية  قوية  مباراة  إنها  وقال 

المهمة  ان  ونعلم  والجمهور  االرض  صاحب 

عن  للدفاع  جاهزون  ولكننا  سهلة  تكون  لن 

خطوة  والتقدم  المباراة  هذه  في  حظوظنا 

لعبنا  لقد  وأضاف:  البطولة،  في  لالمام 

بصورة جيدة في المباراة االولي أمام إيران، 

كبير  بدني  جهد  بذل  منا  األمر  وتطلب 

قاب  وكنا  االيراني  الفريق  قوة  بسبب 

لألسف  ولكن  الفوز  من  ادنى  أو  قوسين 

نقدم  ان  ونأمل  التعادل،  بنقطة  خرجنا 

مستوى أفضل في مباراة اليوم وأن نحقق 

في  البقاء  أجل  من  ممكن  نتيجة  أفضل 

المجموعة  هذه  عن  للتأهل  المنافسة 

الصعبة إلى الدور القادم، وأشار كوردوفا 

إلى ضغط مباريات العنابي في البطولة، 

وقال نلعب مباراة كل يومين تقريبا وهو 

ويحتاج  كبيرا،  بدنيا  جهدا  يتطلب  ما 

قبل  جيدة  بصورة  الالعبين  تجهيز  إلى  كذلك 

حاولنا  ولقد  البدني،  االرهاق  لتفادي  المباريات 

عقب  البدنية  لياقتهم  الالعبين  إلى  يعيد  ان 

ما  وكل  جاهز،  الجميع  ان  واعتقد  إيران  مباراة 

يكون  ان  هو  نتمناه 

إنجاز  أجل  من  تركيزهم  كامل  في  الالعبون 

المهمة على أمل صورة وعبور هذه المباراة القوية 

بالصورة المطلوبة.

ضمن المجموعة األولى

اإليراني يواجه التركماني
المنتخب  مع  اإليراني  المنتخب  يلتقي 

ستاديوم  ميلي  ملعب  على  التركماني 

بالعاصمة األوزبكية طشقند في تمام الساعة 

4:00 مساء بتوقيت الدوحة في إطار الجولة 
يدخل  حيث  األولى،  للمجموعة  الثانية 

نقطة  ويملك  المباراة  اإليراني  المنتخب 

العنابي  مع  اإليجابي  تعادله  من  واحدة 

يدخل  فيما  األولى  الجولة  في  لمثله  بهدف 

خاٍل  برصيد  اللقاء  التركماني  المنتخب 

المنتخب  من  الخسارة  بعد  النقاط  من 

رد  دون  بهدف  األولى  الجولة  في  األوزبكي 

الفوز  تحقيق  إلى  المنتخبان  ويسعى 

المنتخب  يسعى  حيث  المباراة  هذه  في 

اإليراني لتصدر المجموعة في حال تعادل 

التأهل  من  واالقتراب  واألوزبكي  العنابي 

التركماني  المنتخب  فيما  الثاني  للدور 

يتمسك باألمل في التأهل وال يملك خيارا 

األولى  المباراة  خسر  أن  بعد  الفوز  سوى 

وحتى التعادل لن يفيده كثيرا وبالتالي 

مباراة  في  حظوظه  عن  للدفاع  يسعى 

الفرصة األخيرة.

لكال  كبيرة  أهمية  تمثل  المباراة  هذه  وبالتالي   

يتطلع  الذي  األولمبي  العنابي  خاصة  المنتخبين 

اإلبقاء  أجل  من  ممكنة  نتيجة  أفضل  تحقيق  إلى 

من  المقبل  الدور  إلى  التأهل  في  فرصته  علي 

للفوز  يسعى  األوزبكي  المنتخب  وبدوره  البطولة 

مع  موعد  على  يجعلنا  ما  وهو  مبكرا  التأهل  لحسم 

لكال  الكبيرة  الرغبة  ظل  في  ومثيرة  قوية  مواجهة 

الخسارة،  وتجنب  الفوز  تحقيق  في  المنتخبين 

خاصة أن المنتخب اإليراني المنافس المباشر لهما 

سيخوض  المجموعة  عن  التأهل  بطاقتي  على 

التركماني  المنتخب  أمام  نسبيا  سهلة  مباراة 

ضوء  في  المجموعة  صدارة  يمنحه  قد  وفوزه 

نتيحة مباراة العنابي ونظيره األوزبكي ولذلك 

قبل  المجموعة  هذه  في  األمور  تحسم  لن 

المستويات  تقارب  ضوء  في  األخيرة  الجولة 

والنتائج.

جماهيره  دعم  على  يعول  األوزبكي  المنتخب 

على  يجب  ولذلك  العنابي  أمام  اليوم  مباراة  في 

منتخبنا أن يعمل على امتصاص حماس العبي 

المتوقع  األولى  الدقائق  في  المنافس  المنتخب 

وعلى  العنابي  دفاع  على  كبيرا  ضغطا  تشهد  أن 

الهجوم  من  الدفاع  يبدأ  أن  يجب  لذلك  الوسط  خط 

الكرة  على  االستحواذ  محاولة  مع  المباراة  بداية  مع 

إلى  السريعة  الطويلة  المرتدة  الكرات  على  واللعب 

علي  وهاشم  إبراهيم  الرشيد  عبد  المقدمة  ثالثي 

شباك  إلى  الوصول  أمل  على  الرزاق  عبد  ويوسف 

تحقق  التي  بالصورة  المباراة  وتسيير  المنافس 

لمنتخبنا الفوز وحصد النقاط واالقتراب من التأهل.

من  مكون  بتشكيل  األولى  مباراته  العنابي  ولعب 

وأحمد  أيمن  ويوسف  الله  مال  وعلي  زكريا  صالح 

وأسامة  جابر  وجاسم  السليطي  الله  وعبد  سهيل 

إبراهيم  الرشيد  وعبد  طارق  ومصطفى  الطيري 

بعض  مع  الرزاق  عبد  ويوسف  علي  وهاشم 

كوردوفا  يجري  أن  ويتوقع  التبديالت 

التشكيلة  على  بسيطة  تبديالت 

أن  خاصة  اليوم  لقاء  في  األساسية 

أحدثت  األولى  المباراة  في  التبديالت 

الفارق وجاء هدفنا الوحيد عن طريق 

وبالتالي  الجانحي  أحمد  البديل 

باقي األسماء الموجودة في قائمة 

سيكون  بالبطولة  العنابي 

اليوم  مباراة  في  مهم  دور  لها 

رؤية  حسب  المقبلة  والمباريات 

البطولة  من  مرحلة  لكل  المدرب 

مدرب  بيد  متاحة  األوراق  وكل 

العناصر  الختيار  كوردوفا  منتخبنا 

في  المنتخب  ألوان  عن  للدفاع  األنسب 

على  اإلبقاء  أجل  من  المهمة  المباراة  هذه 

فرصتنا في التأهل إلى الدور القادم.

مباريات اليوم 
السبت 4 يونيو 2022

)الجولة الثانية - كأس آسيا تحت 23 عاما( 

المجموعة األولى 
ميلي  ملعب  الدوحة«  »توقيت  مساء   4:00 تركمانستان   – إيران 

ستاديوم )بونيودكور سابقا طشقند( 

باختاكور  ملعب  الدوحة«  »توقيت  مساء   6:00 أوزباكستان   – قطر 

المركزي )طشقند( 

المجموعة الثانية 
ملعب  الدوحة«  »توقيت  مساء   4:00 العراق   – أستراليا 

استاد مركزي )كارشي( 

األردن – الكويت 8:00 مساء »توقيت الدوحة« 

ملعب استاد مركزي )كارشي(

وسط أجواء إيجابية ومعنويات مرتفعة اختتم منتخبنا 

األولمبي تحضيراته لمواجهة المنتخب االوزبكي امس 

بتدريب تكتيكي على ملعب كيو ايبري ستاديوم بحضور 

جميع الالعبين، حيث ال توجد إصابات وهو ما يجعل 

كل األوراق متاحة بيد مدرب منتخبنا نيكوالس كوردوفا، 

من أجل الدفع بالتشكيل األنسب لتحقيق الهدف أمام 

المنتخب االوزبكي، وظهر العبو المنتخب خالل التدريب 

الختامي في حالة معنوية وبدنية جيدة وحرص كوردوفا 

في التدريب على اعطاء تعليماته لالعبين بضرورة 

الحفاظ على تركيزهم على مدار المباراة وعدم اعطاء 

الفريق المنافس لوضعهم تحت الضغط والتحلي 

بالشجاعة واستغالل الفرص وانهاء الهجمات بأفضل 

صورة ممكنة كما عمل كوردوفا على عالج ال أخطاء التي 

وقع فيها الالعبون في المباراة االولى سواء في الدفاع أو 

الهجوم كما وضح لهم االيجابيات والسلبيات لدى الفريق 

المنافس الذي يمتلك افضلية اللعب على ملعبه ووسط 

جماهيره، وطلب كوردوفا من العبي العنابي ضرورة 

امتصاص حماس المنتخب االوزبكي والدخول في اجواء 

المباراة من البداية لتجنب حمى البدايات خاصة وان 

{ منتخبنا جاهزالمنتخب المنافس يلعب على ملعبه ووسط جماهيره.

وسط أجواء إيجابية ومعنويات مرتفعة

منتخبنا يختتم تحضيراته بصفوف مكتملة

{ األدعم يسعى لتحقيق االنتصار

رسالة طشقند 

رمضان مسعد 
موفد لجنة اإلعالم الرياضي

األولمبي مع  العنابي  يلتقي 
المنتخب األوزبكي في تمام 
6:00 من مساء اليوم  الساعة 

الثامنة  الدوحة  بتوقيت 
طشقند  العاصمة  بتوقيت 
وذلك على ملعب باختاكور 

الثانية  الجولة  المركزي ضمن 
األولى  المجموعة  لحساب 
23 عاما،  لكأس آسيا تحت 

المباراة  العنابي هذه  ويدخل 
ويملك في رصيده نقطة 

واحدة من التعادل اإليجابي 
بهدف لمثله مع إيران في 

المنتخب  األولى فيما  الجولة 
يملك  المضيف  األوزبكي 

3 نقاط من الفوز  في رصيده 
الجولة  تركمانستان في  على 

األولى بهدف دون رد.

الللفللريللق يللواجلله األوزبلللكلللي بللشللعللار الللنللقللاط الللثللاث فقط

{  ترتيب المجموعة

محمد النعيمي: ال توجد مباراة سهلة
مباراة  توجد  ال  األولمبي:  منتخبنا  العب  النعيمي  محمد  قال 

ونحتاج  وصعبة  قوية  المباريات  وجميع  البطولة  في  سهلة 

من  مباراة  كل  في  مستوى  من  لدينا  ما  أفضل  تقديم  إلى 

األولى،  المباراة  في  جيدة  بصورة  لعبنا  ولقد  الفوز  أجل 

من  خطوات  بعد  على  وكنا  كبيرا،  بدنيا  جهدا  وبذلنا 

الفوز، ولكن لألسف ضاع الفوز في الكرات األخيرة، ولقد 

نلعب  أن  وسنحاول  األولى،  المباراة  درس  من  تعلمنا 

وبكامل  قوة  بكل  المضيف  المنتخب  أمام  اليوم  مباراة 

تركيزنا من البداية إلى النهاية من أجل تحقيق أفضل 

نتيجة ممكن لإلبقاء على فرصتنا في التأهل عن هذه 

هذه  أهمية  مدى  يعلم  الفريق  في  والجميع  المجموعة، 

للخروج  المطلوبة  بالصورة  نظهر  أن  وسنحاول  المباراة 

بنتيجة إيجابية أمام المنتخب األوزبكي القوي والذي يلعب 

على أرضه ووسط جماهيره.

جاسم المهيري: هدفنا تقديم مستوى أفضل
إن  األولمبي  المهيري العب منتخبنا  قال جاسم 

المضيف  األوزبكي  المنتخب  أمام  اليوم  مباراة 

األولى  المجموعة  من  الثانية  الجولة  في 

للمنتخبين  كبيرة  أهمية  تمثل  آسيا  بكأس 

التأهل  بطاقتي  على  القوي  الصراع  ظل  في 

وندخل  القادم،  الدور  إلى  األولى  المجموعة  عن 

التعادل  من  واحدة  نقطة  رصيدنا  وفي  المباراة 

المنتخب  بينما  األولى،  الجولة  في  إيران  مع 

الجولة  في  الفوز  من  نقاط  ثالث  لديه  األوزبكي 

وبالتالي  التركماني،  المنتنخب  على  األولى 

ما  أفضل  تقديم  ضرورة  على  ينصب  هدفنا 

المهمة  المباراة  هذه  في  مستوى  من  لدينا 

الفوز لإلبقاء على فرصتنا  والصعبة، بحثا عن 

في التأهل، وبدوره المنتخب األوزبكي سيلعب 

كيف  نعرف  ولكننا  التأهل،  لحسم  للفوز 

ما  وكل  المهمة  المباراة  هذه  مثل  نخوض 

بكامل  الفريق  في  الجميع  يكون  أن  نتمناه 

الالزم  بالمستوى  الظهور  أجل  من  تركيزهم 

لعبور هذه المباراة بسالم والبقاء في حسابات 

التأهل عن هذه المجموعة القوية.

{ نيكوالس كوردوفا


