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عنابي اليد الشاطئية يفوز على البرتغال ببطولة العالم

حقق منتخبنا الوطني لكرة اليد الشاطئية الفوز على البرتغال )2 /   1( في ثاني مبارياته ضمن 

بطولة العالم للرجال لكرة اليد الشاطئية التي انطلقت منافساتها أمس باليونان.

وأنهى المنتخب الشوط األول بنتيجة 23 /  20، فيما تفوق المنتخب البرتغالي في الشوط 

الثاني بنتيجة 26 /  24، وتم على أثر ذلك اللجوء إلى الرميات الترجيحية والتي حسمها 

المنتخب الوطني لصالحه 9 /  8.

مؤتمر صحفي اليوم لتقديمه رسميًا

بـراهـيـمــي.. غــرفــاوي

عن  الثالثاء،  تويتر،  بموقع  حسابه  عبر  الغرافة  نادي  أعلن 

التعاقد مع الجزائري ياسين براهيمي العب الريان السابق، 

 ..2023-2022 للموسم  الفهود  صفقات  أولى  في  النادي:  وقال 

قناة  ذكرت  فيما  غرفاوي،  براهيمي  ياسين  الجزائري  النجم 

بإنستجرام،  حسابه  عبر  توجه  »براهيمي«  أن  »الكاس« 

 3 وبلغت  معه  قضاها  التي  المدة  على  الريان  إلى  بالشكر 

سنوات، متمنيًا لهم التوفيق وتحقيق األلقاب.

اليوم  مساء  من  والنصف  الخامسة  في  الغرافة  نادي  ويعقد 

ياسين  الجزائري  الالعب  لتقديم  بالنادي  صحفيا  مؤتمرا 

أولى  الطبي.. ليكون  الكشف  الالعب  أن اجتاز  براهيمي بعد 

صفقات الموسم للفهود والتي وجدت اهتماما كبيرا.. بجانب 

رضا وقبول في الشارع الغرفاوي المحب والعاشق للنادي.

الريان،  صفوف  عن  رحيله  أعلن  قد  الجزائري  الالعب  وكان 

الثالثاء.. وقال براهيمي عبر حسابه على إنستجرام:  أمس 

»أحب أشكر الجميع على الثالث سنوات الجميلة التي قضيتها 

معكم.. وخاصة دعمكم المتواصل لي طوال الفترة كانت أياما 

ولحظات جميلة عشتها معكم مستحيل أنساها، أحب أشكر 

وشكر  والمدربين،  العاملين  جميع  وأشكر  الالعبين  جميع 

في  لي  يوم  أول  من  لي  لمساندتهم  الجماهير  لجميع  خاص 

لكم  وأتمنى  قلبي،  في  دائما  يكون  سوف  الريان  نادي  النادي، 

صفوف  إلى  انضّم  براهيمي  وكان  واأللقاب«...  التوفيق  كل 

الريان عام 2019 قادًما من بورتو البرتغالي.

ويعتبر براهيمي أحد أهم أوراق الريان، وكان الالعب الجزائري 

تلقى العديد من العروض االحترافية المغرية من نادي النصر 

السعودي، وأندية إماراتية، باإلضافة إلى رغبة عدد من األندية 

الفرنسية والبرتغالية في التعاقد معه.

فاز الجزائري ياسين براهيمي بجائزة الحذاء الذهبي ألفضل 

لحصد  بالده  قاد  بعدما  القدم،  لكرة  العرب  كأس  في  العب 

وقت  بعد  تونس  على  نظيفين  بهدفين  التفوق  عقب  اللقب 

وسجل  السبت...  يوم  البيت  استاد  في  النهائي  في  إضافي 

براهيمي الهدف الثاني في الدقيقة األخيرة من المباراة خالل 

نهاية الوقت بدل الضائع أمام أكثر من 60 ألف متفرج، بينما 

في  قوية  بتسديدة  األول  الهدف  سعيود  أمير  قبله  سجل 

مع  أوروبا  في  اسمه  عاما(   32( براهيمي  وكتب   .99 الدقيقة 

بورتو البرتغالي، قبل أن ينتقل إلى الريان في 2019 ويصبح 

الناشئين  لمنتخبات  براهيمي  ولعب  العبيه...  أبرز  من 

الجزائر  أن يختار تمثيل منتخب  والشباب في فرنسا، قبل 

ويصبح من أهم العبيه في السنوات الماضية.

بالدوري  رين  فريق  في  االحترافي  مشواره  براهيمي  وبدأ 

نادي  مع  اإلسباني  الدوري  في  اللعب  له  وسبق  الفرنسي، 

الفرنسي،  كليرمونت  مع  أخرى  تجربة  وخاض  غرناطة، 

قبل أن ينتقل لبورتو عام 2014 حيث سجل 54 هدفا وقّدم 47 

تمريرة حاسمة في 215 مباراة، وعلى الصعيد الدولي خاض 

سجل  الصحراء«  »محاربي  مع  دولية  مباراة   66 إبراهيمي 

جدول  في  الخامس  المركز  الغرافة  واحتل  هدفًا.   14 خاللها 

الريان  جاء  بينما  الماضي،  الموسم  القطري  الدوري  ترتيب 

سادس  هو  الغرافة  فريق  وُيعد  اللقب...  السد  وأحرز  ثامنا. 

بدأ  قد  كان  أن  بعد  براهيمي،  ياسين  الالعب  مشوار  في  ناد 

الفرنسي، وكذلك  الدوري  مسيرته في رين ثم كليرمون في 

فريق  إلى  إضافة  البرتغالي  وبورتو  اإلسباني  بغرناطة  مروره 

الريان الموسم الماضي.

{  تغريدة ياسين براهيمي{  ياسين براهيمي

عوض الكباشي كتب

لموسم جديد

العربي يجدد عقد يونس علي

المدرب  مع  تعاقده  العربي  النادي  جدد 

وذلك  آخر،  لموسم  علي  يونس  الوطني 

القدم بالنادي في  األول لكرة  الفريق  لقيادة 

الموسم الجديد 2022 - 2023.

علي  يونس  مع  تعاقد  قد  العربي  وكان 

للمدرب  خلفا  الماضي  العام  من  يوليو  في 

وتمكن  هالجريمسون،  هيمير  األيسلندي 

من قيادة الفريق إلحراز المركز الaرابع في 

 -  2021 الماضي  الموسم  القطري  الدوري 

2022، كما أحرز معه لقب النسخة الثانية 
من بطولة كأس االتحاد القطري لكرة القدم 

للموسم ذاته بفوزه في نهائي البطولة على 

فريق لوسيل 3 - 2.

فريق  تدريب  علي  يونس  للمدرب  وسبق 

قطر، كما درب أيضا فريق المرخية وحقق 

مع الفريقين نتائج جيدة.

وكان جمهور العربي قد اتفق عبر منصات 

التواصل على ضرورة التجديد مع المدرب 

الذي  النجاح  بعد  علي  يونس  الوطني 

حققه مع الفريق هذا الموسم، فقد نجح في 

إعادة األحالم للمربع الذهبي في الدوري بعد 

غياب امتد ألكثر من عقد كامل من الزمن، 

فقد كان آخر تواجد للعربي في المربع قد 

حدث في موسم 2010-2011، كذلك نجح 

في حصد بطولة كأس االتحاد، وهي مهمة 

لم  الذي  الحالي  للجيل  بالنسبة  للغاية 

لذا  النادي،  الفوز بأي بطولة مع  له  يسبق 

كان مهما أن يحققوا لقبا حتى وإن كانت 

قيمته ال تعادل الفوز بالدوري أو كأس سمو 

التتويج  يبقى  لكن  قطر،  كأس  أو  األمير 

للفريق  يحسب  نجاح  االتحاد  بكأس 

طويلة  سنوات  بعد  علي  يونس  ولمدربه 

وقد  والبطوالت،  األلقاب  عن  الغياب  من 

يكون بداية لعودة العربي للمنافسة على 

األلقاب خالل المواسم القادمة.

{  يونس علي مستمر في قيادة العربي

عادل النجار كتب

رفض »180« مليونا من مدريد لضم مبابي

الخليفي ينفي التفاوض مع زيدان

نادي  رئيس  الخليفي  ناصر  كشف 

كرة  في  فرنسا  بطل  جيرمان  باريس 

»اتفاق  إلى  التوصل  في  يأمل  أنه  القدم 

غالتييه  كريستوف  مع  للتعاقد  سريع« 

من  بداًل  للحلول  الحالي  نيس  مدرب 

وذلك  بوكتينيو،  ماوريسيو  األرجنتيني 

»لوباريزيان«  صحيفة  مع  مقابلة  في 

الفرنسية.  وأشار إلى أنه لم يتناقش أبدًا 

السابق  اإلسباني  مدريد  ريال  مدرب  مع 

زيدان  الدين  زين  الفرنسية  الكرة  ونجم 

»اخترنا  قال  المدرب،  منصب  الستالم 

مدربًا سيكون األفضل لما نريد تقديمه«، 

مؤكدًا المفاوضات مع مدرب نيس الحالي 

»آمل في التوصل بسرعة إلى اتفاق، لكني 

ريفار،  بيار(  )جان  والرئيس  نيس  أحترم 

الجميع يدافع عن مصالحه«.

بزيدان  »مولع«  أنه  الخليفي  وأضاف 

االستثنائي«،  و»المدرب  الرائع«  »الالعب 

أو  مباشرة  ال  معه،  أبدا  نتحدث  »لم  لكن: 

أقول  »عندما  وتابع  مباشر«،  غير  بشكل 

جيرمان.  سان  باريس  يعني  فهذا  نحن، 

ولم  جيرمان  سان  لباريس  رئيس  أنا 

أتناقش معه بهذا األمر أبدًا«.

في حين قال الخليفي خالل مقتطفات من 

اإلسبانية،  »ماركا«  صحيفة  مع  حواره 

والذي سينشر كامال اليوم »رفضت عرضا 

بقيمة 180 مليون يورو من ريال مدريد في 

أن  أعرف  كنت  ألنني  الماضي  الصيف 

كيليان يريد البقاء في باريس«.

وأعرف  جيًدا،  مبابي  أعرف  »أنا  وتابع: 

بالمال،  يهتمون  ال  وعائلته،  هو  يريده  ما 

مدينته  ألنها  هنا  يلعب  أن  اختار  لقد 

للمشروع  أيضا  يلعب  وأن  وبلده  وناديه 

الرياضي«.

تحمل رموزا ومعاني للتآخي والسالم

»منحوتة« تحتفي بمونديال قطر
لندن - قنا - قام اإلعالمي اللبناني محمد نون بإنجاز منحوتة 

العالم  كأس  لبطولة  قطر  دولة  استضافة  تجسد  صخرية 

FIFA قطر 2022، على أمل أن يعرضها في المتاحف والمعارض 
»السالم  لفكرة  للترويج  المونديال،  وبمالعب  الفنية  والصاالت 

لجميع األمم والشعوب«.

تصريح  في  نون،  محمد  السيد  ذكر  الفني،  العمل  هذا  وعن 

وعظمة  استثنائية  أن  »قنا«،  القطرية  األنباء  لوكالة  خاص 

 2022 FIFA قطر  الحدث الرياضي الكبير لبطولة كأس العالم 

توثيق  فكرة  ألهمته  العربي،  العالم  في  مرة  ألول  ستقام  التي 

وتخليد هذا الحدث الكبير بعين اإلعالمي عبر فن النحت على 

العالم  قارات  بين  ولدت  المنحوتة  هذه  أن  إلى  الفتا  الصخر، 

القديم الثالث )أوروبا وآسيا وإفريقيا(.

وكشف أن فكرة وتصميم هذه المنحوتة الصخرية أطلقها نون 

من لندن، أما الصخرة فتم جلبها من جبل الجاللة على البحر 

األحمر في مصر، فيما تولى الفنان اللبناني هالل عواضة مهمة 

اإلبداع في النحت اليدوي على تلك الصخرة.

وأوضح أن المنحوتة تحمل رموزا ومعاني مميزة، وهي محفورة 

كيلوغراما،   127 قرابة  وزنها  األبعاد،  ثالثية  واحدة  ككتلة 

رمزيتها  أن  إلى  الفتا  واحد،  متر  وعرضها  واحد  متر  بطول  وهي 

هذا  بتنظيم  حفت  التي  المراحل  مختلف  تحمل  ومضامينها 

المحفل الكروي األبرز عالميا.

الفني  العمل  هذا  رسالة  أن  لـ»قنا«،  تصريحه  في  نون،  وأبرز 

والتآخي، مشددا على قناعته بأن مونديال قطر  تدعو للسالم، 

سيكون استثنائيا. {  منحوتة كأس العالم

النهائي  الدور ربع  اليوم منافسات  تنطلق 

نسختها  في  القدم  لكرة  الفرجان  لبطولة 

الشمالي  الدحيل  ملعب  على  السادسة 

للرياضة  القطري  االتحاد  ينظمها  التي 

الرياضة  وزارة  مظلة  تحت  للجميع 

والشباب.

فريقي  األولى  تجمع  مباريات،  أربع  وتقام 

فريقا  يلتقي  بينما  والسيلية،  الجريان 

ويواجه  الثانية،  في  والريان  الوجبة 

المباراة  في  حالول  نظيره  الوكرة  فريق 

فريقا  الرابعة  في  يلتقي  فيما  الثالثة، 

والغانم. الهالل 

والوكرة  والوجبة  الجريان  فرق  وتصدرت 

ست  برصيد  األربع  المجموعات  والهالل 

حالول  فرق  حلت  بينما  فريق،  لكل  نقاط 

المركز  في  والريان  والسيلية  والغانم 

نقاط  ثالث  برصيد  للمجموعات  الثاني 

ومريخ  الدحيل  فرق  وجاءت  فريق،  لكل 

الثالث  المركز  في  خالد  وعين  والثمامة 

بدون رصيد من النقاط لتودع المنافسة.

انطالق ربع نهائي »الفرجان« اليوم

اليوم في انطالق بطولة األندية اآلسيوية لكرة اليد

العــربــي يــواجــه النـــور الســعــــودي
مع  القطري  العربي  يلتقي  قنا-  نيودلهي- 

انطالق  في  األربعاء،  اليوم  السعودي،  النور 

والعشرين  الرابعة  اآلسيوية  البطولة 

التي  اليد  الدوري للرجال لكرة  لألندية أبطال 

حتى  بالهند  آباد  حيدر  مدينة  تستضيفها 

العالم  لبطولة  والمؤهلة  الجاري،  يونيو   30
.»2022 لألندية أبطال القارات »سوبر جلوب 

تم  أندية  ثمانية  البطولة  في  وتشارك 

تضم  حيث  مجموعتين،  على  توزيعها 

وتي  القطري  العربي  فرق  األولى  المجموعة 

والقادسية  السعودي  والنور  الهندي  سبورت 

فرق  الثانية  المجموعة  تضم  فيما  الكويتي، 

وكيرمان  الكويتي  والكويت  القطري  الوكرة 

البحريني. والنجمة  اإليراني 

والثاني  األول  المركزين  صاحبا  وسيتأهل 

النهائي،  نصف  الدور  إلى  مجموعة  كل  من 

مع  األولى  المجموعة  أول  يلتقي  حيث 

ثاني  يلعب  فيما  الثانية،  المجموعة  ثاني 

الثانية  المجموعة  أول  مع  األولى  المجموعة 

يتأهل  أن  على  يونيو،   29 األربعاء  يوم  وذلك 

الفائزان إلى المباراة النهائية التي ستقام في 

الموالي. اليوم 

وكان الدحيل القطري قد تّوج بلقب النسخة 

أبطال  اآلسيوية لألندية  البطولة  األخيرة من 

الدوري لكرة اليد التي أقيمت في مدينة جدة 

الماضي،  العام  السعودية  العربية  بالمملكة 

على  النهائية  المباراة  في  فوزه  بعد  وذلك 

.24   / 27 الكويت الكويتي بنتيجة 

القياسي  الرقم  القطري  السد  نادي  ويمتلك 

حيث  البطولة،  بلقب  الفوز  مرات  عدد  في 

بينما  مرات،  خمس  اللقب  على  حصل 

مرات،  ثالث  باللقب  القطري  الدحيل  فاز 

والقادسية  وكاظمة  القطري  والجيش 

من:  لكل  واحدة  ومرة  مرتين،  الكويتيان 

والفحيحيل  »قطر«،  والعربي  الريان 

ومضر  واألهلي  »الكويت«،  والصليبيخات 

»لبنان«،  والسد  »السعودية«،  والنور 

»البحرين«. والنجمة 

{  فريق العربي لليد
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»ستوكهولم هيرتس« يفوز بلقب الفرق بلونجين العالمية لقفز الحواجز

»آلمان« يتوج بالجائزة الكبرى
حقق الفارس األلماني كرستيان آلمان لقب جولة ستوكهولم ثامن 

بمباراة  فوزه  بعد  الحواجز  لقفز  العالمية  لونجين  بطولة  جوالت 

في  معه  تنافسوا  وفارسة  فارسا   31 على  متفوقا  الكبرى،  الجائزة 

زد«   2000 »دومينيتور  الجواد  على  آلمان  وشارك  الجولة، 

وحقق زمنا قدره 35.69 ثانية بدون أخطاء في جولة 

وحاز  الفرسان،  من   6 لها  تأهل  التي  التمايز 

وجاء  يورو،  آالف   110 قدرها  مالية  جائزة 

السويدي  الفارس  الثاني  المركز  في 

إنريك فون إيكيرمان على الجواد »كينج 

ثانية   35.89 قدره  زمنا  محققا  إدوارد« 

بدون أخطاء، وحاز جائزة مالية قدرها 

67 ألف يورو، وجاء في المركز الثالث 
إينينج  ماركوس  األلماني  الفارس 

على الجواد »ستار جولد« محققا زمنا 

وحاز  أخطاء،  بدون  ثانية   35.87 قدره 

جائزة مالية قدرها 50 ألف يورو.

لقب  هيرتس  ستوكهولم  فريق  وحقق 

العالمي  األبطال  دوري  في  الكبرى  الجائزة 

وذلك  سم   160 ارتفاع  على  أقيمت  التي  للفرق 

الفريق  ومثل  ثانية،   150.50 بتوقيت  األول  المركز  في  حل  أن  بعد 

بايارد، وبيدر فردريكسون على ثالثة جياد  الفرسان ميالن  كل من 

نوت  مي  و»كاتش  إن«  أول  إم  آند  و»إتش  إنديانا«  إم  آند  »إتش  هي 

إس«، وحل في المركز الثاني بتوقيت 135.42 ثانية فريق 

كرستيان  الفرسان  مثله  الذي  سوانز  شانغاهاي 

ثالثة  على  وشاركا  كوهنر  وماكس  آلمان، 

و»إيك  زد«  جولد  »سوليد  من  كل  هي  جياد 

كولي جامب ذا كيو« و»إلكتريك بلو بي«، 

جالدياتورز  روما  فريق  ثالثا  حل  فيما 

الفريق  ومثل  ثانية،   158.78 بتوقيت 

كل من الفرسان زوي كونتر، وفرناندو 

على  وشاركوا  برين،  وشان  مارتينيز، 

الجياد »دافيدوف« و»كور باكر« و»داوا« 

و»إيبسويتش«. 

والفرق  الفردي  في  الفرسان  ويتنافس 

بينها  من  يورو  مليون  تقارب  جوائز  على 

الجائزة  مباراة  في  يورو  ألف   300 يفوق  ما 

الفرسان  بمشاركة  البطولة  وتقام  الكبرى، 

النخب وأقوى مستويات الخيل في العالم.

وأضاف الشيخ عبدالعزيز: لدينا اهتمام كبير 

اآلن  ولدينا  منا تركيزا  تجد  باألكاديمية وهي 

إلى  وارتفع عدد العبينا في أسباير  430 العبا، 
10 بعد أن كان 4 العبين.

المراحل  من  العب  أي  بيع  نرفض  وتابع: 

السنية وبحمد الله حققنا )بطولتين( وهو أمر 

إيجابي ويجعلنا فخورين بالعبينا الشباب.

استمرارية  مع  أنه  إلى  الشيخ  سعادة  وأشار 

تعليمية  ومنصة  مهارية  برامج  وهناك  الالعب 

عمل  وسيتم  لألكاديمية،  المنتسبين  لكل 

تطوير وتحديث لألكاديمية.

وأضاف رئيس النادي أنهم نفذوا تطبيق النادي 

الذكي والجميع اآلن يتعامل )إلكترونًيا( وصفر 

للورق.

جيدة  بصورة  الالعبين  غرف  جهزنا  وتابع: 

عدد  بيع  في  ونجحنا  استثمار  حاليا  ولدينا 

كبير من )قمصان( النادي.

االجتماعية  المشاريع  من  العديد  لدينا  وقال: 

وهناك  الخيرية  وقطر  السرطان  جمعية  مع 

العاملين  لكل  متخصص  تدريبي  برنامج 

واإلداريين.

الالعبين  مستوى  على  والتطور  العمل  وحول 

وهي  الذكية  البطاقة  سنطلق  الشيخ:  قال 

من  الكثير  وفيها  الالعبين  لكل  خدمة  تعتبر 

االضافات والخصومات بالنسبة للفريق.

هذه  كل  وراء  الجميع  بين  التعاون  أن  وأوضح 

سيطلق  النادي  أن  إلى  مشيًرا  النجاحات، 

صحيفة  القادم  سبتمبر  شهر  بداية  مع 

سيتم  قناة  وهناك  اإللكترونية  النادي 

المقبلة.  الفترة  خالل  عنها  اإلعالن 

وسام  قال:  المقبل  الموسم  وحول 

المتعاون  الفني  وجهازه  رزق 

الموسم  في  معنا  سيواصل 

لفريق  وبالنسبة  المقبل، 

الرديف تم التعاقد مع ميدو وهو 

العب الفريق السابق.

عن  النادي  رئيس  وكشف 

فيهم  بمن  العبين   5 مع  تعاقدهم 

ياسين البخيت الذي سيواصل مع 

الغرافة  مهاجم  مع  وتعاقدنا  الفريق 

والمغربي  وإدريس  كودجيا  السابق 

عفيف والعب ليفربول السابق.

وأوضح أن الفريق ضم العبين محليين ويمثلون 

إضافة عدد من العبي  وتم  للمجموعة،  إضافة 

سيقيم  الفريق  أن  إلى  مشيرا  الرديف، 

معسكرا تدريبيا في تركيا في نفس المدينة 

أم  وسيؤدي  الماضي  معسكره  فيها  أقيم  التي 

صالل عددا من المباريات التحضيرية، مشيرا 

إلى أن فريقه بعد اإلضافات الجديدة سيعمل 

مشروع  حق  وهو  األول  المركز  تحقيق  على 

للفريق الذي يضم أفضل الالعبين.

وأعلن رئيس نادي أم صالل عن القيام بصفقات 

قوية من خالل التعاقد مع 4 العبين محترفين 

المهاجم  اإليفواري جوناثان كودجيا  جدد وهم 

والهولندي  واحد  موسم  لمدة  للغرافة  السابق 

والمغربي  لموسمين،  الصديقي  ادريس 

والبرتغالي جواو كارلوس  الخفيفي،  عبدالله 

تيكسيرا لمدة موسمين، باإلضافة إلى تجديد 

عقد ياسين البخيت لموسم إضافي، كما تم 

المواطنين  الالعبين  من  العديد  مع  التعاقد 

سيتم اإلعالن عنهم الحقا.

كودجيا  جوناثان  اإليفواري  المهاجم  انتظم 

صالل،  أم  تدريبات  في  السابق  الغرافة  العب 

أن  قبل  الفهود  صفوف  في  كودجيا  ولعب 

يخرج من قائمة الفريق في االنتقاالت الشتوية 

لإلصابة  تعرضه  بسبب  السابق  الموسم 

في  والتأهيل  للعالج  الالعب  خضع  حيث 

في  للعب  جاهزا  ليكون  سبيتار  مستشفى 

المقبل  الموسم  من  اعتبارا  البرتقالي  صفوف 

.2023 - 2022
من  للفريق  التدريبي  للمعسكر  وبالنسبة 

المقرر ان ينطلق بنهاية الشهر الحالي بمدينة 

 20 مدار  على  يستمر  ان  على  التركية  ازميت 

يوما.

أم صالل يطمح للظهور  ان  النادي  وأكد رئيس 

أن  »حلمنا  وقال:  الموسم،  هذا  قوي  بوجه 

ضمان  أو  المربع  وليس  الصدارة  في  نتواجد 

من  كبيرة  بجدية  الدوري  سندخل  البقاء، 

أجل فرض اسمنا كواحد من المنافسين«.

الفترة  أن  على  عبدالعزيز  الشيخ  وشدد 

األول،  للفريق  بالنسبة  مهمة  ستكون  المقبلة 

وتابع: الفريق قبل التعاقد مع بسام رزق كان 

في مرحلة تعادالت وبعدها الفريق حقق نتائج 

إيجابية ولبعض الظروف الفريق تعرض لهزة 

في عدد من المواجهات.

تم  الذين  الالعبين  أن  النادي  رئيس  وأوضح 

فنية  لجنة  من  اختيارهم  جاء  اختيارهم 

للنادي تضم المدرب وسام رزق، واستغرق ذلك 

وقتا طويال.

بن  عبدالعزيز  الشيخ  سعادة  كشف 

صالل  أم  نادي  رئيس  ثاني  آل  عبدالرحمن 

عن تجهيز 3 مالعب جديدة لكرة القدم واثنين 

استثمارية  مالعب  وهي  بادل  لرياضة  آخرين 

سيتم افتتاحها خالل االسبوع المقبل، كما تم 

للفريق  المالبس  غرف  على  تغييرات  إحداث 

رئيس  وتحدث  أيضا.  السنية  والفئات  األول 

داخل  المباني  بعض  هيكلة  اعادة  عن  النادي 

أقسام   4 إلى  المباني  النادي حيث تم تقسيم 

كبرى  استقبال  وصالة  ألعاب  قاعة  تشمل 

للقطاع  ومبنى  االكاديمية  مبنى  إلى  باإلضافة 

الطبي.

الخاصة  األزياء  بيع  سيتم  مرة  »ألول  وأضاف: 

الحقا  تركيزه  سيتم  متجر  خالل  من  بفريقنا 

في أروقة النادي«.

 4 على  ركزنا  صالل:  أم  نادي  رئيس  وقال 

االعالن  سيتم  النادي  في  لالستثمار  خطوط 

الدراسات  من  االنتهاء  عند  تفاصيلها  عن 

استثمارية  أكاديمية  سنفتتح  كما  الالزمة، 

ملعبين  على  عالية  باحترافية  فيها  وسنعمل 

موردا  األكاديمية  وستكون  تاجيرهما،  تم 

مركز  إلحداث  باإلضافة  للنادي  اقتصاديا 

تجاري بالنادي.

التي  الجهود  عن  النادي  رئيس  وتحدث 

المسؤولية  بخصوص  النادي  إدارة  تبذلها 

مع  التعاون  برامج  خالل  من  المجتمعية 

قطر  وجمعية  للسرطان  القطرية  الجمعية 

الخيرية.

العمل  لفريق  تدريبي  برنامج  طرح  يتم  كما 

من  عدد  مع  باالتفاق  العام  مدار  على  بالنادي 

أو  الفني  المستوى  على  سواء  األكاديميات 

اإلداري والمالي.

نبني  أن  »حلمنا  قائال:  النادي  رئيس  واختتم 

إنسانا  ونبني  فريق،  مجرد  وليس  كيانا 

وليس فقط العبا، كما نحلم بأن نكون نموذجا 

اإلداري  المستوى  أو  النتائج  مستوى  على 

والفني والمسؤولية المجتمعية«.

{  الشيخ عبدالعزيز بن عبدالرحمن

{  البرتغالي جواو كارلوس

الشيخ عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل ثاني رئيس النادي يعلن:

»4« صـفـقــات قــويــة ألم صـــالل
عوض الكباشي كتب

أكد سعادة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل ثاني 
رئيس نادي أم صالل جاهزيتهم للموسم الجديد، 

مشيًرا إلى أنهم في النادي يعملون على إحداث نقلة 
كبيرة في أم صالل.

وقال الشيخ: الموسم الماضي حصلنا على المركز 
السادس وكنا قريبين من التواجد في المربع الذهبي، 

مؤكدا أن طموحهم في الموسم الحالي هو التواجد 
في المركز األول.

{  جوناثان كودجيا

في مدريد أغسطس القادم ألول مرة في أوروبا

»P1 إسبانيا تستضيف بطولة »بريميير بادل
بادل،  بريميير  جولة  على  القائمون  أعلن 

إدارة  تحت  الرسمية  العالمية  البادل  جولة 

من  وبدعم  للبادل  الدولي  االتحاد  وتنظيم 

رابطة العبي البادل المحترفين وشركة قطر 

لالستثمارات الرياضية، عن أول بطولة بادل 

ضمن  تنظيمها  يتم   P1 الثانية  الفئة  من 

الرياضة  هذه  موطن  اسبانيا  في  أوروبا، 

العريقة.

بين  مدريد   P1بادل بريمير  بطولة  ستقام 

مركز  في  القادم  أغسطس  شهر  من  و6   1
العالمية  الجولة  تعود  حيث   ،WiZink
البادل  لرياضة  سوق  أكبر  إلى  نموًا  األسرع 

متعددة  اتفاقية  بموجب  وذلك  العالم،  في 

السنوات ستستضيف خاللها مدريد بطولة 

يومي  التصفيات  ستقام  كما  سنويًا.   P1
القرعة  تبدأ  أن  على  يوليو،  شهر  من  و31   30
الرئيسية فور نهايتها. وتعد بطولة بريميير 

الثانية  الفئة  بطوالت  ثاني  مدريد   P1 بادل 

التي يتم الكشف عنها، وذلك بعد اإلعالن عن 

وقت  في  أرجنتين   P1 بادل  بريميير  بطولة 

سابق من هذا العام.

وتعد بطولة بريميير بادل البطولة الوحيدة 

لالعبين،  رسمية  تصنيف  نقاط  تقدم  التي 

حيث سيحصل الفائزون في مباريات الفئة 

الثانية على 1000 نقطة تصنيف إلى جانب 

جوائز مالية قياسية بما يتماشى مع جميع 

.P1 بطوالت الفئة الثانية

الشغف  تضاهي  التي  الدول  هي  وقلة 

تتمّيز  حيث  البادل،  برياضة  االسباني 

اسبانيا باحتوائها ما يقارب 6 ماليين مشارك 

14،000 ملعب  وأكثر من  البادل،  في رياضة 

رسمي  ناد   1000 عن  يزيد  وما  للبادل، 

على  منتشرين  البادل  لرياضة  مسجل 

ان  المؤكد  ومن  الوطن،  مساحة  امتداد 

ستكون  مدريد   P1 بادل  بريميير  بطولة 

المدرجة  الرياضية  األحداث  أكبر  إحدى 

ضمن الرزنامة الرياضية االسبانية.

عن  أعلنت  قد  بادل  بريميير  وكانت 

في  بما   ،2022 لعام  بطوالت  عشر  تنظيم 

األولى،  الفئة  من  كبرى  بطوالت  أربع  ذلك 

 Ooredoo بطولة  مع  كانت  االنطالقة  حيث 

الدوحة  في  أقيمت  التي   2022 الكبرى  قطر 

بطولة  تلتها  والتي  الماضي،  مارس  في 

الكبرى إيطاليا، حيث شهدنا  بريميير بادل 

ايتاليكو  فورو  ملعب  أرض  على  خواتيمها 

الفئة  بطوالت  تشمل  كما  أسبوعين.  منذ 

األولى لجولة بريميير بادل، بطولة بريميير 

بادل الكبرى باريس التي ستقام على أرض 

استاد روالن جاروس في الفترة الممتدة بين 

بريميير  وبطولة  القادم،  يوليو  من  و17   11
في  ستقام  التي  المكسيك  الكبرى  بادل 

الفترة  في  وذلك  مونتيري  أون  سونوما  نادي 

الممتدة بين 28 من شهر نوفمبر وحتى 4 من 

شهر ديسمبر القادمين. 

في  األرجنتين   P1 بادل  بريميير  وستقام 

الفترة الممتدة بين 8 و14 من شهر أغسطس 

بطوالت  من  المزيد  عن  اإلعالن  يتم  أن  على 

بريميير بادل قريبًا جدًا.

السيد  قال  المناسبة،  هذه  على  وتعليقًا 

الدولي  االتحاد  رئيس  كارارو،  لويجي 

بريميير  ببطولة  نأتي  أن  »يسرنا  للبادل: 

البادل،  رياضة  موطن   – اسبانيا  إلى  بادل 

والشغف  الحب  مدى  العالم  يرى  أن  بد  فال 

البادل.  لرياضة  البلد  هذه  تحملهما  اللذين 

الجماهير  أعداد  بأن  يقين  على  نحن 

لبطولة  دعمهم  مدى  ستعكس  االسبانية 

P1. فقبل أسبوعين جذبنا حشودًا قياسية 
ومن  روما،  في  ايتاليكو  فورو  استاد  إلى 

ستضفي  االسبانية  الجماهير  أن  المؤكد 

 WiZink أجواء استثنائية خاصة في مركز 

أغسطس القادم«.

رابطة  إدارة  مجلس  صرح  جهته،  ومن 

الصفقة  هذه  »إّن  المحترفين:  البادل  العبي 

االستثنائية ستساهم في بدء فصل جديد 

األكثر  الموطن  في  البادل  لرياضة  ومذهل 

ويسرنا  عالمي،  صعيد  على  لها  شعبية 

الذي  المشرق  المستقبل  على  نشهد  أن 

جولة  إطار  في  الرياضة  لهذه  بناؤه  يتم 

في  الالعبون  يقع  حيث  بادل،  بريميير 

وعلى  الجولة  عمل  استراتيجية  صميم 

نحو  بشغف  نتطلع  نحن  أولوياتها.  رأس 

أوروبا،  في  الثانية  الفئة  من  األولى  البطولة 

كما اننا على يقين بأن هذا الحدث الرياضي 

حيث  مدريد،  في   WiZink بمركز  جدير 

لالعبين  مذهال  المرتقب  الحدث  سيكون 

والمشجعين وجميع عشاق رياضة البادل«.

مدريد   P1 بادل  بريميير  بطولة  نقل  سيتم 

إعالمية  جهات  عبر  العالم  أنحاء  جميع  إلى 

الجنوبية  )أميركا   ESPN مثال  عالمية 

ومنطقة  والمكسيك  الوسطى  وأميركا 

)إيطاليا   Sky Sports الكاريبي(،  البحر 

والمملكة المتحدة وأيرلندا وألمانيا والنمسا 

وسويسرا(، beIN SPORTS )الشرق األوسط 

وشمال إفريقيا وجنوب شرق آسيا وأستراليا 

 Viaplayو وتركيا(  وفرنسا  ونيوزيلندا 

وفنلندا  والنرويج  والدنمارك  )السويد 

وأيسلندا وإستونيا والتفيا وليتوانيا وبولندا 

الصحراء  )جنوب   SuperSportو وهولندا( 

)تشيكيا   Arenaو أفريقيا(   - الكبرى 

وغيرها  )اليونان(   Cosmoteو وسلوفاكيا( 

عنها  اإلعالن  سيتم  التي  الجهات  من  الكثير 

في الوقت المناسب.

للخيل العربية األصيلة

تداخيل كأس قطر فرنسا
أعلن أمس عن تداخيل الخيل 

المشاركة في سباق »شوط« كأس قطر 

فرنسا من الفئة الثانية للخيل العربية 

األصيلة الذي سيقام غدًا بمضمار 

»شانتلي« وبتنظيم مؤسسة »فرانس 

غالو«.

وضمت التداخيل ثمانية رؤوس من 

الخيل، أبرزها المهرة »حشمة« ملك 

سمو الشيخ محمد بن خليفة آل ثاني 

وبإشراف المدرب فرانسو رو وبقيادة 

الخيال ماكسيم غويون، لتدافع عن 

الفوز في الشوط في ثاني مشاركاتها 

بعد فوزها في األولى التي كانت في شهر 

أبريل الماضي بمضمار »تارب«.

{  من لقاء رئيس النادي ووسائل اإلعالم


