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عنابي اليد الشاطئية 
يفوز على »النيوزيلندي«

األول  الشوط  القطري  المنتخب  وأنهى 

يواصل  أن  قبــل   ،)12   /  18( بنتيـجـــة 

تفوقه في الشوط الثاني الذي أنهاه بواقع 

)22 /  6(، وحســــم بالتالي الفـــوز لصالحه 

)2 /  صفر(.

وسوف يخوض المنتخب القطري مباراته 

الثانية في وقت الحق اليوم أمام المنتخب 

الكرواتي.

اليد  كرة  منافسات  في  وتشارك 

الشاطئية بدورة األلعاب العالمية سبعة 

مجموعتين،  على  توزيعها  تم  منتخبات 

منتخبات  األولى  المجموعة  تضم  حيث 

تضم  فيما  وكرواتيا،  ونيوزيلندا  قطر 

البرازيل  منتخبات  الثانية  المجموعة 

واألرجنتين  األميركية  المتحدة  والواليات 

وبورتوريكو.

الثالثة  هي  الحالية  المشاركة  وتعد 

األلعاب  بدورة  القطري  للمنتخب 

العالمية، حيث كان قد شارك في نسخة 

2013 التي أقيمت في كولومبيا وحل فيها 
في  أقيمت  التي   2017 ونسخة  رابعا، 

البرونزية،  الميدالية  فيها  وحقق  بولندا 

في   1  -  2 المجري  نظيره  على  فوزه  بعد 

مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وفد رسمي يصل الدوحة إلنهاء كافة التجهيزات

أوروغواي يختار مقر إقامته خالل »المونديال«

البعثة وصلت تركيا برئاسة عبدالرحمن أمير

»بورصة« تجهز مسيمير

بولمان  فندق  أوروغواي  منتخب  اختار 

األول  المنتخب  بعثة  إلقامة  باي  ويست 

كأس  بطولة  في  المشارك  القدم  لكرة 

العالم 2022 بالعاصمة القطرية الدوحة، 

ألمانيا،  قطر،  منتخبات:  بمشاركة 

كرواتيا،  بلجيكا،  فرنسا،  الدنمارك، 

سويسرا،  إنجلترا،  صربيا،  إسبانيا، 

البرازيل،  بولندا،  البرتغال،  هولندا، 

إيران،  أوروغواي،  اإلكوادور،  األرجنتين، 

السعودية،  اليابان،  الجنوبية،  كوريا 

المتحدة  الواليات  المكسيك،  كندا، 

المغرب،  السنغال،  غانا،  األميركية، 

أستراليا،  ويلز،  الكاميرون،  تونس، 

كوستاريكا.

وسيصل إلى الدوحة خالل الفترة المقبلة 

إلكمال  األوروغوياني  االتحاد  من  وفد 

الدوحة  بولمان  فندق  ويقع  الترتيب، 

الخليج الغربي المصنف فئة 5 نجوم في 

أبرز أحياء الدوحة تألًقا، وهو برج عصري 

بضع  بعد  على  االرتفاع  وشاهق  مدهش 

مركز  من  األقدام  على  سيًرا  فقط  دقائق 

جيت  وذا  والمؤتمرات  للمعارض  الدوحة 

مول وسيتي سنتر الدوحة مول للتسوق.

ويتواجد فندق بولمان في الدوحة الخليج 

الغربي على بعد 20 دقيقة من مطار حمد 

مركز  مترو  محطة  من  وبالقرب  الدولي 

ويعتبر  والمؤتمرات،  للمعارض  الدوحة 

الغربي  الخليج  الدوحة  بولمان  فندق 

المعالم  أبرز  لزيارة  رائعة  انطالق  نقطة 

ومتحف  واقف،  سوق  مثل  السياحية، 

الدوحة،  وكورنيش  الوطني،  قطر 

العالم  كأس  ومالعب  اللؤلؤة،  ومنطقة 

2022 في قطر.
وُصمم ليناسب مختلف قطاعات األعمال 

الترفيه،  أو  للعمل  القادمين  الضيوف 

شقة  و93  وجناحا  غرفة   375 ويضم 

الغربي،  الخليج  ذات إطالالت خالبة على 

إلى جانب تسعة مفاهيم مطاعم مبتكرة 

اجتماعات  وقاعات  المأكوالت،  ألشهى 

طراز  أحدث  على  عصري  وسبا  عصرية، 

وتراس فخم مع حمام سباحة مكشوف.

وكان فيدي فالفيردي، نجم ريال مدريد، 

أكد سابًقا أن منتخب بالده األوروغواياني 

يمكنه المنافسة على لقب كأس العالم 
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التي ستقام في قطر. وحلت أوروغواي في 

المجموعة الثامنة، إلى جانب منتخبات 

الجنوبية،  وكوريا  وغانا  البرتغال 

الالعبين  من  جديد  جيل  على  وتعتمد 

العبي  مع  مميز  مزيج  تشكيل  يمكنهم 

ولويس  كافاني  إدينسون  أمثال  الخبرة 

سواريز.

صحيفة  مع  مقابلة  في  فالفيردي  وقال 

كل  العمل  »مع  اإلسبانية:  »ماركا« 

شيء ممكن، نواجه كل مباراة بالتواضع 

المعتاد في هذا البلد.. نحن متحدون 

العب،  وكل  كمجموعة  جدا 

يعمل  األخير،  إلى  األول  من 

جميعا  لدينا  كان  إذا  للفريق، 

يمكننا  واتحاد،  وإيمان  ثقة 

عظيمة..  أشياء  تحقيق 

ال  أو  يحدث  ما  ذلك،  بعد 

القدم..  كرة  على  يعتمد 

ال  مع  التاريخ  صنع  سنحاول 

سيليستي«.

في  المنتخب  ويتواجد 

تضم  التي  الثامنة  المجموعة 

منتخبات:  أوروغواي  جانب  إلى 

البرتغال، غانا، كوريا الجنوبية.

بنادي  القدم  لكرة  األول  الفريق  بعثة  أمس  تركيا  إلى  وصلت 

وتحديًدا  بتركيا   تحضيري  معسكر  إلقامة  الرياضي   مسيمير  

البعثة(  )رئيس  أمير  عبدالرحمن  برئاسة   »بورصة «  بمنطقة 

المعسكر  إلقامة  والالعبين  والطبي  واإلداري  الفني  والجهاز 

.2023   /  2022 التدريبي استعدادا للموسم الرياضي 

رشتيه  مبارك  المدرب  مع  تعاقده  عن  أعلن  مسيمير  نادي  وكان 

أندية  بعدة  رشتيه  لعب  وقد  الفريق،  تدريب  قيادة  ليتولى 

والشحانية،  والمرخية  وقطر  والسيلية  الريان  مثل  قطرية 

بأسباير. مدرًبا  وعمل 

السابق،  الريان  هداف  العنزي  سعود  المهاجم  مسيمير  وضم 

كما وّقع مسيمير مع الحارس شاهين غانم الكواري.

إطار  في  جدد  محترفين  أربعة  مع  مسيمير  نادي  وتعاقد 

وهم:   ،2023-2022 الجديد  للموسم  الفريق  استعدادات 

المحترف  أما  برامبيال،  ولوكاس  كانتانهيدي  برونو  البرازيليان 

والمحترف  كا،  سولهيون  الجنوبي  الكوري  الالعب  فهو  الثالث 

األخير هو األردني رجائي عايد قادما من الوحدات األردني.

خالل  اإلعدادية  المباريات  من  عددا  مسيمير  فريق  وسيخوض 

متدرجة  وستكون  بتركيا،  اإلعداد  فترة 

الفني  الجهاز  خاللها  من  ويعمل 

النطالق  الالعبين  لتجهيز 

الدرجة  دوري  مباريات 

الثانية.

في أولى تجاربه الودية بعد الفوز على ليفربول برباعية

خسر نادي الريان بنتيجة 1 - 2 أمام فريق رودا الهولندي في أولى تجارب الرهيب 

خالل  الهولندية  أيندهوفن  مدينة  في  المقام  للفريق  اإلعدادي  بالمعسكر  الودية 

يوليو   24  -  6 من  الفترة 

الجاري.

الهولندي  الفريق  تقدم 

من   41 الدقيقة  في  بهدف 

طريق  عن  األول  الشوط 

فينتا، قبل أن يضاعف رودا 

سيبان  طريق  عن  التقدم 

تميم  وقلص   ،53 الدقيقة  في 

الدقيقة  في  النتيجة  منصور 

دوري  في  رودا  فريق  ويلعب   .60
الدرجة األولى الهولندي.

الفريق  يخوض  أن  المقرر  ومن 

متدرجة  ودية  مباريات  الرياني 

الفني  الجهاز  خاللها  من  يقف  المستوى 

على  كوردوفا  نيوكالس  التشيلي  بقيادة 

المقرر  النجوم  دوري  بدء  قبل  الالعبين  جاهزية 

انطالقته في األول من أغسطس.

منافسه  على  كبيرا  فوزا  يونايتد  مانشستر  فريق  حقق   - قنا   - بانكوك 

بانكوك  كأس  على  الودية  المواجهة  في  رد  دون  برباعية  ليفربول  التقليدي 

التي جمعتهما على ملعب »راجامانجاال« في العاصمة التايلندية، ضمن جولة 

الفريقين في آسيا 

استعدادا للموسم 

وسجل  الجديد. 

مانشستر  أهداف 

من  كل  يونايتد 

سانشو،  جادون 

فريد،  والبرازيلي 

أنتوني  والفرنسي 

واألورغوياني  مارسيال، 

عند  بيليستري  فاكوندو 

و76.  و33  و30   12 الدقائق 

البرتغالي  الدولي  غياب  المواجهة  وشهدت 

في  صالح  محمد  المصري  الدولي  شارك  فيما  يونايتد،  مانشستر  العب  رونالدو  كرستيانو 

الممتاز  اإلنجليزي  الدوري  أنهى  قد  كان  ليفربول  أن  يذكر  الثاني.  الشوط  خالل  »الريدز«  صفوف 

الموسم الماضي في المركز الثاني بفارق نقطة فقط عن البطل مانشستر سيتي، فيما احتل مانشستر 

يونايتد المركز السادس وفشل في التأهل لدوري أبطال أوروبا.

الريان يخسر أمام »رودا« الهولندي مانشستر يونايتد بطال لكأس »بانكوك«

في أولى مبارياته بدورة األلعاب العالمية

بثنائية سجلها جوناثان كودجيا

أم صالل يتغلب على »أضنه دمير« التركي
على  الفوز  صالل  أم  فريق  حقق 

التركي  سبور  دمير  أضنه  فريق 

الودية  المباراة  في  رد  دون  بهدفين 

معسكره  خالل  للصقور  الثانية 

صالل  أم  هدفي  وسجل  التركي، 

قوية  مباراة  في  الفريق  مهاجم  كودجيا 

ومثيرة.

طيبة  نتيجة  يحقق  أن  الصقور  واستطاع 

لالطمئنان على تجربة الفريق الثانية خالل 

معسكره، خاصة أن وسام رزق مدرب الفريق 

قد أشرك العديد من الالعبين لتجربتهم.

ذات  ستكون  مباريات  ثالث  ويخوض 

من  قدر  أكبر  تحقيق  في  كبيرة  فائدة 

الفريق  عناصر  بين  والتناغم  االنسجام 

بقيادة  الجدد  المحترفين  بوجود 

كودجيا  جوناثان  اإليفواري  المهاجم 

والهولندي  تكسيرا  جواو  والبرتغالي 

صديقي،  إدريس  األصل  المغربي 

الله  عبد  المغربي  جانب  إلى 

سيردار  واألوزبكي  الخفيفي، 

راشيدوف الذي حل بديال 

ياسين  لألردني 

البخيت.

{ رئيس أوروغواي مع الالعبين

كتب       عوض الكباشي

فالفـيـردي : نســعى 

لكتابة التاريخ في قطر 

وهدفنا المنافسة على اللقب

}

 فالفيردي

}

الريان يعتذر عن بطولة الطائرة الدولية
اعتذر نادي الريان عن عدم المشاركة في البطولة الدولية للكرة الطائرة التي ينظمها 

10 فرق عربية.  نادي العين اإلماراتي خالل الشهر القادم بمشاركة 

للموسم  الفريق  إعداد  فترة  انطالق  لعدم  المشاركة  عدم  عن  الرهيب  اعتذار  ويأتي 

أول  الجديد  للموسم  اإلعداد  فترة  الرهيب  يبدأ  أن  المنتظر  من  حيث  الجديد، 

في  انطالقه  والمنتظر  العام  هذا  الطائرة  الكرة  موسم  انطالق  لتأخر  نظرا  أكتوبر، 

القادم. يناير  شهر 

 }

جوناثان كودجيا

}

{ الفريق خالل المغادرة

{ لقطة من المباراة

برمنغهام - قنا - فاز المنتخب القطري لكرة اليد 
الشاطئية على نظيره النيوزيلندي )2 /  صفر( في 
أولى مبارياته ضمن منافسات المجموعة األولى 

بدورة األلعاب العالمية في نسختها الحادية عشرة 
المقامة حاليا في مدينة برمنغهام األميركية، 

وتستمر لغاية 17 يوليو الجاري.
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عبدالله المزروعي العب منتخبنا الوطني السابق يؤكد لـ $ الرياضي:

ما يحدث من أنديتنا »تخبط وفشل«..!

عن  قطر  نجوم  دوري  مؤسسة  وأعلنت 

القدم  لكرة  القطري  الدوري  بطولة  انطالق 

دوري نجوم QNB للموسم الرياضي 2022 

المقبل،  أغسطس  من  األول  في   2023   /
منافسات  انطالق  موعد  تحديد  وتم 

بعد  القدم  كرة  في  الجديد  الموسم 

المعنية. الجهات  مع  التنسيق 

المقبل  الرياضي  الموسم  وسيتزامن 

/ 2023( مع احتضان دولة قطر ألهم   2022(

األحداث الرياضية في العالم، وهو بطولة 

التي   2022 قطر   FIFA العالم  كأس 

والعشرين  الحادي  من  الفترة  في  ستقام 

من  عشر  الثامن  وحتى  نوفمبر  من 

الجاري. العام  ديسمبر من 

عطًفا  الحالي  الموسم  في  الدوري  وحول 

قال  وتعاقداتها،  األندية  تحضيرات  على 

فاشال،  دوريا  أتوقع  المزروعي:  عبدالله 

للتحضير  تعمل  األندية  أن  خاصة 

هناك  ولكن  الجديد،  الرياضي  للموسم 

يبشر  ما  وهو  للمحترفين  كبير  غياب 

نعيش  وتابع:  جدا.  صعب  بموسم 

موسم  وهو  استثنائيا،  موسما  حاليا 

كأس العالم واألعين كلها نحو قطر ومدى 

اهتمام  محط  اآلن  قطر  ودوري  جاهزيتها، 

الجميع. وأنظار 

التي  األندية  على  يجب  أنه  وأوضح 

تسعى للمنافسة تجهيز بديل لكل العب 

المشاركة  على  ينافسه  حتى  الفريق  في 

على  األساسي  الالعب  ويظل  أساسيا، 

الثانية  والنقطة  نفس حماسه ومستواه، 

جهاز  من  الفريق  متطلبات  تحديد  هي 

مطلوب،  االستقرار  ألن  والعبين  فني 

العناصر  على  االعتماد  أيضا  ويجب 

مثل  في  خاصة  الصغيرة  األعمار  صاحبة 

الوقت. هذا 

يمتلك  الغرافة  أن  إلى  المزروعي  وأشار 

على  وشبابا  ناشئين  قاعدة 

وهناك  المستويات،  أعلى 

نقطة أخرى مهمة وهي 

اختيار  يجب  أنه 

الغرافة  في  لجنة 

التعاقد  أجل  من 

المحترفين  مع 

ممتاز  بمستوى 

صفقة  بجانب 

ياسين  الالعب 

التي  براهيمي 

الجزائري  أن  مع  )عادية(  صفقة  اعتبرها 

أفضل  يعتبر  براهيمي  ياسين 

وهو  الماضي  الموسم  في  المحترفين 

الصفقة  تبقى  ولكن  فنيا،  متميز  العب 

عادية على اعتبار أنه العب جاهز وال يقدم 

إلى  نحتاج  ما  ودائما  طويلة،  لسنوات  لك 

تحتاج  إشكالية  وهي  الجاهز،  الالعب 

لمعالجة.

السابق  الغرافة  نجم  المزروعي  وتابع 

الماضي  الموسم  في  الوكرة  قائاًل: 

المحترفين  بعض  مع  تعاقد 

واستطاع  »المغمورين« 

في  يتواجد  أن  بهم 

الثالث  المركز 

على  متفوًقا 

تعاقدات  أندية 

محترفين  مع 

كبيرة،  وأسماء 

الوكرة  أن  إال 

الموعد  في  كان 

محترفوه  وقدم 

وكانوا  مثاليا  أداء 

اإلبداع،  قمة  في 

»الحصان  يكون  ألن  الوكرة  أرشح  ولذلك 

ينافس  وأن  الحالي،  الموسم  في  األسود« 

على لقب الدوري في ظل عدم وجود العبي 

فرصة  بمثابة  وهي  األندية،  مع  المنتخب 

لمنافسة  األندية  وبقية  الوكرة  لفريق 

السد والدحيل. وأردف المزروعي: بجانب 

الوكرة أتوقع الغرافة للمنافسة على لقب 

الدوري في حال تعاقد مع ثالثة محترفين 

مهدي  الجزائري  الثنائي  بجانب  مميزين 

براهيمي. وياسين  تاهرات 

في  والريان  للدحيل  توقعاته  وعن 

أتمنى  المزروعي:  قال  اآلسيوية،  البطولة 

وإلى  نقطة  أبعد  إلى  الفريقان  يصل  أن 

اآلسيوي،  باللقب  والتتويج  الفوز 

واقع  ومن  بصراحة  لكن 

إن  أقول  أشاهده  ما 

صعبة  »اآلسيوية« 

الدحيل  على 

عطًفا  والريان 

نراه  ما  على 

األندية  في 

 ، ى خر أل ا

إلى  باإلضافة 

قطر  ممثلي  يساعد  ال  لألسف  الدوري  أن 

اآلسيوية  للبطولة  الجيد  التحضير  على 

التي تضم فرقا قوية، ورغم ذلك أتمنى أن 

الفنية  اإلضافات  تقديم  في  أنديتنا  توفق 

وتقديم  الصيفية  التنقالت  فترة  في 

المنافسة. خالل  األفضل 

تعمل  ال  األندية  إدارات  بعض  إن  وقال 

واتضح  واجباتها،  تعرف  وال  باحترافية 

باحترافية،  وتعمل  تفكر  لم  األغلبية  أن 

وسهل  متاح  شيء  كل  وقت  في  ونحن 

الالعبين. الكثير من  والسوق فيه 

وال  انطالق  من  اقترب  الدوري  وأضاف: 

األندية  في  مهمة  ملفات  هناك  تزال 

أنديتنا  بعض  ولألسف  تحسم  لم 

والجمهور  يمضي  والزمن  )نايمين( 

ويأمل  وينتظر  يترقب 

تنجح  أن  في 

في  اإلدارات 

قد  لتعا ا

أفضل  مع 

وتابع:  األسماء. 

العبينا  أمام  اآلن  الفرصة 

بصورة  الظهور  أجل  من  الشباب 

ظل  في  أنفسهم  وتقديم  جيدة 

الوطني  المنتخب  العبي  غياب 

األول.

البعض  أن  إلى  المزروعي  وأشار 

والدحيل  السد  قوة  عن  يتحدث 

»حجة  وهي  وإمكانياتهما 

يتحجج  ال  فالقوي  الضعيف«، 

ومع  الحجج،  هذه  بمثل 

أنه  إال  والدحيل  للسد  احترامنا 

والتغلب  منافستهما  باإلمكان 

للقوة.  عليهما وهو فقط يحتاج 

{ خاميس

الدوري على 
وشك االنطالق 

وأغلب األندية ال 
تعرف ماذا تريد

»الوكرة« سيكون 
الحصان األسود..

و»اآلسيوية« 
صعبة على 

الدحيل والريان 

اختيار المحترفين يتم بـ »عشوائية«.. 
والالعب المواطن تفوق على األجنبي 

بعض إدارات األندية »نايمين« وبعيدة عن االحترافية وجاءت من أجل »الشو«

شدد عبدالله المزروعي، العب الغرافة 
ومنتخبنا الوطني السابق، على ضرورة 

اختيار الالعب المحترف وفق آلية تخدم 
ناديه، وبالتالي تسهم في تطور الدوري 

القطري.
وأكد المزروعي على أن إدارات بعض األندية 

التي لم تكمل حتى اللحظة والدوري 
في طريقه لالنطالق )تتخبط(، خاصة 
أن جميع األندية حاليا في معسكرات 

تحضيرية وتلعب مباريات ودية وكل هذه 
المعسكرات بدون الالعبين المحترفين.

وقال العب الغرافة السابق: لألسف وبكل 
أمانة وشجاعة أقول إن هناك إدارات أندية 

تعمل من أجل »الشو« فقط وال تعرف 

مهامها اإلدارية ومتطلبات العمل 
اإلداري، ولذلك تجدها تستفيد 

من موقعها، ولكن األندية لم 
تستفد من تواجدهم.

وأضاف المزروعي: ال توجد أفكار 
جديدة للتطوير وال حتى رعاية 

لألندية، واألغلبية ال رغبة لها في 
التطوير. وتابع: األندية قطرية 

بكل تأكيد، وهناك فوارق كبيرة 
بين اإلدارة المكتبية واإلدارة 

الميدانية، ألن الميدانية 
تتطلب مسؤولين يتحركون 

من أجل اكتشاف المواهب 
والموارد للنادي، بينما 
المكتبية تجلس في 

مكاتبها دون إظهار 
قرارات قوية.

}

مدرب السد

}

{ شجاع خليل زاده

 }

إدميلسون

}

     حاوره       عوض الكباشي

}

عبد الله 

المزروعي

}

}

كريسبو 

}

}

 بن يطو

}

صفقة براهيمي 
»عادية«.. رغم أنه 
مميز ومن أفضل 

المحترفين 

{ براهيمي


