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بعثة الشحانية تغادر إلى تركيا
غادرت بعثة فريق الشحانية إلى تركيا أمس إلقامة المعسكر التحضيري للموسم الجديد -2022 2023 

بمدينة يلوا، على أن يستمر المعسكر حتى 3 أغسطس المقبل، وسيتضمن برنامج الشحانية خالل 

التدريبات  بخالف  الفرق،  من  عدد  مع  المستوى  متدرجة  ودية  مباريات   3 خوض  الخارجي  معسكره 

البداية  كانت  أن  بعد  اإلعداد  من  الثانية  المرحلة  هو  الخارجي  المعسكر  ويعتبر  والبدنية..  الفنية 

منتصف يونيو على ملعب الجامعة وهي المرحلة المهمة للفريق وذلك قبل العودة إلى الدوحة للدخول 

المدرب  الفني بقيادة  الجهاز  الموسم الجديد، كما سيعمل  النهائية واألخيرة النطالق  التحضيرات  في 

اإلسباني ألفارو ميخيا على تحقيق أكبر قدر من االستفادة خالل معسكر اإلعداد حتى يكون الفريق جاهزًا 

تمامًا من جميع النواحي لتحقيق نتائج إيجابية والمرجوة بدوري الدرجة الثانية الذي سيسعى خالله 

.QNB الشحانية للتأهل لدوري نجوم

  كتب         عادل النجار

الشاطئية  اليد  لكرة  الوطني  منتخبنا  واصل 

في  العالمية  األلعاب  دورة  في  الناجح  مشواره 

في  حاليا  المقامة  عشرة  الحادية  نسختها 

إلى  تأهل  حيث  األميركية،  برمنغهام  مدينة 

البطولة  منافسات  من  النهائي  نصف  الدور 

/  صفر   2 البورتوريكي  بعد فوزه على المنتخب 

بهذا  رصيده  ليرفع  الرئيسي،  الدور  ختام  في 

الثاني  المركز  بها  احتل  نقاط  أربع  إلى  الفوز 

ليتأهل  الكرواتي  المنتخب  خلف  لمجموعته 

المجموعة  أول  البرازيلي  المنتخب  لمالقاة 

األخرى في الدور نصف النهائي.

وقدم منتخبنا مستوى مميزا خالل المباراة التي 

تفوق فيها بشكل واضح، ونجح في التعامل مع 

ويمتلك  المناسب،  بالشكل  اللقاء  مجريات 

وخبرات  عالية  قدرات  ذات  عناصر  منتخبنا 

الشاطئية  اليد  عنابي  يضم  حيث  كبيرة، 

وسيد  اليافعي،  محسن  هم:  العبين  عشرة 

ومحمد  دنقير،  وأمير  مراد،  وعبدالرزاق  قناوي، 

حسن صالح، ومحمد السوسي، وهاني كاخي، 

وعلي  زكي،  أحمد  ومحمد  محمد،  ومعتصم 

أحمد.

بالدور  األولى  مباراته  في  فاز  قد  منتخبنا  وكان 

صفر،    /  2 األرجنتيني  نظيره  على  الرئيسي 

بورتوريكو  على  بفوزه  بنجاح  مشواره  وواصل 

أن  بعد  النهائي  نصف  للدور  التأهل  وضمان 

بالدور  األولى  المجموعة  في  ثانيا  حل  قد  كان 

صفر    /  2 نيوزيلندا  على  فوز  من  التمهيدي 

وخسارة أمام كرواتيا صفر /  2، لكنه حقق الهدف 

ومواصلة  النهائي  لنصف  التأهل  وهو  االساسي 

المشوار بنجاح في البطولة.

في  للفوز  الشاطئية  اليد  عنابي  ويسعى 

المباراة  نحو  المشوار  ومواصلة  النهائي  نصف 

حيث  جديد،  إنجاز  تحقيق  أجل  من  النهائية 

للمنتخب  الثالثة  هي  الحالية  المشاركة  تعد 

الوطني لليد الشاطئية بدورة األلعاب العالمية، 

التي   2013 نسخة  في  شارك  قد  كان  حيث 

ونسخة  رابعا،  فيها  وحل  كولومبيا  في  أقيمت 

فيها  وحقق  بولندا  في  أقيمت  التي   2017
نظيره  على  فوزه  بعد  البرونزية،  الميدالية 

المركزين  تحديد  مباراة  في   1  -  2 المجري 

التي  المقاومات  األدعم  ويمتلك  والرابع،  الثالث 

وتحقيق  النسخة  هذه  خالل  منافسًا  تجعله 

المزيد من اإلنجازات لليد القطرية.

حقق منتخبنا الوطني للشباب الفوز على نظيره اإلماراتي بنتيجة 74-86 

في أولى مبارياته للبطولة العربية للشباب والتي أقيمت بالصالة المغطاة 

 21 إلى   14 من  الفترة  خالل  العربية  مصر  بجمهورية  الزهور  نادي  في 

واإلمارات، والسعودية،  6 منتخبات وهي: قطر،  الجاري، بمشاركة  يوليو 

والكويت، والجزائر، باإلضافة إلى مصر )المستضيف(. ومن نتائج البطولة 

حقق المنتخب الجزائري فوزا كبيرا على نظيره الكويتى بنتيجة 44-99 

في افتتاح مباريات البطولة.

في  الكويتي  نظيره  الوطني  منتخبنا  ويواجه  اليوم  المنافسة  وتتواصل 

الـ4:00 عصر،  الـ4:00 عصًرا، ومع منتخب السعودية يوم غٍد السبت في 

أن  المقبل، على  المنتخبات على راحة سلبية يوم األحد  وتحصل جميع 

المنتخب  مع  يلتقي  حيث  المقبل،  اإلثنين  البطولة  مباريات  تستأنف 

الجزائري في الـ4:00 عصًرا.

الـ8:00  لها في  المقرر  األول بلقاء مصر  الدور  البطولة في  ويختتم مباريات 

المقبل،  األربعاء  راحة  على  المنتخبات  وتحصل  المقبل،  الثالثاء  مساء 

التمهيدي مع ثاني  وأول  التمهيدي،  رابع  التمهيدي مع  أن يلتقي ثالث  على 

التمهيدي الخميس المقبل، وتختتم البطولة يوم 21 من الشهر الجاري.

قوية  مباراة  قد  الفريق  بان  العنابي  بعثة  رئيس  الدوسري  طالل  وصرح 

برغبة  اللقاء  دخلوا  العنابي  العبي  وأن  المستحق  الفوز  على  لله  والحمد 

الفوز إلي تحقق بعد أداء قوي ونأمل في مواصلة االنتصارات والقادم سيكون 

أفضل.

منتخبنا يتطلع إلنجاز في دورة األلعاب بأميركا

عنابي الشاطئية لنصف نهائي »العالمية«

يواجه الكويتي في »عربية السلة« للشباب

العنابي يتغلب على اإلماراتي

في آخر مبارياته بمعسكره اإلسباني

القطراوي يواجه 
ليفانتي.. اليوم

الخارجي  معسكره  في  الودية  مبارياته  قطر  فريق  يختتم 

في  ليفانتي  فريق  مع  اليوم  يلتقي  حيث  إسبانيا،  في  المقام 

تجربة ودية يسعى من خاللها للوقوف على جاهزيته للموسم 

الجديد، حيث يتطلع لالستفادة من هذا اللقاء بالشكل الالزم 

المغربي  بقيادة  الفني  الجهاز  لدى  الكبيرة  الرغبة  ظل  في 

يوسف سفري في تجهيز الملك القطراوي بأفضل صورة قبل 

.QNB بداية دوري نجوم

اإلنجليزي  بورتسموث  نادي  أمام  خسر  قد  القطراوي  وكان 

معسكره  ضمن  الودية  مبارياته  ثاني  في   2  – صفر  بنتيجة 

اإلعدادي في إسبانيا، في حين كان قد تغلب على رديف نادي 

مبارياته  أولى  في   2-4 بنتيجة  اإلنجليزي  سيتي  إكستر 

الودية في معسكره اإلعدادي.

الودية  المباراة  من  كبيرة  بصورة  لالستفادة  الفريق  ويتطلع 

ومسائية  صباحية  فترتين  على  التدريبات  أن  خاصة  اليوم 

كبيرة  بصورة  القطراوي  جاهزية  رفعت  الماضية  األيام  خالل 

من  الالعبين  استفادة  على  للوقوف  فرصة  اليوم  ودية  وتبقى 

تحضيرات الفترة الماضية.

الجماهير تحمل المؤسسة تأخر التعاقدات

!..»QSL« طقطقة« علـى«

ولذلك وخوًفا من كل هذه التطورات في تقليص األندية 

واالستراتيجية كان للجمهور رأي واضح أن كل ما يحدث 

تتحمله مؤسسة دوري نجوم قطر على اعتبار أنها تملك 

الحق بخصوص لجنة المحترفين التي كونتها وأعلنت 

عنها مؤخرا.

السبب  المؤسسة  حملت  دورينا  أندية  جماهير 

أن  بعد  التأخير،  وفي  اإلخفاق  في  والمباشر  الرئيسي 

اتجهت لخوض المعسكر التحضيري للموسم الجديد 

اكتمال  بدون  العودة  على  أغلبها  وشارفت   2023 ـ   2022
المحترفين مثل الريان والغرافة وقطر والعربي والدحيل 

الذي يحتاج لمحترف واحد فقط. 

تواجد  المعسكرات  إيجابيات  من  أن  يعرف  والجميع 

والمواطنين  المحترفين  مستوى  على  الالعبين  جميع 

برفقة الجهاز الفني حتى يكون المدرب قادرا على صناعة 

تحقيق  على  القادرة  والتشكيلة  المناسبة  التوليفة 

ذهبت  أجلها  من  والتي  الفرق  إليها  تسعى  التي  األهداف 

في  التحضيرية  الودية  والمباريات  المعسكرات  إلقامة 

بكل  يعتبر  لموسم  اإلعداد  من  األخيرة  قبل  المرحلة 

قطر  مونديال  مع  يتزامن  ألنه  استثنائيا  المقاييس 

2022، وبعد نهاية الموسم سيتم تقليص أندية الدرجة 
جعلت  المعطيات  تلك  كل  فقط..  أندية   10 إلى  األولى 

أنه من باب أولى أن يكون هناك اهتمام مضاعف وتركيز 

على المرحلة المقبلة والموسم الجديد، إلى أن اتضح أن 

إدارات األندية لها رأي آخر.

على  غرد  جاسم  خالد  المجلس  برنامج  وراعي  اإلعالمي 

االجتماعي  التواصل  موقع  على  الشخصي  حسابه 

»تويتر« تغريدة وجدت الجماهير فيها فرصتها لتعبر عن 

نايمين  اللي  األندية  »إلى  جاسم:  خالد  وكتب  غضبها، 

القطري  الدوري  راح يتم تقليص عدد فرق  العسل..  في 

إلى 10 أندية ابتداء من موسم 23/ 24، يعني في فريقين 

على  اشتغلوا  الثانية..  الدرجة  لدوري  يهبطون  راح 

واختاروا  المواطنين..  في  الله  وهالله  المحترفين  ملف 

الالعبين اللي يفوزونكم، التخبط في االختيار راح يضيع 

الفريق وراح يهبط«.

وكان هناك سؤال على صفحة أخبار الكرة القطرية يقول 

على  ومتبقي  األندية  صفقات  تأخر  سبب  ما  السؤال: 

بداية الدوري أقل من 3 أسابيع؟؟، ووجد هو اآلخر إجابات 

فيها هجوم كبير على مؤسسة دوري نجوم قطر.

من  كثير  بخلي  »القرار  صفحته:  في  الرشيد  وكتب 

يعتزلون،  والمخضرمين  موهوبين  الغير  الالعبين 

عدد  في  زيادة  األنديه،  عدد  تخفيض  حال  في  مطلوب 

المباريات، تصل إلى 36 مباراة«. { من مباريات سابقة للدوري

�سعادة �ل�سيخ حمد بن �سحيم بن حمد �آل ثاين 

رئي�س نادي قطر �لريا�سي  

ونائبـــــه

�ل�سيخ �سحيم بن عبد�لعزيز �آل ثاين 

وجميع �أع�ساء �لنادي ومنت�سبيه

يتقدمون بخال�س �لعز�ء وعظيم �ملو��ساة �إىل 

 �لو�لــد

علي ربيعة عي�سى �لز�مل �لكو�ري

رئي�س �لنادي �سابقًا

بوفاة �ملغفور لها باإذن �هلل تعاىل 

زوجـــتــه
�سائلني اهلل العلي القدير اأن يتغمد الفقيدة بوا�سع رحمته 

واأن ي�سكنها ف�سيح جناته ويلهم اأهلها وذويها ال�سرب وال�سلوان

   كتب         عوض الكباشي

يظل تأخر التعاقد مع المحترفين خالل الموسم الرياضي حتى اآلن بمثابة 
إشارة قوية إلى أن الموسم سيكون فيه الكثير من المشاكل واإلخفاقات 

على مستوى النتائج والمراكز بالنسبة لبعض األندية، وارتباط األمر 
بتقليص عدد األندية إلى 10 أندية بداية من الموسم المقبل.
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وصل تركيا.. وتسلم مهامه مع مسيمير

المغربي المتقي مساعدا للمدرب روشتيه

المتقي  عبدالجبار  المغربي  المدرب  انضم 

مسيمير،  لفريق  الفني  الجهاز  ليكمل 

الوطني  للمدرب  مساعدا  مهمته  وتسلم 

المتقي  أن  المعروف  ومن  روشتيه،  مبارك 

عمل  حيث  كبيرة  كروية  بخبرة  يتمتع 

أندية  عدة  في  مدرب  ومساعد  كمدرب 

عريقة في المغرب وقطر مثل الوداد والرجاء 

ونهضة بركان ومعيذر والسد وأم صالل مما 

الجهاز  تثري  متميزة  إضافة  منه  يجعل 

والفريق.

قيادة  مهمة  روشتيه  مبارك  المدرب  ويقود 

الحالي  الرياضي  للموسم  مسيمير  فريق 

عدة  في  روشتيه  لعب  وقد  2023م،    /  2022
وقطر  والسيلية  الريان  مثل  قطرية  أندية 

ضمن  لعب  كما  والشحانية،  والمرخية 

وعمل  قبلها،  السنية  الفئات  في  المنتخب 

مسيمير  شباب  فريق  ودرب  بأسباير  مدربا 

األول  الفريق  درب  كما  مواسم،  ثالثة  لمدة 

الدرجة  بكأس  الفوز  معه  وحقق  أيضا 

الثانية بموسم 2020 /  2021م.

بنادي  القدم  لكرة  األول  الفريق  ويواصل 

الرياضي  للموسم  تحضيراته  مسيمير 

يقيمه  إعدادي  معسكر  خالل  من  الجديد 

المباريات  من  عدد  يتخلله  بتركيا  الفريق 

التحضيرية.

كتب       عوض الكباشي

العميد يخوض تجربة إعدادية يوم »17«

النعيمات ينضم لمعسكر األهلي

في بطولة األلعاب العالمية

للسنوكر  الوطني  منتخبنا  العب  تمكن 

التأهل  بطاقة  حصد  من  العبيدلي  علي 

لدور الثمانية من بطولة األلعاب العالمية، 

أالباما  بوالية  برمنجهام  مدينة  في  المقامة 

فوزه  إثر  األميركية،  المتحدة  الواليات  في 

بنتيجة  تويساب  التايالندي  الالعب  على 

)3-0( في مواجهة سيطرة فيها العب العنابي 

بالطول والعرض وتألق بشكل الفت.

وُيمثل العنابي في هذه البطولة كٌل من علي 

العبيدلي وأحمد سيف، حيث خاض أحمد 

سيف مواجهته األولى ضد الالعب البولندي 

من  متأخر  وقت  في  كواليسكي  أنتوني 

ليلة األمس الخميس، هذا وسيواجه علي 

العبيدلي نظيره األلماني أوميت ديكم اليوم 

في دور الثمانية.

وتقام بطولة األلعاب العالمية تحت إشراف 

أربعا  وتشمل  الدولية  األولمبية  اللجنة 

السنوكر،  منها  مختلفة  رياضة  وثالثين 

منافسات  لخوض  العبيدلي  وتأهل 

حصوله  بعد  األلعاب،  هذه  في  السنوكر 

على بطاقة خاصة بعد نتائجه الرائعة في 

بطولتي العالم وآسيا، خاصة في ظل تأهله 

إلى الدور ربع النهائي من بطولة آسيا.

وعلى مدار العامين الماضيين، شارك أكثر 

تأهيلية  أحداث  في  وطنيا  اتحادا   140 من 

أنفسهم  سيمثل  من  لتحديد  العالم  حول 

وبلدهم في األلعاب العالمية 2022.

سيف  وأحمد  العبيدلي  علي  ويسعى 

لتشريف الرياضة القطرية في هذا المحفل 

عن  العبيدلي  علي  وأبدى  الكبير.  الدولي 

سعادته لتحقيق الفوز في منافسات بطولة 

األلعاب العالمية والوصول لدور الثمانية في 

وجود كوكبة من نجوم اللعبة

علي العبيدلي 
يتأهل لدور الثمانية

اليوم في يوجين األميركية

برشم يدافع عن آماله في مونديال القوى

ذهبية  صاحب  على  المعقودة  اآلمال  وتبدو 

من  كبيرة  العالي  الوثب  في   2020 طوكيو 

في  به  ظفر  الذي  باللقب  االحتفاظ  أجل 

الدوحة  في  جرت  التي  األخيرة  النسخة 

أللعاب  آخر  إنجاز  ولتحقيق   ،2019 عام 

عن  غاب  قد  برشم  وكان  القطرية.  القوى 

المنافسات منذ حصوله على ذهبية أولمبياد 

جانماركو  اإليطالي  مع  مناصفة  طوكيو 

الذي  الدوحة  لقاء  في  فقط  ليظهر  تامبيري، 

الماسي،  الدوري  من  األولى  المرحلة  يعتبر 

خلف  م(  بـ)2.30  الثاني  المركز  في  فيه  حل 

الكوري الجنوبي سانجهيوك بـ)2.33 م(.

وسيشارك معتز برشم صاحب الـ31 عاما في 

العام  نسخة  للقب  حامالاً  باعتباره  يوجين 

الدولي  خليفة  ستاد  على  أقيمت  التي   2019
في الدوحة بقفزة بلغت 2.37م.

في  الذهبي  الصقر  مشاركات  وكانت 

حاملة  تكون  ما  دائما  العالمي  بطوالت 

توج  حيث  القطرية،  للرياضة  بإنجازات 

2017 في  الذهبية لنسخة  أيضا بالميدالية 

 ،2015 ا في بكين   رابعاً
َّ

لندن بعدما كان حل

دايجو  في  ا  وسابعاً  ،2013 موسكو  في  ا  وثانياً

الكورية الجنوبية عام 2011.

سهلة،  تكن  لم  للعودة  برشم  معتز  رحلة 

معكسرات  يخوض  أن  فّضل  قد  كان  حيث 

تحضيرية من أجل الوصول لكامل الجاهزية 

لبطولة العالم، بدل دخول غمار المنافسات.

الدولي  روما  لقاء  عن  الذهبي  الصقر  وغاب 

من  المخاوف  بعد  الماسي  الدوري  ضمن 

جاهزية النجم من أجل الدفاع عن لقبه بطالاً 

ر االعتذار 
َّ

ا أنه بر للعالم في يوجين، خصوصاً

آنذاك بسبب مشاكل صحية.

خارجية  معسكرات  برشم  معتز  وخاض 

في السويد وبولندا قبل أن ينتقل إلى لوس 

أنجليس في الواليات المتحدة األميركية.

حققها  م   2.43 لبرشم  وثبة  أفضل  ووصلت 

بلجيكا  في   2014 سبتمبر  من  الخامس  في 

خافيير  الكوبي  خلف  سنتيمتَرين  بفارق 

العالمي  القياسي  الرقم  صاحب  سوتومايور 

)2.45 م منذ 27 يوليو 1993(

غياب صاحب برونزية 
النسخة األخيرة

 2022 يوجين  العالم  بطولة  عن  سيغيب 

النسخة  في  البرونزية  الميدالية  صاحب 

ويتعلق  الدوحة،  في  أقيمت  التي  األخيرة 

سامبا  الرحمن  عبد  القطري  بالبطل  األمر 

المصاب.

وكان العداء القطري قد أجرى عملية جراحية 

في لندن بعد إصابة في وتر العضلة الخلفية 

تعرض لها ُقبيل المشاركة في لقاء الدوحة، 

المرحلة األولى من الدوري الماسي، في شهر 

البطولة  عن  بذلك  ليغيب  الماضي،  مايو 

السابقة  البطولة  في  ثالثا  حل  أن  بعد 

فارهولم  كارستن  النرويجي  فيها  فاز  التي 

بالميدالية الذهبية واألميركي راي بنجامين 

ل من ينزل تحت 
َّ
بالفضية، بعد أن أصبحا أو

حاجز الـ47 ثانية بعد حامل الرقم القياسي 

األميركي كيفن يانج )46.78 ث(.

مشاركة مصعب آدم وأوجونودي 
وسيمثل قطر أيضا العداء مصعب آدم الذي 

ا  ضمن التأهل للمونديال بعدما سجل توقيتاً

قدره 3.34.76 د في 4 يوليو من العام الماضي 

خالل لقاء ستوكهولم الدولي.

سباق  في  أوجونودي  فيمي  سيشارك  كما 

مرات   4 آسيا  بطل  واحتل  و200م(،  )100م 

التصنيف  في   26 المرتبة  100م  سباق  في 

للتصفيات  النهائي  الموعد  قبل  العالمي 

المؤهلة إلى بطولة العالم بعدما سجل 10.2 

ث في أولمبياد طوكيو.

بانتصار من الفئة الثالثة بمضمار التيست بفرنسا

»ِمزون« ملك الشقب ريسنغ تضاعف رصيدها
 × مونلو  )المأمون  »ِمزون«  المهرة  أكدت 

أنها  ريسنغ  الشقب  وإنتاج  ملك  ُمزون( 

بالمتابعة  وأنها جديرة  واعدة بحق  مهرة 

حيث  مستقبالاً،  السباقات  أكبر  في 

إضافة  من  مشاركاتها  ثالث  في  تمكنت 

فوزااً  يكن  ولم  لرصيدها،  الثاني  الفوز 

الثالثة  الفئة  من  انتصارااً  كان  بل  عاديااً 

حصدت  عندما  واقتداره  بجدارة  حققته 

 - العمانية  السلطانية  الخيالة  جائزة 

اإلناث  األصيلة  العربية  للخيل   3 رازيا 

على  1900م  لمسافة  سنوات   3 عمر 

مضمار التيست دو بوش بفرنسا، وذلك 

بإشراف المدربة إليزابيث برنار وبقيادة 

الخيال غاري سانشيز.

بقيادة  مسيرتها  بدأت  »ِمزون«  وكانت 

العام  هذا  مايو  شهر  في  الخيال  نفس 

في  جاءت  ثم  تولوز،  مضمار  على  بفوز 

الثانية  مشاركتها  في  الثالث  المركز 

)المرتجز( ملك وإنتاج  المهر »مراد«  خلف 

»مدرسة«  والمهر  أيضااً  ريسنغ  الشقب 

من  شوطااً  وكانت  الموري(  ريسك  )نو 

قبل  شانتيي  مضمار  على  الثانية  الفئة 

3 أسابيع.
لتواجه  المشاركة  هذه  في  وعادت 

العمرية،  فئتها  نفس  من  اإلناث 

منافساتها  على  بوضوح  تفوقها  وأثبتت 

وتهدي  الثاني،  فوزها  لتحصد  الخمس 

فاز  التي   3 رازيا  جائزة  ريسنغ  الشقب 

خالل  من  قبل  من  ريسنغ  الشقب  بها 

في  البحر(  إف  )إيه  الشام«  »ريم  المهرة 

.2019 عام 

»أو  المهرة  كانت  الشوط  انطالقة  ومع 

من  أول  بون(  دو  )سيرافان  الموري«  دوفي 

من  األولى  المراحل  في  المقدمة  شغلت 

بجوار  »ِمزون«  استقرت  بينما  الشوط، 

المنحنى  وعند  مباشرة،  خلفها  الحاجز 

تجمعت  المستقيم  المسار  إلى  المؤدي 

لألمام  »ِمزون«  فاندفعت  معااً،  المهرات 

في  المهرات  باقي  وتقود  المقدمة  لتنتزع 

المسار المستقيم، وعلى الرغم من هدوء 

وبارتياح من  أدائها بعد ذلك فقد تمكنت 

لتحرز  منافساتها  مواجهة  في  الصمود 

وجاءت  الربع.  إال  طولين  بفارق  الفوز 

زالل«  »ِمس  المهرة  الثاني  المركز  في 

)جنرال( ملك وإنتاج سمو الشيخ عبدالله 

المدرب  وبإشراف  ثاني  آل  خليفة  بن 

كليمون  الخيال  وبقيادة  غيمان  ديدييه 

وبفارق  الثالث  المركز  في  وخلفها  ميري، 

إضافي قدره رأس قصير المهرة »جاد دو 

غي  أوبير  ملك  البحر(  إف  )إيه  فوست« 

وبقيادة  غوردان  شارل  المدرب  وبإشراف 

الخيال ماكسيم فولون.

»ُمزون«  الفرس  ابنة  »ِمزون«  والمهرة 

»عامر«  الفحل  ابنة  بدورها  وهي 

)الساكبي(،  »ديغاما«  والفرس 

»مطراق«  للجواد  شقيقة  وأخت 

)عامر( ملك الشقب ريسنغ الذي 

فاز بجائزة قطر من الفئة األولى 

على  األصيلة  العربية  لألمهر 

عام  في  كلو  سان  مضمار 

2016، كما أن لدى »ديغاما« 
ولم  سنوات،   3 عمرها  ابنة 

تشارك في السباقات بعد 

»الجسرة«  المهرة  وهي 

وتتدرب  البحر(  إف  )إيه 

شارل  المدرب  بإشراف 

أيضااً ملك  غوردان، وهي 

وإنتاج الشقب ريسنغ.

 }

يزن 

النعيمات

}

أعلن النادي األهلي انضمام الالعب األردني يزن النعيمات 

لمعسكر الفريق في النمسا استعدادا للموسم الجديد، 

األهلي  لفريق  الجماعية  التدريبات  في  الالعب  وشارك 

في إطار التحضيرات تحت قيادة المدرب المونتنيغري 

نيبوشا يوفوفيتش.

نيبوشا  المدرب  منح  مباراتين  األهالوي  العميد  ولعب 

الفرصة لعدد كبير من الالعبين من أجل االستفادة 

األهلي  العبو  وقدم  التجربة،  من  الفنية 

مستوى مميزا.

األولى  التجربة  ألغى  قد  األهلي  وكان 

بسبب  التحضيري  المعسكر  في  له 

فاالزنيا  أمام  التجربة  وخاض  األمطار، 

الفرق  أقوى  من  يعتبر  الذي  األلباني 

الدوري  في  تشارك  التي  األوروبية 

األوروبي الموسم المقبل،

في  ودية  مباراة  الفريق  وسيخوض 

السابع عشر من الشهر الجاري.

بشكل  تحضيراته  الفريق  ويوالي 

يومي وفق برنامج مكثف وضعه الجهاز 

صباحية  تمارين  على  يشتمل  الفني 

ومسائية من أجل الوصول بالالعبين 

البدنية  الجاهزية  من  درجة  ألفضل 

والفنية.

كتب       عوض الكباشي

الجمعة على ملعب »هايوارد فيلد« أللعاب القوى التي ستنطلق اليوم القوى للمشاركة في بطولة العالم يستعد المنتخب القطري أللعاب 
وفيمي أوجونودي )100م و200م(، طوكيو 2020 في الوثب العالي، معتز برشم صاحب ذهبية أولمبياد وُيمثل قطر في البطولة كل من في يوجين األميركية.

وعداء المسافات المتوسطة 
األولمبي القطري معتز برشم غداة وال شك أن األنظار تتجه نحو البطل مصعب آدم علي )1500م(.

المشاركة في البطولة.

}

 معتز برشم

}

الدوحة           $


