
ال��م��ح��ت��رف��ي��ن  ال��اع��ب��ي��ن  رأس  ع��ل��ى  وي���أت���ي 

بونجاح  بغداد  الهداف  دورينا  في  المتواجدين 

نجم الزعيم السداوي.. بجانب النجم ياسين 

الريان  للفهود قادما من  الجديد  الوافد  براهيمي 

يقضي  ال��ذي  ت��اه��رات  مهدي  المدافع  ومواطنه 

عامه الثاني مع الفهود.. وهناك الثنائي حمرون 

ال��واف��د  المرخية  ب��ن��ادي  ع��زي  وأي���وب  يوغرطة 

الجديد لدوري نجوم قطر.. والمهاجم محمد بن 

الوكرة.. والعب األهلي الجديد  يطو نجم نادي 

سفيان هني القادم من نادي الغرافة.

الرغبة  جعلت  التي  األسباب  من  الكثير  وهناك 

استجاب  في  كبيرة 

ال����اع����ب����ي����ن 

الجزائريين والتي تضاعفت منذ تتويج منتخب 

الجزائر بالكأس اإلفريقية، حيث جعل األنظار 

الذين  أك��ان  الجزائريين  الاعبين  نحو  تتجه 

الاعبين  م��ن  غيرهم  أو  التتويج  ف��ي  أس��ه��م��وا 

الجزائريين المتميزين.

وإلى جانب ذلك يعتبر نجاح الاعب الجزائري 

ف���ي ال����دوري����ات ال��م��خ��ت��ل��ف��ة واح�����دا م���ن أه��م 

وهنالك  دورينا  في  نجاحه  وكذلك  األسباب.. 

الجزائريين  للمحترفين  الناجحة  النماذج 

رغبة  م��ن  زادت  أي��ض��ًا  القطرية  الماعب  ف��ي 

إمكانياتهم  من  االستفادة  في  القطرية  األندية 

خ��ص��وص��ًا ف��ي ظ��ل ال��ن��ج��اح ال��ك��ب��ي��ر ال��ذي 

الماعب  في  الجزائر  نجوم  يحققه 

القطرية.

براهيمي  ياسين  ه��و  الموسم  ه��ذا  ف��ي  األب���رز 

أيقونة نادي الغرافة بعدما خطف قلوب جماهير 

بإمكانياته  الماضية  المواسم  القطرية  الكرة 

الهائلة والتزامه الكبير داخل وخارج الملعب.

الغرافة  مع  بطولة  لتحقيق  براهيمي  ويسعى 

الفهود  جماهير  من  وجده  الذي  االستقبال  بعد 

ورغبته في تحقيق النجاحات.

المهاجمين  ك��ب��ي��ر  ب��ون��ج��اح،  ب��غ��داد  وه��ن��اك 

األوراق  أهم  وأحد  القطري،  ال��دوري  في  وزعيمهم 

الرابحة في صفوف الزعيم السداوي، وبوجوده 

وتتهافت  حقيقية،  هجومية  أنياب  للسد  يكون 

من  والعربية  األوروب��ي��ة  ال��ع��روض  عديد  عليه 

أجل الظفر بتوقيعه وضمه لصفوفها، ولكن 

صفوف  ف��ي  بالبقاء  متمسك  ب��ون��ج��اح 

العبي  أق��دم  من  ويعتبر  السد..  فريق 

الفريق السداوي.

 بدوره يسعى محمد بن يطو نجم 

فريقه  مع  التألق  لمواصلة  الوكرة 

ف���ي ال���م���وس���م ال���ج���دي���د خ��اص��ة 

ب��ع��دم��ا ق���دم ع��روض��ا رائ��ع��ة في 

الماضي مع فريقه وكان  الموسم 

أغلب  ف��ي  الصعبة  أرق��ام��ه  أح���د 

مع  فريقه  تواجد  مع  المباريات.. 

الغرافة  من  انتقاله  وبعد  الكبار. 

هني  سفيان  سيكون  األه��ل��ي  إل��ى 

أمام تحٍد لتحقيق كل  العميد  نجم 

النتائج اإليجابية مع فريقه الجديد من 

الغرفاوية  للجماهير  رسالة  إرسال  أجل 

التي طالبت برحيله.

السماح بالتعاقد مع العب عربي  أن قرار  ويبدو 

+ 1 العب  أج��ان��ب  3 العبين  ج��ان��ب  إل��ى  واح���د 

آسيوي، قد زاد من فرص تواجد الاعب العربي 

الجزائري.

من  الكثير  ه��ن��اك  أن  نجد  ل��س��ن��وات  ع��دن��ا  ول��و 

األسماء التي أبدعت في ماعبنا هنالك ونجحوا 

بامتياز في احترافهم بالدوري القطري على غرار 

األسطورة رابح ماجر عندما لعب مع الوكرة وقاده 

الميدان  وسط  العب  وأيضًا  كثيرة،  لنجاحات 

الذي  الشهير  الحالي  المدرب  بلماضي  جمال 

القائد  والمدافع  الغرافة،  مع  كاعب  صيته  ذاع 

مجيد بوقرة مع الدحيل »لخويا« سابقًا، والعب 

الوسط الهجومي كريم زياني مع نادي الجيش 

الذي اندمج مع لخويا »الدحيل«، والمهاجم رفيق 

مع  بلحاج  نذير  الخور،  مع  صايفي 

ال��س��ي��ل��ي��ة، وع����دالن ق��دي��ورة 

م���ع ال���غ���راف���ة.. وج��م��ال 

القطراوي، وغيرهم  بلعمري ويوسف بايلي مع 

من الاعبين.

أن  بعد  األب��رز  هي  بلحاج  نذير  تجربة  وكانت 

حقق الاعب مع السد إنجازات وبطوالت، أبرزها 

 ،2011 ال��ع��ام  ف��ي  آسيا  أب��ط��ال  ب���دوري  التتويج 

مستويات  وق��دم  السيلية  إل��ى  بعدها  لينتقل 

متميزة.. وكذلك العب المرخية الحالي حمرون 

الذي قدم هو اآلخر مستوى متميزا مع  بوغرطة 

فريق المرخية وساهم في تأهله إلى دوري نجوم 

وكذلك  السد  مع  متميًزا  ك��ان  أن  وسبق  قطر 

السابقة  المشاركات  من  وغيرها  الخريطيات 

لاعب.

وسيكون الظهور األول لنجوم الجزائر في الموسم 

إذا  وال��ت��ي  األول���ى  المواجهة  وم��ن  مثيًرا  الحالي 

أقيمت في موعدها، فستكون اإلثارة حاضرة مع 

الموافق  اإلثنين  يوم  البطولة  منافسات  انطاق 

1 أغسطس 2022، حيث سيلتقي المرخية مع 
المواجهة  وهي  الدولي،  خليفة  ملعب  في  السد 

التي تجمع بين الثاثي حمرون يوغرطة وأيوب 

عزي نجمي المرخية في مواجهة الهداف بغداد 

أم  بين  ثانية  مباراة  وفي  السد..  نجم  بونجاح 

ستكون  الجنوب..  ملعب  في  األهلي  مع  صال 

العميد  العب  هني  سفيان  لاعب  األول  الظهور 

األهاوي.

ويلعب الغرافة مع السيلية على استاد خليفة، 

في مباراة يترقبها جمهور الفهود لمشاهدة نجمها 

ياسين براهيمي في ظهوره األول وكذلك المدافع 

مهدي تاهرات، فيما تختتم الجولة بمواجهتين 

الدحيل  يلتقي  حيث  المقبل  أغسطس   3 يوم 

)ثالث  ال��وك��رة  م��ع  الماضي(  الموسم  )وص��ي��ف 

استاد  على  ال��م��اض��ي(  ال��م��وس��م  ف��ي  الترتيب 

سيكون  ال��ذي  اللقاء  وه��و  الجنوب، 

االنطاقة لمهاجم الوكرة 

محمد بن يطو.

تواصل التزايد الكبير في وجود المحترف الجزائري 
في دورينا مع التحضيرات للموسم الرياضي الجديد 

2022-2023. ويتواجد في الموسم الرياضي الجديد حتى 
اآلن 7 العبين محترفين من الجزائر، وال يزال الباب مفتوحا 

لضم العبين جدد، خصــوصا أن هـناك عـددا من األندية 
ال تزال مفتوحة ولديها إمكانية إضافة العبين جدد.

»7« محترفين حتى اآلن.. 

وبونجاح وحمرون »األقدم«
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أسماء جديدة بالفرق .. 

الجزائريون يسيطرون في دورينا..!وأخرى رحلت
الدوحة         $

{ حمرون

{ أيوب 

عزي

{ ياسين براهيمي 

{ محمد بن يطو

{ مهدي 

تاهرات

{ سفيان 

هني

 }

بونجاح

}

وسائل اإلعالم األجنبية كشفت التفاصيل..

خاميس مطلوب في »3« أندية برازيلية
خاميس  الكولمبي  أن  إعامية  تقارير  ذكرت 

ثاثة  اهتمام  ومحط  مطلوب  الريان  العب  رودريغيز 

أندية برازيلية تسعى للتعاقد مع الاعب خال فترة 

التنقات الصيفية الحالية.

إلى  الرياضية  واألخبار  الصحفية  التقارير  وأشارت 

أن العب خط الوسط الكولومبي خاميس رودريغيز 

الكروية بقدر ما هو  قادرا على إحياء حياته  سيكون 

الحال في ناديه المستقبلي ومع المنتخب الوطني 

الكولومبي.

وقالت التقارير: خال األشهر القليلة الماضية، ركز 

استعادة  على  مؤخرا،  عاما   31 بلغ  الذي  خاميس، 

قبل  وتمكن  البدنية  حالته  من  نسخة  أفضل 

يومين من الدخول إلى الملعب مرة أخرى مع ناديه 

حقيقة  وهي  اإلعدادي،  المعسكر  خال  من  الريان 

التي  األندية  لتلك  جيدة  أخبارا  تمثل  أن  يمكن 

تتابعه عن كثب لتوقيع محتمل. 

الريان  بدأ  سي،  جي  رودا  الهولندي  الفريق  وقبل 

الاعب  بمشاركة  الموسم  قبل  تحضيراته 

البرازيلي  بوتافاغو  كان  السابق  في  الكولمبي.. 

االهتمام بالنجم  أظهر أكبر قدر من  الذي  النادي  هو 

النادي  إلى  شخصية  أرسل  أنه  حتى  الكولمبي، 

 O صحيفة  أكدت  وكما  ذلك،  ومع  لنقله،  الريان 

آخران  كبيران  فريقان  سيتطلع  البرازيلية،   Globo
هناك إلى بدء االتصال باعب كرة القدم لتوقيعه.

المحتمل  الاعبين  قائمة  في  بإدراجه  قام  من  وأول 

الذي يحتل  النادي  وهو  أتلتيكو مينيرو،  قدومهم هو 

حاليا المركز الرابع في جدول برازيليراو وتأهل إلى 

ر  و لد ا

ليبرتادوريس.  لكأس  النهائي  ربع 

وسيتطلع الفرنسي إلى االنضمام إلى الكولومبي مع 

زميله السابق في بورتو إف سي، هالك، الذي يعتبر 

حاليا مهاجم الفريق.

الفريق الثاني الذي يدرس إمكانية ارتداء رودريغيز 

في  التاسع  الفريق  وهو  فامنغو،  هو  بألوانه 

من   16 دور  تجاوز  والذي  البرازيلي  الدوري  تصنيف 

الكولومبي  الفريق  إذالل  بعد  ليبرتادوريس  كأس 

ديبورتيس توليما بهدف 8-1 في المجموع. 

أرتورو  التشيلي  عن  مؤخرا  منغاو  وأعلن 

فيدال، صديق جيمس المخلص، كتعزيز 

جديد للفريق، وهو سبب للقوة التي يمكن 

للفريق أن يختارها روجينغرو.

أن  شأنه  من  الذي  الوحيد  الحاجز 

لعجلة  المحتمل  النقل  يفصل 

هو  الفرق  هذه  أحد  إلى  القيادة 

محاولة  في  نفسه.  خاميس 

الكولومبي،  ألخذ  األولى  بوتافوغو 

عرضه  الذي  المبلغ  الريان  قبل 

الذي  هو  الاعب  لكن  البرازيليون، 

أعطى »ال« مدوية لانتقال.

رفض  قرر  خاميس  أن  في  السبب 

يبحث  كان  أنه  هو  فوغاو  عرض 

أوروبا، وهو وضع  إلى  فقط عن مخرج 

ربما لم يتغير على مدار شهرين. حتى 

تكستور،  جواو  بوتافوغو،  مالك  نفس 

الذي  هو  رودريغيز  أن  أكد  الذي  هو 

رفض عرضه… مع أنه يحاول إثبات 

مستعد  غير  وهو  أوروبا،  في  جدارته 

الجنوبية…  أميركا  إلى  للعودة 

آخر  ونتابع  له  يقدمونه  ما  وسنرى 

التطورات.

مع  المشاركة  عن  رودريغيز  وغاب 

أبطال  دوري  منافسات  خال  الريان 

العاصمة  في  ُأقيمت  التي  آسيا 

بسبب  الرياض،  السعودية 

جاهًزا  أصبح  حالًيا  لكنه  اإلصابة 

للمشاركة في الموسم الرياضي 

الحالي.

{ خاميس 

رودريغيز

كتب         عوض الكباشي

يستضيفها االتحاد األردني

أدعم الطائرة يشارك
في البطولة الودية

الشباب  الوطني  منتخبنا  بعثة  وصلت 

في  للمشاركة  األردن  إلى  الطائرة  للكرة 

منتخبات  ستجمع  التي  الودية  البطولة 

قبل  ولبنان  وفلسطين  واألردن  قطر 

التي  آسيا  غرب  بطولة  في  المشاركة 

ستقام في 22 يوليو بالمنطقة الشرقية في 

السعودية.

األردني  االتحاد  ُينظمها  الودية  والبطولة 

الحسين  مدينة  في  الرياضة  قصر  بقاعة 

16-19 الجاري، وذلك  للشباب خال الفترة 

األربعة  المنتخبات  استعدادات  إطار  في 

لمنافسات النسخة األولى من بطولة غرب 

السعودية  الدمام  مدينة  في  المقررة  آسيا 

خال الفترة 22-30 الجاري.

ووزعت المنتخبات العشرة المشاركة في 

بطولة غرب آسيا ُمناصفة على مجموعتين 

واإلمارات  ولبنان  األردن  ااًلولى:  ضمت 

والبحرين والعراق، فيما ضمت الثانية: قطر 

والسعودية.  وفلسطين  والكويت  وسوريا 

للشباب  الوطني  منتخبنا  تشكيلة  وتضم 

الاعبين: مبارك الكواري،عبدالله النعيمي، 

يوسف  الكعبي،  محمد  النعيمي،  تميم 

حسن،  عرفان  عادل،  أحمد  الشيب، 

الشرشني،  محمد  بكري،  عبدالرحمن 

مهدي صالح، أحمد عبدالرحيم، أمين وليد، 

الجهاز  حسين ذياب، عمر ياسر، بإشراف 

مارتن  األرجنتيني  المدرب  بقيادة  الفني 

آريل لوبيز ومساعده إسماعيل الشيب.

ثورب »بطاًل« بعد »110« سنوات ..!
منافسات  في  ثورب  جيم  األميركي  الرياضي  بفوز  اعترافها  الدولية  األولمبية  اللجنة  أعلنت 

في  جرت  التي  األولمبية  األلعاب  دورة  في  أعوام،   110 قبل  حققه  قد  كان  والخماسي  العشاري 

ثورب  جيم  الجديد،  قرارها  في  اللجنة،  واعتبرت   .1912 عام  ستوكهولم  السويدية  العاصمة 

العشرين،  القرن  من  األول  النصف  في  المتحدة  بالواليات  الرياضيين  أفضل  من  يعد  الذي 

بطا في منافسات العشاري والخماسي في أولمبياد 1912، وذلك بعد أن تم إلغاء فوزه األولمبي 

آنذاك بسبب تلقيه مبلغ 25 دوالرا مقابل اللعب مع أحد الفرق المتواضعة في رياضة البيسبول، 

معتبرة أن ما أتاه هذا الرياضي ينتهك قواعد الاعبين الهواة.
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منتخبنا كتب تاريخا جديدا في أميركا

عنابي اليد الشاطئية إلى نهائي »العالمية«

اليد  لكرة  العنابي  منتخبنا  واصل 

التأهل  بعد  التاريخ  كتابة  الشاطئية 

دورة  منافسات  من  النهائية  المباراة  إلى 

الحادية  نسختها  في  العالمية  األلعاب 

برمنغهام  مدينة  في  حاليا  الجارية  عشرة 

األميركية.

الوصول  في  الشاطئية  اليد  أدعم  ونجح 

البرازيلي  المنتخب  على  فوزه  بعد  للنهائي 

وقدم  أمس،  النهائي  نصف  الدور  في   1    /  2
في  للغاية  مميزا  مستوى  منتخبنا  نجوم 

يخوض  أن  المقرر  ومن  النهائي،  نصف 

مبكر  وقت  في  النهائية  المباراة  العنابي 

اليوم أمام المنتخب الكرواتي.

ظل  في  بالتأكيد  صعبا  سيكون  النهائي 

الشاطئية  اليد  عنابي  لكن  المنافس  قوة 

للنهائي  بوصوله  التاريخ  كتابة  في  نجح 

غير  إنجاز  في  الذهب  معانقة  في  ويأمل 

أفضل  كانت  فقد  تاريخيا،  مسبوق 

والميدالية  الثالث  المركز  إنجازاته تحقيق 

أقيمت في  التي   2017 البرونزية في نسخة 

هي  الحالية  المشاركة  تعد  حيث  بولندا، 

األلعاب  بدورة  الوطني  للمنتخب  الثالثة 

نسخة  في  شارك  قد  كان  حيث  العالمية، 

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

فوزه  بعد  البرونزية،  الميدالية  فيها  وحقق 

على نظيره المجري 2 - 1 في مباراة تحديد 

المركزين الثالث والرابع، ويسعى للذهبية 

في أميركا.

أمس  النهائي  نصف  في  تألق  العنابي 

وكان المنتخب البرازيلي أنهى الشوط األول 

القطري  المنتخب  ولكن   ،18    /  21 بنتيجة 

تمكن من تعديل النتيجة في الشوط الثاني 

الذي حسمه لصالحه بنتيجة 22 /   10، ليتم 

والتي نجح  الترجيحية  الرميات  إلى  اللجوء 

تحقيق  في  خاللها  من  العنابي  المنتخب 

الفوز بواقع 8 /   6.

البحث عن الذهبية يشكل تحديا للعنابي 

الذي  الكرواتي  المنتخب  سيواجه  حيث 

تغلب على نظيره األميركي 2 /   1 في المباراة 

الثانية للدور نصف النهائي.

وبارك أحمد الشعبي رئيس االتحاد القطري 

الرياضة  عن  المسؤولين  الى  اليد  لكرة 

القطرية بشكل عام وكرة اليد بشكل خاص 

اليد  المسبوق لعنابي  اإلنجاز الجديد وغير 

االلعاب  دورة  نهائي  الى  بالتأهل  الشاطئية 

متمنيا  تاريخه،  في  االولى  للمرة  العالمية 

التوفيق لمنتخبنا في النهائي أمام المنتخب 

العالمي،  باللقب  للدوحة  والعودة  الكرواتي 

منتخبنا  حققه  ما  ان  االتحاد  رئيس  وقال 

للمرة  بالوصول  العالمية  االلعاب  دورة  في 

إنجازا  يعتبر  النهائية  المباراة  الى  االولى 

حيث  مسبوق  غير  المقاييس  بكل  كبيرا 

في  طرفا  التواجد  لمنتخبنا  يسبق  لم 

النهائي، كما ان الوصول الى النهائي سيكون 

األفضل  تقديم  أجل  من  للجميع  قويا  حافزا 

اليد  اتحاد  رئيس  وحرص  باللقب،  والعودة 

والجهازين  الالعبين  الى  الشكر  تقديم  على 

الفني واالداري على ما قدموه في البطولة من 

مستوى، مؤكدا ثقته الكبيرة فيهم من أجل 

المنافسة بقوة على اللقب العالمي.

البحث عن الذهبية أمام كرواتيا 
بعد التألق في مواجهة البرازيل

كتب            عادل النجار

يالقي السعودية في »عربية الشباب«

أدعم السلة يهزم الكويتي

لكرة  للشباب  الوطني  منتخبنا  واصل 

بعد  له  الثاني  الفوز  وحقق  تميزه  السلة 

 83 بنتيجة  الكويتي  نظيره  على  تغلبه 

العربية  للبطولة  مبارياته  ثاني  في   72  -

المغطاة  بالصالة  أقيمت  التي  للشباب 

العربية  مصر  بجمهورية  الزهور  نادي  في 

الجاري،  يوليو   21 إلى   14 من  الفترة  خالل 

الستة:  المنتخبات  البطولة  في  وتشارك 

اإلمارات  الجزائر،  قطر،  السعودية، 

البلد  مصر  منتخب  إلى  إضافة  والكويت، 

المضيف.

حقق  قد  للشباب  الوطني  منتخبنا  وكان 

المنتخب  أمام  المشوار  أول  في  الفوز 

المنتخب  فاز  البطولة  اإلماراتي.. من نتائج 

المنتخب  وحقق  السعودي،  على  المصري 

الكويتي. الجزائري فوزا على نظيره 

منتخبنا  ويواجه  اليوم  المنافسة  وتتواصل 

 4:00 الـ في  السعودي  شقيقه  الوطني 

المنتخبات  جميع  وتحصل  عصًرا، 

أن  على  األحد،  غد  يوم  سلبية  راحة  على 

المقبل،  اإلثنين  البطولة  مباريات  تستأنف 

في  الجزائري  المنتخب  مع  يلتقي  حيث 

4:00 عصًرا. الـ

األول  الدور  في  البطولة  مباريات  وتختتم 

مساء   8:00 الـ في  له  المقرر  مصر  بلقاء 

على  المنتخبات  وتحصل  المقبل،  الثالثاء 

ثالث  يلتقي  أن  على  المقبل،  األربعاء  راحة 

التمهيدي  وأول  التمهيدي،  رابع  التمهيدي مع 

المقبل،  الخميس  التمهيدي  ثاني  مع 

21 من الشهر الجاري. وتختتم البطولة يوم 

واحد  دور  من  الدوري  بنظام  البطولة  وتقام 

على أن يلتقي بعدها األول مع الرابع والثاني 

يلتقي  ثم  النهائي،  قبل  الدور  في  الثالث  مع 

النهائي. الدور  الفائزان في 

جانب  إلى  الخليجية  المنتخبات  وتخوض 

بهدف  العربية  البطولة  منافسات  منتخبنا 

المؤهلة  الخليجية  للبطولة  االستعداد 

أواخر  دبي  في  ستقام  التي  آسيا  لنهائيات 

الجاري. الشهر 

كتب            عوض الكباشي

رئيس »الشمال« يشيد بنجاح معسكر تركياوجه الشكر للقائمين عليه
السادة،  عبدالله  إبراهيم  السيد  ه 

َّ
وج

والتقدير  الشكر  الشمال  نادي  رئيس 

الفريق  معسكر  على  القائمين  للسادة 

الجمهورية  في  أقيم  الذي  القدم  لكرة  األول 

يونيو   24 من  الفترة  خالل  التركية 

الماضي وحتى 15 من شهر يوليو الحالي، 

المعسكر  إلنجاح  الكبيرة  لجهودهم  وذلك 

والتجهيز له خالل الفترة الماضية.

وقال رئيس النادي في تصريحات للموقع 

الرسمي للنادي: شكرًا لكل القائمين على 

التركية،  بالجمهورية  الفريق  معسكر 

مشعل  السيد  من  كال  بالذكر  ونخص 

السيد  وكذلك  البعثة،  رئيس  العلي 

البعثة،  رئيس  نائب  السادة  أحمد 

اإلعالمي  المسؤول  المهيزع  طه  والسيد 

أفراد  وجميع  اإلعالمية،  تغطيته  علي 

الجهاز الفني واإلداري.

الروحي  األب  نشكر  أن  نود  كما  وأضاف: 

الرئيس  السادة،  بدر  محمد  السيد 

الشرفي للنادي، وكذلك السيد علي حمد 

القدم،على  كرة  لجنة  رئيس  الكبيسي، 

النادي  رئيس  من  الدعوة  تلبيتهما 

أثناء  الفريق  لمؤازرة  المعسكر  لحضور 

فترة المعسكر.

إنني  الشمال:  نادي  رئيس  وتابع 

كنت  حيث  المعسكر  بنجاح  فخور 

األحداث  لجميع  يومي  بشكل  متابعا 

خاصة  ظروف  وبسبب  المعسكر  في 

الالعبين  بأبنائي  اللحاق  من  أتمكن  لم 

كان  مثلما  المعسكر  في  والمشاركة 

الحال في العام الماضي، وأتمنى التوفيق 

القادمة،  الرسمية  المباريات  في  للفريق 

الواقع  أرض  على  المعسكر  نتائج  ونرى 

حيث  الدوري،  في  متقدم  مركز  لتحقيق 

إمكانياتها  جميع  سخرت  النادي  إدارة  إن 

لتجهيز الالعبين وإنجاح المعسكر.

بدر  محمد  السيد  قام  أخرى،  جهة  من 

السابق،  الشمال  نادي  رئيس  السادة، 

والسيد مشعل مبارك العلي، رئيس جهاز 

الكرة بالنادي، بتكريم السيد مراد، منظم 

تقديرًا  وذلك  تركيا،  في  الشمال  معسكر 

الخروج  أجل  من  بذلها  التي  الجهود  على 

العقبات  كافة  وتذليل  ناجح،  بمعسكر 

التي واجهت البعثة.

والسيد  السادة  بدر  محمد  السيد  وقام 

مراد  السيد  بإهداء  العلي  مبارك  مشعل 

الودية  المباراة  هامش  على  النادي  درع 

{ ابراهيم عبد الله السادة األخيرة للشمال في المعسكر التركي.

الدوحة          $

تبادال الدروع.. خالل معسكر تركيا

المرخية يفوز على مسيمير
أمام  الودية  مباراته   المرخية   كسب 

إطار  في  لهدفين  أهداف  بثالثة  مسيمير 

الدرجة  لدوري  الفريقين  تحضيرات 

الثانية  الدرجة  ولدوري  للمرخية  األولى 

 ،تركيا   معسكر  ضمن  مسيمير  لفريق 

المهندي،  علي  المرخية  ثالثية  أحرز 

رائد  محمد  مسيمير  هدفي  وأحرز 

النادي  عام  مدير  وتبادل  عماد،  ومحمد 

التذكارية  الدروع  المسيفري  مسفر 

مسيمير  نادي  بعثة  رئيس  مع 

أمير. عبدالرحمن 

المرخية  فريق  اختتم  جهته،  من 

فريق  أمام  اإلعدادية  الودية  مبارياته 

الدرجة  دوري  في  الناشط  سبور  توزال 

على  المباراة  وأقيمت  التركي،  األولى 

.EDIS SPOR TCENTER مالعب

على  الفوز  حقق  المرخية  فريق  وكان 

2 - صفر  دينمو أوتو المولدوفي بنتيجة 

بالمعسكر  الفريق  وديات  ثالث  في 

التركي، سجل هدَفي المرخية الثنائي 

الجزائري أيوب عزي وحمرون يوغرطة.

وديتين  مباراتين  خسر  الفريق  وكان 

الروسي  للدوري  صاعد  فريق  أمام 

الفرق  أحد  وأمام   ، ردٍّ دون  بهدف  الممتاز 

هدف  سجل   ،1  -  2 بنتيجة  الرومانية 

حمرون  الجزائري  الوحيد  المرخية 

يوغرطة.

صباحا  تدريبا  مسيمير  فريق  وأدى 

الثانية،  الدرجة  ومساء تحضيًرا لدوري 

المباريات  من  عددا  الفريق  وسيخوض 

الفني  الجهاز  إشراف  تحت  اإلعدادية 

رشتيه  مبارك  المدرب  بقيادة  للفريق 

المدرب  انضمام  بعد  المعاون،  وجهازه 

المتقي. عبدالجبار  المغربي 

اليوم في ثاني ودياته بمعسكر النمسا

السد يواجه هاالدس المجري
واصل الفريق األول لكرة القدم بنادي السد تدريباته 

بالعاصمة  الزعيم  معسكر  خالل  وذلك  أمس، 

فيينا  النمساوية 

للموسم  استعدادًا 

 -  2022 الجديد 

.2023
الفريق  وكان 

بدأ  قد  السداوي 

في  معسكره 

الرابع  في  فيينا 

من يوليو الجاري، 

سوف  والذي 

حتى  يستمر 

من  العشرين 

نفس الشهر.

يستعد  و

السداوي  الفريق 

فريق  لمواجهة 

والتي  الثانية،  الودية  المباراة  في  المجري  هاالدس 

الرابعة  النمسا  بتوقيت  والربع  الثالثة  في  ستقام 

والربع بتوقيت قطر مساء اليوم.

حقق  قد  الزعيم  وكان 

الفوز بهدفين دون رد على 

اليثا  اندير  بروك  فريق 

المباراة  في  النمساوي 

للفريق  األولى  الودية 

الخارجي،  بالمعسكر 

الفني  الجهاز  ويكثف 

خوانما  االسباني  بقيادة 

الخططية  التدريبات 

خالل  والتكتيكية 

ليتكيف  الحالية  المرحلة 

اللعب  طريقة  مع  الالعبون 

المدرب  يختارها  التي 

الموسم  النطالق  استعدادًا 

الجديد.


