صراع بين حامل اللقب وبطل «الدرجة الثانية»
توج السد بلقب الدوري القطري في موسم  2022 - 2021للمرة الـ  16في تاريخه برصيد
 62نقطة ،فيما نجح المرخية في حسم لقب دوري الدرجة الثانية وخطف بطاقة الصعود
بعد منافسة كبيرة مع نظيره الخريطيات ،ليكون المرخية الوافد الجديد إلى دوري نجوم
 .QNBويعد فريق السد أكثر األندية القطرية تحقيقا للقب بطولة الدوري ،ويليه الريان
ثاني أكثر المتوجين بثمانية ألقاب.
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السد يبدأ مهمة الدفاع عن درع « »QNBبمواجهة المرخية اليوم

تدشين مونديالي لموسم استثنائي

خوانما:

الغيابات الدولية فرصة
للتشكيلة الحالية

اعتبر اإلسباني خوانما ليو ،المدير الفني لفريق
السد ،أن فريقه ركز خالل الفترة التحضيرية على
الوصول لدرجة الجاهزية المطلوبة قبل صافرة
انطالق الموسم الجديد.
جدا
وقال «كان المعسكر التدريبي في النمسا
جيدا ً
ً
مما أتاح لنا فرصة التعرف على الالعبين ،اآلن أمامنا
أول مباراة رسمية أمام المرخية وستكون مفيدة لنا
لمعرفة المزيد عن بطولة دوري النجوم».
وعن فريق المرخية ،قال مدرب السد :لقد شاهدنا
بعض مباريات المرخية من الموسم الماضي
وشاهدنا ً
أيضا بعض مبارياتهم الودية قبل هذا
الموسم ،ولكن ربما هذه ليست معلومة مهمة
تقريبا
للغاية ،ومع ذلك فقد احتفظوا بنفس الفريق
ً
وكذلك نفس المدرب وبنفس الفلسفة لذلك هذا
جيد.
وعن غياب الدوليين وتأثيره على
الفريق ،أشار مدرب الزعيم إلى
أنه في المؤتمر الصحفي األول
قال إن هذه قد تكون فرصة،
يمكننا النظر إليها على
أنها مشكلة ولكن يمكننا
ً
أيضا اعتبارها فرصة،
وأضاف :ليس لدينا
الكثير من الالعبين ،لكن
لدينا الفرصة إلعطاء
وقت للمنافسة لالعبين
الموجودين معنا اآلن ،وقد
جميعا بعمل جيد
قاموا
ً
في المعسكر التدريبي خالل
المرحلة التحضيرية للموسم.

األولى في الدوري بعد أن تولى المهمة لمواطنه خافي
عادل النجار
غراسيا ،وقد أظهر المدرب الجديد القادم من
مانشستر سيتي اإلنجليزي رغبة في
مواصلة النجاحات مع الزعيم ،لذا
طالل علي:
يحتضن استاد خليفة الدولي – أحد
عمل على صناعة توليفة جيدة من
مالعب كأس العالم  2022-مباراة
الالعبين المحليين الموجودين،
افتتاح منافسات دوري نجوم
فضال عن الالعبين المحترفين
 QNBللموسم الجديد والتي
الذين يعول عليهم كقوة
ستجمع السد حامل لقب
قال طالل علي العب المرخية عن مواجهة السد:
ضاربة خاصة الثالثي
البطولة والمرخية العائد
استعداداتنا للمواجهة جيدة جد ًا واألجواء بين الالعبين قبل
اإلسباني سانتي كازورال
لدوري األضواء بعد غياب
الجولة األولى مميزة من أجل تقديم أداء جيد أمام فريق السد
في الوسط ،وكل من
في دوري الدرجة الثانية،
حامل لقب بطولة الدوري .وقال :االستعدادات جيدة ونحمد
الجزائري بغداد بونجاح،
األمر الذي يشكل بداية
الله على الصعود في هذا الموسم االستثنائي المونديالي،
والغاني أندريه إيو في
مثيرة للموسم الجديد.
وأن االستعدادات ليست للجولة األولى وإنما هي للموسم
الخطوط األمامية ،في
هذا الموسم يستحق أن
كامال للظهور بشكل جيد خالل
المقابل يبحث المرخية
نطلق عليه موسم المونديال
المباريات وبمستوى
تحت قيادة المدرب الوطني
ألنه سيشهد إقامة كأس
باسم
يليق
عبدالله مبارك عن تحقيق
العالم  2022في قطر للمرة
الفريق.
الموسم
هذا
النجاح
األولى في تاريخ الشرق األوسط
خاصة أن الفريق عائد
والمنطقة العربية ،وبالتالي كل
إلى األضواء بعد غياب
األنظار ستكون متجهة صوب دوري
دام لنحو أربعة مواسم
نجوم  QNBباعتباره تدشينا للمنافسات
ويسعى للبقاء مع الكبار
الرسمية لعام المونديال .المباراة اليوم بين
في دوري األضواء.
السد والمرخية لن تكون سهلة على الزعيم السداوي
المرخية يعلم أن المهمة
صاحب األرقام القياسية في آخر موسمين بالدوري،
صعبة أمام حامل اللقب،
حيث سيفتقد عناصره الدولية الموجودة مع المنتخب
لكنه رغم الصعوبات يسعى
الوطني الذي يستعد لكأس العالم  ،2022في المقابل
إيجابية
بنتيجة
للخروج
يسعى المرخية لبداية إيجابية قد يكون لها مردود في
ويحاول االستناد إلى الروح القتالية
المستقبل على بقائه في دوري النجوم واالبتعاد عن الهبوط
العالية ،واالعتماد على خبرات عدد من العبيه أبرزهم العب
خاصة أن دائما الترشيحات تقول إن الصاعد هابط وهو األمر
السد السابق الجزائري حمرون بوغرطة والمهاجم المغربي
الذي ال يرغب المرخية في تكراره واالستفادة من ظروف الموسم
إدريس فتوحي المنضم للفريق قادما من السيلية ،والدولي
الجديد.
العراقي أيمن حسين وباقي الالعبين.
مدرب السد اإلسباني خوانما ليو سيخوض تجربته الرسمية

كتب

نبحث عن انطالقة جيدة

بهاء الليثي:

علينا تقديم « »%100من مجهودنا
تحدث بهاء الليثي العب الفريق األول
لكرة القدم بنادي السد ،عن قوة وصعوبة
المواجهة األولى في بطولة دوري نجوم
 QNBأمام فريق المرخية.
وقال الليثي خالل المؤتمر الصحفي:
المواجهة األولى أمام المرخية ستكون صعبة
وحماسية كعادة المباريات االفتتاحية لبطولة
الدوري ،يجب أن نعطي  % 100من مجهودنا

وأكثر ما عندنا لتحقيق الفوز وحصد أول  3نقاط في
المسابقة.
وأضاف مدافع الزعيم :فترة اإلعداد األخيرة في النمسا
كانت ممتازة ،تعرفنا على بعض أكثر وتعرفنا على
خطط المدرب والتي سوف تساعدنا في بداية مشوارنا،
وخضنا عدة مباريات ودية جيدة استفدنا منها كثير ًا،
والفريق أصبح األن مستعدا تماما لخوض مشوار بطولة
الدوري وتقديم األفضل.

عبدالله مبارك:

الزعيم ال يتأثر
بالنقص العددي

شدد مدربا السد والمرخية على أهمية المواجهة
االفتتاحية بينهما اليوم ضمن منافسات الدوري
القطري لكرة القدم دوري نجوم  ،QNBللموسم
الكروي الجديد  ،2023 – 2022فقد أكد عبدالله
مبارك مدرب فريق المرخية ،على جاهزية فريقه
لمواجهة السد ،معتبرا أن فريقه نجح خالل الفترة
الماضية بالوصول إلى مستوى جيد من الجاهزية.
وأضاف« :المرخية كغيره من الفرق خاض معسكرا
خارجيا ،ولعبنا ست مباريات ودية تحضيرية،
ووصلنا لدرجة الجاهزية المطلوبة ،والكل يعلم أننا
سنواجه فريق السد حامل اللقب ،وهو فريق ال يتأثر
بالنقص العددي المتالكه العناصر البديلة الجيدة،
ونأمل أن نتمكن من تحقيق النتيجة التي ترضينا».

تفوق تاريخي للزعيم
سبق للفريقين أن التقيا في ست مناسبات سابقة
خالل تاريخ لقاءاتهما في الدوري ،نجح السد خاللها
بالتفوق في أربعة لقاءات مقابل فوز المرخية في
أول لقاء جمعهما في مارس  2002بثالثية نظيفة،
فيما انتهى آخر لقاء بينهما بالتعادل السلبي بدون
أهداف في يناير  ،2018ويسعى السد لمواصلة
الهيمنة على المباريات المباشرة بينهم في وقت
يتطلع المرخية لتحقيق مفاجأة في بداية الدوري
تشكل انطالقة قوية له في الموسم الجديد وتحفزه
لمواصلة المشوار بنجاح.

18
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على ملعب جاسم بن حمد بنادي السد

األهلي وأم صالل ..مواجهة متكافئة
وسام رزق:

متشوقون النطالقة الدوري
ونعلم أيضا أننا سنواجه فريقا
أكد وسام رزق مدرب فريق أم صالل
محترما وقمنا بدراسة نقاط
على أهمية لقاء االفتتاحية لدوري
ً
قوته وضعفه ،والالعبون
نجوم  QNBللموسم الجديد
قمة
في
سيكونون
 2023/2022أمام فريق األهلي
الجاهزية لتحقيق الفوز.
ونحن متشوقون لالنطالقة.
وأضاف وسام رزق أن
جاء ذلك خالل المؤتمر
تماما
الفريق جاهز
الصحفي قبل المباراة
ً
معسكرا مفيدا
وخاض
والتي تجمع أم صالل
ً
في تركيا واستفدنا من
واألهلي في الجولة األولى
المباريات الودية .وكل
اليوم اإلثنين الموافق أول
تماما
الالعبين جاهزون
أغسطس باستاد جاسم بن
ً
حيث وصلنا لمرحلة متقدمة
حمد بنادي السد.
} وسام رزق
مشيرا
ونترقب االنطالقة األولى،
وقال وسام رزق :استعداداتنا للقاء
ً
إلى أنه ال توجد أي إصابات في الفريق
األهلي وصلت إلى أعلى درجة وأن الالعبين
كما أن المحترفين الجدد ظهروا بشكل جيد
جاهزون وفي أفضل حاالتهم البدنية والفنية
ً
وسيكونون
إضافة للفريق ،وأنا على ثقه كبيرة في
وهناك انضباط كبير منهم وتركيز عال من
قدرات العبينا لتقديم عرض قوي ومميز وتحقيق
أجل تحقيق نتيجة إيجابية ،والجميع يعلم
نتيجة إيجابية أمام العميد ألن طموحنا الوصول
أن الهدف األساسي واألول في أم صالل هو حصد
ألفضل المراكز في جدول ترتيب الدوري لهذا
النقاط الثالث وبالطبع دائما ما تكون االفتتاحية
الموسم وأن نقدم شيئا لنادي أم صالل.
صعبة في أي بطولة ولذا سيكون تركيزنا عاليا،
} أرشيفية من مباريات سابقة بين الفريقين

كتب

عوض الكباشي

يشهد استاد جاسم بن حمد بنادي السد المواجهة التي تجمع بين
فريقي أم صالل واألهلي في لقاء قوي ومثير في ظل رغبة كل نادي
الظفر بالنقاط ،وقد أكمل الفريقان التحضيرات بصورة قوية سعيا
للظهور المميز ،ويعتمد أم صالل على العبيه المحترفين الجدد ال
سيما أن وسام رزق يعرف كل كبيرة وصغيرة عن منافسه العميد،
وهو نفس األمر لنيبوشا الذي يعرف قدرات وقوة الصقور كما يعلم أن
النقاط الثالث تمثل بداية الطريق لألمام.
ويبحث فريق أم صالل تحت قيادة المدرب الوطني وسام رزق عن
تحقيق أول فوز على نظيره األهلي منذ أربعة مواسم ،حيث يعود
االنتصار األخير إلى أغسطس من العام  2018حين تفوق بأربعة
أهداف مقابل هدف.
ونجح أم صالل في تعزيز صفوفه بضم المهاجم اإليفواري جوناثان
كودجيا والبرتغالي جواو تكسيرا والهولندي المغربي األصل إدريس
صديقي إلى جانب المغربي عبد الله الخفيفي واألوزبكي سيردار
راشيدوف الذي حل بديال للدولي األردني ياسين البخيت بعد تعرضه
لإلصابة.
الطرف الثاني في اللقاء نادي األهلي الذي يقوده مدربه المونتينيغري
نيبوشا يوفوفيتش ،وتمكن من ضم الجزائري سفيان هني من
الغرافة ،والمدافع الدولي اإليراني شجاع خليل زاده من الريان،
والمونتينجري نيكوال فيكوفيتش ،مع اإلبقاء على اإليراني
حسين كنعاني والدولي األردني يزن النعيمات.
ويسعى األهلي إلى استغالل حالة االستقرار الفني التي
يعيشها في ظل استمرار المدرب نيبوشا لموسم
جديد ،حيث يتطلع لتحقيق مركز متقدم بعد أن
أنهى الموسم الماضي في المركز السابع.
تحمل مواجهة اليوم بين األهلي وأم صالل
الرقم  28في تاريخ مواجهات الفريقين،
حيث سبق للفريقين أن التقيا في 27
مناسبة في الدوري دانت فيها األفضلية
لصالح أم صالل بفوزه في  10مناسبات
مقابل فوز األهلي في تسع ،وتعادلهما
في ثماني مواجهات ،وسجل أم صالل  41هدفا
مقابل  32هدفا لألهلي.

عبدالله القحطاني يشيد بالمعسكر التركي

الخريطيات يفتح
ملف مزينداران اإليراني

واصل الخريطيات تدريباته اليومية في معسكره
التحضيري المقام حاليا في مدينة كرتبا في تركيا
استعدادا للموسم الجديد  2023/2022الذي يسعى من
خالله إلى تقديم أفضل المستويات سعي ًا للصعود إلى
الدرجة األولى .ويستعد الفريق حالي ًا لمواجهة فريق
مزينداران اإليراني ودي ًا يوم األربعاء المقبل في مواجهة
يسعى من خاللها الجهاز الفني إلى الوقوف على مستويات
الالعبين بعد الخسارة التي تعرض لها الفريق في مباراته
الودية األولى أمام فريق هوادار اإليراني.
ويتطلع الجهاز الفني للخريطيات ألن يظهر الفريق
بمستوى جيد بعد تصحيح األخطاء التي حدثت خالل
المباراة الودية األولى.
وتجري تدريبات الفريق يومي ًا وفق ًا للبرنامج اإلعدادي
الموضوع من قبل الجهاز الفني بقيادة المدرب التونسي
أحمد العجالني خالل الفترتين الصباحية والمسائية،
حيث تم تخصيص الفترة الصباحية لتدريبات اللياقة
البدنية والتدريب في صالح الجم ،بينما خصصت الفترة
المسائية للتدريبات الفنية بالكرة على أرض الملعب.
من جانب آخر ،أكد عبدالله القحطاني إداري الفريق األول
أن معسكر الفريق يسير في االتجاه الصحيح من خالل
التدريبات اليومية التي تشتمل على تدريبات خاصة
الكتساب اللياقة البدنية والتدريب في صالة الجم وكذلك
التدريب بالكرة في الملعب ،إلى جانب المباريات الودية
التي بدأها أمس أمام فريق هوادار اإليراني.

نيبوشا:

عبدالله خفيفي:

ثقتي كبيرة في العبي األهلي

مستعدون لضربة البداية

أكد نيبوشا يوفوفيتش ،مدرب
فريق كرة القدم بالنادي
األهلي ،جاهزية الفريق
لخوض مباريات دوري
للموسم
النجوم
الرياضي 2023 - 2022
والتي تنطلق في األول
من أغسطس.
وقال المدرب في مؤتمر
صحفي قبل مواجهة
الجولة
فريقه ألم صالل في
}
األولى من المنافسة إن
األهلي استعد هذا الموسم
بالطريقة التي تعينه على بداية
المنافسة ومن ثم التقدم خطوة بخطوة نحو
هدفه الذي ينوي تحقيقه في الموسم الحالي.
وأضاف نيبوشا أن األهلي سيكون جاهزا
لخوض المباريات وأن جميع العبي الفريق
على قدر من المسؤولية
من أجل تقديم موسم
مميز ينظر فيه العالم
للدوري القطري ألنه في
البلد التي ستستضيف
بطولة كأس العالم
 FIFAقطر  2022في
الفترة من  21نوفمبر
إلى  18ديسمبر
من هذا العام ،وهو
أمر يجعلهم في
يعملون
النادي
بكل جدية إلظهار
أفضل مستوى فني

في المباريات.
وشدد المدرب على ثقته الكبيرة
في قدرات العبي فريقه لتقديم
أفضل جهد فني وبدني من
أجل بداية مميزة ومواصلة
التنافس.
وأوضح نيبوشا أن تحقيق
األحالم ألي ناد يكون
بالعمل الجاد والمواصلة
عليه وتقديم أقصى جهد
ممكن في أرض الملعب
نيبوشا
وبعدها ستأتي النتائج.
ونفى المدرب أن يكون هناك أي
تأثر بالطقس الحار ،وقال إنه أمر
سيكون على جميع األندية وليس األهلي فقط
وأن ذلك ال يشكل عامل ضغط على الفريق
وإنما يفضل دائما أن يكون هناك ضغط يدفع
الالعبين لتحقيق النجاح وتقدم األفضل في
الملعب.
وأكد نيبوشا أن فريقه أجرى عدة تغييرات
في صفوفه ،ولكنه ما زال يحتفظ بروح الفريق
الواحد وهي الروح العالية التي ستعطي األهلي
دافعا لتقديم األفضل في المباريات ،مشيرا إلى
أن ما يهمه كمدرب دائما هو تقديم أقصى جهد
ممكن في المباريات وبعدها ستكون الحصيلة
مميزة للفريق وتجعل جماهير األهلي فخورة
بناديها.
وأشاد المدرب بالمجهود الذي يبذله الجميع
في النادي ،وقال إن استثنائية كرة القدم
وخصوصيتها تجعل الفريق الذي يعمل قادرا
على التغلب على أي صعوبات تواجهه ،وأن ذلك
يتم بالعمل المتواصل والجهد الذي ال يتوقف.

} عبدالله خفيفي

أكد المغربي عبدالله خفيفي العب فريق أم صالل على أن مواجهة
فريق األهلي في افتتاحية الدوري ستكون قوية ألنها ضربة البداية،
ودائما ما تكون البداية صعبة وقوية على أي فريق .وقال خفيفي:
«نسعى لتحقيق أكبر استفاده فنية من هذه المباراة ،خاصة
جدا
أن أم صالل يطمح بشدة للنقاط الثالث األولى ألنه أمر مهم ً
أن نعبر المباراة االفتتاحية لتكون دافعا لنا خاصة ونحن
جاهزون للمواجهة والالعبون في حالة فنية وبدنية جيدة من
خالل المشاركة في المباريات الودية خالل معسكر اإلعداد».
وأن كل شيء على أكمل وجه في الفريق السيما وأن المباريات
الودية استفاد منها الفريق بدرجة كبيرة وهناك حالة انسجام
واستقرار للفريق من أجل تقديم شيء رائع ألم صالل.

علي قادري :نسعى لألفضل
شدد علي قادري كابتن فريق األهلي على أهمية البداية في دوري نجوم قطر هذا
الموسم أمام أم صالل في الجولة األولى من المسابقة .وقال الالعب في مؤتمر
صحفي قبل المباراة إن األهلي يتطلع لبداية جيدة تعينه على تحقيق
هدفه في الموسم الحالي ،مشيرا إلى أن بداية الموسم الماضي
لم تكن جيدة للفريق ،لذلك واجه بعض الصعوبات ،ولكن هذا
الموسم سيكون العمل متواصال من أجل األفضل للنادي األهلي.
وأكد قادري أن أم صالل يعتبر فريقا قويا والتفوق عليه ليس
سهال ،ولكنهم كالعبين يركزون على أن تكون بداية الموسم
أمامهم بالطريقة الصحيحة ألن جدول مباريات األهلي به الكثير
من المباريات الصعبة وعليهم كالعبين أن يستعدوا لها بشكل
مميز من أجل إسعاد جماهير األهلي في الموسم الحالي ،مشيرا
إلى أنهم كالعبين جاهزون للمباراة األولى أمام فريق محترم هو أم
صالل وسيبذلون كل الجهد من أجل الظهور المميز في الملعب.
} علي قادري

بمجمع فستيفال سيتي
في منطقة الفعاليات ُ

نجوم الوكرة والريان والشمال يشعلون الحماس
اختتمت الفعاليات التي نظمتها مؤسسة دوري نجوم قطر
استعداد ًا للموسم الجديد  ،2023 2022-بمجمع فستيفال
سيتي التجاري ،والتي أقيمت على مدار أربعة أيام ( 28و 29و30
و 31يوليو  ،)2022وذلك بحضور ومشاركة عدد من العبي أندية
دوري نجوم .QNB
وشهد اليوم الرابع (األحد  31يوليو  ،)2022تواجد عدد من نجوم
أندية الوكرة والريان والشمال ،والذين تفاعلوا مع البرامج
والفقرات التي تم إعدادها ،وفي إطار الحرص على التواصل
مع الجماهير لحثهم على التفاعل مع أحداث الموسم وبطولة
الدوري.
وتضمنت الفعاليات عددا من األلعاب الترفيهية ومسابقات
بمشاركة الجماهير والالعبين.
وينطلق الموسم الكروي  ،2023 2022-اليوم اإلثنين  1أغسطس
 ،2022بمواجهتين في األسبوع األول لدوري نجوم  ،QNBحيث
سيلعب المرخية والسد على استاد خليفة الدولي في الساعة
الخامسة وخمس وثالثين دقيقة ،كما سيلعب أم صالل واألهلي
على استاد جاسم بن حمد بنادي السد في الساعة السابعة
وخمس وأربعين دقيقة.
ويمكن للجماهير الراغبين في الحضور للملعب شراء التذاكر
فقط من خالل الموقع اإللكتروني للمؤسسة (،)tickets.qsl.qa
وكذلك عبر التطبيق الرسمي ،حيث لن يكون هناك منافذ لبيع
التذاكر في المالعب ،ولذا يجب على كل من يرغب في الحضور
للمباريات إتمام عملية شراء التذاكر من خالل الموقع اإللكتروني
أو التطبيق الرسمي للمؤسسة.
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ثمن جهود الفريق وهنأهم على اإلنجاز..
َّ

وزير الرياضة والشباب
يكرم أبطال «القوس إلى القوس»

الفلسطيني حمد ينضم للريان ..وقطر يدعم صفوفه بالمغربي بانون

صفقات اللحظات األخيرة
كتب

استقبل سعادة السيد صالح بن غانم
العلي ،وزير الرياضة والشباب ،ظهر أمس،
بمقر الوزارة بصالة لوسيل الرياضية،
أبطال قطر الذين شاركوا في سباق
التحدي العالمي ،من «القوس إلى القوس»
والذي يربط بين لندن وباريس ،في أطول
سباق ترايثلون في العالم ،منتصف
شهر يوليو الماضي ،وحضر اللقاء السيد
عبد الرحمن مسلم الدوسري ،مستشار
وزير الرياضة والشباب ،ورئيس االتحاد
القطري للرياضة للجميع.
وثمن سعادة الوزير المجهود الذي بذله
ثالثي الفريق القطري ،في القيام بمهمة
ناجحة ،تجسد مدى التطور الذي تحققه
الرياضة القطرية ،وتؤكد إمكانيات
شبابنا ورياضيينا ،وقدرتهم على تمثيل
قطر ،وعكس صورة مشرفة للرياضة
القطرية ،في مختلف المحافل الرياضية،
وعلى كافة المستويات.
من جانبهم أشاد أعضاء الفريق باالهتمام

والرعاية اللذين حظيت بهما مشاركتهم
التاريخية ،في هذا التحدي العالمي ،من
طرف وزارة الرياضة والشباب ،ممثلة في
االتحاد القطري للرياضة للجميع ،واعتبروا
أن ما بذل إلنجاح مشاركة الفريق القطري
في البطولة ،يعتبر حافزا كبيرا لهم
للمضي قدما ،في المشاركة في مثل هذه
التحديات العالمية ،ورفع اسم قطر في
المحافل الرياضية الدولية.
وكان فريقنا القطري ،المكون من الثالثي،
طالل العمادي وفهد البوعينين وعبد العزيز
العبد الله ،قد تمكن من إكمال سباق من
«القوس إلى القوس» ،الذي تبلغ مسافته
اإلجمالية  491كيلومترا ،في وقت قياسي
قدره  69ساعة و 20دقيقة ،في ثالثة من
ضروب الرياضة ،وهي الجري والسباحة
والدراجات الهوائية ،انطالقا من «ماربل
أرش» في العاصمة البريطانية لندن،
وصو ًال إلى «قوس النصر» في العاصمة
الفرنسية باريس.

عادل النجار

التزال العديد من األندية تسعى الستكمال
صفوفها عبر إتمام تعاقدات جديدة بالرغم
من تأخر الوقت ،فالموسم الجديد
سينطلق اليوم عبر بطولة الدوري ورغم
ذلك لم تكتمل الصفوف لدى بعض
األندية ألسباب مختلفة ،لكن المؤكد
أن الجماهير لم تتوقف خالل الفترة
األخيرة عن الحديث حول هذا األمر عبر
مواقع التواصل االجتماعي ،متسائلين
عن السبب في عدم استثمار تلك األندية
الصيف الطويل الممتد من أجل إتمام
التعاقدات وتجهيز الفرق ودمج الالعبين
الجدد مع القدامى في المعسكرات؟.
خالل األيام القادمة سنشهد اإلعالن عن
صفقات جديدة في ظل التحركات
السريعة التي أصبحت تعتمد عليها
األندية التي لم تكمل قوائمها حتى تكون
جاهزة قدر اإلمكان خالل الجوالت األولى من
عمر الدوري.
ف��ي ال��واق��ع نجد أن
مصطلح صفقات
ال������ل������ح������ظ������ات
األخ��ي��رة أصبح
م����ع����ت����ادا ف��ي
ال������س������ن������وات
األخ������������ي������������رة،
ع����ل����ى م���س���ت���وى

}
ياسر حمد
}

اجتماع لجنة المسابقات باتحاد اليد ..اليوم
تعقد اليوم لجنة المسابقات باتحاد كرة
اليد برئاسة محمد جابر المال اجتماعا
تنسيقيا مع روؤساء األجهزة باألندية
المشاركة في منافسات الموسم الجديد
بمقر اتحاد اليد ،لبحث رزنامة الموسم
الجديد  2023 - 2022الذي يشهد الكثير
من األحداث الرياضية في مقدمتها مونديال
قطر  2022الذي ستكون فترة إقامته راحة
سلبية في المنافسات بجميع األلعاب
األخرى ،إلتاحة الفرصة للجميع من أجل
االستمتاع باألجواء المونديالية التي تقام

في المنطقة للمرة األولى.
كما ستكون هناك توقفات مهمة أخرى
تعترض طريق منافسات كرة اليد في
الموسم الجديد ،منها الفترة التي يشارك
فيها منتخبنا الوطني في بطولة العالم
لكرة اليد المقرر إقامتها في بولندا والسويد
يناير القادم ،لذلك يعتبر هذا االجتماع
التنسيقي بين لجنة المسابقات وروؤساء
األجهزة مهما في هذا التوقيت لالتفاق على
الفترات األنسب إلقامة مسابقات الموسم
الجديد.

الميركاتو الصيفي وال��ش��ت��وي على حد
سواء ،ربما لعدم توافر صفقات سوبر في
سوق االنتقاالت ،وربما لعدم توفر الموارد
ال��م��ال��ي��ة ال�ل�ازم���ة لبعض األن���دي���ة إلت��م��ام
التعاقدات المنشودة ،وربما ألسباب أخرى
تتعلق ب��ظ��روف ك��ل ن��اد واستراتيجيته
المستقبلية.
يوم أمس أعلن نادي الريان رسميا
تعاقده مع المدافع الدولي الفلسطيني
ياسر حمد قادما من النادي المصري
البورسعيدي ،وذلك لالنضمام لصفوف
الفريق األول لكرة القدم للموسم الكروي
الجديد .2023 - 2022
وذكر نادي الريان عبر موقعه الرسمي أن
المحترف الفلسطيني الجديد البالغ من
العمر  24عاما قد وقع رسميا على كشوف
الفريق.
وسبق لالعب أن خاض عدة تجارب
احترافية في الدوري اإلسباني مع
بورتغاليتي ،وسانتورتزي ،قبيل انتقاله
إلى البسيتين البحريني في العام ،2020
ومنه انتقل على سبيل اإلعارة إلى النادي
المصري البورسعيدي .وقاد الالعب
منتخب بالده للتأهل إلى نهائيات كأس
آسيا  2023بعد تصدر مجموعته في
التصفيات بالعالمة الكاملة.
ويسعى نادي الريان خالل اآلونة الراهنة
إلكمال ملف التعاقدات ،حيث سيشغل
الالعب الجديد مكان المدافع اإليراني
شجاع خليل زاده الذي انتقل لصفوف
فريق األهلي ،في حين حافظ الريان على
كل من الكولومبي خاميس رودريغيز،
والفرنسي ستيفان نزونزي ،واإليفواري
يوهان بولي في صفوفه.
كما أعلن نادي قطر تعاقده مع الدولي
المغربي بدر بانون قادما من النادي
األهلي المصري ،وذلك لالنضمام
لصفوف الفريق األول لكرة القدم
للموسم الكروي الجديد - 2022
.2023
وأوضح نادي قطر عبر حسابه الرسمي
على تويتر أن مدة التعاقد مع المدافع
المغربي ستكون لمدة ثالثة مواسم.
وكان بانون قد انتقل إلى األهلي المصري
في نوفمبر  ،2020قادما من الرجاء
البيضاوي المغربي ،وتوج معه بدوري
أبطال إفريقيا والسوبر اإلفريقي مرتين
وبرونزية كأس العالم لألندية مرتين
وكأس مصر مرة واحدة.
يشار إلى أن الالعب قد غاب عن المالعب
هذا الموسم قرابة  6أشهر بسبب تعرضه
لمضاعفات من إصابته بفيروس كورونا
«كوفيد  ،»19 -وشارك في  12مباراة فقط
مع األهلي في مختلف البطوالت.

في ختام منافسات الفردي والزوجي ببطولة غرب آسيا

« »11ميدالية «ملونة» لعنابي الطاولة
كتب

محمد الجزار

واصل أبطال عنابي كرة الطاولة تألقهم
الملحوظ في منافسات بطولة غرب آسيا
المجمعة لتنس الطاولة والمقامة حاليا في
العاصمة األردنية عمان ،وتستمر منافساتها
حتى يوم  5أغسطس الجاري.
ونجح أبطالنا في تحقيق  11ميداليات ملونة
في منافسات الفردي والزوجي منها  5ميداليات
ذهبية دفعة واحدة في أكبر حصيلة للبعثة
منذ وصولها لألردن ،حيث كانت الحصيلة
في منافسات الفرق ميداليات ذهبية واحدة.
وتمكن نجوم العنابي من الفوز بفضيتين
كذلك و 4برونزيات في منافسات الفردي
والزوجي ،ليرتفع العدد اإلجمالي في كل
المنافسات منذ انطالق البطولة يوم  26يوليو
إلى  15ميدالية ملونة ( 6ذهب و 2فضة و7
برونز).
وجاء اليوم الختامي لمنافسات الفردي
والزوجي حافال للغاية ،وتمكن خالله أبطالنا
من الفوز في جميع المباريات النهائية التي
صعدوا لها في األشبال والشباب والناشئين،
فيما خسرت الفتيات في نهائي الفردي

والزوجي تحت  17سنة.
وعاشت البعثة لحظات من السعادة الغامرة
بعد هذه اإلنجازات المميزة التي وضعت
الطاولة القطرية على منصات التتويج،
ليتم عزف النشيد الوطني ،ويؤكد أبطالنا
النجاحات الكبيرة للعبة على الصعيد الفني
واإلداري كذلك.

نتائج الفردي
وبالعودة للنتائج نجد أن أبطالنا حققوا
 5ميداليات في منافسات الفردي ( 2ذهب
وفضية واحدة وبرونزيتان) ،الذهبية األولى
كانت من نصيب الفتى الذهبي سلطان
الكواري في فئة الناشئين تحت  15سنة
بعد فوزه في المباراة النهائية على البحريني
محمد نادر بنتيجة  ،0 - 3في مباراة أكد
خاللها الكواري جدارته التامة بتحقيق الفوز
وحصد الميدالية الذهبية.
وكان محمد نادر قد تخطى عقبة العب
منتخبنا أحمد عيد قرني في نصف النهائي
بنتيجة  2 - 3بعد مباراة ماراثونية امتدت
للشوط الفاصل ،لكن في النهائي كانت
الغلبة لسلطان الكواري.
فيما كانت الذهبية الثانية في الفردي من

نصيب محمد السليطي بفئة األشبال تحت
 13سنة الذي تمكن من الفوز على الالعب
اإلماراتي علي الحواي بنتيجة  2 - 3بعد
مباراة قوية وصعبة للغاية ،لتكون الميدالية
الذهبية الثانية له بعد فوزه بذهبية الزوجي
كذلك.
وفي بقية المنافسات نالت مريم علي فضية
تحت  17سنة بعد خسارتها في النهائية أمام
اللبنانية تاليا عاذار بنتيجة .1 - 3
وعلى صعيد الميداليات البرونزية ،نال أحمد
خليل المهندي برونزية منافسات الرجال،
فيما كانت البرونزية الثانية من نصيب
خالد اليافعي في فئة تحت  17سنة.

نتائج الزوجي
أما في فئة الزوجي فكانت الحصيلة 3
ذهبيات وفضية وبرونزيتين بمجموع 6
ميداليات في هذه الفئة .الميدالية الذهبية
األولى حققها خالد اليافعي ويوسف علي في
فئة تحت  17سنة بعد الفوز في نهائي مثير
على الزوجي السعودي ياسر الغامدي وسالم
السويلم بنتيجة .2 - 3
أما الميدالية الذهبية الثانية فكانت من
نصيب أحمد جبار وعبد الله عبد الوهاب

في فئة الشباب تحت  19سنة بعد الفوز
الصعب والماراثوني على الزوجي اللبناني
سعد ومحمد نور الدين الهبش بنتيجة - 3
 ،2وامتد الشوط الفاصل إلى .17 - 19
فيما نال محمد السليطي ويوسف عبد الله
الذهبية الثالثة في فئة تحت  13سنة بالفوز
على الزوجي اللبناني أحمد فحص ورامز
دقدوقي بنتيجة .0 - 3
وكانت الفضية الوحيدة في هذه الفئة من
نصيب مريم علي وشوق سعد في فئة تحت
 19سنة بعد الخسارة من الزوجي البحريني
مريم العالي وأماروتا بنتيجة .1 - 3
ونال البرونزية كال من أحمد عيد وسلطان
الكواري في فئة تحت  15سنة ،وأحمد خليل
المهندي ومحمد عبد الوهاب في فئة الرجال.
وتنطلق بداية من اليوم اإلثنين منافسات
بطولة األندية للرجال والسيدات بمشاركة
كبيرة من كافة أندية المنطقة التي استعانت
بعدد كبير من المحترفين والمصنفين
األوائل لتدعيم صفوفها ،فيما تقام على هامش
البطولة اجتماعات اتحاد غرب آسيا واالتحاد
العربي بحضور خليل المهندي رئيس
االتحاد القطري والعربي واآلسيوي النائب األول
لرئيس االتحاد الدولي.

} بدر بانون

ً
استعدادا للمرخية
اختتم تدريباته أمس

السد بدون « »23العبا !..
أختتم الفريق األول لكرة القدم بنادي
السد ،تدريباته أمس على الملعب
الفرعي بالنادي استعداد ًا لمواجهة
فريق المرخية ،ضمن الجولة األولى
من دوري النجوم للموسم 2023-2022
يدخل الزعيم المواجهة األولى له هذا
الموسم في ظل العديد من الغيابات
ومن أبرزها العبو المنتخب القطري
األول ومنتخب الشباب وبعض
الالعبين بسبب اإلصابة.
وتشهد قائمة الزعيم استعدادا
للمرخية غياب  23العبا..
•  15العبا مع المنتخب األول (سعد
الدوسري ،مشعل برشم ،مصعب
خضر ،بيدرو ميجيل ،خوخي بوعالم،
طارق سلمان ،أحمد سهيل ،عبدالكريم
حسن ،علي أسد ،مصطفى طارق،
سالم الهاجري ،أكرم عفيف ،محمد
وعد ،حسن الهيدوس ،يوسف
عبدالرزاق)
•  3العبين مع منتخب الشباب (مهدي
سالم ،كريم ديب ،طالل عتيق)
• الحارس يوسف البلوشي يغيب

لمدة  6أسابيع بسبب تعرضه لكسر
في اليد اليسرى.
• هاشم علي يواصل برنامجه العالجي
والتأهيلي بعد إصابته مع المنتخب
االولمبي.
• أحمد سيار يغيب عن الفريق بسبب
المرض.
• ويغيب الثنائي عبدالرحمن النعيمي
بسبب
الدوسري
وعبدالرحمن
االلتحاق بالكلية العسكرية.
وعقب المران أعلن اإلسباني خوانما
قائمة الالعبين المرشحين للمباراة
وتتكون من:
 22العب ًا (عبدالله ابراهيم ،جهاد
محمد ،بغداد بونجاح ،عبدالرحمن
راشد ،محمد مناعي ،يونغ ،تباتا،
فيصل آزادي ،أندريه آيو ،غيليرمي
توريس ،سانتي كازروال ،عبدالله
اليزيدي ،بهاء الليثي ،عبدالرحمن
بكري ،معاذ عبدالله ،معاذ الوديه،
عبدالله مهدي ،حسن أحمد ،أحمد
السعيد ،محمد سالم القريشي ،طالل
بهزاد ،نايف حميد).

المقامة بمدينة تشيناي الهندية

فوز وخسارة لعنابي
الشطرنج في األولمبياد

خاض منتخبنا الوطني للشطرنج
مواجهتين في الجولة األولى والثانية
ضمن بطولة األولمبياد العالمية
في نسختها الـ 44المقامة بمدينة
تشيناي الهندية بمشاركة  185فريقا
يمثلون  180دولة ،والتي تم افتتاحها
يوم الخميس الماضي بحضور
ناريندرا مودي رئيس الوزراء الهندي
وكبار الشخصيات وسط حفل
افتتاحي رائع ومميز للحدث العالمي
الكبير.
وحقق منتخبنا الفوز على بابوا غينيا
الجديدة  4/0المصنف  168عالمي ًا
الذي يضم الرباعي فانسي ستيوارت
وماكوي توم وجونز روبرت وارميا،
بجدارة واستحقاق بعد أن قدم العبونا
األستاذ الدولي حسين عزيز واألستاذ

االتحادي غانم السليطي ويوسف
محمد المطوع وعبدالله الحميد
مستوى مميزا خالل المواجهة ،أما
في المواجهة الثانية فقد خسرها
منتخبنا أمام الدنمارك والذي يضم
في فريقه عدد ًا من األساتذة الدوليين
الكبار المصنف  27عالمي ًا بقائمة
تضم أندرسن مادس وثيبو جيسبر
سوندرجارد وراسموسن آالن ستيج
وهاوبرو مارتن بنتيجة  3.5مقابل .5
ويحرص االتحاد القطري للشطرنج
على المشاركة باستمرار في األولمبياد
العالمية منذ عام  ،1986وكان محمد
المضاحكة رئيس االتحاد للعبة
أكد أن الهدف من المشاركة هو زيادة
االحتكاك واكتساب الخبرات وارتفاع
التصنيف لالعبي منتخبنا الوطني.

رياضة
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ترك إرثا كبيرا يتحدث عنه الجميع

هالل بن جهام  ..المعلم والموجه
هكذا تعامل الفقيد مع
طلب رئيس تحرير $
كان يحرص على المتابعة
وهو في العالج..

بقلم:

حمد سيف بوهندي
رحل باألمس القريب أخي الغالي هالل بن جهام الكواري ..أخي
المعلم ،والموجه ،قبل أن يكون رئيسي بالعمل أو زميال وأخا كما
عاملني دائما.
رحل بوعبدالعزيز تاركا إرثا كبيرا ،في قطر ،يتحدث الجميع
عنه منذ سنوات وقبل رحيله ،وسيستمر الحديث ،رحل ونحن
نرى مشاريعه التي عمل عليها لسنوات ،تعتبر اليوم من أجمل
المشاريع في قطر ،وتعتبر أكثر المشاريع إبرازا السم قطر على
مستوى العالم..
رحل تاركا خبراته ومشاريعه موزعة على قطاعات الدولة
المختلفة ،مرورا بمشاريع البترول والطاقة والرياضة والثقافة
والطرق والحدائق وآخرها استادات كأس العالم وغيرها من
المشاريع العديدة التي لم تذكر.
خالل عملي معه لمدة  17سنة مديرا لمكتبه -رحمه الله -أشهد
الله أنه كان مثاال لألمانة والصدق واحترام العمل والموظفين
باختالف مستوياتهم ،فمنذ عرفته ،كان يعمل ستة أيام
أسبوعيا ،يحضر لمكتبه الساعة السادسة صباحا ويغادر مع
غروب الشمس ،متنقال بين مكاتب مختلفة ،أسباير وكتارا
وأشغال ولجنة المشاريع واإلرث.
رحل بوعبدالعزيز وال أذكر أنه أخذ يوما واحدا من إجازته
السنوية ،حتى في فترة مرضه التي استمرت عشر سنوات،
فإجازته كانت للعالج فقط.
صمت بوعبدالعزيز عن الكالم قبل سنوات بعد إجرائه عملية
جراحية فقد على إثرها صوته ،واستمر بالعمل كما كان،
بحضور االجتماعات واإلشراف على المشاريع.
خسر ما يقارب نصف وزنه نتيجة للعمليات الجراحية المستمرة
ومازال صامدا على طاولة اجتماعاته اليومية التي يعرفها جميع
من تعامل معه ..ومازال متنقال بشكل يومي بين المشاريع رغم
اختالف أماكنها.
في عام  ،2014ومع يقينه بحاجته للسفر باستمرار لتلقي العالج،
طلب مني إيجاد طريقة باستخدام التكنولوجيا لمتابعة جميع
المشاريع ونقاش المهندسين حتى في حال تواجده على سرير
المرض ،وهذا ما حصل تماما.
فكانت هذا المشاريع وإنهاؤها همه األكبر رحمه الله.

} هالل بن جهام الكواري

لم يستطع الكالم بعد إحدى العمليات فتابع العمل بـ «الواتساب»
وبعيدا عن المشاريع وطريقة إدارته الفذة لها فعلى الجانب
اإلنساني واألخالقي تحضرني الكثير من اللحظات والمواقف التي
ال تنسى والتي أثرت بي كثيرا في طريقة تعامله معها.
مع بداية عملي معه بمشروع المدينة الرياضية الذي كان
يديره ،وفي بداية عام  ،2006وقبل استضافة دولة قطر لدورة
اآللعاب اآلسيوية ..حدثني األستاذ محمد المري ..رئيس تحرير
صحيفة  $ورئيس القسم الرياضي حينها ،بأنه يريد إجراء
لقاء صحفي مع المهندس هالل وتخصيص صفحتين كاملتين
لطرح معلومات كاملة عن مشاريع ومباني دورة اآلسياد ،وخصوصا
المدينة الرياضية ،فطرحت الموضوع حينها على بوعبدالعزيز،
والذي أجلسني حينها أمامه مبديا اعتذاره ،واكتفى بتوفير جميع
المعلومات والصور المطلوبة عن المشاريع بدون ذكر اسمه،

} من افتتاح اآلسياد 2006

} استاد خليفة الدولي

عنابي السلة يحقق «العالمة الكاملة»

فاز على البحرين في ثالث المباريات
كتب

} من مباراة العنابي والبحرين

بل نسب جميع المشاريع للمهندسين الذين عملوا بها ووضع
صورهم بالصحيفة ،فعرفت حينها أني أمام مسؤول استثنائي
لن تظهر صورته عبر الصحف الحقا ،وكان هذا منهجه طوال فترة
عملي معه ،حتى أكرمه سمو األمير حفظه الله بقص شريط
افتتاح أول استادات كأس العالم ليعلن للعالم أجمع جاهزية قطر
الستضافة كأس العالم ،فعرف الجميع في قطر وخارجها هالل في
تلك اللحظة.
ومن القصص المؤلمة ما ذكره لي الدكتور سعود عبدالغني
المهندس المشرف على تبريد مالعب كأس العالم ..وكان هالل
رحمه الله قد عاد للتو من رحلته العالجية ..والتي فقد على إثرها
صوته نتيجة لعملية بالحنجرة ،يذكر لي الدكتور سعود
أنه كان يتحدث في ذلك اليوم مع بوعبدالعزيز عبر الهاتف عن

مشكلة بأحد المشاريع ،فطلب منه رحمه الله تجهيز تقرير
عن المشكلة ،والتواصل معه عبر برنامج الواتساب بعد يومين
لمناقشة المشكلة ،والسبب ،وبكل هدوء ،أنه سيدخل غرفة
العمليات بعد ساعات قليلة ولن يتحدث بعد اليوم بالهاتف ،ألنه
سيفقد صوته نتيجة للعملية الجراحية ،والغريب كما يذكر
الدكتور سعود أنه تمت مناقشة الموضوع وحله بعد يومين لكن
بدون صوت ،فالمشكلة ال تحتمل التأخير ،هكذا كان رحمه الله.
كان رحمه الله يولي المهندسين القطريين الشباب اهتماما
كبيرا بدعمهم وتوظيفهم ومتابعة جميع أفكارهم ،كما كثف من
توظيفهم وتوزيعهم على جميع المشاريع بأسباير وكتارا ولجنة
المشاريع واإلرث خاصة بعد عودته من أول رحلة عالجية في عام
 ،2014حيث كان يؤكد رحمه الله :يجب أال تتوقف هذه المشاريع
عند رحيلي ،حيث كان مكتبه اليومي يعتبر طاولة اجتماعات
تعج بالخرائط والتقارير ولقاءات العمل المستمرة والتي كانت
بمثابة دروس وخبرات ينقلها للموظفين.
كان بوعبدالعزيز رحمه الله مبدعا في إدارة وقته ،بطريقة
عجيبة ،فلم يمنع أحدا يوما من مقابلته ،متعذرا بانشغاالته
الكثيرة ،وهو ما أكده
علي من بداية عملي معه ،أن للجميع حق
ّ
ير أحد بابه مغلقا أبدا.
مقابلتي ،وطرح ما يريد ،فلم َ
ومن معرفتي الشخصية والعائلية به أعلم أنه لم ينقطع يوما عن
زيارة والده بمنزله إضافة لقيامه بواجباته العائلية ومتابعة أبنائه
رغم انشغاالته الكثيرة.
رحل بوعبدالعزيز ولم يبحث أبدا عن منصب أو مسمى أو كرسي
بالصفوف األولى للفعاليات والمهرجانات وإن كان حضوره قليال
لها.
كان يطلب رحمه الله كتابة اسمه بمسمى المهندس هالل
الكواري بجميع الكتب الرسمية ،حتى بعد تكريم سموه بمنحه
درجة وزير قبل سنوات.
رحم الله بوعبدالعزيز اإلنسان الطيب الخلوق المتواضع المحب
لقطر والقطريين..
ويحضرني في هذه اللحظة وحديث كل قطر عن سيرته العطرة
على الجانب المهني واألخالقي وجاهزية قطر الستضافة كأس
العالم بعد أشهر بيت شعر ألمير الشعراء أحمد شوقي:
بعده..
وكن رج ًال إن أتوا
ُ
يقولون م ّر ..وهذا األثر !
هذا هالل الذي عرفت..
رحمك الله أخي الغالي

عوض الكباشي

حقق منتخبنا الوطني للشباب
الفوز الثالث له تواليا على منتخب
البحرين /63 47بعد أن تغلب
على الكويت واإلمارات في البطولة
الخليجية التي تستضيفها اإلمارات
خالل الفترة من  29يوليو الجاري إلى 6
أغسطس الجاري والمؤهلة لنهائيات
كأس آسيا للعبة ،وحصل محمد ندو
العب قطر على جائزة أفضل العب في
مواجهة األمس للمرة الثانية بعد توج
بذات الجائزة في الجولة األولى أمام
منتخب الكويت.
وتحصل المنتخبات المشاركة في
البطولة على راحة اليوم ،على أن
تواصل مبارياتها في يوم الغد الذي
يواجه فيه منتخبنا الوطني للشباب

منتخبنا يواجه السعودية غدا..

ومحمد ندو األفضل للمرة الثانية
نظيره السعودي ،ثم سيلعب مباراته
الخامسة أمام سلطنة ُعمان في الثالث
من الشهر الجاري في ختام مبارياتهما
في المرحلة األولى من المنافسة.
ويشارك في هذه البطولة بجانب
المنتخب القطري منتخبات اإلمارات
المستضيف والسعودية والبحرين
والكويت وسلطنة عمان.
ويترأس البعثة سعدون صباح الكواري
أمين السر العام ،وتضم البعثة
اليوناني ستاڤروس ومساعده محمد
عرابي ،باإلضافة إلى العبي «العنابي

مؤخرا في
الشباب» الذين شاركوا
ً
بطولة المنتخبات العربية للشباب.
وتأتي مشاركة المنتخب القطري في
البطولة الخليجية بعد مشاركته
الناجحة في منافسات البطولة
العربية لكرة السلة التي اختتمت
قبل يومين في العاصمة المصرية
القاهرة وحصل فيها المنتخب القطري
على الميدالية البرونزية بعد مباريات
قوية خاضها في الدور األول الذي لعب
خالله  5مباريات فاز في  3منها ليحل
في المركز الثالث ليقابل الكويت

في تحديد المركز الثالث ونجح
في التغلب عليه وظفر بالميدالية
البرونزية.
وكان المنتخب العنابي الشاب قد
حقق الفوز في أولى مبارياته على
منتخب الكويت ،وواصل تميزه وحقق
الفوز الثاني على اإلمارات في مواجهة
أمس األول ،وأكمل الفريق النتائج
اإليجابية بعد فوزه في لقاء أمس أمام
البحرين.
وتقام البطولة بنظام الدوري من دور
واحد ،على أن يلتقي أول الترتيب مع
الرابع ،والوصيف مع الثالث يوم 5
أغسطس الجاري.
وتختتم البطولة في اليوم التالي بإقامة
مباراتي نصف النهائي والنهائي ،حيث
يتأهل البطل والوصيف إلى نهائيات
آسيا التي ستقام في طهران نهاية
الشهر المقبل.

