أيمن حسين :فوز ثمين
أعرب أيمن حسين العب المرخية عن سعادته الكبيرة بتحقيق الفوز على السد وقال «هذا االنتصار
ثمين للغاية ألنه جاء على حساب فريق كبير بحجم السد ،وأعتقد أنها أفضل بداية بالنسبة لنا
في الموسم الجديد».
وقال الالعب صاحب الثنائية المميزة في شباك الزعيم أمس «لقد تعاملنا مع المباراة بشكل
جيد للغاية خاصة في الشوط الثاني عندما نجحنا في استغالل الفرص ،وتمكنا من التعامل مع
مجريات المباراة بأفضل صورة حتى نهاية اللقاء وحسم النقاط الثالث التي تعطينا حافز ًا كبير ًا
في بداية مشوار الدوري».
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هزم السد برباعية  ..وأوقف أرقامه القياسية

المــرخـيــة ي ـبـدؤهـا «مـدوية» ! ..
كتب

على كأس سوبر لوسيل

عادل النجار

أوقف المرخية سلسلة األرقام القياسية
لنادي السد ،حيث فاز عليه أمس بأربعة
أهداف مقابل ثالثة في المباراة االفتتاحية
لدوري نجوم  QNBللموسم الجديد -2022
 ،2023والتي أقيمت على استاد خليفة
الدولي المونديالي.
المرخية نجح في استغالل النقص الهائل
في صفوف السد ،وقدم نفسه بشكل رائع
في أول جولة بالدوري ،وأكد أن عودته من
دوري الدرجة الثانية ستكون عودة قوية إذا
استمر في تقديم نفس المستوى ،حيث
لعب مباراة رائعة أمام الزعيم السداوي
أمس.
السد كان قد تقدم عن طريق رودريجو تباتا
د 5ثم أضاف بغداد بونجاح الهدف الثاني
د  ،37لكن المرخية نجح في قلب تأخره
بثنائية إلى تقدم برباعية ،سجلها يوغرطة
حمرون د ،1+45وأيمن حسين هدفين د
 50ود  ،79ثم علي سعيد المهندي د  ،81في
حين قلص الفارق سانتي كازورال د 2+90
لكنه لم ينقذ السد من الخسارة.
لقد نجح المرخية في إيقاف سلسلة
الالهزيمة للسد بعد موسمين من التميز
واإلبداع ومعانقة الدرع ،حيث كان السد قد
توج بالدوري الموسم الماضي بانتصاره
في  20مباراة وتعادل في مباراتين فقط،
انتصارا
وفي الموسم الذي سبقه حقق 19
ً
وثالثة تعادالت ،بدون خسارة ،ليكمل
بذلك سلسلة من  49مباراة متتالية من
دون هزيمة ،بدأها بفوزه على الخور في 25
يوليو  ،2020بواقع  5مباريات في موسم
 ،2020 / 2019و 22مباراة في الموسم قبل
الماضي  ،2021 / 2020ومثلها في الموسم
الماضي  ،2022 / 2021لكنه خسر في أول
مباراة في الدوري هذا الموسم وتوقفت أرقامه
القياسية.
المباراة شهدت بداية قوية وسريعة من
جانب الفريق السداوي ،حيث نجح في
التقدم بالنتيجة د  5عن طريق رودريجو
تباتا ،الذي نجح في تحويل الضربة الحرة
من خارج منطقة الجزاء إلى داخل شباك
المرخية.
ثم كرر بغداد بونجاح محاوالته وتمكن
من إضافة الهدف الثاني للسد د  ،37عقب
عرضية أحمد السعيد من الجانب األيسر
والتي أسكنها بغداد في الشباك لحظة
خروج حارس المرخية ،مسج ًال الهدف
الثاني للسد .المرخية عاد بشكل مميز
عبر الجزائري يوغرطه حمرون حيث سجل
هدفا من تسديدة قوية قبل لحظات من
نهاية الشوط األول ليعيد المرخية للمباراة
من جديد .عودة المرخية لم تتأخر كثير ًا
في الشوط الثاني ،حيث أدرك هدف التعادل
د  50بواسطة المهاجم العراقي أيمن حسين
والذي استغل خطأ حارس الزعيم جهاد
محمد في إبعاد الكرة ليسجل هدف التعادل
لفريقه.
ثم واصل المرخية التفوق والهيمنة على
المباراة ،ونجح في تسجيل هدفين
متتاليين د  79ود  81عن طريق أيمن حسين
وعلي سعيد المهندي ،في فترة تراجع كبير
للسد ومعاناة واضحة على مستوى الدفاع.
وحاول العبو الزعيم إنقاذ الموقف والعودة
في الدقائق األخيرة ،وبالفعل سجل سانتي
كازورال الهدف الثالث د  ،2+90من عمل جيد
بين بونجاح وأندريه إيوا انتهت عند قدم
كازورال فسدد كرة قوية سكنت الشباك
لكنها لم تكن كافية لعودة السد.

بهدف يزن النعيمات
في بداية المشوار..

«لوسيل» يستضيف بطلي
الدوري المصري والسعودي

خ�����وان�����م�����ا :ح�����زي�����ن ل���ل���خ���س���ارة
أكد اإلسباني خوانما مدرب الزعيم عدم
سعادته بالنتيجة التي تحصل عليها
السد خالل مواجهة المرخية ضمن األسبوع
األول من دوري النجوم والخسارة بنتيجة
.4 – 3
وأكد خوانما في تصريحاته لموقع
النادي عقب المباراة :كنا نلعب بأريحية
كبيرة مع بداية المباراة ونجحنا في
التقدم بهدفين ،فريق المرخية اعتمد
على الكرات الطولية والتي أحدثت العديد

من المشاكل لنا خاصة في الجوانب
الدفاعية.
وأضاف :استقبلنا األهداف على الرغم من
محاوالتنا الدفاعية القوية ،هناك بعض
األخطاء تحدث في كرة القدم وهذا ما حدث
في الهدف الثاني للمرخية.
وأتم خوانما حديثه :يجب أن نواصل
العمل وعدم التوقف وأن نكون أقوى مما
نحن فيه اآلن حتى نستطيع التقدم
وتحقيق أهدافنا.

א אאא
المرخية

السد

3

4
الحدث

األسبوع األول من دوري النجوم 2023-2022

المكان

استاد خليفة الدولي

األهداف
حكم اللقاء

رودريجو تباتا د  5بغداد بونجاح د  37سانتي كازورال د ( 2+90السد)  -يوغرطة
حمرون د  1+45وأيمن حسين د  50د  79علي سعيد المهندي د ( 81المرخية)
محمد أحمد الشمري

} خوانما

علي المهندي:
انتظروا المرخية
قدم علي المهندي العب المرخية التهنئة
للجميع داخل النادي بعد الفوز على
السد في افتتاح الدوري ،حيث قال «لقد
بدأنا الموسم بصورة رائعة ،وتوجنا
غال في بداية
ذلك الجهد بانتصار ٍ
الموسم ونأمل أن يكون انطالقة للمزيد
من االنتصارات».
وتابع «الفوز على السد حامل اللقب
بدون خسارة الموسم الماضي أمر رائع
وحافز كبير لما هو قادم في بطولة
الدوري وأقول للجميع انتظروا المرخية
هذا الموسم».

األهلي يخطف الفوز أمام أم صالل
كتب

عوض الكباشي

حقق فريق األهلي فوزا صعبا وغاليا على أم
صالل بهدف دون مقابل أحرزه األردني يزن
النعيمات في الدقيقة  82في المباراة التي
جمعت بين الفريقين باستاد جاسم بن
حمد بنادي السد في الجولة األولى لدوري
نجوم  ،QNBليضع األهلي أول ثالث نقاط
في رصيده ويبقى أم صالل بدون رصيد،
وكانت هناك رغبة قوية من جانب الفريقين
لتحقيق الفوز ،حيث سعى كل فريق إلى
تحقيق فوزه في أول المشوار.
وكانت أبرز لقطات اللقاء وتحديدا في شوط

أعلنت اللجنة العليا للمشاريع واإلرث،
الجهة المسؤولة عن تنفيذ مشاريع البنية
التحتية الستضافة كأس العالم FIFA
قطر  2022أن استاد لوسيل ،أكبر استادات
البطولة الثمانية ،والذي يتسع ألكثر من
مشجع ،سيحتضن مباراة كأس
 80ألف
ّ
سوبر لوسيل ،بين بطل الدوري السعودي
وبطل الدوري المصري ،يعقبها حفل
غنائي ،في التاسع من الشهر المقبل.
وقال حسن الذوادي ،األمين العام للجنة
العليا للمشاريع واإلرث« :تمثل هذه
المناسبة المحطة األخيرة في مسيرتنا
نحو انطالق منافسات البطولة في
 21نوفمبر القادم ،ويعتبر هذا الصرح
الرياضي الرائع درة استادات المونديال،
حيث سيشكّ ل محور اهتمام العالم ومحط
أنظاره عند استضافة المباراة النهائية
في  18ديسمبر ،الذي يتزامن مع احتفالنا
باليوم الوطني للدولة .نفخر بهذا المعلم
الرياضي المميز الذي سيلعب دور ًا هام ًا
خالل البطولة ،كما سيترك إرث ًا دائم ًا
لسكان مدينة لوسيل ودولة قطر بوجه
عام».
من جانبه قال المهندس ياسر الجمال،
المدير العام للجنة العليا للمشاريع

واإلرث« :يعتبر استاد لوسيل عم ًال هندسي ًا
رائع ًا ،تم إنجازه بفضل جهود جميع فرق
المشروع وتفانيهم والتزامهم ،إلى جانب
التعاون الكبير من جانب شركائنا في
جميع أنحاء الدولة ،وبفضل جهود الجميع
نرى اآلن هذا الصرح الرياضي المميز
الذي يمثل مدعاة فخر للدولة والمنطقة
بأكملها ،وأود هنا أن أشكر كل من شارك في
إنجاز هذا االستاد الرائع وإعداده الستضافة
الحدث الرياضي األهم في العالم».
من جهته قال ناصر الخاطر ،الرئيس
التنفيذي لبطولة كأس العالم  FIFAقطر
« :™2022سيمثل استاد لوسيل منصة
رائعة ألهم مباراة في عالم كرة القدم
نهاية هذا العام ،عندما يستضيف نهائي
مونديال قطر  2022في  18ديسمبر ،وهو
اللبنة األخيرة في استعداداتنا للحدث
الكبير ،حيث تنتظر المشجعين تجربة
رائعة ال تنسى عند وصولهم إلى قطر
لحضور منافسات النسخة األولى من
المونديال في العالم العربي والشرق
األوسط .وتشكّ ل إقامة هذه المباراة على
أرضية استاد لوسيل فرصة مثالية الختبار
جاهزيته ،واالرتقاء بالخطط التشغيلية
التي أعددناها للحدث المرتقب».

اللعب األول المحاوالت الجادة من رشيدوف
الذي سدد في أكثر من مرة محاوال تسجيل
هدف أول لفريقه أم صالل إال أن الحارس
يزن نعيم كان مميزا وأبعد عددا من الكرات
الخطيرة من مرماه.
وفي المقابل كانت محاوالت األهلي عن
طريق عبدالرشيد والجزائري سفيان هني إال
أن دفاع أم صالل كان في الموعد.
ونجح األردني يزن نعيمات في خطف هدف
غال لفريق األهلي من تمريرة عرضية جميلة
ٍ
من عبد الرشيد إبراهيم في الدقيقة  82من
عمر اللقاء ..وحاول بعدها أم صالل إدراك
التعادل بعد أن شن هجوما قويا ..إال أن دفاع
األهلي تصدى لكل المحاوالت.

الحميدي رئيسا لنادي الخور
عقد نادي الخور جمعيته العمومية مساء
أمس في مقر النادي ،وهذا لتحديد هوية
الرئيس الذي سيقود النادي خالل الفترة
القادمة.
وقد اعتمدت الجمعية العمومية ناصر
ثامر الحميدي لرئاسة النادي بالتزكية،
ومعه مبارك عبدالعزيز المهندي -نائب ًا
للرئيس ،للدورة االنتخابية (2022-
 )2026وذلك بعد االنتهاء من اجتماع
الجمعية العمومية الذي ُعقد أمس
بمقر النادي.
وتم خالل الجمعية العمومية مناقشة
الموضوعات المدرجة بجدول األعمال
بخالف انتخاب مجلس جديد ،وهي التصديق على
محاضر اجتماعات الجمعية العمومية العادية السابقة ،ومناقشة تقرير الرئيس عن أعمال النادي
في السنة المنتهية وبرامج وخطة العمل للسنة الجديدة ،واعتماد الحساب الختامي للسنة المالية
( )2022 / 2021المنتهية في  31مايو الماضي ،وإقرار مشروع الموازنة للسنة المقبلة (.)2023 / 2022
وكانت عمومية النادي قد تأجلت في نهاية شهر يوليو الماضي لعدم اكتمال النصاب القانوني الذي
دون انعقاد اجتماع الجمعية العمومية ،بما أن اجتماع الجمعية العمومية العادية يكون صحيحا
عندما يكون الحضور بـ ( )1+50لألعضاء الذين لهم حق الحضور.
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في إطار مباريات الجولة األولى للدوري

لقاء ناري بين العربي والقطراوي
كتب

عوض الكباشي

يشهد استاد المدينة التعليمية اليوم
المواجهة التي تجمع بين فريقي العربي
مساء في إطار
ونادي قطر في الساعة 5:35
ً
مباريات الجولة األولى من دوري نجوم QNB
للموسم الكروي .2023 - 2022
ويدخل كل من العربي والملك القطراوي
برغبة مشتركة في الفوز الكتساب الثقة
والمعنويات الكبير من البداية ،ورغم اختالف
ظروف الفريقين ،إال أن لقاء العربي بالقطراوي
دائما ما يأتي على صفيح ساخن ألن هدف
الفريقين الفوز وال شيء غيره ،كما أنها مباراة
تكتسب أهمية كبيرة بالنسبة للفريقين
اللذين سيدخالنها بشعار الفوز ،ورغبة كل
فريق منهما في كسب نقاط المباراة التي
لها أهداف متباينة عطف ًا على مركزهما في
الموسم الماضي.
فريق العربي صاحب المركز الرابع في
الموسم الماضي الذي تواجد في المربع بعد
سنوات طويلة يريد إثبات وتأكيد أحقيته
ووجوده في نفس المركز في الموسم الجديد،
وكان العربي قد استقر على استمرار مدربة
الوطني يونس علي الذي حقق معه إنجازا
كبيرا بتواجده في المربع ألول مرة بعد غياب
طويل ،مع استمرار المحترفين :التونسي
يوسف المساكني واإلسباني مارك مونيسا
واآليسلندي وآرون غونارسون والجابوني أرون
بوبيندزا واإليراني مهرداد محمدي.
وعلى مستوى الصفقات المحلية ضم العربي
الحارس القطراوي جاسم الهيل لصفوفه مع
عودة المعارين محمد صالح النيل وخليفة
المالكي وعبدالله عيسي السليطي ،ودخل
العربي معسكر إسباني لعب خالله  4مباريات
ودية ،ومع السد مباراة ودية بالدوحة.
الطرف الثاني نادي قطر الذي احتل المركز
التاسع يسعى للتقدم من البداية ونسيان
ما حدث في الموسم الماضي واستعد عن
طريق معسكره اإلسباني ولعب  3مباريات
ودية ثم لقاء وديا بالدوحة مع لوسيل ،ومن
حيث التعاقدات نجد القطراوي قد افتقد  3من
نجومه القطريين هم :حارس المرمى جاسم
الهيل الذي تعاقد مع العربي ،إلى جانب
انتهاء إعارة أحمد معين ويوسف أيمن ،وحقق
صفقات على مستوى النجوم القطريين
بالتعاقد مع إبراهيم ماجد (األهلي) وطالل
منير(الشمال) وعلي عوض ،وجاسم الجالبي
ومحمد عبد الرب.
أما على مستوى المحترفين األجانب ،فقد
ضم المدافع المغربي المميز بدر بانون،
بجانب استمرار عدد من المحترفين من
الموسم الماضي وأبرزهم العراقي بشار
رسن.

يوسف سفري:

نتطلع لبداية قوية
أكد المغربي يوسف سفري جاهزية الفريق القطراوي
لمواجهة العربي في الجولة االفتتاحية لمنافسات دوري
نجوم  qnbللموسم الكروي الجديد ،وقال السفري في
المؤتمر الصحفي قبل المباراة :سعيد
بتواجدي مجددا مع فريق نادي
قطر في تجربة جديدة
أتمنى من خاللها تحقيق
النجاح المنشود ،وأن
تكون بدايتنا موفقة
في مباراتنا األولى أمام
العربي التي لن تكون
سهلة ،خصوصا أننا
نواجه فريقا عريقا
} يوسف سفري
ومتكامال.
وأضاف سفري :جرت
استعداداتنا بشكل جيد
جدا والجميع على مستوى اإلدارة
والالعبين بذل ما في وسعه إلنجاح فترة
اإلعداد في معسكر إسبانيا وفي الدوحة على حد سواء ،كما
ينبغي أن أشيد بالالعبين لما قدموه من جهد وانضباط عال
خالل فترة اإلعداد ،وخصوصا الالعبين المواطنين الذين
أتوقع لهم مستقبال كبيرا.

א אאא

العربي

الحدث
المكان
التاريخ

} من مباراة الفريقين الموسم الماضي

التوقيت

يوسف مفتاح:

يونس علي:

نطمح
ألول ثالث نقاط

هدفنا الوصول ألبعد نقطة
يونس :راض تمام ًا عما قدمه
أكد مدرب العربي يونس
الالعبون خالل المعسكر،
علي على أهمية مواجهة
جميعا
حيث قاموا
العرباوي أمام نادي
ً
بعمل جيد خالل
قطر ضمن األسبوع
المرحلة التحضيرية
األول من دوري نجوم
للموسم أو ما قبل ذلك،
 QNBوالتي ستقام
وأضاف :كانت األجواء
مساء اليوم الثالثاء
والجدية
إيجابية
على استاد المدينة
واضحة ،يتبقى فقط
التعليمية.
نقل هذه الجدية من
وتحدث يونس علي
التمارين إلى المباريات..
خالل المؤتمر الصحفي قبل
} يونس علي
وأشار إلى صعوبة المباريات
المباراة قائال :استعداداتنا
سواء
األولى في الموسم
التحضيرية جاءت جيدة قبل
ً
على المستوى البدني أو على مستوى
المعسكر وخالل المعسكر وبعد المعسكر،
التحضير ،خاصة وان الفرق تكون غامضة
وقد بذل الالعبون جهدا كبيرا استعداد ًا
قبل الجولة األولى .وتابع قائ ًال :أهمية
النطالق الدوري.
المباراة تكمن في تحقيق الثالث نقاط،
تابع قائ ًال :كان ينقصنا فقط اكتمال الفريق
وبالتالي تعطينا أفضلية وأريحية كبيرة
بشكل مبكر ،ولكننا قادرون على تعويض
لالستمرار والوصول ألبعد نقطة ممكنة.
هذا واالستعداد جيد ًا للجولة األولى ..وقال

أكد يوسف مفتاح ،العب الفريق األول لكرة القدم
بالنادي العربي ،على صعوبة المواجهة األولى في
بطولة دوري نجوم  QNBأمام نادي قطر.
وقال يوسف خالل المؤتمر الصحفي قبل المباراة:
المعنويات عالية وكما أنهينا الموسم الماضي بدأنا
بنفس المعنويات هذا الموسم ،وإن
شاء الله تستمر الروح العالية
ونستغلها من أجل تحقيق
أكبر استفادة.
وأضاف يوسف مفتاح:
كالعبين لدينا هدف مع
بداية كل موسم وهو
الفوز بأول ثالث نقاط
التي من خاللها نطمح في
الوصول ألبعد نقطة هذا
الموسم.
} يوسف مفتاح

قطر

ال

جولة األولى  -دوري نجوم QNB
استاد المدينة التعليمية
الثالثاء 2 أغسطس 2022
5:35

محمد سالم:

جاهزون لضربة البداية
أعرب محمد سالم نجم الفريق القطراوي األول لكرة القدم
عن تفاؤله الستعدادات الملك لضربة البداية في المواجهة
المرتقبة أمام العربي في افتتاح
منافسات دوري نجوم قطر
للموسم الكروي  2023ـ .2022
وقال في المؤتمر الصحفي
قبل مباراة العربي:
كانت فترة التحضير
للموسم قوية وإيجابية،
كما كان معسكرنا
التدريبي في إسبانيا
موفقا وخضنا خالله
مباريات ودية جيدة.
وأضاف :جاهزون لمباراتنا
األولى في الدوري وطموحنا
} محمد سالم
تحقيق نتيجة إيجابية على
العربي.

لجنة المسابقات تناقش مع األندية رزنامة الموسم الجديد

كشف قائمة عنابي اليد لمونديال «»2023
محمد جابر :أشكر رؤساء األجهزة على
دورهم الفعال لخدمة اليد القطرية

} تصوير  :عباس علي

كتب

عادل النجار

كشف اتحاد اليد عن قائمة العبي المنتخب الوطني األول استعدادا
للمشاركة في بطولة العالم الثامنة والعشرين للرجال التي تستضيفها
بولندا والسويد خالل الفترة من  11إلى  29يناير من العام المقبل .2023
وضمت القائمة  23العبا هم :بالل
مسعود مرارحه (األهلي) ،وعبد الرحمن
طارق العبد الله ومصطفى أمير هيبة
وأحمد نادر نسيم وأحمد محمد مددي
ورفائيل دي كوستا كابوتي وبالل
لبينكا وعالء الدين نبيل بالراشد وعليه
خالد حامد (الدحيل) ،ورشيد يوسف
ومحمد محمود عبد المجيد وإبراهيم
شبل عبيد (السد) ،وأنيس عبد الرزاق
زواوي (العربي) ،ومحمود أحمد زكي
وعبد الهادي مدحت رشاد (الغرافة)،
وكمال الدين مالش وأمين موفق زكار
وايلدر ميميسفيتش وعلي عناد الديري
(الريان) ،وياسين سامي إبراهيم
وأحمد عبد الحميد المنياوي (الوكرة)،
وفرانكس كارول مارزو (الكويت
الكويتي) ،ويوسف الطيب علي.
وسوف يبدأ المنتخب تدريباته في
 14أغسطس الحالي بقيادة مدربه
اإلسباني فاليرو ريفيرا.
وكانت قرعة بطولة العالم أوقعت
المنتخب القطري في المجموعة
الخامسة إلى جانب منتخبات
ألمانيا وصربيا والجزائر ،فيما ضمت

المجموعة األولى كال من إسبانيا
وإيران،
وتشيلي
ومونتينيغرو
والمجموعة الثانية فرنسا وبولندا
والسعودية وسلوفينيا ،والمجموعة
الثالثة السويد والبرازيل والرأس
األخضر واألوروغواي ،والمجموعة الرابعة
آيسلندا والبرتغال والمجر وكوريا
الجنوبية ،في حين ضمت المجموعة
السادسة النرويج ومقدونيا واألرجنتين
وهولندا ،والمجموعة السابعة مصر
وكرواتيا والمغرب وأمريكا ،والمجموعة
الثامنة الدنمارك وبلجيكا والبحرين
وتونس.
ُ
المسابقات
لجنة
من ناحية أخرى عقدت
ِ
باتحاد كرةِ اليد برئاسة محمد جابر
ِّ
تنسيقيا مع
اجتماعا
المال مساء أمس
ً
ً
شاركة في
الم
ِ
رؤساء األجهزة باألندية ُ
ُمنافسات الموسم الجديد ،ناقشت
خالله رزنامة الموسم الجديد -2022
 2023الذي سيشهد الكثير من األحداث
الرياضية في مقدمتها مونديال قطر
َّ
 2022والتي ستكون فترة إقامته راحة
سلبية في المنافسات بجميع األلعاب،
وذلك إلتاحة الفرصة للجميع من أجل

} محمد جابر

االستمتاع باألجواء المونديالية التي
تشهدها المنطقة للمرة األولى في
التاريخ.
وناقش الحضور خالل االجتماع اهم
التحديات التي سيشهدها الموسم
الرياضي  2023-2022خاصة على
مستوى المشاركة المرتقبة لمنتخبنا
الوطني في بطولة العالم لكرة اليد في
بولندا والسويد .2023
واعلنت لجنة المسابقات باتحاد اليد
عن افتتاح الموسم الجديد بكافة الفئات
يوم  10سبتمبر المقبل خالل المرحلة
األولى التي تسبق موعد كأس العالم
لكرة القدم ،على ان تنطلق منافسات
الرجال يوم  1يناير  2023وتستمر إلى
غاية  27مايو  2023وهو الموعد المقترح
لنهائي بطولة كاس سمو األمير
المفدى.
كما شهد االجتماع استعراض اهم
النقاط ومنها تسجيل الالعبين في قوائم
الفرق بالموسم الجديد حيث تقرر ان
يضم الكشف  18العبا قطريا بالنسبة
للفريق األول باإلضافة إلى ثالثة العبين
محترفين أو مقيمين ،كما ناقش

االجتماع عقود الالعبين ومستحقات
الالعبين لدى األندية وااللتزامات المالية
بين الطرفين.
وتم التأكيد علي بعض النقاط والبنود
العامة الخاصة باللوائح والقوانين
المعتمدة في الموسم الجديد وتم
مناقشة عدد من النقاط التي تهم األندية
في مشوارها بالموسم الجديد ووعدت
لجنة المسابقات بالعمل علي تسهيل
كافة المتطلبات لألندية من أجل موسم
جديد مميز ومن أجل اتاحة الفرصة
لجميع الفرق للمنافسة وتقديم أفضل
ما لديها من مستويات في مختلف
البطوالت التي ينظمها االتحاد.
ومن جهته تقدم محمد جابر المال أمين
السر العام باالتحاد القطري لكرة اليد
ورئيس لجنة المسابقات بالشكر
لرؤساء االجهزة باألندية لدورهم
الفعال ومساهمتهم في إنجاح الموسم
المنقضي ،مشددا في الوقت ذاته على
ضرورة ترتيب األوراق من أجل الموسم
الجديد الذي ينطلق خالل الفترة
المقبلة للظهور بأفضل المستويات
الممكنة.

رياضة
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اليوم على استاد خليفة المونديالي

الغرافة والسيلية يطمحان النطالقة قوية
كتب

عادل النجار

يستضيف استاد خليفة المونديالي في الثامنة إال الربع

مساء اليوم مواجهة الغرافة والسيلية ضمن منافسات
األسبوع األول من دوري نجوم  QNBللموسم الكروي
الجديد .2023 - 2022

المباراة تمثل تحديا حقيقيا أمام كال الفريقين
والهروب من شبح الهبوط عبر خوض
من أجل تحقيق االنتصار في بداية مشوار الدوري،
المباراة الفاصلة.
حيث يتطلع كل منهما لحصد ثالث نقاط لتكون
ورغم االستقرار بالنسبة لكال الفريقين
انطالقة قوية في الموسم الجديد الذي يخوضه
بعد تجديد الثقة من قبل إدارة الغرافة
الغرافة والسيلية بطموحات كبيرة ،ودائما ما
في المدرب اإليطالي أندريا ستراماتشوني
تتسم المواجهات بين الفريقين بالقوة واإلثارة
وكذلك الحال بالنسبة للمدرب التونسي
عطفا على لقاءاتهما السابقة ،مما يؤكد أننا أمام
سامي الطرابلسي في السيلية ،إال أن العديد
مباراة مثيرة.
من التغييرات شملت الفريقين على صعيد
الفهود يمتلكون أفضلية في المواجهات المباشرة،
التعاقدات الجديدة خاصة المحترفين.
حيث سبق للفريقين أن التقيا في  35مناسبة
الغرافة وبعدما استغنى عن عدد من المحترفين
سابقة في الدوري ،تفوق الغرافة في  20لقاء ،مقابل
األجانب في الموسم الماضي تعاقد مع الجزائري
فوز السيلية في  11مواجهة ،وتعادلهما في أربعة
ياسين إبراهيمي القادم من الريان ،والالعب
لقاءات ،وكانت مواجهتا الفريقين في الموسم
األوزبكي إسالم توكتاهوجاييف ،بجانب استمرار
الماضي قد انتهت األولى في الجولة الـ 11من القسم
الجزائري مهدي تاهرات من الموسم الماضي.
األول بفوز عريض للغرافة بثالثية نظيفة ،فيما
ويضم الفريق عددا من الالعبين المميزين على
رد السيلية الهزيمة بفوز بثالثية مقابل هدفين
صعيد المواطنين ،حيث يعد الغرافة من أبرز
في الجولة الـ ،22وكان الفوز مؤثر ًا بالنسبة له
األندية التي تمنح الفرصة لالعبين الشباب من
من أجل البقاء
الفئات السنية ،وهو يراهن عليهم هذا الموسم
لتقديم األفضل وقيادة الفريق للمنافسة
على اللقب.
أما السيلية ،فقد استمر معه
من الموسم الماضي السنغالي
الغرافة
السيلية
سيرجين مبودجي ،وتعاقد الفريق
مع األرجنتيني سيرجيو فيتور،
واليوناني فيتفا القادم من
الخور ،باإلضافة لعودة
كشف المدير الفني للفريق األول بنادي السيلية ،التونسي سامي الطرابلسي،
مهند
العراقي
عن تمنياته أن تكون انطالقة الفريق في دوري نجوم  QNBقوية تعكس طموحات
«ميمي»،
علي
الفريق وهي الظهور بصورة أفضل من الموسم الماضي.
الحدث
األ
سبوع األول للدوري ال
مو
والتونسي بالل
سم
ال
وقال الطرابلسي في بداية المؤتمر الصحفي لمباراة الغرافة في الجولة األولى للدوري:
جد
يد
2023 - 2022
الملعب
السعيداني.
«أتمنى التوفيق والنجاح والتألق في موسم كأس العالم وكذلك التوفيق للمنتخب
استاد
خلي
فة
ا
لم
ون
ديالي
القطري وجميع المنتخبات العربية أن يظهروا بصورة جيدة في هذا الحدث الكبير».
اليوم والتاريخ
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2
أغ
وأضاف :إعدادنا للموسم الجديد تم بشكل جيد في المعسكر الخارجي بتونس وشهد
سطس 2022
التوقيت
انضباطا كبيرا ورغبة من الالعبين في أن يكونوا في جاهزية كاملة قبل انطالق الموسم الذي
7:45
سي
يعلم الجميع أنه سوف يكون صعبا للغاية ،وتحضيراتنا هذا الموسم اختلفت بتواجد جميع
ناريو القسم األول
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ا
المحترفين معنا.
لما
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فوز الغرافة
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الطرابلسي :االنضباط يحفزنا لالنتصار
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مؤيد حسن :مواجهة كؤوس
شدد قائد فريق الغرافة مؤيد حسن على
صعوبة ضربة البداية أمام السيلية،
حيث دائم ًا ما تحمل مباريات الفريقين
طابع مباريات الكؤوس ،وهو ما يعكس
حرصهما على تقديم أداء جيد وسعيهما
الدائم لتحقيق الفوز.

في الترتيب العام

أكد العب الفريق األول بنادي السيلية
مصطفى محمد على صعوبة وقوة مواجهة
فريقه أمام الغرافة ،وقال :التحضيرات كانت
قوية للغاية بداية من المعسكر الخارجي
الذي أقيم بتونس وشهد فترة إعداد جيدة
جدا لالعبين على المستوى البدني والفني

محمد الجزار

احتلت بعثة منتخبنا الوطني لكرة الطاولة
المركز األول وصدارة الترتيب العام في فئة
الذكور مع ختام منافسات الفردي والزوجي
والفرق لبطولة غرب آسيا المجمعة
للعبة والمقامة حاليا في األردن وتستمر
منافساتها حتى يوم  5أغسطس الجاري،
ليحقق أبطال األدعم إنجازا رائعا ومميزا
على الرغم من المنافسة القوية في البطولة
التي شهدت مشاركة  12دولة من مجموع
 12هم أعضاء منطقة غرب آسيا.
وحقق أبطال قطر  15ميدالية ملونة في
اإلجمالي بعد ختام منافسات الفردي
والزوجي ومنافسات الفرق كذلك عبارة عن
 6ميداليات ذهبية و 2فضة و 7برونزيات.
وحصد أبطال األدعم  13ميدالية ملونة
في فئة الذكور لتظفر البعثة القطرية
بالمركز األول ،وتحتل الصدارة في
الترتيب العام لهذه الفئة كانت عبارة عن 6
ميداليات ذهبية ( 1في الفرق و 2في الفردي

أبدى خالد علي الكواري ،مدير المنتخبات الوطنية
القطرية لتنس الطاولة ،سعادته الكبيرة بما حققته
البعثة في منافسات بطولة غرب آسيا المجمعة بعد
ختام منافسات الفرق والفردي والزوجي.
وقال الكواري :وصلنا  6نهائيات في منافسات الذكور،
ونجحنا في الفوز في جميع المباريات بال استثناء وحققنا
 6ذهبيات ،لنتوج بالمركز األول على فئة الذكور وهو

والتكتيكي ،والفريق اآلن يمتلك مجموعة
ممتازة قادرة على الذهاب بعيدا هذا الموسم،
وطموحنا األول هو أن نعود بالسيلية لمكانته
التي يستحقها ،وهي أن يكون متواجدا بين
الفرق األربعة الكبار بالدوري والتواجد في
المربع الذهبي.

«عنابي الطاولة» أول غرب آسيا
كتب

خالد الكواري مدير المنتخبات الوطنية:

أكد اإليطالي أندريا
ستراماتشوني مدرب الغرافة
على أهمية لقاء السيلية كونه
يمثل بداية مشوار المنافسة في
الموسم الجديد لدوري نجوم QNB
للموسم  ،2023 - 2022مشير ًا إلى
صعوبة اللقاء الذي يعكس رغبة
الفريقين في تحقيق الفوز في
مستهل الطريق الصعب.
وقال في المؤتمر الصحفي :جاءت
تحضيراتنا للمباراة من خالل
معسكر اإلعداد التركي ،سندخل
لقاء السيلية في كامل تركيزنا
ونحترم المنافس كونه فريقا قويا
ويمتلك مقومات عدة.
وواصل :الغرافة يلعب بطموح
الفوز دائم ًا ،وكما نعلم فالمباراة
األولى تكون صعبة دائم ًا ،وأيض ًا
هناك فرق كثيرة تخوض الموسم
الجديد وهي أكثر استعداد ًا منا،
لذا يتعين علينا تقديم األداء
الجيد والمردود األقوى ،ومن المهم
جد ًا تحقيق نتيجة إيجابية على
الرغم من الغيابات الكثيرة التي
نعاني منها.
وتابع :لدينا بعض اإلصابات مثل
عبدالله الساعي ،وعثمان اليهري،
وأحمد سفيان حارس المرمى،
وسنفتقد جهود الالعب سعيد
الحاج المنتقل لنادي السيلية
الذي سيلعب أمامنا المباراة
المقبلة ،كما أن تميم المهيزع
سيكون خارج التشكيلة ،وبالتالي
سيتاح لنا فقط ما بين  14أو 15
العب ًا ،ولكن هذا ليس عذر ًا ،بل
على العكس تمام ًا ال بد أن يكون
حافز ًا قوي ًا لنا لتحقيق نتيجة
إيجابية ،وأنا واثق من أن الالعبين
سيقدمون األفضل.

مصطفى محمد :هدفنا المربع

وقال« :أتوقع أننا سنقدم األفضل ونحقق
النتائج المأمولة في الموسم الحالي،
وسيكون لنا ظهور أفضل بعد التعديالت
األخيرة واالنتدابات القوية في صفوف
الفريق ،ونحن نسعى للفوز بالنقاط
الثالث بكل تأكيد».

منتخبنا يحتل الصدارة

ستراماتشوني:
البداية صعبة

خليل المهندي:
اإلنجازات لم تأت
من فراغ ..ونشكر
اللجنة األولمبية
و 3في الزوجي) ،باإلضافة إلى  7ميداليات
برونزية.
واحتفلت البعثة بهذا اإلنجاز الرائع بعد
نهاية مراسم التتويج لمنافسات الفردي
والزوجي وسط سعادة كبيرة للجميع،
حيث التقطوا الصور التذكارية سويا ومع
خليل بن أحمد المهندي رئيس االتحاد
القطري والعربي واآلسيوي والنائب األول
لرئيس االتحاد الدولي الذي ألقى كلمة
أشاد خاللها بما حققه العبو العنابي وأيضا
ثنائي الفتيات مريم علي وشوق سعد.
وقال المهندي :الحمد لله على هذا

العدد الكبير الذي حققه أبطالنا في كل
المنافسات سواء الفردي أو الزوجي وأيضا
الفرق ،وال شك أن الحصول على  6ميداليات
ذهبية في بطولة غرب آسيا و 15ميدالية
في المجموعة العام أمر ليس بالسهل على
اإلطالق.
وأضاف خليل المهندي« :النتائج التي
تحققت لم تأت من فراغ وإنما نتاج عمل
وجهد كبير لالعبين والجهاز الفني وأيضا
لالتحاد ،والحمد لله كرة الطاولة القطرية
تحقق سنويا إنجاز وراء اآلخر ،ونتمنى
االستمرارية».
وشدد المهندي على الدعم الكبير للجنة
األولمبية القطرية للعبة ولكل الرياضة
القطرية ،مما ساهم في تحقيق هذه
اإلنجازات التي يحققها أبطال وعيال قطر
في المحافل الدولية.
واختتم رئيس االتحاد القطري والعربي
واآلسيوي حديثه قائال :نتطلع للمزيد
واألفضل خالل الفترة المقبلة وتحقيق
إنجازات أخرى في المستقبل تعزز من
نجاحات اللعبة والرياضة القطرية أيضا.

حـصـدنـا «نصـيـب األســد» مـن الميـداليـات

إنجاز كبير ورائع ،وأيضا حصول الفتيات على ميداليتين
فضيتين رغم غيابهن لفترة طويلة عن المنافسات أمر
طيب جدا كذلك.
وأضاف :المنافسة كانت قوية للغاية في جميع الفئات
بهذه النسخة ،وشاركت كل دول غرب آسيا وتوزعت
الميداليات في كافة الفئات ،لكن الحمد لله قطر كانت
موجودة على منصات التتويج ونصيب األسد لنا ،وهذا

ليس بغريب على قطر وليست المرة األولى فدائما
متميزون في الفئات السنية.
وأشاد خالد الكواري بااللتزام الكبير من جميع الالعبين
وأفراد البعثة طوال فترة البطولة ،مشددا على أن كثرة
المشاركة في البطوالت جعلت الالعبين لديهم نضج
كبير جدا ،والحمد لله رب العالمين على تميزنا على
كافة األصعدة.
}

خالد الكواري ومحمد عبد الله

عبد الله المال
عضو االتحاد الدولي:

األردن جمع العرب
في أرض «النشامى»
أكد عبد الله يوسف المال ،عضو
االتحاد الدولي لكرة الطاولة ،أن
اإلنجاز الذي حققته كرة الطاولة
القطرية في األردن يقف وراءه فريق
عمل كبير من العبين ومدربين
وإداريين ،وجاء بعد جهد متواصل
وعمل كبير من الجميع.
وقال المال :أقدم التهنئة لالتحاد
القطري برئاسة خليل المهندي
وأعضاء مجلس اإلدارة على حصد
 15ميدالية ملونة ،وهذا رقم
مميز يؤكد أن اللعبة في المسار
الصحيح وهناك العديد من
المواهب الواعدة التي تبشر بالخير
وينتظرها مستقبل كبير خالل
السنوات القادمة.
ووجه المال التهنئة لدولة األردن
الشقيقة ولالتحاد األردني للعبة
برئاسة طارق الزعبي على النجاح
الكبير لمنافسات البطولة ،مؤكدا
أن األردن جمع كل العرب خالل
هذه البطولة على أرض النشامى،
وحققت البطولة نجاحا كبيرا على
الصعيد الفني والتنظيمي كذلك.
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تغييرات جذرية في الروزنامة اآلسيوية!..
كتب

عوض الكباشي

صادق المكتب التنفيذي

في االتحاد اآلسيوي لكرة

القدم ،على نظام التصفيات
اآلسيوية لكأس العالم
 2026وتصفيات كأس

آسيا  .2027وتمتلك قارة

آسيا ثمانية مقاعد مباشرة
في نهائيات كأس العالم

 2026إلى جانب مقعد في

الملحق القاري ،وذلك بعد

توسيع بطولة كأس العالم
ً
منتخبا.
 2026لتضم 48
وتم اعتماد النظام الجديد للتصفيات بعد
مشاورات ونقاش مع االتحادات الوطنية
األعضاء في االتحاد اآلسيوي لكرة القدم،
وتقديم ملخص عن هذه المشاورات إلى
لجنة المسابقات في االتحاد ،وكذلك إعالم
األطراف األخرى المهمة للعبة.
وتقرر اعتماد أربع مراحل في التصفيات
اآلسيوية لكأس العالم  ،2026وفق التالي:
الدور األول للتصفيات المشتركة :يتضمن
 22منتخب ًا ،هي المصنفة بين  26إلى 47
في التصنيف العالمي ،حيث تتقابل عبر
مباراتي ذهاب وإياب ،وتتأهل المنتخبات
الـ 11الفائزة إلى الدور الثاني من التصفيات
المشتركة.
الدور الثاني للتصفيات المشتركة:
يتضمن  36منتخب ًا ،هي المنتخبات
المصنفة من  1إلى  ،25إلى جانب
المنتخبات الـ 11الفائزة في الدور األول،

استبعاد قاعدة األهداف

خارج األرض و«الوقت اإلضافي»
لحسم تساوي الفريقين
ويتم تقسيمها على  9مجموعات ،وبحيث
تضم كل مجموعة  4منتخبات تتنافس
بنظام الدوري المجزأ من مرحلتي ذهاب
وإياب ،ويتأهل أول فريقين من كل
مجموعة (المجموع  )18إلى الدور النهائي
من التصفيات اآلسيوية لكأس العالم،
وتحصل أيض ًا على بطاقات التأهل إلى
كأس آسيا .2027
التصفيات اآلسيوية :يتم تقسيم
المنتخبات الـ 18على ثالث مجموعات،
بحيث تضم كل مجموعة  6منتخبات،
تتنافس بنظام الدوري المجزأ من مرحلتي
ذهاب وإياب ،ويتأهل أول فريقين من كل
مجموعة (المجموع  6منتخبات) مباشرة
إلى نهائيات كأس العالم .2026
الملحق اآلسيوي :يتضمن الملحق اآلسيوي
المنتخبات الحاصلة على المركزين
الثالث والرابع في المجموعات الثالث من

في البطولة الخليجية المؤهلة لـ «اآلسيوية»

«عنابي السلة»
في مواجهة السعودية

يخوض منتخبنا الوطني للشباب
لكرة السلة اليوم مواجهة مهمة مع
عصرا
المنتخب السعودي في الـ3:00
ً
في لقاء هام للعنابي في البطولة
الخليجية لكرة السلة للشباب تحت
عاما التي تُ قام على صالة الشيخ
18
ً
راشد بن مكتوم آل مكتوم بنادي الوصل
خالل الفترة من  29يوليو وحتى 6
أغسطس الجاري ،والمؤهلة إلى
بطولة كأس آسيا تحت  19سنة التي
ستقام في إيران خالل الفترة من  21إلى
 28أغسطس الجاري.
ويترأس بعثة منتخبنا سعدون
صباح الكواري أمين السر العام
التحاد السلة ،وتضم البعثة كلاً من:
طالل زيد الدوسري مدير المنتخب،
وأحمد إسماعيل محمود اإلداري،
والجهاز الفني بقيادة اليوناني
ستافروس ميكونياتيس ،ومحمد

عرابي مساعد المدرب.
ويختتم العنابي الشاب مبارياته في
الدور األول بمواجهة منتخب سلطنة
ُعمان المقرر لها في الـ 3:00عصر
وتقام البطولة بنظام
األربعاء المقبل.
ُ
الدوري من دور واحد ،على أن يلتقي
أول الترتيب مع رابع الترتيب ،وثاني
الترتيب مع ثالث الترتيب يوم 5
أغسطس ،وفي اليوم التالي تختتم
َ
الدورين نصف
مباراتي
البطولة بإقامة
َ
النهائي والنهائي ،حيث يتأهل البطل
والوصيف إلى نهائيات آسيا التي
ستُ قام في طهران.
وكان العنابي قد حقق َ
فوزه الثالث على
التوالي في البطولة ،بعد أن فاز على
المنتخب البحريني بنتيجة (،)47 - 63
انتصارين
كما حقق منتخبنا الوطني
َ
منتخبي اإلمارات بنتيجة (- 63
على
َ
 ،)45والكويت بنتيجة (.)51 - 64

الدور السابق (المجموع  6منتخبات) ،ويتم
تقسيمها على مجموعتين ،وبحيث تضم
كل مجموعة ثالثة منتخبات تتنافس
بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة.
ويتأهل المنتخبان الحاصالن على المركز
األول في كل مجموعة مباشرة إلى كأس
العالم  ،2026في حين يتنافس المنتخبان
الحاصالن على المركز الثاني بمباراة
ملحق من أجل تحديد الفريق الذي يمثل
قارة آسيا في الملحق القاري.
في المقابل تتواصل تصفيات كأس آسيا
 ،2027عقب نهاية الدورين األول والثاني من
التصفيات المشتركة ،وفق التالي:
ملحق تصفيات كأس آسيا :تتقابل 10
منتخبات من الخاسرين في الدور األول من
التصفيات المشتركة عبر مباراتي ذهاب
وإياب ،وتتأهل المنتخبات الخمسة الفائزة
إلى الدور النهائي من تصفيات كأس آسيا.

الدور النهائي من تصفيات كأس آسيا :يضم
 24منتخب ًا (المنتخب صاحب التصنيف
األعلى بين الخاسرين في الدور األول من
التصفيات المشتركة ،المنتخبات الـ18
الحاصلة على المركزين الثالث والرابع
في الدور الثاني من التصفيات المشتركة،
المنتخبات الـ 5الفائزة في ملحق تصفيات
كأس آسيا) ،ويتم تقسيمها على ست
مجموعات ،وبحيث تضم كل مجموعة
أربعة منتخبات ،ويتأهل صاحب المركز
األول في كل مجموعة إلى نهائيات كأس
آسيا .2027
مسابقات المنتخبات الوطنية  -كأس
آسيا للشباب تحت  20عام ًا  2023في
أوزبكستان :الموعد الجديد من  1إلى 18
مارس ( 2023الموعد السابق كان 26 - 8
فبراير  - )2023كأس آسيا للناشئين تحت
 17عام ًا  :2023الموعد الجديد من  3إلى 20

مايو ( 2023الموعد السابق كان  29مارس
إلى  16أبريل  - )2023تصفيات كأس
آسيا تحت  23عام ًا  12 - 4 :2024سبتمبر
 - 2023نهائيات كأس آسيا تحت  23عام ًا
 28 - 10 :2024يناير ( 2024موعد البطولة
يمكن أن يتغير بحسب موعد كأس آسيا
 - )2023تصفيات كأس آسيا تحت 23
عام ًا  14 - 6 :2026سبتمبر  - 2025نهائيات
كأس آسيا تحت  23عام ًا 25 - 7 :2026
يناير  - 2026تصفيات كأس آسيا للشباب
تحت  20عام ًا  29 21- :2025سبتمبر 2024
 نهائيات كأس آسيا للشباب تحت 20عام ًا  23 - 6 :2025فبراير  - 2025تصفيات
كأس آسيا للشباب تحت  20عام ًا :2027
 27 - 19سبتمبر  - 2026تصفيات كأس
آسيا للناشئين تحت  17عام ًا 19 :2025
  27أكتوبر  - 2024نهائيات كأس آسياللناشئين تحت  17عام ًا  20 - 4 :2025أبريل

 - 2025تصفيات كأس آسيا للناشئين
تحت  17عام ًا  25 - 17 :2027أكتوبر - 2026
كأس آسيا للكرة الشاطئية 26 - 16 :2023
مارس  - 2023كأس آسيا للكرة الشاطئية
 20-20 :2025مارس  - 2025تصفيات
كأس آسيا لكرة الصاالت 13 - 2 :2024
أكتوبر  - 2023نهائيات كأس آسيا لكرة
الصاالت  31 :2024يناير إلى  11فبراير 2024
 تصفيات كأس آسيا لكرة الصاالت :2026 26 - 15أكتوبر  - 2025نهائيات كأس آسيا
لكرة الصاالت  22 - 11 :2026فبراير 2026
 بطولة األندية اآلسيوية بكرة الصاالت 27 - 16 :2023أغسطس  - 2023بطولة
األندية اآلسيوية بكرة الصاالت 10 :2024
  21يوليو  - 2024بطولة األندية اآلسيويةبكرة الصاالت  20 - 9 :2025يوليو 2025
 بطولة األندية اآلسيوية بكرة الصاالت 16 5- :2026أغسطس.

المضاحكة أعرب عن سعادته بالفوز الثاني

قطر تتخطى بوليفيا في أولمبياد الشطرنج
حقق منتخبنا الوطني للشطرنج فوزه
الثاني في بطولة األولمبياد العالمية
المقامة حالي ًا في الهند بمدينة تشيناي
على حساب بوليفيا المصنفة رقم 70
عالمي ًا في الجولة الثالثة والذي يضم
الرباعي جيمي خوسيه دانيال وبينتو
دانيال وميندوزا رودريغو وبوالنوس
فرناندو.
وكان العنابي قد خاض مباراتين في
الجولة األولى والثانية ،حيث حقق الفوز
على بابوا غينيا الجديدة / 4  0المصنف
 168عالمي ًا ،أما في المواجهة الثانية فقد
خسرها منتخبنا أمام الدنمارك المصنف
 27عالمي ًا بنتيجة  3.5مقابل .5
من جانبه ،أعرب محمد المضاحكة رئيس
االتحاد القطري للشطرنج عن سعادته
بعد الفوز على بوليفيا ومن قبلها منتخب
بابوا غينيا الجديدة ،وقال« :العنابي
يقدم عروضا جيدة في األولمبياد العالمية
المقامة في الهند ،ونجحنا في تحقيق
فوزين بجدارة واستحقاق على بابوا غينيا
الجديدة وبوليفيا تحت قيادة العبينا
األستاذ الدولي حسين عزيز واألستاذ
االتحادي غانم السليطي ويوسف محمد
المطوع وعبدالله الحميد ،كما أننا قدمنا
مواجهة جيدة أمام الدنمارك التي يضم
فريقها عدد ًا من األساتذة الدوليين الكبار

والمصنف  27عالمي ًا».
وأضاف« :التواجد القطري في مثل هذه
البطوالت الكبيرة مهم جدا ،واالتحاد
حريص على المشاركة من أجل رفع

مستوى الالعبين ،واكتسابهم خبرات
كبيرة مع مختلف المدارس العالمية».
وتابع حديثه قائال« :هدفنا بناء عالقات
جيدة مع مختلف االتحادات الوطنية،

وقد نجحنا بذلك خالل الفترة الماضية،
كما نعمل على نشر ثقافة الشطرنج في
قطر ،والتوسع األفقي عبر تنظيم البطوالت
المحلية والدولية بالتعاون مع الشركاء».

«إبرو ريفر» يعود لالنتصارات بفوز مصنف
عاد المهر «إبرو ريفر» (غاليليو غولد
× سوفت باور) ملك الشقب ريسنغ
لالنتصارات من جديد بفوزه بشوط
فريدي ويلسن كوينزفيري ستيكس
المصنف للخيل المهجنة األصيلة عمر
 3سنوات فما فوق لمسافة 1200م الذي
أقيم على مضمار تشستر بإنجلترا،
وتحقق الفوز بإشراف المدرب هيوغو
بالمر وبقيادة الخيال ِبن كيرتس.
والمهر «إبرو ريفر» من الجياد المميزة،
فهو بالفعل بطل من الفئة األولى
ويبلغ تصنيفه  107بعدما حصد لقب
كينالند فينيكس ستيكس من الفئة
األولى على مضمار ك ّرا الشهير بأيرلندا
الموسم الماضي ،ولم يحالفه التوفيق
في  3مشاركات من الفئة الثالثة هذا
الموسم ،ولكنه عاد بقوة هذه المرة وبفوز
مريح ،وشارك ألول مرة مرتدي ًا القناع.

وبدأ «إبرو ريفر» هذه المشاركة بقوة،
وأبقى عليه الخيال ِبن كيرتس خلف
شاغلي المقدمة طوال المراحل األولى
من الشوط ،وعند المنحنى المؤدي
للمسار المستقيم بدا أنه أفضل
المشاركين ،وعلى الرغم من اضطراره
للركض في مسار جانبي متسع من
حول الجياد في آخر 200م ،تمكن من
انتزاع المقدمة والحفاظ عليها وواصل
التقدم ليحرز فوز ًا مريح ًا للغاية بفارق
طولين إال ربع ،وجاءت في المركز
الثاني المهرة «برنسس شابنام»
(غريغوريان) بإشراف المدرب شون
وودز وبقيادة الخيال نيكوال َ
كري ،وفي
المركز الثالث وبفارق إضافي قدره عنق
فقط المهرة «فنتشورا دايمند» بإشراف
المدرب رتشارد فاهي وبقيادة الخيال
أوشين أور.

