تشكيلتا الفريقين
الغرافة :قاسم عبدالحميد برهان  GKوناصر عبدالسالم األحرق والمهدي علي مختار ومؤيد
حسن فضلي وأحمد محمد الجانحي وعبدالله سرالختم يوسف واندري سياهبوترا
وعمرو عبدالفتاح سراج واسلوم خوجاييف وسيف الدين فضل الله ومهدي تاهرات.
السيلية :ليكومت كلود أمين  GKوأحمد البخيت المنهالي ومصطفى محمد عبدالحميد
وأحمد محمد سباعي وجيانيس فيتفاتزيديس وسيرجيو فيتور وسعد حسين الصوان
وسعيد الحاج عيسى وبالل محمد سعيداني وعبدالقادر إلياس ادم وسيرجيو كارلوس
ستراندبيج.
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علي النعيمي نائب رئيس النادي السابق:

عمومية الريان تمت بدون إخطار !
لم يصدر بيان يوضح عدد األعضاء الحاضرين ..ولم توجه دعوة حتى عبر «السوشيال ميديا»!
األندية تحتاج
إلى استقاللية تامة
في اختياراتها !..
وعن قدرة الريان على استعادة درع الدوري مجدد ًا قال «الريان لن
ينافس ،وأتمنى أن يحقق نتائج أفضل من الموسم الماضي».
وتطرق للحديث عن الجمعية العمومية للريان والتي عقدت
قبل أيام قليلة ،وقال «لألسف عمومية نادي الريان عقدت بدون
أي إخطار ،ولم يتم نشر أي دعوة لحضور الجمعية العمومية
وال حتى بالمنصات على مواقع التواصل االجتماعي ،وأنا أحد
األعضاء ورغم ذلك لم يتم إبالغي» مشير ًا إلى أنه لم يصدر
بيان يوضح عدد األعضاء
الذين حضروا العمومية
وال أي تفاصيل تتحدث
في هذا األمر.
تطلعه
عن
وأعرب
لتحسن وضع األندية
على مستوى العمل
اإلداري ،حيث قال «األندية
تحتاج إلى عمل إداري
كبير ،خاصة األندية
الجماهيرية مثل الريان
والعربي ،ويجب أن تكون
لديها استقاللية تامة في
تعاقداتها مع المحترفين وتعمل بأسلوب أفضل مما هي عليه
اآلن»
وتساءل عن المسؤول في تأخير تعاقدات األندية ،مؤكد ًا أن

أكد علي النعيمي نائب رئيس نادي الريان
السابق أن المنافسة على لقب بطولة دوري
نجوم  QNBستبقى محصورة بين السد
والدحيل بالرغم من الغيابات الدولية العديدة
في الفريقين ،حيث قال «نأمل أن تكون
المنافسة هذا الموسم أكثر قوة مقارنة
بالمواسم الماضية ،لكن الدالئل تشير إلى
أن لقب الدوري سيبقى بين السد حامل لقب

النسخة الماضية والدحيل الوصيف ،على الرغم
من الغيابات الموجودة في الفريقين بسبب
تواجد الالعبين الدوليين مع المنتخب
العنابي ،لكن كال الفريقين لديهما عناصر
قادرة على تعويض الغيابات،
كما أن تلك الغيابات ستبقى
لفترة محدودة وبعدها ستكتمل
ً
مجددا».
الصفوف

الرهيب
لن ينافس
على الدوري

من المسؤول
عن تأخر األندية
في إتمام
تعاقداتها ؟

} علي النعيمي

للجماهير األسباب الحقيقية التي أدت إلى عدم التجديد
لالعب؟» مؤكد ًا في الوقت نفسه أن الريان في حاجة
لحل العديد من المشاكل ليس فقط في كرة القدم بل
أيض ًا في األلعاب األخرى.
وحول الديربي الكبير المنتظر بين الريان والعربي
في استاد لوسيل المونديالي بثاني جوالت الدوري ،قال
«هذا دليل على أنهما يمتلكان القاعدة الجماهيرية األكبر
في قطر ،فاختيارهما
لخوض المباراة على
استاد لوسيل الذي يعد
تحفة معمارية يعتبر
أمرا يدعو للفخر لكال
الناديين ،وشرف لهما
أن يخوضا المباراة على
أحد مالعب كأس العالم
 ،»2022مطالب ًا جماهير
بالحضور
الناديين
والمساهمة
والتواجد
في خروج تلك القمة في
أبهى صورة ،متمني ًا في
الوقت نفسه عودة الناديين الكبيرين إلى مكانتهما في مواقع
الصدارة للمنافسة على مختلف البطوالت وإسعاد الجماهير
الكبيرة التي تساندهما.

خروج براهيمي
عالمة استفهام
وكان يجب إصدار
بيان يكشف الحقيقة

} ياسين براهيمي رحل عن الريان

التدقيق في هذا األمر سيؤكد وجود خلل في المنظومة.
واعتبر خروج الالعب الجزائري ياسين براهيمي من صفوف

الريان وانتقاله للغرافة بمثابة عالمة استفهام كبيرة ،وقال:
«لماذا لم تخرج إدارة الريان ببيان رسمي توضح من خالله

قمة الريان والعربي على استاد لوسيل المونديالي فخر كبير للناديين والجماهير مطالبة بالحضور
في مباراة تميزت باإلثارة والندية

ثنائية غرفاوية تحبط السيلية
كتب

عادل النجار

حقق فريق الغرافة الفوز على السيلية بهدفين مقابل
هدف ،خالل المباراة التي جمعتهما أمس على استاد
خليفة الدولي ،ضمن منافسات األسبوع األول من
منافسات دوري نجوم .QNB
الغرافة نجح في وضع أول ثالث نقاط في رصيده بعد
األداء الجيد الذي قدمه الفهود في المباراة ،حيث سجل
هدفي الغرافة كل من مؤيد حسن د ،31وعمرو سراج
د ،48وسجل للسيلية مهند علي «ميمي» د.67
المواجهة شهدت ندية كبيرة في بدايتها ،حيث حاول
الغرافة خطف هدف مبكر ،وكذلك السيلية الذي
كانت له العديد من المحاوالت ،لكن خبرة عناصر
الغرافة ومهاراتهم كانت عامل الفصل في حسم
التقدم ،حيث نجح الفهود في تسجيل الهدف األول بعد
عمل جماعي رائع في الجانب األيمن ،انتهى بتمريرة
حريرية بوجه قدم أحمد عالء ،إلى مؤيد حسن الذي
أبدع في تسديد كرة رائعة بقدمه اليسرى على يمين
حارس السيلية د ،31ليحول التفوق في السيطرة إلى
تقدم في النتيجة بعد انتهاء نصف الساعة األول.
السيلية كانت له محاوالت وكان عبدالقادر إلياس
هو مصدر الخطورة ،ولكن افتقد الفريق الفاعلية
والخطورة الحقيقية كما تعامل دفاع ووسط الغرافة
مع مجريات الشوط األول بشكل جيد.
األرقام اإلحصائية تعكس تفوق السيلية في السيطرة
واالستحواذ خالل شوط المباراة األول ،حيث استحوذ
بنسبة  ،60%لكن افتقد ترجمة التفوق إلى أهداف على
عكس الغرافة ،في وقت سدد كل فريق تسديدتين
على المرمى ،وحصل السيلية على ركنية واحدة ولم
يحصل الغرافة على أي ركنيات.
مع بداية الشوط الثاني عزز الغرافة تقدمه بهدف ثان
عن طريق عمرو سراج الذي سدد كرة قوية اصطدمت
بدفاع السيلية ومرت إلى الشباك د ،48ليصعب مهمة

السيلية في وقت كان الجميع يتوقع عودة قوية
للسيلية في بداية الشوط الثاني.
الغرافة الحت له بعد ذلك فرصة محققة لالعب سيف
الدين الجانحي لكن كلود أمين حارس السيلية أنقذ
الهدف المحقق وحافظ على حظوظ فريقه في العودة،
وبالفعل تحقق ذلك من ركنية رائعة حولها المهاجم
العراقي مهند علي «ميمي» د ،67ليقلص الفارق
ويشعل المواجهة.
الدقائق العشر األخيرة شهدت ضغطا قويا من جانب
السيلية خاصة في ظل تألق الالعب فيدفا ،كما الحت
فرصة شبه محققة د 90لمهند علي الذي ارتدت له كرة
قوية سددها زميله سيرجيو كارلوس وتصدى لها
قاسم برهان لكن لم يسددها ميمي بشكل صحيح،
وبعدها رأسية وتسديدة من الالعب نفسه لكن لم
تعرف طريق الشباك لينجح الغرافة في الحفاظ على
تفوقه حتى نهاية اللقاء ويحصد ثالث نقاط مهمة في
بداية مشواره بالدوري.

א אאא
الغرافة

2

السيلية

1

الحدث

األسبوع األول بدوري نجوم QNB

اليوم والتاريخ

استاد خليفة الدولي

األهداف

مؤيد حسن د ،31وعمرو سراج د( 48الغرافة)  -مهند علي «ميمي» د( 67السيلية)

بطاقات صفراء
حكم اللقاء

ناصر األحرق (الغرافة)  -أحمد المنهالي وسيرجيو ستراندبيج
وبالل سعيداني (السيلية)
حمد مقعد السبيعي

المهدي علي:

الفوز هو األهم
في بداية المشوار
أكد المهدي علي مدافع الغرافة أن الفوز على السيلية كان
مهما للغاية في بداية مشوار فريقه بالدوري ،حيث قال «من
المعروف أن المباريات األولى دائما ما تكون صعبة ،وهذا ما
حدث ،حيث خضنا مباراة قوية أمام فريق السيلية لكن
نجحنا رغم ذلك في تحقيق الفوز ،وحصدنا ثالث نقاط مهمة
وهو الشيء الذي يهمنا في بداية مشوارنا بالدوري».
وقال «الدفاع لعب بشكل جيد ولكن يجب الحديث عن
الفريق بشكل كامل ،حتى خط الهجوم ساعدنا بصورة
كبيرة والفريق بشكل عام لعب بشكل جيد وقدم مستوى
طيبا وكان هناك تماسك وتقارب على مستوى الخطوط وهذا
ساعدنا على حسم المباراة».

براهيمي يساند من المدرجات
لم يشارك النجم الجزائري ياسين براهيمي مع الغرافة في
مواجهة السيلية أمس ،حيث تواجد في المدرجات وساند
فريقه من الخارج وسط تطلعات من جانب جماهير الفهود
لسرعة مشاركته بصورة رسمية ،حيث لم يدخل في
قائمة الفريق ،ولم يتمكن بذلك من المشاركة في أول مباراة
رسمية منذ انتقاله من الريان للغرافة.

18
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حقق الفوز بثنائية على القطراوي..

بـدايــة قـ ــوي ــة لـ «الع ــربــاويــة»
א אאא
العربي

قطر

0

2
الحدث

الجولة األولى دوري نجوم QNB

الملعب

استاد المدينة التعليمية

األهداف

أحمد فتحي ق ،70إبراهيم كال ق 90+1

البطاقات الصفراء

قطر  /خالد محمودي ،ناصر بير ،سبيستيان سوريا

حكم الساحة

سلمان أحمد فالحي

يونس علي:

ث ــالث نق ــاط مهـمــة
فــي بــدايــة الم ـشــوار
قال يونس علي مدرب فريق العربي إن الفريق استحق
الفوز في مباراة أمس أمام قطر بنتيجة  0 - 2التي أقيمت
بينهما في الجولة األولى من دوري نجوم  QNBعلى ملعب
المدينة التعليمية.
وأضاف يونس في تصريحاته عقب المباراة :قدمنا
شوطا أول جيدا سيطرنا على مجريات اللعب ،ولكن
افتقدنا إلى اللمسة األخيرة على المرمى ،ومع الشوط
الثاني تحسن الوضع وكانت األفضلية لنا وتمكنا من
استغالل الفرص التي أتيحت لنا وتسجيل هدف أول مهد
للهدف الثاني في ختام المباراة.
وتابع يونس :دائما ما تكون المواجهات األولى في الموسم
صعبة ،وكان من المهم تحقيق الفوز ليعطينا دافعا قويا
من أجل االستمرار والوصول ألبعد نقطة.
وأشاد يونس بالروح القتالية لالعبين وإصرارهم على
تحقيق الفوز ،واختتم يونس حديثه قائ ًال :أمامنا مباراة
مهمة في الجولة القادمة مع الريان علينا االستعداد جيدا
لها.

تش

كتب

عوض الكباشي

حقق العربي فوزا غاليا وانطالقة قوية في الدوري،
بعد تغلبه بهدفين على ضيفه نادي قطر ،في
اللقاء الذي جرى على استاد المدينة التعليمية في
الجولة األولى من منافسات دوري نجوم ..QNB
أحرز هدفي العربي ،أحمد فتحي وإبراهيم كال في
الدقيقتين  70و(.)1+90
ووضع العربي النقاط الثالث األولى في مستهل
المشوار والتي ستشكل دافعا قويا من أجل قادم
المباريات ،فيما عانى قطر من غيابات بين صفوفه
بغياب ثالثة من العبيه المحترفين ،خالفا إلى
النقص خالل المباراة بطرد سيبستيان سوريا
بالبطاقة الحمراء ..واإلصابات التي عاني منها
الفريق خالل اللقاء.
البداية جاءت قوية ومثيرة كما هو متوقع ..وعمل
كل فريق من أجل إحراز هدف في الدقائق األولى
ليريح الجميع والبحث بعد ذلك عن تحقيق الفوز.
الخطورة من البداية كانت من نصيب القطراوي
وهجمة منظمة إال أنها انتهت بعيدا عن مرمى
العربي ..ورد العرباوي سريعا وتحديدا في الدقيقة
 9من عمر المباراة وعن طريق آرون سليم الذي أضاع
اخطر الفرص ..وبعدها سدد مهردد محمد كرة

كيلتا ا
لفريقي

{ تصوير عباس علي

ن
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على سرعة وقوة
سبيستيان سوريا وبشار رسن.
إضاعة
وفي الدقيقة  35من عمر اللقاء تعرض القطراوي
الفرص بعد أن
إلصابة ثانية بعد أن تعرض الفريق لضربة قاسية
أضاع االيراني مهرداد محمدي فرصة
بسبب خروج العراقي بشار رسن ليغادر الالعب
ذهبية من تمريرة عرضية في الدقيقة  43إال أن
متأثرا باإلصابة ..وهو ما جعل المدرب يوسف
تسديدة مهرداد ذهبت بعيدا عن مرمى الحارس
سفري من يجري تبديال ثانيا قبل نهاية الشوط
ساطع العباسي .ولم تشهد الدقائق األخيرة من
األول.
شوط اللعب األول أي تعديل في نتيجة المباراة
وأضاع أرون سالم فرصة ذهبية وهو في مواجهة
التي انتهت بالتعادل السلبي.
المرمى ويبعدها بصعوبة ساطع العباسي في
ومع انطالق الشوط الثاني تواصل الفريقين من
الدقيقة  37من عمر اللقاء ..وبعدها ومن هجمة
أجل إنهاء اللقاء بتحقيق فوز في أول المشوار.
منتظمة عن طريق األنصاري الذي وجد كرة من
وكاد سبيستيان سوريا يسجل الهدف األول بعد
تمريرة يوسف المساكني .وواصل العربي مهرجان

م����ات����ي����وس ي����ش����ارك م����ع ال����ق����ط����راوي
شهدت مواجهة األمس
مشاركة الالعب البرازيلي
ماتيوس جوسا المحترف
الجديد في صفوف الملك
القطراوي في موسمه
الرياضي الحالي.
وكان نادي قطر أعلن
أمس تعاقده مع البرازيلي
ماتيوس جوسا لالنضمام
لصفوف الفريق األول لكرة
القدم على سبيل اإلعارة
قادما من نادي فورتاليزا
البرازيلي.
ويلعب جوسا في مركز
المحور الدفاعي ،حيث
سيكون بديال لالعب
اإلسباني خافي مارتينيز
الذي يخضع لبرنامج
تأهيلي تحت إشراف الجهاز
الطبي جراء اإلصابة التي
يعاني منها على مستوى
عضلة الفخذ.

أن رواغ ارون وسددها قوية أبعدها أبو ندى
وعادت وفشل خالد وليد أن يسجل منها
الهدف األول في الدقيقة .53
وتلقى سبستيان سوريا العب نادي قطر
بطاقة حمراء في الدقيقة الـ 59من عمر
المباراة بعد أن حصل االعب على البطاقة
الصفراء الثانية.
وانتظر العربي حتى الدقيقة  70ليسجل
الهدف األول عن طريق الالعب أحمد فتحي بعد
هجمة انتهت بتسديدة قوية من أرون سالم
لتعود ويجدها القائد احمد فتحي وينجح في
تسجيل هدف أول لفريق العربي.
بعد الهدف األول لفريق العربي واصل الفريق
ثان في
العربي سيطرته من أجل إضافة هدف ٍ
ظل النقص العددي لفريق قطر بعد طرد الالعب
سبيستيان سوريا.
وواصل العربي فيما تبقى من المباراة بحثه عن
تأمين الفوز بهدف ثان ،مهدرا عدة فرص عن طريق
أرون ومهرداد ..قبل أن يفلح البديل إبراهيم كال في
التسجيل بعدما استغل تمريرة عبد الله معرفي
وسدد كرة قوية عانقت الشباك في الدقيقة األخيرة
من الوقت األصلي ،ليكون هدف االطمئنان لفريق
العربي ..ليطلق بعدها حكم اللقاء صافرة انتهاء
المباراة بفوز العربي على القطراوي بنتيجة .0 - 2

تـ ـصـ ــادم عنـي ــف

شهدت الدقيقة 24
من الشوط األول
تصادما كبيرا بين
الثنائي يوسف
المساكني وخالد
محمودي بعد
هجمة مشتركة
انتهت بإصابة
الثنائي ،مما
تسبب في إيقاف
اللعب من أجل
عالجهما في أرضية
الملعب .ورغم
اإلصابة الكبيرة
إال أن الثنائي
عاد للمشاركة،
وشارك عبدالرحمن
الجاسم بعد
دقيقتين فقط من
عودة خالد محمودي
الذي لم يستطع
إكمال المباراة.

رياضة
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اليوم في الجولة األولى من دورينا

الدحيل والوكرة «قمة مبكرة»
كتب

عوض الكباشي

مسرحا للمواجهة المرتقبة
سيكون استاد المدينة التعليمية مساء اليوم
ً
بين الدحيل والوكرة في األسبوع األول من منافسات دوري نجوم QNB
وتحديدا عند الساعة الخامسة وخمس
للموسم الكروي ،2023 2022-
ً
وثالثين دقيقة مساء اليوم األربعاء.
مواجهة الليلة يتوقع أن تكون قوية ومثيرة للغاية ،بالنظر لإلمكانيات
الجيدة التي يمتلكها كال الفريقين على الصعيدين الدفاعي والهجومي،
باإلضافة أيضا لخبرة كال المدربين األرجنتيني هيرنان كريسبو مدرب
الدحيل ،والمدرب اإلسباني لفريق الوكرة ماركيز لوبيز.
ويخوض المدرب األرجنتيني هيرنان كريسبو التحدي مع فريق الدحيل
محليا للمرة األولى بعد نجاحه في قيادة الفريق إلى مرحلة ثمن نهائي
دوري أبطال آسيا ،حيث تألق الفريق بشكل الفت معه خالل مرحلة
المجموعات التي أقيمت منافساتها في المملكة العربية السعودية.
وكان الدحيل قد استقر على استمرار  4محترفين في الموسم الجديد
 2023 2022وهم :أولونغا ونام تي هي وفرجاني ساسي وادميلسونجونيور ،كما تم اإلعالن عن التعاقد مع المدافع البرتغالي سيميدو وذلك
بعد رحيل المدافع البلجيكي توبي ألدرفيلد ،ويغيب عن الدحيل  8العبين
مع المنتخب القطري األول والذي يستعد لبطولة كأس العالم قطر .2022
الطرف الثاني في لقاء اليوم الوكرة الذي كان الحصان األسود الموسم
الماضي على سالح االستقرار بعد أن حقق المركز الثالث في الدوري
بالموسم السابق ،ويستعد الفريق الوكراوي لخوض التحدي وعينه على
تحقيق أفضل مركز ممكن.
وسيكون لوبيز المدير الفني للفريق الوكراوي للموسم الخامس على
التوالي ويتواجد معه نخبة من أبرز الالعبين الذين تم االستقرار على
استمرارهم في الموسم الجديد ،وسيكون االستقرار هو سالح الفريق في
وجود عدد مميز من العبيه سواء المحترفين األجانب أو المحليين ،ويغيب
عن الوكرة  3العبين مع المنتخب القطري األول.
مواجهة صعبة يترقب أن تكون حافلة باإلثارة بين وصيف الموسم الماضي
وصاحب المركز الثالث كعادة مواجهة الفريقين دائم ًا في المواجهات
الماضية.

א אאא

الدحيل

الحدث

الوكرة

ال

جولة األولى – دوري نجوم QNB

اليوم والتاريخ
الملعب
الوقت

األربعاء  3أغسطس 2022
استاد المدينة التعليمية
5:35

كريسبو:

جاهزون للوكرة ..وال أعد باأللقاب
أكد هيرنان كريسبو أن الدحيل جاهز
لخوض أول مباراة له في الدوري هذا
الموسم أمام الوكرة ،وقال المدرب في أول
ظهور له محلي ًا مع الفريق خالل المؤتمر
الصحفي الذي انعقد بقاعة المؤتمرات
الصحفية بالنادي :أنا سعيد بأنني جزء
من هذا الدوري والتواجد في دولة قطر،
عملنا بجهد كبير خالل الفترة الماضية
سواء في التدريبات التي أجريناها هنا
في الدوحة أو في معسكرنا الخارجي في
النمسا ،ونحن جاهزون ونريد أن نحقق
بداية إيجابية هذا الموسم في مباراتنا
األولى.
وعن تواجد عدد كبير من العبي الفريق
مع المنتخب قال المدرب :نحن فخورون
بهذا األمر وسنفتقد تواجدهم ،ولكننا
نمتلك العبين شبابا يستحقون التواجد
معنا ،لقد بذلوا مجهودا كبير ًا خالل فترة

المعسكر ،واآلن نحن جاهزون لظهورنا
األول هذا الموسم وسنظهر للجميع
مدى تركيز الفريق وقدرته على تحقيق
النتيجة المرجوة.

وقال كريسبو :ال أعد بتحقيق األلقاب
ولكن أعدكم أننا سنكون منافسين على
كل البطوالت ،والالعبون يعملون بشكل
جبار يومي ًا ألن الجميع يحترم هوية
الدحيل ويريد أن يواصل الفريق تقديم
المستوى الفني الذي عرف عنه.
وواصل كريسبو حديثه قائ ًال :أشكر إدارة
الدحيل ومؤسسة دوري النجوم على
إتاحة الفرصة لي للتواجد في قطر وهو
ما سيجعلني أبذل قصارى جهدي مع
فريقي.
وختم المدرب حديثه قائ ًال :الدحيل
يمتلك خط هجوم قويا ال يحتاج للتوجيه
الكثير ،وسأستغل قدرات الالعبين
التهديفية وأضعها في خدمة فريقي،
وجميع الالعبين يحترمون فلسفتنا
التدريبية وهو ما سيسهل كثير ًا من
مهمتي.

ماركيز لوبيز:

عقلية الالعبين تساعدني
أكد اإلسباني ماركيز لوبيز مدرب فريق الوكرة أنه سعيد
بتحضيرات فريقه للموسم الجديد بشكل عام وللمباراة
االفتتاحية أمام الدحيل بشكل خاص ،وقال« :أعتقد
كثيرا في أداء مهمتي
أن عقلية الالعبين ساعدتني
ً
لتحضير الفريق ،وجميع الالعبين قدموا أداء قويا في
المعسكر والتزموا بكافة التعليمات سواء في التدريبات أو
في المباريات الودية التي خضناها خالل المعسكر».
وأضاف :لدينا رغبة كبيرة في تحقيق نتائج
جيدة في ظل تكاتف جميع أعضاء
الفريق ،وأتمنى أن يحالفنا التوفيق
في األسابيع األولى من بطولة
الدوري حتى نكتسب دفعة
معنوية تساعدنا على إكمال
المشوار بالشكل المطلوب،
وجميعنا يدرك مدى صعوبة
المباراة األولى
تحديدا ،خاصة
ً
أنها أمام فريق الدحيل الذي
يملك العبين مميزين في كافة
الخطوط.

عبد الله المفتاح :سنبذل أقصى ما لدينا
قال عبدالله حسين المفتاح العب فريق الوكرة إن
الجميع داخل الفريق على أهبة االستعداد لخوض
المباراة األولى أمام الدحيل وتحقيق النتيجة
المرجوة.
وأضاف :رغم إدراكنا بقوة فريق الدحيل الذي
نواجهه في اللقاء األول ،إال أن ثقتنا في أنفسنا
كبيرة وندرك أننا ينتظرنا موسم استثنائي هذا
العام بسبب المونديال ،لذلك استعدت الفرق
للدوري بشكل مبكر وأثق في أن الوكرة سيقدم
مردودا طيبا في بطولة الدوري هذا الموسم.
وتابع المفتاح :المباريات االفتتاحية في أي بطولة
يكون لها تأثير كبير على مشوار الفريق في هذه
البطولة ،لذلك سنبذل أقصى ما لدينا لتحقيق الفوز،
والجميع يعلم أن فريق الدحيل يضم نخبة من أفضل
الالعبين في دورينا سواء من حيث الالعبين المحترفين أو
المواطنين ،لذلك فإننا نحتاج التحلي بأعلى درجات التركيز
خالل مجريات هذا اللقاء.

لويز مارتن:

نفكر في درع
الدوري من اآلن

وصف لويز مارتن فترة التحضير التي
دخل فيها الفريق الفترة الماضية تأهب ًا
النطالقة الدوري بالقوية ،وقال لويز
الذي تحدث في المؤتمر الصحفي:
قمنا بتحضيرات قوية وثقتنا كبيرة
في قدرتنا على تقديم مستوى مميز
هذا الموسم ،ونريد أن تكون بدايتنا
بنتيجة إيجابية أمام فريق الوكرة
صاحب األداء المميز الذي نجح في
التفوق علينا في الموسم الماضي.
وقال لويز :نحن نفكر في درع البطولة
منذ اآلن وهذه من سمات األبطال ،ولهذا
يجب علينا التركيز بصورة جيدة
داخل الملعب.
وواصل لويز حديثه قائال :تؤلمنا
النتائج التي خرجنا بها أمام الوكرة في
الموسم الماضي ،فنحن فريق كبير
ولكننا لم نقدم المستوى المعروف منا
في تلك المباريات ،ولكن اآلن سندخل
إلى الملعب في كامل تركيزنا ونقدم
المطلوب منا ولن نفتح المجال أمام
فريق الوكرة من أجل تنظيم ألعابه
وشن الهجمات علينا.
وختم مارتن حديثه قائال :لم أقدم
المساعدة لزمالئي في الموسم الماضي
بسبب تعرضي لإلصابة وهو ما أثر
كثير ًا على مستواي ،ولكنني اآلن جاهز
تمام ًا لتقديم جهدي بالكامل داخل
الملعب وكذلك زمالئي الالعبون الذين
أعلم تمام ًا تصميمهم على تقديم األداء
المطلوب منهم ليس في مباراة الوكرة
فقط بل في كل مباريات البطولة.
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اليوم في

ختام األ
سبوع األول للدوري

الـشـ ـم ـ ــال
يتحــدى الـري ــان
كتب



א אאא

الشمال

عادل النجار

يستضيف استاد جاسم بن حمد بنادي السد في تمام الساعة
السابعة و 45دقيقة مساء اليوم مواجهة الريان والشمال في ختام
مباريات األسبوع األول من منافسات دوري نجوم  QNBللموسم الكروي
الجديد .2023 - 2022
المباراة تشكل فرصة أمام كال الفريقين لالنطالق بقوة في منافسات
الدوري ،حيث يتطلع كل منهما للظهور بصورة جيدة في أول مباراة
بالموسم الجديد ،لذا يبدو على كال الفريقين الرغبة في تقديم
عرض قوي والتأكيد على أن هذا الموسم سيكون مختلفا عن الموسم
السابق خاصة بالنسبة للرهيب الرياني الذي يطمح جمهوره لظهور
مميز هذا الموسم.
الجماهير الريانية بالتأكيد تنتظر من فريقها الكثير خالل الموسم
الجديد بعد الموسم الماضي العصيب الذي لم يحقق خالله الفريق
أي بطولة وابتعد عن المنافسة على لقب الدوري وكذلك المربع ،لذا
سيكون الموسم الجديد اختبارا للرهيب أمام جماهيره المتعطشة
للبطوالت وللمنافسين الذين يعرفون جيدا اسم وقيمة ومكانة نادي
الريان.
الشمال يتطلع أيضا للدفاع عن حظوظه ،خاصة بعد نجاحه في
تحقيق هدفه في الموسم الماضي الذي خطط له منذ البداية وهو
البقاء واالستمرار في دوري نجوم  ،QNBإال أنه يراهن هذا الموسم على
اكتساب الخبرات ،وسيعمل جاهدا تحت قيادة مدربه المغربي
هشام زاهد الحتالل مركز متقدم في جدول الترتيب واالبتعاد نهائيا
عن دائرة الخطر وشبح الهبوط ،لذا تشكل البداية فرصة مهمة للغاية
من أجل التأكيد على ذلك.
المباريات االفتتاحية دائما ما يكون لها طابع خاص ألن كل فريق
يترقب قوة المنافس ،لذا شاهدنا مفاجأة في المباراة األولى للدوري
عندما خسر السد صاحب األرقام القياسية وحامل اللقب أمام
المرخية الوافد من الدرجة الثانية ،لذا ستكون للشمال كذلك رغبة
في االستفادة من مثل هذه المفاجآت من أجل تحقيق مفاجأته
الخاصة ،وعلى الريان أن يستعد لمنافس قادر على تقديم كل ما
لديه من أجل ثالث نقاط غالية تشكل دافع كبير في بداية الدوري.
الريان قد يراهن على عدة عوامل خالل هذا الموسم ومنها خبرات
العبيه وكذلك االستقرار الفني بعد نجاح تجربة المدرب التشيلي
نيكوالس كوردوفا الذي قاد الفريق لثمن نهائي دوري أبطال آسيا ألول
مرة في تاريخ مشاركاته بالبطولة القاري وكذلك الصفقات المحتملة
بعد التعاقد مع الفلسطيني ياسر حمد ،أما الشمال فتعاقد مع
الفرنسي لويك الندير والمغربي ياسين بامو ،كما قرر استمرار كل
من أمجد عطوان المحترف العراقي ،والمهاجم األردني علي علوان،
باإلضافة لألرجنتيني ماتيس ناني.
واحتل الشمال في الموسم الماضي المركز العاشر بجدول الترتيب
برصيد  22نقطة وبفارق نقطتين فقط عن الريان صاحب المركز
الثامن ،وتفوق الريان على الشمال في مباراتي القسمين األول والثاني
بالدوري الموسم الماضي ويتطلع لتكرار ذلك هذا الموسم.

الحدث
الملعب
ا

ليوم والتاريخ
التوقيت

سيناريو
القسم األول
المو
سم
ال
ماضي

جوم «»QNB

استاد
جاسم بن ح

مد

األرب
عاء  3أغسط

بنادي السد

س 2022

7:45
فوز

الريان 1-2

هشــام زاهـد:

نـواجــه فـريـق ـًا كـبـيـرًا

مواجهـة اليـوم صعبـة

أكد هشام زاهد مدرب الشمال على قوة وصعوبة مواجهة الريان  .وقال زاهد
في المؤتمر الصحفي :بداية أوجه الشكر لالعبي فريقي على الجهد
الذي بذلوه خالل فترة اإلعداد والمعسكر الخارجي بتركيا ،كما
أشكر إدارة النادي التي ذللت كل العقبات ووفرت كل سبل
الراحة ،بجانب حرصها على تدعيم الفريق بالعبين جدد
سواء مواطنين أو أجانب.
وأضاف :كما أشكر الجهاز المساعد معي وكذلك الجهاز
الطبي والمعد البدني على جهودهم الكبيرة في الفترة
الماضية.
وأكد جاهزية الشمال من كافة النواحي سواء الذهنية
أو البدنية أو الفنية ،وقال :طموحنا هذا الموسم أكبر من
الموسم الماضي الذي كان هدفنا فيه البقاء في الدوري،
لكن الموسم الحالي نسعى للتواجد في مركز جيد بعيد ًا
عن منطقة الخطر.
وأضاف :أثق تمام ًا في العبي فريقي ومدى تحملهم المسؤولية
الملقاة على عاتقهم من أجل تقديم األفضل
وتابع :سنواجه فريق كبير في الجولة األولى وعلينا أن نكون
مستعدين بالشكل الكافي.

«عنابي السلة» يتخطى السعودي

قال مدرب الريان نيكوالس كوردوفا حول مواجهة الشمال في
افتتاح مشوار الفريقين بدوري نجوم  :QNBالبداية دائما
ما تكون صعبة ،ولكننا جهزنا الفريق بأفضل ما يمكن،
والمعسكر كان جيدا ،واإلعداد البدني للفريق كان
جيدا ،ونحن مستعدون لتحقيق الفوز في المباراة
األولى.
وأضاف :فريق الشمال قدم موسما مميزا العام
الماضي ،وحقق نتيجة تاريخية في عدد النقاط
التي جمعها ،وبالنسبة لفريقنا ستكون مباراة
صعبة ،نظرا ألن الفريق يفتقد عددا من الالعبين
بعدم اكتمال الالعبين المحترفين على عكس
فريق الشمال المكتمل الصفوف ،وستكون مباراة
صعبة وسنقدم كل ما لدينا لتحقيق الفوز في
المباراة .وأشار إلى أنه تابع فريق الشمال وكون
فكرة عن الالعبين وطريقه لعب الفريق ،وأن الريان
مستعد للشمال بأفضل صورة ،كما شدد على أنه
يحترم جميع الفريق ،ولم يكن يفضل مواجهة فريق عن
آخر في بداية الدوري.

محمد الجابري:

علينا أن نكون في قمة تركيزنا

الماضي بالتأهل لدور الـ 16من دوري أبطال آسيا،
وهذا يعطينا دافعا معنويا ،ونحن عازمون على
تقديم موسم مختلف عن الموسم الماضي.
وحول حافزه الشخصي هذا الموسم قال :في هذا
الموسم يوجد حافز أكبر ،فالموسم الماضي لم
يكن موسما جيدا بالنسبة لي شخصيا ،وعازم
على العودة للمستوى الطبيعي ،وكل موسم
أطمح لألفضل من الموسم الذي يسبقه ،وأنا قادر
على مساعدة الفريق لتحقيق أهدافه ،والهدف
األكبر بالنسبة لي هو العودة للمنتخب.

في البطولة الخليجية للشباب

فاز منتخبنا العنابي ،مساء أمس
الثالثاء ،على نظيره السعودي
 55 - 79بصالة نادي الوصل في
مدينة دبي بدولة اإلمارات ضمن
البطولة الخليجية للشباب لكرة
السلة المؤهلة لنهائيات البطولة
اآلسيوية.
تفوق المنتخب القطري طوال
اللقاء ،وأنهى الشوط األول
لصالحه  ،33 - 44واستمر تفوقه
في الفترة الثالثة التي انتهت
لصالحه .48 - 57
ويلعب المنتخب السعودي غدا
آخر مبارياته في الدور التمهيدي
أمام نظيره البحريني عند
الساعة  7.30مساء ،قبل خوض
مباراة نصف النهائي يوم الجمعة
المقبل.

األسبوع ا
ألول لدوري ن

كـوردوفــا:

فهد يونس :قادرون على الفوز
قال فهد يونس حارس مرمى الريان إن بداية
كل موسم تكون صعبة على جميع الفريق وكل
الفرق تدخل المباراة بتحفظ ،مشيرا إلى أن كل
العب لديه هدف في الموسم والمباراة األولى مهمة،
كما شدد على أن الفريق يسعى للحصول على
النقاط الثالث .وأضاف :نحن قادرون على الفوز
بالنقاط الثالث على الرغم من صعوبتها ،فنحن
قمنا بإعداد جيد وستكون بداية جيدة ،وهدفنا
كالعبين تعويض الجمهور عن الموسم الماضي
خاصة في الدوري ،ولكن نحن أنهينا الموسم

الريان

أكد محمد الجابري العب الشمال
على جاهزية فريقه النطالق الموسم
الجديد الذي ســـيبدأ بمواجهة الريان
ضمن األسبوع األول ،وقال :استعداداتنا
كانت مميزة للموسم الجديد ،والفريق
وصل لمرحلة جـيـدة من االنســجام
بين الالعبين الجدد والقدامى ،نسعى
لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة

الريان ،ولكن بالتأكيد المواجهة لن
تكون سهلة على اإلطالق في ظل قوة
المنافس الذي نحترمه بشدة.
وأضاف :لعبنا مع الريان أكثر من مرة،
ونعرفهم جيدا مثلما يعرفونا ،وأعتقد
أن الريان لم يغير كثير ًا في الفريق،
علينا أن نكون في قمة التركيز من أجل
الوصول للنتيجة التي نتمناها.

في رابع جوالت األولمبياد العالمي

أدعم الشطرنج يخسر أمام نظيره الفنلندي
الدوحة

$

خسر منتخبنا الوطني للشطرنج ،أمس،
أمام نظيره الفنلندي المصنف الـ 55عالميا في
ثاني خسارة له في النسخة  44من منافسات
األولمبياد العالمي.
وعن مشاركة األدعم في هذه األولمبياد ،قال
السيد حمد التميمي ،المدير التنفيذي في
االتحاد القطري للشطرنج ،في تصريحات له:
إن المنتخب تمكن من تحقيق مكاسب كبيرة
خالل مشاركته في األولمبياد ،خاصة أنه
واجه أبرز المنتخبات المصنفة على الصعيد
الدولي بوجود  185فريقا يمثلون  180دولة،
ويخوض األدعم اليوم مواجهته ضمن الجولة
الخامسة أمام نظيره العراقي بعد أن حقق
الفوز في الجولة األولى على منتخب بابوا
غينيا الجديدة بنتيجة ( ،)0 - 4وخسارته
في المواجهة الثانية أمام نظيره الدنماركي

بنتيجة ( 3نقاط ونصف مقابل نصف نقطة)،
قبل تغلبه أمس األول اإلثنين على منتخب
بوليفيا بنتيجة (نقطتين ونصف مقابل
نقطة ونصف).
وعلى صعيد متصل ،يعقد االتحاد الدولي
للشطرنج يوم األحد المقبل أعمال جمعيته
العمومية على هامش منافسات األولمبياد،
بجانب االنتخابات التي ستحدد مجلس
إدارة جديدا للسنوات األربع المقبلة ،حيث
ستتواجد قطر لخوض االنتخابات في االتحاد
الدولي ،خاصة أن الشطرنج القطري حقق
مكاسب كبيرة من خالل تواجده في عضوية
االتحاد خالل السنوات األربع الماضية ،إذ
تشغل نجمة المنتخب القطري سابقا جو
شن األستاذة الدولية وبطلة العالم السابقة
منصب األمين المالي في االتحاد الدولي ،بعد
انتخابها في النسخة الماضية لألولمبياد
التي جرت في العام  2018بمدينة باتومي في
جورجيا.

