«الرياضة للجميع» ينظم فعاليات رياضية للسيدات
نظم االتحاد القطري للرياضة للجميع ،تحت مظلة وزارة الرياضة والشباب ،وضمن أنشطته
الصيفية ،المخصصة للفتيات ،وبالتعاون مع مركز فتيات الجميلية ،جولة جديدة من الفعاليات
الرياضية المختلفة ،والتي انطلقت في الساعة الخامسة ،من مساء أمس األول بمركز فتيات
الجميلية ،واشتملت على العديد من الفقرات المتنوعة ،التي حظيت بمشاركة كبيرة ،واستمرت
على مدى ساعتين ،حيث أسدل الستار على البرنامج الرياضي الصيفي ،الخاص بمركز فتيات
الجميلية ،في تمام الساعة السابعة مساء ،وفي ظل حضور مميز ،حيث بلغ العدد  35مشاركة،
إضافة إلى عدد آخر من الفتيات المسجالت ،بمركز فتيات الجميلية ،وقد أقيم النشاط الرياضي،
تحت إشراف مدربات متخصصات.
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حسن الذوادي األمين العام للجنة العليا للمشاريع واإلرث:

المونديال سيترك إرثا في قطر والمنطقة
برمنجهام (بريطانيا)  -قنا
 أكد سعادة السيد حسنالذوادي ،األمين العام
للجنة العليا للمشاريع
واإلرث ،أن تنظيم كأس
العالم  FIFAقطر 2022
سيشكل محطة بارزة في
تاريخ البالد ،وسيضع أسسا
متينة إلرث مستدام من
شأنه إحداث تحول هام
وتغيير إيجابي في البالد
والمنطقة.

انتظروا األثر االجتماعي واالقتصادي
والبيئي الستضافة بطولة كأس العالم
وفي كلمة ألقاها أمام اجتماع
الكومنولث على هامش منافسات دورة
ألعاب الكومنولث بمدينة برمنجهام
البريطانية ،شدد الذوادي على أهمية
بطولة كأس العالم باعتبارها قوة
محفزة لترسيخ إرث دائم يحقق تغييرا
ملموسا في المجتمع.
وأضاف« :حرصنا منذ البداية على أن
يترك كأس العالم قطر  2022أثرا فاعال
خالل رحلة استضافتنا للبطولة .وال
شك أن كأس العالم حدث استثنائي
ال تقتصر أهميته على مجرد منافسات
في كرة القدم على مدى  28يوما ،ونؤكد
مجددا التزامنا بأن تترك هذه النسخة
من البطولة العالمية إرثا اجتماعيا
وإنسانيا واقتصاديا وبيئيا ،وأن تبقى

لمرحلة

خالدة باعتبارها عنوانا
استثنائية في تاريخ منطقتنا».
واستعرض الذوادي استعدادات الدولة
الستضافة البطولة المرتقبة ،واصفا
مونديال قطر بالحدث الرياضي األكبر
على اإلطالق في العالم العربي والمنطقة،
وأضاف« :شهد ماليين المشجعين
المتحمسين مرحلة تاريخية هامة في
كل منطقة من العالم استضافت كأس
العالم خالل العقود الماضية .واآلن حان
دورنا لنصنع التاريخ على أرض قطر،
في فرصة فريدة تشكل نافذة لشعوب
العالم للتعرف عن قرب على قطر
والمنطقة».
وأشار األمين العام للجنة العليا
للمشاريع واإلرث إلى أن جميع مشاريع

إرث مونديال قطر  2022تتوافق مع رؤية
قطر الوطنية  2030وتسهم في تحقيق
أهدافها ،مشددا على أن كافة قطاعات
الدولة تعمل بال كلل لبناء اقتصاد قائم
على المعرفة ،بهدف تقليل االعتماد على
عائدات النفط والغاز ،ودعم مسيرة قطر
على األصعدة االجتماعية واالقتصادية
والبيئية ،حيث يشكل كأس العالم
عامال أساسيا في الجهود الرامية لتسريع
وتيرة تحقيق هذه الرؤية.
ومع قرب انطالق منافسات البطولة في
 21نوفمبر ،أي بعد أقل من أربعة أشهر،
أشار الذوادي إلى األثر الواضح للمشاريع
التي ارتبطت باإلعداد للبطولة في
أنحاء البالد ،حتى قبل انطالق الحدث
المرتقب ،منوها إلى أن استضافة

البطولة أحدثت تحوال كبيرا في البنية
التحتية للدولة ،من خالل العديد من
المشاريع الكبرى ،بما فيها مترو الدوحة،
وتوسعة مطار حمد الدولي ،وشبكات
الطرق الجديدة والفنادق وغيرها ،األمر
الذي سيسهم بشكل كبير في تعزيز
مسيرة النمو االقتصادي على المدى
الطويل بعد صافرة الختام في 18
ديسمبر.
وتابع« :تمتاز مشاريع البنية التحتية
للبطولة بتصاميم رائعة ،وجرى
تنفيذها بإتقان لتعمل بدقة من الناحية
التشغيلية ،وترتكز جميعها على عنصر
اإلرث .وكما هو الحال في دورة ألعاب
الكومنولث  ،2022فإن كأس العالم قطر
 2022يقوم على المشاركة المجتمعية،

لضمان االستفادة من كل استاد وموقع
تدريب ،وغيرها من مرافق البطولة
األخرى ،حتى بعد انتهاء المنافسات».
وألقى سعادة األمين العام الضوء
على مشاريع االستدامة والمبادرات
المجتمعية على طريق اإلعداد للبطولة،
كما ركز على اإلصالحات التي جرى
تنفيذها على صعيد رعاية العمال
في قطر خالل العقد الماضي ،وقال:
«نواصل بذل قصارى جهدنا لضمان
صحة وسالمة كل عامل في مشاريع
المونديال ،وذلك من خالل العمل عن
قرب مع شركائنا في المؤسسات
والنقابات التجارية والمنظمات غير
الحكومية .وتسهم اإلجراءات المتخذة
في قطر مثل الحد األدنى غير التمييزي

لألجور وسداد رسوم التوظيف التي
دفعها العمال ،في وضع معايير جديدة
في المنطقة والعالم ،وحظيت بإشادة
الجميع».
وتطرق الذوادي إلى عالقة التعاون
الراسخة بين قطر والمملكة المتحدة،
واختتم كلمته بالدعوة إلى ضرورة إدراك
قدرة األحداث الرياضية على تحسين
حياة الناس ،وترك أثر إيجابي على
جميع أفراد المجتمع ،وقال« :نحن على
وشك رؤية أحالمنا تتجسد على أرض
الواقع ،ونبذل ما بوسعنا في سبيل
ترك بصمة واضحة في تاريخ المنطقة،
ونتطلع إلى مشاركة هذه اللحظة
التاريخية مع شعوب العالم».

خالل لقائه مع خليل المهندي على هامش بطولة غرب آسيا لكرة الطاولة

وزير الشباب األردني يشيد بتحضيرات قطر لـ «»2022
كتب

محمد الجزار

استقبل وزير الشباب األردني «محمد
سالمة» فارس النابلسي في مكتبه
بمدينة الحسين للشباب في العاصمة
األردنية عمان ،خليل بن أحمد المهندي
رئيس االتحاد القطري والعربي
واآلسيوي ،النائب األول لرئيس االتحاد
الدولي لكرة الطاولة ،على هامش
منافسات بطولة غرب آسيا المجمعة
للعبة المقامة حاليا في األردن على صالة
األمير حمزة وتستمر حتى الخامس من
أغسطس الجاري.
حضر اللقاء كل من عبد الله يوسف
المال عضو االتحاد الدولي لكرة الطاولة،
وطارق الزعبي رئيس االتحاد األردني
للعبة ،وتم خالل اللقاء مناقشة العديد
من المحاور وتبادل وجهات النظر ،وبحث
أوجه التعاون بين الوزراة والمهندي
واالتحاد القطري واالتحاد األردني للعبة.
ورحب الوزير األردني بالوفد وعبر عن
سعادته الكبيرة بالتجمع المميز لدول
منطقة غرب آسيا على أرض األردن،
مؤكدا أن النجاح الكبير لمنافسات
بطولة غرب آسيا فنيا وتنظيميا أمر
رائع ،ويحسب للمهندي رئيس االتحاد
اآلسيوي الذي يقوم بعمل كبير منذ
توليه رئاسة االتحاد القاري للعبة في
أكتوبر من العام الماضي.
وتم على هامش اللقاء تبادل الدروع
التذكارية ،وحرص المهندي على توجيه
الشكر لوزير الشباب والحكومة األردنية

على دعمها الكبير لتنظيم بطولة غرب
آسيا ،مما ساهم في هذا التجمع الرائع
بمشاركة كبيرة وصلت لـ 12دولة في
بطولة الفرق والفردي والزوجي ،باإلضافة
للحضور الكبير في بطولة األندية التي
انطلقت أول أمس.
من جانبه ،قال الوزير النابلسي في
تصريحات صحفية :نحن سعداء
للغاية باستضافة رئيس االتحاد
اآلسيوي في مقر وزارة الشباب ،ونتطلع
لتعاون كبير مع االتحاد القطري
واآلسيوي ،ونفتحر بالنتائج التي حققها

} الوزير يتحدث لـ $

أبطالنا في منافسات بطولة غرب آسيا.
وأضاف الوزير :األردن هي «الرئة» للدول
العربية ونحن مستمرون في تنظيم
األحداث الرياضية ،خاصة أننا كنا
الدولة العربية الوحيدة خالل أزمة
كورونا التي استمرت في استضافة
البطوالت عبر تطبيق نظام «الفقاعة
الصحية» والبروتوكول الطبي.
وأضاف :مما ال شك فيه أن األزمة أثرت
على الرياضة والشباب العربي بشكل
عام ،ولكننا اآلن نعود بكامل طاقتنا
الستضافة البطوالت.

وحول التعاون مع االتحاد القطري قال:
التعاون مع اإلخوة في قطر كبير ،وهناك
أوجه للتعاون بين الحكومة األدرنية
والقطرية خاصة مع اقتراب موعد بطولة
كأس العالم  ،2022من أجل االستفادة
من الخبرات لدينا في المجال األمني،
وسنشارك بمجموعة من نشامى
الدرك في كأس العالم  ،2022وسيكون
هناك متطوعون من الشباب األردني
متواجدون في هذه النسخة التاريخية
من المونديال.
وأضاف :نتطلع لتكاملية سياحية
ما بين األردن وقطر خالل استضافة
البطولة ،ونتمنى أن تخرج البطولة
بأفضل صورة ،ونحن ثقتنا كبيرة
بالفعل في دول قطر وتجهيزاتها
وتحضيراتها لهذا الحدث الكبير،
وفخورون جدا بإقامة المونديال ألول مرة
في دولة عربية ،ونأمل النجاح للشقيقة
قطر في استضافة هذه البطولة وأي دعم
مطلوب منا نحن جاهزون لتقديمه.
وقدم عبد الله المال عضو االتحاد الدولي
لكرة الطاولة التهنئة لوزير الشباب
األردني على النجاح الكبير لالتحاد
األردني ولدولة األردن في استضافة
التجمع اآلسيوي الكبير لكرة الطاولة
بطولة غرب آسيا بمشاركة  12دولة.
وقال المهندي :هذا التنظيم الراقي
ليس بغريب على األردن ،فقد اعتدنا
دائما على هذا التميز ،ونبارك لهم على
الميداليات التي حققتها البعثة وأعتقد
أنه دليل جهود واضحة ونتاج عمل ودعم
كبير للعبة.

محمد سالمة :فخورون بأول مونديال في الشرق األوسط ..وجاهزون لتقديم كل الدعم

طارق الزعبي رئيس االتحاد األردني:

عالقتنا قوية مع االتحاد القطري
أشاد طارق الزعبي رئيس االتحاد
األردني لكرة الطاولة باللقاء المميز الذي
جمع وزير الشباب األردني مع المهندي،
مؤكدا أنه تناول العديد من الموضوعات
المهمة وناقش مستقبل اللعبة في
الوطن العربي والقارة اآلسيوية بشكل
عام.
وقال الزعبي :السيد خليل المهندي
رجل يقوم بعمل كبير وهو صاحب
أياد بيضاء على اللعبة حول العالم منذ
سنوات طويلة ،ونحن نفخر بالتعاون
معه وعالقتنا في االتحاد األردني قوية

جدا مع االتحاد القطري ،وسعداء دائما
بتبادل الخبرات ونأمل في تحقيق
النجاحات للعبة بالنسبة لنا واألشقاء
الرياضيين وكل العرب.
وتابع :الحمد لله بشهادة الجميع بطولة
غرب آسيا تسير في االتجاه الصحيح
واختتمت منافسات الفردي والزوجي
والفرق بتميز واضح ،وإن شاء الله تسير
بطولة األندية على نفس النهج ليتأكد
مدى قدرة األردن على استضافة األحداث
الرياضية المختلفة في كل اللعبات
بسواعد أبنائها النشامى.

18
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فاز برباعية بعد موقعة قوية

الوكرة يقلب الطاولة على الدحيل
الثنائي دياب واليزيدي يشاركان..

الظهور األول لـ «سيميدو»
شهدت مواجهة األمس مشاركة
المدافع البرتغالي الدولي روبن افونسو
بورخيس سيميدو الذي انضم للفريق
قادما من نادي اولمبياكوس اليوناني
بعقد يمتد لثالثة مواسم ...ويعد
البرتغالي سيميدو المولود في  4ابريل
1994م ،من المدافعين المميزين الذين
نجحوا في إثبات قدراتهم خالل تواجده
مع نادي اولمبياكوس اليوناني ونادي
بورتو البرتغالي ومع منتخب بالده.
وأكمل الدحيل عقد المحترفين بتواجد
البلجيكي ادميلسون دا سيلفا ،والكوري
الجنوبي نام تاي هي ،الكيني مايكل
اولونغا والتونسي فرجاني ساسي.
وشارك كذلك الالعبون الجدد الالعب
ناصر اليزيدي قادم ًا من فريق الوكرة،
والالعب هارون دياب قادم ًا من فريق
الخور ...ويعد اليزيدي ودياب من
العناصر الشابة التي اثبتت قدراتها
الفنية مع أنديتها في الموسم الماضي.

تشكيلتا الفريقين
{ تصوير -عباس علي

كتب

ماركيز لوبيز:

ً
شكرا لالعبين
على المجهود الرائع
حرص اإلسباني ماركيز لوبيز مدرب الفريق األول لكرة القدم
بنادي الوكرة في بداية تصريحاته عقب لقاء أمام الدحيل على
توجيه شكره لالعبي الموج األزرق على المجهود الكبير الذي بذلوه
طوال مجريات اللقاء الذي توجوه بالفوز العريض بأربعة أهداف
مقابل هدفين.
وقال لوبيز :الفريقان قدما مباراة قوية تليق باسم الناديين
بشكل خاص وبدوري نجوم  QNBبشكل عام ،وتمسك كل
فريق بحظوظه كاملة في حصد جميع النقاط ،ولكن رغبتنا
إصرارا على تحقيق الفوز في المواجهة
كانت األكبر وكنا األكثر
ً
االفتتاحية ،لذلك فإنني أشكر جميع الالعبين على هذا المجهود
الرائع ..وتابع :العبو الدحيل حاولوا السيطرة على مجريات
اللقاء في الدقائق األولى وشنوا بعض الهجمات على
مرمانا حتى نجحوا في إحراز الهدف األول ،وبعدها
دخلنا بقوة في أجواء المباراة وصنعنا العديد من
تباعا حتى نجحنا
الفرص التهديفية التي ضاعت
ً
في إدراك التعادل مع نهاية الشوط األول.
وأضاف :مع بداية الشوط الثاني تلقينا
ً
ً
أيضا ،ولكننا لم نستسلم
هدفا
ثانيا
ً
وضاعفنا من نشاطنا وركزنا على
تنويع اللعب من الجانبين ومن العمق
إلجبار المنافس على عدم التقدم من
ناحية وخلق الفرص التهديفية من
ً
ً
مكثفا
ناحية أخرى ومارسنا
ضغطا
على الفريق المنافس في كل مكان
في الملعب حتى نجحنا في إحراز
هدف التعادل ثم أضفنا الهدفين الثالث
والرابع ،لننهي المباراة لصالحنا بفوز
عريض ومستحق.

عوض الكباشي

ومهما على فريق
حقق فريق الوكرة فوزا غاليا
ًّ
الدحيل وصيف الموسم الماضي ،بنتيجة
كبيرة ( )2-4في المواجهة التي جمعت
بينهما مساء األمس لحساب الجولة األولى
من دوري نجوم  ،QNBعلى ملعب المدينة
التعليمية المونديالي.
وسجل أهداف الوكرة كل من :جيلسون
داال هدفين (د ،54د ،)1+90واالسترالي ترنت
ساينسبري د ،45وأوميد إبراهيمي د( 68ركلة
جزاء) ....وأحرز هدفي الدحيل :مراد ناجي
ضد مرماه د ،15ومايكل أولونجا د...50وبهذا
النتيجة والفوز الكبير ،وضع الوكرة أول 3
نقاط في رصيده بالموسم الجديد ،بينما
ظل الدحيل خالي الوفاض.
لقاء األمس جاء في قمة في األداء الفني
والمستوى الراقي من الجانبين خاصة في
الشوط الثاني الذي كان قمة في االثارة
والمتعة السيما بعد ان صدم الوكرة منافسه
بالهدف الثالث لتشهد الدقائق االخيرة صراعا
بين الفريقين.
بداية المواجهة كانت من صالح الدحيل
بتفوقه المبكر منذ الدقائق االولى وقد
ضغط بقوة وحصل على بعض الفرص
حتى استطاع تسجيل الهدف االول بالنيران
الصديقة بالدقيقة  15من عرضية ادميلسون
حاول مراد ناجي تشتيتها فأكملها في
مرماه ...وكاد الوكرة يتعادل في الدقيقة 17
لوال ان عرضية عمر علي لم تصل داال المنفرد،
ويقع حارس الوكرة في خطأ كاد يسفر عن
الهدف الثاني بعد سقوط الكرة من بين يديه،
ولكن أنقذ الدفاع الموقف ومنع هدفا ،وفي
الدقيقة األخيرة يحصل الوكرة على ركنية
تصل على رأس ترنت سينسبري خطفها

وسط الدفاع مسجال التعادل.
وفي الشوط الثاني شوط االثارة والمتعة
ضغط الدحيل مع الدقائق األولى للشوط
الثاني واستطاع خطف الهدف الثاني في
الدقيقة  50عن طريق مايكل اولونغا من
عكسية مميزة من ادميلسون ،نجح من
خاللها الكيني من تسجيل الهدف ..واستطاع
الوكرة التعادل مرة ثانية في الدقيقة 54
وبهدف رائع لالعب داال بعد سدد من وضع
االنفراد.
وتواصلت االثارة وكاد الوكرة يسجل
هدفا من هجمة خطيرة تنتهي عرضية لم
يستغلها داال وتهيأت أمام اوميد إبراهيمي
تعرض للعرقلة ليحتسبها ركلة جزاء في
الدقيقة68تصدى لها اوميد وسددها ليحرز
الهدف الثالث للوكرة.
بعد الهدف شن الدحيل هجوما وضغطا
بكل العبيه من أجل التعادل لكنه قوبل
باستبسال من الحارس والدفاع ،في المقابل
حاول الوكرة الوصول من جديد إلى المرمى
عبر الهجمات المرتدة...يستغل الوكرة
الخطأ الدفاعي للدحيل بوصول الكرة الى داال
الذي اندفع من وسط الملعب وانفرد وسجل
الهدف الرابع وهدف الحسم في الدقيقة ،90
لتنتهي المباراة لصالح الوكرة بأربعة أهداف
مقابل هدفين.
وقد قدم الوكرة مستويات راقية وهو الحصان
األسود في النسخة الماضية من الدوري
بعدما حل في المركز الثالث وقدم مستويات
طيبة ،وبفوزه أمس يؤكد أن انتصاراته على
الدحيل لم تكن محض صدفة في الموسم
الماضي ،رغم أن الفريق يعاني من بعض
الغيابات من العبين دوليين ،لكنه يراهن
على االستقرار الكبير سواء بتواجد المدرب
ماركيز لوبيز أو الالعبين المحترفين الذين
ظهروا بمستوى مميز في الموسم الماضي.

الدحيل :محمد البكري ،محمد موسى
(روبين سيميدو) ،يوسف فرحات ،لويز
مارتن ،ادميلسون ،فرجاني ساسي،
ميشيل اولونغا ،سلطان البريك ،نام
تاي هي ،دياب هارون ،لطفي ماجر (ناصر
اليزيدي).

א אאא
الوكرة

منتخبنا
حقق
فوزه
الخامس
على
التوالي

اإلمارات

$

واصل منتخبنا الوطني تميزه تصدره
للبطولة الخليجية لكرة السلة للشباب
عاما والمقامة على صالة
تحت 18
ً
الشيخ راشد بن مكتوم آل مكتوم بنادي
الوصل خالل الفترة من  29يوليو وحتى 6
أغسطس الجاري والمؤهلة إلى نهائيات
كأس آسيا تحت  19سنة التي ستُ قام
في إيران خالل الفترة من  21إلى 28
أغسطس الجاري.
وحقق منتخبنا الوطني للشباب أمس
فوزه الخامس في البطولة الخليجية
على حساب شقيقه منتخب عمان
بنتيجة ( )32 - 82بعد مباراة سيطر من

2

الحدث

الجولة األولى دوري نجوم QNB

الملعب

المدينة التعليمية

األهداف

مراد ناجي (د ،)14سينسبري لوكاس (د ،)45ميشيل اولوتغا (د،)50
جاسينتو داال (د 54و ،)1+90أوميد إبراهيمي (د.)68

اإلنذارات

عمر علي ،محمد العباسي( ،الوكرة) ،فرجاني ساسي ،يوسف أيمن (الدحيل).

حكم الساحة

عبد الرحمن الجاسم

األسترالي ساينسبري يشارك ويسجل
شارك األسترالي ترنت ساينسبري العب
الوكرة الجديد في مباراة االمس وتمكن من
تسجيل هدف لصالح فريقه وقدم الالعب
مستويات جيدة في بداية المشوار..
وكان نادي الوكرة أعلن عن تعاقده رسميا
مع الالعب األسترالي ترنت ساينسبري،
لالنضمام لصفوف الفريق في الموسم الكروي
الحالي / 2022 .2023وأعلن عن ضمه كذلك

«عنابي السلة» يتصدر البطولة الخليجية
خاللها منتخبنا القطري وقدم مستويات
راقية ومتميزة ،وحصل العبنا حمد
ياسين على جائزة أفضل العب في اللقاء.
هذا الفوز منح منتخبنا الوطني صدارة
البطولة برصيد  10نقاط بالعالمة
الكاملة ،حيث فاز العنابي على
منتخبات :البحرين بنتيجة (،)47 - 63
واإلمارات بنتيجة ( ،)45 - 63والكويت
بنتيجة (،)51 - 64
وأخيرا على األخضر
ً
السعودي بنتيجة ( ،)55 - 79وباألمس
حقق الفوز على العماني في خامس
المواجهات.
ويترأس بعثة منتخبنا سعدون صباح
الكواري أمين السر العام التحاد السلة،
وتضم :طالل زيد الدوسري مدير
المنتخب ،وأحمد إسماعيل محمود

الدحيل

4

واصل انتصاراته وتخطى نظيره العماني

اإلداري ،والجهاز الفني بقيادة اليوناني
ومحمد
ميكونياتيس،
ستافروس
عرابي مساعد المدرب ،و 13العبا
هم :أحمد عبدو ،وعيسى العطاري،
وعلي النبوي ،وحمد ياسين ،وعبدالله
ياسين ،وعبدالله راشد ،ومحمد ابشر،
ومصطفى ندى ،وسلطان أبوعيسى،
وغسان رامي ،ومحمد نادو ،وحازم غازي،
وعزام رامي.
وتقام البطولة بنظام الدوري من دور
واحد ،على أن يلتقي أول الترتيب مع رابع
الترتيب وثاني الترتيب مع ثالث الترتيب
يوم  5أغسطس ،وفي اليوم التالي تُ ختتم
البطولة بإقامة مباراتي الدورين نصف
النهائي والنهائي ،حيث يتأهل البطل
والوصيف إلى نهائيات آسيا في طهران.

الوكرة :سعود الخاطر ،لوكاس مينديز،
سينسبري لوكاس ،اوميد إبراهيمي،
جاسينتو داال
مراد ناجي ،عمر علي ،سعود النصر ،خالد
شراب ،محمد سليم (إسماعيل محمود)،
محمد العباسي.

} من مباراة األمس

 3العبين محليين للفريق األول وهم :محمد
العباسي وإبراهيم الصادق وحمد منصور.
يشار إلى أن ساينسبري لعب الموسم
الماضي في صفوف فريق كورتريك أحد
أندية دوري الدرجة األولى البلجيكي( A
) ،كما سبق له اللعب لعدد من األندية
في استراليا وهولند وايطاليا والصين
وبلجيكا.

رياضة
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الرهيب يخسر في بداية مشوار الدوري

رياح الشمال تفاجئ الريان
تشكيلتا الفريقين

 Gعلي مال الله
يونس باكر K
{ الريان :فهد
سر عبدالرحمن
حمد وأحمد يا
وياسر محمد
عبدالله والمكي
تميم منصور ال
و
ودامي تراوري
يم عبدالحليم
طنباري وابراه
محسن ال
محمد السيد
ان بولي وأحمد
مسعود ويوه
ستيفن نزونزي.
عبدالعزيز خالد
و
باكر سيك  GKو
{ الشمال :با
س ناني ومحمد
ك الندري وماتيا
متولي ولوي
ان وياسين بامو
ري وعلي إياد علو
أحمد الجاب
علي الهاشمي
حسن وجاسم
وماجد محمد
حي وأمجد عطوان.
لمين عتيق الرمي
وسا

أحمد عبدالمقصود:

ّ
صعبنا «الديربي» على أنفسنا
أبدى أحمد عبدالمقصود العب خط وسط
الريان استياءه من تلقي الخسارة أمام
الشمال حيث قال «لألسف لم ننجح في
الخروج بالنتيجة التي نرغب فيها ،حيث
كانت لدينا رغبة في الظهور بشكل أفضل
لكن لم نوفق وخسرنا أول مباراة ،وكنا
نتمنى بداية أفضل وهذا األمر يجعل مباراة
الديربي القادمة أمام العربي صعبة» .وقال

«أنا أعيش نفس األمر مثل أسرة الريان،
وال ننكر وجود ظروف صعبة ،وال نريد أن
نقسو على الالعبين ألن هناك نقصا في
الالعبين ،وأغلب الالعبين يلعبون الدوري
ألول مرة ،وهناك إصابات وهناك خروج
العبين مثل ياسين براهيمي ،وهناك
نقص في الالعبين وغيرها من األمور،
ونأمل أن تتحسن األمور في المستقبل».

א אאא

كتب

عادل النجار

ضربت رياح الشمال الرهيب الرياني ،وعصفت
به في بداية مشوار دوري نجوم  ،QNBحيث
تلقى الريان خسارة أمام الشمال بهدف دون رد
خالل المباراة التي جمعتهما على استاد جاسم
بن حمد بنادي السد في ختام مواجهات الجولة
األولى من بطولة الدوري.
الشمال نجح في خطف انتصار ثمين للغاية
بفضل هدف محمد السيد «جدو» د،86
ليحصد أول ثالث نقاط في بداية مشواره
ببطولة الدوري في حين شكلت تلك الهزيمة
حالة من اإلحباط المبكر لجماهير الرهيب التي
كانت تمني النفس بظهور أفضل.

شوط سلبي
لم يرق الشوط األول للمستوى المطلوب ،حيث
اكتفى الفريقان باللعب في منتصف الملعب
وغابت الفاعلية في الجانب الهجومي ،ولم
تكن هناك فرص حقيقية يمكن الحديث عنها
باستثناء تسديدات من خارج منطقة الجزاء،
ومحاوالت من الريان عن طريق الالعب تميم
منصور لكن لم تصل أي منها إلى الشباك.
أبرز لقطات الشوط األول يمكن اختصارها
في ركلة جزاء احتسبت وألغيت بعد العودة
لتقنية الـ  ،VARحيث احتسب الحكم
الخطأ من خارج منطقة الجزاء ولم يستفد
الريان منها .إحصائيات الشوط األول تعكس
تفوق الريان في نسبة االستحواذ بإجمالي
 % 59مقابل  % 41للشمال ،في الوقت الذي
لم يحصل أي فريق على ركنيات ،في حين
احتسبت حالة تسلل وحيدة ضد الريان دون
احتساب أي حاالت تسلل ضد الشمال ،وسدد
كل فريق تسديدتين فقط على المرمى.
الشوط األول لم يرق للمستوى المطلوب ،حيث

اكتفى الريان باالستحواذ السلبي في وقت
دافع الشمال بشكل جيد ونجح في الخروج من
ذلك الشوط بنتيجة مقبولة أمام الرهيب.

هدف الحسم
لم يتغير الوضع في الشوط الثاني
مقارنة باألول ،حيث استمر الريان
في السيطرة واالستحواذ بدون
خطورة ،في المقابل اعتمد
الشمال على الهجمات المرتدة
والضربات الثابتة ،وكاد أن
يهز العب الشمال ماتياس
ناني شباك الريان من
ركنية حولها برأسه إلى
مرمى الريان لكن حارس
الرهيب فهد يونس
تصدى لها بصعوبة
وأنقذ فريقه من هدف
محقق.
الريان حاول وكانت له
بعض المحاوالت لكنها لم
تكن خطيرة ،حيث عانى
من اللمسة األخيرة وكذلك
صناعة الفرص في الجزء
األمامي في الوقت الذي قدم
الشمال مستوى جيدا خالل
الدقائق العشر األخيرة ،وأظهر
رغبة أقوى في الفوز ،وبالفعل
تحقق له مراده عن طريق محمد
السيد «جدو» الذي توغل في منطقة
جزاء الريان وحاول الدفاع إبعادها لكنها
ضربت ومرت إلى الشباك د ،86لتمنح
الشمال تقدما مثيرا في الدقائق األخيرة من
عمر اللقاء ،حيث حاول الريان العودة لكنه لم
ينجح ليخسر أولى مبارياته في الدوري وتذهب
النقاط الثالث للشمال.

الريان

الشمال

0

1

الحدث

األسبوع األول بدوري نجوم QNB

المكان

استاد جاسم بن حمد

األهداف

محمد السيد «جدو» د( 86الشمال)

بطاقات صفراء

تميم منصور وأحمد ياسر (الريان)
عبدالعزيز متولي (الشمال)

حكم اللقاء

عبد الله العذبة

هشام زاهد:

سعداء بالفوز ونسعى لألفضل
أعرب هشام زاهد مدرب فريق الكرة بنادي
الشمال عن سعادته بالفوز الثمين الذي حققه
الفريق على الريان بهدف نظيف في المباراة التي
أقيمت بينهما مساء أمس في ختام الجولة األولى
من دوري نجوم .QNB
وقال زاهد في تصريحات للموقع الرسمي عقب
المباراة :حققنا فوز ًا ثمين ًا على حساب فريق كبير،
وأتمنى أن يكون هذا االنتصار دافع ًا لنا في الفترة المقبلة
من الدوري.
وأضاف :أشكر الالعبين بشدة على مجهودهم الكبير في
علوان العب الشمال:
مباراة اليوم ،كنا ملتزمين على المستويين الدفاعي
والهجومي ،والحمد لله حصدنا الثمار في الشوط
الثاني واقتنصنا هدفا يساوي ثالث نقاط غالية في
بداية المشوار .وأشار زاهد إلى أن الريان لديه العبون
شباب على مستوى جيد ،مشير ًا إلى أن منحهم فرصة
أعرب األردني علي علوان العب الشمال عن سعادته بالفوز
المشاركة يعد بادرة جيدة ويعطي صورة طيبة
الثمين الذي حققه فريقه على الريان بهدف نظيف في المباراة
لفريق الريان.
التي أقيمت بينهما مساء أمس.
وختم مدرب الشمال تصريحاته بتوجيه الشكر
وقال علوان :حققنا فوز ًا غالي ًا على حساب فريق قوي صاحب
إلى إدارة نادي الشمال التي لم تبخل مطلق ًا
جماهيرية كبيرة ،ونحن سعداء للغاية بهذا االنتصار في بداية
في دعم الفريق ،وكذلك جماهير النادي
مشوارنا بالدوري هذا الموسم.
وكل المسؤولين الذين ساندوا الفريق
وأضاف :قدمنا مباراة دفاعية إلى حد ما ،لكن في نفس الوقت لم يشكل
للظهور بأفضل صورة في المباراة،
الريان خطورة حقيقية على مرمانا ،وفي نهاية المطاف نجحنا في حصد
وقال :أتمنى األفضل لفريقي في
الثالث نقاط بعد استغالل فرصة من الفرص القليلة التي الحت لنا وحصدنا
المرحلـــة المقبـلة خــاصـــة
من خاللها ثالث نقاط غالية .وأكد علوان أن الشمال يسعى لتقديم مستويات
أننا نســعــى لألفضل
مميزة هذا الموسم تليق باسم النادي ،وقال :طموحنا مختلف هذا الموسم ،نسعى
دائمـــ ًا.
لالبتعاد مبكر ًا عن صراع الهبوط والتواجد في مركز متقدم بجدول الترتيب.

طموحنا مختلف هذا الموسم

آسيوية األندية تقام خالل الفترة من « »12إلى « »24فبراير «»2023

بـعـثـة عـنـابـي اليـد إلـى تـركيـا اليـوم
تغادر الدوحة اليوم بعثة منتخبنا الوطني لكرة اليد،

وكان اتحاد اليد قد كشف في وقت سابق عن قائمة

حيث تتوجه إلى مدينة قونية التركية للمشاركة في دورة

العبي المنتخب الوطني األول استعدادا للمشاركة في

بصورة جيدة من أجل تقديم مستوى وصورة طيبة لكرة

بولندا والسويد خالل الفترة من  11إلى  29يناير من العام

ألعاب التضامن اإلسالمي الخامسة ،وقد استعد منتخبنا
اليد القطرية خالل البطولة.
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 14
أغسطس الحالي بقيادة مدربه اإلسباني
فاليرو ريفيرا.

بطولة العالم الثامنة والعشرين للرجال التي تستضيفها
المقبل .2023

وكانت قرعة بطولة العالم أوقعت
المنتخب القطري في المجموعة الخامسة
إلى جانب منتخبات ألمانيا وصربيا
والجزائر ،فيما ضمت المجموعة األولى
كال من إسبانيا ومونتينيغرو وتشيلي
وإيران ،والمجموعة الثانية فرنسا وبولندا
والمجموعة
وسلوفينيا،
والسعودية
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 وأميركا،
والمجموعة الثامنة الدنمارك وبلجيكا
والبحرين وتونس.
في إطار مختلف أعلن االتحاد اآلسيوي لكرة
اليد ،أن النسخة القادمة الـ  25من البطولة
اآلسيوية لألندية أبطال الدوري للرجال

ستقام خالل الفترة من  12إلى  24فبراير من
العام المقبل .ولم يكشف االتحاد اآلسيوي
عن الدولة المستضيفة للبطولة والتي
ستكون مؤهلة لبطولة العالم لألندية أبطال
القارات سوبر جلوب  2023المقررة إقامتها في
وقت الحق من العام المقبل أيضا في المملكة
العربية السعودية.
وكانت النسخة األخيرة من البطولة أقيمت
في مدينة حيدر أباد الهندية في شهر يونيو

الماضي ،وت ّوج فريق الكويت الكويتي بطال لها
بعد فوزه في المباراة النهائية على النجمة
البحريني بنتيجة  28 .23 /يشار إلى أن
السد القطري ينفرد بالرقم القياسي في
السجل الذهبي للبطولة اآلسيوية لألندية
أبطال الدوري للرجال لكرة اليد ،حيث حصل
على اللقب خمس مرات ،بينما فاز الدحيل
باللقب ثالث مرات ،والجيش مرتين ،ومرة
واحدة لكل من :الريان والعربي وقطر.
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علي المسيفري رئيس نادي المرخية يؤكد لـ  $الرياضي:

الفوز على السد «ليس صدفة»
ال��ل��ع��ب ع��ل��ى م�ل�اع���ب ال���م���ون���دي���ال «متعة» ل��ل��ح��ض��ور
حوار

} علي المسيفري

عوض الكباشي

نجح فريق المرخية الصاعد للدوري هذا
الموسم في قلب الطاولة على فريق السد
بطل دوري النسخة الماضية من منافسات
دوري نجوم  ،QNBبنتيجة  ،2-4وهي
النتيجة التي وصفها البعض بالمفاجأة
عطفا على امكانيات نادي السد
رغم ما يعانيه الفريق من نقص..
« $الرياضي» جلس مع
علي المسيفري رئيس نادي
المرخية للحديث عن
الفوز الذي حققه فريقه
وطموحهم في الدوري،
وكواليس النتيجة التي
انتهت عليها المواجهة
في الجولة األولى من
منافسات الدوري.

فريقي بعيد

طموحنا التواجد

عن «الغرور»..

مع فرق

االنتصار في أول

الجميع وال

وتوقعت
المشوار

علي المسيفري رئيس نادي المرخية..
وهو يعتبر أحد أبرز اإلداريين الشباب
الذين بذلوا جهودا كبيرة خالل الفترات
الماضية من أجل عودة الفريق للدرجة
األولى ،وبتضافر جهود الجميع استطاع
فريقه ان يقدم مستويات راقية في
الموسم المنقضي وخطف بطاقة التأهل
لدوري الدرجة األولى.
المسيفري تحدث حديثا مطوال في حواره
الخاص عن المرحلة المقبلة وما بعد
الفوز على السد ،مشيرا إلى ان النتيجة
والفوز لم يكونا وليدي الصدفة بل جاءا
بالجهد والتخطيط من إدارة النادي
والجهازين الفني واإلداري وبجهد مقدر من
العبي الفريق الذين كانوا في الموعد..
موضوعات عديدة ومختلفة تحدث عنها
المسيفري في الحوار اآلتي:
* بداية الفوز على السد هل جاء عن
طريق الصدفة؟
 بالتأكيد أنها ليست صدفة بل نتاجعمل جاد بدأ بعد صافرة نهاية الموسم
الماضي ،واستعداد جاد ومعسكر ناجح
ضم كل العناصر التي تم اختيارها
بعناية ،ال ننكر مرور السد بظروف
استثنائية ولكن ذلك ال يقلل من فوز
المرخية بأي حال من األحوال ،الذي جاء
بجدارةواستحقاق.
* هل توقعتم الفوز والتغلب على السد ؟

«الوسط» ونحترم
نخشى أحدا

 أنا متفائل بطبعي ،وتوقعت الفوز بعدمارأيت إصرار الالعبين الذين عاهدونا على
بذل الجهد للخروج بنتيجة إيجابية،
والحمد لله كانوا على قدر المسؤولية،
واستعدادات الفريق بدأت مبكر ًا من خالل
تدشين التدريبات في الدوحة قبل التوجه
لتركيا لخوض المعسكر التحضيري،
وحقق المعسكر األهداف المطلوبة وجميع
األمور كانت جاهزة ،ونتطلع أن تحقق
اكبر استفادة منه بإذن الله خالل الجوالت
المقبلة من البطولة.

} وماذا عن المرحلة المقبلة
بعد الفوز على الزعيم ؟

 طوينا الصفحة وبدأنا مباشرةاالستعداد النفسي والبدني للمباراة
القادمة ،فنحن ندرك تمام ًا أن المشوار
اليزال في بدايته والقادم أكثر صعوبة...
وعلينا مواصلة التركيز في الجوالت
المقبلة وهي جميعها بذات األهمية.

} هل تخطي السد سيجعل
(الغرور) يدخل الفريق؟

 لن تخدعناإمكانياتنا جيد ًا،
اآلخرين ،وندرك

مباراة السد ،نعرف
كما نعرف إمكانيات
بأننا لسنا األفضل،

ولكننا قد نكون األكثر
طموح ًا وهذا حق مشروع ،وبالتأكيد ال
يعني الغرور ،والعبونا كبار ويعلمون ذلك
جيد ًا.

} هل أنتم راضون عن الثقة

التي منحتموها للجهازين

الفني واالداري ؟

 بالطبع ،الجهازان الفني واإلداري قامابدورهما على أكمل وجه ،واستحقا
االستمرار ،وأثبتا كفاءتهما ..والزال لديهما
الكثير لتقديمه ...وتوافر كافة اإلمكانيات
واإلدارة الناجحة بتواجد جهاز فني متمكن
حقق ما هو مطلوب في مرحلة صعبة،
بجانب تواجد عناصر من المحترفين
والمواطنين أكفاء وجهاز إداري متمكن قادر
على توفيق كافة المتطلبات وتقديم كافة
سبل الراحة من أجل تقديم األفضل.

} المرخية هل أصبح (عقدة)
للسد ؟

 فع ًال هي ليست المرة األولى ولكني ال أؤمنبالعقد ،ويبقى السد زعيم ًا ،وقد سبق لنا
وأن حققنا نتائج إيجابية أيض ًا مع الريان
والغرافة وغيرهما من أندية األولى ونأمل

} مسفر المسيفري

تكر ا ر ها
أيض ًا.
* من خالل بعض مباريات الجولة األولى
كيف ترى الدوري هذا الموسم ؟
 موسم متميز ،بدء ًا من موعد البداية،وكأس العالم ،وخطة التطوير ،وأعتقد أن
سقف طموحات األندية ارتفع وسنشاهد
منافسة قوية إلى نهاية الموسم.

} ما هو طموحكم في

الموسم الرياضي الحالي ؟

 طموحنا أن نكون أحد فرق الوسط..وأعتقد بأننا قادرون على ذلك بالنظر
لالستقرار الفني واإلداري والمجموعة
المتميزة من الالعبين ،وثقتي بهم ال
حدود لها ..بالتأكيد هدفنا األول هو
البقاء ألن المرخية ال يستحق التواجد
في الدرجة الثانية نظرا لإلمكانيات
التي نتمتع بها ،وبعدها المنافسة على
التواجد في وسط الترتيب.

} مباراتكم في الجولة

الثانية أمام نادي قطر كيف

تنظر اليها … هل الدور على
القطراوي ؟

 تعاهدنا على مواجهةكل الفرق بقوة وبهدف تحقيق نتيجة
إيجابية ..وأتمنى أن نوفق في ذلك أمام
قطر واألندية األخرى ،وأؤكد أن فوزنا
على السد بكل إيجابياته ال يعني عدم
وجود سلبيات سنعمل بالطبع على
تالفيها قبل المواجهة القادمة ...نريد
أن نحقق انطالقة قوية وتحقيق نتيجة
إيجابية ،ونحن في المرخية نحترم
جميع الفريق وسنؤدي أمامهم بكل قوة
وعازمون على األفضل ..نحترم الجميع
ولكن في نفس الوقت ال نخشى أحدا..
وسنلعب من أجل األفضل دوما.

} هل ترى ان الجميع أمام فرصة في
ظل غيابات السد والدحيل ؟ وهل

تتوقع ان يكون هناك بطل جديد
خالل الجوالت السبع األولى ؟

 أعتقد أن الغيابات فرصة بواقع الحال إالأن السد والدحيل لن يقفا مكتوفي األيدي
وسنلمس ذلك تدريجي ًا ...ولكن دائما
الزعيم والدحيل فريقان كبيران بجميع
الالعبين الذين يمثلونهما والفرق الكبيرة

مثل
السد والدحيل النقص في
صفوفها ال يكون مؤثرا بالصورة القوية ألن
لديها من العناصر البديلة القادرة على
تقديمالمطلوب.

} اللعب في المالعب

المونديالية ..ماذا يعني لكم
ولالعبين ؟

 مؤكد أن اللعب في مالعب الموندياليعتبر متعة لالعبين وللحضور،
وأجواء مثالية لتقديم المزيد من
المنافسة واإلثارة ...وبالنسبة لنا في
نادي المرخية فإن اللعب في المالعب
المونديالية أمر جيد ،ألنه يمنح ويساعد
على روح التحدي واإلصرار التي تميز بها
الفريق ..ال تزال ماثلة أمامنا اآلن لتصبح
أبرز أسلحة الفريق في الدوري ألن الطموح
هو ذات طموح األندية األخرى في تحقيق
النتائج االيجابية ،وبالنسبة لالعبين
يعتبر اللعب في المالعب المونديالية
أمرا ممتازا قبل انطالق منافسات مونديال
كأس العالم .2022

} عبدالله مبارك

الجهازان الفني

الغيابات فرصة..

واإلداري قاما بدورهما

لكن السد والدحيل

على أكمل وجه

لن يقفا

و«استحقا االستمرار»

} المسيفري يتحدث للزميل عوض الكباشي

مكتوفي األيدي

