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األهلي يقاطع االتحاد المصري..!
4 قرارات مهمة على  التي أصدرت  إدارته  الطارئ لمجلس  األهلي المصري عن نتائج االجتماع  النادي  أعلن 

رأسها المطالبة بـ »إقالة لجنة الحكام التي فقدت نزاهتها ومصداقيتها« على حد وصف البيان.

وطالب المجلس بإيقاف )محمود عاشور( حكم تقنية الفيدية )VAR( في مباراة األهلي الماضية ضد فاركو 

»لحين التحقيق معه عما بدر منه بإلغاء هدف صحيح لالعب بيرسي تاو«.

وقرر مجلس األهلي عدم المشاركة في المسابقات التي ينظمها االتحاد المصري لكرة القدم: كأس مصر 

والسوبر المصري، لحين تنفيذ مطالبه.

محمود  يقوم  أن  »على  اإلصابة  من  العائدين  والالعبين  بالناشئين،  الدوري  مباريات  استكمال  قرر  كما 

الخطيب رئيس النادي بتوضيح كافة األمور خالل الساعات القليلة القادمة«،

في »27« أغسطس الحالي

االتحاد الدولي للمالكمة العربية 
ينظم بطولة العالم للمحترفين

ينظم االتحاد الدولي للمالكمة العربية بالتعاون 

مع الجمعية الكاميرونية للعبة في 27 أغسطس 

بطولة العالم بالقاعة الرياضية بونانجو 

بمدينة دواال بمشاركة محترفين دوليين في 

رياضة المالكمة العربية برعاية مؤسسة ميس 

ميدل إست.

كما اعتمد االتحاد الدولي تنظيم بطولة العالم 

للمالكمة العربية التي ستقام في 23 مارس 

من كل عام في باكستان، وستجمع في 

نسختها األولى 30 مالكًما من مختلف دول العالم 

سيتنافسون على ألقاب عالمية في 10 أوزان 

مختلفة لمدة يومين.

جرى ذلك خالل لقاء وزيرة الشباب والرياضة 

الباكستانية فهميدة ميرزا بالدكتور الهادي 

السديري الوزير المفوض للشباب والرياضة 

بمجلس جامعة الدول العربية ورئيس االتحاد 

الدولي للمالكمة، وتم التطرق خالله إلى الجوانب 

التنظيمية للبطولة السنوية.

وبالعودة إلى بطولة العالم في الكاميرون، 

فسيمثل الدول العربية في البطولة اثنان من 

المالكمين العرب من تونس والجزائر في الوزن 

الثقيل 100 كلغ ووزن فوق الخفيف 63 كلغ. 

وفي سياق آخر، عقدت اللجنة اإلعالمية لالتحاد 

الدولي للمالكمة العربية اجتماعها األول عبر 

االتصال المرئي برئاسة مازن البريكي رئيس 

االتحاد، تناول االجتماع عددا من الموضوعات 

المدرجة على جدول األعمال، منها استعراض 

أهداف اللجنة واختصاصاتها ودورها في إبراز 

الفعاليات التي ينظمها االتحاد الدولي في 

مختلف دول العالم والمهام المتعلقة بكل عضو 

في اللجنة.

وضعه الدنماركي برايثوايت

شرط تعجيزي أمام برشلونة !

إدارة  برايثويت  مارتن  الدنماركي  برشلونة  مهاجم  وضع 

المفاوضات  ظل  في  معقدة  أزمة  أمام  الكتالوني  النادي 

الدنماركي  الدولي  وانتقل  لتسريحه.  بينهما  الجارية 

على  وقع  بينما   ،2020 عام  برشلونة  إلى  ليجانيس  من 

صحيفة  وذكرت   .2024 إلى  يمتد  بلوجرانا  مع  عقد 

االستجابة  يرفض  برايثوايت  أن  اإلسبانية  »سبورت« 

برايثوايت  أن  وأضافت  رحيله.  بشأن  برشلونة  لرغبة 

رفض كل العروض المقدمة من برشلونة، ووضع شرطا 

صعبا للرحيل. وأوضحت »برايثوايت طالب بدفع راتبه 

كاماًل عن الفترة المتبقية من عقده، في حالة إجباره على 

الخروج من النادي هذا الصيف«.

رافينيا  البرازيلي  بالجناح  هجومه  برشلونة  وعزز 

والمهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي هذا الصيف.

المتضخمة  األجور  فاتورة  تقليص  إلى  النادي  ويحتاج 

لتسجيل صفقات جديدة قبل الموعد النهائي الذي أقرته 

رابطة الليجا، وذلك يوم 13 أغسطس الجاري.

لخوض منافسات دورة التضامن اإلسالمي

منتخب اليد يغادر إلى تركيا
األول  الوطني  منتخبنا  بعثة  أمس  غادرت 

ألعاب  دورة  في  للمشاركة  تركيا  إلى  اليد  لكرة 

التي  الخامسة  نسختها  في  اإلسالمي  التضامن 

ستقام في مدينة قونية التركية خالل الفترة بين 

9 و18 أغسطس الجاري.
وكان اتحاد اليد قد أسند مهمة قيادة العنابي في 

جوكيتش  جوران  الصربي  المدرب  إلى  البطولة 

الدحيل،  نادي  مع  كبيرة  نجاحات  حقق  الذي 

مميزة  صورة  ويقدم  النجاح  يحقق  أن  ويأمل 

لمنتخبنا.

التي  العنابي  قائمة  عن  الكشف  تم  وقد 

فاروق  هم:  العبا   16 وتضم  البطولة  ستخوض 

كولو ورشيد يوسف ونور أشرف إبراهيم ومحمد 

وعبد  صالح  نادر  وأحمد  المجيد  عبد  محمود 

هيبة  أمير  ومصطفى  الله  العبد  طارق  الرحمن 

وأمين  الجديد  أنور  وسالم  عياد  النوري  وحمدي 

نور الدين قحيص وزين الدين بومنجل وأنيس 

وأحمد  دنقير  الدين  نور  وأمير  زواوي  الرزاق  عبد 

وهاني  زكار  موفق  وأمين  المنياوي  الحميد  عبد 

مروان كاخي.

في  العنابي  اليد  كرة  مسابقة  قرعة  وأوقعت 

المجموعة األولى، إلى جانب السعودية والمغرب 

منتخبات  الثانية  المجموعة  وضمت  والعراق، 

تركيا وإيران وأذربيجان وكان المنتخب القطري 

اليد  كرة  لمسابقة  الذهبية  بالميدالية  توج  قد 

التي  الثالثة  الخليجية  الرياضية  األلعاب  بدورة 

أقيمت بدولة الكويت في شهر مايو الماضي.

ألعاب  دورة  في  اليد  عنابي  مشاركة  ووتواكب 

العنابي  تحضيرات  مع  اإلسالمي  التضامن 

اتحاد  كان  حيث  القادمة،  العالم  لبطولة  كذلك 

العبي  قائمة  عن  سابق  وقت  في  كشف  قد  اليد 

للمشاركة في  األول استعدادا  الوطني  المنتخب 

التي  للرجال  والعشرين  الثامنة  العالم  بطولة 

من  الفترة  خالل  والسويد  بولندا  تستضيفها 

وضمت   2023 المقبل  العام  من  يناير   29 إلى   11
القائمة 23 العبا 

لخطف بطاقة التأهل اآلسيوية لكرة السلة

العنابي يواجه البحريني
في نصف نهائي »الخليجية«

أن تمكن  البطولة بعد  القطري صدارة  المنتخب  وحقق 

نظيره  حساب  على  تواليا  الخامس  فوزه  تحقيق  من 

العماني بنتيجة )82 - 32( وبفارق 50 نقطة في المباراة 

فوز  شهدت  التي  الختامية  الجولة  مباريات  إطار  في 

 39( بنتيجة  اإلماراتي  نظيره  على  الكويتي  المنتخب 

البحريني  نظيره  على  السعودي  والمنتخب   ،)37  -

في  رصيده  القطري  المنتخب  رفع   .)63  -  71( بنتيجة 

األول  المركز  في  نقاط   10 إلى  العام  الترتيب  صدارة 

المركز  صاحب  السعودي  نظيره  عن  نقطة  وبفارق 

 8 برصيد  ثالثا  الكويتي  المنتخب  جاء  فيما  الثاني، 

نقاط،   7 برصيد  رابعا  البحريني  والمنتخب  نقاط 

النهائي،  نصف  الدور  إلى  األربعة  المنتخبات  لتتأهل 

وعمان  نقاط   6 برصيد  خامسة  اإلمارات  حلت  بينما 

السادسة برصيد 5 نقاط.

البحرين  على  انتصارات  تحقيق  من  العنابي  وتمكن 

بنتيجة )63 - 47(، واإلمارات بنتيجة )63 - 45(، والكويت 

بنتيجة )64 - 51(، والسعودية بنتيجة )79 - 55( وأخيًرا 

سلطنة ُعمان )82 - 32(.

أمين  الكواري  صباح  سعدون  منتخبنا  بعثة  ويترأس 

الدوسري  زيد  طالل  وتضم:  السلة،  التحاد  العام  السر 

اإلداري،  محمود  إسماعيل  وأحمد  المنتخب،  مدير 

والجهاز الفني بقيادة اليوناني ستافروس ميكونياتيس، 

أحمد  هم:  العبا  و13  المدرب،  مساعد  عرابي  ومحمد 

وحمد ياسين،  النبوي،  وعلي  العطاري،  وعيسى  عبدو، 

ابشر،  ومحمد  راشد،  وعبدالله  ياسين،  وعبدالله 

رامي،  وغسان  أبوعيسى،  وسلطان  ندى،  ومصطفى 

ومحمد نادو، محمد هاشم، وحازم غازي، وعزام رامي.

إلى  النهائي  نصف  الدور  مباراتي  في  الفائزان  ويتأهل 

بأن  علما  المقبل،  السبت  المقررة  النهائية  المباراة 

األمم  بطولة  نهائيات  إلى  سيتأهالن  والوصيف  البطل 

سبتمبر  شهر  نهاية  طهران  في  ستقام  التي  اآلسيوية 

المقبل. { من مباراة العنابي والبحريني

يخوض منتخبنا الوطني للشباب لكرة السلة اليوم مواجهة 
مهمة أمام المنتخب البحريني في نصف نهائي بطولة 

الخليج لكرة السلة للشباب تحت 18 عاما التي تستضيفها 
دولة اإلمارات حتى السبت المقبل والمؤهلة إلى نهائيات 

كأس األمم اآلسيوية، وذلك بعد فوزه الخامس تواليا 
وتحقيق العالمة الكاملة، فيما يصطدم المنتخب السعودي 

الثاني بعقبة نظيره الكويتي الثالث في مباراة ثانية.

عوض الكباشي كتب

الجماهير ترحب بالهداف على طريقتها الخاصة

السومة.. صفقة جماهيرية للعرباوية

الهاشتاق  العربي  جمهور  ودشن 

يعلن  أن  قبل  مبكر  وقت  في 

التعاقد  رسمية  بصورة  النادي 

لوسائل  استنادًا  ولكن  الالعب،  مع 

الجماهير  فإن  السعودية  اإلعالم 

العرباوية تفاعلت بصورة كبيرة مع 

خبر التعاقد نظرًا لقيمة الالعب الكبيرة 

وخبرته الواسعة وقدراته العالية.

وكشفت تقارير عن توقيع الالعب عقد انضمامه 

للعربي لمدة موسم وأن العربي يمتلك اآلن عقد 

وذكرت   ،2024 يونيو  حتى  يمتد  الذي  السومة 

اإلعارة،  سبيل  على  سينضم  الالعب  أن  تقارير 

تفاصيل  العربي  النادي  يكشف  لم  وقت  في 

الصفقة، لكن بصورة عامة هناك قبول كبير على 

يحظى  النجم  أنه  خاصة  لألحالم،  الالعب  قدوم 

بجماهيرية كبيرة في وقت وصف البعض صفقة 

المقام  في  جماهيرية  صفقة  بأنها  للعربي  انتقاله 

الكرة  ديربي  في  بظهوره  توقعات  وسط  األول، 

المونديالي  لوسيل  استاد  على  الريان  أمام  القطرية 

.QNB في الجولة الثانية من عمر دوري نجوم

العربي  مع  السومة  ينجح  أن  في  العرباوية  ويأمل 

مروا  الذين  المميزين  الهدافين  كأحد  نفسه  فرض  مثلما 

 2014 عام  جدة  ألهلي  انضمامه  منذ  السعودية  الكرة  على 

الهداف ألهلي جدة  الكويتي، فقد أصبح  القادسية  قادما من 

وهداف الدوري السعودي لمدة 3 مواسم متتالية، وحقق لقب 

الدوري السعودي في موسم 2015-2016 بعد أن كان غائبا 

عن الفريق منذ أكثر من 32 سنة، وأنهى الموسم األول له مع 

بشكل  وساهم  السعودي،  الدوري  هدافي  قمة  على  الفريق 

كبير في حصد الراقي لقب الدوري وكأس خادم الحرمين 

2015-2016، وسجل  الشريفين وكأس السوبر في موسم 

بن  محمد  األمير  كأس  دوري  في  األهلي  مع  السومة  عمر 

 2016-2015 موسم  وفي  هدفا،   22 األول  الموسم  في  سلمان 

حصد العقيد للمرة الثانية على التوالي لقب هداف الدوري 

برصيد 27 هدفا، وفي موسم 2016-2017 للمرة الثالثة على 

 24 برصيد  السعودي  الدوري  هداف  لقب  يحتل  التوالي 

مباراة   24 في  السومة  شارك  األخير  الموسم  وخالل  هدفا، 

 ،3 وصنع  أهداف   10 خاللها  سجل  السعودي،  بالدوري 

ولعب مباراتين في كأس الملك سجل خاللهما هدفا وصنع 

بمختلف  مباراة   26 عمر  لعب  الموسم  هذا  وإجماال  مثله، 

المسابقات سجل 11 هدفا وصنع 4، ويعد الهداف التاريخي 

لألهلي والدوري السعودي للمحترفين برصيد 143 هدًفا في 

179 لقاًء ويشكل انضمامه للعربي إضافة قوية لألحالم.

{ عمر السومة

عادل النجار كتب

تفاعل جمهور العربي عبر منصات التواصل االجتماعي مع انتقال 
المهاجم السوري عمر السومة لصفوف األحالم قادمًا من 

أهلي جدة السعودي، حيث دشنوا هاشتاق #السومة_عرباوي 
للترحيب بالنجم الهداف الذي تألق في الدوري السعودي 

وحقق إنجازات كبيرة.
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في األسبوع األول من دوري نجوم قطر

دوري  من  األول  األسبوع  منافسات  اختتمت 

نجوم QNB للموسم 2022-2023، والذي أقيم 

على مدار ثالثة أيام، وشهد تنافسًا مثيرًا فيما 

بين الفرق على الفوز وحصد النقاط الثالث.

أي  ولم تسجل  انتصارات   6 الجولة  وشهدت 

خالل  هدفًا   20 تسجيل  وتم  تعادل،  حالة 

األكبر  النتيجة  وكانت  الست،  المباريات 

فوز الوكرة على الدحيل 4 - 2 وفوز المرخية 

األهلي  فرق  خرجت  كما   ..3 –  4 السد  على 

وشهدت  نظيفة،  بشباك  والشمال  والعربي 

نصيب  من  وحيدة  طرد  حالة  األولى  الجولة 

مهاجم نادي قطر سيبستيان سوريا.

سقوط  شهدت  األولى  الجولة 

ثالثة من كبار فرق الدوري هم 

والسد،  والدحيل  الريان 

الوحيدة  الفرق  وهي 

درع  على  حصلت  التي 

وهي  األخيرة..  العشر  السنوات  في  الدوري 

ما تعتبر مفاجأة كبيرة ومن العيار الثقيل.

لخسارته  اللقب  حامل  السد  خسر  حيث 

 47 وبعد  الدوري  في  موسمين  منذ  األولى 

المرخية  أمام  جاءت  والتي  متتالية  مباراة 

دوري  بطولة  افتتاحية  في   ،4  –  3 بنتيجة 

نجوم QNB للموسم -2022 2023.

بهدف  صالل  أم  تخطي  في  األهلي  ونجح 

نظيف وقدم عرضًا قويًا، كما واصل صاحب 

فريق  الماضي  الموسم  في  الرابع  المركز 

قطر  نادي  وتجاوز  المميزة  عروضه  العربي 

بهدفين دون رد.

مقابل  بهدفين  مثيرًا  فوزًا  الغرافة  وخطف 

الوكرة  وتغلب  السيلية،  على  هدف 

بنتيجة 4 – 2 على وصيف 

الماضي  الموسم 

في  الدحيل  فريق 

مثيرة،  مباراة 

قبل أن تختتم 

بفوز  الجولة 

وفي  الريان...  الشمال على  مثير لفريق 

لقاء أم صالل واألهلي كان التعادل سيد 

قبل  األخيرة،  الدقائق  حتى  الموقف 

الفوز  هدف  النعيمات  يزن  يخطف  أن 

في  مهمة  نقاط  ثالث  ويمنحه  لألهلي 

مسيرة الفريق هذا الموسم.

الثالثة  المباراة  وفي  العربي  حافظ 

الموسم  به  ختم  الذي  تميزه  على 

نادي  على  الفوز  وحقق  الماضي، 

مباراة  في  رد،  دون  بهدفين  قطر 

سيبستيان  قطر  العب  طرد  شهدت 

سوريا.

كما حقق الغرافة فوزًا مثيرًا بهدفين 

مقابل هدف على فريق السيلية، في 

السيما  مثيرة  أحداثًا  شهدت  مباراة 

مع نجاح الغرافة في ترجمة الفرص 

وقدم  ألهداف،  عليها  حصل  التي 

السيلية أداء جيدا في الشوط الثاني 

ولكنه لم ينجح في استغالل الفرص 

التي حصل عليها أمام المرمى.

رودريغيز 
وبراهيمي أبرز الغائبين

الريان  فريق  نجم  رودريغيز  خاميس  الكولومبي  الثنائي  يعتبر 

والجزائري ياسين براهيمي أبرز الغائبين من الجولة األولى، بجانب 

نجوم منتخبنا الوطني األول لكرة القدم.

وافتقد جمهور الفهود لنجمه الجزائري ياسين براهيمي نجم الريان السابق 

يتمكن  ولم  السيلية  أمام  للعب  جاهزا  وكان  الغرافة  صفوف  إلى  انتقل  الذي 

اللحظة  وحتى  مسجال  كان  ياسين  للغرافة..  الدولية  بطاقته  وصول  لعدم 

األخيرة في قائمة الغرافة للمباراة، وأجرى عملية اإلحماء على أمل وصول البطاقة 

ووضع  استبداله  إلى  النادي  فاضطر  تصل  لم  التي 

العبا بدال منه.

النجم  األولى  الجولة  في  المشاركة  عن  وغاب 

الكولومبي خاميس رودريغيز عن مباراة فريقه الريان 

نجوم  دوري  من  األولى  الجولة  ختام  في  الشمال  أمام 

قطر.

في  إصابة  بسبب  الالعب  غياب  أن  إلى  االنباء  وتشير 

العضلة الضامة والتي تعرض لها خالل المباراة 

للفريق  التحضيرية  بالفترة  األولى  الودية 

جعل  مما  الهولندي،  روتردام  رودا  أمام 

في  به  المجازفة  عدم  ُيفضل  المدرب 

إدارة  تكشف  ولم  الشمال..  لقاء 

الغياب  أسباب  عن  رسميا  الريان 

مباريات  عن  لخاميس  المتكرر 

التي  تلك  آخرها  وكان  الفريق 

الخارجي  بالمعسكر  أقيمت 

الجديد  للموسم  التحضيري 

.2023-2022

}

براهيمي

}

أيمن وداال 
في صدارة الهدافين

المرخية  مهاجم  حسين  أيمن  الثنائي  فرض  الهدافين  سباق  وفي 

صدارة  في  البداية  منذ  بقوة  اسمهما  الوكرة  العبا  داال  وجاسينتو 

الهدافين بتسجيل كل منهما هدفين في الجولة األولى في شباك 

السد والدحيل تواليًا.. العب المرخية، العراقي أيمن حسين، 

كان الوجه األبرز، خصوًصا وأنه أسهم بتسجيل هدفين في 

لتحقيق  لألضواء  حديًثا  الصاعد  فريقه  وقاد  السد،  مرمى 

أولى المفاجآت والخروج بفوز تاريخي على السد »البطل«.

البارزين  أحد  داال،  مووندو  جاسينتو  األنغولي  كان  بينما 

ليعطي  الدحيل،  مرمى  في  هدفين  بتسجيل  أيًضا 

الوكرة فوزه الكبير على الوصيف، ما يؤشر على ضرورة 

لمتابعة  القادمة  المباريات  في  األفريقي  الهداف  متابعة 

تحركاته أمام الشباك.

 }

جيلسون داال

}

تألق عراقي
التي  النتائج  تفاوت  رغم  العراق،  منتخب  لثنائي  تألقا  الجولة  شهدت 

الرافدين«  »أسود  هداف  وأبدع  البطولة..  مراحل  بأول  فرقهم،  حققتها 

6 أهداف للعراق(، رفقة فريقه الجديد  )3 من أصل  المونديال  في تصفيات 

المرخية، حيث سجل هدفين خالل الفوز المفاجئ الذي حققوه على حساب 

حامل اللقب السد 4-3، تصدر خاللها ترتيب الهدافين، رفقة غاسينتو مووندو داال 

العب الوكرة، ليواصل الالعب ترك بصمته في دوري نجوم قطر، بعد 11 هدفا أحرزها 

الموسم الماضي مع فريقه السابق أم صالل.

 ،1-2 كما تألق مهند علي »ميمي«، هدف فريقه السيلية خالل الخسارة أمام الغرافة بنتيجة 

على استاد خليفة الدولي، حيث ارتقى الالعب لكرة ركنية، اودعها الشباك بطريقة مميزة، ليلفتت 

األنظار من جديد، بعد أن عاد من فترة غياب طويلة عن المالعب امتدت لـ6 أشهر، حيث تعرضه إلصابة 

على مستوى الرباط الصليبي للركبة، مما يمنح األمل بعودة الالعب الهداف إلى مستواه المعهود.

كتب        عوض الكباشي

التعادل »مرفوض« في المباريات الست.. وألول مرة خسارة الثالثة الكبار

أرقــام الســـد .. تتوقــف
 QNB نجوم  لدوري  الصاعد  المرخية  نجح 

سريعًا  بصمته  وضع  في  الموسم،  هذا 

حامل  على  ثالثة  مقابل  أهداف  بأربعة  بفوزه 

شهدت  مباراة  في  السد،  فريق  البطولة  لقب 

المرخية  نجاح  بعد  والندية  اإلثارة  من  الكثير 

في تحويل تأخره إلى فوز في النهاية ليحصد أول 

ثالث نقاط.

اللقب،  حامل  السد،  تعرض  الجولة،  افتتاح  وفي 

على   ،3-4 بنتيجة  المرخية  أمام  مدوية  لخسارة 

استاد خليفة. وسجل أهداف المرخية أيمن حسين 

المهندي،  وعلي  حمرون  ويوغرطة  مناسبتين،  في 

بينما سجل ثالثية السد كل من تباتا وبغداد بونجاح 

وسانتي كازوال.

وعلى الرغم من الغيابات التي ضربت السد في مباراة 

افتتاح الدوري، في ظل غياب الالعبين الدوليين أعضاء 

المنتخب القطري، إال أن الفريق بقيادة مدربه الجديد 

بهدفين  وتقدم  األجانب  بمحترفيه  لعب  خوانما 

حتى  اآلخر  تلو  الهدف  وتلقى  فجأة  انهار  لكنه  نظيفين 

مبكرًا  الخطر  ناقوس  دقت  غريبة،  برباعية  خسر 

داخل الفريق حامل اللقب في الموسمين الماضيين.

{ خوانما

»3« مفاجآت تنذر بموسم استثنائي

انهيار الدحيل
الدحيل سار على درب السد وتقدم بهدف لكنه فشل 

الوضع  يبدو  لكن  أيضا،  وانهار  عليه  الحفاظ  في 

بالنسبة للدحيل مختلفا قلياًل في ظل القوة التي ظهر 

عليها الوكرة الذي يبدو أنه يخطط لمفاجأة كبرى هذا 

الموسم إذا استمر على نفس المستوى الذي قدمه في 

أولى مبارياته.

أمام  الدحيل  انهزم  التعليمية،  المدينة  ملعب  وعلى 

رباعية  سجل  حيث  مدوية،  مفاجأة  في   ،)4-2( الوكرة 

الفائز جيلسون داال هدفين، وترنت ساينسبري، وأوميد 

إبراهيمي من ركلة جزاء، فيما أحرز هدفي الدحيل، مراد 

ناجي في مرماه، ومايكل أولونغا.

التي  الرئيسية  عناصره  من  لعدد  الدحيل  أفتقد  نعم 

تتواجد مع المنتخب القطري األول لكرة القدم الذي يقيم 

معسكرا اعداديا تحضيريا لبطولة كأس العالم 2022، 

اال ان الفريق كان هو الذي تقدم وسجل أوال، ولم يحافظ 

على تقدمه.

خسارة قاتلة للريان
هزيمة  تلقى  حيث  اآلخر...  هو  سقط  الكبيرة  األسماء  أحد  الريان 

قاتلة في الدقائق األخيرة أمام الشمال، ورغم أن الريان سيطر على 

خطورة  دون  شكلية  سيطرة  كانت  أنها  إال  اللقاء،  فترات  معظم 

تنتظرها  التي  بالقوة  يظهر  لم  الفريق  أن  يعكس  ما  وهو  كبيرة، 

على  الفني  الجهاز  اعتماد  االعتبار  في  الوضع  مع  حتى  جماهيره 

ختام  وفي  الشمال  خطف  والناشئين..  الجديدة  الوجوه  من  عدد 

الجولة فوزًا مثيرًا على حساب الريان والذي جاء في الدقائق األخيرة، 

ليبرهن فريق الشمال على استعداده المميز.

أمام  مواجهته  خسر  الذي  كان،  الضحايا  آخر  الرياني  الرهيب 

األربعاء.  بينهما  أقيمت  التي  المباراة  في  رد،  دون  بهدف  الشمال 

وأحرز محمد السيد »جدو« هدف الشمال الوحيد في الدقيقة 86 من 

عمر المباراة التي أقيمت في استاد جاسم بن حمد بنادي السد.

}

 أيمن 

حسين

}
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غياب المعلومة الرسمية جعلت الشائعات تحوم حوله

»إصابات خاميس«.. لغز مستمر !

راداميل  مواطنه  عنه  قال  الذي  خاميس 

الكرة  إن  الماضي،  الشهر  خالل  فالكاو 

لالعب  المتالكها  تفتخر  الكولومبية 

اسطورة  واعتبره  خاميس،  بموهبة 

أميركا  في  القدم  كرة  اساطير  من 

إال  جدا  طبيعي  األمر  هنا  إلى  الالتينية.. 

لها  تعرض  التي  المتكررة  اإلصابات  أن 

تعيقه  كانت  تقريبا،  سنتين  آخر  خالل 

فريقه  مع  سواء  لديه،  ما  أفضل  لتقديم 

قدم  الذي  اإلنجليزي  ايفرتون  السابق 

كارلو  المدرب  مع  جيدة  مستويات  معه 

أنشيلوتي رغم غيابه في مباريات كثيرة 

األسباب  من  وهي  الفريق،  صفوف  عن 

يتخلى  اإلنجليزي  الفريق  جعلت  التي 

ليتكرر  عقده،  تمديد  يحاول  ولم  عنه 

غاب  حيث  الريان  مع  السيناريو  هذا 

كثيرة  مباريات  في  الفريق  صفوف  عن 

التي  وبطولة مهمة وهي دوري ابطال آسيا 

لم يلعب فيها أي مباراة بسبب اإلصابة.

بخصوص  الرسمية  المعلومة  غياب 

غياباته المتكررة يطرح عالمات االستفهام

في  عادي  أمر  إلصابة  الالعب  تعرض 

كبيرا  جزءا  اصبحت  حيث  القدم  كرة 

موضوع  في  المالحظ  لكن  اللعبة،  من 

خاميس رودريجيز أن المعلومة الرسمية 

في  تواجده  عدم  أسباب  عن  تماما  غائبة 

في  شاهدناه  ما  وهذا  الفريق،  تشكيلة 

دوري أبطال أسيا أو خالل انطالقة الموسم 

يجعل  ما  وهذا  النجوم،  لدوري  الجديد 

أن  فبعد  وهناك،  هنا  تنتشر  التأويالت 

غيابه  بخصوص  الصمت  الريان  التزم 

في اآلسيوية ظهرت شائعات تتحدث عن 

األولى  الجولة  اللعب، وفي  عدم رغبته في 

لمدة  سيغيب  الالعب  ان  قيل  الدوري  من 

الشمال،  أمام  مشاركته  لعدم  طويلة 

حسابه  على  يرد  الالعب  جعل  ما  وهذا 

وهدد  ذلك،  ونفى  بتويتر  الشخصي 

باللجوء للمحاكم لمن نشر هذا الخبر.

لجأ  لماذا  وهي  تساؤالت  عد  نطرح  وهنا 

خاميس للرد عبر حسابه الشخصي ولم 

الشائعات  لماذا  ؟  الريان  نادي  بذلك  يقم 

تحمل  الالعب  على  هل  ؟  بالالعب  تحيط 

المسؤولية بعد إعالنه عن رغبته بالعودة 

ألحد الدوريات األوروبية ؟

إحصائيات خاميس رودريجيز 

نشرت موقع “futbol hoy” أمس أرقام عن 

رودريجيز  خاميس  الكولومبي  الالعب 

شارك  التي  المباريات  بعدد  المتعلقة 

فيها في المواسم األخيرة، حيث أكدت أن 

 39 21 مرة في آخر  الالعب تعرض إلصابة 

1232 يوم  426 يوما من أصل  شهرًا، ولعب 

بنسبة مشاركة 34.6 %.

يتعرض  الالعب  اإلحصائيات  خالل  ومن 

مباراة  آخر  تعود  فيما  أيام،   3 كل  إلصابة 

رسمية شارك فيها إلى تاريخ 5 مارس.

 38 أصل  من  مباراة   23 خاميس  ولعب 

ليج(  )البريمير  اإلنجليزي  بالدوري  مباراة 

مع ايفرتون أي غاب عن 15 مباراة.

الموسم  في  لعب  فقد  الريان  مع  أما   

مباريات،   7 عن  وغاب  مباراة   12 الماضي 

رسميا  الفريق  بصفوف  التحق  حيث 

عن  غاب  فيما  الدوري،  من  جوالت   3 بعد 

بدوري  الريان  لنادي  الست  المباريات 

الرهيب للدور  التي تأهل فيها  أبطال آسيا 

الـ16.

جماهير الريان تتفاعل 
مع الموضوع على طريقة 

جمهور»إيفرتون«

بخصوص  الرسمية  المعلومة  غياب 

خاميس  الريان  لنجم  المتكررة  الغيابات 

رودريجيز، جعل جماهير الفريق غاضبة 

البديل  البحث عن  وطالبت أكثر من مرة 

رغبته  عن  أبدى  الالعب  ان  خاصة  له، 

الصيفي  الميركاتو  خالل  المغادرة  في 

الحالي.

رد فعل جماهير الريان يذكرنا بما حدث 

التي  ايفرتون،  الالعب مع جماهير  لنفس 

طالبت إدارة النادي في موسم 2021-2020 

عن  غاب  ان  بعد  عقده،  تمديد  بعدم 

الجولة  آخر  في  اإلنجليزي  للفريق  مباراة 

مانشستر  أمام  ليج  بالبريمير  األخيرة 

نظيفة،  بخماسية  خسرها  التي  سيتي 

المباراة  اليوم  نفس  في  خاميس  وغادر 

بمنتخب  مبكرا  لاللتحاق  كولومبيا  إلى 

بالده.

{ تغريدة الالعب

الريان يواصل التزام الصمت بخصوصه.. وجماهير الفريق غاضبة

الالعب لجأ 
لحسابه 

الرسمي لنفي 
غيابه لمدة 

طويلة

وحيد بوسيوف كتب

لن يختلف اثنان على موهبة 
الكولومبي خاميس رودريجيز 

العب الريان، فهو الذي صال 
وجال في الدوري اإلسباني مع 

ريال مدريد، والدوري األلماني 
مع بايرن ميونخ، باإلضافة 

لنادي موناكو الفرنسي، دون 
أن ننسى انطالقته الحقيقية 

في القارة العجوز التي كانت 
من أبواب نادي بورتو.

منتخبنا يالقي كوريا الجنوبية.. اليوم

عنابي الشطرنج يفوز
على جيبوتي في األولمبياد

حقق منتخبنا الوطني للشطرنج انتصاره الثالث على 

حساب المنتخب الجيبوتي المصنف رقم 177 عالميًا 

بنتيجة 4/0، والمكون من علي جمعة وعبدالله حسين 

ومحمد ديما ومحمد جومانة في الجولة السادسة من 

منافسات األولمبياد العالمية المقامة في الهند بمدينة 

تشيناي في نسختها الـ44 والتي ستستمر حتى يوم 

األربعاء القادم، وقد خاض العنابي المواجهة بالرباعي 

حسين عزيز وغانم السليطي ويوسف محمد المطوع 

وريان عرفان، وكان منتخبنا قد حقق الفوز في 

مناسبتين على حساب بابوا غينيا الجديدة وبوليفيا، 

بينما تعرض للخسارة من الدنمارك وفنلندا والعراق.

وسيكون العنابي على موعد أمام مواجهة مهمة للغاية 

مع منتخب كوريا الجنوبية المصنف رقم 87 اليوم 

في الجولة السابعة ويتطلع منتخبنا لتحقيق الفوز 

الرابع في البطولة العالمية الكبرى.

من جانبه قال يوسف محمد المطوع العب منتخبنا 

الوطني المشارك في البطولة »إن المنتخب تمكن من 

تحقيق مكاسب كبيرة خالل مشاركته في األولمبياد، 

خاصة أنه واجه أبرز المنتخبات المصنفة على 

الصعيد الدولي بوجود 185 فريقا يمثلون 180 دولة، 

الفتا إلى أن المنتخب يسعى في المواجهات المقبلة 

لتحقيق نتائج جيدة، والحصول على أكبر قدر من 

النقاط التي تساعده في رفع تصنيف الالعبين، وأكد 

على ضرورة االستفادة من هذا النوع من المشاركات، 

معتبرا أنها تمثل فرصة مهمة الكتساب خبرات 

عديدة«.

وأضاف قائال »تواجدي في البطولة أمر مهم السيما 

أن لعبة الشطرنج ال تعتمد على عمر معين بل 

المشاركة مفتوحة ومتاحة، ومشاركتي مع منتخبنا 

يعتبر امر مهم بجانب أنه يمثل كنوع من الدعم 

لثنائي النشائين المتواجدين مع المنتخب خالل 

األولمبياد وهم ريان عرفان وعبدالله الحميد«.

على هامش اجتماع الجمعية العمومية العادية التحاد غرب آسيا

المهندي يكشف خريطة مستقبل »الطاولة اآلسيوية«

وبعد اكتمال النصاب القانوني لالجتماع، رحب طارق 

وممثلي  برؤساء  آسيا  غرب  اتحاد  رئيس  الزعبي 

لحضور  بالشكر  لهم  وتقدم  األعضاء،  االتحادات 

االجتماعات  محاضر  على  التصديق  وتم  االجتماع 

المهندي  خليل  العمومية..وألقى  للجمعية  السابقة 

كلمة مهمة خالل االجتماع كرئيس لالتحاد اآلسيوي 

كشف خاللها عن خريطة الطريق لمستقبل اللعبة، 

وأهم القرارات التي تم اتخاذها منذ توليه المهمة رسميا 

في 3 أكتوبر من العام الماضي كأول عربي يتولى هذا 

لطارق  التهنئية  المهندي  قدم  البداية،  المنصب..في 

الزعبي رئيس االتحاد األردني لكرة الطاولة ولألردن على 

النجاح الكبير لمنافسات بطولة غرب آسيا المجمعة، 

مؤكدا أن هذه النسخة كانت مميزة رغم وجود الكثير 

من اإليجابيات وبعض السلبيات، لكن الشيء الجيد 

والمميز كان التجمع الكبير للمنتخبات والفرق العربية 

وتوزيع الميداليات على كل الدول في جميع الفئات بال 

استثناء، لكنه طالب بالعمل على دخول البطولة ضمن 

التصنيف الدولي في النسخة القادمة عام 2024.

تنفيذي  مدير  بتعيين  قراره  عن  المهندي  وكشف 

جديدة  كوادر  تجهيز  على  والعمل  اآلسيوي،  لالتحاد 

للمدراء  دورة  عبر  الصفراء  القارة  في  المنصب  لهذا 

الدولتلي من  التنفيذيين في قطر حاضر فيها محمد 

االتحاد الدولي.

لتنقيح  كذلك  لجنة  تشكيل  تم  إنه  المهندي  وقال 

الدستور الخاص باالتحاد اآلسيوي برئاسة الشيخة 

حياة آل خليفة، والعمل مستمر في هذه اللجنة منذ ما 

يقارب من ثمانية أشهر عبر اجتماعات متواصلة.

كما تم تعديل نظام المسابقات في المنطقة اآلسيوية 

بالكامل وقال: »لقد سافرت إلى معظم المناطق ألكون 

ما  منذ  الزيارات  بهذه  يقوم  آسيوي  اتحاد  رئيس  أول 

لي  تصل  التي  الرود  لله  والحمد  سنة،   20 من  يقارب 

باإليجاب يوميا تسعدني وتؤكد أننا نسير في االتجاع 

الصحيح«..وأضاف: تم توقيع عقد مع االتحاد الدولي 

واالتحاد اآلسيوي في شهر مارس الماضي كان بمثابة 

انقطاعها  بعد  الدولي  االتحاد  مع  القوية  العالقة  عودة 

هذه  وتفعيل  تشغيل  ومع  سنوات،   10 من  ألكثر 

االتفاقية ستستفيد منها كل الدول اآلسيوية.

االتحاد  موقع  تدشين  عن  أيضا  المهندي  وكشف 

موقع  مع  وربطه  الماضي  األسبوع  الجديد  اآلسيوي 

كل  ومتابعة  الجميع  على  للتسهيل  الدولي  االتحاد 

األخبار والتسجيل في البطوالت بشكل سهل.

وشدد المهندي على ضرورة وجود وزرع الكوادر العربية 

المميزة في االتحادين الدولي واآلسيوي أيضا، مشيرا 

إلى أن هذه من ضمن أهدافه التي يسعى لتحقيقها، 

وكذلك استمرار الحضور العربي في لجنة الالعبين 

من  التكاتف  إلى  تحتاج  األمور  وهذه  الدولي،  باالتحاد 

الجميع والعمل على قلب رجل واحد لتستمر نجاحات 

كرة الطاولة العربية على كافة األصعدة.

{ المهندي والزعبي

تأكيد على ضرورة وجود الكوادر العربية 
في االتحادات القارية

في نوفمبر المقبل بتايالند

احتفالية استثنائية باليوبيل الفضي

وعد المهندي باحتفالية مميزة لمرور 50 سنة 

على إنشاء االتحاد اآلسيوي لكرة الطاولة يليق 

باللعبة وبتاريخها الكبير في القارة الصفراء..

على  االحتفالية  إقامة  عن  المهندي  وكشف 

للكبار  هامش منافسات بطولة كأس آسيا 

بانكوك  التايالندية  العاصمة  في  تقام  والتي 

خالل شهر نوفمبر المقبل..وقال المهندي إن 

العمل على قدم وساق منذ فترة طويلة إلقامة 

القارة  أسرة  كل  سيجمع  الذي  الحفل  هذا 

الصفراء وسيكون مميزا جدا.

{ جانب من الحضور في االجتماع

محمد الجزار كتب

ترأس خليل بن أحمد المهندي، رئيس االتحاد القطري والعربي واآلسيوي 
النائب األول لرئيس االتحاد الدولي لكرة الطاولة، اجتماع الجمعية العمومية 

العادية التحاد غرب آسيا للعبة الذي أقيم في فندق ريجينسي باالس 
بالعاصمة األردنية عمان على هامش منافسات بطولة غرب آسيا المجمعة 

التي تستمر منافساتها حتى 5 أغسطس الجاري.

{ جانب من االجتماع


