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برشلونة يقدم ليفاندوفسكي لجماهير النادي
قدم نادي برشلونة اإلسباني رسميا، أمس، العبه الجديد البولندي روبرت ليفاندوفسكي لجماهير 

النادي التي توافدت بأعداد غفيرة إلى مدرجات ملعب »كامب نو«.

ودخل ليفاندوفسكي ملعب »كامب نو« رفقة الرئيس خوان البورتا وسط هتافات اآلالف من جماهير 

»البلوغرانا« المتعطشين الستعادة ناديهم هيبته األوروبية والمحلية، حيث استعرض الوافد الجديد 

مهاراته بالكرة أمام المشجعين، وتوجه لهم بالقول »أنا سعيد بوجودي هنا في النادي.. وآمل أن نعيش 

الكثير من اللحظات المميزة معا«.

أطلقها االتحاد الدولي لكرة القدم

منصة إلعادة بيع تذاكر مونديال قطر

وكشف فيفا أنه سيكون بإمكان الجماهير الراغبة 

في شراء التذاكر المعاد بيعها عبر المنصة نفسها 

وفقا  العملية،  بتلك  الخاصة  الروابط  إلى  الدخول 

لشروط بيع التذاكر التي حددها االتحاد الدولي من 

قبل، حيث ستبقى منصة إعادة البيع متاحة حتى 

16 أغسطس الجاري )الساعة الثانية عشرة ظهرا 
وسط  بتوقيت  عشرة  الحادية  الدوحة،  بتوقيت 

بيع  إلعادة  أخرى  نافذة  فتح  يتم  أن  على  أوروبا(، 

التذاكر مع اقتراب موعد البطولة خالل فترة سيتم 

المنصة  خالل  ومن  الحق،  وقت  في  عنها  اإلعالن 

الرسمية لالتحاد الدولي، الفتا إلى أن منصة إعادة 

خارج  من  للجماهير  خاصة  بوابة  تتضمن  البيع 

دولة قطر صاحبة الضيافة، وأخرى من داخلها.

صحاب  تمنح  المنصة  أن  الدولي  االتحاد  وذكر 

التذاكر )الشراة األصليين(، بما فيهم الذين اشتروا 

التذاكر،  بيع  إعادة  منصة  في  المعروضة  التذاكر 

فرصة استرداد جزء من ثمن التذاكر التي لم تعد 

أن  شريطة  ألنفسهم  استخدامها  في  رغبة  لديهم 

يتم بيع التذاكر عبر المنصة، على أن تتم عملية 

في  األصلي  المشتري  إلى  التذاكر  ثمن  إعادة 

البيع،  إعادة  نافذة  إغالق  بعد  يوما  ثالثين  غضون 

إعادة  عملية  على  المفروضة  الرسوم  خصم  وبعد 

في  التذاكر  عن  المسؤولة  الجهة  أن  مؤكدا  البيع، 

المعروضة  التذاكر  بيع  تضمن  ال  الدولي  االتحاد 

مسؤولية  تتحمل  وال  المنصة،  في  البيع  إلعادة 

المشتري  يتكبدها  التي  المصاريف  أو  التكاليف 

أو  للتذاكر من عدم تمكنه من بيع تذاكره  األصلي 

بداية  قبل  كاف  وقت  في  التذاكر  سحب  عدم  من 

له  تخول  تذكرة  على  للحصول  المعنية  المباراة 

دخول االستاد.

كما أشار إلى أنه سيكون بإمكان مشتري التذكرة 

حصل  التي  التذاكر  من  عدد  أي  عرض  األصلي 

مع  التذاكر  بيع  إعادة  منصة  في  للبيع  عليها 

الستخدامه  المخصصة  بالتذاكر  االحتفاظ 

التذكرة  مشتري  على  سيتعين  كما  الشخصي، 

في  به  الخاص  التذاكر  عرض  في  الراغب  األصلي 

التي  التذاكر  كل  يعرض  أن  البيع،  إعادة  منصة 

للضيوف  يجوز  ال  كما  المباراة،  لنفس  اشتراها 

للتذاكر،  األصلي  المشتري  دون  مباراة  أي  حضور 

وفي حال لم يتم بيع التذاكر في منصة إعادة بيع 

حضور  األصلي  التذكرة  مشتري  فيمكن  التذاكر، 

المباراة، وفي حال عرض التذكرة في منصة إعادة 

البيع فلن يكون بمقدور المشتري األصلي للتذكرة 

أو ضيفه استخدامها.

الجهة  أن  القدم  لكرة  الدولي  االتحاد  وأوضح 

كل  أسعار  ستحدد  التذاكر  على  المسؤولة 

قد  والتي  البيع،  إعادة  منصة  في  المتاحة  التذاكر 

تكون أقل أو أكثر من أسعار التذاكر التي اشتراها 

المشتري األصلي، فيما ستفرض الجهة المسؤولة 

عن التذاكر في فيفا رسوم إعادة البيع على كل من 

من  التذاكر  ومشتري  للتذاكر  األصلي  المشتري 

منصة إعادة البيع.

زوريخ- قنا- أطلق االتحاد 
الدولي لكرة القدم فيفا منصة 

إعادة بيع تذاكر كأس العالم 
FIFA قطر 2022، وبات بإمكان 

المشجعين الذي اشتروا 
تذاكرهم عبر المنصة الرسمية 
لفيفا عرض تلك التذاكر إلعادة 

بيعها عبر الدخول إلى المنصة 
المخصصة إلعادة البيع.

وفق صحيفة AS اإلسبانية

ع���رض دوري���ن���ا األق���وى 
إلي����س����ك����و وم���ارس���ي���ل���و

كشفت صحيفة »AS« اإلسبانية عن اقتراب الثنائي إيسكو 

ومارسيلو من االنضمام لدوري نجوم QNB، حيث ذكرت 

الصحيفة في تقرير لها أمس، أن الثنائي الذي تألق بقميص 

ريال مدريد وحققوا مع الملكي كل البطوالت الممكنة في 

العالم، أصبحوا على أبواب دوري نجوم QNB في ظل وصول 

عروض مؤكدة لهما لكنهما اليزاالن يبحثان عن فرصة أخيرة 

للمشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، لذا لم 

يحسما قرارهما بالموافقة على اللعب في دوري النجوم رغم 

أن الفرصة متاحة أمامهما في الوقت الحالي، وأيضا هناك 

عرض من الدوري األميركي.

وتحدثت الصحيفة عن كل العب بشكل خاص، حيث 

قالت عن اإلسباني إيسكو إنه قد ينتقل لصفوف إشبيلية 

لكن مشروع النادي الحالي قد يعطل انتقاله بسبب وجود 

استراتيجية لالعتماد على الالعبين الشباب، وهذا قد يدفع 

إيسكو للبحث عن دوري مختلف عن اإلسباني.

كما ذكرت AS، إن مورينيو نفسه اتصل به لينقل إليه 

شخصًيا كل االهتمام الذي كان لديه من أجل ضمه لصفوف 

روما ويبدو أن رغبة الالعب في االنضمام لصفوف منتخب 

إسبانيا من أجل المشاركة في كأس العالم 2022 سيكون 

لها دور في حسم قراره.

وفيما يتعلق بالظهير األيسر البرازيلي مارسيلو قائد ريال 

مدريد السابق، فإن الصحيفة أكدت أنه يرغب في االستمرار 

في أوروبا لكن أفضل العروض المتاحة أمامه حاليا من دوري 

نجوم QNB، وربطت بعض التقارير عن احتمالية انتقاله 

لنادي بلد الوليد خاصة أن ابنه يلعب في فريق الشباب 

بريال مدريد وقد يرغب في االستقرار العائلي في إسبانيا، 

لكن ذلك ال يعني رفضه رسميًا عرض دورينا وفق تأكيد 

الصحيفة اإلسبانية.

{  قصاصة ايسكو ومارسيلو

عادل النجار كتب

استعرض أبرز النجوم في الجولة األولى

»اآلسيوي« يسلط الضوء على دورينا

لكرة  اآلسيوي  االتحاد  سلط  قنا-  كوااللمبور- 

القدم، الضوء على منافسات الجولة االفتتاحية 

للدوري القطري »دوري نجوم قطر QNB« للموسم 

أحداثها  أبرز  مستعرضا   ،2023  -  2022 الجديد 

ووصيفه  السد  اللقب  حامل  بخسارة  المتمثلة 

الدحيل أمام المرخية والوكرة.

الذي  الخاص  تقريره  في  القاري  االتحاد  ولفت 

نشره على موقعه الرسمي تحت عنوان »حصاد 

اللقب  لحامل  أول  سقوط  القطري:  الدوري 

شهدتها  التي  المفاجئة  النتائج  إلى  والوصيف« 

المفارقات  من  إن  وقال  للدوري،  األولى  الجولة 

التي حدثت في الجولة هي تلقي السد والدحيل 

منهما،  كل  مرمى  في  أهداف  بأربعة  الخسارة 

وانتهت  تعادل  حالة  أي  الجولة  تشهد  لم  كما 

خاللها  الفرق  وسجلت  بالفوز،  الست  المباريات 

20 هدفًا بواقع 3.33 هدف في المباراة الواحدة.
ال12،  الدوري  فرق  نتائج  على  قراءة  في  وأضاف 

فريق  الثانية  الدرجة  من  الجديد  الصاعد  أن 

فريق  اللقب  بحامل  الخسارة  ألحق  المرخية 

سجلها  أهداف  بأربعة  عليه  تغلب  حينما  السد 

)50 و75(  )45+1( وأيمن حسين  بوغوطة حمرون 

وعلي المهندي )77(، مقابل ثالثة سجلها رودريغو 

كازورال  وسانتي   )37( بونجاح  وبغداد   )5( تاباتا 

أمام  الدحيل  خسر  السيناريو  وبذات   ،)2+90(

ساينزبري  ترنت  سجلها  أهداف  بأربعة  الوكرة 

)54 و90+1( وأوميد إبراهيمي  )45( وجيلسون داال 

سجلهما  هدفين  مقابل  جزاء(،  ضربة  من   65(

ومايكل  مرماه(  في  بالخطأ   15( ناجي  مراد 

بهدفين  قطر  على  العربي  فاز  كما   ،)50( أولونغا 

وإبراهيم   )70( فتحي  أحمد  سجلهما  مقابل  دون 

بهدفين  السيلية  على  الغرافة  وتغلب   ،)90( كاال 

 ،)48( سراج  وعمرو   )31( حسن  مؤيد  سجلهما 

وقاد   ،)67( مقابل هدف جاء بإمضاء مهند كاظم 

على  للفوز  األهلي  فريقه  النعيمات  يزن  األردني 

 ،)82( الدقيقة  في  سجله  رد  دون  بهدف  صالل  أم 

الشمال  فريق  العب  جدو  محمد  فعله  ما  وهو 

الذي سجل هدف الفوز الوحيد لفريقه في مرمى 

الريان عند الدقيقة )86(. وتابع في تقريره حول 

»يتصدر  الجولة،  نجوم  وأبرز  الهدافين،  ترتيب 

)المرخية(،  حسين  أيمن  العراقي  الهدافين 

واالنغولي جيسلون داال )الوكرة(، إذ سجل أيمن 

العب  داال  وجيلسون  المرخية  العب  حسين 

الوكرة هدفين ليقودا فريقيهما للفوز بنتيجتين 

كبيرتين على السد والدحيل، كما لعب األردني 

يزن النعيمات ومحمد جدو دورًا بارزًا مع فريقيهما 

األهلي والشمال وساهما في فوزهما على أم صالل 

والريان ليكون الرباعي هو األبرز في الجولة«.

أفضل  اختيار  القاري تصويتا على  االتحاد  وفتح 

من  القطري  للدوري  االفتتاحية  الجولة  في  العب 

بين نجوم الجولة األربعة )العراقي أيمن حسين 

)الوكرة(،  داال  جيسلون  االنغولي  )المرخية(، 

ويستمر  جدو(،  محمد  النعيمات،  يزن  األردني 

التصويت حتى يوم غد األحد عند الساعة 8:00 

مساء بتوقيت قطر.

ع���ن���اب���ي ال����ط����ائ����رة ي���ش���ارك
في دورة ألعاب التضامن اإلسالمي

الدوحة- قنا- غادرت بعثة المنتخب القطري األول للرجال للكرة 

الطائرة، أمس، إلى مدينة قونية التركية للمشاركة في منافسات 

دورة ألعاب التضامن اإلسالمي التي ستقام خالل الفترة 9 إلى 19 

أغسطس الجاري بمشاركة ما يقارب 6000 رياضي يمثلون 58 دولة.

وتعد مشاركة المنتخب في هذه الدورة إحدى برامجه االعدادية 

للمشاركة في العديد من المشاركات العالمية واإلقليمية في الفترة 

المقبلة، أبرزها مشاركته في بطولة العالم 2022 المقامة في دولتي 

بولندا وسلوفينيا نهاية شهر أغسطس الجاري.

وكان المنتخب القطري لكرة الطائرة قد شارك نهاية الشهر الماضي 

في بطولة كأس التحدي العالمية للكرة الطائرة، التي أقيمت في 

عاصمة كوريا الجنوبية سول.

كونتي:

تأثير كأس العالم »2022« ال يقلقني
أعرب أنطونيو كونتي المدير الفني لفريق توتنهام عن عدم قلقه من رغبة العبيه أو 

احتمالية تشتت تركيزهم خالل النصف األول من الموسم بسبب كأس العالم.

ويبدأ توتنهام حملته في الدوري اإلنجليزي الممتاز اليوم السبت بمواجهة ضيفه 

ساوثهامبتون.

بسبب  المقبلين  وديسمبر  نوفمبر  شهري  خالل  راحة  فترة  هناك  ستكون  لكن 

إقامة كأس العالم في قطر.

من  النسخة  هذه  في  الصيف  في  المعتاد  المونديال  موعد  وتغير 

لكن  قطر،  في  المرتفعة  الحرارة  درجة  بسبب  للشتاء  الصيف 

مدرب المنتخب اإليطالي السابق ال يخشى أن تؤثر البطولة 

على تركيز العبيه.

على  بالحفاظ  سيقومون  العبيه  كان  إذا  عما  وبسؤاله 

أكد  إصابات،  تلقي  من  الخوف  بسبب  أنفسهم 

كونتي »بصراحة، ال أهتم بهذا«.

وأضاف »كنت العبا. عندما تذهب لخوض مباراة 

أو  إمكانية إصابتك  الفوز بها، ال تفكر في  وتريد 

في  اللعب  وعدم  إلصابة  بالتعرض  المخاطرة 

كأس العالم«. وأضاف »بصراحة، الالعبون في 

حالة تركيز شديدة للتقدم خطوة بخطوة ولعب 

كل مباراة على حدة«.

{  كونتي

إلتمام انضمامه للعربي

اليوم الدوحة..  السومة في 
من المقرر أن يصل الدوحة اليوم 

النجم السوري عمر السومة من 

أجل االنضمام للنادي العربي 

واستكمال إجراءات التعاقدات، 

حيث سيدخل الالعب قائمة 

الفريق كمحترف آسيوي بدال 

من اإليراني مهرداد محمدي 

وفق التأكيدات بالرغم أن النادي 

العربي لم يكشف تفاصيل 

الصفقة لكن تبدو حظوظ مارك 

مونيسا في البقاء كبيرة نظرا لحاجة 

الفريق لتواجده في الدفاع على عكس الهجوم الذي يحظى 

بالعديد من الخيارات على مستوى المحترفين والمواطنين.

ومن المتوقع أن يكون السومة جاهزا للمشاركة في الديربي 

الكبير أمام العربي على إستاد لوسيل المونديالي في قمة 

.QNB األسبوع الثاني من دوري نجوم

ويتطلع العرباوية لنجاح السومة مع العربي مثلما فرض 

نفسه كأحد الهدافين المميزين الذين مروا على الكرة 

السعودية منذ انضمامه ألهلي جدة عام 2014 قادما من 

القادسية الكويتي، فقد الهداف التاريخي لألهلي والدوري 

السعودي للمحترفين برصيد 143 هدًفا في 179 لقاًء 

ويشكل انضمامه للعربي إضافة قوية في انتظار الظهور 

الرسمي بقميص األحالم.
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أرقام تتحطم ومفاجآت تتحقق وحصيلة تهديفية كبيرة في أولى جوالت الدوري

»20« افتـتاحـيــة استـثنائية
بداية مثيرة شهدتها الجولة األولى ببطولة دوري نجوم QNB في 

نسختها الجديدة مما يؤكد اننا أمام نسخة استثنائية، فقد 

سقط السد حامل اللقب وصاحب األرقام القياسية المميزة في آخر 

موسمين أمام المرخية الوافد من الدرجة الثانية، وخسر أمامه 

بأربعة أهداف مقابل ثالثة، في واحدة من أقوى مفاجآت الموسم 

الجديد، كما خسر الدحيل أمام الوكرة بأربعة أهداف مقابل اثنين، 

وكذلك ضرب رياح الشمال الريان بهدف نظيف، في حين حقق 

األهلي الفوز على أم صالل بالنتيجة نفسها هدف نظيف، وفاز العربي 

على نادي قطر بثنائية نظيفة، وفاز الغرافة على السيلية بهدفين 

لهدف.

األرقام اإلحصائية تؤكد أننا سنرى نسخة مميزة، فقد بلغ عدد 

أهداف الجولة األولى 20 هدفًا، وهي نسبة جيدة مقارنة بالجوالت 

االفتتاحية في السنوات األخيرة، فعلى الرغم من غياب العناصر 

الدولية لكننا شاهدنا معدل تهديفي مميز يصل إلى نسبة 3.3 هدف 

في كل مباراة وهي نسبة مرضية تؤكد أننا أمام بداية هجومية 

جيدة.

أبرز األرقام اإلحصائية التي يمكن الوقوف أمامها خالل الجولة األولى 

من دوري الموسم الجديد هو تمكن المرخية من إيقاف سلسلة 

الالهزيمة للسد بعد موسمين من التميز واالبداع ومعانقة الدرع، 

حيث كان السد قد توج بالدوري الموسم الماضي بانتصاره في 20 

مباراة وتعادل في مباراتين فقط، وفي الموسم الذي سبقه حقق 19 

انتصاًرا وثالث تعادالت، بدون خسارة، ليكمل بذلك سلسلة من 49 

مباراة متتالية من دون هزيمة، بدأها بفوزه على الخور في 25 يوليو 

2020، بواقع 5 مباريات في موسم 2019/ 2020، و22 مباراة في الموسم 
قبل الماضي 2020/ 2021، ومثلها في الموسم الماضي 2021/ 2022، 

لكنه خسر في أول مباراة في الدوري هذا الموسم وتوقفت أرقامه 

القياسية بعد خسارته أمام المرخية الوافد من الدرجة الثانية.

ومن المفارقات أيضا أن السد والدحيل أصحاب الدفاعات األقوى في 

المواسم السابقة هما أضعف دفاعين بعد الجولة األولى باستقبال 

كل منهما 4 أهداف، في وقت شاهدنا بصورة عامة احتساب 166 

خطأ، وتم احتساب 13 حالة تسلل، وتم اخراج البطاقات الصفراء في 

23 وبصورة عامة بداية الدوري هذا الموسم مميزة ومثيرة وتستحق 
اإلشادة بما تم تقديمه خاللها.

البداية القوية للجولة األولى وغياب التعادالت يؤكد أننا سنشاهد 

موسم قوي رغم كل التحديات، فاألندية بدأت الموسم الجديد بكل 

قوة ونتمنى أن نشهد المزيد من األرقام واإلحصائيات المميزة، مما 

يعزز من هذه البداية القوية، وخالل هذه السطور نسلط الضوء على 

أبرز أرقام الجولة االفتتاحية للدوري.

عادل النجار كتب

ــــة  ــــطــــاق ب
حـــــــمـــــــراء

تم إخراج البطاقة الحمراء مرة واحدة فقط خالل هذه الجولة وكان ذلك ضد العب 

نادي قطر سبستيان سوريا، حيث تلقى البطاقة الصفراء الثانية أمام العربي د59، 

ولم يتردد الحكم في إخراج البطاقة الحمراء لتكون بذلك أول حالة طرد في الموسم 

الجديد، وبالتالي لن يتمكن مهاجم قطر من المشاركة في الجولة القادمة بسبب 

اإليقاف وسيكون على يوسف سفري البحث عن حلول من أجل تعويض الخسارة 

األولى والطرد األول.

نـــــــفـــــــس 
الــنــتــيــجــة

حسمت مباراتان بنفس النتيجة خالل هذه الجولة، وهي هدف نظيف، 

حيث فاز الشمال على الريان واألهلي على أم صالل بهدف دون رد، في وقت 

سجلت ثالث فرق هدفين، وهي: العربي هدفين في شباك قطر، والغرافة 

هدفين في شباك السيلية، والدحيل هدفين في شباك الوكرة لكنه خسر 

برباعية.

أهدافا يسجلوا  لــم 

لم تسجل 3 فرق أهدافا خالل الجولة األولى وهي: أم 

صالل وخسر بهدف نظيف أمام األهلي، وقطر وخسر 

بهدفين أمام العربي، والريان وخسر بهدف أمام 

الشمال، في وقت وصل معدل األهداف في الجولة 

األولى إلى 3.3 هدف في كل مباراة، وهى نسبة جيدة 

بالتأكيد تعكس االداء الهجومي، وتؤكد على رغبة 

الفوز لدى معظم الفرق.

دقـــائـــق 
األهداف

تم تسجيل 4 أهداف خالل دقائق المباريات من د31 إلى د45، وكذلك تم تسجيل 4 

أهداف خالل دقائق المباريات من د46 حتى د40، وأيضا تم تسجيل 4 أهداف خالل 

دقائق المباريات من د61 حتى د75، وهو األمر الذي يعكس التوازن والقوة التي شهدتها 

المباريات خالل تلك الدقائق.

غـــــــــيـــــــــاب 
الــتــعــادالت

من أبرز النقاط اإليجابية التي تؤكد قوة بداية الدوري هذا الموسم هو غياب التعادالت، 

حيث لم نشهد أي تعادالت سواء سلبية أو إيجابية، ونأمل أن تتواصل القوة التي تلعب 

بها فرق دورينا في الجوالت القادمة حتى تستمر النتائج بنفس القوة، ففي أول 6 جوالت 

شاهدنا 6 انتصارات كانت من نصيب المرخية والوكرة والشمال والعربي واألهلي 

والغرافة.

أهداف الشوط األول
بلغ عدد األهداف التي تم تسجيلها في الشوط األول من 

مباريات الجولة االفتتاحية 6 أهداف، في حين بلغ عدد 

األهداف التي تم تسجيلها في الشوط الثاني 14 هدفا، 

وتعتبر دقائق المباريات من د 76 إلى د90 هي األعلى 

كثافة تهديفية برصيد 6 أهداف، وهو األمر الذي يعكس 

قوة المباريات في الوقت الحاسم والفترات األخيرة من 

عمر المواجهات.

المحليين أهـــداف  عــدد 
بلغ عدد أهداف الالعبين المواطنين خالل هذه 

الجولة 7 أهداف، في حين سجل مراد ناجي 

العب الوكرة بالخطأ في مرمى فريقه، في 

المقابل بلغ عدد أهداف الالعبين المحترفين 12 

هدفا، منها ثنائيتان لكل من أيمن حسين العب 

المرخية في شباك السد، وداال العب الوكرة في 

شباك الدحيل.

ركــــلــــة جـــــــزاء وحـــيـــدة
العب  تسجيل  والدحيل  الوكرة  مباراة  من  د68  شهدت 

ابراهيمي هدفا لفريقه من ركلة جزاء وهي  أميد  الوكرة 

هذه  خالل  احتسابها  تم  التي  الوحيدة  الجزائية  الركلة 

هناك  كانت  وقت  في  بنجاح،  تسجيلها  وتم  الجولة 

قرارات لتقنية الفيديو المساعد VAR في بعض الحاالت 

تميم  الريان  العب  لصالح  جزاء  ركلة  احتساب  منها 

منصور لكن تم إلغاؤه بعد العودة لمراجعة الفيديو.

ــــهــــدافــــيــــن صــــــــــراع ال
شهد صراع الهدافين إثارة مبكرة بعد أن نجح الثنائي 

أيمن حسين مهاجم المرخية وجاسينتو داال العب 

الوكرة في فرض اسميهما بقوة منذ البداية بتسجيل 

كل منهما هدفين في الجولة األولى في شباك السد 

والدحيل تواليًا، في حين سجل 15 العبا هدفا وحيدًا 

لكل منهم، في وقت سجل مراد ناجي بالخطأ في مرمى 

فريقه.

تــــنــــوع األهـــــــداف

من األمور اإليجابية التي يمكن تسليط الضوء 

عليها في الجولة االفتتاحية هي عملية تنوع 

األهداف، حيث تم تسجيل 13 هدفا من داخل 

منطقة الجزاء، في حين تم تسجيل 3 أهداف 

من خارج منطقة الجزاء وتم تسجيل 4 أهداف 

من كرات رأسية.
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غرب  بطولة  منافسات  هامش  على 

األمير  بصالة  المقامة  المجمعة  آسيا 

بإسدال  باألمس  اختتمت  التي  حمزة 

األندية  بطولة  منافسات  على  الستار 

والزوجي  الفردي  بطولة  نهاية  بعد 

والفرق.

الزيارة  خالل  المهندي  والتقى 

المال  يوسف  الله  عبد  وبصحبته 

اللجنة  بممثلي  الدولي  االتحاد  عضو 

مقدمتهم  وفي  األردنية،  األولمبية 

رئيس  نائب  حمدان  ساري  الدكتور 

اللجنة، وناصر المجالي األمين العام، 

رئيس  الزعبي  طارق  حضور  وفي 

االتحاد األردني لكرة الطاولة.

الكثير  عن  الحديث  اللقاء  خالل  وتم 

من األمور الرياضية عموما، وما يخص 

واآلسيوية  العربية  الطاولة  كرة 

تقدم  إلى  التطرق  خاص،وتم  بشكل 

بملف  الطاولة  لكرة  األردني  االتحاد 

الجمعية  اجتماع  الستضافة  الترشح 

للعبة  الدولي  لالتحاد  العمومية 

العام  من  نوفمبر  شهر  في  لها  والمقرر 

أوروبية  دول   3 تقدمت  حيث  الجاري، 

بملف  وتونس  األرجنتين  جانب  إلى 

الحدث  هذا  الستضافة  الترشح 

الكبير.

اللجنة  اهتمام  أن  المهندي على  وشدد 

بالرياضة  الكبير  األردنية  األولمبية 

حظوظها  من  يعزز  الطاولة  وكرة 

الدولي  االتحاد  عمومية  الستضافة 

تمتلك  األردن  أن  مؤكدا  للعبة، 

وتنظيم  الستضافة  المقومات  كل 

الرياضية  واألحداث  البطوالت  كافة 

التنظيمي  النجاح  ولعل  المختلفة، 

شاهد  خير  آسيا  غرب  لبطولة  الكبير 

على ذلك.

العام  األمين  المجالي  ناصر  ووجه 

الشكر  األردنية  األولمبية  للجنة 

للمهندي على دعمه ومساندته لالتحاد 

األردني للعبة وكل االتحادات العربية، 

التي  الواضحة  البصمة  إلى  مشيرا 

توليه  منذ  اآلسيوي  االتحاد  في  ظهرت 

المسؤولية في العام الماضي.

حمدان  ساري  الدكتور  حرص  فيما 

الكبير  بالعمل  الشديد  إعجابه  على 

االتحاد  مع  المهندي  به  يقوم  الذي 

والعربي  القطري  واالتحادان  الدولي، 

ثم اآلسيوي منذ سنوات طويلة مشيرا 

إلى أنه من الكوادر التي يفتخر بها كل 

عربي.

ويتولى الدكتور حمدان حاليا منصب 

األولمبية  اللجنة  رئيس  سمو  نائب 

عمان  لجامعة  ورئيسا  األردنية، 

الرياضي  لالتحاد  ورئيسا  األهلية، 

لرئيس  ونائبا  األردنية،  للجامعات 

االتحاد العربي للرياضة الجامعية.

صحفية  تصريحات  في  حمدان  وقال 

على هامش الزيارة: نعتز كثيرا بكون 

بجهد  ويقوم  -عربيا،  قطريا  المهندي 

مما  الطاولة  كرة  لعبة  لخدمة  كبير 

ودوليا  وقاريا  إقليميا  نجاحتها  يعزز 

أيضا.

قطر  حمدان:  ساري  الدكتور  وأضاف 

في  مهما  رقما  أصبحت  عام  بشكل 

كبرى  باستضافة  الرياضة  عالم 

وبعد  المختلفة،  الرياضية  األحداث 

نهائيات  ستستضيف  قليلة  أشهر 

2022 لكرة القدم،  بطولة كأس العالم 

ألول مرة في الشرق األوسط وهو حدث 

كبير واستثنائي وأعتقد أن قطر قادرة 

على إبهار العالم خالله.

في  داعمون  نحن  قائال:  حمدان  وتابع 

األردنية لكل أنشطة  األولمبية  اللجنة 

والقطري  والعربي  اآلسيوي  االتحاد 

التي  المميزة  للعالقة  ونعتز  كذلك، 

للحفاظ  ونتطلع  األشقاء  مع  تجمعنا 

قطر  ان  كما  أيضا،  وتطويرها  عليها 

تطوير  في  جدا  كبير  دور  لديها 

وفي  اآلسيوي  المستوى  على  الرياضة 

جميع الرياضات.

قام خليل بن أحمد المهندي، رئيس االتحاد 
القطري والعربي واآلسيوي النائب األول لرئيس 

االتحاد الدولي لكرة الطاولة، بزيارة خاصة إلى مقر 
اللجنة األولمبية األردنية في مدينة الحسين 

للشباب بالعاصمة األردنية عمان.

  كتب           محمد الجزار

على هامش استقبال المهندي بمقر اللجنة األولمبية األردنية.. الدكتور ساري حمدان:

قطر أصبحت »رقما مهما« في الرياضة العالمية
المهندي قدم الكثير

لكرة الطاولة اآلسيوية والعربية
طوال السنوات الماضية 

{ لقطة جماعية 

{ تبادل الدروع التذكارية 

حقق ستة انتصارات متتالية.. وفاز على البحرين وصعد لنهائي »الخليجية« 

في إنجاز جديد للرياضة القطرية وللمرة األولى

عنابي السلة يتأهل لـ »النهائيات اآلسيوية«
لكرة  للشباب  الوطني  منتخبنا  تأهل 

اآلسيوية  البطولة  نهائيات  إلى  السلة 

نهاية  بإيران  تقام  التي  السلة  لكرة 

على  تغلبه  بعد  الجاري  الشهر 

بعد   ،48  -  85 البحريني  المنتخب 

من  نجح  ومثيرة  قوية  جاءت  مباراة 

في  للشباب  الوطني  منتخبنا  خاللها 

بعد  للنهائيات  التأهل  بطاقة  خطف 

قدمها  التي  المتميزة  المستويات 

أبطال المنتخب القطري لكرة السلة.

للشباب  الوطني  منتخبنا  وتأهل 

البطولة  من  النهائية  للمباراة 

على  أمس  فوزه  بعد  الخليجية 

نهائي  نصف  في  البحريني  المنتخب 

للشباب  السلة  لكرة  الخليج  بطولة 

دولة  تستضيفها  التي  عاما   18 تحت 

اإلمارات حتى السبت المقبل والمؤهلة 

اآلسيوية،  األمم  كأس  نهائيات  إلى 

تواليا  السادس  فوزه  بعد  وذلك 

وتحقيق العالمة الكاملة.

صدارة  القطري  المنتخب  وحقق 

تحقيق  من  تمكن  أن  بعد  البطولة 

حساب  على  تواليا  الخامس  فوزه 

 )32  -  82( بنتيجة  العماني  نظيره 

في  المباراة  في  نقطة   50 وبفارق 

التي  الختامية  الجولة  مباريات  إطار 

على  الكويتي  المنتخب  فوز  شهدت 

 ،)37  -  39( بنتيجة  اإلماراتي  نظيره 

نظيره  على  السعودي  والمنتخب 

ورفع   .)63  -  71( بنتيجة  البحريني 

صدارة  في  رصيده  القطري  المنتخب 

في  نقاط   10 إلى  العام  الترتيب 

نظيره  عن  نقطة  وبفارق  األول  المركز 

الثاني،  المركز  صاحب  السعودي 

ثالثا  الكويتي  المنتخب  جاء  فيما 

8 نقاط، والمنتخب البحريني  برصيد 

لتتأهل  نقاط،   7 برصيد  رابعا 

الدور  إلى  األربعة  المنتخبات 

نصف النهائي، بينما حلت 

اإلمارات خامسة برصيد 6 نقاط وعمان 

السادسة برصيد 5 نقاط.

صباح  سعدون  منتخبنا  بعثة  ويقود 

الكواري أمين السر العام التحاد السلة، 

مدير  الدوسري  زيد  طالل  وتضم: 

إسماعيل  وأحمد  المنتخب، 

محمود اإلداري، والجهاز الفني 

بقيادة اليوناني ستافروس 

ومحمد  ميكونياتيس، 

المدرب،  مساعد  عرابي 

أحمد  هم:  العبا  و13 

وعيسى  عبدو، 

النبوي،  وعلي  العطاري، 

وعبدالله  ياسين،  وحمد 

راشد،  وعبدالله  ياسين، 

ومصطفى  ابشر،  ومحمد 

ندى، وسلطان أبوعيسى، وغسان 

رامي، ومحمد نادو، محمد هاشم، وحازم 

غازي، وعزام رامي.

بعد  متميزة  مستويات  العنابي  وقدم 

على  انتصارات  تحقيق  استطاع  أن 

واإلمارات   ،)47  -  63( بنتيجة  البحرين 

بنتيجة  والكويت   ،)45  -  63( بنتيجة 

 -  79( بنتيجة  والسعودية   ،)51  -  64(

وأخيًرا   ،32  -  82( ُعمان  سلطنة   )55
النهائي  نصف  في  البحرين  على  فاز 

تواليا،  له  السادس  الفوز  ليحقق 

خليجية  نهائي  في  مقعده  ويضمن 

لنهائيات  مباشرة  والتأهل  اليوم  السلة 

آسيا ألول مرة في تاريخه.

عوض الكباشي كتب

{ من مباراة األمس

مأدبة غداء
للوفود

أقام اتحاد اإلمارات لكرة السلة مأدبة 

غداء على شرف الوفود المشاركة 

في بطولة الخليج المؤهلة لكأس 

آسيا بحضور سعدون صباح 

الكواري رئيس بعثة منتخبنا 

الوطني، بحانب سعادة اللواء 

إسماعيل القرقاوي رئيس االتحاد، 

وأعضاء مجلس اإلدارة ورؤساء 

الوفود المشاركة في البطولة 

والشركات الراعية للحدث والشركاء 

االستراتيجيين بمطعم الفنر بدبي 

{ الوفود المشاركة في البطولةفيستيفال سيتي.

ببطولة العالم أللعاب القوى للشباب

إسماعيل داؤود يتأهل
لنهائي سباق »400م حواجز«

القطري  العداء  تأهل   - قنا   - )كولمبيا(  كالي 

متر   400 سباق  نهائي  إلى  داؤود  إسماعيل 

حواجز في بطولة العالم أللعاب القوى للشباب 

وذلك  كولمبيا،  في  »كالي«  بمدينة  والمقامة 

بعد حلوله في المركز الثاني في نصف نهائي 

السباق.

توقيتا  داؤود  إسماعيل  الشاب  العداء  وسجل 

له  توقيت  أفضل  وهو  ثانية(،   49.48( قدره 

للنهائي  التأهل  بطاقة  ليحجز  الموسم،  هذا 

بجدارة، فيما لم يوفق زميله محمد عبدالرحمن 

المجموعة  في  ثامنا  حلوله  بعد  التأهل  في 

وسيخوض  ثانية(.   52.97( مسجال  الثانية 

العداء القطري نهائي السباق بحثا عن ميدالية 

عالمية.

سعدون الكواري:

فخــورون بمـــا تحـــقق
أمين  الكواري  صباح  سعدون  أعرب 

لكرة  القطري  لالتحاد  العام  السر 

بتأهل  الكبيرة  سعادته  عن  السلة 

منتخبنا الوطني للشباب لنهائيات 

على  تغلبه  بعد  السلة  لكرة  آسيا 

المنتخب البحريني وتأهله لنهائي 

كأس الخليج.

عطفا  التام  رضاه  الكواري  وأبدى 

على المستوى الذي قدمه المنتخب 

في  الفوز  وتحقيقه  البطولة  في 

إن  وقال  متتالية،  مباريات  ست 

العنابي  حققه  آلتي  النجاحات 

بل  فراغ  من  يأت  لم  البطولة  في 

والقادم  كبيرة،  جهود  بفضل  جاء 

االهتمام  ظل  في  أفضل  سيكون 

بالمراحل السنية.

الكواري  سعدون  وقدم 

منتخبنا  بعثة  رئيس 

اإلمارات  في  المتواجدة 

وجهازهم  الفريق  لالعبي  التهنئة 

إلى  بالشكر  وتوجه  واالداري  الفني 

الالعبين على ما قدموه في البطولة، 

الجهد  بنفس  االستمرار  متمنيا 

خالل  األفضل  وتقديم  والعطاء 

تنتظر  التي  المقبلة  االستحقاقات 

البطولة  من  بداية  الشاب  العنابي 

طهران  تستضيفها  التي  اآلسيوية 

نسعى  والتي  الجاري  الشهر  خالل 

ترضي  مستويات  فيها  لنقدم 

الجميع.


