
أكاديمية PSG »قطر« تفتتح الموسم »21« أغسطس

في  جيرمان  سان  باريس  أكاديمية  أعلنت 

-2022 الجديد  الموسم  افتتاح  عن  قطر 

بداية  األول  التدريبي  الفصل  بإقامة   2023
نوفمبر   12 وحتى  الجاري  أغسطس   21 من 

لألكاديمية  المختلفة  عبرالمواقع  المقبل 

الخور،  الدحيل،  التعليمية،  المدينة  في 

الوكرة، مدينة بروة، السد، الخليج الغربي، 

والوعب.

جيرمان  سان  باريس  أكاديمية  وتعد 

متعددة  األكاديميات  أعرق  من  كواحدة 

من  فريق  يديرها  حيث  قطر،  في  الرياضات 

المدربين الخبراء والمحترفين السابقين.

جيرمان  سان  باريس  أكاديمية  وستوفر 

تتراوح  الذين  والبنات  لألوالد  متعددة  برامج 

هذه  وتشتمل  عاًما  و17   5 بين  أعمارهم 

وكرة  اليد،  كرة  القدم،  كرة  على  البرامج 

الصاالت باألضافة إلى برنامج متخصص 

لحراس المرمى.

يتم تصميم كل برنامج بما يتماشى مع 

قدرات الفئات العمرية المختلفة لضمان 

واضح  مسار  على  المشاركين  حصول 

للتقدم في أدائهم الرياضي وتحقيق أقصى 

قدر من إمكاناتهم. 

مع  ميدانية  تدريبات  البرنامج  يشمل 

للعبة،  التكتيكي  الجانب  على  التركيز 

القيادة،  الفريق،  روح  تعزيز  األفراد،  تطوير 

والمباريات التنافسية.

كتب       محمد الجزار
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ترحيب جماهيري كبير بالالعب بعد وصوله الدوحة

السومة يكمل إجراءات انضمامه للعربي

وصل الدوحة مساء أمس النجم السوري 

عمر السومة التمام إجراءات انتقاله للنادي 

قائمة  الالعب  سيدخل  حيث  العربي، 

األحالم  قوة  لتعزيز  كمحترف  الفريق 

الهجومية، وسط توقعات بأن يكون جاهزا 

للمشاركة في الديربي الكبير أمام العربي 

قمة  في  المونديالي  لوسيل  استاد  على 

األسبوع الثاني من دوري نجوم QNB، بعد 

استكمال إجراءات قيده في القائمة.

للدوحة  الالعب  وصول  خبر  القى  وقد 

ترحيبًا كبيرًا من الجماهير عبر منصات 

صوره  البعض  نشر  وقت  في  التواصل، 

وهو في مطار حمد الدولي في الدوحة، وقد 

هاشتاق  عبر  العرباوي  الجمهور  به  رحب 

#السومهـعرباوي، في وقت نشرت العديد 

العربي  للنادي  المحبة  الحسابات  من 

إسطنبول  مطار  من  تحركه  منذ  صور 

الدولي في تركيا حتى وصوله مطار حمد 

مشهد  في  بالسيارة  تحركه  ثم  الدولي، 

الكبير  بالالعب  الترحيب  حجم  يعكس 

مع  نجاحه  العرباوية  جميع  يأمل  الذي 

الفريق مثلما فرض نفسه كأحد الهدافين 

المميزين الذين مروا على الكرة السعودية 

2014 قادما  منذ انضمامه ألهلي جدة عام 

من القادسية الكويتي، فقد أصبح الهداف 

السعودي  والدوري  لألهلي  التاريخي 

 179 في  هدًفا   143 برصيد  للمحترفين 

إضافة  للعربي  انضمامه  ويشكل  لقاًء 

قوية إلى جانب باقي العناصر وعلى رأسها 

التونسي يوسف المساكني.

يوسـف عـمـر فـي أم صـالل

منتخبنا للرماية يحقق ذهبية اإلسكيت

لمدة موسم معاًرا من الريان

أعلن نادي أم صالل انضمام الالعب يوسف عمر للفريق معارًا 

برزان  لصقور  جيدة  إضافة  الالعب  وسيكون  الريان  من 

والتي تتطلع لتحقيق نتائج إيجابية مع المدرب الوطني 

وسام رزق.

لمالقاة  تحضيراته  الفريق  يواصل  آخر  جانب  وعلى 

دوري  بطولة  منافسات  من  الثانية  الجولة  في  السد 

نتيجة  لتحقيق  الفريق  بها  ويتطلع   ،QNB نجوم 

الجولة  في  للخسارة  الفريق  تعرض  ان  بعد  جيدة.. 

األولى من الدوري أمام األهلي على الرغم من األداء المتميز 

ويحرص  األولى.  المواجهة  خالل  الفريق  قدمه  الذي 

سعادة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن حسن آل 

تدريب  ومتابعة  حضور  على  صالل  أم  نادي  رئيس  ثاني 

الفريق دعمًا ومساندة منه وتحفيزًا لجهود الفريق المتأهب 

للمرحلة الثانية لدوري نجوم QNB، حيث تنتظر الفريق مهمة 

صعبة أمام السد في الجولة الثانية من منافسات الدوري.

السد يتعاقد مع إيفانيلدو ويستعيد هاشم علي

أعلن نادي السد التعاقد مع حارس المرمى إيفانيلدو رودريغيز ، لالنضمام للفريق حتى شهر ديسمبر 

المقبل، على سبيل اإلعارة

وواصل الفريق األول لكرة القدم بنادي السد تدريباته على الملعب الفرعي بالنادي، استعدادًا لمواجهة 

أم صالل ضمن االسبوع الثاني من دوري النجوم، والتي ستقام مساء الثالثاء المقبل على استاد خليفة 

الدولي.

وشهد مران الفريق أمس مشاركة قوية لالعب هاشم علي، عقب تعافيه من اإلصابة والتي ألمت به 

خالل مشاركته مع العنابي االولمبي في كاس آسيا تحت 23 عامًا.

} الصورة من موقع قناة الكاس

الدوحة           $

بداية الفصل التدريبي األول حتى »12« نوفمبر

اليوم انتخابات االتحاد الدولي للشطرنج بمشاركة قطر »الرحلة« المونديالية متواجدة 

في األولمبياد العالمية

للشطرنج  القطري  االتحاد  يخوض 

تقام  التي  الدولي  االتحاد  انتخابات 

اليوم األحد، خالل انعقاد أعمال اجتماع 

هامش  على  العمومية  الجمعية 

األولمبياد  من   44 النسخة  منافسات 

الهند،  في  حاليا  الجارية  العالمي 

بمشاركة المنتخب القطري.

ويهدف االتحاد القطري من خالل خوض 

في  بمقعده  االحتفاظ  إلى  االنتخابات 

أن  منذ  الدولي  االتحاد  إدارة  مجلس 

شن،  جو  الدولية  األستاذة  انتخاب  تم 

نجمة المنتخب وبطلة العالم السابقة، 

االتحاد  في  المالي  األمين  بمنصب 

الدولي عام 2018، وذلك خالل االنتخابات 

التي جرت في مدينة باتومي بجمهورية 

جورجيا على هامش األولمبياد العالمي 

في  القطري  االتحاد  ويمثل  الماضي. 

كل  العمومية  الجمعية  اجتماعات 

رئيس  المضاحكة  محمد  السيد  من 

المدير  التميمي  حمد  والسيد  االتحاد، 

إلى  باإلضافة  لالتحاد،  التنفيذي 

األستاذة جو شن.

المشاركون  احتفى  آخر،  وعلى صعيد 

الرسمية  بالكرة  الشطرنج  بأولمبياد 

من   ،2022 قطر   FIFA العالم  لكأس 

القدم  لكرة  ودية  بطولة  تنظيم  خالل 

آسيا  قارات  مثلت  فرق  بمشاركة 

االتحاد  مثل  وفريق  وأوروبا،  وإفريقيا 

الكرة  القطري  الوفد  وفر  حيث  الدولي، 

التي تم استخدامها في المنافسات.

ناشئات األدعم يحققن المركز الثالث.. في البطولة اآلسيوية

على  الحصول  من  الرماية  أدعم  تمكن 

اإلسكيت  مسابقة  في  الذهبية  الميدالية 

العاشرة  اآلسيوية  البطولة  في  للفرق، 

المقامة حاليا في كازاخستان خالل الفترة 

من 27 يوليو إلى غاية 8 اغسطس الحالي. 

الذهبية  بالميدالية  األدعم  تتويج  وجاء 

العذبة  راشد  راشد  الثالثي  بواسطة 

العطية.  وعبدالعزيز  العذبة  ومسعود 

حصول  أمس  منافسات  شهدت  وكما 

المركز  على  الوطني  منتخبنا  ناشئات 

ان  يذكر  البرونزية.  والميدالية  الثالث 

البطولة  في  مشاركته  افتتح  قد  األدعم 

مسابقة  فضية  على  الحصول  خالل  من 

الشوزن لفئة الفردي. فيما تحصلت ريم 

الشرشني على المركز الرابع في مسابقة 

الشوزن. وفي منافسات اليوم سيخوض 

كل من صالح العذبة مع ريم الشرشني 

محمد  هاجر  مع  العذبة  صالح  ومسعود 

في مسابقة فرق االسكيت المختلط فيما 

يشارك عبدالعزيز العطية وهاجر محمد 

في بطولة الجراند المفتوحة.

كتب       عوض الكباشي

محمد السويدي رئيس جهاز قطر يؤكد لـ $ :

انطالقتنا الحقيقية أمام المرخية

 فقد جاء الطرد في وقت مهم للغاية من 

عمر المباراة وعندما يفقد الفريق العبا 

بحجم سبستيان وخبرته الكبيرة فإن 

الفريق يتأثر بالتأكيد«.

علينا  تؤثر  لن  األولى  »الخسارة  وأضاف 

في المرحلة القادمة ألننا مازلنا في بداية 

كبيرة  طموحات  ولدينا  الدوري،  مشوار 

ما  وكل  الموسم  هذا  لتحقيقها  نسعى 

نأمله أن يحالفنا التوفيق وأن نقدم الصور 

الكبير  الجهد  تعكس  التي  الحقيقية 

الذي يبذل، فقد اجتهد الفريق خالل فترة 

األعداد وخالل المعسكر الخارجي ووصل 

لمرحلة جيدة من الجاهزية واالستعداد، 

عبر  الحقيقية  انطالقتنا  تكون  أن  ونأمل 

ثاني  في  المرخية  أمام  القادمة  المواجهة 

سهلة  ليست  فالمباراة  الدوري،  جوالت 

للفوز بها من أجل تعويض  لكننا نتطلع 

خسارتنا األولى وحصد فوز يكون دافع لنا 

للمباريات القادمة«

المخضرم  الهداف  غياب  وحول 

ومدى  اإليقاف  بسبب  سوريا  سبستيان 

قطر  »فريق  قال  بذلك،  القطراوي  تأثر 

جهازا  لدينا  ألن  العب  بغياب  يتأثر  ال 

من  الغيابات  تعويض  على  قادرا  فنيا 

أننا  ننكر  وال  الموجودة،  العناصر  خالل 

ولكننا  سبستيان  بقيمة  العبا  سنفتقد 

وتحقيق  غيابه  تعويض  على  قادرون 

النتيجة المرجوة«.

رأسها  وعلى  الجديدة  الصفقات  وعن 

وكيف  بانون،  بدر  المغربي  المدافع 

يعزز العب بقيمته قوة الملك القطراوي، 

قال »البد أن نقدم الشكر لسعادة الشيخ 

على  النادي  رئيس  سحيم  بن  حمد 

الكبير  فالرمز  للفريق،  الكبير  دعمه 

الدعم  كل  تقديم  على  حريصا  كان 

بالصورة  الفريق  يظهر  أن  أجل  من 

بمساندة  مشيدًا  للجماهير«  المرضية 

»نحن  وأضاف  التدعيم،  ملف  في  اإلدارة 

سعداء بضم العب صاحب خبرة كبيرة 

الذي  بابون  بدر  مثل  عالية  وقدرات 

مسيرته،  خالل  كبيرة  إنجازات  حقق 

ونحن  المصري  األهلي  مع  آخرها  وكان 

ونتمنى  فريقنا  صفوف  في  به  نرحب 

مكسبا  انضمامه  ونعتبر  التوفيق  له 

يقدم  أن  ونأمل  للفريق،  حقيقيا 

جمهور  وينتظره  نأمله  الذي  المستوى 

للمشاركة  جاهزا  وسيكون  قطر،  نادي 

أن  ونأمل  القادمة  المباراة  في  مع 

الفريق،  في  زمالئه  مع  سريعا  ينسجم 

ويشكل  القطراوي  قوة  من  يعزز  حتى 

مع  مهمة  مرحلة  في  حقيقية  إضافة 

انطالق منافسات الموسم الجديد«.

أكد محمد السويدي رئيس جهاز الكرة بنادي قطر أن الخسارة التي تعرض 

لها الملك القطراوي أمام العربي في الجولة األولى من دوري نجوم QNB، ال 

تقلل مطلقًا من الجهد الذي بذله الفريق، لكن الظروف التي شهدتها المباراة 

خاصة فيما يتعلق بالنقص العددي من أهم األسباب التي أدت للخسارة،وقال 

في تصريحات لـ $ الرياضي »كان هدفنا تحقيق الفوز في المباراة األولى 

بالدوري، ولكن واجهنا بعض الصعوبات خالل مباراتنا أمام العربي وأهمها 

بالتأكيد طرد المهاجم سبستيان سوريا،

بعد غلق باب الترشح رسميًا

قائمة الشيخ محمد بن خليفة 
الوحيدة بانتخابات السد

نادي  النتخابات  الترشح  باب  إغالق  وبعد 

سمو  قائمة  سوى  للترشح  يتقدم  لم  السد، 

الشيخ محمد بن خليفة آل ثاني.

وكان قد أعلن نادي السد الرياضي عن عقد 

للنادي  العادية  العمومية  الجمعية  اجتماع 

األربعاء  مساء  والنصف  السادسة  تمام  في 

السد  نادي  بمقر   2022  /  8  /  31 الموافق 

الموضوعات  لمناقشة  وذلك  الرياضي، 

التالية والمدرجة بجدول األعمال، وتتضمن 

السابق  االجتماع  محضر  على  التصديق 

المنعقد بتاريخ 29 / 9 / 2019 ومناقشة تقرير 

السنة  في  النادي  أعمال  عن  النادي  رئيس 

للسنة  العمل  وخطة  وبرنامج  المنتهية 

الجديدة واعتماد الحساب الختامي للسنة 

المالية )2021 / 2022( المنتهة في )31 / 05 / 

2022( وإقرار مشروع الموازنة للسنة المقبلة 
مراقب  تقرير  ومناقشة   )2023  /  2022(

الحسابات  مراقب  وتعيين  الحسابات، 

رئيس  وانتخاب  القادمة  المالية  للسنة 

ونائب رئيس النادي للدورة االنتخابية 2022 

العضوية  شؤون  لجنة  وتشكيل   2026  /
االستراتيجية  الخطة  واعتماد  واالنتخابات 

للنادي التي يقدمها الرئيس.

حق  لهم  الذين  األعضاء  أن  بالذكر  الجدير 

هم  العادية  العمومية  الجمعية  حضور 

األعضاء  وكذلك  المؤسسون،  األعضاء 

العاملون للنادي والمسددون لرسم االشتراك 

السنوي.

النتخابات  الترشيح  باب  فتح  تم  قد  وكان 

خالل   )2026  –  2022( للدورة  النادي  إدارة 

الفترة من 28 / 7 / 2022 م وحتى الثامنة من 

/ 2022 م،   8 /  6 الموافق  مساء يوم الجمعة 

لحضور  االشتراك  لسداد  موعد  آخر  وكان 

المشار  العمومية  الجمعية  اجتماع 

ليوم  للنادي  الرسمي  الدوام  بنهاية  إليها 

الخميس الموافق 25 / 8 / 2022.

كتب         عادل النجار

{ محمد 

السويدي

ُأغلق رسميًا باب 
الترشح النتخابات نادي 

السد للدورة الممتدة 
من العام الجاري 2022 

حتى العام 2026، والتي 
سوف تعقد خالل 
اجتماع الجمعية 

العمومية »العادية« 
للنادي المقررة في 31 

أغسطس الجاري.
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القمة الجماهيرية بين الريان والعرباوية.. أبرز المواجهات

جولة »التأكيد والتعويض«

نجوم  دوري  من  الثاني  األسبوع  يشهد 

القوية  المواجهات  من  العديد   ،QNB
لعودة   جولة  يعتبر  ما  وهو  والمثيرة، 

والريان  السد  مثل  كبيرة  أندية 

والدحيل بعد الظهور األول غير المقنع، 

لتأكيد  فرق  تسعى  المقابل  وفي 

جدارتها وتميزها بعد ظهور أول وفوز في 

بداية المشوار، وهو ما يجعل مواجهات 

للكثير  التحدي  بمثابة  الثاني  االسبوع 

من األندية.

يوم  الثانية  الجولة  منافسات  وتنطلق 

صالل  أم  فيلتقي  المقبل،  أغسطس   9
الدولي،  خليفة  استاد  على  والسد 

استاد  على  والمرخية  قطر  ويلعب 

الجولة  وتستكمل  التعليمية،  المدينة 

الغرافة  10 من الشهر ذاته، فيلعب  يوم 

مع الوكرة على استاد خليفة، والسيلية 

المدينة  استاد  على  الشمال  يالقي 

 11 يوم  الجولة  وتختتم  التعليمية، 

فريق  األهلي  يواجه  حيث  أغسطس، 

الدحيل على استاد أحمد بن علي، فيما 

استاد  افتتاح  والريان  العربي  يدشن 

لوسيل المونديالي في قمة الجولة.

ختام  في  والريان  العربي  مباراة  ان  إال 

على  االهم  هي  الثانية  الجولة  مباريات 

جماهيرية،  تعتبر  المواجهة  ان  اعتبار 

بملعب  سيكون  اللقاء  ان  بجانب 

لالستاد  ظهور  اول  في  لوسيل  استاد 

التاسع  يوم  له  المحدد  االفتتاح  قبل 

الدوري  بطلي  بين  المقبل  الشهر  من 

المصري والسعودي. 

ويستضيف استاد لوسيل المونديالي 

نجوم  دوري  من  الثاني  األسبوع  مباراة 

2022-2023 التي تجمع  QNB للموسم 
فريقي العربي والريان.. ومن المقرر أن 

 7:40 الساعة  تمام  في  المباراة  تنطلق 

أغسطس   11 الخميس  مساء  من 

.2022

العربي  بين  الجماهيرية  القمة  وتقام 

لدوري  الثاني  األسبوع  ضمن  والريان 

على  المونديالي،  لوسيل  استاد   QNB
في  لالستاد  الرسمي  االفتتاح  يكون  أن 

المقبل...  سبتمبر  شهر  من  التاسع 

بعد  لوسيل  استاد  جاهزية  بعد 

اكتمال العمل فيه كآخر المالعب التي 

تم إنجازها الستضافة البطولة.

اآلن  جاهزًا  لوسيل  ملعب  وبات 

رسمية  أو  ودية  مباراة،  أية  الستضافة 

للحدث  صورة  بأفضل  تجهيزه  تم  وقد 

بمثابة  لوسيل  ملعب  اكتمال  الكبير، 

للمونديال،  التحضيرات  كل  اكتمال 

للمشاريع  العليا  اللجنة  ان  ووضح 

واإلرث في أتم االستعداد لنسخة مميزة 

من بطوالت كأس العالم.

قطر  لمونديال  الـ64  المباريات  وستقام 

بعد  ينطلق  الذي  القدم  كرة  في   2022
أشهر، على ثمانية مالعب، سبعة منها 

استاد  تطوير  إلى  باإلضافة  جديدة 

لوسيل  استاد  وأكبرها  الدولي،  خليفة 

متفّرج  ألف  لثمانين  يّتسع  الذي 

وسيحتضن المباراة النهائية.

الذي  لوسيل  ملعب  وسيستضيف 

 10 الدوحة،  وسط  من  كلم   16 يبعد 

والنهائي  النهائي  نصف  حتى  مباريات 

ملعب«لوسيل«  يمثل  المنتظر.. 

بصفته  المونديال  لمالعب  بالنسبة 

والذي  للبطولة  الرئيسي  الملعب 

 18 في  النهائية  المباراة  سيستضيف 

ديسمبر المقبل.

االستاد  هذا  تصميم  استوحي 

والظل  الضوء  تداخل  من  االستثنائي 

أو  التقليدي  العربي  الفنار  يمّيز  الذي 

وواجهته  هيكله  يعكس  كما  الفانوس، 

النقوش بالغة الدقة على أوعية الطعام، 

الفنية  القطع  من  وغيرها  واألواني، 

العربي  العالم  أرجاء  في  وجدت  التي 

في  الحضارة  نهوض  خالل  واإلسالمي 

المنطقة.

  كتب          عوض الكباشي

أمام أم صالل

الســد في مهمــة العـودة
األسبوع  جوالت  بداية 

الشهر  من   9 يوم  الثاني 

بين  ستكون  الجاري 

في  صالل  وأم  السد 

تأتي  أن  يتوقع  مباراة 

كل  لرغبة  ومثيرة  قوية 

التعويض،  في  فريق 

السد  خسر  أن  بعد 

الصاعد  المرخية  أمام 

هذا   QNB نجوم  لدوري 

أهداف  بأربعة  الموسم 

مقابل ثالثة، في مباراة 

من  الكثير  شهدت 

بعد  والندية  اإلثارة 

في  المرخية  نجاح 

فوز  إلى  تأخره  تحويل 

ليحصد  النهاية  في 

أول ثالث نقاط.

أم  خسر  المقابل  وفي 

في  األهلي  أمام  صالل 

قريبة  كانت  مباراة 

أن  إلى  التعادل  من 

خطف يزن النعيمات 

لألهلي  الفوز  هدف 

نقاط  ثالث  ويمنحه 

مسيرة  في  مهمة 

الفريق هذا الموسم.

مواجهة الجرحين ستكون مثيرة في ظل رغبة 

الجولة  خسارة  وتعويض  الفوز  في  منهما  كل 

األولى، خاصة السد الذي يأمل في الحفاظ على 

وفي  لقبه، 

انتصار  تحقيق  إلى  صالل  أم  يسعى  المقابل 

بعد أن خسر الجولة الماضية، رغم المستوى 

الذي قدمه.

الغرافة مع الوكرة للصدارة

األهلي والدحيل.. حسابات معقدة

أبرز  أحد  تعتبر  والغرافة  الوكرة  مواجهة 

على  عطفا  الجولة  هذه  خالل  المباريات 

الجولة  في  منهما  كل  حققه  الذي  الفوز 

البطولة. من  الماضية 

السيلية  على  يتغلب  ان  استطاع  الغرافة 

خالل  من  ويسعى  الماضية،  الجولة  في 

ومواصلة  الفوز  أجل  من  الحالية  الجولة 

سيجد  الفريق  وان  خاصة  الجيد،  األداء 

عن  غاب  الذي  ابراهيمي  وجود  في  الدعم 

الماضي. اللفاء 

المنتشي  الوكرة  عاد  المقابل  وفي 

مقابل  أهداف  بأربعة  الدحيل  على  بالفوز 

الفوز  هدفين للتحضيرات ويهدف من أجل 

الدوري. والتمسك بصدارة ترتيب 

بين  تجمع  متعددة  بدوافع  مختلفة  مواجهة 

العودة  نقطة  بمثابة  وتعتبر  والدحيل  األهلي 

في  األولى  الجولة  خسر  الذي  الدحيل  لفريق 

ويعمل  كبيرة،  وبنتيجة  الوكرة  أمام  البطولة 

من أجل تحقيق الفوز والظفر بنقاط اللقاء.

من  قادم  األهلي  نادي  اللقاء  من  الثاني  الطرف 

فوز مهم في الجولة األولى من المنافسة، ويعمل 

االنتصارات  مواصلة  أجل  من  األهالوي  العميد 

في لقاء الجولة الثانية.

ولم  الفوز  تحقيق  في  األندية  رغبة  وضحت 

وأظهرت  للدفاع  المرشحة  غير  الفرق  تنكفئ 

جميع  جعل  الذي  األمر  الهجومية،  مبادراتها 

أحد  بفوز  تنتهي  االفتتاحية  الجولة  مباريات 

الطرفين، فلم يكن للتعادل مكان في جولة كان 

من المتوقع أن تشهد بداية بطيئة، لكن اإلثارة 

والقوة كانتا العنوان األهم في كل المواجهات.

الشمال والسيلية.. مواجهة قوية

وسيكون استاد المدينة التعليمية 

مسرحا لمواجهة السيلية والشمال 

المعطيات  من  الكثير  له  لقاء  في 

والظفر  الفوز  رغبة  وتظل  والنقاط، 

كل  بين  المشترك  القاسم  هي  بالنقاط 

من الفريقين.

في  جيدا  أداء  قدم  الذي  الفريق  السيلية 

الجولة األولى لكن خرج من اللقاء بدون نقاط بعد 

ان خطف الغرافة نقاط اللقاء، وفي المقابل نجح 

في  الريان  أمام  غالية  بنقاط  الظفر  في  الشمال 

وتميزا  راقية  مستويات  الفريق  فيها  قدم  مواجهة 

الثالث،  النقاط  يريد  منهما  فريق  كل  كبيرا. 

بعد  البطولة،  في  االنتصارات  لمواصلة  الشمال 

اول  وضع  أجل  من  والسيلية  وغال،  مهم  أول  فوز 

ثالث نقاط في بنك رصيده، واالبتعاد عن مشاكل 

الموسم المنقضي.

بانون 
والسومة والظهور األول

من  الثاني  األسبوع  يشهد  أن  يتوقع 

للثنائي  األول  الظهور  الدوري  منافسات 

مع  السومة  وعمر  القطراوي  من  بانون  بدر 

العربي.

وشارك بدر بانون العب نادي قطر في مران 

الفريق ألول مرة بعد شائعات عدم تعافيه 

الفريق  مع  تواجده  يمنع  مما  المرض،  من 

نادي  العبو  وحرص  مؤخرا،  تردد  مثلما 

قطر القطري على الترحيب بالمغربي بدر 

بانون على طريقتهم الخاصة.

العب  أن  إلى  أشارت  عديدة  تقارير  وكانت 

ي  د لنا ا

السابق  األهلي 

الوقت  في  يعاني 

إصابته  من  الحالي 

فيروس  بمضاعفات 

به  أصيب  الذي  كورونا 

مما  إفريقيا،  أمم  بطولة  خالل 

رسمي  بشكل  توقيعه  يعيق 

غير  كان  األمر  ولكن  قطر،  لنادي 

على  حرص  المغربي  أن  خاصة  ذلك 

نفي كل هذه االجتهادات وأثبت النادي 

دون  تحول  أزمة  أي  وجود  وعدم  تعافيه 

مشاركته في التدريبات.

السومة  عمر  السوري  المهاجم  وكان 

خالل  السعودي  األهلي  معسكر  غادر  قد 

إلى  معاًرا  لالنضمام  الماضية  الساعات 

 33 السوري  الالعب  ويبلغ  العربي، 

المهاجمين  أفضل  من  ويعد  عاًما 

فريقه  وقاد  آسيا،  قارة  في 

السعودي إلى منصات التتويج 

تعزيًزا  وسيمّثل  المختلفة، 

العربي.  للفريق  مهًما 

تكون  أن  المتوقع  ومن 

األولى  السومة  مباراة 

الجديد  فريقه  رفقة 

قمة  في  الريان  ضد 

الجولة  مباريات 

دوري  من  الثانية 

على  قطر  نجوم 

لوسيل  استاد 

المونديالي.

القطراوي والمرخية »دوافع مختلفة«
ثاني مباريات األسبوع الثاني تجمع ما بين المرخية المنتشي بالفوز بأربعة 

أهداف مقابل هدف أمام القطراوي الخاسر للجولة األولى من المنافسة، لذلك 

سيكون اللقاء مثيرا وقويا، وكل فريق له دوافعه الكبيرة من الفوز والعودة من 

جديد خالل االسبوع الثاني.

وخسر نادي قطر أمام العربي على تميزه الذي ختم به الموسم الماضي وحقق 

سيبستيان  قطر  العب  طرد  شهدت  مباراة  في  رد،  دون  بهدفين،  على  الفوز 

سوريا.. ويسعى القطراوي من أجل العودة.

افتتاح  في  كبيرة  بنتيجة  السداوي  الزعيم  على  التغلب  في  المرخية  ونجح 

في  تميزه  تاكيد  أجل  من  يعمل  الفريق  سيجعل  ما  وهو  الدوري،  المباريات 

ثاني المواجهات وهذا سيجعل اإلثارة حاضرة في اللقاء.

}

عمر السومة

}
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قبل ساعات من حفل افتتاح النسخة الخامسة لـ »ألعاب التضامن اإلسالمي«

منتخباتنا الوطنية تتوافد على قونيا التركية

{  مدينة قونيا

{  مقر بعثة منتخباتنا الوطنية

{  ملعب قونيا سبور

{  األدعم يرفرف بالقرية الرياضية

{  عنابي اليد

{ »بال بان«.. تعويذة األلعاب

قونيا

عبد الناصر البار 

موفد لجنة اإلعالم الرياضي 

تصوير 

 خالد المسلماني - سالم السعدي

تفصلنا ساعات قليلة عن حفل افتتاح النسخة الخامسة من دورة ألعاب التضامن 
اإلسالمي التي تحتضنها مدينة قونيا التاريخية بجمهورية تركيا خالل الفترة الممتدة من 

9 أغسطس وإلى غاية يوم 18 من الشهر نفسه بمشاركة ما يقارب 6000 رياضي يمثلون 
56 دولة من 4 قارات يتنافسون على 24 لعبة رياضية في جميع التخصصات الجماعية 

والفردية، منها: ألعاب القوى والغوص والسباحة وكرة الماء وكرة السلة 3x3 وكرة القدم 
والجمباز وكرة الطاولة وكرة اليد والجودو والمصارعة اليونانية والمصارعة الحرة والتنس 

وكرة الطائرة والمالكمة والتايكوندو ورفع األثقال. 

ومنذ وصولنا إلى مدينة قونيا ال حديث هنا عند 

التضامن  ألعاب  دورة  عن  إال  والخاصة  العامة 

بأعالم  التاريخية  المدينة  تزينت  فقد  اإلسالمي، 

لشعارات  إضافة  األلعاب  في  المشاركة  الدول 

وفي  الجدران  مختلف  على  والملصقات  الدورة 

الطرقات، كما سخرت اللجنة المنظمة لأللعاب 

في  كانوا  الذين  المتطوعين  من  كبيرا  عددا 

مقر  إلى  ومرافقتهم  المطار  في  البعثات  استقبال 

تركيا  دولة  وتعول  الرياضية،  بالقرية  إقامتهم 

كتلك  رائعة  من  أكثر  نسخة  تنظيم  على 

 2017 عام  الماضية  باكو  نسخة  شهدتها  التي 

بجمهورية أذربيجان.  وتواصلت وفود منتخباتنا 

الوطنية المشاركة في األلعاب على مدينة قونيا 

وفد  بتنقل  الجاري  الشهر  بداية  منذ  تقريبا 

ألعاب القوى ومنتخبي كرة اليد الطائرة على أن 

الثانية  والدفعة  التايكوندو  منتخب  اليوم  يصل 

أللعاب القوى في انتظار البقية، وتشارك اللجنة 

األولمبية القطرية في هذه النسخة من دورة ألعاب 

التضامن اإلسالمي في 16 رياضة وتخصص من 

خالل 12 اتحادا هم: اتحاد السلة واتحاد الطائرة 

ألعاب  واتحاد  الدراجات  واتحاد  اليد  كرة  واتحاد 

واتحاد  الرماية  واتحاد  السباحة  واتحاد  القوى 

المصارعة  واتحاد  والكاراتيه  والجودو  التايكوندو 

واتحاد المبارزة واتحاد الجمباز. 

كانت  التي  لأللعاب  الخامسة  النسخة  وأجلت 

شهر  إلى  عام2021  من  سبتمبر  في  ستنظم 

أغسطس 2022 بسبب جائحة فيروس كورونا، 

رياضيا  حدثا  اإلسالمي  التضامن  ألعاب  وتعتبر 

الجنسيات  متعددو  رياضيون  فيه  يشارك  هاما 

وتنظمها االتحادية الرياضية للتضامن اإلسالمي 

التي تأسست في 6 مايو 1985 بالرياض برعاية 

النسخ  واحتضنت  اإلسالمي،  التعاون  منظمة 

العربية  المملكة  األلعاب:  هذه  من  الماضية 

اإلندونيسية  وباليمبانغ   ،2005 سنة  السعودية 

إلى   12 من  الرابعة  الطبعة  وأقيمت   ،2013 سنة 

22 مايو 2017 بالعاصمة األذربيجانية باكو، فيما 
 2025 سنة  )المقبلة(  السادسة  الطبعة  برمجت 

بالكاميرون. 

الكشف عن ميداليات األلعاب 

أللعاب  المنظمة  المحلية  اللجنة  كشفت 

التصميم  عن  قونيا  بمدينة  اإلسالمي  التضامن 

اختياره  تم  الذي  النهائي 

ت  لـــيــــا ا لمــيـــــد

اللجنة  وذكرت  اإلجمالي،  وعددها  البطولة 

التي  الميداليات  عدد  أن  الرسمي  موقعها  على 

ميدالية   483 هي  الرياضون  عليها  سيتنافس 

بطريقة  الميداليات  تصميم  جاء  كما  ملونة، 

تحمل  جميلة  بطريقة  منقوشة  ولكن  تقليدية 

المنظم  للبلد  سواء  والدالالت  الرموز  من  الكثير 

العربية  باللغة  عليها  وكتب  البطولة  لشعار  أو 

»االتحاد الرياضي للتضامن اإلسالمي« مع اختالف 

الميدالية  بين  والنقوشات  الشكل  في  واضح 

الذهبية والفضية والبرونزية. 

»بال بان«.. تعويذة النخسة الخامسة 

التضامن  ألعاب  لدورة  المنظمة  اللجنة  اختارت 

األلعاب  اإلسالمي في نسختها الخامسة تعويذة 

الرسمية التي حملت اسم »بال بان«، وهي عبارة 

عن صورة لطائر »النسر« الذي يعتبر أحد الطيور 

التي تشتهر بها منطقة قونيا التاريخية، ويعتبر 

يتميز  لما  والشموخ  واألصالة  للقوة  رمزا  النسر 

به هذا الطائر من مميزات القوة والشراسة. كما 

وضعت اللجنة المنظمة تحت تصرف اإلعالميين 

وتزويد  الوسائل  بكافة  مجهزا  إعالميا  مركزا 

الصحفيين بكل المعلومات التي تخص األلعاب 

المركبات  من  عدد  أكبر  وتسخير  إقامة  ومقر 

اإلقامة  مقر  من  اإلعالميين  تقل  التي  والمواصالت 

وإلى المالعب والقرية الرياضية. 

األدعم يرفرف في القرية الرياضية 

بألعاب  الخاصة  الرياضية  القرية  شهدت 

العنابي  بعثة  إقامة  ومقر  اإلسالمي  التضامن 

أعالم  رفع  قونيا  بمدينة  األلعاب  في  المشاركة 

مبنى  توشح  حيث  اإلقامة،  مبنى  على  دولتنا 

وعملت  مكان،  كل  في  األدعم  بألوان  الجامعة 

الماضية  الفترة  خالل  القطرية  األولمبية  اللجنة 

أفضل  للبعثة  وفرت  حيث  كبيرة،  بمجهودات 

مكان لإلقامة مقارنة ببعض البعثات األخرى، وتم 

حجز مبنى كامل ومخصص فقط لبعثتنا دون 

تقاسمه مع الوفود الثانية بطلب من الوفد اإلداري 

للجنة األولمبية من أجل توفير كل سبل الراحة 

المنافسات،  وأثناء  قبل  لالعبين  والتحضيرات 

المبنى  داخل  »مجلس«  تخصيص  تم  كما 

للزوار والمسؤولين خاصة أنه حسب المعلومات 

استقيناها  التي 

رفيعة  زيارات  هناك  ستكون  اإلداري  الوفد  من 

المستوى لالعبين خالل األيام المقبلة. 

»عنابي اليد« يفوز وديا ضد تركيا 

فاز منتخبنا الوطني لكرة اليد وديا أمام المنتخب 

التركي بنتيجة )32 - 30( في المباراة التي جمعت 

بين الفريقين على صالة »سيلولو سبور« بمدينة 

الفريقين النطالق  إطار آخر تحضيرات  قونيا في 

قد  القرعة  وكانت  اإلسالمي،  التضامن  ألعاب 

أوقعت عنابي اليد في المجموعة األولى إلى جانب 

السعودية والمغرب والعراق، وضمت المجموعة 

وأذربيجان.   وإيران  تركيا  منتخبات:  الثانية 

هم:  العًبا   16 مشاركة  منتخبنا  قائمة  وعرفت 

فاروق كولو، ورشيد يوسف، ونور أشرف إبراهيم، 

ومحمد محمود عبد المجيد، وأحمد نادر صالح، 

أمير  ومصطفى  الله،  العبد  طارق  الرحمن  وعبد 

هيبة، وحمدي النوري عياد، وسالم أنور الجديد، 

وأمين نور الدين قحيص، وزين الدين بومنجل، 

وأنيس عبد الرزاق زواوي، وأمير نور الدين دنقير، 

وأحمد عبد الحميد المنياوي، وأمين موفق زكار، 

الصربي  منتخبنا  ويقود  كاخي،  مروان  وهاني 

وكان  الدحيل،  فريق  مدرب  جوكيتش  جوران 

ج بالميدالية الذهبية لمسابقة كرة 
ِّ

العنابي قد تو

الثالثة  الخليجية  الرياضية  األلعاب  بدورة  اليد 

التي أقيمت في دولة الكويت مايو الماضي. 

قونيا.. مدينة التاريخ والسالجقة 

مدن  أقدم  من  بأنها  التركية  قونيا  مدينة  ُتعرف 

والعراقة  والتاريخ  ال  كيف  األناضول،  منطقة 

فهي  جانب،  كل  من  بك  ُتحيط  والروحانية 

مدينة  األتراك  ويسميها  السلجوقيين  عاصمة 

وسط  قونيا  مدينة  وتقع  الرومي،  الدين  جالل 

ومهد  التركي  التاريخ  بداية  وُتعد  تركيا  جنوب 

حضارات كثيرة وطأت أقدامها واتخذتها عاصمتها 

الثقافية واالقتصادية، وترتفع المدينة عن سطح 

البحر بحوالي 1027 متر، كما تعد قونيا من أكبر 

المدن التركية وأجملها، ويمتاز طقس قونيا شتاء 

بأنه ماطر وكذلك مثلج وتحديدًا في شهري يناير 

الحرارة  درجة  ومتوسط  عام،  كل  من  وفبراير 

اليومية في قونيا بين 11 - 19 درجة مئوية شتاء، 

أما في فصل الصيف فتصل الحرارة إلى 30°. 

حفل االفتتاح باستاد »قونيا سبور«

التركية  الجماهير  تنتظر 

افتتاح  حفل  كبير  بشغف  واإلسالمية  والعربية 

التضامن  ألعاب  دورة  من  الخامسة  النسخة 

اإلسالمي التي يحتضنها استاد »قونيا سبور« يوم 

الثالثاء المقبل في تمام الساعة الخامسة مساء 

بارزة  وإسالمية  عربية  شخصيات  وبحضور 

رجب  التركية  الجمهورية  رئيس  رأسهم  وعلى 

اإلعالم  وسائل  أكدته  ما  حسب  أردوغان  طيب 

أشارت  التي  المنظمة  اللجنة  وحتى  التركية 

مستوى  وفي  مبهرا  سيكون  االفتتاح  حفل  أن  إلى 

الحدث والتجمع العربي واإلسالمي الكبير بتواجد 

ما يقارب 6000 رياضي من 56 دولة، ودعت اللجنة 

ووسائل اإلعالم في تركيا الجماهير بضرورة شراء 

كان  اإلقبال  ألن  مبكرا  األماكن  وحجز  التذاكر 

كبيرا على تذاكر حفل االفتتاح. 

تدريبات قوية لعنابي الطائرة واليد 

تدريباتهما  واليد  الطائرة  منتخبا  واصل 

ألعاب  دورة  النطالق  تحسبا  وتحضيراتهما 

تدريبات  شهدت  حيث  اإلسالمي،  التضامن 

المنتخبين تركيزا كبيرا وانضباطا عاليا، وحاول 

جوكيتش  جوران  الصربي  اليد  عنابي  مدرب 

في  العبونا  فيها  وقع  التي  األخطاء  على  الوقوف 

بداية  ضربة  قبل  وتصحيحها  الودية  المواجهة 

المدرب  اجتمع  حيث  الرسمية،  المنافسات 

معهم  يتحدث  وكان  التدريبات  قبل  بالالعبين 

المباريات  ألن  أكبر  مجهودات  بذل  ضرورة  عن 

بين  كبيرة  وإثارة  ندية  تشهد  سوف  الرسمية 

جميع المنتخبات المشاركة. بدوره، واصل أدعم 

خاصة  وجدية،  بحماس  استعداداته  الطائرة 

هذه  في  كثيرا  عليه  يعول  الطائرة  منتخب  أن 

للعنابي  ملونة  ميدالية  حصد  أجل  من  األلعاب 

العالية  الفنية  وللقيمة  الكبيرة  لألسماء  بالنظر 

التي يتمعتع بها منتخبنا.  

المنصوري يهدي ذهبية لإلمارات 

اإلمارات  منتخب  العب  المنصوري،  أحمد  حصد 

لإلمارات  األولى  الذهبية  الميدالية  للدراجات، 

التضامن  ألعاب  بدورات  مشاركاتها  تاريخ  في 

اإلسالمي بمسابقة سكراتش فئة المضمار ضمن 

فعاليات النسخة الخامسة من ألعاب التضامن 

اإلسالمي، وحل المنصوري في المركز األول متفوقًا 

على نظيره اإليراني بهنام أريان الذي حقق المركز 

الثاني، فيما حصد الدراج الكازاخستاني اليسر 

زومكان برونزية المركز الثالث في المسابقة التي 

فيما  الرجال،  فئة  في  دراجًا   19 مشاركة  شهدت 

شاركت 16 العبة في فئة السيدات.

{  مقر البعثة
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محمد عبدالله:
نسخة »استثنائية« 
من الناحية الفنية

السر  أمين  صالح  عبدالله  محمد  أشاد 

الطاولة،  لتنس  القطري  لالتحاد  العام 

غرب  لبطولة  الفنية  اللجنة  ورئيس 

2022.. بالنجاح  آسيا المجمعة - األردن 

الفنية سواء  الناحية  الكبير للبطولة من 

منافسات الفرق والفردي والزوجي، وحتى 

بطولة األندية.

النسخة  هذه  عبدالله:  بو  وقال 

وقد  الفنية،  الناحية  من  جدا  استثنائية 

جميع  بين  التنافس  قوة  الجميع  شاهد 

المنافسات  كافة  في  والبطالت  األبطال 

ولكل الفئات.

12 دولة،  الكبيرة من  المشاركة  وأضاف: 

أرض  في  التواجد  على  الجميع  وحرص 

لله  والحمد  فارقة..  عالمة  كان  النشامى 

بإشادة  صورة  بأفضل  البطولة  خرجت 

الجميع.

إيجابيات  هناك  بالتأكيد   : قائالاً وتابع 

التي  السلبيات  وبعض  تحققت.. 

في  تالفيها  وسنحاول  منها  استفدنا 

المستقبل.

{ محمد عبدالله

سيطرة »بحرينية« على منافسات األندية للرجال والسيدات

ختام »مميز« لبطولة غرب آسيا للطاولة

آسيا  غرب  بطولة  منافسات  على  رسميا  الستار  أسدل 

األمير  بصالة  أقيمت  التي  الطاولة  لتنس  المجمعة 

األردنية  بالعاصمة  للشباب  الحسين  مدينة  في  حمزة 

أغسطس   5 حتى  يوليو   26 من  الفترة  خالل  عمان 

منافسات  ووسط  المنطقة،  دول  من  دولة   12 بمشاركة 

والزوجي  الفردي  ثم  الفرق  بمنافسات  بدأت  قوية 

واختتمت بمنافسات بطولة األندية.

مسك  كانت  التي  األندية  بطولة  منافسات  وشهدت 

فريقي  بفوز  بحرينية  سيطرة  النسخة  لهذه  الختام 

البحرين )نادي عالي ونادي البحرين( ببطولتي الرجال 

أقيمت  التي  البطولة  منافسات  ختام  مع  والسيدات، 

أمس وسط حضور جماهيري مميز أضفى صورة رائعة 

على ختام البطولة. وقام رئيس االتحادين األردني وغرب 

آسيا طارق الزعبي بتتويج بطلي فرق الرجال والسيدات 

العام  السر  أمين  صالح  عبدالله  محمد  بحضور 

ورئيس  الطاولة  لتنس  والعربي  القطري  لالتحادين 

اللجنة الفنية لهذه البطولة.

فيما توج أمين سر النادي األرثوذكسي األردني ورئيس 

اتحاد كرة الطاولة وعضو االتحاد العربي سابقااً الدكتور 

رجائي نفاع فريق األرثوذكسي وصيفااً لبطل السيدات.

المشاركة  عن  القطرية  الفرق  غياب  البطولة  وشهدت 

كافة  حرص  من  الرغم  على  مرة  ألول  النسخة  هذه  في 

األندية العربية وأندية غرب آسيا على المشاركة نظرا 

لقوة البطولة وتحقيق الكثير من المكاسب الفنية منها.

المشاركة  عن  لالعتذار  وقطر  الريان  ناديا  واضطر 

الدعم  غياب  بسبب  األخيرة  باللحظات  البطولة  في 

المالي من وزارة الشباب والرياضة، لتكون أكبر عالمات 

المشاركة  األندية  جميع  من  البطولة  في  االستفهام 

بالنظر لقوة الفرق القطرية.

وجاء حصول البحرين البحريني على لقب بطولة فرق 

نظيره  على  النهائية  المباراة  في  تغلبه  عقب  الرجال 

 ،2  -  3 بنتيجة  ثانيااً  حل  الذي  السعودي  جدة  اتحاد 

الرجال،  بطولة  في  ثالثااً  السعودي  األهلي  فريق  وجاء 

مدينة  فريق  حل  بينما  رابعا،  البحريني  سار  وفريق 

األرثوذكسي  وفريق  ثامنااً،  األردني  للشباب  الحسين 

األردني تاسعااً، وفريق مؤتة بالمركز الثالث عشر.

بطولة  لقب  على  البحريني  عالي  فريق  حصول  وجاء 

السيدات عقب تغلبه على فريق األرثوذكسي األردني في 

المباراة النهائية بنتيجة 3 - 0، وكان قد حقق الفوز في 

مباراة نصف النهائي على غاز الجنوب العراقي بنتيجة 

بفوزه  المجموعات  دور  في  لمجموعته  وتصدره   ،1  -  3
اللبناني بنتيجة  العراقي والخيام  على: كل من اشتي 

رئيس  المهندي،  أحمد  بن  خليل  حرص  وقد   .0  -  3
االتحاد القطري والعربي واآلسيوي النائب األول لرئيس 

الفائزين،  لجميع  التهنئة  توجيه  على  الدولي،  االتحاد 

مؤكدا أنهم استحقوا التتويج بعد الجهود الكبيرة التي 

بذلوها منذ انطالق المنافسات وتفوقوا رغم قوة وصعوبة 

المباريات والتنافس.

أن  مؤكدا  للبطولة،  األردني  بالتنظيم  المهندي  وأشاد 

بهذه  وخرج  المسؤولية  قدر  على  كان  األردني  االتحاد 

النسخة بأفضل صورة من الناحية الفنية والتنظيمية 

أيضا.

بكل  نجحت  البطولة  لألردن..  شكرا  المهندي:  وقال 

المقاييس وبشهادة الجميع، ونلتقي في أحداث رياضية 

أخرى قريبا.

{ المهندي والمال مع رئيس االتحاد االردني

{ محمد عبدالله يتوج أبطال الرجال
المهندي: شكرا لألردن على هذا التجمع.. والبطولة ناجحة بكل المقاييس 

محمد الجزار كتب

بعد تغلبه على المنتخب السعودي

عنابي السلة.. »بطاًل للخليج«

كأس  بطولة  بلقب  الوطني  المنتخب  توج 

عاما،   18 تحت  للشباب  السلة  لكرة  الخليج 

نادي  صالة  على  اإلمارات  دولة  استضافتها  التي 

على  فوزه  بعد  دبي،  بمدينة  الرياضي  الوصل 

المباراة  51( في  نظيره السعودي بنتيجة )-75 

المغيصيب  سعد  بن  محمد  وحرص  النهائية. 

أمين  الكوراري  وسعدون  السلة،  اتحاد  رئيس 

الدوسري  وطالل  البعثة  رئيس  العام  السر 

أمين  الكعبي  عجالن  وناصر  المنتخب  مدير 

أمس  المباراة  حضور  على  المساعد  السر 

تكريم  وتم  البطولة.  نهائي  في  العنابي  لدعم 

الراعية  والمؤسسات  والشركات  البطولة  حكام 

للبطولة، وكذلك تم تكريم نادي الوصل االماراتي 

وكل  بملعبه  الخليجية  للبطولة  المستضيف 

من ساهم وشارك في إنجاح البطولة.

جانب  من  قوية  النهائية  المباراة  جاءت 

لالعبي  كانت  األفضلية  أن  إال  المنتخبين، 

في  الحاسمة  األوقات  على  سيطروا  الذين  قطر 

في  الفارق  زيادة  ثم  ومن  األول،  الشوط  فترتي 

النتيجة ودخول فترتي الشوط الثاني بأريحية، 

والمحافظة على هذا الفارق وتحقيق الفوز.

والرميات  المرتد  الهجوم  في  قطر  العبو  وتألق 

مؤثر  بشكل  العب  من  أكثر  وبرز  الثالثية، 

حافظ  التي  الحاسمة  األوقات  في  وخاصة 

وفي  النقاط،  من  مريح  بفارق  التقدم  للمنتخب 

ومحمد  ياسين  وحمد  هاشم  محمد  مقدمتهم 

ندو الذين تنافسوا لحصد لقب أفضل العب في 

المباراة، إال أن اللقب ذهب عن جدارة إلى الالعب 

سلطان أبو عيسى الذي تميز في الهجوم وسجل 

12 نقطة، وفي الدفاع بإفساده أكثر من هجمة، 

فضال عن تحقيقه األفضل في المتابعة.

واستحق المنتخب القطري حصد لقب البطولة 

في  الفوز  تحقيقه  بعد  واستحقاق  جدارة  عن 

أدوار  طوال  خاضها  التي  السبع  مبارياته  جميع 

في  الفوز  حقق  المجموعات  دور  ففي  البطولة، 

خمس انتصارات متتالية على كل من الكويت 

 )45  61-( واإلمارات  األولى،  الجولة  في   )51  64-(

في   )47  63-( والبحرين  الثانية،  الجولة  في 

الجولة الثالثة، والسعودية )-79 55( في الجولة 

الخامسة  الجولة  ( في   32 الرابعة، وعمان )-82 

والختامية.

عوض الكباشي كتب محمد 
المغيصيب:

لقب 
عن جدارة

اتحاد  رئيس  المغيصيب  سعد  بن  محمد  أعرب 

إلى  المنتخب  بتأهل  الكبيرة  سعادته  عن  السلة، 

الخليج  كأس  بلقب  وتتويجه  آسيا  كأس  بطولة 

استضافتها  التي  الخليجية  البطولة  في  للشباب 

اإلمارات.

لمنتخبنا  االتحاد  رئيس  المغصيب  محمد  وبارك 

بالفوز باللقب وقدم التهاني إلى كل من سعادة الشيخ 

األولمبية  اللجنة  رئيس  ثاني  آل  حمد  بن  جوعان 

ثاني  آل  عبدالرحمن  بن  سعود  والشيخ  القطرية 

األمين  البوعينين  وجاسم  لالتحاد  الفخري  الرئيس 

العام للجنة األولمبية والى العبي منتخبنا الوطني على 

األداء والنتائج التي قدمها الفريق في البطولة.

 منتخبنا 
َّ

وأضاف رئيس االتحاد القطري لكرة السلة: أن

كأس  بلقب  التتويج  استحق  للشباب  الوطني 

الخليج.. بعد ان قدم مباريات كبيرة على مدار مشواره 

إلى  الوصول  خاللها   
َّ

استحق الخليجية،  البطولة  في 

نهائيات كأس آسيا عن جدارة واستحقاق.

أسرة  إلى  يحسب  اإلنجاز  هذا   
َّ

أن المغيصيب  وأوضح 

ق   للشباب حقَّ
َّ

كرة السلة، السيما أن ُمنتخَبنا الوطني

الخليجية  البطولة  بلقب  بتتويجه  الصعبة  المعادلة 

وحجزه تذكرة العبور إلى نهائيات كأس آسيا.

ناصر الكعبي:

االدعم كان في الموعد
لالتحاد  المساعد  السر  أمين  الكعبي  عجالن  ناصر  أشاد 

العبو  قدمه  الذي  المتميز  بالمستوى  السلة  لكرة  القطري 

الالعبين  إلى  بالشكر  وتوجه  واإلداري  الفني  وجهازهم  الفريق 

الجهد  بنفس  االستمرار  متمنيا  البطولة  في  قدموه  ما  على 

والعطاء وتقديم األفضل خالل االستحقاقات المقبلة. 

السلة  لكرة  القطري  لالتحاد  المساعد  السر  أمين  وأضاف 

ان  واستطاع  البطولة  خالل  الموعد  في  كان  العنابي  إن  قائال 

التتويج  وبعد  الجميع  احترام  واستحق  األنظار،  يخطف 

بلقب كأس الخليج والتأهل لنهائيات كاس آسيا نطمح إلى 

األفضل في االستحقاقات المقبلة.

لالتحاد  المساعد  السر  أمين  الكعبي  عجالن  ناصر  وختم 

اإلمارات  في  البعثة  مع  التواجد  على  حرص  الذي  القطري 

: ان االتحاد القطري لكرة السلة استطاع ان يولي  حديثه قائالاً

االيجابية  النتائج  وبدأت  كبيرا  اهتماما  الشاب  المنتخب 

تظهر بعد حصد برونزية العرب.

سعدون الكواري: 

منتخبنا استحق البطولة
لالتحاد  العام  السر  أمين  الكواري  صباح  سعدون  قدم 

الوطني  منتخبنا  لالعبي  التهنئة  السلة  لكرة  القطري 

على األداء والنتائج التي قدمها الفريق في البطولة.

نجح  العنابي  إن  الوطني  منتخبنا  بعثة  رئيس  وقال 

من  كثيرا  استفاد  أن  بعد  راقية  مستويات  تقديم  في 

وتحقيقه  العربية  البطولة  في  األخيرة  مشاركته 

الميدالية البرونزية. 

ا من إحراز المركز  ن أيضاً  الُمنتخب تمكَّ
َّ

ا إلى أن مشيراً

الُمنتخبات  بطولة  في  البرونزية  والميدالية  الثالث 

ا في  ة للشباب، والتي اخُتتمت منافساتها مؤخراً
َّ

العربي

سيرتاح  المنتخب  الكواري:  سعدون  وأضاف  القاهرة. 

للبطولة  جيدة  بصورة  إعداده  يواصل  ثم  العودة  بعد 

 8/  21 من  بداية  تنطلق  والتي  لها  تأهل  التي  اآلسيوية 

المنافسة  أن  إلى  ا  مشيراً طهران،  اإليرانية  بالعاصمة 

العبي  في  كبيرة  ثقتنا  لكن  وقوية  صعبة  ستكون 

منتخبنا الوطني للشباب.


