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هاالند يعبر بالسيتي فخ وست هام ..!
الممتاز،  اإلنجليزي  بالدوري  الجديد  الموسم  في  األولى  موقعته  من  فائزا  سيتي  مانشستر  خرج 

بتغلبه على مضيفه وست هام يونايتد 2-0 مساء األحد.

وسجل إيرلينج هاالند هدفي اللقاء في الدقيقتين 36 )من ركلة جزاء( و65.

4-3-3، حيث وقف ناثان أكي  واعتمد مدرب مانشستر سيتي جوسيب جوارديوال، على طريقة 

إلى جانب روبن دياز في عمق الخط الخلفي، بإسناد من الظهيرين كايل ووكر وجواو كانسيلو.

دي  وكيفن  جوندوجان  إلكاي  األلعاب  صناعة  ثنائي  تحرك  فيما  االرتكاز،  العب  دور  رودري  وأدى 

بروين، خلف ثالثي الهجوم المكون من فيل فودين وجاك جريليش وإيرلينج هاالند.

جلسة مع الجابوني تحسم مصيره والمهاجم السوري يبدأ تدريباته اليوم

بوبيندزا للشباب.. والسومة للعربي

تمهيدًا  أمس  الطبي  الفحص  السومة  عمر  السوري  المهاجم  اجتاز 

انتظار  في  اليوم  التدريبات  سيبدأ  حيث  العربي،  للنادي  النضمامه 

اإلعالن الرسمي عن الصفقة من قبل النادي.

الطبي  للفحص  وخضع  األول،  أمس  الدوحة  وصل  قد  الالعب  وكان 

االتفاق  وتم  العربي  النادي  في  المسؤولين  مع  جلسة  وعقد  أمس، 

خالل  األحالم  هجوم  الالعب  سيقود  حيث  التفاصيل،  مختلف  على 

في  المرجوة  اإلضافة  يحقق  بأن  عريضة  آمال  وسط  الجديد،  الموسم 

بها  يحظى  التي  الواسعة  والخبرات  يمتلكها  التي  الكبيرة  القدرات  ظل 

باعتباره أحد أبرز النجوم الذين وضعوا بصمتهم في الدوري السعودي 

خالل مشوار تألقه مع أهلي جدة السعودي.

السومة سيدخل قائمة العربي بداًل من الجابوني آرون سليم بوبيندزا 

الذي سينتقل لصفوف الشباب السعودي، حيث كانت هناك العديد 

من العروض خاصة من تركيا لضم مهاجم العربي، لكن التقارير تشير 

إلى إتمام االتفاق بينه وبين الشباب السعودي وسيرتدي قميص الليوث 

لمدة ثالثة مواسم تستمر حتى يونيو 2025.

وقد عقدت إدارة العربي عدة جلسات مع الالعب الجابوني مؤخرًا لالتفاق 

التدريبات  خاض  وقد  السعودي،  للشباب  رحيله  تفاصيل  كل  على 

أمس في انتظار إتمام إجراءات االنتقال للدوري السعودي بشكل كامل 

مباراة  في  مشاركته  إلى  التقارير  تشير  الذي  للسومة  مكانه  ليترك 

مباريات  قمة  في  المقبل  الخميس  يوم  الريان  أمام  الكبير  الديربي 

األسبوع الثاني من دوري نجوم QNB على استاد لوسيل المونديالي.

{ بوبيندزا{ عمر السومة

كتب             عادل النجار

إدارة العربي.. ال حس وال خبر !
ترفض إدارة النادي العربي التواصل مع اإلعالم بالرغم من 

تغيرات  حول  المنصات  مختلف  عبر  المتواترة  األخبار 

الرياضي  الوطن  حاول  وقد  الفريق،  صفوف  في  محتملة 

باعتباره  اإلعالمي  المسؤول  مع  يومي  بشكل  التواصل 

يرفض  لكنه  اإلعالم  وسائل  استفسارات  على  بالرد  المخول 

األخيرة  العمومية  الجمعية  أن  الرغم  على  االتصاالت،  على  الرد 

شهدت مداخلة من أحد األعضاء طالب خاللها بأن يكون هناك 

تواصل مع اإلدارة لنقل أخبار الفريق للجماهير، ووعد رئيس 

تواصل  هناك  يكون  بأن  فهد  بن  تميم  الشيخ  سعادة  النادي 

يتغير  لم  اآلن  حتى  لكن  اإلعالمية  المنظومة  عبر  مستمر 

الوضع، وينتظر الجميع تفعيل ذلك القرار وأن يعود التواصل مع 

اإلعالم لوضعه الطبيعي من جديد.

المتحدث 
الرسمي 

»ال يتحدث«.. 
ووعود 

بال جدوى

لمعايشة األندية األوروبية...

وفد المدربين المواطنين 
لـ »أوبين البلجيكي«

غادرت الدفعة األولى من وفد المدربين المواطنين باالتحاد 

القطري لكرة القدم الدوحة أمس األحد الموافق السابع من 

أغسطس الجاري، إلى العاصمة البلجيكية بروكسل لقضاء 

فترة معايشة بنادي أويبن البلجيكي – المملوك ألكاديمية 

أسباير– ضمن خطط االتحاد لالرتقاء بالمدرب المواطن 

بإشراف إدارة التطوير.

يتقدم الوفد فهد ثاني مدير إدارة التطوير باالتحاد القطري 

لكرة القدم بمشاركة مجموعة من نخبة المدربين 

المواطنين من األندية القطرية، ومنهم عمر الجيلي من نادي 

العربي وراشد الكبيسي من نادي قطر، وتستمر المعايشة 

لمدة ثالثة أسابيع.

وتأتي المعايشة األوروبية األولى للمدربين من أجل دعم 

المدرب المواطن، وتوفير كل ما يلزم لتطويره ورفع قدراته 

بما يخدم خطط االتحادالرامية لتواجد المدرب الوطني على 

الساحة الُكروية بشكل مؤثر وفعال.

وبهذه المناسبة وجه فهد ثاني مدير إدارة التطوير باالتحاد 

القطري لكرة القدم الشكر والتقدير لسعادة الشيخ حمد بن 

خليفة بن أحمد آل ثاني رئيس االتحاد على دعمه المتواصل 

وتوجيهاته المستمرة بضرورة االرتقاء بالمدرب المواطن على 

األصعدة كافة.

وشدد ثاني على أن سعادة رئيس االتحاد يوجه باستمرار 

على ضرورة استغالل اتفاقيات الشراكة والتعاون مع 

االتحادات حول العالم البتعاث المدربين إلى أوروبا لخوض 

تجارب معايشة وتطوير المستوى، وأن االتحاد ال يتوانى 

في النهوض بالمواهب التدريبية المؤهلة لقيادةاألندية 

والمنتخبات مستقباًل.

يواجه الوكرة بعد غد بالدوري

ملف المحترفين على طاولة الغرافة
إتمام  أجل  من  الغرافة  نادي  يعمل 

الالعبين  عقد  إلكمال  الُمتبقية  صفقاته 

حتى  ُممكن  وقت  أسرع  في  الُمحترفين 

إلى  الدخول  الغرافة  يتسنى ألندريا مدّرب 

الدوري  منافسات  في  القادمة  المباريات 

اغسطس  شهر  من  بداية  انطلق  الذي 

الجاري.

الغرافة  بنادي  الُكروي  الفريُق  ويوالي 

لخوِض  استعداًدا  اليومية  تدريباته 

نجوم  دوري  بطولة  في  الثانية  ُمباراته 

الوكرة  فريِق  مع  فيها  يلتقي  والتي   ،QNB
خليفة  استاد  على  الُمقبل  األربعاء  مساء 

الفريق  قه  حقَّ الذي  الفوز  بعد  الدولي 

على  الدوري  بطولة  منافسات  افتتاح  في 

هدٍف  مقابل  بهدَفين  السيلية  حساب 

وضع  في  للفهود   
ُّ

الفني الجهاَز  وبدأ  واحٍد، 

الخطوط العريضة لُخطة مواجهة الوكرة.

الغرافة  نادي  إدارة  ان  مصادر  وكشفت 

محمد  لضم  جادة  مفاوضات  في  دخلت 

الرياضي  الترجي  نادي  من  رمضان  بن 

الفريق. التونسي، العب وسط 

محمد  التونسي  مع  المفاوضات  وتجددت 

للحصول  الترجي  فريق  العب  رمضان  بن 

لتدعيم  الموسم  من  بداية  خدماته  على 

خالل  المقبلة  الفترة  خالل  الوسط  خط 

أندية  مع  مفاوضات  الحالي.مع  الموسم 

وعربية. مصرية 

في  نفسه  رمضان  بن  علي  محمد  فرض 

أفضل  من  كواحد  األخيرتين  السنتين 

القدم  كرة  سماء  في  الصاعدة  المواهب 

التونسية.

22 عاما تألق  وكان العب الوسط صاحب الـ

التونسي  الترجي  نادي  مع  الفت  بشكل 

يجدد  أن  قبل  الماضي،  الموسم  خالل 

مسابقتي  في  الحالي  الموسم  في  تألقه 

الدوري المحلي ودوري أبطال أفريقيا.

إفريقي  العب  أفضل  بجائزة  الالعب  وتوج 

يمنحها  التي  السمراء  القارة  داخل  ناشط 

على  متقدما    foot-africa.com  موقع 

مازمبي  العب  كيتامباال  جفتي  الكونغولي 

أساك  العب  كوناتي  كريم  واإليفواري 

أبيدجان.

{ محمد بن رمضان  { من مباراة الغرافة أمام السيلية بالدوري

التونسي محمد بن رمضان يدخل خيارات الفهود 

كتب           عوض الكباشي

لمدة »3« أسابيع

كشف أسماء حكام الجولة الثانية

الريان يفتقد أحمد ياسر

الجاسم حكمًا 
لقمة العربي والريان

»الرياضة للجميع« يعزز الثقافة 
الرياضية العائلية في قطر

العب  ياسر  أحمد  الدولي  على  أجريت  التي  األشعة  أثبتت 

فريق الكرة بنادي الريان، إصابته بتمزق من الدرجة الثانية 

إثرها  على  يبتعد  التي  اإلصابة  وهي  الخلفية،  العضلة  في 

عن المالعب لمدة تتراوح من أسبوعين إلى ثالثة أسابيع.

مع  فريقه  مباراة  في  لالصابة  تعرض  ياسر  أحمد  وكان 

الشمال بالجولة األولى من الدوري، والتي خرج على اثرها من 

الملعب ولم يستطع إكمال المباراة.

عن  كوردوفا  التشيلي  بقيادة  للريان  الفني  الجهاز  ويبحث 

بديل للمدافع الدولي، وذلك للدفع به خالل المباريات المقبلة 

خسارته  لتعويض  الريان  خاللها  يسعى  والتي  للفريق 

المفاجئة أمام الشمال في الجولة األولى.

ودفع الجهاز الفني للريان خالل المباراة األولى في الدوري عدد 

منها  يعاني  التي  الغيابات  لتعويض  الشباب  الالعبين  من 

لم  النتيجة  ولكن  جيد  بشكل  منهم  العديد  وظهر  الفريق، 

تكن على ما يرام.

أعلنت إدارة التحكيم باالتحاد القطري لكرة القدم أسماء 

حكام مباريات الجولة الثانية للدوري القطري، والتي ستقام 

أيام الثالثاء واألربعاء والخميس القادمين.

ويدير مباراة أم صالل والسد المقررة الثالثاء سعود العذبة 

حكما للساحة، خالد عايد المساعد األول، ناصر الدوس 

المساعد الثاني، محمد الشريف حكمًا رابعًا، عبد الهادي 

الرويلي حكما للـ VAR … ومساعده وفيصل عيد.

أما مباراة قطر والمرخيه فيديرها كل من: خميس المري، 

ماجد هديرس، عبد المجيد الكربي، محمد العبيدلي، 

محمد أحمد الشمري وطالب سالم.

فيما يدير مباراة الغرافة والوكرة الطاقم المكون من: عبد 

الهادي الرويلي، يوسف عارف، زاهي الشمري، محمد ناصر، 

حمد السبيعي وخالد عايد.

ويدير مباراة السيلية و الشمال طاقم مكونا من: محمد 

أحمد الشمري، فيصل عيد، ماجد هديرس، حسين 

السيد، عبد الرحمن الجاسم وعبدالمجيد الكربي، فيما 

يدير مباراة األهلي والدحيل الطاقم المكون من يوسف 

الشرشني، جمعة البورشيد، حمد العجي، نايف القادري، 

خميس المري، زاهي الشمري. 

ويدير قمة العربي والريان الطاقم المكون من: عبد الرحمن 

الجاسم، طالب سالم، سعود أحمد، محمد المزيد، سعود 

العذبة ويوسف عارف.

تشهد الفعاليات واألنشطة الرياضة المتنوعة، التي 

ينظمها االتحاد القطري للرياضة للجميع، تحت مظلة وزارة 

الرياضة والشباب، نشاطا مكثفا، من خالل تنوع البرامج 

المقررة، ضمن روزنامة طموحة، تقدم للمجتمع 575 حدثا 

رياضيا، مخصصة لكل فئات المجتمع، ومختلف األعمار 

واالهتمامات، وعلى الرغم من شمولية وتنوع الروزنامة 

العامة، فقد تمت إضافة برنامج جديد وخاص، يعنى 

بفترة الصيف، ويتضمن 124 نشاطا رياضيا وحركيا، 

يأتي ضمن مبادرة »استثمر وقتك«.

ومع وجود كل هذا الزخم الرياضي، ينظم اتحاد الرياضة 

للجميع، في ذات الوقت، مجموعة من األنشطة األخرى 

المستمرة، طوال السنة، ومن بين تلك األنشطة، برنامج 

أسرة لوسيل الرياضية، الذي يقام أسبوعيا في حلبة 

لوسيل الرياضية، حيث يخصص يوم األربعاء للنساء 

فقط، اعتبارا من الساعة الخامسة مساء وحتى السابعة 

مساء، بينما تستقبل صالة لوسيل، في يوم الجمعة كل 

أفراد العائلة، في ذات التوقيت من الخامسة مساء وحتى 

السابعة مساء

{ عبد الرحمن الجاسم



طـمـوحـاتنـا بال حـدود.. وسـنلعب مـن أجــل الفـوز و»التعـويـض«

محـمد  بـن  تميــم  الشـيخ  ســعادة  أكــد 

آل ثاني، نائب رئيس نادي أم صالل، أن 

فريقه قدم أداء جيدا في بداية المشوار 

ال  النتيجة  أن  إلى  مشيرا  األهلي،  أمام 

نجاح  على  عطفا  بالمباراة  لها  عالقة 

الجديد  للموسم  التحضير  في  ناديه 

المحلية  العناصر  مــن  عــدد  بإضافة 

إلى جانب الالعبين المحترفين وجهاز 

فني وطني بقيادة وسام رزق، وهو مدرب 

وطني صاحب فكر كبير.

وقال نائب رئيــس نادي أم صالل لـ$ 

انــطــالقــة  ــــل  أج مـــن  االســــتــــعــــدادات  إن 

الجديد  الموسم  فــي   QNB نجوم  دوري 

أن  مــوضــحــا  قــويــة،  ـــاءت  ج  2022 /2023
ظل  ــي  ف لــلــغــايــة  جــيــدة  تعتبر  الــبــدايــة 

أكمل  فريقه  وأن  االستثنائية  الــظــروف 

المرحلة  في  ممتازة  بصورة  التحضيرات 

ـــــداد قــبــل الــســفــر إلقــامــة  األولـــــى مـــن اإلع

وواصل  بتركيا،  للفريق  إعــدادي  معسكر 

العوة  بعد  جيدة  بــصــورة  التحضيرات 

وصلنا  أن  إلى  الناجح  تركيا  معسكر  من 

محمد  بــن  تميم  الشيخ  وتــابــع  لــلــدوري. 

قـــائـــال: نــســعــى ألن يــكــون  تــصــريــحــاتــه 

الدوري  القادم أفضل بعد انطالق مباريات 

المشوار  بداية  في  األهلي  أمام  والخسارة 

نأمل  وكــنــا 

اللقاء  ننهي  أن 

ـــالث.  ـــث بـــالـــنـــقـــاط ال

محمد  بن  تميم  الشيخ  وأشار 

كبيرة  صــالل  أم  فــريــق  طموحات  أن  إلــى 

إن  وقال  حــدود«،  »بال  الجديد  الموسم  في 

الهدف األول الذي يتطلع إليه الفريق هو أن 

يكون ضمن األربعة الكبار في دوري نجوم 

الموسم،  بطوالت  بإحدى  يفوز  وأن   QNB

وأعــــــــــرب 

عـــــن رضـــــاه 

عــــن االخــــتــــيــــارات 

الفني  ــاز  الــجــه بــخــصــوص 

والالعبين.

وأضاف: ثقتنا كبيرة في أن الفريق أصبح 

هــدفــه،  تحقيق  عــلــى  قـــــادًرا 

المربع  طــمــوح  بـــات  حــيــث 

مضى،  وقـــت  أي  مــن  أقـــرب 

الفني  للجهاز  الكبيرة  للجهود  يعود  وذلــك 

جهود  وأيــًضــا  رزق،  وســام  الوطني  بقيادة 

واإلداري والطبي، باإلضافة  الفني  الجهاز 

إلى روح األسرة الواحدة التي تجمع إدارة 

الفنية  واألجــهــزة  الالعبين  مع  الــنــادي 

واإلدارية والروح القتالية لالعبين وهي 

التي  الــجــّيــدة  والنتائج  الفريق  ســر 

يتوقع أن يحققها، وإن شاء الله هدفنا 

نتنازل  ولن  المربع  في  الــدوري  إنهاء 

حظوظنا  على  للدفاع  وسنقاتل  عنه 

قادرون  ونحن  األخيرة،  الجولة  حتى 

على تحقيق ذلك.

أن  صالل  بأم  الكرة  جهاز  رئيس  وتوقع 

منافسة  الجديد  الموسم  دوري  يشهد 

القاع،  أو  المربع  أو  القمة  على  سواء  قوية 

إلى  الفرق  عــدد  تقليص  قــرار  بعد  خاصة 

-2022 المقبل  الــمــوســم  مــن  بــدايــة   10
اللقب  على  المنافسة  أن  وأكـــد   ،2023
ستكون بين أكثر من فريق، وقال: »هناك 

الهبوط،  شبح  من  الــهــروب  ستحاول  فــرق 

وبالنسبة لفريقنا فسنحاول أن نكون بين 

فرق المربع الذهبي، وأتوقع أن تكون هناك 

مفاجأة في الهبوط«.

وأوضح الشيخ تميم بن محمد أن المنافسة 

في الموسم الحالي ستكون أقوى من 

خالل  من  ذلــك  ووضــح  السابقة،  المواسم 

التي جاءت  األولى للدوري  الجولة  مباريات 

جميعها مثيرة وقوية على الرغم من األجواء 

التي لعبت فيها المواجهات، وقال: مع مرور 

بين  وأقوى  أكبر  التنافس  سيكون  الوقت 

الفرق المشاركة، خاصة أن هناك العبين 

يحتاجون  األنــديــة  مــن  العديد  فــي  ــددا  ج

لالنسجام.

ـــادي أم صـــالل أن  وتــمــنــى نــائــب رئــيــس ن

البطولة،  الــجــمــاهــيــري  الــحــضــور  يــثــري 

األهم  هي  الجماهيرية  الناحية  أن  خاصة 

أم  إدارة  إن  وقـــال  روعــتــه،  ــدوري  ــل ل وتعيد 

بعدد  الفريق  تدعيم  على  حرصت  صالل 

أو  مواطنين  ســـواء  الــجــدد  الالعبين  مــن 

على  قـــادرًا  الفريق  يكون  حتى  محترفين 

بالمربع  ــد  ــواج ــت وال طــمــوحــاتــه  تحقيق 

الذهبي.

مع  تعاقدنا  وتــابــع: 

جوناثان  اإليفواري 

المهاجم  كودجيا 

لفريق  الــســابــق 

الـــغـــرافـــة لــمــدة 

ـــــد،  مـــوســـم واح

والــــــهــــــولــــــنــــــدي 

الــمــغــربــي األصــــل إدريـــــس الــصــديــقــي، 

والبرتغالي  الخفيفي،  عبدالله  والمغربي 

جــــواو كـــارلـــوس تــيــكــســيــرا، واألوزبـــكـــي 

رشـــيـــدوف، وجــمــيــع اخــتــيــاراتــنــا جــاءت 

»نـــوعـــيـــة« وبــــدراســــة مـــن أجــــل الــظــهــور 

بــمــســتــوى مــغــايــر عــن الــــذي شــاهــد فيه 

الجميع النادي في الموسم الماضي.

وأثنى الشيخ تميم بن محمد آل ثاني نائب 

الكرة  جهاز  رئيس  صــالل  أم  نــادي  رئيس 

الجديد  للموسم  فريقه  استعدادات  على 

من  استفادة  أكبر  حققوا  الصقور  وقــال: 

المعسكر التركي الذي شهد عدة مباريات 

متدرجة وقف من خاللها الجهاز الفني على 

وكان  الجديد،  للموسم  الفريق  جاهزية 

أكبر  تحقيق  المعسكر  ــذا  ه مــن  هدفنا 

جيد  بشكل  لالستعداد  ممكنة  استفادة 

للموسم الجديد.

ـــع الــشــيــخ تــمــيــم حــديــثــه قــائــال:  ـــاب وت

ستكون  الموسم  هــذا  الـــدوري  منافسات 

األنــديــة،  كافة  جاهزية  ظــل  فــي  صعبة 

على  الــالعــبــيــن  فــي  كــبــيــرة  ثقتنا  لــكــن 

بــالــنــادي،  يليق  الـــذي  بالشكل  الــظــهــور 

في  المقدمة  فرق  ضمن  نكون  ألن  ونتطلع 

هذا الموسم االستثنائي.

تــمــيــم عــلــى تقديم  الــشــيــخ  وحــــرص 

برئاسة  الــنــادي  إدارة  إلــى  الشكر 

بن  عبدالعزيز  الشيخ  ســعــادة 

والشيخ  ثاني  آل  عبدالرحمن 

عــبــدالــعــزيــز بـــن ســـعـــود عبد 

جهاز  رئيس  ثاني  آل  الرحمن 

الكرة بالنادي وكل العاملين في 

النادي على المجهود الكبير الذي 

لــإدارة  التوفيق  وتمنى  بــه،  يقوم 

إلى  الــفــريــق  تــقــود  وأن  مهمتها  فــي 

الحالي  الموسم  المنافسة بقوة في 

والفوز بإحدى البطوالت.

نائب  تمنى  تصريحاته،  ختام  وفي 

الــتــوفــيــق  أم صــــالل  نـــــادي  رئـــيـــس 

في  ــة  ــاص خ الــوطــنــي،  للمنتخب 

الجهات  من  الموضوع  البرنامج  ظل 

المسؤولة عن العنابي، مشيرا إلى 

متميز  بمستوى  ظهر  العنابي  أن 

األخــيــرة  األوروبـــيـــة  التصفيات  فــي 

وطالب  الذهبية،  الكأس  في  وقبلها 

في  المنتخب  بمساندة  الجميع 

المرحلة  وهــي  المقبلة  المرحلة 

كأس  الحلم  انطالق  قبل  الحاسمة 

اللعب  أن  إلى  مشيرا   ،2022 العالم 

يعتبر  الــمــونــديــالــيــة  الــمــالعــب  ــي  ف

الدوافع  من  الكثير  ولــه  إيجابيا  أمــرا 

لالعبين.
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{ من تدريبات أم صالل

الشيخ تميم بن محمد نائب رئيس نادي أم صالل يؤكد لـ $:

خسارة السد »لن تخدعنا«..!

{ من مباراة األهلي وأم صالل في الجولة األولى

{ وسام رزق 

استعدادا لمواجهة الزعيم

»الصقور« يواصل التحضيرات
يوالي فريق الكرة بنادي أم صالل تحضيراته من 

مباريات  انطالق  قبل  اليومية  التدريبات  خالل 

للموسم   QNB نجوم  دوري  من  الثاني  األسبوع 

السد  مع  تجمعه  التي  والمواجهة   2023  -  2022
في الساعة 5:30 مساء يوم غد الثالثاء الموافق 9 

2022 على استاد خليفة الدولي. أغسطس 

لقب  حامل  السد  أمام  اللقاء  صالل  أم  ويخوض 

من  كبير  تحد  أمام  صالل  أم  وسيكون  البطولة، 

بنتيجة  للخروج  لديه  ما  أفضل  تقديم  أجل 

ان  قبل  يعاني  الزعيم  أن  خاصة  إيجابية، 

خسارة  بعد  نقاط  بدون  وهو  المباراة  يدخل 

الجولة األولى بنتيجة 3 - 4 أمام فريق المرخية، 

اآلخر  هو  للخسارة  تعرض  قد  صالل  أم  وكان 

خالل  األهلي  فريق  أمام  مقابل  دون  بهدف 

األسبوع األول.

وسيكون أم صالل حريًصا على تقديم أفضل 

وحصد  إيجابية  بنتيجة  للخروج  لديه  ما 

السد  ويسعى  بالنقاط،  والظفر  الفوز  نقاط 

أمام  األول وتعويض الخسارة  لتحقيق فوزه 

العددي  النقص  من  الرغم  على  المرخية، 

تواجد  عدم  بسبب  الفريق  منه  يعاني  الذي 

نتيجة  وستكون  الوطني،  المنتخب  العبي 

األهمية  المباراة ونقاطها على درجة عالية من 

للفريقين.

تعاقداتنا 
»نوعية«.. 

ووسام رزق 
مدرب صاحب 

فكر كبير

بدايتنا في 
الدوري »جيدة«.. 

وال نستحق 
الخسارة 

أمام األهلي

كتب       عوض الكباشي

{ الشيخ 

تميم بن محمد

{ من مباراة السد 

وام صالل في 

الموسم الماضي 
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عقدت أمس بحضور وزير الرياضة التركي ورئيس االتحاد

البوعينين يحضر عمومية اتحاد التضامن اإلسالمي

محمد  التركي  الرياضة  وزير  بحضور 

بن  عبدالعزيز  واألمير  أوغلو  قصاب 

الرياضي  االتحاد  رئيس  الفيصل  تركي 

بن  جاسم  وسعادة  اإلسالمي  للتضامن 

راشد البوعينين أمين عام اللجنة االولمبية 

القطرية، وخليل الجابر مدير إدارة الشؤون 

ومسؤولي  رؤساء  من  والعديد  الرياضية 

األمس  صباح  انعقدت  االولمبية  اللجان 

الجمعية العمومية الحادية عشرة لالتحاد 

الرياضي للتضامن اإلسالمي بفندق »جراند 

وسط  التركية  قونيا  بمدينة  ميلينيوم« 

حضور كبير وفعال من طرف جميع اللجان 

الرياضي  االتحاد  في  االعضاء  األولمبية 

للتضامن اإلسالمي. 

 وافتتح األمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل 

رئيس االتحاد الرياضي للتضامن اإلسالمي 

عشرة  الحادية  العمومية  الجمعية  أعمال 

الحضور  بجميع  ترحيبية  كلمة  خالل  من 

الهام  الحدث  هذا  ينتظر  الجميع  وقال: 

اإلسالمي  التضامن  ألعاب  دورة  انطالق  وهو 

 4 كل  تقام  والتي  الخامسة  نسختها  في 

هذه  ان  يعلم  الجميع  وأضاف:  سنوات، 

بسبب  سنة  لمدة  تأجيلها  تم  النسخة 

جائحة  بعد  العالم  بها  مر  التي  الظروف 

يوم  الله  بإذن  وقال:  كورونا..  فيروس 

واالفتتاح  البداية  بضربة  سنحتفل  غد 

الرسمي للمنافسات. 

للتضامن  الرياضي  االتحاد  رئيس  وتابع 

به  يقوم  وما  الدورة  هذه  ان  قوله:  اإلسالمي 

ماهو  وبرامج  وأنشطة  فعاليات  من  االتحاد 

تركز  والتي  السامية  لألهداف  تجسيد  إال 

على ترسيخ مبادئ عدم التمييز بين األديان 

والمبادئ  أواصر  وتوثيق  وااللوان  واألجناس 

بالحركة  النهوض  على  والعمل  الرياضية 

العالم  دول  في  واالولمبية  الرياضية 

بهدف  كبير  طموحنا  وقال:  اإلسالمي، 

تفعيل  على  والعمل  االتحاد  هذا  تطوير 

متعددة  لجان  تشكيل  خالل  من  دوره 

إلى  به  والوصول  مستواه  من  للرفع  ولوائح 

اإلسالمي  المستويين  على  مرموقة  مكانة 

بعض  على  العمل  خالل  من  والدولي 

الخطوات اإلستراتيجية.. كما أعلن األمير 

كلمته  في  الفيصل  تركي  بن  عبدالعزيز 

عن رغبته في الترشح لعهدة جديدة. 

 هذا وقد ناقشت الجمعية العمومية العديد 

من المواضيع التي تخص االتحاد وبطوالته 

خالل  من  مستقبال  تطويره  على  والعمل 

المتخصصة  اللجان  من  العديد  إنشاء 

المراجعة  لجنة  تشكيل  بينها  من 

جديدة  أسس  وضع  بهدف  المؤسساتية 

للنهضة باإلتحاد من الناحية المؤسساتية 

من  لالستفادة  لأللعاب  لجنة  وتشكيل 

تجربة قونيا 2021.

قونيا

عبد الناصر البار 

موفد لجنة اإلعالم الرياضي 

تصوير 

 خالد المسلماني - سالم السعدي

{ حضور سعادة جاسم البوعينين وخليل الجابر عمومية التضامن اإلسالمي

عبدالعزيز بن تركي الفيصل : نطمح لالرتقاء باالتحاد 

اليوم على مالعب مدينة قونيا

عنابي اليد والقوى يبدآن مشوارهما بالدورة
مبارياته  أولى  اليد  كرة  عنابي  يخوض 

اإلسالمي  التضامن  ألعاب  بدورة  الرسمية 

ظهر اليوم عندما يواجه المنتخب المغربي 

ضمن لقاءات المجموعة األولى عند الساعة 

الواحدة ظهرا على القاعة الرياضية ببلدية 

ويسعى  قونيا،  بمدينة  »سيلكوكلو« 

انتصاراته  أول  لتحقيق  الوطني  منتخبنا 

الظفر  أجل  من  المغربي  شقيقه  على 

بأفضل إنطالقة قبل المواجهتين المقبلتين 

اللذين  والعراقي  السعودي  المنتخب  ضد 

عشرة  الحادية  الساعة  عند  اليوم  يلعبان 

ظهرا على نفس الصالة. 

هذا وسوف تشهد الفترة المسائية مشاركة 

على  ورجال  سيدات  القوى  ألعاب  عنابي 

متر   100 سباقات  في  قونيا  ملعب  مضمار 

و400 متر و800 متر و5000 متر إضافة للقفز 

توسين  الثنائي  سيشارك  حيث  بالزانة، 

أقوندودي وسعيد السحوتي في سباق 100 

كما  مساء،  الثالثة  الساعة  من  بداية  متر 

منصوري  سمر  العنابي  العبة  ستشارك 

الساعة  عند  بالزانة  القفز  لعبة  نهائي  في 

العبنا  ويخوض  دقائق،  خمس  إال  الرابعة 

في  حواجز  متر   400 سباق  حميدة  باسم 

دقيقة،  وثالثين  وخمسة  الرابعة  الساعة 

متر   400 سباق  في  إبراهيم  عمار  ويشارك 

وعشرين  وخمسة  الخامسة  الساعة  عند 

ثنائي  يشارك  متر   800 سباق  وفي  دقيقة، 

الرحيم  وعبد  الله  عبد  أبوبكر  العنابي 

مساء،  السادسة  الساعة  تمام  في  حسن 

كما يخوض العبنا محمد القرني منافسات 

سباق 5000 متر عند الساعة السادسة و35 

دقيقة.

{ من تدريبات عنابي اليد

اجتماع فني لعنابي الطائرة والقوى
الرياضية  بالقرية  أمس  يوم  عقد 

الخاص  الفني  االجتماع  قونيا  بمدينة 

حيث  القوى،  وألعاب  الطائرة  بعنابي 

اإلقامة  بمقر  االجتماعات  قاعة  شهدت 

صباحا  عشرة  الحادية  الساعة  عند 

القوى  ألعاب  ببعثة  خاصا  اجتماعا 

المنافسات  في  مشوارها  ستبدأ  التي 

اليوم، وشهد االجتماع الحديث عن نظام 

حتى  التحكيم  وعن  وقوانينها  البطولة 

يكون الجميع على دراية تامة بالقوانين 

عقد  كما  األلعاب،  هذه  ستحكم  التي 

عند  الطائرة  لعنابي  الفني  االجتماع 

هو  وناقش  والنصف  الثالثة  الساعة 

تتعلق  التي  الفنية  األمور  كل  اآلخر 

ألعاب  دورة  ومنافسات  بالمباريات 

التضامن اإلسالمي.

{ جانب من تدريبات عنابي ألعاب القوى

األمين العام يزور البعثة بالقرية الرياضية
قام سعادة جاسم بن راشد البوعينين 

القطرية  األولمبية  للجنة  العام  األمين 

البعثة  لمقر  بزيارة  أمس،  يوم 

بمدينة  الرياضية  القرية  في  القطرية 

وحفل  الرسمية  االنطالقة  قبل  »قونيا« 

االفتتاح، حيث التقى سعادته ببعثات 

منتخباتنا الوطنية المشاركة في دورة 

المجهودات  بذل  على  وحثهم  األلعاب، 

الذي  المشرف  األداء  وتقديم  والعطاء 

يليق بالمكانة الرياضية لدولة قطر في 

دورة التضامن اإلسالمي. 

تفقدية  بجولة  سعادته  قام  كما 

العمل  سير  على  واطلع  البعثة،  لمبنى 

اإلداري  الوفد  بها  يقوم  التي  واإلجراءات 

على  القائمة  جهودهم  وثمن  القطري، 

دورة  خالل  األدعم  مشاركة  مهام  تسهيل 

ألعاب التضامن اإلسالمي.

عيسى غانم:

هدفنا مشاركة مميزة
اإلداري  الوفد  رئيس  غانم  عيسى  قال 

وفد  إن  اإلسالمي  التضامن  العاب  بدورة 

العنابي يعتبر من اكبر الوفود المشاركة 

بوجود ما يقارب 200 شخص ضمن الوفد 

وقال  وإداريين،  العبين  بين  المشارك 

منافسات  ضمن  مشاركا  العبا   95 لدينا 

السيدات،  فئة  في  العبة  و22  الرجال 

ومميزة  جيدة  لمشاركة  نتطلع  وأضاف: 

وتحقيق إنجازات نرفع بها علم الدولة في 

هذه األلعاب اإلسالمية. 

معظم  أن  إلى  غانم  عيسى  وأشار   

األلعاب  في  المشاركة  االتحادات 

جاهزة  وهي  جيدة  بتحضيرات  قامت 

الوطنية  ومنتخباتنا  للمنافسات 

رياضات   3 منها  لعبة   14 ستخوض 

والطائرة،  والسلة  اليد  كرة  جماعية 

إضافة للعديد من الرياضات الفردية. 

تعتبر  البطولة  هذه  ان  غانم  عيس  وأكد   

الوطنية  ولالتحادات  لالعبينا  تحضيرية 

وقال:  القادمة،  القارية  للمشاركة  تحسبا 

اليد  لمنتخب  ذهبية  مشاركة  ننتظر 

والطائرة كما الننسى الصقر الذهبي معتز 

برشم الذي سيكون حاضرا في الدورة.

عيسى غانم

كازاخستان تتصدر بثالث ذهبيات

تصدرت دولة كازاخستان منافسات دورة 

يومين  أول  في  اإلسالمي  التضامن  ألعاب 

 3 منها  ملونة  مداليات   6 لــ  بحصدها 

ذهبيات وواحدة فضية وبرونزيتان، وتألق 

منافسات  في  الكازاخستان  الرياضيون 

التي  المضمار  على  الدراجات  سباقات 

قونيا،  بمدينة  األول  وأمس  أمس  أقيمت 

برصيد  ثانيا  اإلمارات  دولة  وجاءت 

ثالثا  وأوزبكستان  ذهبية  واحدة  ميدالية 

وبرونزيتين  فضية  ميداليات  بثالث 

وخامسا  برونزية  بميدالية  إيران  ورابعا 

ماليزيا برصيد ميدالية واحدة برونزية.

{ سيطرة كازاخستانية

محمد أوغلو: 

سعداء باالستضافة.. وقونيا جاهزة
الرياضة  وزير  أوغلو  قصاب  محمد  أكد 

حضوره  خالل  كملته  في  التركي 

الرياضي  لالتحاد  العمومية  للجمعية 

قونيا  مدينة  أن  اإلسالمي  للتضامن 

النطالق  االستعداد  أتم  وعلى  جاهزة، 

من  الخامسة  النسخة  منافسات 

وقال:  اإلسالمي،  التضامن  ألعاب  دورة 

هذا  الحتضان  وتتسع  جاهزة  المدينة 

في  المشاركين  عدد  من  الهائل  الكم 

األلعاب والذي يقارب 6000 آالف رياضي. 

قائال:  التركي  الرياضة  وزير  وأضاف   

االستضافة  بهذه  للغاية  سعداء  نحن 

على  اإلسالم  بالد  من  األشقاء  وتواجد 

جميع  ومطمئنا  مؤكدا  قونيا،  أرض 

تجرى  سوف  المنافسات  بأن  الحضور 

كل  توفير  تم  بعدما  رائعة  ظروف  في 

في  المشاركة  للوفود  الراحة  سبل 

األلعاب. 

في  حديثه  أوغلو  محمد  واختتم   

تركيا  دولة  بأن  العمومية  الجمعية 

االتحادات  مع  تعمل  األخرى  هي 

وتقديم  االتحاد  تطوير  على  األعضاء 

اكثر  النهوض  أجل  من  المساعدة  يد 

باتحاد التضامن اإلسالمي.

{ جانب من العمومية
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ملتقى لإلعالم الخليجي والعربي قبل انطالق كأس العالم بـ »100« يوم

مونديال قطر في ربوع عمان

في  العالم  »كأس  بعنوان  يقام  الملتقى 

الكروي  الحدث  انطالق  قبل  عمان«  ربوع 

بـ »100يوم« وهو انطالق مونديال  العالمي 

في  بالدوحة  سيقام  والذي   2022 قطر 

منتخبا   32 بمشاركة  القادم  نوفمبر 

العالمي  الرياضي  الحدث  وهو  عالميا.. 

الذي يقام بمنطقة الخليج ألول مرة.

اإلعالميين  ألبرز  الدعوة  توجيه  تم  وقد 

والعرب  الخليجيين  الرياضيين 

الذي  الملتقى  أحداث  في  للمشاركة 

سيتضمن ندوة خاصة عن مونديال قطر 

2022 بمشاركة مسؤولي لجنة المشاريع 

اإلعالم  عن  وجلسة  العالم  بكأس  واإلرث 

بمشاركة  والعربي  الخليجي  الرياضي 

الخلجيين  اإلعالميين  أبرز  من  نخبة 

والعرب.

الرياضي  اإلعالم  ملتقى  سيتضمن  كما 

معرض  إقامة  منها  مصاحبة  فعاليات 

يتضمن  والذي  العالم  كأس  عن  متنقل 

العالم  كأس  تاريخ  عن  جوانب  عدة 

وأبرز  المشاركة  المنتخبات  عن  وكذلك 

نجوم العالم باإلضافة مالعب المونديال.

الكرة  لنجوم  األساطير  مباراة  ستقام  كما 

 50 من  أكثر  بمشاركة  ظفار  بمحافظة 

والذين  ظفار  بمحافظة  الكرة  نجوم  من 

الوطنية  المنتخبات  ومثلوا  شاركوا 

الكابتن  مقدمتهم  في  الثمانينيات  منذ 

جيل  من  أمان  ويونس  جمعان  حمتوت 

الثمانينيات وهاني الضابط ومحمد ربيع 

وفوزي بشير من الجيل الذهبي.

االتحاد  رئيس  الحبسي  سالم  وأكد 

ورئيس  الرياضي  لإلعالم  الخليجي 

بأن  للملتقى  المنظمة  اللجنة 

في  للحدث  والتجهيزات  التحضيرات 

الحدث  هذا  يلقى  حيث  النهائية  مراحلها 

الرسمية  الجهات  من  كبيرا  اهتماما 

أكثر  الحدث  هذا  سيستقطب  وكذلك 

من )100 إعالمي( خليجي وعربي.. الذين 

وسط  سيقام  الذي  الحدث  بؤرة  يشكلون 

اهتمام إعالمي كبير.

رئيس  نائب  الجهوري  سالم  ورحب 

لجنة  ورئيس  الصحفيين  جمعية 

بالحضور  بالجمعية  الرياضي  اإلعالم 

الصحفي  بالمؤتمر  واإلعالمي  الرسمي 

وشكر الجهات الحكومية والداعمة إلنجاح 

كبيرة  كوكبة  وسط  يقام  الذي  الملتقى 

الخليجيين  الرياضيين  اإلعالميين  من 

والعرب.

المؤتمر الصحفي بمعية الدكتور  حضر 

المسؤولين  من  عدد  الشعشعي  محمد 

رئيس  العريمي  محمد  الدكتور  منهم 

والشيخ  العمانية  الصحفيين  جمعية 

الشؤون  عام  مدير  الرواس  علي  بن  بدر 

ظفار  محافظ  بمكتب  والمالية  اإلدارية 

المديرية  عام  مدير  القصابي  وموسى 

والشباب  والرياضة  للثقافة  العامة 

بمحافظة ظفار والمهندس طارق الكثيري 

ظفار  بلدية  رئيس  مكتب  عام  مشرف 

رئيس  نائب  فاضل  سعيد  علي  والشيخ 

نادي صاللة واحمد الحداد وعلي العجمي 

اعضاء االتحاد العماني لكرة القدم.

الصحفيين  جمعية  من  حضر  كما 

سر  أمين  الضباري  طالب  العمانية 

عضو  المعمري  ومصطفى  الجمعية 

الزدجالي  وبدر  الجمعية  إدارة  مجلس 

عضو لجنة اإلعالم الرياضي.

أزاحت لجنة اإلعالم الرياضي 
بجمعية الصحفيين 

العمانية الستار عن تنظيم 
ملتقى اإلعالم الرياضي 

الخليجي والعربي والذي 
سيقام بمحافظة ظفار خالل 
أغسطس الجاري.. وذلك في 
المؤتمر الصحفي الذي عقد 

تحت رعاية الدكتور محمد 
الشعشعي مدير عام اإلعالم 

بمحافظة ظفار.. وسط 
حضور إعالمي ورسمي كبير 

شهده مجمع السلطان 
قابوس للثقافة والترفيه 

بصاللة.

انتصاره  للشطرنج  الوطني  منتخبنا  حقق 

لوسيا  سانت  منتخب  حساب  على  الرابع 

المصنف رقم 148 عالميًا بنتيجة 1/ 3، والمكون 

من ريجنالد وسيكستوس جبرائيل وماثورين 

ناثانيال ودانيال سايروس في الجولة الثامنة 

في  المقامة  العالمية  األولمبياد  منافسات  من 

ال44  نسختها  في  تشيناي  بمدينة  الهند 

والتي ستستمر حتى يوم األربعاء القادم، وقد 

حسين  بالرباعي  المواجهة  العنابي  خاض 

الحميد  وعبدالله  السليطي  وغانم  عزيز 

وريان عرفان، وقدموا مردودا طيبا ومميزا خالل 

قد  منتخبنا  وكان  المنافس،  مع  المواجهة 

حقق الفوز في 3 مناسبات سابقة على حساب 

وجيبوتي،  وبوليفيا  الجديدة  غينيا  بابوا 

بينما تعرض للخسارة من الدنمارك وفنلندا 

الهدف  ويعتبر  الجنوبية.  وكوريا  والعراق 

األساسي لمشاركة منتخبنا في البطولة هو 

المحفل  في  صورة  بأفضل  والظهور  التمثيل 

 180 من  فريقا   190 بتواجد  الكبير  الدولي 

الالعبين،  مستوى  بتطوير  االهتمام  مع  دولة 

سيساعد  جيدة  نتائج  تحقيقهم  أن  السيما 

في رفع تصنيفهم الدولي واكتساب الخبرات 

المنتخبات  أمام  اللعب  خالل  من  واالحتكاك 

كبرى في األولمبياد العالمية.

المهندي ترأس االجتماع بحضور ممثل االتحادات الرياضية العربية

عمومية »هادئة« لالتحـــاد
العـــربـــي لـكــــــرة الطــــاولـــة

خرج اجتماع الجمعية العمومية غير العادية 

في  عقد  والذي  الطاولة  لكرة  العربي  لالتحاد 

بالعاصمة  ريجنسي  بفندق  البتراء  قاعة 

االردنية عمان، على هامش منافسات بطولة 

مؤخرا  اختتمت  والتي  المجمعة  آسيا  غرب 

االتفاق باإلجماع على جدول  هادئا، بعدما تم 

األعمال وإقرار النظام األساسي.

رئيس  المهندي  خليل  االجتماع  ترأس 

النائب  واآلسيوي،  والعربي  القطري  االتحاد 

الطاولة  لكرة  الدولي  االتحاد  لرئيس  األول 

وطنيا  اتحادا   18 وممثلي  رؤساء  وبحضور 

عربيا لكرة الطاولة.. كما حضر ممثل اتحاد 

باسل  الدكتور  العربية  الرياضية  االتحادات 

الشاعر.

اللجنة  أعضاء  حضور  االجتماع  شهد  فيما 

الشيخة  وهم:  العربي  لالتحاد  التنفيذية 

حياة بنت عبدالعزيز آل خليفة نائب رئيس 

والمهندس  الطاولة  لكرة  العربي  االتحاد 

العربي  االتحاد  رئيس  نائب  قريطم  سعيد 

الرئيس  نائب  بارام  رؤوف  هردة  والدكتور 

اللجنة  عضو  السنيني  عصام  والدكتور 

لكرة  اليمني  االتحاد  رئيس  التنفيذية 

الطاولة 

وحضر عن بعد عبر االتصال المرئي كل من: 

رئيس  نائب  مخالف  با  محمد  بن  الله  عبد 

االتحاد العربي رئيس االتحاد العماني ووائل 

ومنقذ  التنفيذية  اللجنة  عضو  الدين  نور 

رئيس  التنفيذية  اللجنة  عضو  الحاجي 

الطاولة  لكرة  المغربية  الملكية  الجامعة 

وخالد علي الخضري عضو اللجنة التنفيذية 

والسيدة  الكويتي،  االتحاد  رئيس  نائب 

التنفيذية  اللجنة  عضو  مصطفى  سوسن 

الطاولة  كرة  تسيير  لجنة  رئيسة  لالتحاد 

السورية.  كما حضر االجتماع طارق الزعبي 

االتحاد  الطاولة  لكرة  االردني  االتحاد  رئيس 

المنظم.. ومن األمانة العامة لالتحاد العربي 

العام  االمين  الصالح  عبدالله  محمد  حضر 

المساعد  العام  االمين  المفتاح  سلطان  وعلي 

وياد أبو كركي سكرتير االتحاد.

وتقرر خالل االجتماع غير العادي وفقا لجدول 

أعمال محدد بنقطة واحدة فقط وهي اعتماد 

النظام االساسي لالتحاد العربي لكرة الطاولة 

الوارد  الموحد  االساسي  النظام  مع  المتوافق 

من اتحاد االتحادات الرياضية العربية.

العربي  لالتحاد  األساسي  النظام  اعتماد  وتم 

الحضور  جميع  من  باإلجماع  الطاولة  لكرة 

بعض  باضافة  عربية  دولة   18 وعددهم 

النقاط على النظام األساسي الموحد.

لرئيس  نائبين  اعتماد  االجتماع  خالل  وتقرر 

نائب   2024 عام  من  اعتبارا  العربي  االتحاد 

قارة  عن  واحد  ونائب  افريقيا  قارة  عن  واحد 

4 نواب، مع وجود نائبة واحدة  ّعن  آسيا بداًل 

سيدة فقط.

رئيس  المهندي  أحمد  بن  خليل  وتحدث 

أهمية  على  االجتماع  خالل  العربي  االتحاد 

دائما  واالتفاق  األشقاء  بين  الصف  وحدة 

كرة  تخدم  التي  القرارات  التخاذ  بينهم  فيما 

الطاولة العربية.

وشدد المهندي على وجود العديد من الملفات 

المهمة التي يعمل االتحاد العربي عليها خالل 

باستضافة  الفوز  وأهمها  المقبلة،  الفترة 

الدولي  لالتحاد  العمومية  الجمعية  اجتماع 

في  المقبل  نوفمبر  شهر  في  إقامتها  والمقرر 

وتونس  األردن  تتنافس  حيث  عربية،  دولة 

بشرف  للفوز  أوروبية  دول  و3  االرجنتين  مع 

االستضافة.

لديهما  وتونس  األردن  إن  المهندي  وقال 

العالمي  الحدث  هذا  الستضافة  اإلمكانية 

في  عليه  التصويت  سيتم  والذي  الكبير، 

تنظيم  أيضا  وكذلك  المقبل.  سبتمبر  شهر 

مستمر  بشكل  العربي  االتحاد  بطوالت 

على  والفرق  األندية  منافسات  وتوزيع 

ممكن  عدد  أكبر  ومشاركة  العربية  الدول 

اللعبة  تطور  في  يسهم  مما  بقوة  والتنافس 

وخدمة الالعبين العرب.

{  لقطة جماعية للحضور

محمد الجزار كتب

البيروفي إلياس يدشن حملة الدفاع عن لقب كيوترمنلز

المصنف األول عالميًا يعود عبر بوابة قطر كالسيك
مجمع  في  كبير  بشكل  التحضيرات  تتواصل 

وسط  واالســـكواش  للتنس  الدولي  خليفة 

للتنــــس  القـــــطري  االتحاد  من  مستمرة  جهود 

أجل  من  الطائرة  والريــــشة  واالســــــكواش 

نجوم  الستقبال  جاهزيــــــة  القصى  الوصول 

حيث  المقبل،  الشهر  العالم  في  االسكواش 

الـــعالم،  على  األول  المصنف  المصري  سيعود 

الدوحة  القطـــرية  العاصــــمة  إلى  فـــــرج  علي 

العام  في  اللقب  على  حصوله  منذ  األولى  للمرة 

 2023-2022 الجديد  موسمه  ليدشن   ،2020
كالسيك  قطر  كيوترمنلز  لبطولة  أول  كمصنف 

 10 إلى   4 من  الفترة  خالل  تقام  التي  لالسكواش 

.2022 سبتمبر 

من  الماضي  العام  نسخة  عن  فرج  غياب  ورغم 

 ، لة لبطو ا

مستويات  بتقديم  مرتبط  مشاركاته  سجل  فإن 

الدولي  خليفة  مجـــــمع  مالعب  على  كبيرة 

على  حصوله  مع  السيما  واالســـــكواش،  للتنس 

على  تغلب  عندما   2020 العام  في  الدوحة  لقب 

المباراة  في  كول«  »بول  النيوزيالندي  نظيره 

النهائية.

النسخة  في  مشواره  فرج  يبدأ  أن  المقرر  ومن 

المكسيكي  الالعب  بمواجهة  للبطولة  الجديدة 

في  أمجد،  سيد  القطري  أو  سالزار  سيزار 

األولى  بالمباراة  فوزه  حال  سيلتقي  حين 

السويسري  أو  رودريغيز«  بالكولومبي»ميغيل 

المواجهة  قبل  الثالث  الدور  في  مولر«  »نيوكالس 

في  الشوربجي  محمد  اإلنجليزي  مع  المحتملة 

النهائي. الدور ربع 

صاحب  النيوزيالندي  سيبدأ  المقابل،  وفي 

الكومنولث  األلعاب  دورة  في  الذهبية  الميدالية 

والمصنف الثاني عالميا »بول كول«، مشواره في 

عبد  القطري  المنتخب  نجم  بمواجهة  البطولة 

تاندون،  راميت  الهندي  أو  التميمي  الله 

تخطيه  حال  في  تليها 

الثاني  للدور 

أو  كاندرا  رفاييل  األلماني  مع  محتملة  مواجهة 

الوليزي  ينتظره  بينما  باركر  جورج  اإلنجليزي 

إعادة  في  النـــهائي  ربع  الدور  في  ماكيـــــــن  جويل 

في  الكومنولث  ألعاب  لدورة  النهائية  للمباراة 

»برمنغها«.

إلياس«  »دييغو  اللقب  حامل  البيروفي  ويلتقي 

الميدالية  صاحب  غـــــوزال  ســـــــوراف  بالهندي 

الدور  في  الكومنــــــولث  ألعاب  في  البــــــــرونزية 

اإلنجــــليزي  مـــع  محتملة  مواجــــــــهة  قبل  الثـــاني 

تنتــــــظره  فيــــما   16 الـ دور  في  وولر  أدريــــــــان 

مــــارش  غريغوري  الفرنسي  مع  محتملة  مواجهة 

ربــــع  الدور  فـــــي  مؤمن  طارق  المصـــــري  أو 

النهائي.

العالم  على  الثالث  المصـنف  المصري  ويخوض 

االفتتاحية  المواجهات  أقوى  عـسل  مصطفى 

يلتقي  عندما  البطولة  في  األوائل  للمصنفين 

مروان  الـــــــعالم  على  التاسع  المصنف  بمواطنه 

مواجهة  قــــبل  الثـاني،  الدور  فـي  الشوربجي 

هشـام  مازن  ثــم  دسوقي  فـارس  مع  محتمــلة 

في الدور ربع النهائي.

عادل النجار كتب

االنتصار الرابع في البطولة

منتخبنا يفوز على سانت لوسيا 
فــــي أولـمــبـيـــــاد الشــــطـــرنـــــج


