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اإلسباني خوانما:

وسام رزق:

إدريس صديقي:

أثق في قدرات فريقي

استعداداتنا قوية للمواجهة

هدفنا التعويض اليوم

على  الزعيم  مدرب  خوانما  اإلسباني  أكد 

جاهزية الفريق السداوي لمواجهة أم صالل 

ضمن األسبوع الثاني من دوري النجوم.

المؤتمر  خالل  خوانما  وتحدث 

أعجبني  قائال:  الصحفي 

صالل،  أم  فريق  كثيًرا 

األخيرة  مباراته  شاهدنا 

جيدون  العبون  ولديهم 

يمكنهم حسم المباريات، 

المباراة  ستكون  وبالتالي 

القادمة صعبة للغاية.

مواجهتنا  في  وأضاف: 

لم  المرخية  أمام  األخيرة 

المباراة،  أحداث  النتيجة  تعكس 

لعبنا بشكل جيد لمدة 28 دقيقة وبعدها 

واستقبلنا  الصعوبات  بعض  واجهنا 

كما  المباراة،  خسرنا  لذلك  األهداف، 

لها  كان  تحكيمية  أخطاء  أيضا  حدثت 

تأثير على النتيجة.

وأشار المدرب االسباني إلى أنه في ظل هذه 

الظروف والغيابات التي يعاني منها الفريق، 

من الجيد أن تتاح لالعبين الشباب 

المباريات،  في  اللعب  فرصة 

للنمو  فرصة  إنها  وأضاف: 

والتطور بالنسبة لالعبين 

لم  إذا  ألنهم  الشباب، 

من  يكون  فلن  يلعبوا 

قد  بذلك،  القيام  الممكن 

األخطاء  بعض  يرتكبون 

التجربة  هذه  خالل  من 

ولكن من الجيد أن يكون لديهم 

السد  مدرب  اللعب..وأتم  فرصة 

كل  وفي  كثيرًا  أنفسنا  في  نثق  حديثه: 

الالعبين المتواجدين معنا حاليًا، نحضر 

للمباراة المقبلة أمام أم صالل بشكل جيد 

وسيكون هدفنا الثالث نقاط.

لفريق  الوطني  المدرب  رزق  وسام  أبدى 

تحضيرات  عن  التام  رضاه  صالل  أم 

مشيرا  السد،  لمواجهة  الفريق 

الفريق  في  الجميع  أن  إلى 

نتيجة  لتحقيق  يتطلع 

إيجابية.

وقال رزق: »كل العب يدرك 

المواجهة  وقوة  أهمية 

لقاء  ستكون  وأنها  المقبلة 

خاصا، ألنها أمام حامل اللقب 

الجولة  مباراة  في  تعثره  رغم 

األولى، وهذا ال يعكس مستواه«.

أمام  الخسارة  صفحة  »طوينا  وتابع: 

حاليا  ونركز  األولى،  الجولة  في  األهلي 

تصحيح  وحاولنا  السد،  مواجهة  على 

التحضيرات،  خالل  األخطاء  بعض 

بكامل  السد  نواجه  أن  ونأمل 

من  نستفيد  وأن  تركيزنا، 

اللقاء السابق، ونتمكن من 

التغلب على مشكلة إهدار 

الفرص«.

تصريحاته:  وختم 

صعبة  ستكون  »المباراة 

الفريقين،  على  شك  بال 

وكل جانب يسعى للتعويض 

ونأمل  األولى،  الجولة  خسارة  بعد 

واالستفادة  األخطاء  تقليل  من  نتمكن  أن 

من الفرص المتاحة لالعبين«.

التعويض  على  الفريق  قدرة  صالل  أم  العب  صديقي  إدريس  أكد 

مجموعة  ويمتلك  جيد  فريق  صالل  أم  أن  موضًحا  السد،  لقاء  في 

مميزة من الالعبين.

من  لديه  ما  أفضل  يقدم  منا  وكل  واحدة  كعائلة  نعمل  وواصل: 

أن  وعلينا  أفضل  بشكل  ونتطور  نتحسن  مباراة  وكل  الفريق،  أجل 

األولى  الجولة  لقاء  في  فقدناه  ما  ونعوض  الفوز  نحقق  حتى   100% نقدم 

والمباراة  قويًا  سيكون  السد  فلقاء  البعض،  بعضنا  أجل  من  وسنقاتل  بل  األهلي،  أمام 

أول ثالث  الفوز حليفنا لنضيف  أن يكون  وأتمنى  ستكون مثيرة، وسنلعب بكل تركيز، 

نقاط للفريق.

تحد قوي يجمعهما اليوم على استاد خليفة الدولي

السد وأم صالل.. لقاء الجريحين

اليوم،  الدولي،  خليفة  استاد  يستضيف 

الساعة  تمام  في  والسد  صالل  أم  مباراة 

افتتاح  في  مساء  والنصف  الخامسة 

نجوم  دوري  من  الثانية  الجولة  منافسات 

.QNB
خاص،  طابع  ذات  المواجهة  هذه  وتعتبر 

الجولة  في  خسرا  الفريقين  أن  سيما  ال 

لتعويض  الزعيم  يتطلع  ولهذا  االفتتاحية، 

الوافد  المرخية  أمام  االفتتاحية  الخسارة 

الجديد بثالثة أهداف مقابل أربعة وتحقيق 

من  معاناته  من  الرغم  على  نقاط  ثالث  أول 

العبيه  من  عدد  لوجود  صفوفه  في  نقص 

يستعد  الذي  العنابي  المنتخب  بصفوف 

 FIFA« العالم  كأس  منافسات  لخوض 

صالل  أم  يسعى  المقابل  2022«..في  قطر 

أمام  األولى  الجولة  في  سقوطه  لتعويض 

المهمة  أن  ويدرك  نظيف،  بهدف  األهلي  نظيره 

الزعيم  أمام  المواجهة  إلى  بالنظر  صعبة  تبدو 

السداوي حامل اللقب، رغم النقص العديد إال 

أنه يسعى للخروج بنتيجة مرضية.

بفترة  خوانما  اإلسباني  مدربه  مع  السد  ويمر 

واعتماده  الدوليين  الالعبين  غياب  مع  صعبة 

المحترفين  بجانب  الشباب،  الالعبين  على 

وو  جونغ  وغليرمي  وبونجاح  كازورال  األجانب، 

المدرب  يعول  المقابل  في  آيو.  وأندريه  يونغ 

القتالية  الروح  على  رزق  وسام  للفريق  الوطني 

األهلي  لقاء  في  الفريق  أظهرها  التي  العالية 

العديد  وهناك  قدمه،  الذي  الجيد  والمستوى 

من  يقلب  أن  صالل  أم  بإمكان  التي  األوراق  من 

بوجود  اللقب،  حامل  على  الموازين  خاللها 

المهاجم اإليفواري جوناثان كودجيا والبرتغالي 

األصل  المغربي  والهولندي  تكسيرا  جواو 

عبدالله  المغربي  جانب  إلى  صديقي،  إدريس 

الخفيفي، واألوزبكي سيردار راشيدوف.

في  مواجهة   35 في  التقيا  أن  للفريقين  وسبق 

الدوري دانت فيها األفضلية لصالح السد بفوزه 

تسع  في  صالل  أم  فوز  مقابل  مناسبة   20 في 

مواجهات  ست  في  التعادل  وقع  فيما  مواجهات، 

هدفا   37 مقابل  هدفا   85 السد  هجوم  وسجل 

سجلها هجوم أم صالل.

الموسم  مواجهتي  في  الفوز  من  السد  وتمكن 

وبهدفين  هدف  مقابل  أهداف  بثالثة  الماضي 

نظيفين، فيما يعود آخر انتصار حققه أم صالل 

إلى شهر مارس من العام 2018 حين حقق الفوز 

بهدفين مقابل هدف.

األهمية  من  عالية  درجة  على  ونقاطها  المباراة 

األولى،  الجولة  في  خسارتهما  بعد  للفريقين 

لذا فإن الدالئل تشير إلى مواجهة في غاية القوة 

الذي  للفريق  حقيقية  انطالقة  تشكل  والندية 

سيضمن النقاط الثالث في هذا اللقاء.

عادل النجار كتب

برشلونة يقرر االستغناء عن العب جديد
خط  العبي  أحد  من  التخلص  برشلونة  إدارة  نية  عن  رومانو  فابريزيو  الشهير  االنتقاالت  خبير  كشف 

الهجوم خالل الميركاتو الصيفي الحالي.

وكتب رومانو عبر حسابه على »تويتر«: »العب واحد بين ممفيس ديباي وبيير أوباميانج سيرحل عن 

برشلونة هذا الصيف«.

األندية  من  العروض  فقط  وسيقبل  مجانا،  والرحيل  التعاقد  فسخ  أجل  من  يتفاوض  »ديباي  وأضاف: 

نهاية  قبل  ديباي،  مع  بالتعاقد  المهتمين  ضمن  اإليطالي  يوفنتوس  أن  إلى  رومانو  وأشار  الكبرى«. 

الميركاتو الصيفي.

أحمد السعيد:

مباراة هامة 
وصعبة

دعوة الجمهور للمشاركة للفوز بتذاكر االفتتاح

فعاليات ترفيهية للعد التنازلي لمونديال قطر
من  سلسلة  واإلرث  للمشاريع  العليا  اللجنة  تنظم 

األنشطة والفعاليات الترفيهية في عدد من مراكز التسوق 

على  يوم   100 لـ  التنازلي  العد  بانطالق  احتفااًل  بالدوحة، 

بدء منافسات بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 أواخر 

العام الجاري. 

أغسطس   13 إلى   11 من  الترفيهية  الفعاليات  وتتواصل 

الجاري في دوحة فستيفال سيتي، وبالس فاندوم، وقطر 

مول، وتشمل أنشطة في رياضة كرة قدم، وهدايا مميزة، 

قطر.  في  المقيمة  للجاليات  وعروضًا  إلكترونية،  وألعابًا 

وتشهد الفعاليات حضور عدد من الشخصيات المعروفة، 

وتختتم الفعاليات باحتفالية كبرى في قطر مول يوم 13 

أغسطس الجاري.

للفوز  الفعاليات  في  المشاركين  أمام  الفرصة  وستتاح 

تجمع  التي  البطولة  افتتاح  مباراة  لحضور  بتذاكر 

 21 يوم  البيت  استاد  في  واإلكوادور  قطر  منتخبي  بين 

نوفمبر المقبل، حيث يتعين على زوار المراكز التجارية 

المشاركة في عدد من األنشطة الستعراض مهاراتهم في 

االفتتاحية  المباراة  تذاكر  على  وسيحصل  القدم،  كرة 

المتنافس الذي ينجح في تسجيل أعلى النقاط في كل 

يوم من أيام الفعاليات. 

العام  المدير  نائب  المولوي،  علي  خالد  السيد  وأعرب 

العليا  اللجنة  في  البطولة،  وتجربة  واالتصال  للتسويق 

البطولة  موعد  باقتراب  سعادته  عن  واإلرث،  للمشاريع 

أنحاء  في  والتشويق  الحماس  وتيرة  وتصاعد  العالمية، 

لمباراة  البداية  صافرة  النطالق  الجميع  ترقب  مع  قطر، 

»ستسهم  .وأضاف:  المقبل.  نوفمبر   21 في  االفتتاح 

 100 ببقاء  احتفااًل  ننظمها  التي  والفعاليات  األنشطة 

األجواء  عن  لمحة  تقديم  في  المونديال  انطالق  على  يوم 

مع  الكروي،  المهرجان  خالل  البالد  ستعم  التي  الرائعة 

اقترابنا أكثر من استضافة نسخة تاريخية من البطولة، 

التي تقام للمرة األولى في العالم العربي والمنطقة«.

للتعرف  األنشطة  هذه  لحضور  الجميع  »ندعو  وتابع: 

على جانب مما ينتظرهم من متعة وتشويق خالل الحدث 

الخاصة  الفعاليات  مع  رائعة  أوقات  وقضاء  العالمي، 

الفوز بتذاكر لحضور  إلى فرصة  المناسبة، إضافة  بهذه 

مباريات كأس العالم«.

العب  السعيد  أحمد  وصف 

بنادي  القدم  لكرة  األول  الفريق 

بالقوية  صالل  أم  مواجهة  السد، 

على  ستقام  والتي  والصعبة 

استاد خليفة الدولي.

خالل  السعيد  أحمد  وقال 

الخاص  الصحفي  المؤتمر 

الفريقان  صالل،  أم  أمام  مهمة  مباراة  تنتظرنا  بالمباراة: 

هدف  وسيكون  للفوز  يطمح  والكل  خسارة  من  قادمان 

الزعيم األول هو حصد نقاط الفوز.

الشباب  الالعبين  مشاركة 

فرصة كبيرة لهم خاصة أول 

المسابقة،  من  جوالت   7
تقديم  يحاول  العب  كل 

وفي  لديه  ما  أفضل 

لم  المرخية  مواجهة 

ولكننا  المطلوب  نحقق 

قوة  بكل  سنسعى 

صالل  أم  مواجهة  خالل 

ظن  حسن  عند  لنكون 

تحقيق  أجل  من  الجميع 

الفوز.

��א�� א���א�א�
السدأم صالل

QNB الجولة الثانية من دوري نجوم 
الحدث 

 استاد خليفة الدولي
المكان

الثالثاء 9 أغسطس 2022
اليوم والتاريخ

5:30  
التوقيت

فوز السد 1-3
سيناريو القسم األول الموسم الماضي 
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بحضور كل الجهات ذات الصلة

عقد االجتماع الفني لقمة العربي والريان

للقمة  الالزمة  الترتيبات  إطار  في 

العربي  النادي  بين  الجماهيرية 

مساء  ستقام  التي  الريان  نادي  أمام 

األسبوع  ضمن  المقبل  الخميس 

نجوم  دوري  بطـــولـــة  من  الثاني 

على   2023  -  2022 للموسم   QNB
بطولة  مالعب  أحد  لوسيل  استاد 

 ،»2022 قطر   FIFA« العالم  كأس 

قطر  نجوم  دوري  مؤسسة  عقدت 

صباح  للمباراة  الفني  االجتماع 

ممثلين  بحضور  اإلثنين  أمس 

العليا  واللجنة  المؤسسة،  عن 

ومراقب  واألمن،  واإلرث،  للمشاريع 

إلى  باإلضافة  المباراة،  ومنسق 

الفريقين. ممثلي 

مناقشة  االجتماع  خالل  وتم 

الخاصة  التنظيمية  اإلجراءات 

الجهات  مع  المباراة  يوم  بعمليات 

وممثلي  والمعنيين  المشاركة 

بوابات  حيث  من  وذلك  الفريقين، 

الملعب،  من  والخروج  الدخول 

الجميع  التزام  بضرورة  والتنبيه 

والمعتمدة،  المتبعة  باإلجراءات 

يوم  عمليات  مناطق  تفقد  تم  كما 

وغرف  الملعب  وأرضية  المباراة 

االستاد. الفريقين داخل  مالبس 

والترتيبات  االستعدادات  وضمن 

أعلنت مؤسسة دوري  المباراة،  لهذه 

جديدة  دفعة  طرح  عن  قطر  نجوم 

الجماهير،  أمام  المباراة  تذاكر  من 

الموقع  خالل  من  والمتوفرة 

tickets.( للمؤسسة  اإللكتروني 

الرسمي،  التطبيق  وعبر   )qsl.qa
حيث إنه لن يكون هناك منافذ لبيع 

التذاكر في الملعب، ولذا يجب على 

للمباراة  كل من يرغب في الحضور 

من  التذاكر  شراء  عملية  استكمال 

التطبيق  أو  اإللكتروني  الموقع  خالل 

للمؤسسة. الرسمي 

الدوحة           $

صالح اليهري: نسعى للفوز
أن  المرخية  العب  اليهري  صالح  أكد 

فريق  أمام  تنتظرهم  صعبة  مباراة 

الجولة  في  يخسر  فريق  أي  ألن  قطر 

الثانية  الجولة  يدخل  فإنه  األولى 

وبالتالي  التعويض،  أجل  من  بقوة 

جيدة،  قطر  لمباراة  استعداداتنا  فإن 

توجيهات  نطبق  كالعبين  ونحن 

لتقديم  جيد  بشكل  الفني  الجهاز 

نتيجة  وتحقيق  مستوى  أفضل 

إيجابية.

هذه  أهمية  أن  المؤكد  من  وأضاف: 

جهد  أقصى  نقدم  تجعلنا  المواجهة 

لم  ما  سهاًل  يكون  لن  الفوز  ألن  ممكن، 

وإن  درجاته،  أعلى  في  تركيزنا  يكن 

شاء الله نكون عند حسن الظن ونحقق 

الفوز، ونصل إلى النقطة السادسة.

إبراهيم ماجد: قادرون على المنافسة
تأثره لخسارة  نادي قطر عن  إبراهيم ماجد العب  أعرب 

ورغم  بالنتيجة  جًدا  تأثرنا  وقال:  العربي،  من  الفريق 

مقدرة  على  تدل  جيدة  الفعل  ردة  كانت  سلبيتها 

ومع  فاعلية،  أكثر  مستويات  تقديم  على  القطراوي 

قادرين  سنكون  المحترفين  بتواجد  الصفوف  اكتمال 

على المنافسة بقوة.

مواجهة  قدم  فريق  أمام  صعبة  مباراة  تنتظرنا  وقال: 

الدرجة  دوري  من  ومتأهل  إيجابية  نتيجتها  كانت 

الثانية وعادة ما يكون هذا الحال دافعا لتلك الفرق لتقديم 

لنا  بالنسبة  الدوري،  فرق  باقي  مع  تنافسي  مستوى 

التوفيق  ونتمنى  جدا  جيد  بشكل  استعداداتنا  أجرينا 

الشكر  تقديم  من  والبد  النقاط،  حصد  أهمية  مدركين 

إلى الجماهير القطراوية الوفية، وبالنسبة لنا كالعبين 

المحبة  الجماهير  من  والمؤازرة  الدعم  إلى  دائما  نتطلع 

للفريق والتي تحرص دائًما على مساندة الملك في كل 

المناسبات والظروف.

مواجهة قوية بين قطر والمرخية

كتب          عوض الكباشي

أجل  من  مشتركة  برغبة  اللقاء  الفريقان  ويخوض 

»المرخية«  الجديد  الوافد  أن  خاصة  الفوز،  تحقيق 

الفوز  بتحقيقه  البطولة  في  له  انتصار  أول  حصد 

3«، وهو  على »البطل« السد في الجولة األولى »4 - 

مواصلة  أجل  من  كبيرا  دافعا  للفريق  يعطى  ما 

انتصاراته.

ويلعب المرخية المباراة وهو في المركز 

الثالث برصيد ثالث نقاط ويطمح لفوز 

في  أكثر  نفسه  يثبت  يجعله  ثاٍن 

بينما  األولى،  األسابيع  مع  المقدمة 

بعد  رصيد  بدون  قطر  فريق  أصبح 

الجولة  في  العربي  أمام  خسارته 

سوف  المواجهة  أن  واألكيد  األولى، 

بالنظر  كبيرتين  وندية  إثارة  تشهد 

في  الفريقان  به  ظهر  الذي  للمستوى 

مباراة الجولة األولى، ال سيما نادي المرخية 

بقيادة المدرب الوطني عبدالله مبارك الذي يريد 

على  االنتصار  حقق  أن  بعد  انتصاراته  مواصلة 

دفعة  المرخية  ألبناء  يعطى  الفوز  وهذا  الزعيم، 

عروضه  مواصلة  أجل  من  كبيرة  وثقة  معنوية 

والدخول  الفريق  صفوف  اكتمال  ظل  في  القوية 

العراقي  الفريق  هداف  بقيادة  نجومه  بكل  للقاء 

عزي  وأيوب  يوغرطة  وحمرون  حسين  أيمن 

وإدريس فتوحي.

في  القطراوي  الملك  فريق  الثاني  الطرف  ويأمل 

تصحيح أوضاعه وتحقق أول انتصار له ليعوض 

خسارته أمام العربي في الجولة األولى »بهدفين 

بقوة  اللقاء  يدخل  الفريق  أن  سيما  ال  رد«،  دون 

العب  بانون  بدر  بالمغربي  استعان  أن  بعد 

لصفوفه  يضمه  أن  واستطاع  المصري  األهلي 

ليكون إضافة للفريق هذا الموسم.

قطر  لنادي  كبيرة  أهمية  المباراة  وتكتسب 

للمغربي  قوية  مواجهة  باعتبارها 

الفريق  مدرب  سفري  يوسف 

العودة  جاهدًا  يحاول  الذي 

األخيرة  االنتدابات  مع  خاصة 

في  بانون،  بدر  وأبرزها 

عن  يغيب  الذي  الوقت 

من  كل  بالمباراة  الفريق 

لحصول  سوريا  سبستيان 

الحمراء  البطاقة  على 

وأيضًا  العربي  لقاء  في 

العراقي بشار رسن وخالد 

محمودي بسبب اإلصابة.
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QNB الجولة الثانية – دوري نجوم

الحدث

استاد المدينة التعليمية

الملعب

الثالثاء 9 اغسطس 2022

اليوم والتاريخ

7:40

التوقيت

قطر
المرخية

يوسف سفري:

ســنـكـون أمـــام تـحــد جـديــد
نادي  فريق  مدرب  سفري  يوسف  المغربي  أكد 

المرخية  لمواجهة  فريقه  استعدادات  على  قطر 

في  وقال  الدوري..  لمنافسات  الثانية  الجولة  في 

المؤتمر الصحفي قبل المباراة: كان وقع الخسارة 

المبذول  الكبير  المجهود  بسبب  مريرا  العربي  أمام 

عدة  اللقاء  تضمن  حيث  الفريق،  أسرة  قبل  من 

األخير  الثلث  في  الفاعلية  إلى  الحاجة  منها  حاالت 

وفي  اللقاء  أحداث  رافقت  التي  الظروف  إلى  إضافة 

أثرت  حالة  وهي  سوريا  سبستيان  طرد  مقدمتها 

المباراة،  إليها  آلت  التي  النتيجة  على  كبير  بشكل 

فضال عن إصابة بشار رسن وخالد محمودي.

من  البد  لكن  النتيجة  على  راضين  نكن  لم  وأضاف: 

تقديم الشكر إلى كافة الالعبين على ما قدموه من أداء 

وردة فعل جيدة وفقا ألحداث اللقاء.

 وواصل: نتطلع لردة فعل إيجابية في المباراة 

المقبلة أمام المرخية والتي ستكون مواجهة 

السد  على  فوز  من  قادم  فريق  أمام  صعبة 

ما  أهداف،  أربعة  بلغت  تهديفية  بحصيلة 

يهمنا  جديد  تحد  أمام  سنكون  أننا  يعني 

منظومة  أن  خصوصا  لمصلحتنا  يكون  أن 

النادي تتسم بالعزيمة واإلرادة وفكر تنافسي 

لتحقيق مستوى فني مرٍض ونتائج إيجابية 

تسعد جماهيرنا.

لحساب الجولة الثانية من دورينا

{ المرخية يسعى لمواصلة انتصاراته بعد الفوز على السد { قطر يحاول تعويض الخسارة من العربي 

يستضيف استاد المدينة التعليمية مساء اليوم المواجهة التي تجمع 
بين قطر والمرخية في الساعة 7:40 دقيقة مساًء في إطار مباريات 
الجولة الثانية من دوري نجوم QNB للموسم الكروي 2022 - 2023.

عبدالله مبارك:

لـقـــاء صــعــب
بدأ  الفريق  أن  على  المرخية  مدرب  مبارك  عبدالله  أكد 

السد  الجديد بداية جيدة بفوزه على  الدوري بالموسم 

بأربعة أهداف مقابل ثالثة في الجولة األولى.

الصحفي  المؤتمر  خالل  المرخية  مدرب  وتحدث 

الخاص بمواجهة نادي قطر ضمن الجولة الثانية، قائاًل: 

للفريق  جيدا  شيئا  نعتبره  السد  على  االنتصار 

كبيرة  معنوية  دفعة  الالعبين  يعطي  حيث 

وثقة بالنفس واتزانا مع انطالقة الدوري.

السد  مباراة  صفحة  »طوينا  وأضاف: 

التركيز  وبدأنا  األولى،  الجولة  عقب 

التي  قطر  أمام  الفريق  مباراة  على 

مباراة  وهي  الثالثاء،  اليوم  ستقام 

التي  الخسارة  ظل  في  صعبة 

الجولة  في  قطر  فريق  لها  تعرض 

بهدفين  العربي  أمام  الماضية 

نظيفين«.

لن  العربي  أمام  قطر  »خسارة  وأضاف: 

وكان  جيدا  مستوى  قدم  الفريق  ألن  تخدعنا 

استقبل  حيث   )70( الدقيقة  حتى  العربي  أمام  صامدًا 

الهدف األول عن طريق أحمد فتحي، وقد تأثر قطر بطرد 

أكمل  حيث   )60( الدقيقة  في  سوريا  سبستيان  العبه 

المباراة بعشرة العبين«.

{ عبد الله مبارك

{ إبراهيم ماجد{ صالح اليهري 
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وصول سيدات عنابي السلة 
والسباحة والمبارزة والجودو

3x3 والسباحة والسلة  وصلت يوم أمس بعثة عنابي السيدات في رياضة السلة 

والمبارزة والجودو، تحسبا للمشاركة في منافسات دورة ألعاب التضامن اإلسالمي 

التي سوف تنطلق اليوم رسميا، وقد تم استقبال البعثة من طرف الوفد اإلداري في 

المطار قبل التنقل إلى مقر اإلقامة بالقرية الرياضية. 

لعدد  بالنظر  األلعاب،  بدورة  قوية  ومنافسات  مواجهات  العنابي  سيدات  وتنتظر 

األولى  المراكز  يستهدفون  الذين  المنافسين  ولقوة  الدورة  في  المشاركة  الدول 

والميدالية الملونة.

اليوم وبحضور شخصيات رياضية ومسؤولين كبار بملعب »قونيا سبور«

أردوغان يفتتح أولمبياد التضامن اإلسالمي

التضامن  ألعاب  دورة  رسميا  اليوم  تفتتح 

بمدينة  الخامسة  نسختها  في  اإلسالمي 

»قونيا« التركية عند الساعة الثامنة مساء، 

وسيعطي ضربة البداية واالنطالقة الرسمية 

أردوغان  طيب  رجب  تركيا  جمهوية  رئيس 

شخصيات  من  المستوى  رفيع  بحضور 

الدول  من  العديد  من  ورياضية  سياسية 

ستكون  التي  واألجنبية  واإلسالمية  العربية 

الذي  الرسمي  االفتتاح  حفل  في  حاضرة 

اللجنة  أكدت  ما  حسب  مبهرا،  سيكون 

يكون  أن  المنتظر  ومن  للدورة.   المنظمة 

لإلقبال  بالنظر  كبيرا  الجماهيري  الحضور 

حيث  االفتتاح،  حفل  تذاكر  على  والتهافت 

سعر  األلعاب  لدورة  المنظمة  اللجنة  حددت 

بسيط  مبلغ  وهو  الواحدة  للتذكرة  ليرات   5
ما  وهو  للجماهير  رمزي  إنه  القول  ويمكن 

أن  المتوقع  ومن  كبيرا،  الحضور  سيجعل 

مكتظة  سبور  قونيا  ملعب  مدرجات  تكون 

تقريبا  يتسع  الملعب  أن  خاصة  آخرها  عن 

المحلية  اللجنة  واختارت  متفرج.   ألف  لـ45 

زين  ماهر  الفنان  األلعاب  لدورة  المنظمة 

إلحياء الحفل الغنائي خالل االفتتاح بالنظر 

باإلسالم  وثيقا  ارتباطا  المرتبطة  ألناشيده 

يقارب  ما  البطولة  في  وسيشارك  والدين، 

قارات   4 من  دولة   56 ُيمثلون  رياضي   6000
ويتنافسون على 483 ميدالية في 27 رياضة. 

قونيا  سماء  في  الوطني  علمنا  وسيرفرف 

اللجنة  قررت  بعدما  رسميا  اليوم  مساء 

رفع  تقاليد  على  الحفاظ  للدورة  المنظمة 

الدول  وفود  دخول  عند  الوطنية  األعالم 

سيحمل  كما  البطولة،  في  المشاركة 

علمنا العب والعبة من وفدنا، وهذا بطلب من 

اسمين  بتحديد  الوفد  طالبت  التي  اللجنة 

مراسيم  خالل  العلم  لحمل  الجنسين  من 

االفتتاح اليوم. 

أوغور ألتاي: جاهزون للحدث الكبير 

ألتاي رئيس بلدية قونيا  إبراهيم  أوغور  أكد 

أن حفل افتتاح دورة ألعاب التضامن اإلسالمي 

رئيس  مشاركة  يشهد  سوف  اليوم  مساء 

أردوغان،  طيب  رجب  التركية  الجمهورية 

أدعو كل سكان مدينة قونيا للحضور  وقال: 

دون  من  سيكون  الذي  االفتتاح  لملعب  وبقوة 

شك مبهرا للغاية. 

للرئيس  شكره  قونيا  بلدية  رئيس  ووجه 

التركي قائال: شكرا للرئيس على جلب هذه 

التاريخية،  قونيا  بمدينة  وتنظيمها  الدورة 

العديد  مدينتنا  تستضيف  سوف  وأضاف: 

السنوات  خالل  الرياضية  الفعاليات  من 

فقط،  التضامن  ألعاب  دورة  وليست  القادمة 

على  كبيرة  منافسات  احتضان  نريد  ألننا 

المستوى الدولي والعالمي. 

ونبه أوغور إبراهيم ألتاي رئيس بلدية قونيا 

الجماهير التركية إلى ضرورة حجز التذاكر 

قبل نفادها ألن الطلب كبير من أجل حضور 

قونيا  جاهزية  مؤكدا  االفتتاحي،  الحفل 

للحدث.

قونيا

عبد الناصر البار 

موفد لجنة اإلعالم الرياضي 

تصوير 

 خالد المسلماني - سالم السعدي

خليفة تيسير:

طموحنا المركز األول

قال خليفة تيسير عضو اتحاد كرة اليد وأمين السر 

المساعد إن فوز العنابي على المنتخب المغربي لم يكن 

سهال ولم يحسم إال في الدقائق األخيرة، وأضاف: كنا نعرف 

أن الخصم يلعب بقوة بدنية كبيرة في بداية المباراة 

ولكنه يتراجع، وعلى هذا األساس أخذنا األسبقية مع نهاية 

الشوط األول. 

وعن مدى رضاه عن المستوى الذي قدمه منتخبنا أمس 

في أول مباراة قال: نحن راضون على األداء ألنها أول مواجهة 

بالدوري، وال ننسى أننا واجهنا منتخبا مغربيا قويا للغاية 

عائدا من مشاركة قارية ببطولة كأس أفريقيا. 

وعن المواجهة المقبلة ضد المنتخب السعودي قال: 

المباراة ستكون في غاية الصعوبة ومطالبون بالفوز 

لضمان التأهل في صدارة المجموعة.

{  من مواجهة العنابي والمغرب

تركيا في صدارة الترتيب

{  جدول ترتيب الميداليات

يد العنابي تفوز على المغرب

حقق منتخبنا الوطني لكرة اليد 

فوزا ثمينا وصعبا على المنتخب 

المغربي بنتيجة 22-20 في المباراة 

التي جمعت بين الفريقين أمس على 

صالة »سيلكوكلو« ضمن منافسات 

المجموعة األولى بدورة التضامن 

اإلسالمي، وشهد الربع ساعة األول من 

الشوط األول تفوقا مغربيا بنتيجة 

6-3 ولم يظهر العبو منتخبنا بالشكل 
المطلوب خاصة من الناحية الهجومية 

فكان التسرع وسوء التركيز وتضييع 

الفرص شعار البداية، في المقابل كان 

المنتخب المغربي الطرف األفضل 

وسجل معظم الفرص التي أتيحت 

له، وعاد العنابي بقوة بعد الوقت 

المستقطع الذي طلبه مدرب العنابي 

وتمكن منتخبنا من تدارك النتيجة 

والتقدم لينهي الشوط األول لصالحه 

بنتيجة 10-11. 

ودخل منتخبنا الشوط الثاني بقوة 

وعّمق الفارق أكثر في أول عشر دقائق 

لتصبح النتيجة 15-12، وتألق العب 

منتخبنا حمدي عياد بشكل الفت 

وسجل معظم أهداف العنابي معتمدا 

على سرعته وخفته، ولكن المنتخب 

المغربي عاد وقلص الفارق في األربع 

دقائق األخيرة لتصبح 20 21- وتشتعل 

المباراة من جديد، لينجح العبو 

العنابي في حسم اللقاء لصالهحم 

بنتيجة 22 / 20.

{  من مواجهة العنابي والمغرب

توسين وحميدة
 لنهائي »100« و»400« متر

عنابي الطائرة يقابل إيران
يستهل عنابي كرة الطائرة مشاركته في دورة ألعاب 

التضامن اإلسالمي اليوم بمواجهة المنتخب 

اإليراني في تمام الساعة الثانية عشرة 

والنصف ظهرا على صالة »كرتاي 

سبور« بمدينة قونيا التركية، 

ويسعى منتخبنا لتحقيق 

الفوز في أول مباراة له 

رسمية بالدورة خاصة وأن 

العنابي أحد المنتخبات 

المرشحة بقوة القتناص 

ذهبية البطولة، وكان 

منتخبنا قد اختتم 

تحضيراته يوم أمس 

بحماس وجدية كبيرة، 

كما طالب المدرب العبيه 

بالتركيز واالنضباط قبل 

مواجهة المنتخب اإليراني 

الذي يعتبر هو اآلخر خصما قويا 

للغاية وسيدخل اللقاء بهدف تحقيق 

الفوز.

في  اإلسالمي  التضامن  بدورة  األلعاب  أم  منافسات  شهدت 

يومها األول تألقا الفتا أللعاب القوى العنابية، حيث تأهل العب 

متر   100 سباق  من  النهائي  للدور  أقوندودي  توسين  العنابي 

بعدما حل في المركز األول في السباق التأهلي بزمن قدره 9:98 

لدورة  مباشرة  الالعب  أّهل  الدورة  في  قياسي  رقم  وهو  ثانية، 

األلعاب العالمية التي ستقام في بودابست، كما تأهل العب 

العنابي اآلخر باسم حميدة للدور النهائي في سباق 400 

متر حواجز باحتالله المركز األول بزمن قدره 49:70 

في  منصوري  سمر  العنابي  العبة  وحلت  ثانية، 

بالزانة،  القفز  لعبة  بنهائي  الخامس  المركز 

 5000 سباق  الكرني  محمد  يكمل  لم  كما 

أثناء  لها  تعرض  التي  اإلصابة  بسبب  متر 

المنافسات. 

بمشاركة  المنافسات  اليوم  وتتواصل  هذا   

سعيد  سيتسابق  حيث  مميزة  عنابية 

أمتار   110 سباق  في  أبكر  وعمر  العبسي 

حواجز، وتوسين أقوندودي في نهائي 100 متر، 

وباسم حميدة في نهائي 400 متر حواجز، وعمار 

ستكون  كما  متر،   400 نهائي  نصف  في  إبراهيم 

ألعاب  بدورة  التايكوندو  لعنابي  مشاركة  أول  اليوم 

التضامن اإلسالمي بمشاركة عبدالقادر عصفور في وزن 

{  توسين أقوندودي 58 كلغ على الصالة الرياضية بجامعة سلجوق 19.

خالل المنافسات

مع نهاية منافسات اليوم 

الثالث من دورة ألعاب 

التضامن اإلسالمي 

بقونيا تصدرت تركيا 

جدول ميداليات 

البطولة بحصولها على 

7 ميداليات ملونة منها 
3 ذهبيات وفضيتان 

وبرونزيتان وجاءت 

دولة كازاخستان ثانيا 

برصيد 7 ميداليات 

ملونة منها 3 ذهبيات 

وواحدة فضية و3 

برونزيات، وحلت 

أوزبكستان ثالثا 

برصيد 7 ميداليات 

هي األخرى بحصد 

ذهبيتين وفضيتين 

و3 برونزيات، وجاءت 

اإلمارات رابعا بثالث 

ميداليات منها ذهبيتان 

وبرونزية، وإيران 

خامسا بــ 5 ميداليات 

ذهبية وأربع ميداليات 

فضية، وحلت ماليزيا 

سادسا مناصفة مع 

أوغندا بميدالية فضية 

واحدة والسعودية 

ثامنا بميدالية برونزية 

واحدة.
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بانون جاهز للمشاركة

رسـن يفـاقـم 
غيـابـات »الملك«

وسطه  خط  العب  غياب  قطر  نادي  أكد 

اإلصابة،  بسبب  رسن  بشار  العراقي 

جهود  القطراوي  الملك  سيفتقد  حيث 

ذلك  النادي  وأعلن  المرخية،  أمام  الالعب 

فيه  وجاء  أمس  الرسمي  حسابه  عبر 

عن  رسن  بشار  الملك  العب  »سيغيب 

إلصابته  المرخية  نادي  أمام  المواجهة 

العضلة  في  األولى  الدرجة  من  بتمزق 

الالعب  يغيب  أن  المتوقع  ومن  الخلفية، 

عن المالعب لمدة أسبوع«.

وقد عمل المدرب المغربي يوسف سفري 

على تجهيز العناصر البديلة القادرة على 

حيث سيغيب رسن  الغيابات،  تعويض 

سوريا  سبستيان  والمهاجم  لإلصابة 

بسبب اإليقاف، حيث حصل على بطاقة 

العربي  أمام  الماضية  المباراة  في  حمراء 

ولن يشارك في مباراة اليوم لإليقاف.

المغربي  المدافع  سيكون  المقابل  في 

مباراة  في  للمشاركة  جاهزا  بانون  بدر 

الدفاع بعد انسجامه  اليوم لتدعيم خط 

األيام  خالل  التدريبات  في  زمالئه  مع 

اليوم  له  األول  الظهور  وسيكون  األخيرة، 

في دورينا.

ممر شرفي من زمالئه قبل انتقاله للشباب السعودي

العرباوية يودعون بوبيندزا

وقد حرص زمالؤه في العربي أمس على 

األخير  ظهوره  في  له  شرفي  ممر  إقامة 

نقاش  جمعه  كما  الفريق،  بتدريبات 

المدرب  بقيادة  الفني  الجهاز  مع  طويل 

يونس علي، في وقت كانت جلسته مع 

الجهاز اإلداري على مدار األيام الماضية قد 

رحيله  على  بالموافقة  مصيره  حسمت 

للشباب السعودي.

المهاجم  العربي  يقيد  أن  المقرر  ومن 

السوري عمر السومة بداًل منه في قائمة 

الالعب  سيكون  حيث  المحترفين، 

مباراة  في  زمالئه  مع  للمشاركة  جاهزًا 

لوسيل  استاد  على  الكبير  الديربي 

قمة  في  الخميس  غٍد  بعد  المونديالي 

.QNB األسبوع الثاني من دوري نجوم

وتشير الدالئل إلى أن رحيل بوبيندزا قد 

يتبعه  ربما  بل  الوحيد  التغيير  يكون  ال 

حيث  محمدي،  مهرداد  لإليراني  تغيير 

بمحترف  لتغييره  اتجاه  هناك  يبدو 

لمحترف  السومة  وسيتحول  بديل 

المدرب  فيه  يحاول  وقت  في  آسيوي 

الفريق  التركيز على  يونس علي فرض 

من  الريان  مواجهة  قبل  الالزم  بالشكل 

أجل تحقيق الفوز الثاني على التوالي.

التدريب  الفريق  يخوض  أن  المقرر  ومن 

يكثف  حيث  اليوم،  للديربي  الرئيسي 

ألقصى  للوصول  تحضيراته  من  الفريق 

وقد  الجماهيرية،  القمة  لهذه  جاهزية 

تحدث عدد من الالعبين عن أهمية الفوز 

وحصد النقاط الثالث، حيث قال عبدالله 

جيدة  صورة  نقدم  أن  »هدفنا  السليطي 

الذي  الوقت  في  العربي«  بالنادي  تليق 

عبدالرحمن  الفريق  في  زميله  فيه  قال 

المباراة  هذه  ينتظر  »الكل  عناد 

جاهزين  سنكون  ونحن  الجماهيرية، 

أن  لها في ظل اكتمال الصفوف ونتمنى 

نقاط  الثالث  تكون  كبيرة  مباراة  نقدم 

فيها من نصيبنا«.

كتب       عادل النجار

بعد التتويج باللقب والوصول للدوحة

اسـتقبـال وردي 
»أبـطــال الخـليـج« لـ

بالعالمة  اللقب  العنابي  شباب  حقق  وقد 

وكان  مبارياته  بجميع  بالفوز  الكاملة 

البرونزية  العنابي نفسه قد فاز بالميدالية 

في البطولة العربية بمصر.

وأعضاء  السلة  اتحاد  مسؤولو  وحرص 

أبطال  استقبال  على  اإلدارة  مجلس 

كبيرة  فرحة  وسط  الورد  بباقات  الخليج 

من  عدد  جانب  إلى  البعثة  أفراد  جميع  من 

الذين  الالعبين  وأسر  والعاملين  المدربين 

الستقبال  الدولي  حمد  مطار  في  تواجدوا 

وحرص  إنجازهم،  على  الالعبين  وتهنئة 

مع  تذكارية  صور  التقاط  على  الجميع 

سلسلة  بعد  األبطال  به  توج  الذي  الكأس 

وسط  الكبيرة  والعروض  المباريات  من 

قد  العنابي  شباب  وكان  الجميع  إعجاب 

استحق اللقب عن جدارة بعد المستويات 

عنابي  تتويج  وعكس  قدمها،  التي  الرائعة 

قامت  الذي  الكبير  الجهد  السلة  شباب 

محمد  بقيادة  اللعبة  اتحاد  إدارة  به 

المغيصيب رئيس االتحاد في إعداد فريق 

جيد بالعبين مميزين وجهاز فني جيد من 

هذا  عزز  كما  اللقب،  على  المنافسة  أجل 

وخليجيا  عربيا  السلة  كرة  مكانة  اإلنجاز 

التي  األخيرة  اآلنجازات  سلسلة  بعد 

الشباب . حققها 

السر  أمين  الكواري  صباح  سعدون  وأكد 

العنابي  بعثة  رئيس  السلة  التحاد  العام 

في البطولة الخليجية أن اللعبة تسير في 

اإلنجازات  بتحقيق  دائما  الصحيح  االتجاه 

له  سيكون  الفريق  وهذا  اآلخر،  تلو  الواحد 

شأن كبير في المستقبل.

العنابي  إن  الكواري  صباح  سعدون  وقال 

نجح في تقديم مستويات كبيرة على مدار 

البطولة بعد أن استفاد كثيًرا من مشاركته 

وتحقيقه  العربية  البطولة  في  األخيرة 

الميدالية البرونزية.

وأضاف سعدون الكواري: سيقام غًدا األربعاء 

ثم  لألبطال  تكريما  االتحاد  يقيمه  حفل 

للبطولة  جيدة  بصورة  إعداده  يواصل 

تنطلق  والتي  لها  تأهل  التي  اآلسيوية 
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المنتخب  مع  وديتين  مباراتين  وسيخوض 

أن  إلى  مشيًرا  طهران  إلى  السفر  قبل  األول 

صعبة  ستكون  آسًيا  كأس  في  المنافسة 

وقوية لكن ثقتنا كبيرة في العبي منتخبنا 

الوطني للشباب.

مشعل العنزي: 
نبارك لمنتخبنا الوطني

اإلعالم  لجنة  رئيس  العنزي  مشعل  أشاد 

بتتويج  السلة  لكرة  القطري  باالتحاد 

الخليج  ببطولة  للشباب  الوطني  منتخبنا 

بعد تغلبه على شقيقه السعودي.

وأبدى العنزي رضاه التام عن المستوى الذي 

الفوز  البطولة وتحقيقه  المنتخب في  قدمه 

سبع  في  الخليجية  المنتخبات  كل  على 

جوالت دون خسارة.

النجاحات  إن  العنزي  أحمد  مشعل  وقال   

التي حققها العنابي في البطولة لم تأت من 

فراغ بل جاءت بفضل جهود كبيرة.. والقادم 

يوليه  الذي  االهتمام  ظل  في  أفضل  سيكون 

االتحاد للمراحل السنية.

محمد هاشم: نجحنا 
بوقفة ومساندة الجميع

منتخبنا  قائد  زيدان  هاشم  محمد  أعرب 

الوطني عن سعادته الكبيرة بالتتويج بلقب 

بطولة كأس الخليج لكرة السلة، بعد تغلب 

النهائية  المباراة  السعودية في  الفريق على 

للمسابقة التي استضافتها اإلمارات.

صحفي  تصريح  في  هاشم،  محمد  وأضاف 

هذا  إن  للدوحة،  البعثة  وصول  عقب  له 

ولزمالئه  له  بالنسبة  الكثير  يعني  اللقب 

سنحتفل  نحن  »بالشك  مضيفا  الالعبين، 

بهذا التتويج، ولكن علينا أن نطوي الصفحة 

خوض  على  مقبال  الفريق  كون  سريعا 

حيث  آسيا،  بطولة  في  المشاركة  غمار 

مشرفة  مشاركة  لتحقيق  يتطلع  الجميع 

مشوار  في  بعيدا  والذهاب  القطرية  للكرة 

البطولة«، مؤكدا أنه سعيد لألجواء المثالية 

أن  ضرورة  على  ومشددا  المنتخب،  داخل 

يضاعف الجميع من مجهوداتهم.

وصلت بعثة فريق كرة السلة للدوحة بعد أن توج ببطولة 
كأس الخليج، وحظيت باستقبال حافل عقب وصولها لمطار 

حمد الدولي بعد اإلنجاز الكبير الذي حققه الفريق بتتويجه 
بلقب البطولة الخليجية لشباب السلة التي أقيمت في 

اإلمارات بعد أن توج العنابي باللقب عقب فوزه على المنتخب 
السعودي في ختام البطولة 

كتب       عوض الكباشي

سعدون الكواري: فتحنا ملف »اآلسيوية«.. ونسعى لظهور متميز في طهران

الدوحة           $

غادر الجابوني آرون سليم 
بوبيندزا تدريبات العربي 

مساء أمس محماًل بالكثير 
من المشاعر التي تحمل 

ذكريات طيبة عاشها 
في قلعة األحالم، حيث 

سيخوض تحديا جديدا في 
الدوري السعودي هذه المرة 

بقميص نادي الشباب، 
وسيتواجد في الرياض اليوم 

لتوقيع العقود الرسمية 
بعد إنهاء عالقته مع العربي.

السومة ينتظر القيد الرسمي.. 

وأنباء عن رحيل مهرداد

أمام الزمالك خالل معسكره في مصر

عنابي اليد للناشئين يخسر وديًا
منتخبنا  خسر  تجريبية،  مباراة  في 

للناشئين لكرة اليد أمام فريق الشباب 

خالل   33 /  21 بنتيجة  الزمالك  بنادي 

اإلثنين  أمس  جمعتهما  التي  الودية 

الزمالك  بنادي  المغطاة  الصالة  على 

في  منتخبنا  معسكر  ضمن  وذلك 

استعدادا  العربية  مصر  جمهورية 

اآلسيوية  البطولة  في  للمشاركة 

التاسعة للناشئين التي ستقام في 

 31 20 إلى  البحرين خالل الفترة من 

العالم  لبطولة  والمؤهلة  المقبل  أغسطس 

.2023
خسر  قد  للناشئين  الوطني  منتخبنا  وكان 

أمام  المصري  المعسكر  في  األولى  الودية 

فريق هليوبوليس بنتيجة )19 / 24( في أولى 

الخارجي  بمعسكره  التجريبية  مبارياته 

العنابي  تحضيرات  وتتواصل  مصر،  في 

التدريبات  خالل  من  المصري  المعسكر  في 

اليومية والمباريات الودية استعدادا للبطولة 

ية  سيو آل ا

التاسعة للناشئين.

للناشئين  اآلسيوية  البطولة  قرعة  وأوقعت 

إلى  الثانية  المجموعة  في  الوطني  ُمنتخبنا 

جانب منتخبات اليابان والسعودية واإلمارات 

األولى  المجموعة  وضمت  والكويت،  والعراق 

وكوريا  والهند  وإيران  البحرين  منتخبات 

 4 أول  ويتأهل  وأوزبكستان،  الجنوبية 

منتخبات إلى كأس العالم في 2023.

إعادة انتخاب »زهو شين«

قطر تحافظ على مقعدها في االتحاد الدولي للشطرنج
االتحاد  في  مقعدها  على  قطر  حافظت 

أعيد  أن  بعد  وذلك  للشطرنج  الدولي 

األمين  منصب  في  شين«  »زهو  انتخاب 

وعضوًا  للشطرنج  الدولي  لالتحاد  المالي 

قادمة  سنوات  ألربع  الرئاسي  المجلس  في 

بعض  تحديد  يتم  أن  على   ،2026  -  2022
قريبًا،  اللجان  وعضوية  األخرى  المناصب 

أقيمت  التي  االنتخابات  خالل  ذلك  جاء 

األولمبياد  بطولة  منافسات  هامش  على 

 44 رقم  النسخة  في  للشطرنج  العالمية 

وحصلت  بالهند،  تشياني  بمدينة  المقامة 

خالل  صوتًا   176 من   152 على  شين  زهو 

االنتخابات. وأعربت زهو شين عن سعادتها 

التي  الكبيرة  والثقة  بالحفاظ على منصبها 

العمومية  الجمعية  أعضاء  من  بها  حظيت 

على  يقع  أنه  إلى  مشيرة  الدولي،  لالتحاد 

عاتقها دور كبير في استمرار تطوير اللعبة 

وتحسين الموارد المالية لالتحاد الدولي.

رئيس  المضاحكة  محمد  أبدى  جانبه  من 

االتحاد القطري للشطرنج سعادته الكبيرة 

ذلك  معتبرًا  شين،  زهو  انتخاب  بتجديد 

والعربي  القطري  للشطرنج  كبيرا  مكسبا 

هذا  على  قطر  »حفاظ  وقال  واآلسيوي، 

العمل  على  ويؤكد  كبير  نجاح  المنصب 

زهو  قدمته  الذي  والمثمر  والواضح  الكبير 

شين خالل األربع سنوات الماضية، متمنيًا 

المقبلة  الفترة  في  والنجاح  التوفيق  لها 

السيمًا أنها دائما تقدم حلوال مختلفة لالرتقاء 

بتطوير اللعبة في كافة المستويات«.


