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على سبيل اإلعارة لمدة موسم واحد

العــربي يعلـــن ضــم الســومــة
المهاجم  ضم  عن  رسميًا  العربي  النادي  أعلن 

السوري عمر السومة إلى صفوفه قادمًا من أهلي 

جدة السعودي في صفقة كانت قد حسمت في 

العربي  النادي  عنها  يعلن  لم  لكن  سابق  وقت 

أنها كانت  الرسمي خاصة  االتفاق  إتمام  إال بعد 

آرون  الجابوني  المهاجم  برحيل  مرتبطة 

بوبيندزا لترك مكان في قائمة المحترفين يمكن 

تسجيل السومة من خالله.

حسابه  عبر  أمس  مساء  العربي  النادي  وأعلن 

الرسمي عن الصفقة وقال: »تم االتفاق مع النادي 

األهلي السعودي على إعارة الالعب عمر السومة 

العربي  وقدم  واحد«،  موسم  لمدة  نادينا  إلى 

شكرا خاصا للنادي األهلي السعودي على حسن 

التعاون.

كما أعلن العربي عن رحيل الجابوني بوبيندزا 

»تم  الرسمي:  النادي  رسميًا وذكر عبر حساب 

ونادي  الرياضي  العربي  النادي  بين  االتفاق 

آرون  الالعب  انتقال  على  السعودي  الشباب 

وتمنياتنا  الشباب  إلى  العربي  من  بوبيندزا 

آلرون بالتوفيق«.

الفحص  اجتاز  قد  الجابوني  الالعب  وكان 

الطبي أمس مع فريقه السعودي ووقع على عقد 

لمدة ثالث سنوات، ومن المقرر أن يكون السومة 

جاهزًا  بالعربي  المحترفين  قائمة  في  بديله 

الريان  أمام  الكبيرة  القمة  مباراة  في  للمشاركة 

قرار  لكن  المونديالي،  لوسيل  استاد  على  غدًا 

مشاركته يبقى عند المدرب يونس علي الذي 

المباراة  لخوض  الالعب  جاهزية  مدى  سيحدد 

وتحقيق  للتدريبات  االنضمام  في  تأخره  بعد 

االنسجام الكامل مع زمالئه.

اليوم  تدريباته  العربي  يختتم  أن  المقرر  ومن 

االهتمام  ظل  في  كبير  جماهيري  دعم  وسط 

ويتطلع  الريان،  أمام  الديربي  بمباراة  الواسع 

التوالي بعد  الثاني على  الفوز  العربي لتحقيق 

االفتتاحية  الجولة  في  قطر  نادي  على  التغلب 

بثنائية نظيفة. { السومة يتوسط مدير النادي ومدير الفريق

الجابوني آرون 
بوبيندزا ينتقل 
رسميًا للشباب 

السعودي

عبدالرحمن رأفت: كنا نستحق الفوز على السد
قال عبدالرحمن رأفت العب فريق أم صالل إن فريقه كان يستحق الفوز أمام السد، وأضاف: »لم 

وتابع:  المباراة«.  على  والسيطرة  التسجيل  في  نجحنا  حيث  العددي  والنقص  بالطرد  نتأثر 

»السد أدرك التعادل وهذا ال يقلل من الجهد الذي بذلناه خالل هذه المباراة«.

لكن  فرصة،  من  أكثر  وأهدرنا  المرتدة  الهجمة  على  نلعب  كنا  النقص  »رغم  حديثه:  وواصل 

بشكل عام نحن راضون عن المستوى الذي قدمناه والقادم أفضل بالنسبة لنا«.

الثالث  نستحق  كنا  لكننا  لنا  بالنسبة  ُمرٍض  أمر  السد  بحجم  كبير  ناد  مع  »التعادل  وقال: 

نقاط«.

جهاد هديب: تعادل بطعم الخسارة
هديب  محمد  جهاد  أكد 

أن  السد  مرمى  حارس 

صالل  أم  مع  التعادل 

ُمرض  غير  أمس 

حيث  لفريقه،  بالنسبة 

بطعم  »تعادل  قال 

لنا،  بالنسبة  الخسارة 

العديد  لنا  الحت  حيث 

لم  لكن  الفرص  من 

في  استغاللها،  يتم 

أم  نجح  الذي  الوقت 

التسجيل  في  صالل 

ونحن ال نشعر بالرضا 

بهذا  الخروج  عن 

هو  هدفنا  ألن  التعادل 

نقاط،  والثالث  الفوز 

نقدم  أن  علينا  لكن 

في  أفضل  مستويات 

المباريات القادمة إلرضاء جماهيرنا التي 

نقدر غضبها من النتائج«.

مشكلة  نعالج  أن  علينا  »يجب  وقال 

القادمة  المباريات  في  الفرص  إهدار 

ال  لكننا  عديدة  فرص  على  نحصل  ألننا 

نستغلها 

تأثير  له  يكون  وهذا  المطلوبة  بالصورة 

في  األمر  هذا  نعالج  أن  ويجب  علينا 

من  نستفيد  حتى  القادمة  المباريات 

ترضي  التي  النتائج  ونحقق  الفرص 

جماهيرنا«.

خوانما: كنا األقرب للفوز
الفريق  إن  الزعيم  مدرب  خوانما  اإلسباني  قال 

السداوي كان قريبًا جدًا من تحقيق الفوز على 

فريق أم صالل. 

بشكل  المباراة  بدأنا  السد:  مدرب  وأضاف 

جيد، والبطاقة الحمراء كان لها تأثير كبير 

العبو  عام،  بشكل  المباراة  أحداث  على 

اللعب  بعد  كثيرا  تحمسوا  صالل  أم 

بنقص عددي.

تسجيل  بوسعنا  كان  خوانما:  وتابع 

أكثر من هدف بعد سيطرتنا على المباراة، 

أمام  المنافس  وحاصرنا  كبير  بصبر  لعبنا 

على  وحصلنا  واألطراف  العمق  من  واخترقنا  مرماه 

كانت  اإلنهاء  طريقة  ولكن  الفرص  من  الكثير 

بشكل سيئ.

وأتم مدرب السد حديثه قائال: سنواصل العمل 

الدوري  بداية  منذ  موقفنا  نعرف  قوة،  بكل 

الغيابات،  من  العديد  وسط  نلعب  وأننا 

ولكننا سنواصل العمل من أجل التحسن 

لألفضل في قادم المباريات.
{ خوانما

تشكيلتا الفريقين
GK - عمر يحيى  أم صالل: سامي بلدي 

 - دهقاني  إبراهيم  إسماعيل   - رباح 

 - راشدوف  ساردور   - خفيفي  عبدالله 

الزريقي  عبدالرؤوف  خالد   - تخيرا  جواو 

كودجيا  جونثان   - صديقي  إدريس   -

- يوسف عمر فخرالدين - عبدالرحمن 

فايز الرشيدي.

ويونج   -  GK هديب  محمد  جهاد  السد: 

رودريجو   - بونجاح  بغداد   - جونج 

تباتا - عبدالله بدر اليزيدي - جيلهرمي 

 - جوزناليز  كزوال  سانتي   - توريس 

الليثي  ممدوح  بهاء   - ايو  مورجان  اندريه 

-عبدالرحمن  السعيد  محمد  أحمد   -

بكري جعفر.

الزعيم لم يستفد من النقص العددي في الصقور

تعادل مثير بين السد وأم صالل

مواجهة  على  نفسه  اإليجابي  التعادل  فرض 

على  أمس  جمعتهما  التي  والسد  صالل  أم 

مباريات  افتتاح  في  الدولي  خليفة  استاد 

تقدم  حيث   ،QNB نجوم  دوري  من  األسبوع 

أم صالل بهدف سجله جواو تيكسيرا د2+45 

ليكتفي  د68،  بونجاح  بغداد  للسد  وتعادل 

بعد  رصيدهما  في  واحدة  بنقطة  منهما  كل 

خسرا  قد  وكانا  الدوري،  جوالت  ثاني  انتهاء 

في  بالتعادل  واكتفيا  االفتتاحية  الجولة  في 

الجولة الثانية.

طرد مبكر

السد  جانب  من  بسيطرة  المباراة  بدأت 

الهجمات  طريق  عن  صالل  ألم  ومحاوالت 

الواضح بين  االلتزام  وبدا  السريعة،  المرتدة 

الفريقين خوفًا من استقبال هدف مبكر، لكن 

سرعان ما بدأ السر في فرض أفضليته وكاد 

لكن  طولية،  كرة  من  أيوا  أندريه  يسجل  أن 

وأنقذا  مرماه  وحارس  صالل  أم  دفاع  تدخل 

الفيديو  تقنية  حكام  تدخل  ثم  الفرصة، 

اللعبة، وبعد عودة  الحكم بمراجعة  وطالبوا 

بإخراج  الحكم  قام   »VAR«الـ لتقنية  الحكم 

أم  مدافع  ضد  المباشرة  الحمراء  البطاقة 

أنه  اعتبار  على  د16،  خفيفي  عبدالله  صالل 

مهاجم  عن  وإبعادها  بيده  الكرة  لمس  تعمد 

السد، وتسبب في هذا القرار في استكمال أم 

صالل المباراة بنقص عددي أمام فريق مدجج 

بالهجوم مثل الزعيم السداوي.

هدف مباغت

سهلة  أصبحت  المهمة  أن  ظن  الجميع 

بالنسبة للسد في ظل النقص العددي الذي 

لعب به عناصر أم صالل، لكن ما حدث خالل 

الشوط األول كان مثيرًا لالهتمام.

الهجومي  الجانب  في  الفاعلية  افتقد  السد 

واالستحواذ  السيطرة  ترجمة  في  ينجح  ولم 

إلى أهداف، فلم تكن هناك تمريرات حاسمة 

ومع  الشباك،  تسكن  فاعلة  تسديدات  أو 

الشوط  عمر  من  األخيرة  للدقيقة  الوصول 

طريقه  في  الشوط  هذا  أن  الجميع  ظن  األول 

للخروج سلبيًا، لكن كانت المفاجأة حاضرة 

من جانب عناصر أم صالل، حيث نجحوا في 

منظمة  هجمة  عبر  التقدم  هدف  تسجيل 

للغاية ترجمها جواو تيكسيرا إلى هدف رائع 

برأسية حاسمة سكنت شباك السد د2+45، 

كودجا  من  رائعة  عرضية  تمريرة  مستغاًل 

الذي راوغ بهاء الليثي مدافع السد في الجانب 

األيسر ومنح زميله هدفا على طبق من ذهب 

منح أم صالل تقدما مثيرا في الشوط األول.

بونجاح يظهر

مدرب  خوانما  على  الغضب  واضحا  بدا 

العبيه  طالب  حيث  الخطوط،  خارج  السد 

صالل  أم  عناصر  على  المتقدم  بالضغط 

لالستفادة من التفوق العددي، ونجح أم صالل 

في الحفاظ على أفضليته خالل الربع ساعة 

األول من زمن الشوط الثاني، بل كاد أم صالل 

محققة  فرصة  من  ثانيا  هدفا  يسجل  أن 

شديدة  بغرابة  سدد  لكنه  تيكسيرا  لجواو 

إلى جوار المرمى، في المقابل عنصر الخبرة 

كان له دور في عودة السد، حيث نجح بغداد 

بونجاح في استغالل كرة استلمها على حدود 

منطقة جزاء أم صالل وسدد بصورة مباشرة 

إلى الشباك ليمنح الزعيم التعادل د68.

بعدها بدقيقة واحدة كاد بونجاح أن يسجل 

رائعة  عرضية  كرة  من  ثانيا  هدفا  بنفسه 

العارضة وفشل في إكمال  لكنه أهدرها فوق 

تلك  شكلت  وقد  للسد،  المثيرة  العودة 

صالل  أم  لعناصر  دافعًا  الخطيرة  الفرصة 

مناطق  غلق  عبر  لتركيزهم  والعودة  للهدوء 

وبالفعل  السد،  عناصر  على  الخطورة 

تمكنوا من الحفاظ على النتيجة حتى انتهاء 

المحاوالت  ورغم  المباراة،  من  األصلي  الوقت 

مرمى  حارس  أن  إال  السد  من  المستمرة 

جيدة  بصورة  لعبوا  دفاعه  وخط  صالل  أم 

وحافظوا على التعادل رغم النقص العددي.

  كتب            عادل النجار
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QNB الجولة الثانية من دوري نجوم الحدث

استاد خليفة الدولي الملعب

ادريس صديقي- سامي بلدي – عبدالرحمن رأفت )أم صالل(- يونغ 

جونع )السد(
بطاقات صفراء

جواو تيكسيرا د45 2 )أم صالل(- بونجاح د68 )السد( األهداف

سعود العذبة حكم اللقاء

السدأم صالل
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QNB الجولة الثانية من دوري نجوم الحدث

استاد المدينة التعليمية المكان

األربعاء 10 أغسطس 2022 اليوم والتاريخ

7:40 التوقيت

فوز السيلية 3 - 2 سيناريو القسم األول الموسم الماضي

سامي الطرابلسي:

نسعى لتجاوز عثرة البداية
أن  السيلية  مدرب  الطرابلسي  سامي  التونسي  أكد 

الثانية  الجولة  منافسات  ضمن  الشمال  مواجهة 

QNB، ستكون صعبة وسيكون  من دوري نجوم 

لها أهمية خاصة من أجل تدارك عثرة الجولة 

مستوى  تعكس  مباراة  وتقديم  الماضية 

مشوار  في  نقاط  ثالث  أول  وتحقيق  الفريق 

السيلية هذا الموسم.

منذ  جيدًا  أداء  يقدم  الشمال  فريق  وأضاف:   

الموسم الماضي ولدى العبيه انسجام كبير 

إصرار  ولديهم  مميزة  قتالية  بعقلية  ويلعبون 

ونحن  فريق،  أي  تحدي  على  وقادرون  ورغبة 

الماضية  الجولة  في  قاسية  لهزيمة  تعرضنا 

ألننا  بالقلق  وأصابتنا  المعنوي  المستوى  على 

لفريق  االحترام  كامل  مع  الهزيمة  نستحق  نكن  لم 

على  والعمل  أفضل  بصورة  نظهر  أن  وسنسعى  الغرافة، 

ضرورة استغالل الفرص وترجمتها إلى أهداف ألنه في النهاية ال أحد ينظر لإلحصائيات 

بل لنتيجة المباراة.

ووصف أحمد سباعي العب السيلية مواجهة الشمال بالقوية والصعبة.

 وقال أحمد سباعي خالل المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: تنتظرنا مباراة مهمة أمام 

هو  األول  الشواهين  هدف  وسيكون  للفوز  يطمح  والكل  خسارة  من  قادم  الفريق  الشمال، 

حصد نقاط المباراة.

اليوم على استاد المدينة التعليمية

السيلية يسعى لتجديد اآلمال أمام الشمال

تمام  في  التعليمية  المدينة  استاد  يحتضن 

مباراة  اليوم  مساء  الثلث  إال  الثامنة  الساعة 

الجولة  منافسات  ضمن  والشمال  السيلية 

.QNB الثانية لدوري نجوم

بعد  نقاط  أي  بدون  المباراة  يدخل  السيلية 

خسارته أمام الغرافة في الجولة االفتتاحية، 

على  الفوز  تحقيق  في  نجح  فقد  الشمال  أما 

لتكون  االنتصارات  لمواصلة  ويسعى  الريان 

على  الدوري  في  بداياته  أفضل  من  واحدة 

لكل  كبيرة  أهمية  تحمل  المباراة  اإلطالق. 

في  آماله  لتجديد  يسعى  فالسيلية  منهما، 

تقديم مستوى مميز، وقد ظهر بشكل مقبول 

من  بالرغم  الغرافة  أمام  األولى  المباراة  في 

خسارته، فقد لعب بصورة جيدة لكنه افتقد 

الشمال  المقابل قدم  الهجومية، في  الفاعلية 

الفوز  واستحق  الرهيب  أمام  مميزا  مستوى 

وأكد أنه سيبحث عن مركز جيد في الدوري 

هذا الموسم.

الغرافة  أمام  خسارة  من  القادم  السيلية 

يتطلع لتصحيح األوضاع وتعويض الخسارة 

مدربه  ويعرف  األولى،  الجولة  في  الماضية 

يحافظ  الذي  الطرابلسي  سامي  التونسي 

أن  الفريق،  مع  جديد  لموسم  تواجده  على 

لقاء  في  األهم  هو  مرضية  بنتيجة  الخروج 

عدم  عن  الطرابلسي  يبحث  حيث  الشمال، 

عانى  الذي  الماضي  الموسم  سيناريو  تكرار 

فيه الفريق كثيرا قبل أن ينجو من الهبوط إلى 

الفاصلة،  المباراة  بوابة  من  الثانية،  الدرجة 

إلى تحقيق رصيد  الذي يجعله يسعى  األمر 

ليضمن  األول  القسم  خالل  النقاط  من  جيد 

التواجد في المناطق الدافئة.

ويعول الجهاز الفني للسيلية على جهود عدد 

مهند  العراقي  الدولي  خاصة  الالعبين  من 

واليوناني  سعيداني،  بالل  والتونسي  علي، 

سيرجيو،  واألرجنتيني  فيتفا،  جيانيس 

عبدالقادر  إلى  باإلضافة  كارلوس  والسويدي 

الياس وسعيد الحاج وباقي العناصر.

لمواصلة  الشمال  يتطلع  المقابل  في 

االنتصارات واستثمار فوزه المثير في الجولة 

ومواصلة  نظيف  بهدف  الريان  على  السابقة 

حصد االنتصارات تحت قيادة مدربه المغربي 

هشام زاهد، ويملك الشمال عددا من الالعبين 

المميزين القادرين على إزعاج دفاع السيلية، 

والدولي  علوان،  علي  األردني  الدولي  خاصة 

الالعب  عن  فضال  عطوان،  أمجد  العراقي 

المخضرم محمد السيد جدو الذي تمكن من 

إهداء فريقه الفوز على الريان بتسجيله هدف 

المباراة الوحيد قبل خمس دقائق من صافرة 

للشمال  الفني  الجهاز  يريد  كما  النهاية، 

المحافظة على التنظيم الدفاعي الجيد الذي 

ظهر في لقاء الريان، بوجود المدافع الفرنسي 

بكر  أبو  الفريق  مرمى  وحارس  الندير،  لويك 

سيك، والبرتغالي ماتيوس ناني.

مناسبة   14 في  التقيا  أن  للفريقين  وسبق 

بالدوري، دانت فيها األفضلية لصالح السيلية 

الشمال  فوز  مقابل  لقاءات  سبعة  في  بفوزه 

في مناسبتين، وتعادال في خمس مواجهات، 

وكانت آخر مواجهة بينهما قد أسفرت عن فوز 

الثاني  القسم  في  نظيفين  بهدفين  الشمال 

من الموسم الماضي، فيما نجح السيلية في 

الفوز في لقاء القسم األول بثالثة أهداف مقابل 

القوة  غاية  في  اليوم  مباراة  تبدو  لذا  هدفين، 

والندية.

عادل النجار كتب

هشام زاهد:

هدفنا مواصلة االنتصارات
مدرب  زاهد  هشام  وصف 

أمام  المباراة  الشمال 

مباريات  إطار  في  السيلية 

دوري  من  الثانية  الجولة 

نجوم QNB بالصعبة.

المؤتمر  في  زاهد  وقال 

الخاص  الصحفي 

على  عازمون  بالمباراة: 

تحقيق نتيجة إيجابية رغم 

ونسعى  المواجهة،  صعوبة 

الجيدة  المسيرة  الستكمال 

بعد  الموسم  هذا  للفريق 

على  حققناه  الذي  الفوز 

الريان في الجولة األولى.

بالمسؤولية  يشعرون  الالعبين  وجميع  األمان،  بر  إلى  بالمباراة  الوصول  هدفنا  وأضاف: 

إدارة  أشكر  وبالطبع  الماضية،  الفترة  طوال  تركيزهم  على  وأشكرهم  عاتقهم،  على  الملقاة 

وننتظر  الفريق  مساندة  في  تبخل  لم  التي  النادي  وجماهير  الالعبين،  دعم  على  النادي 

حضورها في اللقاء القادم.

ملف  أغلقنا  الشمال:  مدرب  قال  األربعاء،  مواجهة  قبل  الريان  على  الفوز  نشوة  تأثير  وعن 

المباراة الماضية ونسعى لتحقيق نتيجة إيجابية، كما نسعى للحفاظ على الصورة التي 

قدمناها في الجولة األولى.

وشدد عبد العزيز متولي العب الشمال على صعوبة مباراة السيلية التي ستقام اليوم في 

الجولة الثانية، وقال: تنتظرنا مواجهة صعبة مع فريق كبير ومنظم، ولكن ذلك ال يمنع أننا 

سنلعب من أجل الفوز وحصد النقاط الثالث وتحقيق نتيجة إيجابية.

وأضاف: خرجنا من مباراة الريان بالهدف الذي خططنا له وهو الفوز وحصد النقاط الثالث، 

ولكن أغلقنا ملف هذه المباراة من أجل التركيز في المواجهة الصعبة المقبلة.

بانون يظهر ويسجل
شارك نجم الفريق القطراوي بدر بانون، بعدما 

شارك الالعب في عدد من التدريبات قبل 

مواجهة األمس بعد أن أعلن جاهزية النجم 

المغربي للمشاركة مع الفريق أمام المرخية.

وتمكن بانون من تسجيل هدف أول لفريقه 

من ركلة جزاء مع نهاية الشوط األول وقدم 

مستويات متميزة.

وكان بدر بانون الوافد الجديد على نادي قطر، 

غاب عن المباراة الماضية بسبب عدم اكتمال 

إجراءات انتقاله على المستوى الطبي.

شهدت مواجهة األمس تواجد العراقي بشار 

رسن وسبيستيان سوريا نجمي نادي 

قطر، في المدرجات بعد غيابهما عن مباراة 

المرخية، في الجولة الثانية من الدوري، وذلك 

بعدما أثبتت األشعة إصابة رسن بتمزق من 

الدرجة األولى في العضلة الخلفية.

وغاب سبيستيان سوريا بسبب البطاقة 

الحمراء التي حصل عليها في الجولة األولى 

من المنافسة.

ومن المنتظر أن يغيب رسن عن المالعب لمدة 

أسبوع، وهو ما يعني عدم لحاقه بمواجهة 

السيلية التي ستقام يوم اإلثنين المقبل في 

الجولة الثالثة من الدوري.

وكان رسن تعرض لإلصابة في مباراة قطر 

مع العربي بالجولة األولى، والتي انتهت بفوز 

العربي.

بشار وسبيستيان
في المدرجات

الشمال السيلية

لحساب الجولة الثانية

المرخية والقطراوي.. »ال غالب وال مغلوب«
منهما  لكل  بهدف  قطر  ونادي  المرخية  تعادل 

أمس  بينهما  جمعت  التي  المواجهة  في 

الجولة  ضمن  التعليمية  المدينة  باستاد 

.QNB الثانية من دوري نجوم

طريق  عن  األول  بالهدف  القطراوي  تقدم 

المغربي بدر بانون في الدقيقة 45 + 3، وعادل 

الدقيقة  في  للمرخية  حسين  أيمن  العراقي 

نقاط،   4 إلى  المرخية  رصيد  ليرتفع   ،57
والقطراوي إلى نقطة واحدة.

البداية جاءت قوية ومثيرة كما كان متوقعا، 

وشهدت الدقائق األولى تفوقا كبيرا لفريق قطر 

الذي شن هجوما قويا عن طريق خط المقدمة 

بقيادة المهاجم النيجيري اكبوتو الذي شكل 

خطورة كبيرة على مرمى فريق المرخية.

العشر  الدقائق  في  يتقدم  أن  القطراوي  وكاد 

األولى، إال أن الحارس لؤي شريف كان حاضرا 

وأبعد العديد من الكرات.

انطالق  من  ساعة  ربع  وبعد مرور  المقابل  في 

طريق  عن  المرخية  تحرك  األول،  الشوط 

بوغرطة،  وحمرون  حسين  أيمن  العراقي 

سد  بانون  بدر  المغربي  المدافع  شكل  ولكن 

دفاع قويا مع بقية العناصر، وتماسك الفريق 

دون استقبال هدف في شوط اللعب األول.

وكاد أيمن حسين أن يضع فريقه في المقدمة 

من رأسية قوية، إال أنها مرت فوق المرمى.

خميس  الحكم  منح  للفيديو،  العودة  وبعد 

بعد  قطر  لنادي  جزاء  ضربة  المري  محمد 

الدقائق  في  اكبوتو  النيجيري  العبه  عرقلة 

األخيرة من الشوط األول أمام المرخية.

افتتاح  في  بانون  بدر  المغربي  وينجح 

ويحرز  الجزاء  نقطة  على  من  التسجيل 

األول  الشوط  وانتهى  لفريقه،  األول  الهدف 

بتقدم القطراوي بهدف دون مقابل للمرخية.

المرخية  كان  الثاني  الشوط  انطالق  ومع 

تعادل  هدف  خطف  أجل  من  جدية  األكثر 

إلضافة  القطراوي  سعى  المقابل  وفي  سريع، 

مهمة  من  ويصعب  اللقاء  به  ينهي  ثان  هدف 

المرخية.

يسجل  أن  حسين  أيمن  العراقي  واستطاع 

هدف التعادل بعد أن ارتقى عاليا ووضع كرة 

رأسية قوية أعلنت هدف التعادل للمرخية.

إيقاع  ارتفع  للمرخية  التعادل  هدف  وبعد 

اللعب بين الفريقين في ظل رغبة كل فريق 

الظفر  من  واالقتراب  ثان  هدف  خطف  في 

بالنقاط الثالث، وسعى كل فريق إلى تحقيق 

بين  ومتكافئة  مثيرة  كانت  مباراة  في  الفوز 

الطرفين.

المرخية  لمدافع  خطأ  ومن   83 الدقيقة  وفي 

عن  الثاني  الهدف  يضيف  أن  القطراوي  كاد 

عاشور  لؤي  أن  إال  اكبوتو،  النيجيري  طريق 

طريقها  في  وهي  الكرة  وأبعد  الموعد  في  كان 

للمهاجم.

أيوب  الالعب  طرد  األخيرة  الدقائق  وشهدت 

ورحلة  اللعب  وتواصل  المرخية،  من  عزي 

المتبقي  الزمن  في  قاتل  هدف  عن  البحث 

المباراة  نهاية  الحكم  أطلق  أن  إلى  اللقاء،  من 

بالتعادل اإليجابي بهدف لكل منهما.

عوض الكباشي كتب
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قمة جماهيرية
في »الدرة المونديالية«

يوم  مفتوحة  المونديالي  لوسيل  استاد  أبواب  ستكون 

تدشينه  منذ  مرة  ألول  الجماهير  الستقبال  الخميس  غد 

استعدادا الستضافة قطر لكأس العالم 2022 نوفمبر المقبل 

في بروفة تجريبية لقياس مدى جاهزية الملعب المونديالي 

العالم  أن يستضيف نهائي كأس  المقرر  والذي من  الجديد 

يوم 18 ديسمبر المقبل.

لم تجد اللجنة العليا للمشاريع واإلرث بدولة قطر أفضل من 

مباريات  ضمن  تأتي  والتي  الجماهيرية  والريان  العربي  قمة 

الجولة الثانية بدوري نجوم QNB لتكون أولى المباريات التي 

يستضيفها استاد لوسيل، والمقرر أن يكون مسرحا للمباراة 

الختامية بمونديال قطر 2022.

األكثر  الفريقين  بين  لكونها  نظرا  المباراة  أهمية  تأتي 

سبق  واللذين  النجوم  بدوري  القطرية  الفرق  بين  جماهيرية 

وأن تقابال بالدوري في 60 مواجهة تفوق فيها الريان الذي حقق 

الفوز في 26 مواجهة، بينما حقق العربي الفوز في 15 مواجهة، 

وحسم التعادل 19 مواجهة بين الفريقين.

تفوقا  شهدت  الفريقين  بين  الماضي  الموسم  مواجهات 

األول  الدورين  مباراتي  في  الفوز  العربي  حقق  حيث  عرباويا 

أهداف مقابل هدفين  أربعة  والثاني بهدفين مقابل هدف ثم 

على التوالي.

وأربعين  الساعة السابعة  المباراة غدا الخميس عند  وتقام 

العربي  افتتح  حيث  الثانية  الجولة  مباريات  ضمن  دقيقة 

بينما  رد،  دون  بهدفين  قطر  حساب  على  هام  بفوز  الموسم 

تعرض الريان لخسارة مفاجئة أمام الشمال بهدف دون رد.

ستيفان  الفرنسي  الثنائي  على  وجماهيره  الريان  ويعول 

جماهيره  تقبل  لن  حيث  بولي  يوهان  وااليفواري  نزونزي 

مباراة  كانت  لو  خاصة  الموسم  انطالقة  مع  ثانية  بخسارة 

الديربي الجماهيري الكبير.

مواجهة  الجاسم  عبدالرحمن  الدولي  الساحة  حكم  ويدير 

طالب سالم مساعد  ويعاونه  والريان  العربي  الخميس بين 

أول، سعود أحمد مساعد ثان، وسيكون محمد المزيد حكما 

حكما  عارف  ويوسف  للفيديو،  حكما  العذبة  وسعود  رابعا، 

مساعدا للفيديو.

استاد خليفة يستضيف المواجهة

الغرافة والوكرة.. صراع األقوياء
الساعة  عند  الدولي  خليفة  استاد  يشهد 

المهمة  المواجهة  اليوم  مساء  والنصف  الخامسة 

التي تجمع بين الغرافة والوكرة ضمن منافسات 

للموسم   QNB نجوم  دوري  من  الثانية  الجولة 

تأتي  أن  يتوقع  مباراة  في   2023  -  2022 الكروي 

الطرفين. بين  ومثيرة  قوية 

في  المهمة  المباريات  من  تعتبر  الليلة  مواجهة 

كال  يمتلكها  التي  لإلمكانيات  نظرا  الجولة  هذه 

المواطنين  الالعبين  صعيد  على  سواء  الفريقين 

ولرغبة  ناحية،  من  األجانب  المحترفين  أو 

الفوز  تحقيق  في  اآلخر  الجانب  على  كليهما 

القوية  العروض  لمواصلة  الثالث  النقاط  وحصد 

الفوز  بعد  األولى  الجولة  في  بدأها  التي  واالنطالقة 

بالنقاط. والظفر 

السيلية  على  االنتصار  تحقيق  استطاع  الغرافة 

بهدفين مقابل هدف في الجولة األولى في غياب نجمه 

انضم  الذي  إبراهيمي  ياسين  الجزائري  المحترف 

مميزة  صفقة  في  الريان  من  قادما  الفريق  لصفوف 

الفريق  خالله  سيكون  الموسم  هذا  أن  تأكيد  ويريد 

منافسا قويا على اللقب باالنتصار أيضا على الوكرة.

ياسين  العبه  عودة  من  سيستفيد  الغرافة  فريق 

وسيعتمد  الفريق،  أعضاء  بقية  بجانب  براهيمي 

أندريا  اإليطالي  مدربه  بقيادة  للفهود  الفني  الجهاز 

التي  المجموعة  نفس  على  ستراماتشوني 

شاركت في اللقاء األول.

الطرف الثاني في مواجهة اليوم الوكرة وهو متحفز 

هدفين،  مقابل  أهداف  بأربعة  الدحيل  على  بالفوز 

ويسعى للفوز على الغرافة لتحقيق أكثر من هدف 

أهمها التمسك بصدارة ترتيب الدوري، وإزاحة واحد 

من المنافسين األقوياء من طريقه.

ويراهن الوكرة على حالة من االنسجام والتجانس 

خاصة  محترفوه  ويقدم  عناصره  جميع  بين 

للغاية  مميزة  مستويات  داال  جيلسون  األنجولي 

عليه  يعتمد  ما  وهو  التوالي،  على  الثاني  للموسم 

المدرب اإلسباني ماركيز لوبيز المدير الفني لفريق 

الوكرة من أجل التفوق على الغرافة.

مليئة  دائما  تأتي  والوكرة  الغرافة  مواجهات 

لكال  القوي  الحافز  وجود  ومع  والندية،  باإلثارة 

أن  المتوقع  من  الثالث  النقاط  لحصد  الفريقين 

واإلثارة  السخونة  غاية  في  اليوم  مباراة  تكون 

والندية.

عوض الكباشي كتب

عبدالرحمن السامرائي
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QNB الجولة الثانية – دوري نجوم الحدث: 

استاد خليفة الدولي المكان:

األربعاء 10 أغسطس 2022 التاريخ:

5:30 التوقيت:

الوكرةالغرافة

سوكو يفوز بكأس الدوحة للمرة الثانية

شهد مضمار دوفيل بفرنسا إقامة اثنين من أقوى وأهم أشواط 

السباق  نادي  برعاية  -وكالهما  األصيلة  العربية  الخيل 

تمكن  حيث   ،2022 أغسطس   9 الثالثاء  مساء  والفروسية- 

من  ريسنغ  الوسمية  ملك  غراء(   × )المرتجز  »الغدير«  المهر 

األصيلة  العربية  للخيل  األولى  الفئة  من  الريان  كأس  حصد 

والروعة  القوة  في  غاية  بأداء  2000م  لمسافة  سنوات   3 عمر 

الثانية فقط، وكان فوزًا عن جدارة واستحقاق  وفي مشاركته 

وذلك  منافسيه،  أقرب  عن  ونصف  أطوال   5 بلغ  كبير  وبفارق 

كريستوف  الخيال  وبقيادة  رو  فرانسوا  المدرب  بإشراف 

الشوط  مع  الموعد  كان  ساعة  نصف  حوالي  وبعد  سوميون، 

العربية  للخيل  األولى  الفئة  من  الدوحة  كأس  وهو  الثاني 

فيه  وتمكن  2000م،  لمسافة  فوق  فما  سنوات   4 عمر  األصيلة 

السلطانية  الخيالة  ملك  ساكا(   × )نيشان  »سوكو«  الجواد 

على  الثاني  للعام  به  والفوز  لقبه  عن  الدفاع  من  العمانية 

الخيال  وبقيادة  برنار  إليزابيث  المدربة  بإشراف  التوالي 

ديميور.  كريستيان 

الوزير  الفضاله  علي  بن  حسين  السيد  السباق  وحضر 

وقام  الفرنسية،  الجمهورية  لدى  قطر  دولة  بسفارة  المفوض 

أوليفييه  السيد  بحضور  الشوطين  بكال  الفائزين  بتتويج 

ديلوا مدير عام فرانس غالو.

{ السيد حسين بن علي الفضالة يتوج الفائزين بكأس الدوحة { لقطة من تتويج الفائزين بكأس الريان

»الغدير« ملك الوسمية ريسنغ 

يفوز بكأس الريان بجدارة

نلعب من أجل االنتصارمنافسنا جيد ولكننا نريد الفوز
لوبيز  ماركيز  بارتولومي  اإلسباني  أكد 

بنادي  القدم  لكرة  األول  الفريق  مدرب 

الموج  استعدادات  أن  الوكرة 

جيدة  الغرافة  لمباراة  األزرق 

الجهاز  إن  وقال  جدًا، 

كافة  على  كز  ر  الفني 

الخاصة  التفاصيل 

على  المباراة،  بتلك 

النتيجة  تحقيق  أمل 

أن  وأتمنى  المرجوة 

أتم  على  الالعبون  يكون 

هذا  لخوض  جاهزية 

اللقاء.

جيد  فريق  الغرافة  وأضاف:   

لديه  اللحظة  هذه  في  حسنًا  ولكن 

أو ثالث العبين محترفين يفتقد  فقط العبين 

ولكن  المنتخب  في  والعب  محترفين  العبين 

جيدة  شابة  عناصر  لديهم  اليزال 

لي  بالنسبة  مميزون،  والعبون 

جيد  ومدرب  جيد  فريق  هم 

قدم  كرة  تقدم  وعقلية 

بشكل  أحترمها  مميزة 

كبير ولكن بالطبع أريد 

الفوز بالمباراة.

نفوز  عندما  وتابع:   

جيدا،  يكون  شيء  كل 

الفريق  الفوز يكون  فعند 

ولكن  جيدة  بحالة 

المشكلة هي عند الخسارة، 

أداء الفريق  أما عند الفوز فيكون 

والتركيز  مرتفعة  والمعنويات  جيدا 

يتضاعف.

المدير  ستراماتشوني  أندريا  اإليطالي  أعرب 

بالبداية  سعادته  عن  للغرافة  الفني 

على  بالفوز  لالعبيه  الجيدة 

األولى  الجولة  في  السيلية 

وعلى   ،QNB نجوم  لدوري 

بعض  وجود  من  الرغم 

من  لكن  الصعوبات، 

ولنادي  لالعبين  المهم 

الغرافة تحقيق الفوز.

التي  الوكرة  مباراة  وعن 

األسبوع  ضمن  ستقام 

في  الوكرة  قال:  الثاني 

بوجود  الفنية  حاالته  أفضل 

مع  والتعاقد  مميز،  مدرب 

جدًا،  جيد  أيضًا  أسترالي  مدافع 

وحققوا  الدحيل  أمام  جيدة  مباراة  وقدموا 

فوزا كبيرا رغم غياب محمد بن يطو، وسنواجه 

حاليا،  بالدوري  الفرق  أفضل  من  وهو  قويًا  فريقًا 

قدمنا  مما  أفضل  بتقديم  مطالبون  أننا  وأعتقد 

نتيجة  نحقق  لكي  السيلية  أمام 

مباراة  ستكون  أعتقد  إيجابية، 

عالية المستوى.

يعتمد  الفريق  وواصل: 

السن  صغار  العبين  على 

السيلية  أمام  وشاركنا 

تحت  العبين  بثمانية 

ونحتاج  سنة   23 سن 

خبرة  أصحاب  لالعبين 

لقيادة الالعبين الشباب، 

وأنا سعيد بتطور مستوى 

العبينا الشباب وهذا بفضل 

ولكننا نسير  أكاديميتنا  عمل 

بدأ  الذي  النادي  لمشروع  وفقا 

الموسم الماضي ووفق رؤية الشيخ جاسم 

بهذا  يؤمن  الذي  النادي  رئيس  ثاني  آل  ثامر  بن 

الجيل من الالعبين.

تاهرات: مواجهة صعبة
الغرافة:  العب  تاهرات  مهدي  الجزائري  المدافع  قال 

بتركيز  الماضية  الجولة  في  األولى  المباراة  لعبنا 

حساب  على  مهم  فوز  تحقيق  في  ونجحنا  كبير 

الوكرة ستكون صعبة  السيلية، وبالتأكيد مواجهة 

للحصول  الفوز  ونحقق  مستعدين  نكون  أن  وعلينا 

على النقاط الثالث.

بمشاركة  المباراة  في  كبيرة  فرصة  لدينا  وأضاف: 

الكبيرة،  بخبرته  سيفيدنا  الذي  إبراهيمي  ياسين 

أنهينا  وقد  النهاية،  في  االنتصار  نحقق  أن  ونأمل 

من  وكان  الخامس  بالمركز  الماضي  الموسم 

جيدة،  فرق  وجود  ظل  في  بالبطولة  الفوز  الصعب 

للغاية  جيدا  الجديدة  الموسم  يكون  أن  ونأمل 

وسنقدم كل شيء للنادي وللمشجعين أيضا لعمل 

أفضل شيء ممكن.
{ مهدي تاهرات

{ اوميد ابراهيم

أوميد : يجب علينا إظهار إمكانياتنا 
وصف اإليراني أوميد إبراهيمي محترف نادي الوكرة تحضيرات 

تجهيزات  إن  وقال  بالجيدة،  الغرافة  أمام  المقبلة  للمباراة  فريقه 

فريقه لمنافسات الموسم بشكل عام كانت متميزة في المعسكر 

الخارجي الذي شهد خوض العديد من المباريات الودية القوية.. 

بصورة  وظهرنا  الدحيل  فريق  أمام  األولى  مباراتنا  لعبنا  وقال: 

طيبة وبالطبع لدينا مباريات عديدة في المستقبل تصل إلى 21 

مباراة أخرى ليست سهلة بالطبع لكل الفرق، ويجب علينا إظهار 

الدوري لنحصل على نتيجة جيدة.. وأضاف:  إمكانياتنا في 

نحن نعلم وضعنا ونعلم أهمية بداية الموسم بشكل جيد، 

فريق  أمام  لعبنا  األولى  المباراة  في  صعبة،  المباريات  كل 

كبير وأحد أفضل األندية في الدوري والمباراة المقبلة أمام 

نحترمهم  جيدون،  العبون  لديه  الغرافة  أيضًا  الغرافة، 

والتزامنا  إمكانياتنا  لنظهر  للملعب  وسنذهب  كثيرًا، 

الملعب  منتصف  في  جيدون  العبون  لديهم  الفريق،  مع 

وسنقاتل للحصول على الثالث نقاط.

ستراماتشوني: ماركيز لوبيز:
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الشيخ  السمو  صاحب  حضرة  عن  نيابة 

المفدى،  البالد  أمير  ثاني  آل  حمد  بن  تميم 

آل  حمد  بن  جوعان  الشيخ  سعادة  حضر 

القطرية  األولمبية  اللجنة  رئيس  ثاني 

دورة  من  الخامسة  النسخة  افتتاح  حفل 

مساء  أقيم  الذي  اإلسالمي،  التضامن  ألعاب 

بحضور  التركية،  »قونيا«  مدينة  في  أمس 

أردوغان رئيس  فخامة الرئيس رجب طيب 

من  وعدد  الشقيقة،  التركية  الجمهورية 

الحكومات  ورؤساء  اإلسالمية  الدول  رؤساء 

وضيوف الحفل. 

األولمبية  اللجنة  رئيس  سعادة  ونقل 

تحيات  الحفل،  حضوره  خالل  القطرية، 

حضرة صاحب السمو أمير البالد المفدى إلى 

فخامة رئيس الجمهورية التركية الشقيقة، 

الشقيق  التركي  للشعب  سموه  وتمنيات 

بالمزيد من التقدم واالزدهار. 

التركي،  الرئيس  فخامة  حمل  جانبه،  من 

حضرة  إلى  تحياته  جوعان  الشيخ  سعادة 

متمنيا  المفدى،  البالد  أمير  السمو  صاحب 

وللشعب  والسعادة،  الصحة  موفور  لسموه 

القطري دوام التقدم والتنمية واالزدهار. 

حمد  جوعان بن  الشيخ  كما حضر سعادة 

فخامة  أقامها  التي  العشاء  مأدبة  ثاني  آل 

أردوغان  طيب  رجب  التركي  الرئيس 

النسخة  افتتاح  حفل  ضيوف  شرف  على 

الخامسة من دورة ألعاب التضامن اإلسالمي. 

ويمثل قطر في الدورة 112 رياضيا ورياضية 

في 14 لعبة جماعية وفردية. 

حضور  وسط  رائعا  االفتتاح  حفل  وجاء   

يقارب  ما  إلى  وصل  ومميز  كبير  جماهيري 

بكلمة  االفتتاح  حفل  وبدأ  متفرج..  ألف   45
أردوغان  التركي رجب طيب  الرئيس  ألقاها 

مرحبا بجميع الوفود المشاركة في النسخة 

للجماهير  تحية  وموجها  بقونيا  الخامسة 

على  االفتتاح  بحفل  تواجدت  التي  الكبيرة 

استاد »قونيا سبور«. 

االحتفال  جمالية  من  زين  ماهر  الفنان  وزاد 

دينية  وأناشيد  معزوفات  قدم  الذي  وهو 

تتفاعل  الحاضرة  الجماهير  جعلت  رائعة 

فنية  فقرات  تقديم  الحفل  شهد  كما  معه، 

األلعاب  وإطالق  معبرة  برسائل  بعثت  ميزة 

النارية.

أقــــــــــصــــــــــي 

العـــــــب عـــنـــابـــي 

عبدالقادر  التايكوندو 

هارون  الباكستاني  من  عصفور 

الــدور  منافسات  خــالل  كلغ   58 وزن  في  خــان 

الالعب  وفاز  اإلسالمي،  التضامن  أللعاب  األول 

ليضمن  بــجــدارة  بالمواجهة  الباكستاني 

تأهله للدور ربع النهائي من المنافسات، فيما 

غـــادر العــب 

العنابي الدورة 

مــبــكــرا.  وبـــدت مالمح 

بعد  العنابي  العــب  على  الحزن 

والعبور  للفوز  يطمح  كان  الذي  وهو  اإلقصاء 

للدور ربع النهائي، ولكن خصمه الباكستاني 

أقــوى وأذكــى من خــالل توجيه ضربات  كــان 

محكمة حصد بها أكبر عدد من النقاط.

طائرة العنابي 
تتعثر أمام إيران

مباراته  الطائرة  الكرة  عنابي  خسر 

بثالثة  اإليراني  المنتخب  أمام  األولى 

 15 /25 بواقع  مقابل  دون  أشواط 

المباراة  في  وذلك  و25/ 23،  و26/ 24 

أمس  الفريقين  بين  جمعت  التي 

على صالة »كراتاي« ضمن منافسات 

اإلسالمي  التضامن  ألعاب  دورة 

الخامسة. 

كبير  بفارق  األول  الشوط  وانتهى 

حسمه  الذي  إيران  لمنتخب 

الكتيبة  وظهرت   ،15 /25 بنتيجة 

بدون  الشوط  هذا  في  العنابية 

ما  وهو  تكتيكي  وانضباط  تركيز 

الثاني  الشوط  كبيرا،  الفارق  جعل 

كثيرا  منتخبنا  أداء  فيه  تحسن 

لوال  الشوط  خطف  من  قريبا  وكان 

كفة  رجحت  التي  االخيرة  الدقائق 

الشوط  لينتهي  اإليراني  المنتخب 

الثالث  الشوط   ،24 /26 بنتيجة 

لمنتخبنا  ومصيريا  حاسما  كان 

ولعب  المباراة  في  العودة  حاول  الذي 

وخبرة  قوة  ولكن  جيدة  بطريقة 

الشوط  حسمت  اإليراني  المنتخب 

 ،23 /25 بنتيجة  لصالحه  والمباراة 

مبارياته  أولى  في  منتخبنا  ليتعثر 

بدورة ألعاب التضامن اإلسالمي.

العذبة والمطاوعة
يرفعان العلم

القطرية  األولمبية  اللجنة  اختارت 

العب  العذبة  مسعود  العنابي  نجمي 

العبة  المطاوعة  وكلثم  سكيت  رماية 

في  أمس  يوم  األدعم  راية  لرفع  تايكوندو 

التضامن  ألعاب  بدورة  االفتتاحي  الحفل 

»قونيا  استاد  على  أقيمت  التي  اإلسالمي 

المنظمة  اللجنة  حافظت  وقد  سبور«، 

هذه  وتعد  العلم  رفع  تقاليد  على  لأللعاب 

حمل  فيها  يتاح  التي  األولى  المرة  هي 

دورة  في  بلد  كل  من  والعبة  لالعب  العلم 

في  حدث  مثلما  اإلسالمي،  التضامن 

التقليد  كان  بينما  طوكيو،  أولمبياد 

العلم  يحمل  بأن  السابقة  الدورات  في 

لكل  الرياضية  الوفود  من  واحد  شخص 

ويعتبر  العبة.   أو  العبا  كان  سواء  دولة 

المشاركة  الوفود  أكبر  من  العنابي  وفد 

بوجود ما يقارب 200 شخص ضمن الوفد 

المشارك بين العبين وإداريين، من بينهم 

95 العبا ضمن منافسات الرجال و22 العبة 
أبطالنا  يتطلع  حيث  السيدات،  فئة  في 

على  والتواجد  مميزة  بصورة  للظهور 

الدورة،  منافسات  خالل  التتويج  منصات 

وسط طموحات كبيرة وآمال معقودة على 

العديد من األسماء الالمعة.

انطلقت أمس في »قونيا« برعاية الرئيس التركي أردوغان

الشيخ جوعان يحضر افتتاح »التضامن اإلسالمي«

قادر عصفور يودع المنافسات
بدال

ع

عبد الناصر البار 

موفد لجنة اإلعالم الرياضي 

} تصوير :

خالد المسلماني - سالم السعدي

قونيا
حضور قطري 

مميز .. والحفل 

يعكس 

التراث اإلسالمي 

العميق

حميدة يهدي العنابي أول ميدالية ذهبية
أول  حميدة  باسم  العنابي  العب  أهدى 

ألعاب  بدورة  العنابية  للبعثة  ميدالية 

لعنابي  ذهبية  وأول  اإلسالمي  التضامن 

 400 سباق  تخصص  في  القوى  ألعاب 

األول  المركز  في  حل  بعدما  حواجز  متر 

وهو  ثانية،   48:67 قدره  زمني  بتوقيت 

مباشرة  أهله  الدورة  في  قياسي  رقم 

أللعاب  العالم  بطولة  في  للمشاركة 

العام  بودابست  ستحتضنها  التي  القوى 

قوية  منافسة  السباق  وشهد  المقبل. 

النهاية،  وحتى  البداية  منذ  وشرسة 

يسير  كيف  عرف  العنابي  العب  ولكن 

وأعرب  االخيرة،  األمتار  في  خاصة  السباق 

الكبيرة  سعادته  عن  العنابي  العب 

الذهبية،  الميدالية  وتحقيق  بالفوز 

وتحقيق  بالفوز  كبيرة  سعادتي  وقال: 

أن  مؤكدا  العنابية،  للبعثة  ميدالية  أول 

السباق كان قويا وشاقا، ولكنه كان عازما 

على المنافسة وتحقيق إحدى الميداليات 

كبيرة لدى بعثة  فرحة  الملونة.  وسادت 

باسم  حصد  بعد  القوى  ألعاب  عنابي 

400 متر حواجز.  حميدة ذهبية 

{ تتويج باسم 

حميدة بالذهبية

رماية األدعم جاهزة للتحدي اليوم
أولى  في  اليوم  العنابي  سيدات  تشارك 

منافسات دورة ألعاب التضامن اإلسالمي 

المطوع  وكلثم  فطناسي  مــرام  بخوض 

ــي مــنــافــســات  الــتــصــفــيــات الــتــأهــيــلــيــة ف

كلغ  و67  كلغ   49 وزن  فــي  التايكــونــدو 

على  صباحا  التاسعة  الساعة  من  بداية 

19 مايو بقونيا. صالة 

ـــود الـــخـــلـــف وآمـــنـــة  وتــــشــــارك خـــل

عــبــدالــلــه فــي مــنــافــســات الــرمــايــة 

بالبندقية.

أبوشارب  وسعيد  العذبة  حمد  ــد  وراش

الرماية  منافسات  في  الرميحي  ومحمد 

الرجال. فئة  في  بالبندقية 

منافسات  الــحــارث  راكــان  يخوض  كما 

الثانية  الجمباز الفني بداية من الساعة 

عشرة ظهرا على صالة قونيا فيلدروم.

{ لقطة من مواجهة قطر وإيران

عبدالقادر عصفور يودع المنافسات

{ عبد القادر عصفور خالل 

منافسات التايكوندو

سيطرة تركية 
على الصدارة

مع نهاية منافسات اليوم الرابع من 

دورة ألعاب التضامن اإلسالمي بقونيا 

واصلت تركيا تصدرها لجدول ترتيب 

الميداليات بحصولها على 20 ميدالية 

ملونة منها 10 ذهبيات و6 فضيات و4 

برونزيات. وجاءت دولة كازاخستان 

ثانيا برصيد 10 ميداليــات ملـــونـة منها 

5 ذهبيات وواحدة فضية و4 برونزيات، 
وحلت أوزبكستان ثالثا برصيد 9 

ميداليات بحصد 3 ذهبيات وفضيتين 

و4 برونزيات، وجاءت إيران رابعا بــ 

11 ميدالية منها ذهبيتان و7 فضيات 
وبرونزيتان، واإلمارات خامسا بــ 4 ميداليات 

منها ذهبيتان وفضية وبرونزية، واحتلت 

البحرين المركز السادس برصيد 4 

ميداليات ذهبية وفضية وبرونزيتين.

إقصاء ظالم لتوسين أقوندودي من السباق
100م حادثة غير  شهد سباق نصف نهائي 

أقوندودي  توسين  العنابي  لالعب  متوقعة 

بسبب إقصائه وطرده من السباق بسبب 

انطالقته المتسرعة قبل ضربة البداية، وهو 

ما جعل اللجنة المشرفة على السباق تقرر 

إبعاده في الوقت الذي كان الجميع ينتظر 

وهو  الميداليات  إحـــدى  الــالعــب  يحقق  أن 

الذي حقق رقما قياسيا 

أول أمس بزمن 

قــــــــــــــدره 

العالم  لبطولة  مباشرة  أهله  ثانية   9:98
التي ستقام ببودابست، وما حّز في نفس 

بــعــثــة عــنــابــي ألـــعـــاب الـــقـــوى أن الــســبــاق 

ألغيت انطالقته ثالث مرات متتالية بسبب 

رفضت  اللجنة  ولكن  الخاطئة،  االنطالقة 

الــمــقــابــل لم  فــي  إبــعــاد عــداءيــن تركيين 

تتسامح مع عداء العنابي.

وعــلــى صــعــيــد آخــــر تــأهــل 

سعد زمزوم لنهائي 

 110 ســــبــــاق 

حواجز. 

{ جانب 

من التتويج

{ سعادة الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني


