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تشكيلتا الفريقين
السد: يوسف عبدالله )حارس مرمى(، بيدرو ميجيل، ويونج جونج، حسن 

الهيدوس، بغداد بونجاح، تباتا، بوعالم خوخي، سانتي كازورال، أندريه أيو، 

بهاء الليثي، أكرم عفيف.

مونيسيا،  مارك  عناد،  عبدالرحمن  مرمى(،  )حارس  الهيل  جاسم  العربي: 

ألكانتارا، يوسف مفتاح، هالل محمد،  أحمد فتحي، عمر السومة، رافائيل 

أرون جونارسون، ابراهيم ناصر كال، يوسف المساكني.

تفوق على العربي بهدفين نظيفين

»الــديـــــربي« ســـــداوي

قمة  في  العربي،  على  السد  تفوق 

في   ،0-2 بنتيجة   QNB نجوم  دوري 

أقيمت  التي  المباراة  خالل  الديربي، 

على استاد حمد الكبير، ضمن الجولة 

الـ 11 من دوري النجوم.

سانتي  األول  السد  هدف  وسجل 

كازورال في الدقيقة 66 من ركلة جزاء، 

فيما سجل الهدف الثاني نجم الزعيم 

حسن الهيدوس في الدقيقة 77.

وبهذا الفوز يكون السد قد حرم العربي 

تجمد  أن  بعد  الدوري،  صدارة  من 

المركز  في   22 عند  العربي  رصيد 

الثاني ليفقد الصدارة لصالح الدحيل 

السد  رفع  فيما  واحدة،  نقطة  بفارق 

رصيده إلى 13 نقطة في المركز 13.

إثارة كبيرة
وإثارة،  قوة  األول  الشوط  شهد 

السيطرة  الفريقان  تبادل  حيث 

العربي  وبدأ  اللعب،  مجريات  على 

ضاغطا،  األولى  الدقائق  خالل 

العرضية  الكرة  استغالل  محاواًل 

التي كانت من جانب هالل محمد، 

5 التي تدخل  أخطرها في الدقيقة 

ويونج  الجنوبي  الكوري  الالعب 

عاد  ما  سرعان  السد  أن  إال  جونج، 

حسن  رد  حيث  الهجمات،  ليبادله 

الهيدوس على فرصة العربي األولى 

من خالل تسديدة قوية مرت بقليل 

لحارس  األفقية  العارضة  على 

مرمى العربي جاسم الهيل.

وأضاع بغداد بونجاح أخطر فرصة في 

المباراة، بعد أن تلقى تمريرة حاسمة 

المهاجم  فيها  وجد  عفيف،  أكرم  من 

الجزائري وحده أمام المرمى، وأضاعها 

مدرب  بينهم  من  الجميع  ذهول  وسط 

الزعيم خوانما.

وحاول العربي من جديد الضغط على 

التي  الهجمات  عبر  مرماه  في  السد 

اليمنى  الجهة  على  محمد  هالل  قادها 

كان  حيث  أخرى،  تارة  واليسرى  تارة 

الشوط،  في  الالعبين  أفضل  بين  من 

 25 الدقيقة  وتدخل خوخي بوعالم في 

عرضية  إلبعاد  المناسب  الوقت  في 

نحو  موجهة  كانت  التي  محمد  هالل 

عمر السومة.

كثيرة  فرصا  الفريقان  وأضاع 

للتسجيل خالل هذا الشوط الذي جاء 

الشوط  وانتهى  الجانبين  من  قويا، 

األول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

تفوق  تظهر  األول  الشوط  إحصائيات 

على  االستحواذ  مستوى  على  السد 

الكرة بنسبة 56 % مقابل 44 % لفريق 

أما في التسديدات فقد سدد  العربي، 

تسديدتان  منها  تسديدات   7 العربي 

على المرمى، فيما سدد السد 5 كرات 

منها تسديدة واحدة على المرمى.

وتحصل العربي على 4 ركنيات خالل 

الفريق  يستغلها  ولم  األول  الشوط 

بشكل جيد، لطول القامة التي يتميز 

يتحصل  لم  فيما  السد،  العبو  بها 

الزعيم على أي ركنية طيلة 45 دقيقة.

صفراء  بطاقات   5 المباراة  حكم  وأشهر 

منها 3 بطاقات لفريق السد.

السد يسيطر ويسجل
ابراهيم ناصر كال هدفا مبكرا  وسجل 

الدقيقة  خالل  الثاني  الشوط  في 

يوسف  زميله  من  تمريرة  بعد   ،48
المساكني، ألغاه حكم المباراة بداعي 

التسلل.

ورد السد كان قويا، من خالل محاوالت 

الذي كان  هجومية قادها أكرم عفيف 

أخطر العب في صفوف نادي السد في 

اللقاء.

جزاء  ركلة  المباراة  حكم  واحتسب 

يد  لمسة  بعد   ،66 الدقيقة  في  للسد 

جونارسون،  أرون  العربي  العب  من 

الفيديو،  لتقنية  العودة  بعد  وذلك 

نفذها سانتي كازورال بنجاح.

فريق  أمام  مجال  أي  السد  يترك  ولم 

التعادل،  هدف  لتسجيل  العربي 

على  بالضغط  الزعيم  واصل  حيث 

مرمى العربي خالل بداية هذا الشوط، 

الفريق  تسجيل  في  ساهم  ما  وهذا 

بواسطة  المرة  هذه  الثاني  للهدف 

 72 الدقيقة  في  الهيدوس  حسن 

بعد  اتجاهها  تغير  قوية  بتسديدة 

ارتطامها بالعب العربي.

وأمام األخطاء الدفاعية التي ظهرت 

يونس  حاول  الثاني،  الشوط  في 

خالل  من  الوضع،  يتدارك  أن  علي 

من  العائد  جابر  جاسم  إدخال 

مع  خليج  كأس  في  المشاركة 

مكان  وذلك  الوطني،  منتخبنا 

بإدخال  قام  وكما  فتحي،  أحمد 

عبدالله  مكان  عناد  عبدالرحمن 

المريسي.

يونس  على  السد  مدرب  خوانما  ورد 

علي، وذلك بإدخال جيليرمي توريس 

يعطي  حتى  الهيدوس،  حسن  مكان 

إعطاء  وعدم  الميدان  وسط  في  إضافة 

لتسجيل  العربي  العبي  أمام  الفرصة 

أي هدف في المباراة.

مرمى  حارس  عبدالله  يوسف  وفوت 

لتسجيل  العربي  أمام  فرصة  السد 

بعد   ،88 الدقيقة  في  التقليص  هدف 

يوسف  التونسي  من  قوية  تسديدة 

المرمى  حارس  أبعدها  المساكني، 

الشاب بنجاح للركنية.

وسير السد اللحظات األخيرة من عمر 

العربي  حرم  حيث  بنجاح،  المباراة 

من الكرة لدقائق كثيرة، لينتهي اللقاء 

قمة  في   0   /  2 بنتيجة  الزعيم  بفوز 

دورينا.
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اليوم والتاريخ

سانتي كازورال د66، حسن الهيدوس د72 )السد(
األهداف

استاد حمد الكبير بنادي العربي
الملعب

ال يوجد

الطرد

العربيالسد

20
وحيد بوسيوف كتب

قّدم مباراة كبيرة

كازورال.. يسجل ثالث أهدافه
كازورال  سانتي  اإلسباني  تمكن 

هذا  أهدافه   3 تسجيل  من 

سجله  الذي  الهدف  بعد  الموسم، 

مباراة  خالل  أمس  مباراة  في 

من  العربي،  أمام  السد  فريقه 

66، تحصل  ركلة جزاء بالدقيقة 

أرون  يد  لمسة  بعد  الزعيم  عليها 

بغداد  محاولة  خالل  جونارسون، 

بونجاح داخل منطقة العمليات.

أمس  سجله  الذي  الهدف  وبعد 

لنفس  وصل  قد  يكون  كازورال 

سجلها  التي  األهداف  عدد 

بونجاح  بغداد  الجزائري 

ترتيب  جدول  في  السد،  مهاجم 

الكيني  يتصدره  الذي  الهدافين 

أهداف،   9 بـ  أولونجا  مايكل 

عن  كاملة  أهداف   6 بفارق  أي 

{ كازورالالثنائي السداوي.

بونجاح:

كل المباريات بمثابة نهائيات

أعرب الجزائري بغداد بونجاح، مهاجم 

حققه  الذي  بالفوز  سعادته  عن  السد، 

الزعيم أمس أمام العربي، في الجولة الـ 

.QNB 11، من دوري نجوم
عقب  له  تصريحات  في  بونجاح  وقال 

علينا  أثر  المباريات  نسق  المباراة: 

األول  الشوط  في  خاصة  كبير،  بشكل 

خالل  خطيرا،  العربي  فيه  كان  الذي 

عناصر  يمتلكون  حيث  األولى،  الدقائق 

جيدة.

خالل  فرص  لنا  سنحت  وأضاف: 

ماجعل  وهذا  أضعناها،  األول  الشوط 

التسرع  بعدم  ينصحنا  المدرب 

بين  ما  فترة  في  أكثر  والتركيز 

وسجلنا  تعليماته  ونفذنا  الشوطين، 

هدفين.

 3 بعد  لنا  مباراة  ثاني  هذه  وتابع: 

الريان  أمام  لعبنا  الدوري،  في  أشهر 

وتفوقنا عليه، وأمس فزنا على العربي، 

نفس  على  المواصلة  وسنحاول 

كأنها  مباراة  خوض  خالل  من  المنوال، 

نهائي.

{ بغداد بونجاح وجونارسون

يوسف عبدالله.. ُيبدع في اللقاء
الحارس  عبدالله  يوسف  تألق 

مباراة  في  السد  لنادي  الشاب 

ظهر  حيث  العربي،  أمام  أمس 

ديربي  في  رائعة  بمستويات 

حارس  وحرم  النجوم.  دوري 

من  العربي  فريق  السد  مرمى 

تسديدة  أبرزها  كثيرة،  فرص 

في  القوية  المساكني  يوسف 

لها  تصدى  التي   ،88 الدقيقة 

بنجاح وأخرجها للركنية. والشك أن تألق يوسف عبدالله في صالح السد، في ظل 

تواجد الثنائي مشعل برشم وسعد الدوسري، ستكون المنافسة على حارس مرمى 

األساسي مشتعلة في صفوف الزعيم.

{ يوسف عبدالله

} تصوير - عباس علي
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األهلي يضيع تقدمه بهدفين ويكتفي بالتعادل 

المرخية يخطف »نقطة« من العميد
حسم التعادل اإليجابي بنتيجة 2-2 مواجهة النادي 

التي  المباراة  خالل  العنيد،  المرخية  مع  األهلي 

خليفة  بن  عبدالله  ستاد  على  الفريقين  جمعت 

الحادية  الجولة  مباريات  ضمن  أمس،  بالدحيل 

للموسم   QNB نجوم  دوري  منافسات  من  عشرة 

الكروي 2023-2022.

 ،27 الدقيقة  في  قادري  علي  األهلي  هدفي  سجل 

هدفي  سجل  بينما   ،66 الدقيقة  في  نعيمات  ويزن 

وايمن   ،85 الدقيقة  في  فتوحي  إدريس  المرخية 

مباراة  بعد   91 الدقيقة  في  جزاء  ركلة  من  حسين 

مثيرة وحماسية.

نقطة،   14 إلى  رصيده  األهلي  رفع  النتيجة  وبهذه 

فيما رفع المرخية رصيده عند 9 نقاط، وله مباراتان 

 6 الشمال  ومع  فبراير   24 يوم  صالل  أم  مع  مؤجلتان 

أبريل.

األهلي  للنادي  وأفضلية  تفوقا  األول  الشوط  شهد 

مرمى  على  والضغط  الفرص  صناعة  ناحية  من 

هني  سفيان  المتألق  تحركات  بفضل  المرخية، 

الهجوم  وثنائي  الملعب،  وسط  في  صيد  والدوكالي 

يزن النعيمات وعبد الرشيد.

فيما انحصرت خطورة المرخية عند استالم جميل 

بالهدف  يساهم  بالفعل  كاد  الذي  الكرة  اليحمدي 

األول للعميد عند الدقيقة 22، بعدما انطلق بسرعة 

في هجمة مرتدة قادها قبل منتصف الملعب ولعب 

الدفاع  رقابة  من  هرب  الذي  المهندي  لعلي  الكرة 

يشير  أن  قبل  القائم،  بجوار  ليسددها  األهالوي 

الحكم إلى التسلل.

ورغم أن المرخية كان هو األخطر في النصف ساعة 

لها  تصدى   ،24 الدقيقة  في  ثانية  بتسديدة  األولى 

بتسجيل  البادئ  هو  كان  األهلي  لكن  نعيم،  يزن 

من  المرخية  على  للرد  محاوالت  بعد  التقدم  هدف 

لها  تصدى   26 الدقيقة  في  أهمها  كان  هني  سفيان 

الحارس.

وعند الدقيقة 27 فاجأ علي قادري الجميع بتسديدة 

صاروخية تقدم بها لألهلي بالهدف األول، بعد هجمة 

منظمة قادها جاسم محمد مررها سفيان هني لعبد 

الخلف  من  القادم  قادري  أمام  هيأها  الذي  الرشيد 

ليسدد كرة صاروخية يهز بها الشباك.

وكاد المرخية يعدل النتيجة في الرمق األخير قبل 

نعمان  الهادي  عبد  النشيط  من  األول  الشوط  نهاية 

الذي باغت الدفاع وسدد كرة قوية من خارج المنطقة 

لكن تصدى لها يزن نعيم ليحافظ على شباك فريقه 

نظيفة وينتهي الشوط األول بتقدم األهلي 0-1.

سريعا  الثاني  الشوط  جاء  األول  الشوط  غرار  وعلى 

وقويا، واعتمد األهلي على الضغط القوي من الوسط، 

المرتدة  الهجمات  على  ولعب  المرخية  دافع  فيما 

نعمان،  الهادي  وعبد  اليحمدي  سرعة  الستغالل 

باإلضافة لسالح التسديدات القوية من خارج منطقة 

الجزاء عن طريق إدريس فتوحي لكنها افتقدت الدقة 

المطلوبة.

على  االعتماد  مع  العمق،  من  الضغط  األهلي  وكثف 

كرة  مرر  الذي  هني  سفيان  من  البينية  التمريرات 

جميلة في الدقيقة 66 ليزن النعيمات الذي استغل 

عدم التفاهم بين حارس األهلي وخط الدفاع ليتدخل 

بقدمه ويلعب الكرة في المرمى ليتقدم األهلي 0-2.

للمباراة  المرخية  إعادة  في  فتوحي  إدريس  ونجح 

من   85 الدقيقة  في  الفارق  تقليص  هدف  بتسجيل 

كرة ثابتة خارج منطقة الجزاء وضعها أقصى الزاوية 

الدقائق  في  المباراة  لتشتعل  نعيم  ليزن  اليمنى 

األخيرة.

»بطل  حسين  أيمن  العراقي  البديل  ويتحصل 

89 بعد كرة  الدقيقة  الخليج«..على ركلة جزاء في 

مشتركة تدخل فيها اإليراني شجاع خليل زادة بقوة 

ضده، لم يتردد الحكم في احتسابها ركلة جزاء.

هدف  تسجيل  من  بالفعل  حسين  أيمن  وتمكن 

الوقت  من  األولى  الدقيقة  في  للمرخية  التعادل 

الضائع بكرة قوية لعبها على يمين يزن نعيم  بدل 

كل  بحصول  اللقاء  وينتهي   2-2 الفريقان  ليتعادل 

فريق على نقطة.

محمد الجزار كتب

تصدر جدول الترتيب.. بثنائية الكيني أولونغا

»الدحيل« يتخطى الشمال بسهولة

واصل فريق الدحيل تقديم أدائه المتميز وحقق فوزه 

نجوم  دوري  منافسات  استئناف  منذ  تواليا  الثالث 

الشمال  فريق  أمس  مساء  تخطى  بعدما   QNB
اللقاء  في  اولونغا  الكيني  سجلهما  رد  دون  بهدفين 

افتتاح  الذي احتضنه استاد عبدالله بن خليفة في 

النقطة  إلى  رصيده  رافعا  عشرة،  الحادية  الجولة 

بالخسارة  الشمال  مني  فيما  الصدارة،  في   23
عن  غاب  بعدما  التوقف  بعد  األول  ظهوره  في 

رصيده  ليتجمد  الماضيتين،  الجولتين 

عند النقطة العاشرة.

ومثيرة  قوية  جاءت  األمس  مواجهة 

األفضلية  وكانت  األولى،  دقائقها  من 

المقابل  وفي  الدحيل،  لصالح 

حافظ الشمال على الصمود طيلة 

يفلح  لم  اللقاء،  من  األول  الشوط 

إلى  الوصول  في  خاللها  الدحيل 

سجله  هدف  باستثناء  الشباك 

لطفي مادجر ألغاه الحكم بداعي 

يكل  ما  الكيني  المهاجم  تداخل 

الدقيقة  في  اللعبة  في  اولونغا 

في  بابكر  الحارس  ونجح   …  40
وحرم  الشمال  مرمى  عن  الدفاع 

ابعد  ان  بعد  التقدم  من  الدحيل 

والمعز  الونغا  أمام  الهجمات  من  عدد 

لطفي  من  قوية  تسديدة  كذلك  وابعد 

هدف  لخطف  الشمال  سعى  المقابل  وفي   ، مادجر 

سليم  وضع  في  كان  زكريا  ان  اال  مرتدة  هجمة  من 

ليطلق الحكم نهاية الشوط األول بالتعادل السلبي.

بعد  الدحيل  مردود  تحسن  الثاني  الشوط  في 

هيرنان  األرجنتيني  المدرب  أجراها  تغييرات  عدة 

البلجيكي  النجم  مشاركة  أبرزها  كريسبو 

 ، ن ميلسو د حتى ا

عندما  السبق  هدف  يسجل  أن  الطوفان  استطاع 

من  المرتدة  علي  المعز  تسديدة  اولونغا  تابع 

ليعلن   …  61 الدقيقة  في  للشباك  واعادها  الحارس 

عن الهدف األول لفريق الدحيل وبعده حاول الشمال 

من  عددا  الدحيل  شن  المقابل  وفي  التعادل  ادراك 

يعود  ان  قبل  ثان  هدف  إضافة  أجل  من  الهجمات 

الهداف الكيني لتسجيل الهدف الثاني بعدما ارتقى 

لركنية حولها برأسه إلى الشباك في الدقيقة 68.

إلى  العودة  وقت  من  تبقى  فيما  الشمال  وحاول 

المباراة بعدما تخلى عن التراجع إلى المواقع 

حيث  أكبر  بشكل  يهاجم  وبات  الخلفية 

مناسبات  عدة  في  الدحيل  مرمى  هدد 

المرتدة  عطوان  أمجد  كرة  أبرزها 

من القائم في الدقيقة 84، لكن دون 

طائل في درء الخسارة … واجري 

التبديالت  من  عدد  زاهد  هشام 

وتقليص  العودة  أجل  من 

عن  البحث  ثم  أوال  الفارق 

الدحيل  دفاع  ان  اال  التعادل 

في  كانوا  مرماه  وحارس 

عمل  المقابل  وفي  الموعد.. 

هدف  إضافة  على  الدحيل 

المحاوالت  كل  ولكن  ثالث 

أجل  من  كافية  تكن  لم 

ليطلق  األهداف  ثالث  إضافة 

بفوز  نهايتها  عن  المباراة  حكم 

الدحيل على الشمال بهدفين دون 

مقابل.

عوض الكباشي كتب

ياسين عبدالله يشارك مع الشمالالطوفان يواصل أداءه المميز ويحقق االنتصار الثالث على التوالي 
شـــهدت مواجهـــة األمس مشـــاركة 

الالعـــب ياســـين عبداللـــه الفريد 

مع فريق الشـــمال بعـــد أن انضم 

إليـــه قادمـــا مـــن نـــادي الدحيل، 

الفتـــرة  وخـــالل  باألمـــس  وذلـــك 

المقبلـــة.. ويعتبر الالعب إضافة 

كبيرة لفريق الشمال بعد أن لعب 

مـــع الدحيـــل عـــددا مـــن المباريات 

بجانـــب أنـــه كان أحـــد 

العناصر األساسية 

في فريـــق الوكرة 

واستفاد من كل 

هذه التجارب.

نـــادي  ووجـــه 

ل  لشـــما ا

لشـــكر  ا

إلدارة نـــادي 

حيـــل  لد ا

علـــى 

نهـــا  و تعا

مـــع  الدائـــم 

نادي الشـــمال على كافة 

وآخرهـــا  المســـتويات، 

تعاقـــد  تأكيـــد  بـــكل 

الالعـــب  مـــع  النـــادي 

ياسين.

تشكيلتا الفريقين
بسام  فرحات،  يوسف  زكريا،  صللاح  الدحيل: 

كريم  علللللي،  المعز  صللالللح،  محمد  خللالللد  الللللراوي، 
محمد  موسى«،  »محمد  ساسي  فرجاني  بوضياف، 

ماجر  لطفي  بريك،  آل  سلطان  اولونغا،  ميشيل  خالد، 
»ادميلسون«.

الندري،  لوبك  متولي،  عبدالعزيز  سلك،  بابكر  الشمال: 
محمد أحمد الجابري، ياسين بامو، ماتياس ناني، ياسين 

اليهري«،  »صاح  وعللد  فهد  محمد،  ماجد  عبدالله، 
جاسم الهاشمي، أمجد عطوان.
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مارتينز: أهم مباريات الموسم

كوردوفا: نسعى لالنتصار

مدرب  مارتينز  بيدرو  البرتغالي  أكد 

الريان  لمواجهة  فريقه  جاهزية  الغرافة 

الغرافة،  نادي  نمثل  جميعًا  نحن  قائاًل: 

العبينا  على  يجب  وبالتالي 

وعلينا  أقوياء،  يكونوا  أن 

نعم  العمل،  مواصلة 

كثيرة  أخطاء  ارتكبنا 

الماضية  المباراة  في 

بعض  أن  أتفهم  وأنا 

الشباب  الالعبين 

للنضج  يفتقدون 

مع  للتعامل  الكافي 

هذا النوع من المباريات، 

نكون  بأن  مطالبون  لكننا 

وبدنيا  ذهنيا  قوة  أكثر 

نسعى  كنا  إذا  ألننا 

أكثر،  مستوانا  نطور  أن  علينا  لألفضل 

أهم  من  اليوم  مباراة  ستكون  لذلك 

مباريات الموسم الحالي وأتمنى أن يفهم 

جميع الالعبين ذلك.

المركز  من  الفريق  ترتيب  تراجع  وعن 

في  محتمل  هو  وما  للسادس،  الرابع 

ال  أنا  قال:  الريان،  من  الخسارة  حالة 

االفتراضات،  على  عملي  أبني 

للحاضر  ننظر  نحن 

حدث  وما  والمستقبل، 

حدث  قد  بالماضي 

تغييره،  يمكننا  وال 

نجد  أن  وعلينا 

خالل  ونقاتل  طريقنا 

المباراة اليوم.

بالريان،  رأيه  وعن 

تحسن  الريان  قال: 

بالمباريات  مقارنة  كثيرًا 

هجومهم  األولى،  السبع 

ولديهم  بالسرعة  يتميز 

ونحن  بالوسط  خبرة  أصحاب  العبون 

كبيرة  قيمة  ذو  فريق  الريان  أن  نعرف 

يعكس  ال  الترتيب  جدول  في  ومركزه 

الحقيقية. قيمته 

الريان  مدرب  كوردوفا  نيكوالس  شدد 

التي  المواجهة  وقوة  صعوبة  على 

الغرافة  أمام  فريقه  ستجمع 

األسبوع  مباريات  ضمن 

الحادي عشر من دوري 

.QNB نجوم

المؤتمر  خالل  وقال 

مباراة  الصحفي: 

نحتاج  وقوية  صعبة 

أن  كما  للنقاط،  فيها 

للتقدم  يحتاج  منافسنا 

وهي  الترتيب،  جدول  في 

السد،  مواجهة  نفس 

وحاسمة  قوية  وستكون 

أعتقد  ال  وأضاف:  لالنتصار.  وسنسعى 

فالفريق  الالعبين،  على  أثر  التأجيل  أن 

الفترة  خالل  جيد  بشكل  تدرب 

لمستوى  ووصل  الماضية، 

عاٍل، وأعتقد أن الالعبين 

المباراة  سيخوضون 

بأفضل جاهزية.

ثقتي  دائمًا  وقال: 

الفريق،  في  كبيرة 

كانت  فعندما 

جيدة  غير  النتائج 

مستويات  يقدم  كان 

الوضع  أن  أعلم  جيدة، 

ثقة  لدي  ولكن  صعب، 

لتقديم  الفريق  في  كبيرة 

مباريات جيدة في الفترة القادمة.

{ مارتينز

{ كوردوفا

على استاد ثاني بن جاسم بالغرافة

»الملك« و»الصقور«..
على صفيح ساخن

يستضيف استاد ثاني بن جاسم بنادي 

 24 الموافق  الثالثاء  اليوم  مساء  الغرافة، 

يناير 2023، في الساعة الرابعة والنصف 

مساًء، المواجهة التي ستجمع بين نادي 

قطر وأم صالل، في إطار منافسات األسبوع 

 QNB نجوم  دوري  من  عشر  الحادي 

للموسم 2022 - 2023. ويسعى كل فريق 

تحقيق  نحو  واالنطالق  الفوز  لتحقيق 

ممكن  عدد  أكبر  وحصد  جيدة  نتائج 

ُمتكافئة  المواجهة تبدو  النقاط.  هذه  من 

وضعية  إلى  نظرنا  إذا  كبير  حد  إلى 

من  بالرغم  الترتيب  جدول  في  الفريقين 

المباريات  بعض  في  نتائجهما  تباين 

في  الرغبة  يملكان  أنهما  خاصة  األخيرة، 

الفوز والحصول على النقاط الثالث بغض 

النظر عن موقعهما في الجدول.

برصد  العاشر  المركز  يحتل  صالل  أم   

في  رزق  وسام  المدرب  ويأمل  نقاط،   7
حقق  أن  بعد  الفريق  موقف  تحسين 

انتصارًا وحيدًا رغم العروض القوية التي 

وتصحيح  لالنتصارات  ويتطلع  يقدمها، 

أكثر  مواقف  في  الدخول  قبل  أوضاعه 

األسبوع  في  صالل  أم  وخسر  صعوبة 

المؤكد  ومن  الدحيل،  أمام  التاسع 

سيعمل على تعويض خسارته األخيرة.

أفضل  يقدم  الذي  القطراوي  الملك  أما   

للحفاظ  سيسعى  الموسم  هذا  عروضه 

ويريد  يقدمها،  التي  القوية  الصورة  على 

الموسم  هذا  له  الخامس  الفوز  تحقيق 

الجولة  في  الغرافة  تخطى  أن  بعد 

التاسعة بخماسية.

الخامس  المركز  قطر  نادي  ويحتل   

عن  األهداف  بفارق  نقطة   13 برصيد 

يوسف  مدربه  وسيحاول  )الرابع(،  األهلي 

المرتفعة  العبيه  حالة  استغالل  سفري 

االنتصارات  مواصلة  في  وفنيًا  معنويًا 

قطر  نادي  وكان  صالل.   أم  على  والفوز 

خافيير  األرجنتيني  من:  كال  ضم  قد 

وهما  ماالنجو،  والكونغولي  باستوري، 

والذي  ماالنجو  خاصة  قويتان  صفقتان 

له  لقاء  أول  في  أقدامه  يثبت  أن  استطاع 

أمام الغرافة وسجل »هاتريك«.

الفريقين تتسم بالندية  ودائمًا مباريات   

واإلثارة وتعتبر صراعًا بينهما مما يجعلها 

مواجهة قوية ومثيرة.

{ من سيحسم الصراع اليوم؟

على استاد سعود بن عبد الرحمن

الوكرة والسيلية.. مواجهة قوية

ويعد اللقاء بمثابة الفرصة للفريقين من أجل تعويض 

من  الوكرة  خسارة  بعد  التاسعة،  الجولة  في  االخفاق 

خسر  فيما  هدفين،  مقابل  بهدف  المتصدر  العربي 

السيلية من األهلي بنفس النتيجة.

فريق الوكرة يدخل المباراة في المركز الثالث برصيد 

تعادالت،  وثالث  وخسارة  انتصارات   4 من  نقطة   15
اإلسباني  سيكون  مؤجلتان…حيث  مباراتان  ولديه 

بآمل  للتمسك  جديد  تحد  أمام  الوكرة  مدرب  لوبيز 

المنافسة وتعويض خسارته أمام العربي.

ومنهم  المميزين  الالعبين  من  العديد  الوكرة  ويمتلك 

هداف بطولة الدوري حتى اآلن األنجولي جاسينتو داال 

8 أهداف، والمهاجم الجزائري محمد بن يطو،  برصيد 

وعدالن قديورة، وغيرهم من الالعبين المميزين.

الطرف الثاني في مواجهة الليلة هو فريق السيلية الذي 

يحتل المركز الثاني عشر واألخير برصيد 4 نقاط، من 

انتصار وتعادل و7 هزائم، ولديه مباراة مؤجلة.

سامي  التونسي  مدربه  مع  السيلية  ويسعى 

الطرابلسي بمرحلة صعبة بعد احتالله المركز األخير 

حتى اآلن ولم يستطع تحقيق سوى فوز وحيد، ويعتمد 

على بعض العناصر التي تحاول في كل مباراة تقديم 

ومنهم  النقاط،  لحصد  الفريق  قيادة  أجل  من  األفضل 

سيرجيو  والسويدي  مدثر  محمد  الهجومي  الثنائي 

من  وغيرهم  سعيداني  بالل  إلى  باإلضافة  كارلوس، 

الالعبين.

 مواجهة من الصعوبة بمكان تحديد من االقرب للظفر 

دوافع  ان  اال  الوكرة  افضلية  من  الرغم  على  بالنقاط 

للفوز… وسيضع كل مدرب  الفرصة  السيلية تمنحه 

التشكيلة المناسبة والتي سيسعى من خاللها لتحقق 

الُمباراة  في  ثقله  بكل  الدفع  فريق  كل  ويعمل  الفوز، 

ووضعية  الثالث  والنقاط  الفوز  لتحقيق  البداية  من 

الندية  حدة  من  ترفع  الترتيب  جدول  في  الفريقين 

والتحدي. { مواجهة قوية بين الوكرة والسيلية

يشهد استاد سعود بن عبدالرحمن بنادي 
الوكرة في الساعة الرابعة والنصف من مساء 

اليوم المواجهة التي تجمع بين الوكرة 

والسيلية ضمن منافسات الجولة الحادي 
عشر من دوري نجوم QNB للموسم 2022-
2023 … ويتطلع كل فريق لتحقيق الفوز 

أماًل في الحصول على الثالث نقاط لتحسين 
موقعه في ترتيب المنافسة.

كتب        عوض الكباشي

مواجهة مثيرة بشعار الفوز وحصد النقاط الثالث فقط

الغرافة والريان.. »ال تقبل القسمة على اثنين«

بنادي  جاسم  بن  ثاني  استاد  يستضيف 

الغرافة لقاء جماهيريا دائما ما يكون ممتعا في 

المدرجات قبل المستطيل األخضر.. بين فهود 

تعتبر  مباراة  في  الريانية  األمة  وأسود  الغرافة 

قمة الجولة حتى وإن كان وضع الفريقين بعيدا 

عن صدارة جدول الترتيب.

الكبير  واسمهما  والغرافة  الريان  فتاريخ 

الجميع  على  يفرض  العريضة  وجماهيرهما 

ترقب هذه المواجهة، واالستمتاع بكل تفاصيلها.

مساء  السابعة  الساعة  عند  يبدأ  الذي  اللقاء 

اليوم الثالثاء 24 يناير، ضمن منافسات الجولة 

للموسم   QNB نجوم  دوري  من  عشرة  الحادية 

الكروي 2022-2023 من المتوقع أن يكون ساخنا 

لعل  المهمة،  المعطيات  من  للكثير  للغاية، 

أبرزها أن جماهير الفريقين تعتبر الفوز في هذا 

اللقاء بطولة في حد ذاتها.

جدول  في  الفريقين  وضع  هو  الثاني  واألمر 

فال  لذلك  للفوز،  الماسة  وحاجتهما  الترتيب، 

بديل عن الثالث نقاط بالنسبة لكل فريق.

فالغرافة صاحب األرض والجمهور ومستضيف 

جدول  في  السادس  للمركز  تراجع  المواجهة 

المقدمة،  رباعي  ضمن  كان  أن  بعد  الترتيب 

ثم  الدحيل  أمام  متتاليتين  خسارتين  بعد 

قطر.

12 نقطة جمعها من  الفريق عند  وتوقف رصيد 

الفوز في 3 فقط والتعادل والخسارة في مثلها.

مارتينز  بيدرو  البرتغالي  الفريق  مدرب  واليزال 

الذي تولى المهمة مؤخرا يبحث عن أول انتصار 

من  دوامة  في  يدخل  ال  حتى  المسار  وتصحيح 

سبقوه من المدربين.

هذه  قبل  مهمة  ضاربة  قوة  الفهود  وسيستعيد 

وهمام  سراج  عمرو  بعودة  المثيرة  المواجهة 

غيابهما  بعد  الهجومي،  الخط  لدعم  األمين 

مع  التواجد  بسبب  الماضيتين  الجولتين  في 

المنتخب في خليجي 25.

البطولة  في  هدفين  وسجل  سراج  عمرو  وتألق 

والعراق  االفتتاحية،  بالمباراة  الكويت  أمام 

بنصف النهائي، وبال شك سيعول عليها المدرب 

بيدرو لعالج العقم الهجومي في الفترة الماضية 

بالنسبة للفريق.

مدرب  كوردوفا  نيكوالس  التشيلي  يدرك  بينما 

الريان جيدا أن وجود الفريق في المركز الحادي 

على  مقبول  غير  فقط  نقاط   4 برصيد  عشر 

فالفوز  لذلك  الفريق  لجماهير  بالنسبة  اإلطالق 

وال غير الفوز هو الخيار الوحيد للرهيب.

مع  توهج  الذي  مفتاح  منصور  تميم  وسيعزز 

العنابي في خليجي 25 من قوة الهجوم الضاربة 

لتحقيق االنتصار.

وحماسة  قوة  من  يزيد  الذي  الثالث  األمر  أما 

المباراة فهو الرغبة في التعويض والثأر، فخالل 

للغرافة  تماما  التفوق  كان  الماضي  الموسم 

ببطولة  الفريق  جمعتا  اللتين  المواجهتين  في 

نظيفين  بهدفين  الغرافة  فاز  حيث  الدوري، 

وأحمد  تاهرات  مهدي  سجلهما  األول  القسم  في 

الجانحي.

بالفوز  ايضا  الفهود  تفوق  الثاني  القسم  وفي 

بثالثة أهداف مقابل هدفين، وكان الفوز األخير 

للريان على الغرافة في الدوري في يناير من العام 

قبل الماضي بهدفين مقابل هدف في الجولة الـ 

13 باستاد جاسم بن حمد.

{ مواجهات الفريقين حافلة بالندية دائما

كتب          محمد الجزار

كتب       وحيد بوسيوف 
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أمام األرجنتين في آخر مبارياته ببطولة العالم

العنابي يودع المونديال بخسارة

األرجنتيني  نظيره  أمام  اليد  لكرة  الوطني  منتخبنا  خسر 

بنتيجة 22 26-، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس 

البولندية  كاتوفيتسي  بمدينة  الرياضية  سبوديك  بصالة 

المجموعة  من  واألخيرة  الثالثة  الجولة  مباريات  إطار  في 

للرجال  اليد  لكرة  العالم  لبطولة  الرئيسي  بالدور  الثالثة 

المقامة حاليًا بالسويد وبولندا 2023.

الفريقان  خاللها  تبادل  المستوى  متوسطة  المباراة  جاءت 

الفريق  تفوق  كان  وإن  األمور،  مجريات  على  السيطرة 

ولم  اللقاء،  فترات  أغلب  مدار  على  النتيجة  في  األرجنتيني 

ووقع  المثلى  بالصورة  اللقاء  مع  التعامل  في  العنابي  ينجح 

الالعبون في أخطاء كلفتهم الخسارة في آخر مباراة للفريق 

بالبطولة.

الشوط األول
يفتتح  أن  قبل  الفريقين  بين  متكافئة  جاءت  المباراة  بداية 

تعادل  ثم  جزاء  رمية  من  اللقاء  في  التسجيل  مددي  أحمد 

الفريق األرجنتيني الذي سيطر على مجريات األمور بعد ذلك 

وسجل هدفين متتاليين ليتقدم 3-1، ثم 4-2 بعدما سجل 

إبراهيم عبيد الهدف الثاني للعنابي.

أن  إال  لمنتخبنا،  الثالث  الهدف  زاكار  أمين  تسجيل  ورغم 

3 أهداف  المنافس األرجنتيني عاد سريعا ووسع الفارق إلى 

لتصبح النتيجة 6-3، قبل أن يعود العنابي عبر أحمد مددي 

الذي تألق وسجل هدفين متتاليين ليقلص الفارق 5-6.

حارس  ليبنكا  لبالل  الفتا  تألقا  التالية  الدقائق  وشهدت 

للمنتخب  خطيرتين  لفرصتين  تصدى  الذي  العنابي 

حارسه  تألق  يستثمر  لم  العنابي  هجوم  لكن  األرجنتيني، 

ليعود المنافس للتقدم بفارق ثالثة أهداف مرة أخرى لتصبح 

النتيجة 9-6 ثم 7-10.

وواصل المنافس تفوقه ورفع الفارق إلى 4 أهداف للمرة األولى في 

المباراة ما استدعى تدخل فاليرو ريفيرا مدرب العنابي لطلب 

وقت مستقطع لتصحيح األخطاء ومحاولة العودة للمباراة.

أحد  استبعاد  بعد  األرجنتين  لالعبي  العددي  النقص  ورغم 

ولم  الفرصة  منتخبنا  يستغل  لم  دقيقتين،  لمدة  العبيه 

ينجح في تسجيل أي هدف خالل تلك الفترة، في الوقت الذي 

التصدي  في  تألقه  منتخبنا  حارس  ليبنكا  بالل  فيه  واصل 

أفضل  في  األرجنتيني  للمنتخب  خطيرة  فرص  لعدة 

المباريات لحارس العنابي على مدار البطولة.

وعودة  أرجنتيني  تقدم  من  عليه  هو  ما  على  الحال  واستمر 

عنابية حتى أسدل الستار على الشوط األول بنتيجة 9-12 

لصالح األرجنتين.

 الشوط الثاني
الشوط  بداية  في  الفريقين  بين  حاضرة  الندية  استمرت 

إال  اآلخر،  مرمى  في  التسجيل  المنتخبان  وتبادل  الثاني، 

األرجنتيني  للفريق  نسبيًا  تفوقًا  شهدت  األولى  الدقائق  أن 

الذي وسع الفارق إلى 5 أهداف بنتيجة 15-10، قبل أن يعود 

العنابي ليقلص الفارق إلى 4 أهداف بنتيجة 15-11، وإهدار 

رمية جزاء من قبل أحمد مددي.

األخطاء  مستغال  صحوته  األرجنتيني  المنتخب  وواصل 

األمثل  بالشكل  التعامل  في  منتخبنا  العبو  فيها  وقع  التي 

المرتدة  الهجمات  استثمار  وعدم  لهم  تتاح  التي  الفرص  مع 

بالصورة المطلوبة، وعاود الفارق إلى 5 أهداف 17-12 لصالح 

األرجنتين.

 3 إلى  ووصل  الفارق  وتقليص  التعديل  منتخبنا  وحاول 

في  سريعا  كان  االرجنتني  المنتخب  لكن   ،14-17 أهداف 

العودة مع كل هدف يحرزه العنابي ليتقدم المنافس 18-

14 ثم 15-19.
وتحسن أداء منتخبنا نسبيًا وقلص الفارق لهدفين )19-21(، 

وكاد يقترب أكثر لوال القائم األرجنتيني الذي تصدى ألكثر 

األرجنتين  أن يطلب مدرب  من كرة من قبل منتخبنا، قبل 

وقتا مستقطعا لعالج الخلل بفريقه وإيقاف تقدم العنابي.

وحاول  األخيرة،  الدقائق  في  عليه  هو  ما  على  الحال  واستمر 

يسجل  مرة  كل  في  لكن  التعادل  إدراك  كثيرًا  العنابي 

ليستمر  مثله  بهدف  يرد  األرجنتيني  المنتخب  كان  هدفًا 

وسع  التي  المباراة  من  األخيرة  الدقيقة  حتى  الهدفين  فارق 

لتنتهي  أهداف   4 إلى  األهداف  فارق  األرجنتيني  الفريق  فيها 

النتيجة بخسارة منتخبنا 22 - 26.

كاتوفيتسي

محمد الجندي
موفد لجنة 

اإلعالم الرياضي

بعد انتهاء المشاركة بالمونديال

البعثة في الدوحة اليوم

الوطني  منتخبنا  بعثة  اليوم  تعود 

بعد  وذلك  الدوحة،  إلى  اليد  لكرة 

بطولة  في  العنابي  مشاركة  انتهاء 

المقامة  للرجال  اليد  لكرة  العالم 

حاليا بالسويد وبولندا 2023.

األرجنتين  مباراة  انتهاء  وبمجرد 

التي أقيمت مساء أمس، عاد الفريق 

في  نوفوتيل  بفندق  اإلقامة  مقر  إلى 

قبل  البولندية  كاتوفيتسي  مدينة 

للعودة  اليوم  صباح  الرحال  يشد  أن 

إلى الدوحة.

منافسات  ودع  منتخبنا  وكان 

فرصة  فقد  بعدما  اليد  مونديال 

إثر  على  النهائي  ربع  للدور  التأهل 

في  والنرويج  هولندا  أمام  خسارته 

المجموعة الثالثة بالدور الرئيسي.

الدور  في  الجزائر  على  العنابي  وفاز 

ألمانيا  أمام  خسر  فيما  التمهيدي، 

مبارياته  يختتم  أن  قبل  وصربيا، 

بالبطولة أمس بلقاء األرجنتين.

أحمد مددي: 

تأثرنا بالغيابات ونقص الخبرة
منتخبنا  قائد  مددي  أحمد  أبدى 

الخسارة  من  أسفه  اليد  لكرة  الوطني 

األرجنتين  أمام  منتخبنا  تلقاها  التي 

أن  إلى  مشيرًا  األمس،  مباراة  في 

الفوز  أجل  من  اللقاء  دخل  العنابي 

لم  ولكنه  بانتصار  البطولة  وإنهاء 

في  مددي  وقال  ذلك.  في  ينجح 

قاتلنا  اللقاء:  عقب  الصحفي  المؤتمر 

الهدف  تحقيق  أجل  من  المباراة  خالل 

المرجو، لكن لم نوفق فيما بحثنا عنه. 

بطولة  كانت  العنابي:  قائد  وأضاف 

المستطاع  بقدر  خاللها  حاولنا  طويلة 

منها  عانينا  التي  الظروف  قدر  وعلى 

قبل وأثناء البطولة من غيابات ضربت 

العناصر األساسية للمنتخب، بجانب 

أن العديد من العبي الفريق يشاركون 

افتقادهم  يعني  ما  العالم،  بطولة  في 

هذه  مع  للتعامل  الالزمة  للخبرة 

بحجم  منتخبات  ومواجهة  المباريات 

المنتخبات المشاركة في المونديال.

فاليرو :

لعبنا »6« مباريات قوية
أعرب اإلسباني فاليرو ريفيرا 

مدرب منتخبنا الوطني لكرة 

اليد عن أسفه من الخسارة التي 

تلقاها العنابي أمام األرجنتين 

في المباراة التي ٌأقيمت بينهما 

مساء أمس.

وقال مدرب العنابي في المؤتمر 

الصحفي عقب المباراة: 

نهنئ المنتخب األرجنتيني، 

حاولنا تحقيق الفوز أمس لكن 

المنتخب االرجنتيني قدم 

مستوى جيدا وحقق انتصارًا 

مستحقًا.

وأضاف: لعبنا 6 مباريات قوية 

في بطولة العالم مع منتخبات 

كبيرة وقوية، وحاولنا خالل كل 

هذه المباريات وقاتل الالعبون 

من أجل الظهور بأفضل صورة، 

لكن دائمًا هناك تفاصيل تحسم 

العديد من المباريات.

يوسف بن علي:

نتمنى أن يكون القادم أفضل
اليد  لكرة  الوطني  منتخبنا  العب  علي  بن  يوسف  أعرب 

لعنابي  بالنسبة  أفضل  القادم  يكون  أن  في  أمله  عن 

حاليا  المقامة  العالم  ببطولة  مشاركته  انتهاء  بعد  اليد 

بالسويد وبولندا.

وقال بن علي عقب مباراة منتخبنا مع األرجنتين: حاولنا 

التي واجهت  البطولة في ظل الظروف  قدر المستطاع في 

الفريق من غيابات وإصابات في عناصر أساسية ومؤثرة، 

ومع ذلك لم يقصر أي من الالعبين المتواجدين 

وختم بن علي: علينا أن نغلق ملف بطولة العالم من أجل 

التركيز فيما هو قادم، خاصة في ظل االستحقاقات التي 

األلعاب  لدورة  المؤهلة  التصفيات  رأسها  وعلى  تنتظرنا 

أفضل  القادم  يكون  أن  ونتمنى   ،2024 باريس  األولمبية 

بالنسبة للعنابي.

النهائي في »29« يناير

دور الثمانية في جدانسك وستوكهولم
تنطلق غدا األربعاء مباريات دور الثمانية 

 ،2023 ببطولة العالم لكرة اليد للرجال 

احتلت  التي  الفرق  ستجمع  والتي 

مجموعاتها  في  والثاني  األول  المركزين 

أن  المنتظر  ومن  الرئيسي.  بالدور 

تستضيف مدينة جدانسك البولندية 

الثمانية،  دور  مباريات  من  مباراتين 

ستوكهولم  مدينة  تستضيف  فيما 

السويدية المباراتين األخيرتين.

النهائي  قبل  الدور  مباراتا  وستقام 

في  مباراة  بواقع  الحالي  يناير   27 يوم 

جدانسك واألخرى في ستوكهولم، فيما 

في  يناير   29 يوم  النهائية  المباراة  تقام 

ستوكهولم بالسويد.
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مساء  التحدي  بميدان  تواصلت 

المهرجان  منافسات  االثنين،  أمس 

الهجن  لسباق  الكبير  السنوي 

العربية األصيلة على سيف صاحب 

حمد  الشيخ  الوالد  األمير  السمو 

الله…  حفظه  ثاني،  آل  خليفة  بن 

المالك  حماس  أشعلت  حيث 

والمضمرين، فقدموا أقصى طاقاتهم 

الفوز  أجل  من  تركيزهم  وجل 

أسمائهم  وتسجيل  بالنواميس 

بأحرف من نور في السجل الذهبي.

األول  الشوط  معركة  كانت 

هي  مفتوح،  بكار  للقايا  الرئيسي 

حماسًا،  واألكثر  واألقوى  األشرس 

كبير  عدد  دخول  مع  خاصة 

واألسماء  المرشحة  المطايا  من 

األقوى  الشوط  معترك  المعروفة 

الكل  اليوم،  منافسات  مستوى  على 

الغالية  بالشلفة  للفوز  يطمح  كان 

المليون  ونصف  المليون  وجائزة 

المركز  لصاحب  المرصودة  ريال 

الكبيرة  الجوائز  بخالف  األول، 

الثاني  من  للمراكز  والمغرية 

للخامس في أقوى األشواط.

علي  ملك  »الحذرة«  تمكنت  وقد 

الظفر  من  المقارح  راشد  علي  حمد 

أحكمت  بعدما  أمس،  الرموز  بأقوى 

األول  الشوط  مقدمة  على  سيطرتها 

الفوز  »الحذرة«  وحققت  الرئيسي، 

ريال  المليون  ونصف  بالمليون 

قوي  أداء  بعد  الفضية  والشلفة 

الذي  مالكها  من  محسوبة  ومسايرة 

تمكن من قيادتها للفوز والناموس في 

توقيت زمني قدره 7.20.31 دقيقة.

محمد  علي  ملك  »كرار«  تمكن  كما 

اقتناص  من  الزعبي  محمد  عبدالله 

فوزه  بعد  قعدان،  اللقايا  رموز  أقوى 

في  الرئيسي  الثاني  بالشوط 

أداء  »كرار«  وقدم  أمس،  منافسات 

في  التفريط  ورفض  للغاية  رائعًا 

منافسيه  من  ألي  الشوط  صدارة 

تعرض  التي  الكبيرة  الضغوط  رغم 

القرار  صاحب  كان  »كرار«  لكن  لها، 

مميز  زمني  بتوقيت  الشوط  وبطل 

أقوى  وهو  دقيقة   7.19.79 قدره  وقوي 

منافسات  مستوى  على  توقيتات 

اللقايا.

نهيان  حمد  ملك  »متعبة«  وحسمت 

بناموس  الفوز  العامري  سالم 

وجائزة  الرئيسي  الثالث  الشوط 

ريال  المليون  ونصف  المليون 

المخصصة  الفضية  الشلفة  مع 

للقايا  المخصص  القوي  للشوط 

زمني  توقيت  في  عمانيات،  بكار 

قدره 7.23.68 دقيقة.

عمير  ملك  »الغزال«  انتزع  كما 

الخنجر  العامري  قناص  الحزمي 

ريال  المليون  وجائزة  الفضي 

الرابع  للشوط  المخصصة 

عمانيات،  قعدان  للقايا  الرئيسي 

في  كم   5 الـ  رحلة  »الغزال«  وقطع 

توقيت زمني قدره 7.24.46 دقيقة.

واقتنصت »أثير« ملك محمد سلطان 

اللقايا  شلفة  الكتبي  مرخان  مطر 

بناموس  فوزها  بعد  إنتاج،  بكار 

في  الرئيسي  الخامس  الشوط 

كما  دقيقة،   7.22.60 قدره  توقيت 

خالد  عبدالله  ملك  »الواش«  اختتم 

أشواط  المهيري  حارب  حميد 

القعدان  بخنجر  بالفوز  الرموز 

السادس  للشوط  المخصص  إنتاج 

 7.21.40 قدره  توقيت  في  الرئيسي 

دقيقة.

إثـــارة قويــــة بــ »الشـــحانية«
في مهرجان األمير الوالد للهجن

{ فرحة الفوز  { تتويج الفائزين

{ جانب من المنافسات 

عوض الكباشي كتب

نتائج الفترة الصباحية

فعاليات  أمس،  صباح  تواصلت 

السنوي  المهرجان  ومنافسات 

األصيلة على  العربية  الهجن  لسباق 

الوالد  األمير  السمو  صاحب  سيف 

الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.

اللقايا الصباحية  وشهدت منافسات 

وغير  كبيرة  مشاركات  اليوم 

مسبوقة في أعداد المطايا المشاركة 

والنواميس  المجد  عن  والباحثة 

هذا  في  الضخمة  العينية  والجوائز 

المهرجان السنوي الكبير والمصنف 

الختاميات  وأهم  أقوى  من  كواحد 

الخليجية الكبرى.

الشوط  في  مداها  اإلثارة  وبلغت 

للقايا  المخصص  الرئيسي  األول 

الفخمة  السيارة  شوط  مفتوح،  بكار 

كانت  حيث  القوي،  والناموس 

عدد  بين  للغاية  كبيرة  التحديات 

مختلف  من  القوية  الشعارات  من 

أقوى  في  التعاون  مجلس  دول 

أشواط هذا الصباح، شوط تصدرته 

»النصيبا« لعلي بن سالم الصعاق، 

األخير  الكيلو  في  تغيرت  األمور  لكن 

من  المقدمة  على  ثالثي  بدخول 

الخيارين  لمنصور  »الشايبة«  قبل 

قريع  بن  علي  لمحمد  و»الدوحة« 

سهيل  محمد  لحمد  و»الرباط« 

ونجحت  العامري،  عويضان  بن 

على  سيطرتها  فرض  في  األخيرة 

بن  وتمكن  والمثير  القوي  الشوط 

لمصلحته  األمور  إنهاء  من  عويضان 

هذا  نواميس  بأقوى  »الرباط«  لتغرد 

الصباح في توقيت زمني مميز قدره 

الوصافة  تاركة  دقيقة،   7.22.45
محمد  منصور  ملك  »الشايبة«  لـ 

منصور آل سيف الخيارين بتوقيت 

حلت  فيما  دقيقة،   7.23.11 قدره 

قريع  بن  علي  محمد  ملك  »الدوحة« 

قدره  بتوقيت  الثالث  المركز  في 

7.23.15 دقيقة.

{ أفضل 5 توقيتات

عبدالله الكواري نائب رئيس اللجنة المنظمة:

مشاركة كبيرة وغير مسبوقة
المنظمة  اللجنة  رئيس  نائب  الكواري  عبدالله  أشاد 

مهرجان  شهده  الذي  المميز  بالمستوى  الهجن  لسباقات 

صحفية  تصريحات  في  قائال  اآلن  حتى  الوالد  األمير  سمو 

عقب التتويج أمس: مهرجان األمير الوالد أحد المهرجانات 

تشهد  النسخة  وهذه  جميعا،  لنا  بالنسبة  جدا  الهامة 

دول  من  عدد  منهم   2857 مالك  بعدد  مطية   9800 مشاركة 

الخليج، وهذا يدل على أهمية المهرجان والذي نستعد من 

بعده لمهرجان سيف سمو األمير. 

واآلن  المهرجات  نصف فترة  حوالي  انقضت  قائال:  وأضاف 

أن  ونعلم  الطويلة  والمسافات  الكبار  سن  على  مقبلون 

أننا  رغم  الصغيرة،  السن  من  أكبر  ستكون  المنافسة 

شهدنا أرقاما جيدة ومميزة ومنافسة قوية جدا حتى األمتار 

األخيرة وهذا يدل على قوة المنافسة. 

الهجن:  لسباق  المنظمة  اللجنة  رئيس  نائب  وتابع   

للجميع  التوفيق  ونتمنى  واردة  المفاجآت 

تعكس  جيدة  مستويات  لتقديم  وذلك 

رياضة  تشهده  الذي  التطور  مدى 

القيادة  اهتمام  ومدى  واألجداد،  اآلباء 

بهذه  الحبيبة  دولتنا  في  الرشيدة 

الرياضة.

استعدوا  المالك  جميع  قائال:  واختتم 

من  أكثر  للمهرجان  جيدا  استعدادا 

السنوات الماضية، ونالحظ ذلك من 

خالل المستويات الجيدة التي نراها 

في المنافسات وهو ما يجعل اإلثارة 

والمنافسة قوية في األيام المقبلة.
{ عبدالله الكواري 

حمد الزعبي: »كرار« كان في الميعاد
سعادته  عن  الزعبي  الله  عبد  محمد  حمد  أبدى 

اقتناص  بعد  »كرار«  حققه  الذي  للفوز  الكبيرة 

بالشوط  فوزه  بعد  قعدان،  اللقايا  رموز  أقوى 

الثاني الرئيسي في منافسات الفرتة المسائية، 

»كرار«  حققه  ما  تصريحاته  في  الزعبي  وقال 

فوز  وهو  لنا  بالنسبة  كبيرا  إنجازا  يعتبر  أمس 

هذا  في  المنافسات  وأضاف  وبجدارة،  مستحق 

على  لله  الحمد  ولكن  للغاية  قوية  كانت  الشوط 

آخر  في  والناموس  الفوز  اقتناص 

االمتار.

محمد  حمد  وتابع   

الزعبي  الله  عبد 

الشوط  ان 

ح  لمفتو ا

الحالل،  وأفضل  كبيرة  مشاركة  شهد  للقعدان 

مميز  شيء  هو  الشوط  هذا  في  التتويج  ان  كما 

كبيرة،  وخليجية  قطرية  مشاركة  شهد  النه 

في  مشاركاته  وعن  بسهولة،  التتويج  يأت  ولم 

مشاركات  عدة  لدينا  نعم  قال  القادمة  األشواط 

والصعود  التوفيق  نتمنى  الله  شاء  وان  مقبلة 

لمنصات التتويج..وقدم »كرار« أداء رائعًا للغاية 

من  ألي  الشوط  صدارة  في  التفريط  ورفض 

الكبيرة  الضغوط  رغم  منافسيه 

لينهي  لها،  تعرض  التي 

لصالحه  الشوط 

الصدارة  في 

فضل  بأ و

توقيت.

ترحيب بـ »المالك«
من مجلس التعاون

المنظمة  اللجنة  رئيس  نائب  الكواري  عبدالله  رّحب 

من  الماّلك  بحرص  مشيدًا  المهرجان،  في  بالمشاركين 

أبناء دول مجلس التعاون الخليجي على المشاركة في 

المهرجان الذي وصفه بأنه ملتقى لمحبي وعشاق الهجن 

المهرجان  وان  خاصًة  العربي…  والوطن  الخليج  في 

في  المتمثل  الثقافي  بالموروث  العرب  اهتمام  يعكس 

تمنحنا  القوية  االنطالقة  هذه  إن  قائاًل:  الهجن..وأضاف 

بأن  ثقة  على  تجعلنا  التفاؤل  من  كبيرة  مساحة 

حتى  قوية،  ستكون  السباق  أيام  جميع  في  المنافسات 

الوصول إلى اليوم الختامي.

{ مشاركة خليجية كبيرة
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بعد انتهاء الفترة المحددة لحاملي بطاقة »هيا«

جماهير المونديال تودع »الدوحة«
بدأ العدد األخير من الجماهير التي حضرت إلى 

قطر لمتابعة منافسات كأس العالم 2022، في 

القطرية  الداخلية  وزارة  لقرار  وفقا  البالد  مغادرة 

كحد   ،2023 يناير   23 يوم  سابقا  حددت  والتي 

أقصى لزوار الدولة من حاملي بطاقة هيا والذين 

دخلوا قطر بداية من 1 نوفمبر لمتابعة منافسات 

البطولة واالستمتاع بأجواء كأس العالم. 

بعد  قطر  في  البقاء  الجماهير  من  عدد  وفضل 

الماضي،  ديسمبر   18 في  المونديال  نهاية 

لالستمتاع باألجواء الشتوية الرائعة في قطر في 

أي  على  الحصول  وبدون  بذلك  لهم  السماح  ظل 

تأشيرات، فقط حاملي بطاقة هيا. 

خالل  زائر  مليون   1.4 من  أكثر  قطر  واستقبلت 

الحدث العالمي الذي تواصل على مدار 29 يومًا، 

لمنافسات  الجماهيري  الحضور  إجمالي  وبلغ 

مباراة،   64 خالل  مشّجع  مليون   3.4 البطولة 

بمتوسط 53 ألف مشّجع في المباراة الواحدة. 

وأثبت المهرجان الكروي قدرة قطر والعالم العربي 

على تنظيم أحداث عالمية ضخمة وإرساء معيار 

جديد للدول المستضيفة للبطولة بالمستقبل. 

وكانت وزارة الداخلية القطرية قد أوضحت خالل 

إجراءات  الماضي  سبتمبر  في  صحفي  مؤتمر 

قطر  دولة  وإلى  من  والخروج  الدخول  وضوابط 

خالل بطولة كأس العالم قطر 2022. 

ا 
َّ

هي بطاقة  لحاملي  الدخول  مواعيد  وتحددت 

 23 وحتى   2022 نوفمبر   1 من  الفترة  خالل 

الدولة  في  بالبقاء  لهم  ويسمح   2022 ديسمبر 

حتى 23 يناير 2023. 

الزمنية  الفترة  انتهت  األمس..  يوم  انتهاء  ومع 

المسموح فيها لجماهير المونديال الذين دخلوا 

دولة  في  بالبقاء  »هّيا«  بطاقات  بموجب  البالد 

قطر. 

وذكر العميد عبدالله خليفة المفتاح مدير إدارة 

وحدة  ورئيس  الداخلية  بوزارة  العامة  العالقات 

اإلعالم بلجنة عمليات أمن وسالمة بطولة كأس 

أن  سابقة  تصريحات  في   ،2022 قطر  العالم 

سيتم  القانون  حددها  قانونية  إجراءات  هناك 

تطبيقها في حالة المخالفة.

على حساب السد والغرافة

فوز قطر والريان في »دوري الطائرة«
حقق فريقا الريان وقطر الفوز على السد والغرافة 

ضمن  أمس  مساء  أقيمتا  اللتين  المباراتين  في 

للكرة  العام  الدوري  بطولة  من  الثالثة  الجولة 

الطائرة للرجال لموسم 2022 - 2023.

بثالثة  السد  على  الفوز  تحقيق  في  الريان  ونجح 

ترتيب  صدارة  على  ليحافظ  نظيفة،  أشواط 

في  السد  يظل  بينما  نقاط،   9 برصيد  الدوري 

أشواط  وجاءت  نقاط،  دون  العاشر  المركز 

المباراة بواقع »25 - 17، 25 - 16، و25 - 13«.

الثالث  الفوز  قطر  نادي  فريق  حقق  ناحيته،  ومن 

الغرافة  على  تغلبه  بعد  الدوري  في  التوالي  على 

بثالثة أشواط دون مقابل، جاءت بواقع »25 - 16، 

قطر  نادي  يظل  الفوز  وبهذا   ،»17  - و25   ،13  -  25
وبخسارته  نقاط،   9 برصيد  الثاني  المركز  في 

يبقى الغرافة في المركز التاسع دون نقاط.

اليوم-  يلتقي  ذاتها  الثالثة  الجولة  وضمن 

يلعب  كما  العربي،  مع  الشرطة  الثالثاء- 

هذه  مباريات  تختتم  أن  على  الخور،  مع  الشمال 

تجمع  واحدة  بمباراة  -األربعاء-  غدا  الجولة 

الوكرة مع األهلي.

الدوري  بطولة  من  األول  القسم  مباريات  وتستمر 

المقبل،  مارس  من  والعشرين  التاسع  حتى 

مبارياته  جميع  وتلعب  فرق،  عشرة  بمشاركة 

على صالة االتحاد القطري للكرة الطائرة.

{ جماهير األرجنتين

بمشاركة »130« العبا والعبة من »30« دولة

انطالق األدوار الرئيسية لبطولة »فيدر« للطاولة

لوسيل  صالة  على  الثاني  ولليوم  تواصلت 

الطاولة،  لكرة  الدولية  فيدر  بطولة  منافسات 

 28 الـ  النسخة  ضمن  المقامة  البطوالت  إحدى 

الطاولة،  لكرة  المجمعة  الدولية  قطر  لبطولة 

و43  العبا   87( بواقع  والعبة  العبا   130 بمشاركة 

من   26 حتى  وتستمر  دولة،   30 يمثلون  العبة( 

الشهر الجاري.

البطولة  في  للعبة  القطري  المنتخب  ويشارك 

ومحمد  المهندي،  خليل  أحمد  وهم:  العبا،   12 بـ 

وفهد  العولقي،  مثنى  وأحمد  عبدالوهاب، 

المغني، وعبدالله عبدالوهاب، وأحمد سعداوي، 

الناصر،  ورواد  قرني،  وأحمد  الكواري،  وسلطان 

ومريم  علي،  حمزة  وعلي  علي،  مجدي  ويوسف 

علي.

قوية  للبطولة  الثاني  اليوم  منافسات  وجاءت 

اليوم  أقيمت  الرجال  فردي  فئة  ففي  ومثيرة، 

واالخيرة  الثانية  المرحلة  ضمن  مباريات  ثماني 

الـ64  بدور  الفائزون  ليلتحق  التمهيدي  للدور 

رواد  النتائج، خسر  أبرز  وفي  اليوم،  الذي ينطلق 

الناصر أمام العب هونج كونج بو يكمان بنتيجة 

سلطان  خسر  النتيجة  وبذات  صفر(،   -  3(

وتغلب  يلماز،  تيجاي  التركي  أمام  الكواري 

شيفريد  جو  مواطنه  على  رويز  رومان  الفرنسي 

موك  جانغ  لي  الكوري  وفاز  صفر(،   -  3( بنتيجة 

 ،)1  -  3( بنتيجة  جريال  ارتور  البولندي  على 

وبذات النتيجة تغلب العب هونغ كونغ يو كوان 

تو على السنغافوري دومنيك سونج جون.

أربع  أمس  أقيمت  فقد  الرجال  زوجي  فئة  في  أما 

للدور  واالخيرة  الثانية  المرحلة  ضمن  مباريات 

الذي  الـ16  للدور  الفائزون  ليتاهل  التمهيدي 

الثنائي  تغلب  النتائج  ابرز  وفي  اليوم،  ينطلق 

القطري فهد المغني وأحمد العولقي على الثنائي 

بنتيجة  البلوشي  ومهند  الريامي  أحمد  العماني 

رواد  القطري  الثنائي  خسر  فيما  صفر(،   -  3(

نافيد  االيراني  الزوجي  أمام  حمزة  وعلي  الناصر 

صفر(،   -  3( بنتيجة  حسيني  وساجد  شمس 

وكون  هيون  لي  الجنوبي  الكوري  الثنائي  وفاز 

سونج  دومنيك  سنغافورة  ثنائي  على  هيوك 

وتغلب   ،)1  -  3( بنتيجة  هان  شو  جو  وشو  جون 

ثنائي سنغافورة بانج يو كوين وكيك ايزاك على 

زوجي هونغ كونغ، خوان مان هو ولي هون مينج 

بنتيجة )3 - 2(.

ففي  للبطولة،  الرئيسية  األدوار  اليوم  وتنطلق 

الـ64،  دور  في  مباراة   32 تقام  الرجال  فردي  فئة 

حيث يلتقي العب المنتخب القطري محمد عبد 

منتخب  وقائد  حمام،  آدم  التونسي  مع  الوهاب 

زهو  الصيني  مع  المهندي  خليل  أحمد  قطر 

مع  العولقي  أحمد  قطر  منتخب  والعب  كيهاو، 

الجزائري احمد خروف. 

منافسات  اليوم  فستقام  السيدات  فردي  في  أما 

الـ64، حيث تتبارى العبة منتخب قطر مريم  دور 

علي مع الرومانية ايوانا سينجيورزان.

ثماني  اليوم  تقام  الرجال  زوجي  فئة  وفي 

الثنائي  يتبارى  حيث  الـ16،  دور  ضمن  مباريات 

ثنائي  مع  العولقي  وأحمد  المغني  فهد  القطري 

وفالديسالف  كانزيجولوف  ايدوس  كازاخستان 

خليل  أحمد  القطري  الزوجي  ويتبارى  زخاروف، 

هونج  ثنائي  مع  عبدالوهاب  ومحمد  المهندي 

كونج، هو كوان كيت والم سيو هانج.

زوجي  فئة  في  مباريات   8 اليوم  تقام  كما 

السيدات، و8 مباريات في فئة الزوجي المختلط.

لكرة  المجمعة  الدولية  قطر  بطولة  وتضم 

لوسيل  صالة  على  حاليا  المقامة  الطاولة، 

ثالث  الجاري،  الشهر  من   30 حتى  وتستمر 

وكونتندر  وفيدر،  )كونتندر،  دولية  بطوالت 

للشباب  وكونتندر  بطولة  وتنطلق  للشباب(.. 

الجاري،  يناير   30 حتى  وتستمر   ،27 يوم 

وتشهد  دولة..   21 من  والعبة  العبا   88 بمشاركة 

مشاركة 21 العبا والعبة من المنتخب القطري.

محمد الجزار كتب

 }

سلطان

 الكواري

}

}

رواد 

الناصر

}

المغني  فهد   }

وأحمد مثنى

{ المهندي مع ليفيتين

على هامش بطولة العالم للرواد

المهندي يناقش
مستقبل اللعبة مع »ليفيتين«

استقبل خليل بن أحمد المهندي رئيس االتحادين القطري والعربي واآلسيوي للعبة، والنائب 

الطاولة  لكرة  الروسي  االتحاد  رئيس  ليفيتين  ايجور  السيد  الدولي..  االتحاد  لرئيس  األول 

ونائب أول رئيس اللجنة االولمبية الروسية، ورئيس االتحاد األوروبي للعبة خالل وجودهما في 

سلطنة عمان على هامش بطولة العالم للرواد .وعقد المهندي وليفيتين اجتماعا هاما لمناقشة 

العديد من القضايا التي تخص كرة الطاولة العالمية، وبعض التحديات التي تواجه اللعبة 

في هذه الفترة، وأشاد ليفيتين بالجهد الكبير الذي يقوم به المهندي منذ توليه رئاسة االتحاد 

اآلسيوي للعبة للمساهمة في زيادة انتشارها بشكل أكبر بكل دول القارة الصفراء.. وتبادل 

الثنائي الهدايا التذكارية، ورحب المهندي بوجود ليفيتين في سلطنة عمان.

هنا القاهرة

الكبير كبير
يا أهلي

الكبير كبير يا أهلي.. هذا ما نقوله على فريق األهلي المصري الذي لقن 

منافسه الزمالك درسا لن ينساه في فنون كرة القدم خاصة في الشوط 

الثاني وهزمه بثالثية نظيفة مع الرأفة، ولم يكن الدرس في الكرة فقط 

ولكن في عدم االنشغال بالشائعات والمهاترات والتصريحات النارية 

)االونطة( والتي سبقت اللقاء من جانب البيت األبيض ومسؤوليه.. 

لم ينشغل العبو األهلي بهذه المهاترات التي تحدثت عن السحر 

والمنشطات وهبوط األهلي للدرجة الرابعة ومؤامرة التحكيم وان 

الزمالك سوف ينسحب اذا شارك كهربا في المباراة، وكلها تصريحات 

)فشنك( للتأثير على العبي األهلي الذين ربما لم يعرفوا بهذه 

التصريحات ألن هناك نظاما صارما في معسكر القلعة الحمراء يجعلهم 

ال يقرأون هذه التصريحات وال يستمعون لها، فكانوا في قمة التركيز 

وسجل كهربا الهدف األول وأضاف شريف المخيف الثاني والثالث ولم 

يتأثر أبناء الفانلة الحمراء بغياب ستة من العبيه األساسيين لإلصابة 

واإليقاف. 

وسع األهلي الفارق مع أقرب منافسيه فيوتشر صاحب المركز الثاني 

إلى أربع نقاط ليصبح رصيده 34 نقطة بينما فيوتشر 30 نقطة ومع 

بيراميدز الثالث إلى 7 نقاط )27( نقطة، وظل الزمالك في المركز الرابع 

26 نقطة وبفارق 8 نقاط كاملة.
كولر السويسري لقن البروفيسور فيريرا البرتغالي درسا جديدا 

وجعله عاجزا أن يفعل أي شيء أو يقلب نتيجة المباراة بعد تقدم 

األهلي بهدف كهربا ليواصل السويسري تفوقه على فيريرا ويسجل 

الهدف الثاني والثالث ويهزمه للمرة الثانية على التوالي بعد فوزه في 
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لم يتمكن الزمالك من الفوز على األهلي منذ 20 عاما في الدور األول 

للدوري منذ عام 2003 /  2004، وإذا أراد الزمالك العودة النتصاراته فعلى 

مسؤوليه أن يعيدوا ترتيب البيت األبيض من جديد ويتوقفوا عن 

التصريحات النارية وال يشغلوا أنفسهم باألهلي ويعطوا فرصة لالعبين 

للتركيز داخل الملعب بعيدا عن المهاترات والشائعات.

هذا الفوز الكبير سيمنح األهلي ثقة كبيرة قبل مشاركته في مونديال 

األندية بالمغرب التي تبدأ أول فبراير ولدى الفريق مباراة اخرى في 

الدوري مع البنك األهلي يوم الثالثاء قبل السفر يوم 29 يناير إلى المغرب 

للمشاركة في المونديال للمرة الثامنة في تاريخه وتاريخ هذه البطولة.

جمال برعي
ناقد رياضي مصري


