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ليفربول يتعاقد مع االسكتلندي »رامسي«.. »5« مواسم
كالفين  االسكتلندي  الصاعد  األيمن  الظهير  مع  تعاقده  اإلنجليزي،  ليفربول  نادي  أعلن   - قنا   - لندن 

رامسي )18 عامًا( في صفقة لمدة خمس سنوات قادمًا من أبردين.

يورو،  ماليين   5 قرابة  معه  للتعاقد  عدة  أندية  سعت  والذي  االسكتلندي  الدولي  الالعب  صفقة  وبلغت 

إضافة إلى 2.9 مليون يورو كمكافآت.

ودافع رامسي عن ألوان أبردين في 33 مباراة في موسمين، وسجل هدفًا ومرر 9 كرات حاسمة.

المهاجم  مع  تعاقده  بعد  الجديد  الموسم  انطالق  قبل  ليفربول  يجريها  التي  الثالثة  هي  والصفقة 

األوروغواياني داروين نونييس )بنفيكا( والعب الوسط البرتغالي فابيو كارفاليو )فولهام(.

العنابي يواصل التحضيرات لمونديال »2022« بمعنويات عالية

أجواء إيجابية في ماربيا اإلسبانية..!

يوالي منتخبنا الوطني األول لكرة القدم تحضيراته ضمن 

اإلسبانية  ماربيا  بمدينة  يقيمه  الذي  اإلعدادي  معسكره 

لنهائيات  استعداداته  إطار  في  الجاري،  يونيو   28 حتى 

كأس العالم FIFA قطر 2022.

الفني  المدير  سانشيز،  فيليكس  اإلسباني  ويسعى 

يعمل  والتي  الحالية  التحضيرات  خالل  للمنتخب، 

عليها المدرب في صمت وهدوء على التنويع في الخطط 

وأساليب اللعب، والتركيز على الجانب البدني، ووضع 

الذي  النسق  على  المحافظة  بهدف  الخاصة  فلسفته 

التي  المقبلة  للمرحلة  وتجهيزهم  الالعبون،  له  وصل 

بجانب  الودية،  المباريات  من  لعدد  خوضهم  ستشهد 

إقامتهم لمعسكرات أوروبية مختلفة.

على  العالم  كأس  منافسات  في  العنابي  وسيتواجد 

اإلكوادور،  منتخبات  بجانب  األولى  المجموعة  رأس 

بمواجهة  مشواره  وسيستهل  وهولندا،  والسنغال، 

نظيره اإلكوادوري في المباراة االفتتاحية التي ستقام 

استاد  على  المقبل  نوفمبر   21 الموافق  اإلثنين  يوم 

البيت.

ويتطلع الجهاز الفني للمنتخب خالل مرحلة اإلعداد 

الفنية  الجاهزية  درجة  إلى  للوصول  الحالية 

نهائيات  إلى  بقوة  للدخول  تؤهله  التي  العالية، 

فوز  ومنذ  وأنه  خاصة  المقبلة…  العالم  كأس 

سنوات،  ثالث  قبل  آسيا  بكأس  القطري  المنتخب 

وفرت له خطة إعداد كاملة والمشاركة في العديد 

التصفيات  في  وكذلك  القارية،  البطوالت  من 

الخبرات،  من  الكثير  أكسبته  التي  األوروبية 

خالل  من  كبيرة  استفادة  على  خاللها  وحصل 

خوض هذا النوع من المواجهات.

نهاية  وعقب  الفني  للجهاز  الخيارات  من  وللمزيد 

المنتخب  مدرب  استدعى  االولمبي  االسيوية  البطولة 

القطري ثمانية العبين من المنتخب األولمبي عقب انتهاء 

وهم:  سنة   23 تحت  آسيا  كأس  بطولة  في  مشاركتهم 

جاسم  سهيل،  أحمد  عبدالرزاق،  يوسف  زكريا،  صالح 

عياش،  محمد  الحضرمي،  نايف  الطيري،  أسامة  جابر، 

الالعبين  وانضم  طارق..  مصطفى 

للمعسكر. ويواصلون التحضيرات مع بقية زمالئهم.

اإلعداد  من  الثانية  المرحلة  العنابي  يبدأ  أن  المتوقع  ومن 

تنطلق  ان  المفترض  من  التي  الودية  المباريات  خالل  من 

التي  العالمية  المنتخبات  بعض  مع  الجاري  يونيو  أواخر 

النهائيات،  موعد  قبل  الجاهزية  بإكمال  كفيلة  ستكون 

منتخب  االفتتاح  في  سيواجه  المنتخب  أن  اعتبار  على 

المدرب  على  بجديد  يكون  لن  حتما  األمر  وهذا  االكوادور، 

لبطولة  خوضهم  بعد  سانشيز  فيليكس 

تلك  على  وتعرفهم   2019 أميركا  كوبا 

تجارب  وخاضوا  قرب،  عن  المنتخبات 

المنافس  من  أقوى  تبدو  منتخبات  مع 

إلى  األرجنتين،  غرار  على  اإلكوادوري، 

متقاربة  أخرى  منتخبات  مع  اللعب  جانب 

والبارغواي  كولمبيا  غرار  على  المستوى 

بجانب مواجهة البرازيل وديا.

للمعسكر  القطري  المنتخب  قائمة  وكانت 

سعد  وهم:  العبا   27 ضمت  قد  اإلسباني 

حسن  ويوسف  برشم  ومشعل  الشيب 

وعبدالكريم  سلمان  وطارق  ميجيل  وبيدرو 

ومحمد  عفيف  وأكرم  خوخي  وبوعالم  حسن 

وسالم  أسد  وعلي  خضر  ومصعب  وعد 

مونتاري  ومحمد  الهيدوس،  وحسن  الهاجري 

علي  والمعز  محمد  وإسماعيل  الراوي  وبسام 

وعبدالله  مادبو  وعاصم  بوضياف  وكريم 

وحازم  منير  وخالد  محمد  وعبدالرحمن  األحرق 

عالء  وأحمد  األمين  وهمام  فاضل  وأحمد  أحمد 

وعبدالعزيز حاتم.

للمونديال  إعداده  برنامج  خالل  منتخبنا  ولعب 

مارس  شهر  خالل  الدوحة  في  دوليتين  مباراتين 

بنتيجة  خاللها  وفاز  بلغاريا  ضد  األولى  الماضي، 

بنتيجة  وانتهت  سلوفينيا  مع  والثانية   ،)1 ــ   2(

التعادل السلبي.

عوض الكباشي كتب

سانشيز يعمل في هدوء وصمت.. واإلعالن عن مرحلة المباريات اإلعدادية

يعقد سعادة الشيخ عبدالعزيز 
بن عبدالرحمن آل ثاني، رئيس 

نادي أم صالل، مؤتمرا صحفيا 
في السابعة من مساء اليوم 

بصالة النادي، الستعراض أهم 
المستجدات وخطة الموسم 
الجديد، وأهم التطورات التي 

حدثت خالل الفترة الحالية 
من تطوير النادي واستعدادات 
الفريق للموسم قبيل انطالق 

الموسم الجديد.

عن  االستغناء  أعلن  صالل  أم  نادي  وكان 

باربوسا  أيسيل  البرازيلي  المحترفين 

والنيجيري موزيس أوركوما.

الرسمية  حساباته  على  صالل،  أم  ووجه 

الشكر  االجتماعي،  التواصل  بمواقع 

التجديد  عدم  إلى  إشارة  في  لالعبين، 

انتهاء  بعد  الجديد  للموسم  معهما 

الجمعة  أعلن  بأنه  علًما  معه،  تعاقدهما 

حسين،  أيمن  العراقي  عن  االستغناء 

والتونسي أيمن عبدالنور.

ألم  انضم  قد  أوركوما  النيجيري  وكان 

نادي  من  قادًما   2020 العام  في  صالل 

فيما  التونسي،  المنستيري  االتحاد 

الماضي  العام  باربوسا  البرازيلي  انضم 

فرينكفاروزي  نادي  من  قادًما   2021
حالًيا  صالل  أم  فريق  ويجري  المجري. 

 -  2022 المقبل  للموسم  تحضيراته 

صفوفه  لتجديد  سعيه  ظل  في   2023
بداًل  جدد  أجانب  محترفين  مع  بالتعاقد 

عن المستغنى عنهم.

{ الشيخ عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل ثاني

للمرة األولى في تاريخه

األخضر السعودي بطل آسيا تحت »23« عاما
طشقند- قنا- توج المنتخب السعودي بلقب كأس آسيا 

أوزبكستان  منتخب  نظيره  تخطيه  بعد  عامًا،   23 لتحت 

النهائية  المباراة  في  رد  دون  بثنائية  البطولة  مستضيف 

في  بونيودكور  ستاد  على  أمس  بينهما  جمعت  التي 

طشقند.

وسجل الهدف األول أحمد الغامدي في الدقيقة 48، فيما وقع 

على الهدف الثاني فراس البريكان في الدقيقة 74.

البطولة  هذه  في  السعودي  للمنتخب  األول  هو  اللقب  وهذا 

بعدما بلغ النهائي مرتين من قبل وذلك في النسخة األولى 

في   2020 عام  الرابعة  النسخة  وفي  ُعمان  في   2013 عام 

تايالند. في المقابل توج المنتخب األوزبكي باللقب القاري 

2018 في الصين، عندما تغلب  الثالثة عام  خالل النسخة 

في المباراة النهائية على فيتنام. وكان منتخب السعودية 

 7 الرابعة برصيد  المجموعة  األول ترتيب  الدور  تصدر في 

نقاط من ثالث مباريات، بفارق األهداف أمام اليابان، مقابل 3 

نقاط لإلمارات وال شيء لطاجيكستان، ثم فاز في الدور ربع 

أستراليا  على  النهائي  قبل  وفي   ،0 ــ   2 فيتنام  على  النهائي 

2 ـ 0.
المجموعة  أوزبكستان ترتيب  المقابل تصدر منتخب  في 

نقاط   4 مقابل  مباريات،  ثالث  من  نقاط   7 برصيد  األولى 

لتركمانستان ونقطتين لكل من إيران وقطر، وفاز في ربع 

النهائي على العراق بفارق ركالت الترجيح 3 ـ 2 بعد تعادل 

قبل  وفي  واإلضافي،  األصلي  الوقتين  في   2-2 الفريقين 

{ تتويج األخضر باللقب النهائي على اليابان 2 ــ 0.

البحث مستمر عن محترفين جدد

مبابي يرد على رئيس االتحاد الفرنسي

مؤتمر صحفي لرئيس
أم صالل.. اليوم

»العنصرية« سبب تفكيري 
في اعتزال اللعب الدولي

وصرح نويل لو جريت رئيس اتحاد كرة 

جورنال  »لو  لصحيفة  الفرنسي  القدم 

مبابي  بأن  الفرنسية  ديمانش«  دو 

مجددا  اللعب  في  يرغب  وال  غاضبا  كان 

انتقادات  واجه  بعدما  بالده،  لمنتخب 

الغاضبة. الجماهير  من  شديدة 

لو  تصريحات  على  مبابي  ورد 

»نعم،  »تويتر«:  على  بقوله  جريت 

عالقة  له  كان  أنه  له  أوضحت  ولكني 

ركلة  بسبب  وليس  بالعنصرية 

هناك  يكن  لم  أنه  اعتبر  ولكنه  الجزاء، 

أي إساءات عنصرية«.

االنتقادات  من  للكثير  مبابي  وتعرض 

االتحاد  رئيس  وكشف  الوقت،  ذلك  في 

نجم  على  ذلك  تأثير  مدى  عن  الفرنسي 

السابق. الفرنسي  موناكو  فريق 

جورنال  »لو  لصحيفة  جريت  لو  وصرح 

»التقيت  الفرنسية:  ديمانش«  دو 

أن  شعر  اليورو.  بطولة  بعد  بمبابي 

أهدر  أن  بعد  عنه  يدافع  لم  االتحاد 

ضد  بجواره  يتواجد  ولم  ترجيح  ركلة 

واجهها«. التي  االنتقادات 

برلين - د. ب. أ - نفى كيليان مبابي ما تردد بأنه كاد يعتزل 
اللعب الدولي مع المنتخب الفرنسي لكرة القدم بسبب 

االنتقادات التي وجهت له بشأن أدائه في بطولة أمم 
أوروبا )يورو 2020(، وكشف أنه كاد يعتزل اللعب الدولي 

بسبب اإلساءة العنصرية التي تعرض لها.
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بعد فوز قطر بشرف تنظيم نسخة »2022«

»مونديال البادل« يعكس ثقة االتحاد الدولي في قطر

واالسكواش  للتنس  القطري  االتحاد  أعلن 

والريشة الطائرة فوزه بشرف تنظيم بطولة 

للعام  والسيدات  للرجال   2022 للبادل  العالم 

منافساتها  ستقام  التي  التوالي  على  الثاني 

خالل  الدولي  خليفة  مجمع  مالعب  على 

الفترة من 31 أكتوبر وتستمر حتى 5 نوفمبر 

المقبل.

 38 مشاركة  الرجال  منافسات  وتشهد 

 10 مباشر  بشكل  منها  تأهلت  منتخًبا 

منتخبات من ضمنها منتخب قطر باعتباره 

ستشهد  المقابل  وفي  المضيف،  البلد 

منتخًبا   34 مشاركة  السيدات  مسابقة 

صعدت منها بشكل مباشر عشرة منتخبات 

في مقدمتها إسبانيا متصدرة الترتيب. 

بطولة  استضافت  قد  قطر  دولة  وكانت 

العالم للبادل للمرة األولى في الشرق األوسط 

وآسيا العام الماضي، بعد أن كانت تقام في 

دول أميركا الالتينية وأوروبا. 

ناصر  السيد  سعادة  قال  له،  تصريح  وفي 

القطري  االتحاد  رئيس  الخليفي  غانم  بن 

الطائرة:  والريشة  واالسكواش  للتنس 

شرف  قطر  دولة  بنيل  جدا  فخورون  »نحن 

للرجال  للبادل  العالم  بطولة  تنظيم 

التوالي،  على  الثاني  للعام   2022 والسيدات 

الدولي للعبة  االتحاد  الذي يعكس ثقة  األمر 

تنظيم  في  قطر  دولة  وإمكانيات  قدرات  في 

كبرى البطوالت والفعاليات الرياضية«.

العالمية  المكانة  »أن  الخليفي  وأضاف 

المجال  في  قطر  بها  تتمتع  التي  المتميزة 

بل  الصدفة،  بمحض  تأت  لم  الرياضي 

حضرة  من  الالمحدود  الدعم  نتيجة  جاءت 

آل  حمد  بن  تميم  الشيخ  السمو  صاحب 

البالد  بالرياضة في  المفدى  البالد  أمير  ثاني 

لتحقيق  وإمكانياتهم  أبنائها  في  الدولة  وثقة 

النجاح المنشود«.

للتنس  القطري  االتحاد  رئيس  وأكد 

االتحاد  أن  الطائرة  والريشة  واالسكواش 

يمتلك كل اإلمكانيات اللوجستية والبشرية 

جديدة  استثنائية  نسخة  لتقديم  واإلدارية 

قدرة  تؤكد   ،2022 للبادل  العالم  لبطولة 

قطر على استضافة كبرى األحداث وتواكب 

هذه  بها  تحظى  التي  الكبيرة  الشعبية 

الرياضة هنا وفي الخارج. 

زينل  طارق  السيد  أعرب  جانبه،  من 

للتنس  القطري  لالتحاد  العام  السر  أمين 

واالسكواش والريشة الطائرة، في تعليق له، 

عن سعادته البالغة بمنح قطر شرف تنظيم 

بعد  أخرى،  مرة   2022 للبادل  العالم  بطولة 

األولى  النسخة  حققته  الذي  الكبير  النجاح 

خالل  الدوحة  في  أقيمت  التي  البطولة  من 

شهر نوفمبر الماضي للمرة األولى في الشرق 

األوسط وآسيا.

لعبة  انتشار  حداثة  »رغم  زينل:  وقال 

نشأت  التي  بالدول  مقارنة  قطر  في  البادل 

في  كبير  بشكل  زادت  شعبيتها  لكن  فيها، 

الذي  لالهتمام  يعود  وذلك  جدا،  وجيز  وقت 

خالل  من  الخاص  والقطاع  الدولة  واكبته 

االستثمار الرياضي سواء في البنية التحتية 

قطر  دولة  أن  الجميع  يرى  حيث  أوالالعبين، 

رفعت سقف المعايير التنظيمية في العالم 

في  البطوالت  أهم  استضافة  في  ونجحت 

الماضي  العام  نسخة  فيها  بما  اللعبة  هذه 

لبطولة العالم للبادل«.

على  تجري  االستعدادات  »أن  زينل  وأضاف 

البطولة  استضافة  أجل  من  وساق  قدم 

من  منتخبات  عدة  مشاركة  ستشهد  التي 

سيستمتع  فالكل  العالم،  دول  مختلف 

من  النسخة  هذه  من  استثنائية  بتجربة 

البطولة«.

{ قطر جاهزة للحدث  { طارق زينل  { ناصر الخليفي 

عادل النجار كتب

زينل: شعبية اللعبة في ازدياد مستمر كل يومالخليفي: مكانتنا العالمية نتيجة الدعم الالمحدود

تتويج السد بالدرع للمرة الـ »19« على التوالي

وزارة الرياضة والشباب تنظم احتفالية يوم التفوق الرياضي
احتفالية  والشباب  الرياضة  وزارة  أقامت 

سعادة  بحضور  الرياضي  التفوق  يوم 

السيد صالح بن غانم العلي، وزير الرياضة 

والشباب.

السد  نادي  تتويج  االحتفالية  هذه  في  وتم   

للموسم  العام  التفوق  درع  على  للحصول 

التوالي  على   19 للمرة  وذلك   2022-2021
والـ20 في تاريخ النادي وحل النادي العربي 

ثانيًا والريان ثالثًا.

وقد سلم سعادة صالح بن غانم العلي، وزير 

للسيد  التفوق  جائزة  والشباب،  الرياضة 

لنادي  التنفيذي  المدير  العلي،  تركي 

الثاني  المركز  جائزة  سلم  فيما  السد، 

ثاني،  آل  فهد  بن  تميم  الشيخ  لسعادة 

الثالث  والمركز  العربي،  النادي  رئيس 

رئيس  نائب  عفيفة،  سالم  علي  للسيد 

بن  عبدالرحمن  السيد  وقال  الريان.  نادي 

الرياضة  وزير  مستشار  الدوسري  مسلم 

الحفل  أثناء  الوزارة  كلمة  في  والشباب 

تجسيدا  تأتي  الرياضي  التفوق  جائزة  إن 

لتوجيهات حـضـرة صـاحـب السمو الشيخ 

تميم بن حمد آل ثاني، أمير البالد المفدى، 

أن  القطاع، وتأكيدا على  الكبير لهذا  ودعمه 

مقياس النجاح ال يكـون فـقـط بما تستثمره 

الدولة في مجال الرياضة، وإنما بمخرجات 

جميعا  سـنجني  الذي  االستثمار  هذا 

نتائجه في المستقبل. وأشار إلى أن جائزة 

استراتيجية  ضمن  تأتي  الرياضي  التفوق 

واختصاصات وزارة الرياضة والشباب التي 

في  الرياضة  بمستوى  االرتقاء  إلى  تهدف 

تمكين  عن  فضال  التميز،  حد  إلى  الدولة 

العمل  ممارسة  مـن  الـقـطـري  الشـبـاب 

الرياضـي بـاحـتـرافـيـة وإبداع.

تسهم  الـريـاضـي  التفوق  جائزة  أن  وأوضح 

جهود  وتثمين  المجتمعي  الدور  تعزيز  في 

تميزها  وإبراز  الرياضية  والهيئات  األندية 

واألهداف  المنشـودة  الغايات  تحقيق  في 

دورها  جانب  إلى  أجلها،  من  أنشئت  التي 

التنموية  األهداف  تحقيق  في  الـوطـنـي 

المستدامة للدولة. وأضاف أن من شأن هذه 

الجائزة أن تدفع إلى تعزيز دور الجمعيات 

من  القطري  الشباب  وتمكين  العمومية 

العمل  في  واالنخراط  مسؤولياته  تحمل 

في  الفعالة  المـشـاركـة  طـريـق  عن  العام 

حوكمة األندية والهيئات الرياضية وإدارتها 

الرشيدة وفـق خـطـط استراتيجية منهجية 

للمعطيات  األمثل  االسـتـخـدام  على  مبنية 

واإلمكانات المتوفرة من أجل تحقيق النتائج 

وفقًا  المرجوة،  والمخـرجـات  واإلنجازات 

والتميز  الـتـفـوق  ومـؤشـرات  معدالت  ألعلى 

في مجاالت الرياضة على كافة المستويات 

المحلية واإلقليمية والقارية والعالمية.

عن  الحفل  هذا  في  الوزارة  أعلنت  وقد 

بالرياضة  تتعلق  جديدة  معايير  إدخال 

قاعدة  توسيع  وأهمية  المجتمعية 

الممارسين بإقامة برامج وأنشطة رياضية 

الوعي  تعزيز  بهدف  وذلك  مجتمعية 

األفراد  حياة  في  ودورها  الرياضة  بأهمية 

الذي  الفّعال  الدور  وتفعيل  والمجتمعات، 

تقوم به من توعية الشباب، وتنمية قدراتهم 

وتوظيفها  والجسدية،  والفكرّية،  المعرفّية 

للمجتمعات،  والقوة  البنيان  تحقيق  في 

الشباب  يؤديه  الذي  الدور  خالل  من  وذلك 

في المجتمعات، وتشجيعهم على ممارسة 

األنشطة الرياضّية والثقافّية المختلفة.

وتهدف جائزة التفوق الرياضي إلى تصميم 

في  المبذولة  الجهود  لتقييم  منهجي  إطار 

األندية  تشجيع  في  يساهم  بما  الرياضـة 

لتحقيق  بدورها  للقيام  الرياضية  والهيئات 

وريادة  المنشـودة  واألهداف  الوطنية  الرؤى 

واحـتـيـاجـات  تطلعات  تلبية  في  الدولة 

المجتمع القطري من الـريـاضـة.

إلى  الرياضي  التفوق  جائزة  تسعى  كما 

تحفيز األنـديـة للـوصـول ألعلى مـسـتـويـات 

تميز األداء المـؤسـسـي لـضـمـان اسـتـدامـة 

البرامج  تقديم  في  وتميزها  تـفـوقـهـا 

المجتمعية،  الرياضية  واألنشطة 

المجتمع  تطلعات  تحقيق  إلى  باإلضافة 

بشـبـابـه  النهوض  وطموح  وأهدافه  القطري 

ومـواطـنـيـه مـن كـافـة الفـئـات.

برعاية نادي السباق والفروسية.. للعام الثاني على التوالي

الجواد »أوغار دو الردو« يتوج بلقب الداربي
على  السابعة  للسنة  والفروسية  السباق  نادي  برعاية 

التوالي أقيم مساء أمس األحد 19 يونيو 2022 داربي قطر من 

4 سنوات لمسافة  الفئة األولى للخيل العربية األصيلة عمر 

وقام  السباق  وحضر  بفرنسا،  شانتيي  مضمار  على  2000م 
نائب  العطية،  عبدالرحمن  بن  حمد  الفائزين  بتتويج 

رئيس مجلس إدارة نادي السباق والفروسية رئيس االتحاد 

حيث  خاصة  أهمية  الداربي  ويكتسب  للفروسية،  اآلسيوي 

السباقات  موسم  منتصف  في  تقام  التي  األشواط  أبرز  ُيعد 

الفرنسي للخيل العربية األصيلة، ويشارك به أفضل الجياد 

بطل  أن  ويكفي  العمرية،  الفئة  هذه  من  األصيلة  العربية 

العربية  الجياد  أروع  من  واحدًا  كان  الماضي  العام  نسخة 

سعادة  ملك  الردو«  دو  »أوغار  الجواد  وهو  العالم  في  األصيلة 

الشيخة ريم بنت محمد بن خليفة آل ثاني، الذي عاد بعد 

أقل من 4 أشهر ليؤكد من جديد جدارته وعلى أعلى مستوى 

بفوزه بكأس قطر العالمي للخيل العربية األصيلة. 

وكان البطل المتوج بلقب داربي قطر لهذا العام أيضًا بنفس 

الشعار، حيث تمكن المهر »صملة« ملك سعادة الشيخة ريم 

بنت محمد بن خليفة آل ثاني أيضًا من حصد اللقب ليهدي 

لنفسه  وليحقق  التوالي،  على  الثاني  للعام  اللقب  سعادتها 

انتصاره الثالث من الفئة األولى.

وبهذا الفوز يؤكد »صملة« جدارته، حيث كان من أبرز الجياد 

عمر 3 سنوات الموسم الماضي، وأصبح رصيده اآلن يشتمل 

6 مشاركات منذ بداية مسيرته حتى  5 انتصارات في  على 

تفوق  مدى  يعكس  والتميز  الروعة  شديد  معدل  وهو  اآلن، 

ورقي مستوى هذا المهر، وبإشراف المدرب فرانسو رو وبقيادة 

»صملة«  قدم  غويون  ماكسيم  الخيال  من  بالثقة  اتسمت 

أداًء رائعًا في هذه المشاركة، فظل في البداية يتتبع زميله 

»يونس« )عاصي( الذي شارك بإشراف نفس المدرب، وعند 

المقدمة  نحو  »صملة«  اندفع  المستقيم  المسار  وصوله 

بجوار الحاجز وعلى الرغم من الضغط الشديد الذي تعرض 

له من خالل منافسة المهر »إزادي ستار« )أزادي( في المراحل 

وقوة  اندفاعه  على  »صملة«  استمر  الشوط،  من  األخيرة 

ستار«  »إزادي  ليحل  رأس،  بفارق  الفوز  أحرز  حتى  صموده 

وبقيادة  برنار  إليزابيث  المدربة  وبإشراف  العلوي  هالل  ملك 

الثالث  المركز  كان  بينما  ديميور،  كريستيان  الخيال 

10 أطوال أخرى للمهر »إزمير دو كارير« )نيشان( ملك  وبفارق 

سنان خلف الحارتي وبإشراف المدرب إكزافييه توما دوموت 

وبقيادة الخيال يوريتز منديزابال.

وعقب انتهاء شوط الداربي والفوز الكبير، قال المدرب الفائز 

وتعرض  يرام،  ما  على  األمور  جميع  »سارت  رو:  فرانسو 

آخر  جيد  جواد  من  قوية  ومنافسة  شديد  لضغط  »صملة« 

حتى خط النهاية، وهذه المسافة هي أقصى مسافة بالنسبة 

له، ومع ذلك فقد قاوم بصالبة وأظهر قدرة رائعة على المنافسة 

في  الكبير  التطور  مدى  يعكس  اليوم  شاهدناه  وما  والفوز، 

عالم سباقات الخيل العربية ووجود مجموعة رائعة من هذه 

الجياد حاليًا، فهو أكثر قوة وأكثر استعدادًا للمنافسة، وهو 

الماضية،  عامًا  عشر  الخمسة  النتائج  خالل  من  يتضح  ما 

أن  حتى  األشواط،  هذه  في  رائعة  منافسات  شاهدنا  حيث 

كبار الخيالة أصبحوا يعشقون المشاركة في هذه األشواط 

حاليًا«.

مربط  إنتاج  من  »صملة«  المهر  أن  بالذكر  الجدير  ومن 

الذي  )عامر(  »عاصي«  الشحانية  بطل  ابن  فهو  الشحانية، 

حاز العديد من انتصارات الفئة األولى.

»صملة« بطل 
داربي قطر من 

الفئة األولى للخيل 
العربية األصيلة


