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فرق السلك الدبلوماسي بجنيف تشارك بدوري

»الطريق إلى كأس العالم 2022«

لدولة  الدائم  الوفد  نظم   - قنا  جنيف- 

جنيف  في  المتحدة  األمم  مكتب  لدى  قطر 

التصورات«  تغيير  »مشروع  مع  بالتعاون 

لألمم  األوروبي  للمقر  العام  المدير  بمكتب 

القدم  لكرة  المتحدة  األمم  ونادي  المتحدة، 

القدم، في استاد  في جنيف، دوري في كرة 

كأس  إلى  »الطريق  شعار  تحت  فارومبي 

العالم 2022« وذلك بمناسبة استضافة دولة 

قطر بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022.

السلك  من  فرق  ثمانية  الدوري  في  وشارك 

الدبلوماسي والموظفين المحليين ببعثات 

الدول األعضاء المعتمدة لدى األمم المتحدة 

اإلقليمية:  المجموعات  يمثلون  جنيف،  في 

وأوروبا،  الهادئ،  والمحيط  وآسيا  إفريقيا، 

البحر  ومنطقة  والوسطى  الشمالية  وأمريكا 

الجنوبية،  وأمريكا  وأوقيانوسيا،  الكاريبي، 

التعاون  ومجلس  العربية،  والمجموعة 

الخليجي.

جوهرة  السيدة  ألقت  المناسبة،  وبهذه 

باألعمال  القائم  السويدي،  عبدالعزيز 

باإلنابة بالوفد الدائم لدولة قطر لدى مكتب 

بجميع  فيها  رحبت  كلمًة  المتحدة،  األمم 

خاص  بوجه  بالشكر  وتقدمت  الحاضرين، 

واللجنة  القطرية،  الجوية  الخطوط  إلى 

الوطنية  واللجنة  واإلرث،  للمشاريع  العليا 

الجهات  باعتبار  قطر  بدولة  اإلنسان  لحقوق 

الثالث الرعاة الرئيسيين لهذه البطولة.

تلعبه  الذي  الدور  إلى  كلمتها  في  وأشارت 

من  العديد  دعم  في  عام  بشكل  الرياضة 

وفي  الرئيسية  المستدامة  التنمية  أهداف 

المجتمع  تواجه  التي  التحديات  مواجهة 

الدولي في جميع مناحي الحياة.

كأس  بطولة  أن  قناعتها  السويدي  وأكدت 

2022، ستكون  FIFA قطر  العالم لكرة القدم 

التاريخ  في  ل 
َّ

ستسج وأنها  استثنائية، 

البطوالت نجاحًا  باعتبارها واحدة من أكثر 

من حيث التنظيم.

محمد  الدكتور  سعادة  قال  جانبه  من 

اللجنة  رئيس  نائب  الكواري  سيف  بن 

الرياضة  إّن  اإلنسان،  لحقوق  الوطنية 

الهامة  التمكينية  العناصر  من  تعتبر 

للتنمية المستدامة، مؤكدًا على المساهمة 

في  الرياضة  بها  تضطلع  التي  المتعاظمة 

دورها  إلى  بالنظر  والسالم  التنمية  تحقيق 

في  ودورها  واالحترام  التسامح  تشجيع  في 

تمكين المرأة والشباب واألفراد والمجتمعات 

مجاالت  في  المنشودة  األهداف  بلوغ  وفي 

الصحة والتعليم.

الغرافة يبحث التعاقد مع الجزائري إسالم سليماني
كشفت تقارير إخبارية عن وجود رغبة لدى نادي الغرافة في التعاقد مع الجزائري الدولي 

إسالم سليماني مهاجم سبورتنج لشبونة البرتغالي، حيث نقل موقع الكاس تأكيدات 

مواطنه  جانب  إلى  الفريق  صفوف  ليدعم  الغرافة  نادي  اهتمام  دائرة  الالعب  دخول  عن 

ياسين براهيمي الذي انتقل مؤخرًا من الريان للغرافة.

أم صالل ينهي تعاقده مع منتصر
وقدم  الحارس محمد منتصر  التعاقد مع  أم صالل  أنهى نادي 

له الشكر على ما قدمه مع الفريق، وكان أم صالل أعلن 

عن ضم أربعة محترفين جدد إلى صفوفه خالل فترة 

االنتقاالت الصيفية الحالية، منهم البرتغالي جواو 

تكسيرا، والمغربي إدريس الصديقي، إضافة إلى 

أن  ويتوقع  كودجيا،  جوناثان  اإليفواري  المهاجم 

ياسين  لألردني  بديال  آخر  العب  مع  التعاقد  يتم 

لفترة  ستبعده  إلصابة  تعرض  الذي  البخيت 

ثالثة أشهر على أقل تقدير.

التحضيري  معسكره  إقامة  صالل  أم  قرر  وقد 

ازميت  منطقة  في   2023/2022 الجديد  للموسم 

التركية خالل الفترة من 28 يونيو الجاري وحتى 

الفريق  يخوض  أن  ويتوقع  المقبل،  يوليو   20
اإلعدادي  المعسكر  في  الودية  المباريات  من  عددا 

الخارجي للموسم مع عدة أندية تركية وعربية.

إشراف  تحت  تحضيراته  صالل  أم  فريق  ويوالي 

إلى  المغادرة  قبل  النادي  مالعب  على  رزق  وسام  المدرب 

تركيا.

معسكر الفريق ينطلق »28« يونيو

تحقيق  في  الشاطئية  اليد  لكرة  العنابي  منتخبنا  نجح 

النهائي  الفوز على نظيره اإليراني والتأهل للدور ربع 

التي  الشاطئية  اليد  لكرة  للرجال  العالم  ببطولة 

يونيو   26 لغاية  باليونان  كريت  جزيرة  تستضيفها 

الحالي.

وقدم منتخبنا مستوى مميزا أمام المنتخب اإليراني 

مميزة  بصورة  الظهور  في  خالله  من  نجح  أمس 

ربع  للدور  ليعبر   ،1  -  2 بنتيجة  الفوز  وتحقيق 

النهائي ويواصل المشوار بنجاح.

وكان منتخبنا قد قدم مستويات مميزة كذلك في 

على  فاز  قد  كان  حيث  للبطولة،  الرئيسي  الدور 

منافسات  ضمن  أمس،   ،1  /  2 الدنماركي  نظيره 

الدور الرئيسي لبطولة العالم 

 25 بنتيجة  األول  الشوط  القطري  المنتخب  وأنهى 

الشوط  في  الدنماركي  المنتخب  تفوق  فيما   ،24 /

الثاني بنتيجة 23 / 22، ليتم اللجوء إلى الرميات الترجيحية 

كان  حين  في   ،10  /  12 لصالحه  العنابي  حسمها  التي 

المنتخب  أمام  الرئيسي  الدور  في  األولى  مباراته  خسر  قد 

اختتم  وقد   ،)28  / و26   23  /  22( بواقع   2  / صفر  النرويجي 

عنابي اليد الشاطئية مبارياته أمس 

بالفوز على المنتخب اإليراني ليعبر لربع النهائي.

وكان المنتخب القطري للرجال لكرة اليد الشاطئية تأهل 

إلى الدور الرئيسي للبطولة بعد أن احتل المركز الثاني 

التمهيدي من فوزين على  الدور  الرابعة في  للمجموعة 

البرتغال 2 / 1 وعلى نيوزيلندا 2 / صفر، مقابل خسارة 

أمام البرازيل 1 / 2.

القطري  للمنتخب  الحالية  المشاركة  وتعد 

في بطولة العالم هي السادسة تواليًا له، بعد 

2010 التي أقيمت في تركيا وحصل  نسخة 

فيها على المركز العاشر، ونسخة 2012 التي 

أقيمت في عمان وحقق فيها المركز السابع، 

ونسخة 2014 التي أقيمت في البرازيل وحقق 

المركز  على  بحصوله  تاريخيا  إنجازا  فيها 

2016 التي أقيمت في المجر  الثالث، ونسخة 

والنسخة  أيضا،  الثالث  المركز  فيها  وحقق 

وحل  روسيا  في  أقيمت  والتي   2018 األخيرة 

مشواره  الحالية  النسخة  خالل  ويواصل  تاسعا،  فيها 

بنجاح بعد العبور لربع النهائي.

عنـــابـي الشـــاطئيــة يفــوز على إيــران
تأهل لربع نهائي بطولة العالم لكرة اليد باليونان

القضاء السويسري يصدر حكمًا تاريخيًا ضد االدعاءات الباطلة

الخليفي.. براءة وانتصار
 beIN SPORTS كشفت شبكة قنوات 

من  أمس  الصادر  الُحكم  عن 

المحكمة العليا السويسرية 

رئيس  قضية  في 

القنوات  إدارة  مجلس 

باريس  نادي  ورئيس 

ناصر  جيرمان  سان 

والتي  الخليفي، 

باتهامات  تتعلق 

حقوق  حول 

تليفزيوني  بث 

بطولة  لنسختي 

 2026 العالم  كأس 

جرى  حيث  و2030، 

الحقائق  كشف  مواصلة 

للجميع  التفاصيل  وتوضيح 

وإحقاق للحق.

البيان   beIN SPORTS قنوات  شبكة  واوضحت 

الخليفي،  ناصر  وكيل  عن  الصادر  الرسمي 

مارك  السويسري  المحامي  االستئناف،  بدعوى 

من  الصادر  الحكم  »إّن  البيان:  في  وجاء  بونانت، 

تامة  براءة  بمثابة  هو  العليا  المحكمة  هيئة  قبل 

ومطلقة. فبعد حملة منظمة استمّرت لعدة سنوات 

الحقائق  عن  فيها  النظر  غّض  جرى  االدعاء  قبل  من 

القوانين عند كل منعطف من عملية سير  وتجاهل 

التوالي  على  الثانية  للمرة  الخليفي  هو  ها  المحكمة، 

يبرأ اسمه بشكل كامل مما هو منسوب إليه«. 

االستئناف  دعوى  إلى  يعود  الصادر  الحكم  أن  ُيذكر 

2020، من فريق االدعاء الخاص برئيس  المقدمة في عام 

الخليفي،  ناصر  الفرنسي،  جيرمان  سان  باريس  فريق 

مضمون  بكامل  المعنية  األطراف  كافة  إعالم  وبعد 

التهم  من  بالكامل  الخليفي  السيد  ُبّرئ  إذ  الصادر،  الحكم 

والتي  القضية..  نفس  في  الثانية  للمرة  إليه  المنسوبة 

لمكانة  االجنبية  االعالم  وسائل  من  كبيرا  اهتماما  وجدت 

ناصر الخليفي.

»بعد  الخليفي:  عن  الدفاع  وكالء  أحد  بونانت  مارك  وقال 

حملة شرسة استمّرت لسّت سنوات من قبل االدعاء جرى 

كل  عند  القوانين  الحقائق وتجاهل  فيها عن  النظر  غّض 

منعطف من عملية سير المحكمة«.

اسمه  يبرأ  التوالي  على  الثانية  للمرة  »موكلي  وأضاف: 

وللمرة  ثبت،  لقد  إليه،  منسوب  هو  مما  كامل  بشكل 

الباطلة  االدعاءات  من  الماضية  السنوات  أن  الثانية، 

واالتهامات الوهمية والتشويه المستمر ليست صحيحة«.

رئيس  أن  أعلن  المختص  السويسري  القضاء  وكان 

من  ما  يرتكب  لم  سبورتس  إن  بي  القطرية  المجموعة 

ناصر  بين  بتسوية  شبهات  بعد  وذلك  معاقبته،  شأنه 

الخليفي ومسؤول بالفيفا تمخض عنها حصول المجموعة 

على حقوق بث منافسات كروية.

الجنائية  االتحادية  السويسرية  المحكمة  وقتها  وأعلنت 

وتحديدا الجمعة )30 أكتوبر 2020( حصول ناصر الخليفي 

الرياضية  اإلعالمية  سبورتس«  »بي.إن  مجموعة  رئيس 

ومقرها قطر، وهو كذلك رئيس نادي باريس سان جيرمان 

الفرنسي على حكم بالبراءة في قضية تتعلق بمنح حقوق 

البث التلفزيوني لمباريات كأس العالم.

العام  اتهاما بتحريض جيروم فالك األمين  وواجه الخليفي 

ارتكاب  على  )الفيفا(  القدم  لكرة  الدولي  لالتحاد  السابق 

مخالفات جنائية كبيرة. ولم تكن للقضية صلة بمنصب 

الخليفي كرئيس لسان جيرمان بطل فرنسا.

كتب           عوض الكباشي

}

 ناصر 

الخليفي

}

لمدة موسم واحد

المرخية يضم لؤي عاشور

حارس  مع  تعاقده  عن  المرخية  نادي  أعلن 

المرمى لؤي عاشور قادمًا من النادي العربي 

العقد  توقيع  جرى  وقد  واحد،  موسم  لمدة 

حسين  الكرة  جهاز  رئيس  نائب  بحضور 

خبرات  عاشور  ويمتلك  الكبيسي،  ثاني 

إضافة  لتقديم  جاهزيته  من  تعزز  جيدة 

لحراسة مرمى المرخية، حيث لعب حارس 

المرمى مع النادي العربي واكتسب خبرات 

المرخية  دعم  على  قادرا  تجعله  كبيرة 

بشكل جيد خالل الموسم المقبل.

جدد عقد عطوان.. وتعاقد مع الفرنسي الندير

الشمال يعزز صفوفه بصفقات جديدة
الالعب  مع  التعاقد  الشمال  نادي  جدد 

الكرة  فريق  العب  عطوان  أمجد  العراقي 

بنادي الشمال لمدة موسم واحد.

الجديد،  للموسم  صفقاته  أولى  وفي 

لويك  الفرنسي  الالعب  مع  الشمال  تعاقد 

كرة  لفريق  لصفوف  لالنضمام  الندير 

ولمدة  المقبل  الموسم  من  اعتبارًا  القدم 

موسمين، ورحل الكولومبي اسكوبار عقب 

انتهاء تعاقده معه، كما غادر أيضا الالعب 

الهولندي جيريمي.

فنجح  المحلية،  للصفقات  بالنسبة  أما 

صالح  الثنائي  مع  التعاقد  في  الشمال 

اليهري وسالمين الرميحي، كما جدد عقد 

حارس الفريق أبو بكر سيك.

لفريق  واإلداري  الفني  الجهازان  واستقر 

معسكر  إقامة  على  الشمال  بنادي  الكرة 

بمنطقة  تركيا  في  الخارجي  اإلعداد 

والتحضيرات  الترتيبات  ضمن  ازميت 

وبطولة  الجديد  الكروي  الموسم  النطالق 

.QNB 2022 - 2023 دوري نجوم

ويستمر  يونيو   24 من  المعسكر  ويبدأ 

الشمال  ويلعب  القادم،  يوليو   15 حتى 

4 مباريات ودية  الخارجي  المعسكر  خالل 

الفرق،  من  عدد  مع  المستوى  متدرجة 

التي  والبدنية  الفنية  التدريبات  بخالف 

سواء  الالعبين  وكافة  الفريق  ستجهز 

المحترفين األجانب أو المحليين.

{ عنابي اليد الشاطئية

كتب           عادل النجار
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في آسيوية اليد الجارية بمدينة »حيدر آباد«

العربي يفوز على »تي سبورتس« الهندي

انتصاراته  اليد  لكرة  العربي  فريق  واصل 

والعشرين  الرابعة  اآلسيوية  البطولة  في 

اليد  لكرة  للرجال  الدوري  أبطال  لألندية 

حتى  آباد«  »حيدر  مدينة  تستضيفها  التي 

العالم  لبطولة  والمؤهلة  الجاري،  يونيو   30
 ،»2022 جلوب  القارات »سوبر  أبطال  لألندية 

حيث حقق العربي الفوز الثاني على التوالي 

على   19  -  38 بنتيجة  تغلبه  بعد  أمس 

التي  المباراة  خالل  الهندي  سبورتس«  »تي 

جمعتهما أمس. وهيمن العربي على المباراة 

منذ الشوط األول الذي انتهى بفارق 10 أهداف 

8، قبل أن يعزز من تفوقه   - 18 كاملة بواقع 

والنقاط  الفوز  ويحسم  الثاني  الشوط  في 

البطولة محققًا  ليواصل مشواره بنجاح في 

أول مباراتين، حيث كان  الكاملة في  العالمة 

قد فاز على النور السعودي بنتيجة )29 /  24(، 

في األولى التي جمعتهما في انطالق البطولة 

تم  أندية،  ثمانية  البطولة  في  وتشارك 

المجموعة  تضم  مجموعتين،  على  توزيعها 

سبورتس«  و»تي  العربي،  فرق:  األولى 

والقادسية  السعودي،  والنور  الهندي، 

الكويتي، فيما تضم المجموعة الثانية فرق: 

الوكرة، والكويت الكويتي، وكيرمان اإليراني، 

والنجمة البحريني.

والثاني  األول  المركزين  صاحبا  وسيتأهل 

النهائي،  نصف  الدور  إلى  مجموعة  كل  من 

مع  األولى  المجموعة  أول  يلتقي  حيث 

ثاني  يلعب  فيما  الثانية،  المجموعة  ثاني 

الثانية،  أول المجموعة  المجموعة األولى مع 

يتأهل  أن  على  يونيو،   29 األربعاء  يوم  وذلك 

الفائزان إلى المباراة النهائية التي ستقام في 

اليوم الموالي.

النسخة  بلقب  تّوج  قد  الدحيل  وكان 

األخيرة من البطولة اآلسيوية لألندية أبطال 

الدوري لكرة اليد التي ُأِقيمت في مدينة جدة 

بالمملكة العربية السعودية العام الماضي، 

على  النهائية  المباراة  في  فوزه  بعد  وذلك 

الكويت الكويتي بنتيجة 27 /  24.

على  للحفاظ  والوكرة  العربي  ويسعى 

النجاحات  أنديتنا في ظل  اللقب في قبضة 

المتواصلة لكرة اليد القطرية. { العربي - أرشيفية

كتب         عادل النجار

التي أقيمت احتفاال باليوم األولمبي العالمي

إشادة كبيرة بفاعلية اللجنة األولمبية

اللجنة  تنظيم  نجاح  أصداء  تتواصل 

األولمبي  اليوم  فعالية  القطرية  األولمبية 

في متحف قطر األولمبي والرياضي، والتي 

العالمي  األولمبي  باليوم  احتفاال  أقيمت 

لعام 2022.

عبدالله  األدعم  أبطال  الفعالية  في  وشارك 

وأشرف  النعيمي  ومباركة  التميمي 

واسعة  مشاركة  إلى  باإلضافة  الصيفي، 

للبرنامج  التابعين  المدارس  طلبة  من 

مسار  تطوير  وبرنامج  المدرسي  األولمبي 

بهذه  ونظمت  رياضيا«،  »كن  الرياضيين 

واألنشطة  الجوالت  من  عددا  المناسبة 

المتحف  أقسام  فيها  استعرضت  التي 

بتاريخ  الخاصة  العرض  ساحات  ومنها 

األولمبية  األلعاب  دورة  وتاريخ  الرياضة 

وأهم  قطر  في  الرياضية  األحداث  وأهم 

وكذلك  العالم،  في  المؤثرين  الرياضيين 

يتضمن  الذي  الحركية  األنشطة  قسم 

المهارات  تطور  وتفاعليا  حركيا  نشاطا   18
الرياضية والذهنية للمشاركين.

الشؤون  إدارة  مدير  الجابر  خليل  وقال 

القطرية:  األولمبية  باللجنة  الرياضية 

على  القطرية  األولمبية  اللجنة  »تحرص 

العالمية  والمناسبات  األحداث  مواكبة 

األولمبية  اللجنة  برنامج  يتضمنها  التي 

الدولية السنوي، وتشجيع فئات المجتمع 

اليوم وممارسة  المحلي على االحتفال بهذا 

األنشطة والحركة«.

مباركة  األدعم  العبة  قالت  جانبها  ومن 

قطر  لمتحف  بزيارتنا  »سعدنا  النعيمي: 

األولمبي لالحتفال باليوم األولمبي العالمي 

بمرافقة ما يقارب 150 طالبا وطالبة«.

اتحاد الكرة يحتفي باقتراب انطالق أول كأس عالم في المنطقة 

ا على المونديال
ً
»150« يوم

ونشر الحساب الرسمي لالتحاد القطري لكرة 

التواصل صورة تضم العبي  القدم على مواقع 

كأس  على  يوما   150( عليها  ومكتوب  العنابي 

للحدث  المتبقي  أن  إلى  إشارة  في  العالم( 

… وظهر في الصورة من  150 يوما فقط  الكبير 

األمين وإسماعيل محمد  العنابي همام  نجوم 

وعبدالعزيز حاتم وأكرم عفيف.

تتواصُل االستعدادات على قدم وساق من أجل 

استضافة  عند  قطر،  في  العالم  استضافة 

التجهيزات  وصول  مع   2022 قطر  مونديال 

جاهزية  إعالن  تَم  حيث  األخيرة،  لمراحلها 

تستضيُف  التي  الثمانية  المالعب  كافة 

البطولة وهي )استاد خليفة الدولي، الجنوب، 

الثمامة،  علي،  بن  أحمد  التعليمية،  المدينة 

كافة  تجربة  وتمت  لوسيل(،  البيت،   ،974
العديد  استضافة  خالل  من  البطولة  مالعب 

من البطوالت سواء دوري أبطال آسيا أو كأس 

العالم لألندية أو من خالل بطولة كأس العرب 

تم  الذي  لوسيل  استاد  باستثناء   ،2021 قطر 

ألف   80 إلى  يتسُع  والذي  جاهزيته،  إعالن 

وتتويج  البطولة  ختام  حفل  ويشهُد  متفرج، 

بطل أول نسخة في الشرق األوسط في اليوم 

الوطني للدولة 18 ديسمبر.

هذا  اقتراب  مع  الجماهيري  الترقب  ويتزايد 

في  العالمية  القدم  لكرة  التاريخي  الموعد 

االستضافة،  هذه  شرف  ينال  عربي  بلد  أول 

التي  المتسارعة  األحداث  مع  بالتزامن  وذلك 

والتي  الدولية  الرياضية  الساحة  تشهدها 

تؤكد أن العالم سيكون على موعد مع نسخة 

الكروية  البطولة  من  مسبوقة  وغير  تاريخية 

على أرض عاصمة الرياضة العالمية.

العالم  كأس  منافسات  في  العنابي  وسيكون 

قطر 2022 على رأس المجموعة األولى بجانب 

وهولندا،  والسنغال،  اإلكوادور،  منتخبات 

بمواجهة  مشواره  في  البداية  ضربة  وستكون 

نظيره اإلكوادوري في المباراة االفتتاحية التي 

ستقام يوم اإلثنين الموافق 21 نوفمبر المقبل 

على استاد البيت.

بقيادة  للمنتخب  الفني  الجهاز  ويسعى 

اإلعداد  مرحلة  خالل  سانشيز  االسباني 

الفنية  الجاهزية  درجة  إلى  للوصول  الحالية 

إلى  بقوة  للدخول  تؤهله  التي  العالية، 

وأنه  خاصة  المقبلة..  العالم  كأس  نهائيات 

قبل  آسيا  بكأس  القطري  المنتخب  فوز  ومنذ 

كاملة  إعداد  خطة  له  وفرت  سنوات،  ثالث 

القارية،  البطوالت  العديد من  في  والمشاركة 

حيث شارك العنابي األول لكرة القدم في بطولة 

كوبا أميركا … وشارك في بطولة الكونكاكاف 

الكأس الذهبية وخالل تلك البطوالت نجح في 

مدارس  مواجهة  خالل  من  الفنية  االستفادة 

التجارب  وكانت  وغيرها  أميركا  من  مختلفة 

والمباريات ذات فائدة كبيرة لالعبي منتخبنا 

والنتائج  الفوز  حقق  والذي  األول  الوطني 

كانت  وان  القوية  المواجهات  في  االيجابية 

الفائدة الفنية الكبيرة تتمثل في االحتكاك مع 

والمتنوعة.   المختلفة  والمدارس  المنتخبات 

وواصل االتحاد القطري لكرة القدم خططه من 

أجل تحضير منتخبنا الوطني األول بالصورة 

في  المثالية  المشاركة  فكانت  المشرفة 

الكثير من  التي أكسبته  األوروبية  التصفيات 

الخبرات، وحصل خاللها على استفادة كبيرة 

المواجهات…  من  النوع  هذا  خوض  خالل  من 

المنتخب  دخل  البطوالت  تلك  كل  بجانب 

العنابي معسكرات تدريبية مختلفة وخاض 

الدولية  اإلعدادية  المواجهات  من  كبيرا  عددا 

الودية.

منتخبنا يواصل تحضيراته 
في إسبانيا.. وسانشيز يرفع مستوى الجاهزية

{ العنابي

كتب         عوض الكباشي 

كشف االتحاد القطري لكرة القدم عن بقاء 150 يوًما على انطالق صافرة البداية 
للحدث الكبير كأس العالم 2022 التي تستضيفها قطر للمرة األولى في المنطقة 

العربية والشرق األوسط خالل الفترة من 21 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر 2022.

برعاية نادي السباق والفروسية للخيل العربية األصيلة

»مراد« ملك الشقب ريسنغ يفوز بكأس قطر ـــ فرنسا
الشقب  وإنتاج  ملك  نرياد(   × )المرتجز  »مراد«  المهر  فاز 

ريسنغ بكأس قطر فرنسا من الفئة الثانية للخيل العربية 

شوطه  أقيم  والذي  1600م  لمسافة  سنوات   3 عمر  األصيلة 

شانتنيي  مضمار  على  والفروسية  السباق  نادي  برعاية 

بفرنسا.

ريسنغ  الشقب  بشعار  شاركا  جوادين  أحد  »مراد«  وكان 

في شوط الكأس، وتمكن من حصد الفوز والكأس بإشراف 

المدرب شارل غوردان وبقيادة الخيال كريستوف سوميون، 

المهر  يتتبع  وظل  االنطالقة  منذ  قيادته  أجاد  الذي  الذي 

المقدمة،  شغل  من  أول  كان  الذي  كارير(  دو  )رباح  »عبيد« 

ليتجاوز  المستقيم  المسار  في  بقوة  »مراد«  اندفع  ثم 

»عبيد«، ويواجه بعد ذلك منافسة قوية من المهر »مدرسة« 

الشوط،  من  األخيرة  المراحل  في  الموري(  ريسك  )نور 

ولكن صمود »مراد« كان قويًا للغاية وتمكن من حسم تلك 

الفوز بفارق رأس عن »مدرسة«  المنافسة لصالحه وإحراز 

الذي جاء في المركز الثاني بإشراف المدرب ديدييه غيمان 

المركز  كان  بينما  غافيالن،  ألكساندر  الخيال  وبقيادة 

قدره  إضافي  وبفارق  الثالث 

ريسنغ  الشقب  بشعار  طول 

»مزون«  المهرة  خالل  من  أيضًا 

ُمزون(   × مونلو  )المأمون 

إليزابيث  المدربة  بإشراف 

الخيال  وبقيادة  برنار 

في  وذلك  بلييه،  أوليفييه 

بعدما  مشاركاتها  ثاني 

األولى  بمشاركتها  فازت 

ولكن  المسافة  نفس  على 

الشهر  تولوز  مضمار  على 

الماضي مما يؤكد أنها مهرة 

واعدة للغاية.

وبهذا الفوز أكد »مراد« التطور المستمر في أدائه رغم حداثة 

عهده بالمشاركات، حيث كانت بدايته على مضمار تارب 

أسابيع  بثالثة  وبعدها  رابعًا،  فيها  وجاء  إبريل  شهر  في 

فقط جاء وصيفًا في ثاني مشاركاته وكانت على مضمار 

بوردو، ثم أحرز فوزه األول في ثالث مشاركاته والتي كانت 

1600م أيضًا ولكن على مضمار تولوز قبل أقل من  لمسافة 

شهر، وها هو في مشاركته الرابعة يحرز فوزه الثاني على 

التوالي.

شارل  الفائز  المدرب  قال  »مراد«،  وأداء  والفوز  هذا  وعن 

غوردان: »سوف تناسبه المشاركة لمسافة أطول من ذلك، 

وأرى أن التوفيق يحالفنا ألن البرنامج يتيح له ذلك، وهو من 

مراحل  طوال  هادئ  بأداء  أدائها  على  تحافظ  التي  النوعية 

الشوط، ولكنه في األمتار األخيرة ينافس بقوة، وأعتقد أنه 

من أفضل الجياد عمر 3 سنوات التي أشرف عليها، ونتطلع 

إلى مشاهدته يحقق مزيدًا من التطور والنجاح«. 

يحرز  من  أول  أصبح  الفوز  بهذا  »مراد«  أن  بالذكر  الجدير 

»المرتجز«  أبناء  من  الفئات  أشواط  مستوى  على  انتصارًا 

يتواجد  الذي  )داحس( 

كما  تورا،  مربط  في 

أبناء  من  »مراد«  أن 

المتميزة  اإلنتاج  فرس 

التي  )دورمان(،  »نرياد« 

أيضًا  أبنائها  من  قدمت 

الفرس »ألما« )عامر( التي 

من  انتصارات   3 حصدت 

والجواد  الثانية،  الفئة 

الحائز  )عامر(  »مبلش« 

على لقب مصنف.


