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نوتنغهام يضم الحارس هندرسون معارا من مانشستر يونايتد
لندن- قنا- أعلن نادي نوتنغهام فورست اإلنجليزي لكرة القدم إنه تعاقد مع دين هندرسون حارس 

مرمى مانشستر يونايتد لمدة عام على سبيل اإلعارة. ويعد هندرسون ثاني العب يتعاقد معه نوتنغهام 

استعدادا للموسم المقبل، بعد ضمه المهاجم النيجيري الدولي تايو أونيي.

 وقال هندرسون في بيان بعد انضمامه لفريقه الجديد »أنا سعيد للغاية باالنضمام لهذا النادي الرائع 

صاحب الشعبية المتميزة والتاريخ المشرف«. يذكر أن نوتنغهام فورست الفريق اإلنجليزي العريق 

الذي فاز بلقب دوري أبطال أوروبا مرتين عامي 1997 و1980 وبلقب الدوري اإلنجليزي الممتاز 1978، تمكن 

مع نهاية الموسم الماضي من العودة إلى الدوري اإلنجليزي الممتاز بعد هبوطه عام 1999.

في خانة الالعب العربي

ميمي يعود لصفوف السيلية
عوض الكباشي كتب

ذكرت تقارير إعالمية أن المهاجم الدولي العراقي مهند 

علي »ميمي« قريب من العودة مجددا لدورينا، وتحديدا 

عن طريق نادي السيلية الرياضي الذي أعلن قبل أيام 

عن تعاقده رسميا مع المحترف اليوناني جيانيس 

فيتفا سيديس، قادما من نادي الخور، وذلك بعقد لمدة 

موسم واحد.

ووقع فيتفا على عقد انضمامه لنادي السيلية، وسيلحق 

بتدريبات الفريق اإلعدادية للموسم الرياضي 2022 - 

.2023
كما أعلن النادي تعاقده مع الالعب األرجنتيني سيرجيو 

فيتور، قادما من نادي ضمك السعودي، وذلك لمدة 

موسم واحد قابل للتجديد… وانضم فيتور الذي يجيد 

اللعب في أكثر من مركز في الدفاع ووسط الملعب، 

لبرنامج اإلعداد للموسم والذي يشرف عليه المدرب 

سامي الطرابلسي قبل السفر للمعسكر الخارجي.

ذكرت عدة وسائل إعالم أن الدولي العراقي ُمهند علي 

يفكر في ترك ناديه )بالرغم من رغبة النادي في تمديد 

فترة بقاء الالعب مع الفريق … ويرتبط ميمي بعقد 

مع نادي الدحيل وسبق له اللعب للسيلية على سبيل 

اإلعارة قبل أن يخوَض تجربة احترافية خارج قطر.

وسيبدأ الفريق أولى مبارياته في الدوري بمواجهة 

الغرافة في الثاني من أغسطس باستاد خليفة الدولي 

ضمن مباريات الجولة األولى من البطولة.

وكان فريق السيلية قد أنهى الموسم الماضي وهو في 

 QNB المركز الحادي عشر »قبل األخير« من دوري نجوم

في الموسم الماضي ويتطلع لبداية مختلفة في الموسم 

الجديد. {  ميمي

في إطار دعم الفريق للموسم الجديد

القطراوي يضم الماجد ومنير

المدافع  مع  رسميا  قطر  نادي  تعاقد 

ابراهيم الماجد وطالل منير العب نادي 

الشمال والمنتخب األولمبي وذلك لمدة 

للموسم  التحضيرات  إطار  في  موسم 

الجديد.

صفقات  أي  عن  قطر  نادي  يعلن  ولم 

الالعبين  مستوى  على  جديدة 

المحترفين.. حيث يخوض المعسكر 

يتواجد  فيما  محترفين   3 بدون 

والعراقي  مارتينيز  خافيير  اإلسباني 

بشار رسن مع الفريق، في الوقت الذي 

النادي  مع  تبادلية  صفقة  فيه  أجرى 

العربي بضم الحارس ساطع عباسي 

وانتقال الحارس جاسم الهيل للعربي.

تحضيراته  القطراوي  الفريق  ويواصل 

خالل  من  اإلسبانية  أليكانتي  بمدينة 

الذي  الخارجي،  الفريق  معسكر 

يستمر لمدة 3 أسابيع، وتحديًدا خالل 

يوليو،   17 وحتى  يونيو   26 من  الفترة 

قطر  نادي  استعدادات  ضمن  وذلك 

للموسم الكروي الجديد 2022 / 2023. 

الدوري  مسابقة  أنهى  قطر  نادي  وكان 

في المركز التاسع برصيد 23 نقطة. 

المغربي  المدرب  الفريق  تدريب  ويقود 

يوسف سفري، ومن المقرر أن يخوض 

الودية،  المباريات  من  عدًدا  الفريق 

الفريق  جاهزية  على  الوقوف  أجل  من 

النطالقة الموسم الجديد.

{  إبراهيم الماجد بقميص القطراوي 

للمشاركة في بطولة غرب آسيا الثانية للشباب والشابات

بعثة عنابي القوى تصل إلى لبنان

اللبنانية  العاصمة  إلى  الله  بسالمة  وصلت 

للشباب  الوطني  منتخبنا  بعثة  بيروت 

والشابات استعدادا للمشاركة في منافسات 

التي  آسيا  غرب  بطولة  من  الثانية  النسخة 

الفترة  خالل  الجمهور  نادي  ملعب  على  تقام 

رئيس  برعاية  الجاري  يوليو   6 وحتى   3 من 

الجمهورية اللبناني العماد ميشال عون.

يترأس الوفد القطري محمد عيسى الفضالة 

رئيس اتحاد ألعاب القوى ويضم الوفد اإلداري 

لالتحاد  التنفيذي  المدير  الملك  عبد  خليفة 

ومحمد  المساعد  السر  أمين  منصور  وطالل 

طاهر إداري و13 العبة و3 العبات.

رئيس  القطري  الوفد  استقبال  في  وكان 

اآلسيوي  االتحاد  وعضو  اللبناني  االتحاد 

رحب  الذي  سعادة،  روالن  القوى  أللعاب 

التوفيق  لهم  وتمنى  القطري  والوفد  بالفضالة 

خالل المشاركة في البطولة.

األحد  اليوم  ظهر  البطولة  منافسات  وتفتتح   

بمشاركة عشر دول في البطولة وهي سلطنة 

العربية  اإلمارات  قطر،  الكويت،  ُعمان، 

سوريا،  األردن،  العراق،  اليمن،  المتحدة، 

فلسطين ولبنان. 

قطر  من  البطولة  في  المشاركون  والالعبون 

110م  داوود  وعمر  ح  110م  خصيف  نايف  هم 

وتميم  200+م  100م  السحوتي  وسعيد  ح 

200م  زكريا  وعبدالمجيد  100م  التميمي 

ومحمد  ح  م   400  + 400م  داوود  وإسماعيل 

وأحمد  400م  ابكر  وعبدالرحمن  ح  400م  نوح 

قرص  الحاج  وخالد  قرص  جله+  جبرين 

وسجى سعدون 200م400+ م ح وليال ابراهيم 

سباعي +عالي وسمر منصوري زانه+ثالثي.

وخصصت اللجنة المنظمة للبطولة مضمار 

الرياضية  شمعون  كميل  مدينة  ملعب 

الوفود  لكافة  اإلقامة  فترة  طيلة  للتمارين 

المشاركة.

القوى  أللعاب  اللبناني  االتحاد  رئيس  وأكد 

لإلعالن  صحفي  مؤتمر  خالل  سعادة  روالن 

من  الرغم  »على  قائال:  البطولة  تفاصيل  عن 

استضافة  قّررنا  وطننا  بها  يمّر  التي  الظروف 

البطولة االقليمية وسننجح في تنظيمها باذن 

الله كما نجحنا سابقًا«. 

إلى  تعود  القوى  ألعاب  بطوالت  إّن  وأضاف: 

االقتصادية،  األوضاع  من  الرغم  على  لبنان 

لمواكبة  المسؤولين  من  العديد  وسيحضر 

البطولة، وعلى رأسهم رئيس االتحاد اآلسيوي 

اللواء دحالن الحمد، ورئيس اتحاد غرب آسيا 

سّيار العنزي.

عمان،  سلطنة  »ستشارك  سعادة:  أضاف 

الكويت، قطر، اإلمارات، اليمن، العراق، األردن، 

ستغيب  فيما  ولبنان،  فلسطين  سوريا، 

اتحاد  بإصرار  منّوهًا  والبحرين«،  السعودية 

على  لبنان  في  البطولة  اقامة  على  آسيا  غرب 

الرغم الظروف الصعبة التي يواجهها.

{  وصول بعثة العنابي {  سعادة يستقبل الفضالة 

خالل معسكره الخارجي في النمسا

الدحيل يستهل مواجهته أمام »كرايوفا« الروماني
نادي  أمام  ودياته  الدحيل  يستهل  أن  تقرر 

شهر  من  السادس  بتاريخ  الروماني  كرايوفا 

أمام  الثانية  الودية  ويخوض  الجاري  يوليو 

العاشر من  النمساوي بتاريخ  اميست  فريق 

فريق  أمام  الثالثة  التجربة  وستكون  يوليو، 

يوليو   13 بتاريخ  اليوناني  بناثنايكوس 

األلماني  أوغسبورغ  ضد  الرابعة  والتجربة 

بتاريخ 16 يوليو.

مدينة  في  تدريباته  الدحيل  فريق  وواصل 

هناك  إلى  وصوله  بعد  النمساوية  سيفيلد 

تحضيرا  الخارجي  معسكره  لخوض 

للموسم الجديد 2023/2022.

ثالثة  لفترة  الخارجي  المعسكر  ويستمر 

للدخول  بعده  الفريق  يعود  تقريًبا،  أسابيع 

قبل  واألخيرة  الثالثة  اإلعداد  مرحلة  في 

بالموسم  الدوري  منافسات  في  الدخول 

إلى  الدحيل  فيه  يطمح  الذي  الجديد 

المنافسة بقوة على جميع األلقاب المحلية، 

في  أخفق  الذي  الدوري  بطولة  لقب  سيما  ال 

تحقيقه في آخر موسَمين.

لتدريبات  الفريق  يخصع  أن  المقرر  ومن 

المدرب  إشراف  تحت  وصباحية  مسائية 

بمشاركة  كريسبو  هيرنان  األرجنتيني 

الذين  الخمسة  المحترفين  الالعبين 

الفريق  عن  وتغيب  المعسكر،  إلى  انضموا 

معسكر  في  تتواجد  التي  الدولية  عناصره 

العنابي األول.

البعثة في تركيا بقيادة براهيمي وتاهرات

الغرافة يبدأ ودياته »8« يوليو

الغرافة  نادي  بعثة  أمس  تركيا  وصلت 

من أجل إقامة معسكره اإلعدادي للموسم 

كارتبة  مدينة  في   ،2023-2022 الجديد 

يوليو   19 إلى   2 من  الفترة  خالل  التركية 

الفريق  تجهيز  أجل  من  وذلك  المقبل، 

مباريات  انطالق  قبل  المطلوبة  بالصورة 

خالله  يتطلع  الذي  الجديد  الموسم 

الغرافة لتحقيق أفضل النتائج الممكنة، 

فريق  لتكوين  حاليا  يسعى  وأنه  السيما 

جيد قادر على المنافسة.

الفريق  العبي  كل  الفهود  بعثة  وتضم 

بعض  بجانب  الدوحة  في  المتواجدين 

الفني  الجهاز  اختارهم  الذين  الشباب 

الثنائي  بجانب  الفريق..  لمرافقة 

الجزائري الدولي ياسين ابراهيمي ومهدي 

تاهرات. وتقرر أن يلعب الفريق 3 مباريات 

بداية من تاريخ الثامن من الشهر الجاري.. 

وسيتم تحديد الفرق التي سيتبارى معها 

الفهود خالل الساعات المقبلة.. وسيوالي 

والمباريات  اليومية  تدريباته  الفريق 

للموسم  الالعبين  جاهزية  على  للوقوف 

األسماء  عن  الكشف  وسيتم  الجديد.. 

الفريق  مع  متاحة  ستكون  التي  الجديدة 

يتم  من  وسينضم  المقبلة  الفترة  خالل 

بتركيا.  الفريق  لمعسكر  معه  التعاقد 

رحيل  رسميا،  أعلن  الغرافة  نادي  وكان 

لكرة  األول  الفريق  في  المحترفين  جميع 

القدم، وذلك عقب انتهاء عقودهم وهم كل 

والمالي  بيريز،  غابرييل  البرازيلي  من 

عزت  سعيد  واإليراني  دياباتي،  شيخ 

واإليفواري  هني،  سفيان  والجزائري  الله، 

جوناثان كودجيا.

الدولي  مع  التعاقد  صفقة  عن  أعلن  كما 

من  قادما  براهيمي  ياسين  الجزائري 

للتحضير  مساعيه  ضمن  الريان  نادي 

حيث   2023  -  2022 الجديد  للموسم 

على  السيلية  بمواجهة  مشواره  يفتتح 

المقبل  أغسطس   2 يوم  خليفة  استاد 

»دوري  القطري  الدوري  منافسات  ضمن 

.»QNB نجوم

المركز  احتل  الغرافة  أن  بالذكر  الجدير 

-2021 الماضي  الموسم  في  الخامس 

العربي  خلف  نقطة،   30 برصيد   2022
والدحيل  نقطة،   37 والوكرة  نقطة،   36
برصيد  الدوري(  بطل   ( والسد  نقطة،   47

62 نقطة.

{  بعثة الغرافة

الالعب يفاضل بين العديد من العروض

بن شرقي بديال لبراهيمي في الريان
العب  شرقي  بن  أشرف  المغربي  أن  إعالمية  مصادر  أكدت 

أجل  من  الريان  نادي  من  عرضًا  تلقى  المصري  الزمالك 

االنضمام لصفوف الفريق ليكون بديال للجزائري ياسين 

مواسم  ثالثة  بعد  بالغرافة  التحق  الذي  إبراهيمي 

قضاها مع الرهيب. وقالت المصادر اإلعالمية إن الالعب 

تلقى عرضا آخر من أحد األندية التركية لكنه يفضل 

اللعب في الدوري القطري، وينتهي عقد بن شرقي »27 

الحالي، لكنه رفض  الموسم  الزمالك بنهاية  عاما« مع 

البقاء في صفوف الفريق ويفضل تغيير األجواء.

في  وساهم   ،2019 عام  بالزمالك  شرقي  بن  والتحق 

 ،2020 األفريقي  السوبر  كأس  أبرزها  ألقاب،  عدة  تحقيق 

ولقب الدوري المحلي.
{  بن شرقي

محمد الجزار كتب
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منصور موسى.. رئيس جهاز الكرة بنادي الخريطيات يؤكد لـ $ الرياضي:

قـــرار الفاصلة.. »ظـالـــم«.. !

قررت  النادي  إدارة  أن  موسى  وأوضح 

العجالني  أحمد  التونسي  مع  التعاقد 

الجديد على  الموسم  الفريق خالل  لقيادة 

المرحلة  في  للفريق  األنسب  أنه  اعتبار 

القطري  الدوري  يعرف  وألنه  المقبلة.. 

وسبق أن قاد الفريق.

عمل  ينتظرنا  موسى:  منصور  وأضاف 

الجديد  الموسم  انطالقة  قبل  كبير 

الوصول  بهدف  تتواصل  واجتماعاتنا 

الموسم  في  للفريق  ممكن  شكل  ألفضل 

الثانية  الدرجة  دوري  أن  خاصة  الجديد، 

النطالقة  تسعى  الفرق  وكل  قويًا  أصبح 

فريقها  لتهيئة  جيد  بشكل  وتجهز  قوية 

للدوري، وبالتالي من الطبيعي أن نتحرك 

يمكن  وما  الفريق  صفوف  لتعزيز  مبكرًا 

عمله للتحضير بشكل جيد.

تدريبات  الكرة:  جهاز  رئيس  وأوضح 

الجهازين  بإشراف  يوميًا  تتواصل  الفريق 

استعدادًا  الالعبون  وأظهر  واإلداري،  الفني 

على  تأكيدًا  التدريبات  خالل  جيدًا 

مع  مشرف  بمستوى  للظهور  جديتهم 

انطالقة دوري الدرجة الثانية حيث يهدف 

إلى  والعودة  البطولة  لتحقيق  الفريق 

الدرجة األولى.

الدرجة  أندية  كل  موسى:  منصور  وتابع 

بقوة،  استعداداتها  انطلقت  الثانية 

صفوفها  في  ضم  إلى  مؤكدا  وتسعى 

من  المتميزين  الالعبين  من  العديد 

أن  على  يؤكد  ما  والمواطنين  المحترفين 

وشاقًا  قويًا  سيكون  الثانية  الدرجة  دوري 

كل  تسعى  حيث  الجديد  الموسم  في 

وبعدها  البطولة  لقب  لتحقيق  الفرق 

الثانية  العقبة  تخطي  في  التفكير 

فريق  فإن  لذلك  األولى،  للدرجة  والصعود 

وشاق  قوي  موسم  ينتظره  الخريطيات 

الدوري لن يكون سهاًل ويتطلب  باعتبار أن 

التركيز وبذل أقصى الجهود.

نجوم  دوري  ومؤسسة  االتحاد  قرار  وحول 

قطر عن االستراتيجية قال منصور: بكل 

الدرجة  أندية  لكل  )ظالم(  القرار  أمانة 

دوري  في  المنافسة  وان  خاصة  الثانية… 

االستراتيجية  تطبيق  مع  الثانية  الدرجة 

لن تكون سهلة.

وتابع منصور موسى: المعروف أن األندية 

وتتعب  تجتهد  موسم  كل  بداية  مع 

فني  جهاز  مع  متميزين  العبين  وتجلب 

لقب  على  المنافسة  أجل  من  مقتدر، 

الذي يمنحك الصعود  اللقب  الدوري، وهو 

مع الكبار.. لكن اآلن حتى لو حققت اللقب 

مع  مباراة  وستلعب  التأهل،  تضمن  لن 

القادم من الدرجة األولى وهو ما فيه الظلم.

وقال رئيس جهاز الكرة بالخريطيات: كل 

والمنافسة  والرغبة  الدافع  من  يقلل  هذا 

بين األندية.. وبالتالي الصعود إلى دوري 

الدرجة األولى سيحتاج إلى جهد مضاعف، 

ويظل الوضع كما هو عليه، فمن المتوقع 

ظل  في  الصعود  من  فريق  يتمكن  ال  ان 

الدرجة  دوري  المقابل  وفي  األوضاع..  هذه 

الصعوبة  ومن  فرق،   10 سيظل  األولى 

الهابطين  الفريقين  غير  فريق  يهبط  أن 

موسى  منصور  وعاد  مباشرة..  بصورة 

األحوال نحن في نادي  وقال: لكن في كل 

الخريطيات وبفضل اإلدارة نعمل من أجل 

تجهيز وتحضير الفريق بصورة ممتازة… 

الدرجة  دوري  صدارة  على  وسنعمل 

الثانية وبعدها سنقاتل حتى نصعد إلى 

ونعمل  اليه  نسعى  ما  وهو  األولى  الدرجة 

من أجله.

موسى:  قال  المحترفين  ملف  وحول 

المحترفين،  من  ثالثة  مع  التعاقد  جددنا 

تيبركنين،  رشيد  المغربي  وهم 

عبد  والبنيني  منتظري،  بزمان  واإليراني 

الفاضل سوانون… وجاء تجديد عقودات 

في  االستقرار  من  لمزيد  سعيًا  الالعبين 

بقوة  لالنطالق  وتهيئته  الفريق،  صفوف 

الثانية للموسم الجديد  الدرجة  في دوري 

.2023/2022
سيتم  خانتين  اآلن  أمامهم  أن  إلى  وأشار 

المدرب  طريق  عن  معهما  التعاقد 

يراه  من  سيختار  الذي  فهو  العجالني، 

مناسبا إلكمال ملف المحترفين.

إلى  سيغادر  الفريق  موسى:  منصور  وقال 

معسكر إعدادي في تركيا خالل األسابيع 

الجهاز  مع  التنسيق  بعد  وذلك  المقبلة، 

الفني، ومن خالل المعسكر سيلعب عددا 

انطالق  قبل  التحضيرية  المباريات  من 

مباريات دوري الدرجة الثانية في سبتمبر 

المقبل إن شاء الله.

{ العجالني بعد التوقيع  { أحمد العجالني { منصور موسى

أكد منصور موسى رئيس جهاز الكرة بنادي الخريطيات أن إدارة النادي قد بدأت في 
االستعداد للموسم الجديد بعد انتهاء الموسم المنصرم، الذي كان الفريق قريبا من 

التأهل إلى الدرجة األولى، مبينًا أن الفترة القادمة يبحث خاللها النادي عن تعزيز صفوف 
الفريق بعدد من الالعبين المحترفين والمواطنين الذين يشكلون اإلضافة الحقيقية 

بهدف تحقيق الصعود والعودة مجددًا للدرجة األولى.

عوض الكباشي كتب

تعاقدنا مع العجالني ألنه 
األنسب في هذه المرحلة

تبقى لدينا »خانتان« في األجانب.. 
والكرة في ملعب المدرب

سنقاتل من أجل العودة لدوري النجوم.. وأكملنا تحضيرات معسكر تركيا

»الرياضة للجميع« يكرم الفائزين

»الهالل« يفوز ببطولة 
الفرجان السادسة لكرة القدم

الفرجان  بطولة  بنهائي  الهالل  فريق  فاز 

ينظمها  التي  القدم  لكرة  السادسة 

للرياضة  القطري  االتحاد  عليها  ويشرف 

الرياضة  وزارة  مظلة  تحت  للجميع 

ملعب  على  أقيمت  والتي  والشباب، 

على  بتفوقه  لصالحه  الشمالي،  دحيل 

فريق الوجبة بركالت الجزاء الترجيحية 

مساء  قوية  ختامية  مباراة  عقب   ،1/0
للمباراة  األصلي  الوقت  وكان  األربعاء، 

فريق،  لكل  بهدف  بالتعادل  انتهى  قد 

ليتوج الهالل بكأس البطولة والميداليات 

المركز  في  الوجبة  حل  بينما  الذهبية، 

الثاني وحصل على الميداليات الفضية. 

عبدالله  قام  المباراة،  نهاية  وعقب 

واألنشطة  الفعاليات  مدير  الدوسري، 

للجميع،  للرياضة  القطري  باالتحاد 

سعادته  عن  معربا  األبطال،  بتتويج 

بتنظيم سلسلة بطوالت مالعب الفرجان 

في مختلف مناطق الدولة، وقال: سعداء 

هذه  في  يشارك  الذي  الكبير  بالعدد 

مضيفا  فريقا،   12 خالل  من  البطولة 

في  يتمثل  البطولة  إقامة  من  الهدف  أن 

القطري،  الشباب  أمام  الفرصة  إتاحة 

التي  الرياضة  وممارسة  للمشاركة 

القوي  التنافس  من  إطار  في  يفضلونها 

الشباب  رغبات  ولتلبية  والشريف، 

الفعاليات  مدير  ودعا  مواهبهم.  وإظهار 

للرياضة  القطري  باالتحاد  واألنشطة 

للمشاركة  والشباب  الفرق  كل  للجميع 

عن  البطولة  من  المقبلة  النسخ  في 

االتحاد  حسابات  متابعة  طريق 

خالل  ومن  للجميع  للرياضة  القطري 

وتمنى  بالمشاركة،  الخاص  التطبيق 

القادمة  الجوالت  في  أوفر  حظا  الدوسري 

في  للفوز  الحظ  يحالفها  لم  التي  للفرق 

الفعاليات  مدير  وأكد  النسخة.  هذه 

للرياضة  القطري  باالتحاد  واألنشطة 

لكرة  الفرجان  مالعب  بطولة  أن  للجميع 

القدم تأتي كجزء من سلسلة البطوالت 

التي ينظمها االتحاد للشباب من سن 16 

عامًا فما فوق، بهدف فتح المجال لالعبين 

من الشباب القطري غير المسجلين في 

مواهبهم  وإلظهار  الكرة،  اتحاد  كشوف 

وقدراتهم في كرة القدم.

أقيمت بمدينة آخن األلمانية

إنجاز لبطلنا سعد أحمد في ألعاب »الفروسية«
آل  أحمد  سعد  القطري  الفارس  أحرز 

ألعاب  دورة  في  الرابع  المركز  سعد 

حالًيا  المقامة   ،2022 للفروسية  الشباب 

في مدينة آخن األلمانية، كما تم تكريمه 

ضمن أفضل 8 فرسان في البطولة.

هذه  في  الرابع  المركز  تحقيق  ويعد 

السيما  كبيًرا  إنجاًزا  الكبيرة  البطولة 

دولة   30 مشاركة  شهدت  البطولة  وأن 

على  وأقيمت  العالم،  أنحاء  مختلف  من 

ما  وصعبة  مختلفة  تنافسية  ارتفاعات 

بين 115 سم و130 سم، كما أنها ُنظمت 

للفروسية،  الدولي  االتحاد  لقوانين  وفقًا 

وهو ما رفع مستوى المنافسة بين جميع 

المشاركين.

وتمكن الفارس القطري من إنهاء جولتين 

منافسات  مستوى  على  أخطاء  بدون 

الفرق )فرق آسيا(، فيما تمكن من مواصلة 

ليحرز  الفردي  المستوى  على  تفوقه 

 8 أفضل  ضمن  ليكون  الرابع  المركز 

فرسان في البطولة.
{ سعد أحمد آل سعد

المطوع قام بتتويج الفائزين

ختام ناجح لبطولة »الشطرنج الخاطف« المفتوحة
بطولة  من  الثانية  النسخة  اختتمت 

نظمها  التي  المفتوحة  الخاطف  الشطرنج 

إشراف  تحت  الشطرنج  لتدريب  قطر  مركز 

العبًا   66 بمشاركة  للعبة  القطري  االتحاد 

بطريقة  البطولة  منافسات  وأقيمت  والعبة، 

السويسري  النظام  وفق  الخاطف  الشطرنج 

ونجح  ثواني،   3  + دقائق   5/ جوالت   7 من 

حصد  في  بيديه  سيدي  الموريتاني  الالعب 

6 نقاط ونصف، تاركًا المركز  اللقب برصيد 

المركز  أما  ميندوزا،  ريان  للفلبيني  الثاني 

أبو  المصري أسعد  الالعب  الثالث فقد حققه 

العطا، وفي المركز الرابع جاء الهندي ايرفان 

سليمان، بينما ذهب المركز الخامس لجويا 

العبنا  حل  السادسة  المرتبة  وفي  فلورين، 

وأمين السر العام باالتحاد القطري للشطرنج 

العبنا  نجح  كما  المطوع،  محمد  يوسف 

جائزة  تحقيق  في  العبدالله  أحمد  يوسف 

16 عامًا  أفضل العب قطري، وفي فئة أقل من 

سجان  الهندي  الالعب  األول  المركز  حقق 

السليطي  سعد  فاز  الفئة  نفس  وفي  البين، 

عامًا.   16 تحت  قطري  العب  أفضل  بجائزة 

محمد  يوسف  قام  المنافسات،  ختام  وفي 

المطوع، أمين السر العام في االتحاد القطري 

بالميداليات  الفائزين  بتتويج  للشطرنج، 

للفائزين  وبارك  المادية،  والجوائز  والكؤوس 

لم  لمن  القادمة  البطوالت  في  التوفيق  وتمنى 

يحالفهم الحظ.

وشهدت  الموعد  في  كانت  »البطولة  وقال: 

بدأ  وهذا  المشاركين،  بين  كبيرة  إثارة 

النقاط مع نهاية المنافسات،  واضًحا بتقارب 

واهتمامًا  صدى  نالت  البطولة  أن  إلى  الفتا 

زيادة  وأتوقع  المشاركين،  جميع  من  واسعًا 

المشاركين في البطوالت القادمة«.

على  حريص  القطري  »االتحاد  وأضاف: 

بشكل  المختلفة  والفعاليات  األنشطة  إقامة 

عدة  لديه  األمر  هذا  أن  سيما  ال  متواصل، 

بشكل  اللعبة  توسيع  ضمنها  من  إيجابيات 

 2030 قطر  رؤية  مع  بما يتوافق  قطر  في  أكبر 

على  قادرا  يكون  واٍع  للشطرنج  جيل  بإعداد 

مشرفة  بصورة  الوطنية  منتخباتنا  تمثيل 

في المحافل الدولية«.


