إطالق منصة لالتحاد على «سناب شات»

بين مدير إدارة التسويق واالتصال باالتحاد قائ ًال« :تنطلق حملتنا
التسويقية تحت شعار (في حب قطر) و(العنابي أقوى بتشجيعكم) وهي
حملة تصاعدية ،مقسمة إلى جزءين ما بين الجانب التسويقي والفعاليات،
والمحتوى اإلعالمي الرقمي على منصات التواصل االجتماعي لالتحاد ،حيث
تشهد الحملة إطالق منصة االتحاد القطري لكرة القدم على سناب شات،
ألننا نعمل دائم ًا على تجديد أفكارنا ونجتهد في صناعة محتوى متميز
بأسلوب جديد وعصري ونبحث عن التنوع باستمرار في السوشيال ميديا،
ً
اختالفا وتطور ًا في المضمون والمحتوى المقدم إلى جمهور كرة
كما ستمثل
القدم بمختلف شرائحه لضمان التواصل مع الجميع.
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اتحاد الكرة يعلن عن خططه التسويقية

حمالت كبيرة لدعم العنابي المونديالي

{ تصوير  -أسامة الرويسان

كتب

عوض الكباشي

خالد الكواري :فعاليات متنوعة ومحتوى جديد في منصات التواصل االجتماعي

كشف االتحاد القطري لكرة القدم أمس ومن
خالل مؤتمر صحفي عن حملته الترويجية
لمؤازرة العنابي واألنشطة والفعاليات المقدمة
للجماهير في كأس العالم  ،2022بالتعاون مع
شركاء االتحاد الرئيسيين وداعمي العنابي
من مختلف الشركات والمؤسسات ،والذي
ُأقيم بقاعة بيت بن جلمود بمنطقة مشيرب
العقارية قلب الدوحة.
وشهد المؤتمر كل من خالد مبارك الكواري
مدير إدارة التسويق واالتصال باالتحاد القطري
لكرة القدم ،وعلي حسن الصالت رئيس قسم

االتصال باالتحاد والذي كان «عريف الحفل»..
ونخبة من ممثلي الشركاء والرعاة يتقدمهم
كل من الدكتور حافظ علي مدير إدارة التسويق
واالتصال في مشيرب العقارية ،وجمال النهدي
الرئيس التنفيذي لمجموعة النهدي ،وجابر
المنصور الخبير االستراتيجي المجتمعي في
شل قطر ،ووسائل اإلعالم المختلفة.
تحدث في البداية خالد مبارك الكواري مرحباً
بالحضور ،ومؤكد ًا على أن الفترة المقبلة

جمال النهدي:

تزيين السيارات في نوفمبر

تحدث جمال النهدي الرئيس
التنفيذي لمجموعة النهدي قائ ًال:
«شراكتنا مع االتحاد القطري لكرة
القدم تأتي في إطار دعمنا للمنتخب
الوطني ،األول في مشاركته األولى
بكأس العالم  - FIFAقطر،2022
وهو الدعم الذي نفتخر فيه وأقل ما
نقدمه للمنتخب الوطني وجماهير
العنابي الوفية والعاشقة لكرة
القدم ،والتي تستحق منا كل

تقدير واهتمام وتقديم الكثير من
الخدمات تقدير ًا لمؤازرتها ودعمها
الال نهائي للمنتخبات الوطنية».
وبين النهدي« :هناك عدة نماذج
ستُ قدم للجماهير ،ومنها تزيين
السيارات وفق الشروط المقررة من
قبل إدارة المرور ،حيث تُ تاح هذه
الخدمة في كافة فروع النهدي باإلضافة
إلى فعالية لوسيل التي ستنطلق في
 15نوفمبر من العام الجاري».

المنصور :سعداء بدعم العنابي
أوضح جابر المنصور الخبير
االستراتيجي المجتمعي في
شل قطر ،أن الشراكة بين
االتحاد القطري لكرة القدم وشل
قطر الراعي األول والرائد لالتحاد
والمنتخب القطري تقدم النموذج
األمثل لما ينبغي أن تكون
عليه الشراكات الناجحة ،فهي

ليست عالقة تجارية تسويقية
فحسب؛ بل تتعدى األمر لتمثل
عالقة استراتيجية على مختلف
األصعدة ،حيث تستمر شل
قطر بشراكتها المثمرة مع
االتحاد القطري لكرة القدم ودعمها
المتواصل لمنتخباتنا الوطنية،
بأبعادها المختلفة.

ستشهد تفعيل الحملة الترويجية لمؤازرة
منتخبنا العنابي في كأس العالم ،2022
متزامنة مع انطالق الفعاليات المتنوعة
واألنشطة الترفيهية المقدمة للجماهير،
باإلضافة إلى المحتوى الجديد الذي يقدمه
االتحاد القطري لكرة القدم عبر مختلف منصاته
بوسائل التواصل االجتماعي.
كما انتهز مدير إدارة التسويق واالتصال باالتحاد
القطري لكرة القدم الفرصة موجه ًا الشكر كذلك

كوبون هدية لمشجعي العنابي.– كوبون هدية بقيمة 150رياال في
حالة تركيب االستيكر بقيمة 750
رياال.
– كوبون هدية بقيمة  200ريال
في حالة تركيب االستيكر بقيمة
 1000ريال.
– كوبون هدية بقيمة  500ريال

كشف خالد مبارك الكواري عن أن التدريب الذي
سيجريه العنابي يوم  2أكتوبر المقبل سيكون
مفتوحا للجماهير ،مشيرا إلى أن هناك أعماال
فنية خاصة بالحملة سيتم إطالقها قريبا ،منها
أغنية خاصة بالفنان فهد الكبيسي إلى جانب
أعمال فيلمية مختلفة منها أعمال كرتونية
مخصصة لألطفال.
والتي من المتوقع أن تشهد تفاع ًال مثير ًا من جماهيرنا
الوفية التي ستكون في الموعد لمؤازرة ودعم
المنتخب كما عودتنا في مختلف وقفاتها السابقة،
وكذلك االستمتاع بالفعاليات المختلفة التي ستُ قدم
لهم بالتعاون مع شركائنا الرئيسيين والداعمين.

الدكتور حافظ علي:

الفعاليات في مشيرب فرصة لالستمتاع
أكد الدكتور حافظ علي رئيس
إدارة التسويق واالتصال في مشيرب
العقارية ،على أن هذا التعاون مع
االتحاد القطري لكرة القدم ليس
بجديد ،بل سبقه مشاركات سابقة
متميزة ،وستشهد الفترة المقبلة
إقامة فعاليات متنوعة للجماهير
القطرية في «بيت الشركة» برعاية
شل قطر ،وهي مناسبة رائعة
للجماهير القطرية والمقيمين على
حد سواء والزوار من كافة أنحاء
ٍ
العالم لالستمتاع بهذه الفعاليات
والتي ستقام في شهر نوفمبر  2022مع
اقتراب تنظيم كأس العالم.
مضيف ًا بقوله« :إن جماهير منتخبنا
الوطني على موعد مع فعاليات متميزة –
تقام للمرة األولى – بالتعاون مع «االتحاد
القطري لكرة القدم» و«شل قطر»،

حيث كان لدينا الكثير من التنسيق

التعاون الذي يعد األول من نوعه ،ونطمح

وإعالميا في جميع
يقومون بها تسويقي ًا
ً

واالجتماعات المثمرة للوصول إلى

أن يستمر هذا التعاون مع االتحاد
القطري لكرة القدم ،تقدير ًا للجهود التي

البطوالت التي يشارك فيها منتخبنا

صيغة توافقية بيننا ونحن سعداء بهذا

سواء داخل أو خارج قطر».
الوطني
ً

توزيع هدايا للجماهير في أكتوبر

تفاصيل مبادرة تزيين السيارات
في حالة تركيب االستيكر بقيمة
 2000ريال.
– كوبون هدية بقيمة  750رياال
في حالة تركيب االستيكر بقيمة
 3000ريال.
– كوبون هدية بقيمة  1000ريال
في حالة تركيب االستيكر بقيمة
 4500ريال.

للرعاة والشركاء الرئيسيين لالتحاد والداعمين
للعنابي من مختلف الجهات والشركات
والمؤسسات ،وخص بالذكر الشركاء في شل
قطر ومشيرب العقارية ومجموعة النهدي على
المجهودات الكبيرة التي يقدمونها باستمرار
وتعاونهم المثمر والبناء طوال سنوات مع االتحاد
وهو ما نجني ثماره اآلن بهذا التعاون الجديد
والمتميز قبل انطالق نهائيات كأس العالم
.2022

تدريب مفتوح للجمهور « »2أكتوبر

} أرشيفية

أكمل مدير إدارة التسويق واالتصال باالتحاد حديثه
بقوله« :تشهد الحملة الكثير من الفعاليات التي
تهتم بالجماهير والمقدمة خصيص ًا لهم ،ومنها
مبادرة (تزيين السيارات بأعالم قطر وصور الالعبين)
والتي تقام في فعالية لوسيل بالتعاون مع مجموعة
النهدي في شهر نوفمبر المقبل ،كما ستتضمن
المبادرة خصومات على تزيين السيارات ،وننتهز
هذه الفرصة وندعو الجماهير القطرية لتزيين
منازلهم ودعم مبادرة (زينة) التي أطلقتها أشغال،
كما سنقوم بتوزيع هدايا على الجماهير في أماكن
مختلفة بالدولة في شهر أكتوبر المقبل وسنعلن
عن أماكنها الحق ًا».
وأوضح مدير إدارة التسويق واالتصال بقوله« :تم
تدشين قميص المنتخب باللونين العنابي
واألبيض واللذين يرمزان إلى الهوية القطرية
والموروث القطري األصيل ،كما ستُ طرح القمصان
للبيع قريب ًا في محالت نايك ومتاجر االتحاد القطري
لكرة القدم».
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يكفيه التعادل أمام البحرين لخطف البطاقة

عنابي الشباب في مهمة «التأهل اآلسيوي»
عوض الكباشي

كتب

يخوض منتخبنا الوطني للشباب اليوم مواجهة مهمة

بأوزبكستان  2023ويتصدر العنابي المجموعة الثانية

برصيد  9نقاط من ثالث مباريات ،مقابل  7نقاط لمنافسه

منتخب البحرين ،و 4لبنغالديش ،و 3لبوتان ،فيما تبقى

أمام نظيره البحريني ،ويكفيه التعادل للبقاء في الصدارة

نيبال دون نقاط ...ويتقدم منتخبنا ترتيب منافسات

كأس آسيا للشباب تحت  20عاما ،المؤهلة للنهائيات

بعد فوزه على كل من بوتان ونيبال وبنغالديش.

والتأهل عن المجموعة ،ضمن منافسات تصفيات

ويحسم اليوم تأهل المنتخب المتصدر
لكل مجموعة ،مواجهات الجولة الخامسة
األخيرة في كل المجموعات التسع ،وكذا
تأهل خمسة منتخبات أخرى صاحبة
ثان في المجموعات العشر؛
أفضل مركز ٍ
لتنضم المنتخبات الـ  15المتأهلة إلى
منتخب الدولة المستضيفة أوزبكستان،
علما أن منافسات المجموعة الثامنة
جرى تأجيلها حتى أكتوبر المقبل بعد
نقل إقامتها من العراق إلى الكويت.
ويتأهل إلى النهائيات المنتخب صاحب
المركز األول في كل مجموعة ،إلى جانب
أفضل خمسة منتخبات حاصلة على
المركز الثاني من المجموعات العشر،
لتنضم إلى منتخب أوزبكستان المقرر أن
تستضيف النهائيات القارية .2023
البداية من المجموعة األولى ،وعدم
احتساب نتائج منتخب أوزبكستان
المتصدر للمجموعة بفعل تأهله
المباشر باعتباره منتخب الدولة
المستضيفة لنهائيات العام المقبل،
وتتصدر السعودية ترتيب المجموعة
األولى برصيد  6نقاط من ثالث مباريات،
بفارق األهداف أمام الصين ،في حين
يبقى رصيد ميانمار والمالديف خاليا
من النقاط ،وتشهد الجولة األخيرة
من منافسات المجموعة اليوم مواجهة
حاسمة على التأهل بين السعودية
والصين.
ويتصدر منتخب اليابان ترتيب
المجموعة الثالثة برصيد  9نقاط من
ثالث مباريات ،مقابل  7نقاط لمنافسه
األبرز منتخب اليمن ،و 4لفلسطين ،و3
لالوس ،في حين يظل رصيد غوام خاليا

من النقاط ،وتلتقي اليابان واليمن اليوم
على صدارة المجموعة والتأهل عنها إلى
النهائيات.
وفي المجموعة الرابعة يتقدم المنتخب
األردني برصيد  9نقاط من ثالث مباريات،
ويقترب من التأهل رسميا ،مقابل 6
نقاط لكل من سوريا والصين تايبيه ،و3

مجموعته الثانية المقامة بالبحرين بالعالمة الكاملة،

لتركمانستان ،فيما يبقى رصيد جزر
شمال ماريانا خاليا من النقاط ،ويواجه
المتصدر منتخب األردن اليوم منافسه
على التأهل منتخب الصين تايبيه..
وتتصدر كوريا الجنوبية المجموعة
الخامسة بـ  6نقاط من مباراتين ،مقابل 4
نقاط للوصيف ماليزيا ونقطة لمنغوليا،

في حين تظل سريالنكا دون نقاط،
ويلتقي المتصدر والوصيف اليوم في
مواجهة حسم الصدارة والتأهل.
وتتنافس فيتنام وإندونيسيا على صدارة
المجموعة السادسة برصيد  6نقاط
من مباراتين لكل منهما ،في حين يبقى
رصيد هونغ كونغ وتيمور الشرقية خاليا
من النقاط ،وتحسم مواجهة اليوم بين
إندونيسيا وفيتنام المنتخب المتأهل
عن المجموعة.
وتتصدر تايالند ترتيب المجموعة
السابعة برصيد  6نقاط من مباراتين،
مقابل  3نقاط لكل من أفغانستان وعمان،
والفلبين دون نقاط ،وتلتقي اليوم تايالند
مع عمان ،والفلبين مع أفغانستان في
مواجهتين لحسم صدارة المجموعة
والتأهل عنها ..وفي المجموعة التاسعة
تتصدر طاجيكستان برصيد  4نقاط
من مباراتين ،مقابل  3نقاط للبنان،
ونقطتين لسنغافورة ونقطة لكمبوديا،
وتبدو طاجيكستان األقرب للتأهل،
خصوصا أنها ستواجه كمبوديا متذيل
ترتيب المجموعة ،فيما ثاني المجموعة
لبنان يواجه سنغافورة.
وفي المجموعة العاشرة األخيرة ،والتي
يتصدرها منتخب إيران برصيد  6نقاط
من مباراتين ،مقابل  3نقاط لكل من
قرغيزستان واإلمارات ،وبروناي دون نقاط،
ومواجهة اليوم حاسمة على التأهل بين
منتخبي إيران واإلمارات ،فيما منتخب
قرغيزستان يواجه نظيره منتخب
بروناي على أمل الفوز والمنافسة على
التأهل ضمن أفضل خمسة منتخبات
بشرط خسارة اإلمارات من إيران.

في اليوم الختامي لمهرجان ولي العهد السعودي

الهجن القطرية تتألق في السعودية

الوعب يتفوق على الخريطيات
تمكن الوعب من تحقيق فوز مهم على الخريطيات بنتيجة / 2 1في الجولة
الرابعة من دوري الدرجة الثانية .وفي مباراة ثانية تفوق لوسيل على البدع
بنتيجة / 3 .1وكانت مباريات اليوم األول شهدت تحقيق الشحانية فوزه األول
في دوري الدرجة الثانية ،بعد تفوقه على مسيمير بنتيجة / 3 ،1خالل المباراة
التي أقيمت على استاد سعود بن عبدالرحمن بنادي الوكرة .وبهذا الفوز رفع
الشحانية رصيده إلى  4نقاط ،فيما تجمد رصيد مسيمير عند  5نقاط.
فيما انتهت المباراة الثانية بفوز معيذر على الخور بنتيجة / 3 ،2وهو الفوز
الذي قاد معيذر إلى الصدارة بـ 10نقاط ،متفوقا على الخور صاحب المركز
الثاني بفارق نقطة واحدة.

عزفت الهجن القطرية أجمل سيمفونية
على أرضية ميدان الطائف بالمملكة
العربية السعودية ،في اليوم الختامي
لمهرجان ولي العهد السعودي ،األمير
محمد بن سلمان ،مساء أمس في
نسخته الرابعة.
وكتبت هجن أبناء قطر سواء على
مستوى هجن أصحاب السمو والمعالي
والسعادة الشيوخ ،أو هجن أبناء
القبائل ،ملحمة بطولية جديدة من
مالحمها الخالدة خارج الديار ،بفوزها
بالسيفين الغاليين للحيل مفتوح
وعام ،وكذلك الفوز ببندقية الزمول عام،
لتحصد الهجن العنابية نصيب األسد
من رموز اليوم الختامي للسباق السنوي
الكبير ،بفوزها بـ 3رموز كبرى من أصل 4
خصصت لرموز منافسات الكبار.
والفوز األهم واألغلى كان لهجن
الشحانية ،صاحبة المستوى القوي
والمنافس الصعب في كل المناسبات،
والتي توجت بأغلى وأهم رموز المهرجان،
السيف الذهبي للحيل مفتوح ،وذلك
بعد ماراثون قوي قادته هجن الشعار
األدعم في آخر وأهم األشواط ،عزفت خالله
هجن الشعار األدعم أجمل مقطوعة
موسيقية بأقدام الذهب ،ورسمت أجمل
لوحة فنية زينتها بالسيف الذهبي ،عن

طريق «الظعاين» ،وبقيادة الذهبي سالم
بن فاران المري ،الذي غرد بالسيف مع
«الظعاين».
الفوز الغالي بسيف الحيل مفتوح،
كان مسك الختام للمهرجان القوي
الذي ابتسم في اليوم
الختامي بقوة ألبناء
قطر على مستوى هجن
القبائل ،حيث كتبت
هجن أبناء القبائل
قصة مجد جديدة
خارج الديار القطرية
على
األهم
الفوز
مستوى هجن أبناء
القبائل كان لألنيق
ناصر عبدالله أحمد
المسند مالك الشعار
القوي
العنابي
والحاضر
والمميز
في كل المناسبات
الكبيرة ،وها هو
المسند يبدع من
ويقتنص
جديد
سيف الحيل عام.
وأكملت هجن السيلية مثلث الفرحة
القطرية بفوزها بواحد من أهم وأغلى
الرموز ،وهو بندقية الزمول مفتوح.

العربي يبدأ تدريباته استعدادا للشمال

رافينيا يتطلـع للـمـزيـد مـن الجـاهـزيـة
كتب

عادل النجار

خاض فريق العربي تدريباته أمس بعد
الراحة التي حصل عليها الفريق عقب
الجولة السابعة من منافسات دوري
نجوم  ،QNBوالتي تعادل خاللها بهدف
لمثله أمام العربي ،ولم يفقد الفريق
صدارة ترتيب الدوري برصيد  16نقطة،

بفارق نقطة واحدة عن الوكرة الوصيف،
وبدأ العربي أمس استعداداته لمواجهة
الشمال في الجولة األولى من كأس
 OOREDOOوالتي ستقام يوم الثالثاء
المقبل.
وكان على رأس نجوم الفريق الذين
شاركوا في التدريبات أمس ،البرازيلي
رافينيا الذي يسعى للوصول لجاهزية
أكبر خالل المرحلة الحالية بجانب

الوصول ألفضل مراحل االنسجام مع
الفريق بعد التعاقد معه خالل فترة
مباريات الدوري ،لذا لم يشارك في فترة
اإلعداد ولم يصل لمستوى التفاهم
مع زمالئه ،في وقت يسعى المدرب
يونس علي للبحث عن حلول لغياب
عدد من أبرز نجوم الفريق ،على رأسهم
التونسي يوسف المساكني ،الذي
غادر الدوحة لالنضمام لمنتخب بالده،

وكذلك الوقوف على اإلصابة التي كان
قد تعرض لها أمام أم صالل ومواصلة
التحضير للمرحلة القادمة خاصة أنه
سيقود منتخب بالده في كأس العالم،
ومن المقرر أن تتواصل التدريبات اليوم
من أجل تحقيق بداية قوية في كأس
 OOREDOOأم ًال في المنافسة على
مختلف البطوالت ،والسعي لتحقيق
لقب يسعد الجماهير.

في مواجهة الوكرة بكأس «»Ooredoo

القطراوي يفتقد
المغربي بدر بانون

} بدر بانون

أعلن نادي قطر أمس انضمام العب الملك بدر بانون إلى
قائمة منتخب بالده المغرب لخوض مباراتين وديتين ضمن
تحضيرات بطولة كأس العالم  2022في قطر ،وسيفتقد
القطراوي قائد خط الدفاع في مباراته األولى أمام الوكرة بكأس
 ،OOREDOOلكن المدرب يوسف سفري يمتلك كل الحلول
التي تمكنه من تحقيق النتيجة المرجوة ،بالرغم من صعوبة
مواجهة الوكرة في ظل النتائج المميزة للنواخذة في بطولة
الدوري هذا الموسم.
ومن المقرر أن يختتم الفريق تدريباته اليوم استعداد ًا
للمواجهة التي سيخوضها الفريق غد ًا ،حيث سيضع يوسف
سفري التشكيلة المناسبة للقاء بعد المران األخير اليوم
وسط تطلعات لالنطالق بشكل جيد في البطولة.

خالل منافسات الثنايا بكار وقعدان

«الشحانية» تخطف األنظار
في «المحلي األول»
تواصلت أمس أقوى تحديات المرحلة الثانية من السباق
المحلي األول بالشحانية … تألق المضمر القدير فاران بن
محمد بن قريع وقاد هجن الشحانية للفوز بناموسي الثنايا
بكار وقعدان.
وتمكن بن قريع من قيادة «وعد» ملك هجن الشحانية للفوز
بأقوى نواميس هذا الصباح ،ناموس
الشوط األول الرئيسي للثنايا
بكار ،بعد منافسة قوية مع
شقيقتها في عزبة الشحانية
«وعد» بقيادة البرنس جارالله
محمد بن عقيل ،لكن «وعد» األولى
تفوقت في األمتار األخيرة وحسمت
الفوز والناموس في توقيت زمني
مميز قدره  8:05:92دقيقة ،وهو
التوقيت الذي صمد حتى نهاية
المنافسات دون ان يتحطم.
كما عاد بن قريع للتألق في الشوط
الثاني الرئيسي المخصص للثنايا
قعدان ،وقاد «قناد» ملك هجن
الشحانية للفوز بناموس الشوط
األقوى على مستوى القعدان ،الشوط
الرئيسي للثنايا قعدان بتوقيت زمني
قدره  8:11:34دقيقة.
وتواصلت منافسات الثنايا شيوخ
صباح أمس على مدار  10أشواط ،خصصت  6منها للبكار و4
للقعدان ،جرت جميعها من نقطة الـ  5كم.
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سفري :أسود األطلس قادرون على تحقيق المفاجأة

«الثمامة» يستقبل مشجعي المغرب بالمونديال
بمشاركة « »180العبا بصالة االتحاد

مهرجان ناجح لبراعم السلة
كتب

استقبل استاد الثمامة ،أحد االستادات
الثمانية لبطولة كأس العالم FIFA
قطر  ،2022مجموعة من مشجعي
المنتخب المغربي قبل أسابيع قليلة
من استضافة االستاد المونديالي
مباراتين لمنتخب أسود األطلس ،خالل
مشاركته في منافسات مونديال كرة
القدم ،للمرة السادسة في تاريخه.
وتع ّرف المشجعون المغاربة خالل
الجولة التعريفية على مرافق االستاد،
مشجع،
الذي يتسع ألكثر من  40ألف
ّ
ويشهد انطالق مشوار المغرب في
المونديال المرتقب بمواجهة بلجيكا،
صاحب المركز الثالث في النسخة
السابقة من كأس العالم ،ثم مباراته مع
كندا في األول من ديسمبر المقبل.
وفي ضوء التوقعات بتوافد آالف
المشجعين المغاربة إلى قطر لحضور
منافسات المونديال؛ قالت ليلى وعلي،
من قادة مشجعي المنتخب المغربي في
قطر ،والتي شاركت في الجولة باستاد
الثمامة ،إن الدعم الذي يقدمه أفراد
الرابطة والجالية المغربية المقيمون
في قطر ،سيسهم بدور كبير في بث روح

} يوسف سفري

الحماس
و تحفيز
أسود األطلس
في رحلتهم للتأهل
إلى األدوار اإلقصائية في
البطولة.
وأضافت« :يشتهر المغاربة بأسلوب
فريد في التشجيع خالل مباريات
كرة القدم ،حيث يشكلون مشاهد
رائعة تزين المدرجات وتغمر األجواء
بالكثير من مشاعر التشويق واإلثارة،
وهم عنصر ال غنى عنه في المباريات،
وبمثابة الالعب رقم  12في الفريق».
من جهته يرى المشجع المغربي عبد

الرحمن
موساوي،
الذي يقيم
في قطر منذ
عام ًا،
عشرين
أن البطولة ستظهر
قدرات الالعبين المغاربة ،وقال:
«أتمنى أن يحالفنا الحظ هذه المرة
ونتجاوز دور المجموعات ،آمل أن يحالف
التوفيق المدرب الجديد والالعبين».
وأكد يوسف سفري نجم المنتخب
المغربي السابق ،ومدرب نادي قطر ،أن
بإمكان منتخب بالده مفاجأة الجميع
خالل كأس العالم  2022في قطر.
وقال سفري في تصريحات للموقع
الرسمي للجنة العليا للمشاريع واالرث:

منتخب المغرب يضم بين صفوفه
مجموعة من أفضل الالعبين ،إضافة إلى
المدرب الجديد الذي تولى قيادة الفريق
مؤخر ًا ،وأعتقد أن التشكيلة الحالية
لمنتخبنا ومستوى أدائه كفيل بإرباك
حسابات المنتخبات المنافسة له في
المجموعة السادسة ،وأتمنى أن يتواصل
أداؤه المتميز أيض ًا خالل األدوار اإلقصائية
في البطولة ..وأشاد سفري ،الذي لعب
في الدوري اإلنجليزي ضمن صفوف
أندية كوفنتري سيتي ونوريتش سيتي
وساوثهامبتون ،بالمنشآت الرياضية التي
شيدتها دولة قطر الستضافة المونديال،
وقال :هناك رغبة حقيقية لالرتقاء
بمستوى كرة القدم في قطر سواء على
أرضية الملعب ،أو في المنشآت الرياضية
التيستستضيفالمنافسات.
وأضاف :من الواضح أن هذا هو الدافع
وراء كل هذا التطور الهائل الذي شهدته
البنية التحتية الرياضية في قطر على
مدى السنوات الماضية ،وال شك أن
المشجعين المغاربة متحمسون لزيارة
هذه االستادات الرائعة واالستمتاع بكرم
الضيافة في قطر.

عوض الكباشي

شهدت مالعب اتحاد كرة السلة بالغرافة صباح أمس إقامة
مهرجان براعم كرة السلة لفئتي «الميكرو والميني باسكت»
والتي نظمها اتحاد كرة السلة ..في األسبوع الثاني على
التوالي ..وشارك في المهرجان أكثر من  180ناشئا يمثلون 9
أندية هي :السد والريان والعربي والوكرة الغرافة والشمال
والخور وقطر واألهلي ..ويعد هذا العدد الكبير من البراعم
القطرية في لعبة كرة السلة بمثابة القاعدة الجديدة لكرة
السنية خالل
أساسيا لفرق الفئات
رافدا
السلة القطرية لتكون
ً
ً
ّ
السنوات القادمة.
حصصا تدريبية مشتركة يقوم بها عدد
وتضمن المهرجان
ً
ّ
كبير من مدربي األندية وفق منظومة عمل جماعي وضعها
المتخصصون في االتحاد وبإشراف األجهزة الفنية
الخبراء
ّ
تضمن المهرجان إقامة
كما
السلة..
كرة
عالم
في
المختصة
ّ
العديد من الفعاليات المصاحبة في وجود أولياء أمور وأسر
الالعبين.
وشهد المهرجان أجواء مميزة وسط تنظيم مثالي من جانب
االتحاد القطري الذي يهتم كثيرا بتوسيع القاعدة واالهتمام
بالفئات السنية ..ويقوم مدربو الفرق بتعليم الالعبين الصغار
مهارات كرة السلة األساسية ،وكذلك التدريب على هذه
المهارات مع بعض المباريات.

} جانب من المهرجان

ختام الجولة الثانية من بطولة اسبرينت
اختتمت أمس منافسات الجولة الثانية
من بطولة قطر الوطنية للسرعة في فئة
السيارات «إسبرينت» التي تعد أولى
فعاليات موسم  ،2023 - 2022والتي
نظمها اتحاد السيارات والدراجات النارية
أمام الباحة الرئيسية لحلبة لوسيل
الدولية ،بمشاركة كبيرة من نجوم
اللعبة سواء من السائقين المحليين أو
من خارج قطر.
وجاءت منافسات الجولة قوية بين جميع
المتسابقين في الفئات الست للبطولة،
سواء خالل التجارب الحرة أو المحاوالت
الثالث الرسمية ،خاصة في الفئة األقوى
« ،»O1حيث لم تحسم المراكز الثالثة

األولى إال مع انتهاء المحاولة الثالثة ،التي
أسفرت عن تتويج نديم زياد بلقب الجولة
بعدما احتل المركز األول مسجال الزمن
األسرع
وتفوق نديم على أقرب منافسيه جاد األعور
الذي جاء في المركز الثاني بزمن قدره
 1.04.323دقيقة في محاولته األولى.
وفي منافسات فئة « ،»O2حقق جاد األعور
لقب هذه الجولة بعدما احتل المركز األول،
مسجال الزمن األسرع في اللفة وقدره 55.422
ثانية في محاولته الثالثة.
أما في منافسات فئة « »O3فقد أحرز عبدالله
الغيديد لقب هذه الجولة بعدما احتل
المركز األول ،مسجال الزمن األسرع في اللفة

وقدره  1.00.232دقيقة في محاولته الثالثة.
وفي منافسات فئة « ،»P1فقد أحرز منصور
شبلي لقب هذه الجولة بعدما سجل الزمن
األسرع في اللفة وقدره  59.647ثانية في
محاولته الثالثة.
وفي فئة « ،»P2نال ماهر ساري لقب الجولة
بعدما احتل المركز األول ،مسجال الزمن
األسرع في اللفة وقدره  57.146ثانية في
محاولته الثالثة.
وأخيرا شهدت منافسات فئة « »P3منافسات
قوية ،حيث حقق فرانشيسكو فورناسياري
لقب الجولة بعد احتالله المركز األول،
مسجال الزمن األسرع في اللفة وقدره 56.666
ثانية في محاولته الثالثة.

فاز بالجولتين المفتوحة والكبرى أمس

الباكر يسيطر على ألقاب «لونجين هذاب»
سيطر الفارس محمد خليفة الباكر على
منافسات اليوم األخير لقفز الحواجز
ضمن الجولة الثانية ،من بطولة جوالت
قطر للفروسية «لونجين-هذاب» في
نسختها السادسة ،المقامة بالصالة
الداخلية لالتحاد القطري للفروسية
والخماسي الحديث.
وحقق الباكر الفوز بالمركزين األول
والثالث في الجولة الكبرى التي أقيمت
وأحرز الفارس محمد خليفة الباكر المركز األول
في الجولة المفتوحة التي أقيمت على ارتفاع 115
 -120سم بمشاركة  51فارسا وفارسة أنهى  16منهم
منافسات الجولة دون أخطاء جزاء وحقق الباكر زمنا
قدره  68.26ثانية على الجواد ..جومبو.
وجاء حسين سعيد حيدان في المركز الثاني وغانم
ناصر القاضي في المركز الثالث.
وعبر الباكر في تصريح له عقب انتهاء الجولة عن
سعادته بالفوز الذي حققه وبالمستوى الذي قدمه
خالل يومين ضمن الجولة الثانية من البطولة التي

أمس في ختام منافسات الجولة
الثانية ،بعد ان حقق زمنا قدره 65.25
ثانية ليظفر بالمركز األول على الجواد
«فيرونا» ،كما حقق زمنا قدره 94.63
ثانية مع  4أخطاء جزاء ليحل في المركز
الثالث على الجواد «ليسبون  ،»56بينما
جاء الشيخ خليفة آل ثاني في المركز
الثاني بزمن  28.68ثانية على الجواد
«سرندبيتي».
تشهد مشاركة كبيرة من الفرسان منذ انطالق جولتها
األولى.
.ومضيفا ان المنافسات كانت قوية وسط عزيمة من
الفرسان على إظهار مستويات عالية تعكس استعداهم
الجيد للموسم الحالي وامتدح الباكر جودة الجواد الذي
شارك به في منافسات اليوم وقال ،ان الجواد يعد من
أفضل الجياد المشاركة في البطولة ولقد تم شراؤه عبر
الراعي شركة الفردان ،التي تشارك في رعاية البطولة
ولها فريق يشارك منافسات الفرق في البطولة ،ومعتبرا أن
من هذه المبادرات من قبل الرعاة تعد واحدة من الفوائد

الكبيرة التي تحققت من خالل بطولة «لونجين  -هذاب».
وأشاد سعادة الشيخ أحمد بن نوح آل ثاني عضو
اللجنة المنظمة للبطولة ،بالمستوى الجيد الذي قدمه
الفرسان في أول جولتين من البطولة التي تقام هذا
العام في موسم استثنائي للرياضة القطرية عامة ألنه
عام المونديال إذ تستضيف قطر خالل شهري نوفمبر
وديسمبر المقبلين نهائيات بطولة كأس العالم FIFA
قطر ،2022لكرة القدم ..ومضيفا ان الفروسية القطرية
تعد واحدة من الرياضات التراثية للدولة التي تمثل

جزءا كبيرا من الثقافة القطرية فهي رياضة األجداد
واآلباء التي تطورت حتى وصلت العالمية بفضل الدعم
الكبير المقدم لها من القيادة الرشيدة في الدولة.
وأوضح ان اللجنة المنظمة لبطولة «لونجين – هذاب»
رأت ان تبدأ منافساتها مبكرة هذه السنة إلتاحة الفرصة
للفرسان لإلعداد بشكل جيد للموسم الذي سيتوقف
إبان فترة المونديال ،هذا بجانب االستفادة من
اإلمكانيات المتاحة من حيث جودة المنشآت والصاالت
الداخلية المجهزة بأعلى متطلبات رياضة الفروسية.
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أتلتيكو يتحدى الريال فوق مسرح «واندا متروبوليتانو»

ديربي مدريد يخطف األنظار
تخطف مواجهة أتلتيكو مدريد

تشيلسي يدخل السباق

وريال مدريد الليلة األنظار في

ديربي العاصمة اإلسبانية،

لضم نجم دورتموند

حيث سيكون ملعب «واندا

صراع إنجليزي
على بيلينجهام

متروبوليتانو» ،مسرحا له،

ضمن فعاليات الجولة

السادسة من مسابقة الدوري

اإلسباني «ال ليغا» موسم -2022
.2023

ريال مدريد يحتل صدارة الليجا
اإلسبانية برصيد  15نقطة أي

بالعالمة الكاملة جراء الفوز في
أول  5جوالت ،فيما يأتي فريق

أتلتيكو في المركز السادس

برصيد  10نقاط ،جمعها من

الفوز في  3مواجهات ،تعادل
في لقاء وخسر في مثله.

أنشيلوتي يساند فينيسيوس

العنصرية تلقي بظاللها
على القمة

حتى اآلن من البقاء بدون بنزيما بفضل تألق األوروجوائي
الريال يفتقد المهاجم الفرنسي
فيدي فالفيردي والبرازيلي رودريجو جويس ،فض ًال عن
كريم بنزيما ،أحد أهم أعمدة الفريق
ارتفاع مستوى فينيسيوس جونيور ليتفوق على نفسه
لعب
بدونه
الذي
الرئيسية..
انتصارا
الميرينجي  26مباراة حقق 16
بعد األداء األسطوري الذي قدمه الموسم الماضي.
ً
في المقابل أتلتيكو مدريد يفتقد الرباعي «سافيتش،
و 4تعادالت و 6هزائم.
خيمينيز ،توماس ليمار ،وسيرجيو ريجيلون» أمام ريال
وكان بنزيما قد شعر بمتاعب في
ركبته اليمنى خالل مواجهة سيلتك في
مدريد بسبب اإلصابة.
وك��ان ق��د التقى الفريقان  226م��رة ،ري��ال م��دري��د سجل
دوري األبطال وبدا أن األمور ال تسير على
انتصارا
انتصارا وخسارة واحدة ،وأتلتيكو مدريد 58
112
ما يرام ،وبالفعل تم تشخيص تعرضه
ً
ً
و 56تعاد ًال ،وسجل العبو الريال  ،373فيما سجل العبو
إلصابة مزدوجة في العضالت والركبة
أت��ل��ت��ي��ك��و  .281وع���ل���ى صعيد
اليمنى ،ومن المرجح أن يعود الفرنسي
إلى الفريق بعد التوقف الدولي في الثاني من
الدوري اإلسباني ،التقى فريقا
أكتوبر/ تشرين أول المقبل أمام أوساسونا.
العاصمة اإلسبانية في 167
وتمكن الريال
مباراة ،تفوق الملكي في 89
مباراة ،مقابل  39لألتليتكو،
وس��اد التعادل ف��ي مثلهما،
وم��ل��ي��ت ش��ب��اك أتلتيكو بـ
ُ
أكد اإليطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد
 ،262ف��ي��م��ا س��ج��ل��وا 216
أن البرازيلي فينيسيوس في حالة معنوية رائعة قبل خوض
آخرين.
مباراة الديربي أمام أتلتيكو مدريد ،بعد الجدل الذي أثارته
وك��ان��ت أكبر نتيجة فاز
الرقصات التي يؤديها احتفاال بأهدافه ،مشيرا إلى أنه «ال يرى
بها الريال في مبارياته
عنصرية في إسبانيا» .وقال أنشيلوتي في مؤتمر صحفي «ال شيء مما
ض��د أت��ل��ت��ي��ك��و م��دري��د
شتت
حدث من جدل حول رقصات احتفال فينيسيوس أو لون بشرته
أعلن جمال بلماضي ،المدير الفني
ك��ان��ت /5 0موسمي
تركيزه عن الديربي» .وعن رد الفعل العدائي الذي يمكن أن يواجهه العب
لمنتخب الجزائر ،قائمة الخضر
 ،1958و ،1983بينما
مثل فينيسيوس من مشجعي أتليتكو مدريد ،قال أنشيلوتي :لست
اس����ت����ع����دادا ل���ف���ت���رة ال��ت��وق��ف
حقق صانعو الوسائد
قلقا ألننا سنلعب مباراة كرة قدم في ملعب منافس.
ال����دول����ي ال��م��ق��ب��ل��ة ،وال���ت���ي
الفوز بنتيجة /5 0أيضا
سيواجه خاللها منتخبي
من الطبيعي جدا أن يدعم مشجعو أتلتيكو مدريد ،الذين أحترمهم كثيرا،
غينيا ون��ي��ج��ي��ري��ا خ�لال
فريقهم ،وليس هناك ما أقوله ،إنها مباراة رائعة ،ومخاوفنا تكمن في أمور مثل
موسم .1947
ف��ت��رة األج���ن���دة ال��دول��ي��ة
التغلب على خصم قوي ال أكثر» .وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي
هداف مواجهات الفريقين
ال��م��ح��ددة م��ن االت��ح��اد
التقديمي للمباراة« ،وصلنا الديربي بشكل جيد ،في مسيرة جيدة ،ضد
هو البرتغالي كريستيانو
الدولي لكرة القدم «فيفا»
منافس قوي ،إنها مباراة خاصة ونستعد لها بأفضل طريقة ممكنة،
رون�������ال�������دو الع�������ب ف���ري���ق
خالل سبتمبر الجاري.
المباراة ستكون جيدة ،المستوى مرتفع للغاية بين الفريقين،
مانشستر يونايتد الحالي
وش���ه���دت ق��ائ��م��ة منتخب
ستكون مباراة تنافسية ،ال نتوقع شيئا
جديدا وستكون مباراة قوية
ً
بواقع  22هدفا ،ومن أتليتكو
ال��ج��زائ��ر ت��واج��د ري���اض محرز
في
ا
جد
جيدين
العبين
هناك
للغاية ومباراة كرة قدم جيدة ،ألن
ً
ب��اك��و ك��ام��ب��وس ب��واق��ع 12
الع��ب فريق مانشستر سيتي اإلنجليزي،
كال الفريقين ،المباراة مفتوحة لكن ال يوجد أمر محسوم،
بلماضي،
جمال
مع
الالعب
أزمة
من
الرغم
على
هدفا.
} رياض محرز

محرز على رأس
قائمة «الخضر»

التنافس أمر طبيعي».

سيميوني:

«الملكي»
استثنائي

منذ مبــاراة الكاميرون الثانيــة في تصفيات كأس
ال��ع��ال��م ق��ط��ر  .2022كما ش��ه��دت قائمة
المنتخب الجزائري لوديتي غينيا
ون��ي��ج��ي��ري��ا ،ع����ودة أن���دي
دي��ل��ور ونبيل بن
طالب.

أشاد األرجنتيني دييجو سيميوني،
مدرب أتلتيكو مدريد ،بفريق الريال قبل
} سيميوني
الديربي المرتقب الذي سيجمع الطرفين،
وقال سيميوني في مؤتمر صحفي« ،لديهم فريق
استثنائي مع العبين شباب يقومون بعمل رائع
مع الذين كانوا يؤدون لسنوات بمستوى
غير عادي ،لهذا السبب لديهم عادة الفوز
ألن لديهم فريق ًا استثنائي ًا ،سنتطلع
إلى نقل المباراة إلى مكان يمكننا أن
نكون فيه مرتاحين».
موقف
األرجنتيني
وكشف
الحارس السلوفيني ،يان أوبالك،
من خوض مواجهة الديربي أمام
ريال مدريد ،في ملعب «واندا
متروبوليتانو» ،وذلك بعد غيابه
عن لقاءين ،إثر معاناته من إصابة
في الفخذ اليسرى.
وقال سيميوني قبل يوم من الديربي،
المقرر ضمن الجولة السادسة من الليجا
«نعم (أوبالك) سيشارك».

شقيق بوغبا
يواجه تهمة االبتزاز

كشفت تقارير صحفية أن ماتياس بوغبا ،شقيق نجم يوفنتوس
بول بوجبا ،مازال محتجزا برفقة  4أشخاص آخرين من
الشرطة الفرنسية بتهمة اختطاف وابتزاز مسلح لشقيقه
بول بوغبا .وكشفت صحيفة «لوموند» الفرنسية
تفاصيل القبض على ماتياس شقيق بول بوغبا
لدوره في مؤامرة خطف ،حيث كان العب
خط وسط يوفنتوس هو الضحية
المقصودة .وأضافت الصحيفة
أنه تم القبض على ماتياس
بوغبا وأربعة آخرين فيما
يتعلق بقضية بوغبا ،التي
أصبحت معروفة ألول مرة
في أواخر أغسطس عندما توجه
العب كرة القدم السابق في ريكسهام
وكرو وبارتيك ثيسل إلى وسائل التواصل االجتماعي
للتعهد باكتشافات مثيرة عن شقيقه ومهاجم باريس سان
جيرمان كيليان مبابي .وأكد مصدر مقرب من التحقيقات أن
الشرطة الفرنسية احتجزت مؤقت ًا ماتياس شقيق بول بوغبا العب
يوفنتوس اإليطالي الستجوابه ،بعدما أبلغ األخير مكتب المدعي
العام في باريس تعرضه لالبتزاز في مارس الماضي.
} بوغبا وشقيقه

} جود بيلينجهام

تداولت تقارير صحفية
أن الدولي اإلنجليزي جود
بيلينجهام العب وسط
بوروسيا دورتموند األلمانى
أصبح هدفا لعدة أندية
أوروبية كبرى ،ويحتمل
أن يكون إحدى الصفقات
الكبيرة في تاريخ كرة القدم
خالل سوق انتقاالت الصيف
المقبل .2023
وأكدت صحيفة «صن»
البريطانية أن تشيلسي
ينافس ليفربول ومانشستر
يونايتد وأندية أوروبا الكبرى
على النجم اإلنجليزي
الشاب ،وقد تكلف الصفقة
أكثر من  100مليون جنيه
إسترليني.
وأشارت الصحيفة إلى أن
بوروسيا دورتموند أعلن
بعد ،رحيل النرويجي
إيرلينج هاالند إلى مانشستر
سيتي الصيف الماضي،
أن جود بيلينجهام لن يغادر
الفريق ،وقرر االحتفاظ به
رغم اهتمام أندية كبرى.
وأضافت الصحيفة أنه
رغم قرار الفريق األلماني إال
أن هناك قائمة من األندية
األوروبية تتنافس على
النجم الشاب ،من بينها ريال
مدريد اإلسباني وليفربول
ومانشستر يونايتد وقرر
الملياردير األميركي تود
بويلي مالك تشيلسي دخول
الصفقة والتنافس مع الكبار
لخطف الموهبة
الشاب.

هاالند يواصل تحطيم األرقام

ثالثية «السيتي» تعمق
جراح «الذئاب»

{ هاالند

ت��غ��ل��ب م��ان��ش��س��ت��ر س��ي��ت��ي
ب�����س�����ه�����ول�����ة ع�����ل�����ى م���ض���ي���ف���ه
وولفرهامبتون بثالثية نظيفة ،أمس ،في
المباراة التي أقيمت على ملعب مولينيو ضمن لقاءات
الجولة الثامنة من الدوري اإلنجليزي الممتاز.
وسجل ثالثية مانشستر سيتي كل من جاك جريليش في
الدقيقة ( )1وإيرلنج هاالند في الدقيقة ( )16وفيل فودين في
الدقيقة (.)69
وبتلك النتيجة رفع رصيده إلى  17نقطة ،بينما تجمد رصيد
وولفرهامبتون عند  6نقاط في المركز الـ .16
م��ن جانبه وض��ع النرويجي ه��االن��د ،نجم مانشستر
سيتي ،اسمه على رقم قياسي في الدوري اإلنجليزي
الممتاز .ونجـح هـاالند ف��ي تســجيل الهـــدف
الثـانــي لمانشــسـتـــر ســـيتي في المباراة
الجارية أم��ام وولفرهامبتون ،ضمن
الجـولـــــة الثامـنــة مــن الدوري
اإلنجليزي .

