انطالق كأس الرياضة للجميع للمدارس
أطلق االتحاد القطري للرياضة للجميع تحت مظلة وزارة
الرياضة والشباب ،بطولة كأس الرياضة للجميع للمدارس
لكرة القدم ،والتي ستقام على مدى ثالثة أسابيع اعتبارا من
أمس األحد ،وتستمر حتى السادس من أكتوبر القادم،
وستكون منافسات الكأس عبارة عن ثالث بطوالت منفصلة في
ثالث مناطق مختلفة.
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فاز على البحرين وتأهل لنهائيات آسيا بجدارة

عنابي الشباب  ..يقول ويطول
كتب

عوض الكباشي

تأهل منتخبنا الوطني
للشباب لكرة القدم لنهائيات
كأس آسيا للشباب تحت
عاما بأوزبكستان ،2023
ً 20
بعد تغلبه على المنتخب
البحريني بنتيجة / 2 0في
الجولة األخيرة من التصفيات
والحاسمة بالنسبة للفرق
المتأهلة للنهائيات
اآلسيوية ،في المواجهة التي
جمعتهما أمس بالبحرين..
شوط اللعب األول جاء
قويا ومثيرا وقدم العنابي
ً
مستويات جيدة إال أنه أضاع
العديد من الفرص أمام
المرمى ..لينتهي الشوط
األول بالتعادل السلبي بدون
أهداف.

} عنابي الشباب

ومع انطالق الشوط الثاني تمكن العنابي
أن يسجل الهدف األول د  48من كرة
جاسم الشرشني ..بعدها فرض العنابي
سيطرته ويضيف المدافع هاشم حسين
مستفيدا من
الهدف الثاني في الدقيقة 51
ً

المخالفة التي نفذها أحمد الراوي ويتمكن
من خاللها المدافع الشاب إضافة هدف ثان
العنابي.
بعد هدفي العنابي كاد أحمد الراوي أن
يضيف هدفا ثالثا بعد هجمة سريعة

ومنظمة إال ان الدفاع البحريني حولها
لركنية بصعوبة د  ..63ليجري المدرب
االسباني عددا من التبديالت واشرك عددا
من الالعبين.
وحاول أواب محمد د  86ان يضيف هدفا

ثالثا للعنابي من هجمة وانفراد كامل
بالمرمى ،إال أن حارس المرمى أبعدها
بعد التدخل مع اواب الذي طالب بركلة
جزاء ..وتواصل اللعب إلى ان اطلق حكم
المباراة صافرته معلنا نهاية المباراة
بفوز العنابي الشاب بهدفين دون مقابل
للبحرين ..ويخطف بطاقة التأهل
متصدرا لمجموعته.
ودخل العنابي مباراته أمس ولديه أكثر
من خيار من أجل حسم الصدارة والحصول
على بطاقة التأهل ،حيث يتقدم العنابي
الشاب المنتخبات المرشحة للتأهل إلى
النهائيات إذ يتصدر ترتيب مجموعته
الثانية المقامة بالبحرين برصيد  9نقاط
من ثالث مباريات ..وبنتيجة األمس رفع
رصيده إلى  12بالعالمة الكاملة.
وحقق منتخبنا الوطني للشباب (العالمة
الكاملة) بعد ان حقق الفوز على كل من
نيبال وبوتان وبنجالديش والبحرين،
إن المنتخب البحريني حل في
حيث َّ
المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد
 7نقاط ويليه بنجالديش  7نقاط ثم بوتان
وأخيرا نيبال بدون نقاط.
بثالث نقاط
ً
يذكر أنه يتأهل 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

يواجه السد اليوم في أولى جوالت كأس ooredoo

السيلية يبدأ الدفاع عن اللقب
تنطلق اليوم مباريات كأس  Ooredooبإقامة ثالثة مباريات،
وستكون البداية بمواجهة فريقا السد والسيلية في افتتاح
منافسات الجولة األولى لبطولة كأس  Ooredooللموسم
 ،2023 - 2022وذلك مساء اليوم في تمام الساعة  5:55على
استاد حمد بن خليفة بالنادي األهلي ..ويتواجد السد
ً
أيضا الوكرة
والسيلية ضمن المجموعة األولى ،والتي تضم
وأم صالل واألهلي ونادي قطر.
السد هو حامل لقب نسخة ،2020 – 2019
فيما السيلية نجح في الفوز بآخر نسختين
من البطولة موسم  2021-2020وموسم
2022-2021
الفريقان سيلعبان المباراة من دون العبيهم
الدوليين المتواجدين مع المنتخبات
الوطنية وكذلك عدد من الالعبين
المحترفين األجانب ،إال أن ذلك ال يعني
أن التأثير سيكون كبير ًا عليهم ،فض ًال عن
الفرصة التي يمكن أن تصب في صالح

الالعبين البدالء والشباب الباحثين عن
الفرصة في المباريات ،ويمكن أن يؤكدوا
تواجدهم القوي خالل المباراة.
وفي المباراة الثانية يلتقي أم صالل واألهلي
على استاد سعود بن عبدالرحمن بنادي
الوكرة ،عند الساعة الثامنة وخمس دقائق
مساء ،ضمن مباريات الجولة األولى من
ً
المجموعة األولى لمنافسات بطولة كأس
 Ooredooللموسم الكروي .2023-2022
التقى الفريقان هذا الموسم في األسبوع

خضغ العب السد ،البرازيلي غيليرمي توريس
لجراحة ناجحة في كاحل القدم سيغيب على
أثرها فترة تتراوح بين  6إلى  8أسابيع ،وفق ما أعلن
النادي ،وقد اختتم
السد تدريباته أمس
على الملعب الفرعي،
لمواجهة
استعداد ًا
السيلية اليوم في الجولة
األولى للمجموعة األولى
لبطولة كأس أوريدو،
يدخل الزعيم المباراة في
ظل العديد من الغيابات
والتي من أبرزها غياب الالعبين الدوليين مع العنابي
القطري ،بجانب االستدعاء الدولي للثنائي يونغ
وأندريه آيو بسبب فترة التوقف الدولية الحالية.

تنظم اللجنة العليا للمشاريع واإلرث ،اعتبارا
من غد الثالثاء ،سلسلة من الندوات ،عبر تقنية
االتصال المرئي ،الستعراض جميع التفاصيل
«هيا» اإللزامية للمشجعين
المتعلقة ببطاقة ّ
الذين يرغبون في حضور مباريات كأس العالم
 FIFAقطر  ،2022وذلك في إطار جهود اللجنة
الستضافة بطولة استثنائية ،وتقديم تجربة
فريدة للجميع خالل المونديال المرتقب.
وستقام الندوات أيام  20و 27سبتمبر الجاري،
و 4و 11و 18و 25و 27أكتوبر المقبل ،وتتناول
«هيا» ،وقال
جميع الجوانب المتعلقة ببطاقة ّ
سعيد الكواري ،المدير التنفيذي لمنصة
«هيا»« :نجح آالف المشجعين حول العالم في
ّ
«هيا»،
تقديم طلباتهم للحصول على بطاقة ّ
ونحرص على تنظيم هذه الندوات لإلجابة
عن استفسارات المشجعين حول خطوات
تقديم الطلب ،ومساعدتهم على تقديم طلباتهم
بسهولة ،والحصول على البطاقة الرقمية
اإللزامية لحضور المباريات ،والدخول إلى دولة
قطر للقادمين من خارجها».
وأشارت اللجنة العليا للمشاريع واإلرث إلى
أنه يتعين على المشجع الراغب في حضور
الندوات إتمام عملية التسجيل ،ليصله رابط
الدعوة ،عقب التسجيل مباشرة ،مطالبة
بالتواصل معها عبر البريد اإللكتروني:
 hayyatraining@sc.qaلالستفسار حول الندوات
والتسجيل لحضورها.

 QSLتناقش النواحي التنظيمية

} أرشيفية -السد والسيلية

األول من بطولة الدوري ،ونجح األهلي في
تحقيق االنتصار بالدقائق األخيرة بهدف
نظيف سجله المحترف األردني يزن نعيمات
الذي يقدم مستويات رائعة هذا الموسم
مع العميد ..ويحتل النادي األهلي المركز
الخامس في بطولة الدوري بعد نهاية
األسبوع السابع ،برصيد  10نقاط ...فيما
يحتل أم صالل المركز العاشر برصيد 7
نقاط بعد األسبوع السابع للدوري.
وفي ثالث المواجهات يلتقي فريقا الوكرة

ونادي قطر على استاد حمد بن خليفة
مساء،
بالنادي األهلي عند الساعة 8:05
ً
ضمن مباريات الجولة األولى من المجموعة
األولى لمنافسات بطولة كأس Ooredoo
للموسم الكروي .2023-2022
يدخل الفريقان المباراة بهدف الفوز وحصد
أول ثالث نقاط ،وأيض ًا لتجهيز الالعبين،
وبالتالي سيكون كل فريق على أتم
االستعدادات للبطولة التي يعتبرها الجميع
بمثابة فرصة كبيرة أمام الفرق والالعبين.

جولة في استاد خليفة الدولي
جراحة ناجحة لالعب السد

اللجنة العليا تطلق
ندوات «هيا»

خالل االجتماع الفني الذي ُعقد أمس

ً
استعدادا للمونديال
لممثلين عن المجالس القطرية

استدعاء دولي ليونغ وآيو

عبر تقنية االتصال المرئي

ضمن جهودها لمشاركة أفراد المجتمع في التحضيرات
الجارية لمونديال لكأس العالم قطر ،2022نظمت اللجنة
العليا جولة لممثلين عن المجالس القطرية في استاد
خليفة الدولي ،للتعرف عن قرب على الصرح المونديالي
واالطالع على المستجدات المتعلقة بأماكن اإلقامة
هيا لجمهور البطولة.
والتذاكر والمواصالت وبطاقة ّ
«هيا» إلزامية للراغبين في حضور
يشار إلى أن بطاقة
ّ

مباريات كأس العالم  FIFAقطر  ،2022التي ستقام من 20
نوفمبر إلى  18ديسمبر المقبلين ،وتعد البطاقة بمثابة
تصريح دخول إلى دولة قطر للجمهور القادم من خارج
البالد ،كما تتيح للمشجع الدخول إلى مواقع البطولة،
بما في ذلك المالعب ومهرجان الفيفا للمشجعين ،إضافة
إلى االستخدام المجاني لوسائل النقل العام خالل مدة
البطولة ،إضافة إلى العديد من الفوائد األخرى.

عقدت مؤسسة دوري نجوم قطر االجتماع الفني
لبطولة كأس  Ooredooللموسم ،2023 2022-
صباح أمس في مقر المؤسسة ببرج البدع،
وذلك في إطار الترتيبات الالزمة قبل انطالق
المنافسات ،حيث حضر االجتماع أحمد عبد
الله السيد رئيس قسم عمليات كرة القدم في
مؤسسة دوري نجوم قطر ،وعبدالله البلوشي
ممثل إدارة التحكيم باالتحاد القطري لكرة
القدم ،والسادة ممثلي األندية المشاركة..
وتمت مناقشة اإلجراءات التنظيمية
واستعراض شروط البطولة والتي تقام بنظام
المجموعات ،واإلرشادات واإلجراءات الخاصة
بعمليات يوم المباراة ،إلى جانب استعراض
مالعب مباريات البطولة ،حيث ستقام الجولتان
األولى والثانية على مالعب األندية ،أما الجوالت
من الثالثة إلى الخامسة فسوف تقام على
مالعب التدريب الخاصة ببطولة كأس العالم
 FIFAقطر .2022

في السعودية واإلمارات

إقبال جماهيري على الجولة الترويجية
أطلقت اللجنة العليا للمشاريع واإلرث مؤخرا
الجولة الترويجية لبطولة كأس العالم فيفا
قطر  2022في المملكة العربية السعودية
واإلمارات العربية المتحدة بالتزامن مع بقاء
أقل من  62يوما على انطالق المونديال.
وتشمل الجولة التي تستمر أنشطتها
حتى  28سبتمبر الجاري مجمعات النخيل
بالرياض ،ومول العرب بجدة ،ومول اإلمارات
بدبي ،من جهته ،وعلى هامش تواجده
بالرياض ،قال السيد خالد النعمة ،المدير
التنفيذي للتواصل المجتمعي والشؤون
التجارية باللجنة العليا للمشاريع واإلرث،
إن الجناح الخاص بالبطولة في المجمعات
التجارية قد شهد إقباال كبيرا من الجماهير
للتعرف عن كثب على كافة المعلومات
المتعلقة بالبطولة.
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إنجاز جديد للجنة قطر للرياضات الجوية بالقوات الخاصة المشتركة

منتخبنا للباراموتور يحصد بطولة العالم
العميد الركن جاسم بن علي العطية:

نجاحنا تتويج لدعم
القيادة الرشيدة

} العميد الركن جاسم بن علي العطية

كتب

وشارك المنتخب القطري في البطولة بفريق مكون من :سعيد

عوض الكباشي

عبد الله المري ،وحيان االحبابي ،وسعيد ملهية المري ،ونايف

توج منتخبنا الوطني للباراموتور التابع للجنة قطر للرياضات
الجوية بالقوات الخاصة المشتركة بلقب بطولة العالم
للباراموتور (الساللوم ) ،التي أقيمت في بحيرة ستراشوتون
بجمهورية التشيك..واستطاع المنتخب القطري خالل
مشاركته في البطولة في تقديم مستويات فنية مرتفعة
مكنته من حصد ثالث ميداليات ذهبيتين وفضية ،بعد فوزه
بالميدالية الذهبية في منافسات الفرق ،وذهبية الفردي ضمن
فئة  PL1الترايك التي جاءت عن طريق القافز سعيد عبدالله
المري ،وبجانب الميدالية الفضية التي أحرزها القافز نايف
البلوشي الذي حل في المركز الثاني في فئة الفوت لونشر.
وترأس بعثة المنتخب القطري في البطولة هزاع حمد
العطية عضو لجنة قطر للرياضات الجوية ..وشهدت
البطولة مشاركة  38طيارا يمثلون دول (قطر ،وبولندا،
والتشيك ،وفرنسا ،وإسبانيا ،والتفيا،وسلوفاكيا ،والنمسا،
وليتوانيا ،وفنلندا ،ورومانيا ،وهولندا).

البلوشي ،وإبراهيم أحمد البنا ،وفهد الحمد ،وعبدالرحمن
جواس ،وعيسى الحجاجي.
وتعتبر هذه البطولة أقوى بطوالت الباراموتور (الساللوم) حيث
تبرز أداء المشاركين في هذا النوع من الرياضات ،وخاصة أن
مشاركة دولة قطر ستكون إضافة نوعية للبطولة ولالعبين

هزاع حمد العطية:

} هزاع حمد العطية

انطالق منافسات
الحيل والزمول
انطلقت ،أمس منافسات الحيل
والزمول ضمن السباق المحلي األول
للهجن العربية األصيلة الذي تنظمه
لجنة سباق الهجن بالشحانية ،خالل
الفترة الصباحية ،ويختتم اليوم.
وجاءت منافسات تاسع األيام للسباق
قوية ومثيرة ،وشهدت إقامة  14شوطا
للحيل والزمول بواقع  8أشواط للحيل
و 6للزمول ،لمسافة  5كيلومترات.
وتمكنت «ضبا» ،ملك سالم علي
الصعاق من الفوز بلقب الشوط األول
الرئيسي للحيل مفتوح ،كما حقق
«حصاد» ،ملك راشد علي المري ،لقب
الشوط األول الرئيسي للزمول مفتوح،
وفي أشواط العمانيات ،حصدت
«حاضرين» ،ملك كردي جاسم المري
لقب شوط الحيل عمانيات ،فيما أحرز
«منادي» ملك محمد صالح النابت لقب
شوط  /الزمول  -عمانيات.

المشاركين الذين يطمحون لتحقيق إنجازات كبيرة لرفع
اسم الدولة عاليا ..من جانبه أكد سعيد عبدالله المري قائد
فريق الباراموتور وصاحب الميدالية الذهبية ،أن البطولة
ضمت نخبة مميزة من الطيارين ،وما تحقق يعتبر إنجازا
فريدا لمواصلة اإلنجازات التي تحققت من قبل ..وشدد
على أن اإلنجاز الكبير لم يأت إال بدعم من الجميع ،وقال:
نهدي هذا اإلنجاز للرياضة القطرية ونعد باألفضل دائما في
كل البطوالت ..ومن ناحيته قال نايف يوسف البلوشي
الحاصل على فضية فئة الفوت لونشر ،إن الفوز بالميدالية
الفضية لم يكن باألمر السهل في ظل اإلثارة وقوة التنافس
بين المتسابقين ،موضحا أن السباق كان صراعا كبيرا
ولذا حققنا الغرض ورفعنا علم قطر في سماء التشيك وأملنا
المزيد من االنتصارات ..ومن جهته أوضح حيان األحبابي قافز
المنتخب القطري ،أن الفوز بأكثر من ميدالية في هذه البطولة
القويةأمرهامللغاية،واستمرارلسلسلةإنجازاتالمنتخب..
وقال إن المستوى الفني للبطولة كان عاليا من خالل التنافس
ورغبة الجميع في تحقيق الفوز ،ولكن المنتخب كان عند
حسن الظن وحقق الهدف المنشود.

أعرب سعادة العميد الركن جاسم بن علي العطية قائد القوات
الخاصة المشتركة ،رئيس لجنة قطر للرياضات الجوية،
عن سعادته بالنتائج المشرفة التي حققها المنتخب القطري
في البطولة ،معتبرا أن ما تحقق خالل البطولة يعد إنجازا
يضاف إلى سجل إنجازات لجنة قطر للرياضات الجوية،
مؤكدا أن هذا اإلنجاز هو نتاج للدعم الكبير الذي تحظى به
الرياضة القطرية من قبل القيادة الرشيدة في الدولة ،وبفضل
رعاية ومتابعة سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية نائب
رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع.
وقال العطية إن المنتخب القطري شارك في البطولة وهدفه
تحقيق نتائج متميزة تؤكد ارتفاع مستواه الفني وتطوره
المستمر ،وكان هدفه الحصول على المراكز األولى ونيل
لقب البطولة ،الذي تحقق بفضل تفوق عناصره المتميزة،
ومعتبرا أن ما تحقق من نتائج كان بإصرار وتحد لتحقيق
الذهب لدولة قطر ورفع العلم القطري في منصات التتويج
في هذا المحفل الكبير.

محمد سالم الجعيدي:

األبطال رفعوا علم قطر عاليًا

أعرب هزاع حمد العطية عضو لجنة
قطر للرياضات الجوية عن سعادته
باإلنجاز الذي حققه المنتخب بحصوله
على ثالث ميداليات ،والتي جاءت بعد
منافسة قوية بين المشاركين على
المراكز األولى ،مؤكدا أن هذا اإلنجاز

بشكل جيد وكانت هناك عزيمة
وإصرار والتواجد بمنصات التتويج
أكبر دليل على العمل الجبار الذي
تقوم به لجنة قطر للرياضات الجوية،
لتخريج قافزين وطيارين للباراموتور
مميزين.

تحقق بفضل الدعم الكبير الذي يجده
الفريق ،وبفضل وإصرار وعزيمة األبطال
الذين كانوا عند حسن الظن وحرصوا
على رفع علم قطر في هذه البطولة ذات
المستوى الفني العالي.
وأشار إلى أن المنتخب القطري ظهر

حصد المركزين األول والثاني في سباق «فوجي  6ساعات»

ُ َ َّ
جازو للسباقات  GRيتوج على أرضه
نجح فريق جازو للسباقات  GRفي
رسم االبتسامة على وجوه جمهوره
على أرضه بعد أن حقق الفوز
بالمركزين األول والثاني على متن
مركبة تويوتا  GR010الكهربائية الـ
«هايبرد» العالية األداء في
ِ
سباق فوجي  6ساعات؛
محتف ًال بأسلوب مميز
بعودة بطولة العالم
َ
للت َح ُّمل ( )WECالتي
ينظمها االتحاد الدولي
للسيارات ( )FIAإلى
اليابان على حلبة فوجي
سبيد واي الدولية (Fuji
 )Speedwayللمرة األولى
منذ عام .2019

وعزز فريق جازو للسباقات GR
َّ
التحدي والمنافسة محتف ًال بعودة
البطولة إلى وطنه؛ من خالل تحقيقه
الفوز على متن مركبة تويوتا GR010
«هايبرد» العالية األداء
الكهربائية الـ
ِ
في أول ظهور علني

لها في اليابان .وبحصول الفريق
على أقصى عدد من النقاط بعد
الفوز بهذا السباق ،تخطو شركة
تويوتا خطوة كبيرة نحو االحتفاظ
بصدارتها في فئة المصنّ عين،
ً
موسعة بذلك الفارق إلى  26نقطة.
السائقون:
وقدم
َّ
سيباستيان بويمي،
هارتلي،
وبريندون
أداء
وريو هوريكاوا،
ً
متن
على
نظيف ًا
مركبة تويوتا GR010
«هايبرد»
الكهربائية الـ
ِ
التي تحمل الرقم ،8
ليحققوا فوزهم الثاني
هذا الموسم.

استعدادات «دوحة
سايكلنج» مميزة
أكد محمد سالم الجعيدي مدير فريق الدوحة سيكلنج أن
االستعدادات التي يجريها فريق الدوحة سايكلنج والتي تتضمن
التدريبات للدراجين واالستعدادات ،تأتي للموسم الثالث على
سواء من السيدات
التوالي بعدما فاق عدد دراجين الفريق
أو الرجال قرابة الخمسين متسابقا
من كافة االعمار ،يمثلون فريق أصبح
له صوالت وجوالت في الدوري القطري
للدراجات على الطريق والدراجات
الجبلية.
وقد استهل فريق الدوحه سيكلنج
مشاركاته في الدوري القطري
للدراجات للمرة األولى بحوالي 10
دراجين في موسمه األول قبل أن
يفرض سيطرته على المسابقات
المختلفة ،سواء في الدراجات على
الطريق أو الدراجات الجبلية التي
شاهدنها ال سيما وصول العبي } م
حمد سالم الجعيدي
الفريق وهم يشاركون وينافسون
على المراكز األولى ..محمد سالم الجعيدي
مدير الفريق أكد أيض ًا أن الفريق يسعى لتكوين فريق متجانس
للمسابقات الخارجية سواء في دول الخليج أو الطوافات العربية
واآلسيوية ،وهو ما يطمح إليه الالعبون المنضمون للفريق من كافة
األعمار ،وأعرب أيض ًا عن سعادته بالنتائج التي حققها الفريق في
المواسم الماضية سواء في الدوري القطري للدراجات أو البطولة
الوطنية ،والتي كان فيها ندا عنيدا للفرق المشاركة ،وأثبت العبوه
أنهم على استعداد لتحقيق أقصى النتائج الممكنة ،وقال أيض ًا أن
النادي يتجه لتكوين فريق من الشباب الصاعد بشكل احترافي
يسمح لهم بالمشاركات الخارجية ،وهو ما يمكن القول ان الفريق
يطمح لمشاركات أوسع دون االكتفاء بالمشاركات المحلية فقط،
وما سيشهدة الموسم الجديد 2023م من مشاركات.

المدير التجاري في الشقب:

الفروسية القطرية من وسائل الترويج للمونديال
الدوحة -قنا -أكد عمر المناعي المدير التجاري في
الشقب ،عضو مؤسسة قطر ،نائب رئيس اللجنة
المنظمة لبطولة جوالت قطر للفروسية «لونجين – هذاب»،
أن الفروسية القطرية تعد من الفعاليات التي ستقام في
الدولة خالل بطولة كأس العالم  FIFAقطر  2022المقامة
نهاية العام الحالي ومن وسائل الترويج للمونديال.
وأشار المناعي في تصريح خاص لوكالة األنباء القطرية
إلى أن رياضة الفروسية تعد من الرياضات المحببة
للشعوب ومرتبطة بعادات وتقاليد العديد من الدول في
العالم ،ومن أوجه السياحة في الدولة ،مضيفا أن الفروسية

القطرية ستتواجد بقوة في المونديال من خالل تنظيم
فعاليات خاصة بالفروسية.
ولفت إلى أن المرافق العالمية المتميزة التي تتواجد في
الشقب ستكون مفتوحة للزوار خالل المونديال ،خاصة
أن الشقب يقع في محيط استاد المدنية التعليمية
المونديالي ،وقال إن الشقب يولي اهتماما كبيرا بالخيل
العربية ،كما أنه يسعى دوما لتحقيق التميز في ميدان
الفروسية التي تطورت تدريجيا وارتبطت ارتباطا وثيقا
بالخيل األصيلة المتواجدة في دولة قطر ،ويسعى
الشقب إلى وضع مجموعة من األسس والضوابط في

مجال الفروسية لضمان حفظ إرث الدولة الثقافي الذي
تناقلته األجيال السابقة والعمل على نقله إلى األجيال
القادمة».
وتابع المناعي ،الشقب يعد مركزا عالميا رائدا في عالم
الخيل ،وملتزما بشغف المحافظة على التراث القطري من
خالل الترويج للخيل العربية والوصول ألعلى المستويات
في رفاهية الخيل واإلنتاج وتعليم الفروسية والبحث
والتطوير ،مع االلتزام بتطوير وتكامل أصوله وقواه البشرية
واالستخدام األمثل له بهدف تحقيق االستدامة والتفاعل
اإليجابي.

} عمر المناعي

متابعات
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نطمح لـ «»TOP TEN
سعدون صباح الكواري يؤكد في حوار خاص لـ  $الرياضي:

منتخباتنا حققت قفزات عالية في التصنيفات العالمية
حوار

عوض الكباشي

سعدون صباح الكواري
أمين السر العام لالتحاد
القطري لكرة السلة ..من
الشخصيات الرياضية
صاحبة النجاحات الكبيرة
والعديدة في مجاله ،يملك
الرجل شجاعة في الطرح..
يسمي األشياء بأسمائها،
يسعى مع القيادة الحالية
واالدارة بأن تعود كرة السلة
للمقدمة وتجد الكثير من
االهتمام في ظل التطور الذي
ينشده على مستوى اللعبة ،خاصة
أن هناك نشاطا كبيرا في العديد من
االتحادات الرياضية.

}
من منافسات
السلة
}

أمين السر العام لالتحاد القطري تحدث عن أفكارهم
واستراتيجيتهم لخمسة أعوام قادمة ،والهدف هو بناء
فريق بطموحات وأفكار لينافس المنتخبات اآلسيوية،
والحديث عن األهداف وغيرها ..بجانب الحديث عن
ضرورة اهتمام األندية بالمراحل السنية من أجل «درع
التفوق» الذي وضعت له خطط وترغيب وتحفيز من أجل
االهتمام بالالعبين الصغار.
سعدون تحدث عن سعي اتحاد كرة السلة لتطوير
اللعبة وجذب الجمهور ،وهناك أكثر من شيء يعمل
من أجل الوصول إليه مثل إقامة المباريات في أيام نهاية
األسبوع حيث تكون عطلة ،ومن الممكن حضور جمهور،
وكذلك البطوالت الدولية التي يعملون على تنظيمها
تكون في فترات اإلجازات والراحات حتى يضمنوا تواجد
جمهور كبير.
أفكار جديدة وطموحات يحملها االتحاد القطري لكرة
السلة من أجل عودة كرة السلة لمكانها الطبيعي..
جلسنا مع الكواري في حوار خاص وتحدثنا عن واقع كرة
السلة ..وعن السلبيات ..وعن اإليجابيات التي صاحبت
الموسم المنقضي ،وعن التحدي الذي يرفعه مع مجلس
اإلدارة في الفترة المقبلة وخرجنا بالحوار التالي..

{ في البداية كيف ترى الموسم
المنقضي ؟
 بكل تأكيد يعتبر موسما متميزا واستطعنا أن ننجزفيه بعضا مما خططنا له كما نريد وسعدنا بما قدمناه،
وسنواصل تقييمنا للموسم المنقضي من أجل تقديم
األفضل خالل الفترة المقبلة من بداية من الموسم
الجديد.

{ يعني أنكم «راضون» عن الموسم وما تم
تقديمه؟
 راضون كامل الرضا وسعداء سعادة كبيرة بالنجاحواالستقرار الذي تعيشه اللعبة في الفترة األخيرة ،وبعد
المشاركات المتميزة في االستحقاقات األخيرة بالنسبة
للمنتخبات واألندية ،وكل األندية عبرت عن تعاونها
وسعادتها بعد نهاية الدوري ..وبالنسبة لنا تخطيطنا
لكأس آسيا  ،2025وهو تجهيز منتخب على مستوى على
يستطيع أن ينافس المنتخبات اآلسيوية ،خاصة أن
منتخبنا قادر على أن يتواجد في المحافل القادمة.

توزيع المجموعات والمباريات خالل المنافسات ..ولكن
حاليا ال نشغل بالنا بالزيادة ،ونعمل على إضافة أندية
تكون «متخصصة» في السلة فقط.

{ في رأيك ..ما أسباب نجاح الموسم
الماضي للسلة ؟
 هناك العديد من األسباب ساهمت في نجاح وتميزالموسم الحالي ،أبرزها الدور الفاعل والكبير لألندية
من خالل تعاونها مع االتحاد والمساهمة بصورة كبيرة
في إنجاح الموسم من خالل التعاون المستمر ما بيننا
وبينهم من أجل مصلحة اللعبة ..ونضع أنديتنا دائما
معنا في كل خططنا ومن ضمنها عقود الالعبين والتي
تهتم بمشاركة الالعب.

{ ماذا تقول لألندية قبل انطالق الموسم
الجديد؟
 بداية أشكر كل األندية وأقدم التهنئة لفريق السلةبنادي السد لتتويجه ببطولة كأس سمو األمير «أغلى
البطوالت» بعد فوزه على العربي في ختام الموسم ،كما
أتقدم بالتهنئة لفريق للزعيم على تميزه وتفوقه وإحرازه
لبطولة دوري كرة السلة للرجال والعربي بعد تتويجه
بكأس قطر ،وأتمنى أن توفق األندية في الموسم الجديد،

} سعدون الكواري

ويستمر بيننا التعاون لما فيه مصلحة للعبة.

{ حدثنا عن منافسات  3 * 3؟

والتميز للمواصلة في إخراج الموسم الحالي في أفضل
صورة ،باإلضافة إلى التحضير والتجهيز لالستحقاقات
الخارجية التي يشارك فيها المنتخبات باإلضافة إلى
األندية.

 المنافسة تجد اهتماما كبيرا من االتحاد وتمضيبصورة جيدة ،وأتمنى التوفيق للمنتخب في منافسات
 3 * 3الذي سيلعب خالل الفترة المقبلة بطولة العالم،
وسعيد باإلنجاز الذي يحققه منتخب  3 * 3خاصة
أن الوصول إلى هذا الترتيب العالمي في ظل الخطة
االستراتيجية التي وضعها اتحاد السلة من أجل النهوض
باللعبة وتجد اهتماما كبيرا من اتحاد كرة السلة
الدولي ..والسيدات تحت  18هم الثاني على العالم
والشباب الرابع على العالم ..وطموحنا أن نشارك في 6
بطوالت عالم في العام المقبل «ألول مرة» ،حتى نتواجد
في العشرة األوائل  TOP TENوهي تمنحك التأهل إلى
األولمبياد ..وهو ما يعتبر إنجازا لكرة السلة.

 إننا في اتحاد كرة السلة بدأنا منذ تولينا مهمة االتحادنركز في اعتمادنا على عناصر منتخبات الفئات السنية
خاصة الناشئين أن يكونوا من أبناء قطر ،ونمنحهم
الفرصة تلو األخرى كاملة ألنهم أبناء الوطن ،ونسعى
أن تكون لدينا قاعدة كبيرة من الالعبين القطريين في
معظم المنتخبات الوطنية ،وال نستعجل النتائج بل
على العكس لدينا قناعة كاملة بأنهم سيكونون على قدر
المسؤولية ويستطيعون إثبات وجودهم.

{ هل سيكون هناك تقييم للموسم
المنقضي لمراجعة السلبيات؟

{ ما تقييمكم ألداء منتخباتنا في الفترة
الماضية؟

 نعم بكل تأكيد سيكون هناك تقييم ومراجعة لكافةالتفاصيل ،خاصة أن االتحاد القطري وعبر رئيسه
محمد المغيصيب ولجانه المختلفة ظل في حالة عمل
متواصل خالل الفترة الماضية من أجل الترتيب الجيد

 مؤكد أننا نتابع التطور والقفزة الكبيرة في مستوياتمنتخباتنا خالل مشاركاتها االخيرة ،وهو المنتخب األول
للرجال يتواجد في التصنيف وفي تقدم كبير وكذلك
منتخبات السيدات ،ومنتخباتنا في المراحل السنية
تتواجد في مراكز متقدمة في التصنيفات العالمية،
ويوجد لدينا عدد من الالعبين يتواجد من ضمن األوائل
في التصنيفات العالمية ..ونتواجد في المركز  12على
مستوى آسيا ..وبسبب التصنيف كنا نتواجد في أقوى
المجموعات.
ونعمل على استقرار الجهاز الفني من أجل نقل المنتخب
من الفئة  Bإلى الفئة  ،Aونجدد الثقة في الجهاز الفني
لقيادة العنابي في المرحلة المقبلة.

ألول مرة «منتخب

ثقتنا كبيرة

الشباب» سيشارك

في الجهاز الفني

في الدوري وأتوقع

للعنابي ونجهز

أن «يحرج»

منتخبا ينافس

بعض الفرق

على لقب آسيا «»2025

{ ماذا عن االهتمام بالقاعدة أو الفئات
السنية؟

{ هل هناك اهتمام بمنتخبنا الوطني
تحت  18سنة ؟
 نعم كما قلت لك سنواصل دعمنا واهتمامنا بالمراحلالسنية ،وسيكون هذا المنتخب هو المتواجد في كأس
آسيا  2025وذلك باالهتمام ،خاصة أن منتخبنا الوطني
يعتبر معدل العمر بالنسبة لنا هو األصغر ..والجديد
هو المنتخب سيشارك في الدوري هذا الموسم كفريق
ضمن الفرق.

{ هل هناك أي اتجاه من قبلكم لزيادة عدد
األندية في المواسم المقبلة ؟

{ حدثنا عن البرمجة الزمنية للموسم
الرياضي الجديد؟

 مؤكد ان زيادة أندية تسهم بصورة كبيرة في تطوراللعبة ،ونسعى لزيادة عدد األندية حتى لو ناديا واحدا
فقط حتى يرتفع العدد إلى  10أندية مما يسهم في
في
مساعدتنا

 البداية ستكون بكأس قطر في يناير  ،2023وبعدهاينطلق الدوري ،وتحديدا بعد التصفيات اآلسيوية
بمشاركة منتخبات قطر والكويت وفلسطين والعراق
واإلمارات من  22-20فبراير ،والدوري سيكون بعد
نهاية مباريات التصفيات اآلسيوية ،والتي
تستضيفها الدوحة ،وفي الغالب
سيكون في شهر مارس.

} سعدون الكواري يتحدث
لـ  $الرياضي
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خسر أمس أمام أودينيزي بثالثية في «الكالتشيو»

إنتر ميالن يواصل السقوط
حقق أودينيزي فوز ًا قات ًال على إنتر ميالن بنتيجة
/3  ،1في المباراة التي جمعتهما أمس األحد،
ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة
الدوري اإليطالي ،على ملعب فريولي.
تقدم إنتر ميالن بهدف مبكر جاء عن طريق
نيكولو باريال في الدقيقة  5من عمر المباراة،
ولكن تراجع اإلنتر كلفه استقبال هدف التعادل
الذي جاء عن طريق ميالن شكرينار في الدقيقة
.23
وفي الدقيقة  84نجح جاكا بيول في تسجيل
الهدف الثاني لصالح أودينيزي ،قبل أن يضيف
صاحب األرض هدف ًا ثالث ًا في الدقيقة  ،93عن
طريق تولغاي أرسالن لينتهي اللقاء / 3 ،1وينال
إنتر ميالن عقابه على إهدار الفرص السهلة التي
سنحت له طوال اللقاء.
بهذا الفوز رفع أودينيزي رصيده إلى  16نقطة،

تشافي
يتغنى بفريقه

} تشافي

بعدما خاض  7مباريات فاز في  5منها ،وتعادل
في لقاء ،وخسر مثله.
وتجمد رصيد إنتر ميالن عند  12نقطة يحتل بها
المركز السادس بجدول الترتيب الكالتشيو،
بعدما خاض  7مباريات ،حقق  4انتصارات
خاللها ،ولم يتعادل ،وخسر .3

ضربة مواجهة قبل مواجهة روما
تأكد غياب الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش،
العب خط وسط إنتر ميالن ،عن مباراة فريقه
المقبلة أمام روما ،بمنافسات الجولة الثامنة من
الدوري اإليطالي.
وحصل بروزوفيتش على بطاقة صفراء في
الدقيقة  ،58وزاد عدد البطاقات الصفراء التي
نالها النجم الكرواتي إلى  ،5ليغيب رسميا عن
اللقاء القادم أمام روما.

وإضافة لغياب بروزوفيتش عن قمة روما
المقبلة ،فإن إنتر بات مهددا بفقدان خدمات
التركي هاكان كالهانوجلو ،العب الوسط ،الذي
يعاني من إصابة حاليا قد تبعده عن المباراة
القادمة.

انتقادات كبيرة لسيموني إنزاجي
تعرض سيموني إنزاجي المدير الفني
إلنتر ميالن ،النتقادات عديدة خالل األسابيع
الماضية ،بسبب النتائج السلبية التي حققها
أمام الفرق الكبرى منذ بداية الموسم الجاري.
وتلقى إنتر ثالث هزائم مدوية ،أمام التسيو
( ،)1-3وميالن ( )2-3وأودينيزي /3 1في الدوري
اإليطالي ،كما خسر أمام بايرن ميونخ األلماني
( )0-2بدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.
المالم األكبر في هذه الهزائم،
وكان إنزاجي هو ُ

ً
دائما ما كان
أيضا
حتى إنه في حالة الفوز
ً
يتعرض النتقادات بسبب قراراته ،سواء
بالالعبين الذين يشاركون بالتشكيل
األساسي أو التبديالت.

معضلة حراسة المرمى
عقب تعاقد إنتر ميالن مع الكاميروني أندريا
أونانا ،حارس مرمى أياكس الهولندي ،في
صفقة انتقال حر ،تنفست جماهير النيراتزوري
خصوصا أن الفريق عانى من مركز
الصعداء،
ً
حراسة المرمى لسنوات.
ورغم تألق سمير هاندانوفيتش الحارس
دائما
األساسي ،في بعض األوقات ،إال أن إنتر
ً
ً
ً
وأهدافا أخرى لم
أهدافا سهلة،
ما كان يتلقى
يحاول هاندانوفيتش التصدي لها من األساس،
ما جعل انضمام أونانا فرصة للجماهير لتنفس

للحاق بمونديال قطر «»2022

بادرة أمل لماركو رويس
ك������ال ت��ش��اف��ي
هيرنانديز المدير
ال��ف��ن��ي ل��ب��رش��ل��ون��ة،
ال��م��دي��ح ل�لاع��ب ال��ش��اب
أل��ي��خ��ان��درو ب���ال���دي عقب
ال��ف��وز على إلتشي بنتيجة
( ،)0-3ضمن منافسات الجولة
السادسة من الليجا ،على ملعب
«سبوتيفاي كامب نو».
وقال تشافي ،خالل تصريحات نقلتها
صحيفة «آس» عقب المباراة« :بالدي
تفوق على الطرف بصناعة هدفين ،وولد
الخطورة في الهجوم ،ولديه حالة بدنية
مميزة ،ونملك  3العبين مميزين في مركز
الظهير األيسر» .وأكمل« :نحن فريق كبير
جيدا ،ونمر
ج��دا ،والجميع يعمل ويتدرب
ً
ً
بسنة غير نمطية وتقويم مضغوط ،ونحتاج
للجميع ،وبعيدا عمن يلعبون ،فالفريق على
قدر المسؤولية» .وأضاف« :لدينا أفكار واضحة
جدا للعب ،ونريد السيطرة على الكرة ،وأعتقد
ً
أن الفريق تحسن منذ وصولنا ،وح��ان الوقت
لمواصلة العمل ككتلة واحدة وعائلة».
وواص���ل« :جميع الالعبين الـ 25ج��اه��زون ألي
مباراة ،والالعبون أدوا الكثير من األدوار الدفاعية
ال��ف��ردي��ة» .واعتبر ال��م��درب أن لعب إلتشي
منقوصا ب��داي��ة م��ن الدقيقة  14عقب طرد
جونثالو فيردو غير المباراة.

تيليمانس على رادار اليونايتد
مهتما بضم البلجيكي
أفاد تقرير صحفي إنجليزي ،،بأن مانشستر يونايتد ما زال
ً
يوري تيليمانس ،العب وسط ليستر سيتي .وينتهي تعاقد تيليمانس مع الثعالب،
ناد آخر ،في يناير المقبل .وارتبط
بنهاية الموسم الجاري ،ويحق له التوقيع ألي ٍ
ناد في الميركاتو الصيفي الماضي ،من
اسم تيليمانس ،باالنتقال ألكثر من ٍ
بينها مانشستر يونايتد وآرسنال .وبحسب صحيفة «ذا صن» البريطانية،
فإن المدرب الهولندي إريك تين هاج،
المدير الفني لمانشستر يونايتد،
طالب بضم  3العبين لتدعيم الفريق
في يناير المقبل .وأضافت الصحيفة،
أن تين هاج طلب إحضار ظهير والعب
وسط مبدع ومهاجم ،مشيرة في الوقت
ذاته ،إلى أن العب الوسط المقصود هو
تيليمانس .ومن المحتمل أن يرحب
ليستر سيتي ببيع تيليمانس في
الميركاتو الشتوي ،لتفادي
ً
مجانا في نهاية
رحيله
الموسم.

} ماركو رويس

توقع إيدين تيرزيتش ،المدير الفني
لبوروسيا دورتموند ،أال يمتد غياب قائد
الفريق ماركو رويس لعدة أشهر ،بعد
تعرضه لإلصابة السبت.
وقال تيرزيتش لشبكة «سكاي» عقب
الفوز على شالكه / 1 صفر بالدوري
األلماني «يبدو أنه تعرض إلصابة في
األربطة ،ال نعرف إلى متى سيغيب،
علينا أن ننتظر لحين إجراء فحوصات
أكثر تفصيال».
ولدى سؤاله عما إذا كان رويس سيغيب
بين  6و 8أسابيع ،قال تيرزيتش «ال ،ال
نعتقد أن األمر سيستمر لهذه المدة».

وتشير تصريحات تيرزيتش إلى إمكانية
لحاق رويس بمشوار المنتخب األلماني في
مونديال قطر  2022أواخر العام الجاري.
وضرب األلماني الدولي رويس البالغ من
العمر 33عاما بيديه على وجهه بسبب شدة
األلم ،وبعد محاولة لعالجه استمرت لمدة
طويلة تم إخراجه على نقالة من الملعب في
الدقيقة  30من المباراة أمام شالكه.
وكان رويس تخلف ألسباب بدنية عن
المشاركة مع المنتخب األلماني في بطولة
كأس العالم عام  2014وبطولة كأس األمم
األوروبية عام  2016وكذلك بطولة يورو 2020
التي أقيمت في عام .2021

في « »13دقيقة فقط

الصعداء.
صادما
نبأ
الموسم
بداية
في
إنزاجي
أعلن
لكن،
ً
لجماهير فريقه ،بعدما أكد أن هاندانوفيتش
هو الحارس األساسي للفريق في الموسم
الجاري ،لتبدأ االنقسامات داخل جماهير
النيراتزوري.
ويبدو أن إنزاجي استقر على الدفع
أساسيا في مباريات الدوري
بهاندانوفيتش
ً
اإليطالي ،فيما سيدفع بالكاميروني بمباريات
دوري أبطال أوروبا ،وهو ما ظهر بالمباريات
الثمانية التي لعبها إنتر بمسابقتي الدوري
واألبطال.
ومع تألق أونانا بدوري األبطال ،ومعاناة الفريق
ً
أهدافا سهلة أمام التسيو
األزرق بالدوري وتلقيه
وميالن ،أصبح إنزاجي ُعرضة لالنتقادات بسبب
قراره بالدفع بسمير في تشكيل النيراتزوري.

أليجري

مهدد بالغرامة
بات ماسيميليانو أليجري ،المدير الفني
ليوفنتوس ،مهددا بغرامة من قبل إدارة
السيدة العجوز .وك��ان أليجري أجرى
حوارا مع صحيفة «كورييري ديال سيرا»،
ون��ش��رت أمس
األول السبت.
ووفقا لصحيفة
«الج������ازي������ت������ا
ديلو سبورت»
اإلي���ط���ال���ي���ة،
ف��������إن إدارة
ي���وف���ن���ت���وس
لم تكن تعلم
ب��أن أليجري
أج�������رى ه���ذا
ال��������ح��������وار،
ل���ذا ق���د يتم
تغريمه ألنه
ل��م يحصل } أليجري
ع������������ل������������ى
تصريح بإجراء مقابلة صحفية.
وأش������ارت إل����ى أن ب��ع��ض ت��ص��ري��ح��ات
أل��ي��ج��ري ف��ي ال��ح��وار ل��م تلق ق��ب��وال لدى
الكثيرين في يوفنتوس.
وكشفت أن بعض الالعبين تفاجأوا من
ذك��ر أسمائهم ف��ي المقابلة ،خاصة أن
الفريق يعيش فترة صعبة على مستوى
النتائج.
وك����ان أل��ي��ج��ري ق����ال ف���ي ال��م��ق��اب��ل��ة إن
يوفنتوس يعاني بسبب غياب الالعبين
األساسيين لإلصابة ،وأن الفريق الحالي
ليس اليوفي الحقيقي.

سون يعادل رقم رونالدو
استعاد الكوري الجنوبي سون هيونج مين ،نجم توتنهام ،توهجه في البريميرليج،
بعدما سجل  3أهداف (هاتريك) في شباك ليستر سيتي ،ضمن مباريات الجولة
الثامنة للمسابقة .وبدأ سون المباراة من على مقاعد البدالء ،ودخل في الدقيقة ،59
لينجح في تسجيل  3أهداف في غضون  13دقيقة ،بداية من الدقيقة  73حتى .86
وبحسب شبكة «أوبتا» لإلحصائيات ،فقد أصبح سون أول العب من توتنهام يسجل
(هاتريك) في الدوري اإلنجليزي كبديل ،واألول بشكل عام الذي يسجل في المسابقة
منذ ستيفن نايسميث ضد تشيلسي في سبتمبر .2015
أما شبكة «سكواكا» لإلحصائيات فأشارت إلى أن سون عادل سجل األسطورة
البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي سبق النجم الكوري في إحراز  3أهداف في مباراة
واحدة بالبريميرليج 3 ،مرات .ولم يسجل سون الذي تقاسم لقب هداف البريميرليج
في الموسم الماضي مع محمد صالح ،أي هدف في مسابقة الموسم الجاري ،قبل لقاء
ليستر أمس.

} سون

