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عن موعد  القدم،  لكرة  العراقي  االتحاد  أعلن 

إقامة حفل إجراء قرعة بطولة »خليجي 25« 

الثاني  و19 يناير كانون   6 التي سُتقام بين 

2023، والتي سُتشارك فيها المنتخبات  عام 

وعلى  العربي  الخليج  منطقة  في  الفضلى 

بيان  وكشف  قطر..  منتخب  رأسها 

األحد  أمس  العراقي،  االتحاد  نشره  رسمي 

بطولة  قرعة  إلقامة  الرسمي  الموعد  عن 

 25 في  البصرة،  مدينة  في   ،»25 »خليجي 

أكتوبر عام 2022.

وكان وفد خليجي برئاسة جاسم الرميحي 

العربي،  الخليج  كأس  اتحاد  عام  أمين 

اللمسات  لوضع  السبت  البصرة  إلى  وصل 

التي   25 خليجي  بطولة  اقامة  على  االخيرة 

تستضيفها المحافظة مطلع العام المقبل.

الخليج  كأس  بطولة  منافسات  أّن  ُيذكر 

في  بدأت  وقد  عامين،  كل  مرة  ُتقام 

استضافت  حين  في   ،1970 عام  البحرين 

في  البطولة  من  األخيرة  النسخة  قطر 

منتخب  تتويج  شهدت  وقد   ،2019 عام 

في  تاريخه،  في  لقب  بأول  البحرين 

الرقم  الكويت  منتخب  يحمل  المقابل 

باللقب  التتويج  مرات  بعدد  القياسي 

تاريخيًا برصيد )10 مرات( مقابل 3 ألقاب 

وقطر  السعودية  منتخبات  من  لكل 

والعراق، ولقبين لمنتخبي اإلمارات وسلطنة 

التي سُتشارك في  المنتخبات  عمان، وهي 

نسخة عام 2023.

وضم الوفد سبعة اشخاص يرافقهم أمين 

محمد  القدم  لكرة  العراقي  االتحاد  عام 

فرحان. وسيقوم عصر اليوم بزيارة ملعب 

المراحل  على  لالطالع  الدولي  الميناء 

الملعب،  في  الجارية  لألعمال  األخيرة 

الفنادق  إلى  زيارة  ستكون  بعدها 

الخاصة بإقامة الوفود المشاركة ثم 

زيارة المدينة الرياضية.

لمتابعة  العراقي  االتحاد  ويعمل 

التحضيرات من أجل استضافة 

 »25 »خليجي  لبطولة  ُمميزة 

مستوى  أعلى  إلى  والوصول 

الموعد  قبل  الجاهزية  من 

الُمحدد النطالق البطولة.

الجولة  ضمن  مباريات  ثالث  أمس  أقيمت 

الثانية من كأس ooredoo، حيث فاز األهلي 

اثنين،  مقابل  أهداف  بثالثة  السيلية  على 

الجزائري  من  كل  األهلي  أهداف  سجل 

مدافع  محمد  ومصطفى  د18،  هني  سفيان 

السيلية بالخطأ في مرمى فريقه د51، وعلي 

قادري د82، فيما سجل هدفي السيلية فارس 

ستراندبير  كارلوس  والسويدي  د21،  خالد 

في  لألهلي  األول  هو  الفوز  هذا  ويعد  د29. 

األولى  الجولة  في  خسارته  بعد  البطولة 

بهدف مقابل هدفين، أمام أم صالل، ليضع أول 

ثالث نقاط في رصيده.

وفي ثاني المباريات التي جرت أمس، فاز 

السد على الوكرة بثالثية نظيفة، وفاز أم 

صالل على نادي قطر بثالثة أهداف مقابل 

هدف.

اليوم ثالث مباريات في  المقرر أن تقام  ومن 

يلتقي  حيث  البطولة،  من  نفسها  الجولة 

بن  ثاني  استاد  على  الريان  مع  المرخية 

جاسم في تمام الساعة 5:50 مساء، ويلتقي 

على  مساء  الثامنة  في  الغرافة  مع  الشمال 

يلتقي  التوقيت  نفس  وفي  نفسه،  الملعب 

بن  سعود  استاد  على  العربي  مع  الدحيل 

عبدالرحمن.

ساوثغيت متمسك بقيادة إنجلترا
في  ثقته  القدم،  لكرة  إنجلترا  منتخب  مدرب  ساوثغيت  غاريث  أكد 

كأس  ببطولة  مبارياته  في  مميز  بشكل  الظهور  على  فريقه  قدرة 

بالده  منتخب  بقيادة  متمسك  إنه  وقال   ،2022 قطر   FIFA العالم 

في  انتصار  ألي  المنتخب  تحقيق  دون  حالت  التي  األخطاء  ويعالج 

خالل  قطر  في  مميزا  المنتخب  يكون  بأن  ووعد  األوروبية،  األمم  دوري 

المونديال.

إنفانتينو على هامش أعمال الجمعية العامة لألمم المتحدة:

مونديال قطر سيكون األفضل في التاريخ

تليفزيونية  تصريحات  في  إنفانتينو،  وقال 

الـ77  الدورة  أعمال  هامش  على  نيويورك  من 

للجمعية العامة لألمم المتحدة، إن بطولة 

كأس العالم في قطر ستكون األفضل في 

القطرية  التحضيرات  واقع  من  التاريخ 

المنطقة  في  إقامتها  وفكرة  للحدث، 

قطر  جاهزية  واكتمال  العربية، 

أنه  إلى  مشيرا  العالم،  الستقبال 

في  القدم  كرة  أسرة  من  كواحد 

جماهير  بكل  يرحب  العالم، 

المنتخبات.

لفيفا،  رئيسا  بصفتي  وتابع: 

أفـــــوض نــفــســي لــلــتــرحــيــب 

األرضية،  الكرة  شعوب  بكل 

الـــذيـــن ســيــحــضــرون إلــى 

الذي  بالعالم  أرحــب  قطر، 

سيكون متحدا خالل شهر 

كأس العالم، فالقطريون 

من  فريد  لحدث  يعدون 

ـــي اســتــضــافــة  نـــوعـــه ف

ــي  ــون ــي ــل أكــــثــــر مـــــن م

ريـــاضـــي ســيــتــابــعــون 

ــة  ــول ــط ــب مــــبــــاريــــات ال

مــن داخــــل الــمــالعــب، 

ـــيـــارات  وخـــمـــســـة مـــل

الحدث  سيشاهدون 

مــــن جـــمـــيـــع أنـــحـــاء 

العالم وسيكون األمر مذهال.

موحدا  سيكون  العالم  أن  فيفا  رئيس  وأكد 

وسيحتفل  قطر،  في  البطولة  خالل  ومتحدا 

الجميع بكرة القدم.

»فيفا«  القدم  لكرة  الدولي  االتحاد  رحب  قد  وكان 

لألمم  العامة  الجمعية  بقرار  سابق  وقت  في 

باستضافة  بالتوافق  اعتمدته  الذي  المتحدة 

دولة قطر لكأس العالم 2022 ألول مرة في الشرق 

األوسط.

 2022 في حين تبرز التوقعات بأن مونديال قطر 

مسبوق  غير  نجاحًا  وسيحقق  مذهاًل،  سيكون 

نسخة  تعد  حيث  المستويات،  جميع  على 

تاريخ  في  المسافات  في  تقارًبا  األكثر  قطر 

المونديالية  االستادات  العالم، حيث تقع  كأس 

على  البطولة  مباريات  تحتضن  التي  الثمانية 

مدينة  وسط  من  بالسيارة  واحدة  ساعة  ُبعد 

من  والالعبين  المشجعين  ُيمّكن  ما  الدوحة، 

ذلك  على  عالوة  واحد،  مكان  في  دائًما  التواجد 

ستحظى جماهير كرة القدم بفرصة ال مثيل لها 

دور  خالل  واحد  يوم  في  مباراة  من  أكثر  لحضور 

المجموعات.

المسافات  متقاربة  الطبيعة  ستنعكس  كما 

من  المشاركين  تجربة  على  ا 
ًّ

إيجابي قطر  في 

النقل  خيارات  توفر  مع  والمشجعين،  الالعبين 

تشمل  والتي  للجماهير،  المتاحة  المتطورة 

السريعة،  والطرق  الحديثة،  المترو  شبكة 

والحافالت الكهربائية.

رحب جياني إنفانتينو رئيس االتحاد الدولي لكرة القدم »فيفا« بجماهير كرة القدم 
من مختلف دول العالم، في قطر، لحضور بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 

التي ستقام في الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر المقبلين.

تصدر كأس أفريقيا للتراياثلون

الهجن وكأس العالم

الكواري يحقق إنجازًا جديدًا

أعلن عبدالله الكواري رئيس االتحاد العربي لسباقات 

الهجن أن االتحاد سيقيم فعالية رياضية تراثية 

تخص هذه الرياضة العربية األصيلة تزامنا مع كأس 

العالم FIFA قطر 2022، وقال في تصريح صحفي عقب 

ختام اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لالتحاد 

الذي أقيم بالكويت إن الفعالية التي ستجرى خالل 

الفترة من 15 وحتى 17 ديسمبر المقبل ستكون تحت 

عنوان )الهجن وكأس العالم(، وتهدف لتعريف جماهير 

العالم بهذه الرياضة التي مارسها اآلباء واألجداد في 

منطقتنا العربية.

نجح بطلنا تميم بن جمال الكواري في تحقيق 

المركز األول في سباق كأس أفريقيا للتراياثلون 

بمدينة أغادير المغربية، وقام الحساب الرسمي 

للجنة األولمبية القطرية بتقديم التهنئة لبطل 

األدعم، في إشادة بالمستوى الذي قدمه خالل 

المنافسات، حيث يمتلك خبرات كبيرة وسبق وأن 

حقق العديد من اإلنجازات المشرفة لقطر، وصنع 

العديد من األرقام القياسية غير المسبوقة، وجاءت 

منافسات كأس أفريقيا للتراياثلون بمدينة أغادير 

المغربية لتؤكد تفوقه من خالل حصد المركز األول 

ومعانقة الذهب.

فوز األهلي والسد وأم صالل أمس

ثالث مباريات اليوم 
»ooredoo« بكأس

{ من لقاء 

السد والوكرة

تجرى في مدينة البصرة العراقية

سحب قرعة كأس الخليج »25« أكتوبر
كتب      عوض الكباشي

بكأس المواهب على حلبة موتيجي اليابانية

السحوتي ثالث »اآلسيوية«
القطري  الدراج  حصد 

المركز  السحوتي  حمد 

الرابعة  الجولة  في  الثالث 

المواهب  كأس  بطولة  من 

النارية،  للدراجات  اآلسيوية 

حلبة  على  أقيمت  التي 

ليواصل  اليابانية  موتيجي 

البطولة  في  المميزة  نتائجه 

أفضل  من  نخبة  على  متفوقا 

الدراجين في آسيا.

الثالث  المركز  السحوتي  وأحرز 

الذي  السباق  مسافة  قطع  بعدما 

 72.015 ولمسافة  لفة   15 من  تكون 

 31.10.567 قدره  زمن  في  متر،  كيلو 

دقيقة، وبفارق 138.5 ثانية عن الياباني 

بعدما  باللقب  توج  الذي  إيزاوا  شينيا 

 31.10.239 قدره  األول بزمن  المركز  احتل 

بزمن  الثاني  المركز  في  دانيش  حكيم  الماليزي  الدراج  جاء  فيما  دقيقة، 

31.10.300 دقيقة.
اللطيف  عبد  بن  عبدالرحمن  التقى  أخرى،  جهة  من 

والدراجات  للسيارات  القطري  االتحاد  رئيس  المناعي 

االتحاد  رئيس  سوزوكي  تيتسو  السيد  مع  النارية، 

األمين  أوكي،  ناوهيرو  والسيد  النارية  للدراجات  الياباني 

العام لالتحاد الياباني، لمناقشة سبل التعاون خالل جولة 

كأس مواهب آسيا كما حرص المناعي على إهداء صورة 

المدينة  واستاد  البيت  استاد  مجسم  تحمل  تذكارية 

التعليمية مع اقتراب استضافة قطر لبطولة كأس العالم 

FIFA قطر2022.

فاعلية تقام على هامش المونديال
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إتاحة الفرصة ألكبر 
عدد من الالعبين

على  األمثل  الوجه  على  المباراة  سانشيز  استغل 

الكثير  فأجرى  الفرصة،  الالعبين  منح  مستوى 

حتى  أو  األسماء  مستوى  على  سواء  التغييرات  من 

األسلوب، في ظل بحثه عن تجهيز كل الالعبين فنيا 

مضمـــونة  تبقــى  الفــائـدة  فــإن  وبالتـالـي  للمونديــال، 

عاشها  التي  مثل  وضعيات  مع  التعامل  أجل  من 

المبكر  التأخر  خلط  بعدما  كندا،  مباراة  في  المنتخب 

الكثير من األوراق، ما حرم المنتخب القطري من الظهور 

الكبيرة  التجارب  في  يقدمها  أن  اعتاد  التي  بالصورة 

السابقة.

إيجابية،  نتائج  وتحقيق  قوي  بظهور  مطالبا  األول  الوطني  منتخبنا  سيكون 

خصوصا بعدما تلقى خسارتين متتاليتين في فترة التوقف الحالية، حيث 

20 الشهر  كان قد خسر أمام منتخب كرواتيا للمحليين بثالثية دون رد يوم 

عالج  على  للتركيز  سانشيز  فيليكس  اإلسباني  المدرب  سيعمد  الجاري. 

خسرها  والتي  أمس  الكندي  المنتخب  مواجهة  خالل  ظهرت  التي  األخطاء 

العنابي بهدفين دون رد، بعدما دفع ثمن البداية المتواضعة ليجد نفسه 

متأخرا بهدفين دون رد في غضون أقل من ربع ساعة، حيث افتقد الالعبون 

التأخر،  كلفتهم  دفاعية  أخطاء  وارتكبوا  الدقائق  تلك  خالل  التركيز  إلى 

على  القدرة  عدم  رغم  المباراة  من  تبقى  فيما  طيبا  مستوى  قدموا  لكنهم 

التسجيل.

هذا  خسارة  رغم  تشيلي  منتخب  أمام  سهلة  العنابي  مهمة  تكون  ولن   

األخير أمام منتخب المغرب بثنائية دون رد أمس، على اعتبار ان منتخب 

تشيلي يبقي فريقا قويا ويملك العبين مميزين؛ ما ساعده على البقاء في 

مركز متقدم في التصنيف حيث يحتل المركز 29 في تصنيف الفيفا 

األخير الصادر يوم 25 أغسطس.

البعثة تعود بعد المباراة
تشيلي،  ُمباراة  عقب  الدوحة  إلى  العنابي  بعثة  تعود 

أيام،  لثالثة  قصيرة  راحة  لفترة  الالعبون  يخلد  حيث 

التدريبات بُمعسكر داخلي قصير لمدة  قبل استئناف 

5 أيام، يخوض خالله الُمنتخب عدة حصص تدريبية 
أكتوبر  شهر  من  الثاني  يوم  مفتوحة  حصة  بينها  من 

للجماهير  رسمًيا  االتحاد  وجهها  دعوة  وفق  الُمقبل، 

مع  ُمباشر  تواصل  إطار  في  تأتي  للحضور  واإلعالم 

الجماهير ضمن الحملة الترويجية لدعم المنتخب 

في المونديال.

اإلسبانية  ماربيا  مدينة  إلى  العنابي  وسيعود 

في  للدخول  القصير،  المحلي  الُمعسكر  عقب 

اختبارات  خوض  سيتخلله  جديد  ُمعسكر 

االتحاد  أجندة  خلو  ظل  في  رسمية  غير  ودية 

الدولي لفترة توقف شهر أكتوبر الُمقبل.

العنابي مطالب بالظهور اإليجابي

سيعمل المنتخب العنابي على االستفادة من  أخطاء الجوالت الماضية، حيث بدا واضًحا أن 

المنتخب القطري دفع ثمن اإلرباك الذي استهل به المباراة أمام المنتخب الكندي القوي، 

13 دقيقة فقط بعد خطأين دفاعيين، ما  ليجد نفسه متأخًرا بهدفين في غضون 

منح المنافس الكثير من الدوافع المعنوية فيما تبقى من عمر المباراة، وهو ما 

جعل المنتخب القطري يعود ويظهر ردة فعل جيدة في أوقات متقدمة 

خصوًصا في الشوط الثاني الذي بحث فيه عن العودة لكن 

التي  الفرص  بعض  استثمار  في  طائل  دون 

سنحت لالعبين.

االستفادة من األخطاء

في اختبار ودي جديد بالعاصمة النمساوية غدًا

العنابي جاهز لمواجهة تشيلي

منتخب  لمواجهة  الوطني  منتخبنا  تحضيرات  تتواصل   

تشيلي ودًيا غدا الثالثاء على استاد فيوال بارك لأللعاب الدولية 

االستعدادات  إطار  في  وذلك  فيينا،  النمساوية  العاصمة  في 

وجاءت   ،2022 قطر   FIFA العالم  كأس  نهائيات  غمار  لخوض 

التي  التدريبات  اقتصرت  أن  بعد  متنوعة،  التدريبات 

على  كندا،  مواجهة  بعد  القطري  المنتخب  خاضها 

حصة صباحية استشفائية، ليعود باألمس لخوض 

الثالثة  للمواجهة  اإلعداد  أجل  من  القوية  التدريبات 

في المعسكر الحالي في النمسا.

وركز  المواجهة،  من  لالستفادة  العنابي  ويسعى 

المدرب اإلسباني على اختيار عناصر التشكيل 

مع  القوية  التجربة  في  للمنتخب  األساسي 

مع  مباراته  العنابي  وبدأ  تشيلي، 

من  مكون  بتشكيل  كندا 

لحراسة  الشيب  سعد 

وبسام  وبيدرو  المرمى، 

سلمان  وطارق  الراوي 

حسن  الكريم  وعبد 

األمين،  وهمام 

بوضياف  وكريم 

حاتم  وعبدالعزيز 

وأكرم  وعد،  ومحمد 

علي،  والمعز  عفيف 

بعدد  سانشيز  ودفع 

األساسية  األسماء  من 

في  الثاني،  الشوط  في 

الهيدوس  حسن  مقدمتهم 

محمد  وإسماعيل  أسد  وعلي  خوخي  وبوعالم  العنابي،  قائد 

من  كبير  لعدد  الفرصة  اتاحة  إطار  في  مونتاري،  ومحمد 

العبيه وتجهيزهم بصورة مثالية.

وقوية  جيدة  عام  بشكل  الماضية  التجربة  وتعتبر 

وإعادة  الفريق  تهيئة  إعادة  في  ونجحت  ومفيدة، 

وضح  حيث  صفوفه،  إلى  والتفاهم  االنسجام 

خاصة  االنسجام  غياب  األولى،  الدقائق  في 

نجاح  إلى  أدى  ما  وهو  والدفاع،  الوسط  بين 

هدفين  تسجيل  في  الكندي  المنتخب 

للعنابي  مفيد  درس  وهو  دقيقة،   13 في 

ولالعبين جميعا بالحذر دائما في بداية 

أيضا  الجميع  يكون  وأن  المباريات، 

األولى،  الدقائق  في  التركيز  قمة  في 

فقد  الدقائق  هذه  عن  النظر  وبغض 

والعودة  التماسك  العنابي  استطاع 

الشوط  نهاية  مع  المباراة  أجواء  إلى 

مرمى  تهديد  أيضا  واستطاع  الثاني، 

من  قريبا  وكان  الكندي  المنتخب 

التي  التغييرات  ومع  التقليص... 

أداء  تحسن  زاد  سانشيز  أجراها 

ما  وهو  الهجوم،  في  خاصة  العنابي 

دفاعيًا  التماسك  على  الفريق  ساعد 

والحد من خطورة الهجوم الكندي.

أمام  خسر  قد  القطري  المنتخب  وكان 

ذات  على  رد  دون  بثنائية  الكندي  المنتخب 

فترة  خالل  مواجهة  ثاني  في  بارك،  فيوال  استاد 

االتحاد  أجندة  على  المدرجة  الحالية  التوقف 

الفترة  تلك  استهل  بعدما  سبتمبر،  لشهر  الدولي 

على  الجاري  الشهر  من   20 يوم  رسمية  غير  بمواجهة 

استاد وينر نويشتات في النمسا خسرها بثالثية دون رد.

{ سانشيز 

مدرب العنابي

       سانشيز
  يتـطلــع لـنهـــايــة

  إيجــابيـة للمعسـكـر
  وتدريـب أخـيــــر

لمنتخبنا اليوم

كتب        عوض الكباشي

{  من تدريبات منتخبنا خالل معسكر النمسا



19متابعات السنة )28( - اإلثنين  30 من صفر  1444هـ الموافق 26 سبتمبر 2022م العدد )9884(

في ثاني أيام السباق المحلي للهجن العربية األصيلة

»ترفل« و»مرسال« يتألقان

تواصلت، أمس، ولليوم الثاني على التوالي، منافسات السباق 

الجديد  للموسم  األصيلة  العربية  للهجن  الثاني  المحلي 

2022 - 2023، الذي تنظمه لجنة سباق الهجن بالشحانية، 
ويختتم  متتالية،  أيام   10 ويستمر  الصباحية  الفترة  خالل 

من  كبيرة  مشاركة  وسط  المقبل،  أكتوبر  من  الثالث  في 

اليوم منافسات السباق  التراثية، وتقام  الرياضة  عشاق هذه 

في ثالث أيامه بإقامة أشواط اللقايا )أشواط عامة( لمسافة 4 

كيلومترات.

إقامة األشواط  وجاءت منافسات أمس قوية ومثيرة، وشهدت 

شوطا،   25 مدار  على  عامة(  )أشواط  للحقايق  الختامية 

خصصت 15 منها للبكار و10 للقعدان، جرت جميعها لمسافة 

الـ 3 كيلومترات.

الشوط  الغفران بلقب  »ترفل« ملك ناصر عبدالهادي  وتوجت 

الصدارة  في  حلت  أن  بعد  بكار،  للحقايق  الرئيسي  األول 

4 دقائق و31  مسجلة التوقيت األسرع في السباق بزمن قدره 

وجزأين  ثوان   4 بفارق  متقدمة  الثانية،  من  جزءا  و83  ثانية 

والتي  البعلص،  حمد  حفيظ  ملك  »الفايزة«  على  الثانية  من 

سجلت توقيتا قدره 4 دقائق و35 ثانية و85 جزءا من الثانية، 

سالم  بندر  ملك  ريف،  نصيب  من  الثالث  المركز  كان  فيما 

و37  دقائق   4 في  السباق  مسافة  قطعت  التي  النابت،  مبارك 

ثانية و25 جزءا من الثانية.

في المقابل، حصد »مرسال« ملك فيصل راشد المنصوري، 

مسجال  القعدان،  للحقايق  الرئيسي  األول  الشوط  لقب 

توقيتا قدره 4 دقائق و35 ثانية و15 جزءا من الثانية، متقدما 

بـ14 ثانية على فجاج ملك حمد مبارك النابت، الذي حل في 

المركز الثاني، فيما جاء ذاهب، ملك حسن عبيد السناري، 

في المركز الثالث بزمن قدره 4 دقائق و38 ثانية و9 أجزاء من 

منافسات  الماضي  السبت  يوم  انطلقت  قد  وكانت  الثانية. 

وجاءت  األصيلة  العربية  للهجن  الثاني  المحلي  السباق 

إقامة  وشهدت  ومثيرة،  قوية  للسباق  األول  اليوم  منافسات 

مفتوحة(،  )أشواط  شوطا   15 بواقع  الحقايق  لسن  شوطا   30
مفتوحة  أشواط   9 منها  للقعدان،  و7  للبكار  أشواط   8 بمعدل 

منها   9 خصصت  عامة(،  )أشواط  شوًطا  و15  لإلنتاج،  و6 

للحقايق بكار إنتاج، و6 للحقايق قعدان إنتاج، لمسافة ثالثة 

السلم،  سيح  هجن  ملك  »مشعلة«  وحققت  مترات  كيلو 

أن  بعد  مفتوح،  بكار  للحقايق  الرئيسي  األول  الشوط  لقب 

زمني  توقيت  في  السباق  رحلة  وقطعت  الصدارة،  في  حلت 

منافسات  خالل  األفضل  التوقيت  وهو  دقيقة،   4.27.91 قدره 

)األشواط المفتوحة(، تاركة مركز الوصافة لـ »الوسمية« ملك 

وحلت  دقيقة،   4.28.21 قدره  توقيًتا  مسجلة  المرقاب،  هجن 

مسجلة  الثالث  بالمركز  الشحانية  هجن  ملك  »شقراء« 

توقيتا قدره 4.31.49 دقيقة.

أشواط  إقامة  أيامه  ثالث  في  السباق  منافسات  اليوم  وتشهد 

توقعات  وسط  كيلومترات،   4 لمسافة  عامة(  )أشواط  اللقايا 

بمنافسة قوية للغاية في ظل الجهود المبذولة من أجل هذا 

السباق التراثي المميز.

اليوم تقام منافسات اللقايا »أشواط 
عامة« لمسافة »4« كيلومترات

بمشاركة فئتي مواليد »2013 و2014«

ختام منافسات مهرجان كرة الطاولة
الــبــراعــم  مــهــرجــان  مــنــافــســات  اختتمت 

الرياضي  للموسم  الــطــاولــة  لــكــرة  األول 

االتــحــاد  نــظــمــه  والـــــذي   2023  2022-

اإلعداد  مركز  صالة  على  للعبة،  القطري 

بمشاركة  أبوعبود  رأس  في  والتدريب 

ويهدف  و2014(.    2013( مــوالــيــد  فئتي 

تقام  الــتــي  الــمــهــرجــانــات  هـــذه  تنظيم 

الـــمـــواهـــب،  الكـــتـــشـــاف  دوري  بــشــكــل 

األندية،  كافة  من  منها،  األفضل  واختيار 

الوطنية  المنتخبات  لصفوف  لالنضمام 

الخليجية  المختلفة  االستحقاقات  في 

مواليد  فئة  ففي  والــدولــيــة.   والــعــربــيــة 

2013، فاز اياد محسن محمد العب األهلي 
بالمركز األول، ونال المركز الثاني العب 

العربي جاسم جعفر الصراف، وحل في 

المركز الثالث حمد العبدالله العب نادي 

الخور، فيما نال حسين المحسن العب 

العربي المركز الثالث مكرر.

 وفي فئة مواليد 2014، فاز ربيعة الكواري 

العب نادي قطر بالمركز األول، بينما حل 

في  السليطي  إبراهيم  الفريق  في  زميله 

المنصوري  مبارك  وحل  الثاني،  المركز 

العب نادي قطر أيضا في المركز الثالث، 

وجــــاء زمــيــلــه فـــي الــفــريــق خــالــد 

المركز  فــي  العنسي 

ــرر.   ــك الـــثـــالـــث م

الفرنسي  قــام  المهرجان،  هامش  وعلى 

الفئات  منتخبات  مدرب  جوليان  جيرارد 

العبا   18 بتقييم  الطاولة  لكرة  السنية 

إجــراء  وتــم  و2016   2015 مواليد  فئة  من 

حيث  لهم  االساسية  المهارات  اختبارات 

من  مميزين  العبين   5 على  المدرب  ركز 

المهرجان،  منافسات  ختام  وفــي  هــؤالء. 

مجلس  عضو  الــســادة  بــدر  عبدالله  قــام 

الــطــاولــة  لــكــرة  الــقــطــري  االتـــحـــاد  إدارة 

األولى  الثالث  بالمراكز  الفائزين  بتتويج 

في الفئتين.

وأعـــــرب الـــســـادة عـــن ســعــادتــه بــعــودة 

مهرجان البراعم لكرة الطاولة بعد انقطاع 

3 سنوات بسبب جائحة كورونا.  لمدة 

وقال السادة في تصريح صحفي: »هذه 

صفوف  لعزيز  ستفيدنا  المهرجانات 

موهوبين  بالعبين  الوطنية  المنتخبات 

الموسم  االتحاد هذا  ومميزين، وسيقيم 

لزيادة  ونتطلع  للبراعم  مهرجانت  ثالث 

إلى  مشيرا  المستقبل«..  فــي  عــددهــا 

الــحــالــي  لــلــمــوســم  األول  الــمــهــرجــان  أن 

فاق  المشاركين  من  كبيرا  إقباال  شهد 

هذا  يتزايد  أن  متمنيا  التوقعات..  كل 

اإلقبال خالل المهرجانات المقبلة 

ـــق االتـــــحـــــاد  ـــق ـــح ـــي ل

أهدافه.

عبدالله أمان الخاطر:

طموحاتنـــا كبيـــرة
العام  السر  أمين  الخاطر  أمان  عبدالله  أعرب 

سعادته  عن  والهوكي  للرجبي  للرياضة  للجنة 

ُمتمنًيا  الجديد،  الرياضي  الموسم  بتدشين 

التوفيق للجميع في هذه النسخة الجديدة.

المنتخبات  تحقق  أن  نأمل  الخاطر:  وقال   

في  المشاركة  والسيدات  للرجال  القطرية 

جيدة  نتائج  الدولية  واالستحقاقات  البطوالت 

وتواصل تواجدها في منصات التتويج. 

العام  السر  أمين  الخاطر  الله  عبد  وأوضح 

الرياضية  اللجنة  نجح  الماضي  الموسم  أّن 

البطوالت  من  العديد  تنظيم  في  للرجبي 

على  والمعروفة  التنظيمية  قدراتنا  من  تعزز 

فرصة  وهي  والعالمي،  القاري  المستوَيين 

ثقته  مؤكًدا  القدرات،  هذه  إلظهار  لنا  بالنسبة 

في  األمر  ذات  مواصلة  في  اللجنة  نجاح  في 

قطر   
َّ

أن السيما  الموسم،  من  الحالية  النسخة 

البطوالت.  لكافة  المميز  بالتنظيم  معروفة 

للحفاظ  سنسعى  العام:  السر  أمين  وأضاف 

على تميزنا في المشاركات الخارجية، وكما أن 

كبيًرا  أداًء  قدموا  والسيدات  للرجال  منتخباتنا 

 هدفنا تحقيق المزيد 
َّ

في البطوالت السابقة فإن

من النجاحات، وهو ما يرفع سقف طموحاتنا مع 

شعبية  لها  تكون  ألن  نسعى  التي  الرياضة  هذه 

وقاعدة كبيرة من الالعبين في المستقبل، وهو 

تنظيم  ونحاول  المقبلة،  المرحلة  في  هدفنا 

الجماهير  تجذب  التي  الفعاليات  من  العديد 

والصغار للتعّرف على رياضة الرجبي التي تعد 

حديثه  ختام  وفي  قطر.  في  الرياضات  أعرق  من 

إن  العام  السر  أمين  الخاطر  أمان  عبدالله  قال 

الجديد  للموسم  التحضيرات  أكمل  الجميع 

واإلثارة..  المنافسة  من  الكثير  سيشهد  والذي 

متمنيا أن يكون موسما نموذجيا مميزا.

كشف رزنامة الموسم الجديد خالل احتفالية كبيرة

الرجبي يقيم فعاليات على هامش المونديال
الرجبي  لرياضات  القطرية  اللجنة  كشفت 

الرياضي  الموسم  انطالق  عن  والهوكي، 

الجديد للرجبي 2022 - 2023.

اللجنة، بحضور  أقامته  جاء ذلك خالل حفل 

يوسف جهام الكواري رئيس اللجنة وعبدالله 

أمان الخاطر أمين السر العام وأعضاء اللجنة 

باإلضافة إلى العبي المنتخب القطري للرجال 

والسيدات.

من  العديد  على  الموسم  رزنامة  وتشتمل 

القارية  والمشاركات  المحلية  البطوالت 

القطري  المنتخب  بمشاركة  تبدأ  واإلقليمية 

في  بإيران،  آسيا  غرب  بطولة  في  للرجال 

أكتوبر   4 إلى  الجاري  سبتمبر   29 من  الفترة 

المقبل  الثالثاء  المنتخب  وسيسافر  المقبل 

فيما  البطولة،  منافسات  لخوض  إيران  إلى 

دبي  بطولة  في  السيدات  منتخب  سيشارك 

أكتوبر  و22   21 يومي  للرجبي  المفتوحة 

المقبل بدبي.

الرياضي للرجبي مشاركة  الموسم  ويتخلل 

النسخة  منافسات  في  القطري  المنتخب 

للرجبي،  الممتاز  الخليجي  للدوري  األولى 

 10 من  الفترة  في  الكويت  تستضيفها  والتي 

 6 مدى  على  وستقام  مارس،   10 إلى  فبراير 

والكويت  قطر  منتخبات  بمشاركة  جوالت 

البحرين والسعودية.. على أن يسدل الستار 

البطولة  بإقامة  الموسم  منافسات  على 

الرمضانية في 29 مارس المقبل إلى 19 أبريل 

والتي ستشتمل على 4 جوالت تنافسية.

اللجنة  رئيس  الكواري  جهام  يوسف  وأكد 

القطرية لرياضات الرجبي والهوكي، جاهزية 

الجديد  الموسم  منافسات  النطالق  اللجنة 

لرياضة الرجبي 2022 - 2023.

أردنا  الحفل  هذا  »خالل  الكواري:  وقال 

الموسم  منافسات  انطالق  عن  نعلن  أن 

بطوالت  ستتضمن  والتي  للرجبي  الجديد 

السنية  وللفئات  والسيدات  للرجال  محلية 

القطري  للمنتخب  خارجية  ومشاركات 

الدوري  أن  مبينا  والسيدات«،  الرجال  لفئتي 

وبطولة  والـ15  الـ7  بطولة  يتضمن  المحلي 

إلى  ونوه  السيدات.  ودوري  سنة   15 تحت 

في  للرجبي  القطري  المنتخب  نجاحات 

غرب  بطولة  لقب  بإحراز  السابقة  المواسم 

منتخب  حقق  فيما  مرات،  عدة  للرجال  آسيا 

آخر  وفي  مرتين،  البطولة  لقب  السيدات 

الميدالية  المنتخب  حصد   2021 بطولة 

البرونزية  والميدالية  للسيدات  الفضية 

للرجال، مشيرا إلى أن الموسم الحالي حافل 

الخارجية  مشاركاتهم  خالل  بالتحديات 

المقبلة.

ستقدم  الرجبي  لجنة  أن  الكواري  وكشف 

العالم  كأس  بطولة  خالل  خاصة  فعاليات 

نوفمبر   20 من  الفترة  في   ،2022 قطر   FIFA
من  »نحن  وقال:  المقبلين  ديسمبر   18 إلى 

القدم،  لكرة  القطري  للمنتخب  الداعمين 

كأس  في  سيشاركون  متطوعون  ولدينا 

واستثنائي  كبير  حدث  أنه  خاصة  العالم.. 

ونعمل جميعا من أجل إنجاح البطولة«.

عوض الكباشي كتب

لجولة لونجين العالمية بنيويورك

»ديسر« يفوز بلقب الجائزة الكبرى
بلقب  ديسر  دانيال  األلماني  الفارس  فاز 

الجائزة الكبرى لجولة نيويورك )الرابعة 

العالمية  لونجين  جوالت  ضمن  عشرة( 

فريق  حقق  فيما  الحواجز،  قفز  ألبطال 

لدوري  الكبرى  الجائزة  لقب  ليونز  براغ 

نفسها،  الجولة  خالل  للفرق  األبطال 

مدينة  في  جفرنرز  بجزيرة  أقيمت  التي 

نيويورك األميركية.

الجواد  على  ديسر  دانيال  وشارك 

قدره  زمنا  وحقق  توباجو«،  »سكوديريا 

جولة  في  أخطاء  بدون  ثانية   41.07
 100 قدرها  مالية  بجائزة  ليفوز  التمايز، 

براغ  فريق  حقق  المقابل،  في  يورو.  ألف 

ليونز لقب الجائزة الكبرى لدوري األبطال 

دوري  ستوكهولم  فريق  ويتصدر  للفرق، 

األبطال للفرق بعد 14 جولة برصيد 275 

برلين  فريق  الترتيب  في  يليه  نقطة، 

إيجلز برصيد 274 نقطة.
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في اختبار قوي للمنتخبين قبل كأس العالم »قطر 2022«

ألمانيا وإنجلترا.. قمة مثيرة

يستعد منتخب إنجلترا لمواجهة نارية من العيار الثقيل، 

بمثابة  لتكون  ألمانيا  منتخب  نظيره  وبين  بينه  ستجمع 

بطولة  منافسات  ضمن  وذلك  المنتخبين،  بين  قوية  قمة 

فعاليات  الستكمال  عادت  التي  األوروبية،  األمم  دوري 

لعدة  توقف  فترة  بعد  والسادسة  الخامسة  الجولتين 

أشهر.

منتخب  نظيره  مع  نارًيا  موعًدا  انجلترا  منتخب  ويضرب 

دور  من  السادسة  الجولة  منافسات  ضمن  وذلك  ألمانيا، 

األمم  دوري  مسابقة  من  الثالثة  للمجموعة  المجموعات 

األوروبية.

وتقام المباراة في تمام الساعة العاشرة إال ربعا مساء بتوقيت 

مكة المكرمة، ويستضيف استاد ويمبلي أحداث المباراة.

الثالثة والتي تضم المجر،  ويقع المنتخبان في المجموعة 

وايطاليا، والمانيا، وانجلترا.

المجموعة  في  الثالث  المركز  المانيا  منتخب  ويحتل 

لقاء  في  فاز  حيث  لقاءات،   5 من  جمعها  نقاط   6 برصيد 

وتعادل في 3 وخسر مباراة وحيدة.

المجموعة  ترتيب  انجلترا  منتخب  يتذيل  المقابل  في 

أي  في  يفز  لم  لقاءات،   5 من  جمعهما  نقطتين  برصيد 

مباراة، وتعادل في اثنتين وخسر في 3.

األحد،  أمس  تدريباته  القدم  لكرة  األلماني  المنتخب  وأنهى 

قبل  وذلك  المتاحين،  الـ21  الالعبين  جميع  بمشاركة 

ملعب  في  اإلنجليزي  المنتخب  لمواجهة  لندن  إلى  السفر 

ويمبلي.

حيث  اآلن،  بعد  البطولة  في  طموح  أي  المنتخبان  يملك  وال 

أي  يحقق  لم  الذي  اإلنجليزي،  المنتخب  هبوط  تأكد 

األلماني،  المنتخب  ابتعد  فيما  الثاني،  للمستوى  انتصار، 

صدارة  على  المنافسة  عن  الثالث،  المركز  صاحب 

المجموعة، ولن يتمكن من المشاركة في نهائيات البطولة 

التي تقام العام المقبل.

وتأكد خروج المنتخب األلماني، من المنافسة على التأهل 

للنهائيات، بعد الخسارة أمام ضيفه المجري بهدف نظيف 

نفسه  الوقت  في  اليبزيج،  بمدينة  أقيمت  التي  المباراة  في 

خسر المنتخب اإلنجليزي بهدف نظيف أمام إيطاليا.

البطولة  انهاء  األقل  على  األلماني  المنتخب  يريد  ولكن 

اختيار  قبل  للفريق  مباراة  آخر  ستكون  ألنها  جيد،  بشكل 

القائمة التي ستشارك في بطولة كأس العالم قطر 2022.

استعادة  »نريد  المنتخب:  مدير  بيرهوف  أوليفر  وقال 

مستوانا وبالطبع استعادة الثقة«.

وتم تقليص عدد الفريق إلى 21 العبا بسبب إيقاف أنطونيو 

في  نميتشا  لوكاس  وإصابة  مدريد،  ريال  العب  روديجر، 

الركبة، حيث ترك الالعبان الفريق.

المنتخب  جماهير  من  لهجوم  ساوثجيت  وتعرض 

بسبب  ايطاليا،  أمام  فريقه  مباراة  نهاية  عقب  االنجليزي، 

المجموعة  قاع  احتاللهم  بعد  البطولة،  المنتخب  توديع 

الثالثة من المستوى األول بنقطتين فقط من 5 مباريات.

قطر  العالم  كأس  لبطولة  االنجليزي  المنتخب  وتأهل   

2022، وأوقعته القرعة بالمجموعة الثانية، رفقة منتخبات 
إيران والواليات المتحدة األميركية، وويلز.

وكان هاري كين، مهاجم توتنهام هوتسبير، قد وجه رسالة 

لجماهير المنتخب اإلنجليزي، عقب مباراة إيطاليا.

المنتخب  بقميص  مباراة   74 في  كين  هاري  وشارك 

عام  من  مارس  في  األولى  للمرة  انضمامه  منذ  اإلنجليزي 

14 لزمالئه في الفريق. 50 هدًفا وصنع  2015، وسجل 
العالم، كانت  6 مباريات ببطولة كأس  ويملك هاري كين 

وتوج  أهداف،   6 وسجل  الماضية،  النسخة  في  جميعها 

بجائزة هداف البطولة في هذه النسخة، واحتل المنتخب 

تحديد  مباراة  في  الخسارة  بعد  الرابع  المركز  اإلنجليزي 

بهدفين  بلجيكا  منتخب  ضد  والرابع  الثالث  المركزين 

دون رد.

{ منتخب إنجلترا { منتخب ألمانيا

أو الغياب عن المونديالبلهندة:

أراوخو حائر بين طريق »فاتي«سنخوض ودية باراجواي بجدية
للتعافي من  الذي سيسير فيه  الطريق  أراوخو، مدافع برشلونة، حائرا بشأن  رونالد  األوروجواياني  ال يزال 

اإلصابة التي تعرض لها مؤخرا.

عضلة  في  إصابة  من  أراوخو  معاناة  أعلن  برشلونة،  كان 

بالفخذ األيمن، والتي يمكن التعافي منها بتدخل جراحي أو 

عالج محافظ دون جراحة.

فإن  اإلسبانية،  ديبورتيفو«  »موندو  لصحيفة  ووفقا 

لذا  الخيارين،  بين  حائرا  يزال  ال  أراوخو 

برشلونة،  أطباء  مع  اجتماعا  سيعقد 

اليوم اإلثنين، التخاذ القرار النهائي..

فترة  أن  إلى  الصحيفة،  وأشارت 

إلى   6 من  ستكون  أراوخو  غياب 

أجرى  وإذا  األقل،  على  أسابيع   8
عن  بالغياب  مهدد  فإنه  جراحة 

كأس العالم »قطر 2022«.

وسيكون العالج المحافظ أسرع 

نظريا في توقيت عودة الالعب للمباريات، لكنه ليس موثوقا مثل الجراحة.

على  المحافظ  العالج  فضل  برشلونة،  نجم  فاتي،  أنسو  أن  وأوضحت 

الجراحة، لكن عودته ألفضل حالة في المباريات لم تأت سريعا.

أستراليا تجدد فوزها على نيوزيلندا
جارتها  على  فوزها  أستراليا  جددت 

نيوزيلندا عندما تغلبت عليها -2صفر 

ألف   35 وأمام  أوكالند  في  األحد  أمس 

كرة  في  ودية  دولية  مباراة  في  متفرج 

األولى  استعدادات  إطار  في  القدم 

لنهائيات كأس العالم قطر 2022.

وسجل ميتشل دوك )54( وجايسون 

جزاء(  ركلة  من   80( كامينغز 

الهدفين..وكانت أستراليا حسمت 

أيام في  األولى قبل ثالثة  المواجهة 

صالحها في بريزبين بهدف وحيد 

سجله أوير مابيل )35(.

أن  المغرب،  منتخب  العب  بلهندة،  يونس  أكد 

أمام  الودية  مباراتهم  سيخوضون  األسود  العبي 

باراجواي غدا الثالثاء في مدينة إشبيلية اإلسبانية، 

بكل جدية وثقة وحماس.

»الفوز  تليفزيونية:  تصريحات  في  بلهندة  وأضاف 

الثقة،  من  كثيرة  جرعات  منحنا  قد  تشيلي  على 

على  سلبي  انعكاس  له  يكون  أن  دون  لكن 

ذهننا أو يسقطنا في فخ الغرور«. 

المغربي  المنتخب  أن  بلهندة  واعترف   

تشيلي  على  المهم  الفوز  لتكريس  سيسعى 

أمام  إيجابية  نتيجة  بتحقيق   ،)0-2(

باراجواي.

{ بلهندة

{ أرواخو

بعد سقوط األسود الثالثة للدرجة الثانية

كين يقدم وعدا للجماهير
منتخب  قائد  كين،  هاري  قدم 

األسود  لجماهير  وعدا  إنجلترا، 

الثالثة عقب تراجع نتائج المنتخب 

في دوري األمم األوروبية.

الثالثة  األسود  منتخب  وهبط 

دوري  في  الثانية  الدرجة  إلى 

األمم، بعد الفشل في تحقيق 

مباريات   5 أول  خالل  فوز  أي 

المجموعات. بمرحلة 

أمام  إنجلترا  منتخب  وخسر 

ذلك  ومع   ،)1  -  0( اإليطالي  مضيفه 

أن منتخب بالده يمكن  يعتقد كين 

ألمانيا  يواجه  عندما  يتعافى  أن 

اليوم.

على  حسابه  عبر  كين،  وكتب 

لم  النتائج  أن  »نعلم  »إنستجرام«: 

نحن  كمجموعة  أردنا،  كما  تكن 

نعرف ما نحن بصدده«.

تعرض إلصابة بالوجه

رونالدو يحمس جمهور البرتغال
وجه كريستيانو رونالدو، 

يونايتد،  مانشستر  نجم 

منتخب  جمهور  إلى  رسالة 

على  الفوز  عقب  البرتغال، 

ضمن   ،)0  -  4( التشيك 

منافسات دوري األمم األوروبية..

حسابه  على  رونالدو،  ونشر 

االجتماعي  التواصل  بموقع 

»تويتر« صورة له من االحتفال بأحد 

أهداف المباراة، وكتب عليها: »مباراة 

رائعة.. انتصار مهم للفريق، ما زلنا 

للجمهور  شكرا  هدفنا..  على  نركز 

البرتغالي على الدعم الرائع«.

في  قوية  إلصابة  رونالدو  وتعرض 

سقط  بعدما  المباراة،  خالل  الوجه 

عقب  أنفه  من  تنهال  والدماء  أرضا، 

فاسليش  توماس  مع  قوي  التحام 

حارس التشيك.

{ رونالدو

فاران عن اتهام بوجبا بالسحر:

نـــشــــــعر بـــالـــقــلـــــق!
علق رافائيل فاران مدافع مانشستر يونايتد اإلنجليزي 

على االتهامات الجديدة الموجهة لزميله في المنتخب 

ضد  السحر  ألعمال  األخير  لجوء  بشأن  بوجبا،  بول 

زمالئه.

األمر  مع  نتعامل  »ال  صحفي  مؤتمر  في  فاران  وقال 

ونحاول  معينة،  بطريقة  بالقلق  نشعر  بل  ببالدة، 

التركيز في أرض الملعب، وهذه أولوية كل العب في 

الفريق«.

نتعامــــل  »ال  السابق  مدريــــد  ريال  العب  وكـــرر 

ونركز  جدا،  جيد  بشكل  نتعايش  ببالدة، 

درجات  بأقصى  نتحلى  أن  ونحاول  أهدافنا  على 

االحترافية«.

وتحدث رافائيل فاران عن نفسه، مؤكدا أنه جاهز فنيا 

وبدنيا بعد االنتظام في فترة إعداد مانشستر يونايتد، 

العمل  ومواصلة  وشاق،  طويل  موسم  »ينتظرنا  مردفا 

بجدية تعد أمرا مهما«.

{ فاران


