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»السيلية« يعلن تعاقده مع المغربي إسماعيل خافي
إسماعيل  المغربي  المهاجم  مع  رسميا  تعاقده  السيلية   نادي  أعلن   

خافي، وذلك لالنضمام لصفوف الفريق  قادما من نادي الجيش الملكي 

المغربي.

السيلية،  إدارة نادي  الرسمي: »نجح مجلس  النادي عبر موقعه  وذكر 

برئاسة السيد عبد الله العيدة، في التعاقد مع المهاجم الدولي المغربي 

إسماعيل خافي، بعقد يمتد حتى نهاية الموسم، قابل للتجديد .

ووقع الالعب البالغ من العمر 27 عاما رسميا على عقد انضمامه، بحضور 

السيد محمد علي المري نائب رئيس النادي.

الشيخ سحيم بن عبدالعزيز نائب رئيس النادي يؤكد بعد رباعية الصقور:

»الرباعية« تليق باسم »القطراوي«

بن  سحيم  الشيخ  سعادة  أعرب 

عبدالعزيز آل ثاني نائب رئيس نادي 

بالفوزالعريض  سعادته  عن  قطر، 

صالل،  أمام  الفريق،  حققه  الذي 

من  الـ11  الجولة  في   ،1 /  4 بنتيجة 

.QNB دوري نجوم

المباراة:  وقال في تصريحات له عقب 

الحمد لله حققنا فوزا مهّما، بعد مباراة 

باسم  تليق  الالعبون،  قدمها  كبيرة 

النادي، وأشكر الالعبين والمدرب أيضا 

فترة  خالل  به  قاموا  الذي  العمل  على 

التوقف، فبصمة الجهاز اإلداري والفني 

ظهرت من خالل النتائج التي حققناها.

وأضاف: استراتيجية الفريق واضحة، 

ونعمل  حدة،  على  مباراة  كل  نأخذ 

أصبحنا  حيث  الفريق،  تطوير  على 

عال،  مستوى  على  العبين  نملك 

الله  شاء  وإن  الكثير،  ينقصنا  ولكن 

ريتم  تصاعد  مع  المقبلة  المرحلة  في 

بصورة  الفريق  سيخرج  المباريات 

أفضل، وهذا ما نتطلع إليه.

أصبحت  النادي  استراتيجية  وتابع: 

أن  نريد  حيث  الصحيح،  الطريق  في 

يكون لدينا فريق تنافسي، ونقدم أيضا 

مباريات  أمامنا  واآلن  لدورينا،  إضافة 

القسم الثاني التي ستكون صعبة، وإن 

شاء الله سنخرج بصورة جيدة.

على  ضغوطات  أي  توجد  ال  وواصل: 

لديه،  ما  أفضل  يقدم  الكل  الالعبين، 

نتائج  تحقيق  على  الفريق  ويساعد 

عالميين  نجوما  نملك  حيث  جيدة، 

الخبرة  يملكون  مواطنين  والعبين 

أيضا.

بن  سحيم  الشيخ  سعادة  ووجه 

لجماهير  رسالة  ثاني،  آل  عبدالعزيز 

نتمنى  قائال:  القطراوي،  الملك 

تواجدكم معنا في الفترة المقبلة.

بحضور سفير أرمينيا وهاني بالن

رئيس اتحاد الكرة يستقبل 
رئيس البرلمان »األرمني«

بن  حمد  الشيخ  سعادة  استقبل 

خليفة بن أحمد آل ثاني رئيس االتحاد 

بمقر  الثالثاء  أمس  القدم  لكرة  القطري 

االتحاد ببرج البدع – سعادة السيد ألين 

بجمهورية  البرلمان  رئيس  سيمونيان 

أرمينيا المتحدة، وسعادة السيد أرمين 

أرمينيا  جمهورية  سفير  سركيسيان 

لدى الدولة.

وحضر اللقاء عن الجانب القطري هاني 

التنفيذية  اللجنة  عضو  بالن  طالب 

ومنصور  القدم،  لكرة  القطري  باالتحاد 

القطري  لالتحاد  العام  األمين  األنصاري 

لكرة القدم، وعلي داوود المدير التنفيذي 

لمكتب الرئيس ومشتاق الوائلي المدير 

المؤسسي  التطوير  لمكتب  التنفيذي 

واالستراتيجي في االتحاد القطري لكرة 

القدم.

 جرى خالل اللقاء التباحث في المواضيع 

تعزيزها  وسبل  المشترك  االهتمام  ذات 

المجاالت  مختلف  في  الجانبين  بين 

الُكروية في ظل العالقات المتميزة التي 

تربط الجانبين القطري واألرمني.

تعزيز  فرص  الحضور  ناقش  كما 

واستثمار العالقات األخوية بين البلدين 

الصديقين، والعالقات الثنائية، لما فيه 

قطر  من  كٍل  في  القدم  كرة  مصلحة 

تعزيز  في  القدم  كرة  ودور  وأرمينيا، 

من  رحبة  آفاق  إلى  بها  والسمو  العالقات 

التعاون المثمر والبناء.

أشكر المدرب سفري وبصمته »واضحة« مع الفريق 

{ الشيخ سحيم بن عبدالعزيز آل ثاني

طموحنا 

»فريق 

تنافسي« .. 

يكون إضافة 

كبيرة لدوري 

النجوم 

ال توجد 

ضغوطات 

على الالعبين 

وننتظر

 دعم 

الجماهير 

كتب           وحيد بوسيوف

الصراع يتواصل اليوم لبلوغ الدور الثاني

مواجهات قوية في بطولة الفرجان بالمرخية
ضمن  مباريات  أربع  األربعاء،  اليوم  مساء  تجرى 

الرابعة من منافسات دورالمجموعات لبطولة  الجولة 

ينظمها  والتي  »المرخية«،  الثامنة  الفرجان  مالعب 

للجميع،  للرياضة  القطري  االتحاد  عليها  ويشرف 

في  ويشارك  والشباب،  الرياضة  وزارة  مظلة  تحت 

منافسات البطولة ستة عشر فريقا، تضم حوالي 168 

شخصا، ما بين العب وإداري.

سميسمة  فريقا  اليوم،  األولى  المباراة  في  ويلتقي 

وتجمع  دقائق،  وعشر  الخامسة  الساعة  في  والمايدة 

خالد،  وعين  لوسيل  فريقي  بين  الثانية  المباراة 

تمام  في  ويعقبها  دقيقة،  وخمسين  الخامسة  في 

السادسة والنصف مباراة ثالثة، تضع فريقي العديد، 

حالول  بلقاء  المواجهات،  وتختتم  لوجه،  وجها  والهالل 

في  دقائق،  وعشر  السابعة  الساعة  عند  ودخان، 

المواجهة الرابعة واألخيرة الليلة.

انطلقت  قد  البطولة،  من  الثامنة  النسخة  وكانت 

المرخية،  فرجان  مالعب  على  الماضي،  األحد  يوم 

أربع مباريات، أسفرت عن تفوق فريق  إقامة  من خالل 

مقابل  أهداف  بأربعة  خالد  عين  فريق  على  السد 

الثانية فوز فريق الهالل  هدفين، بينما أعلنت المباراة 

على معهد الشرطة، بهدفين دون رد، كما تفوق فريق 

دخان بثالثية نظيفة على منافسه فريق لبصير، في 

دخان،  فريق  خاللها  من  سيطر  التي  الثالثة،  المباراة 

في  الرابعة  المباراة  وسجلت  اللعب،  مجريات  على 

خليفة،  ومدينة  المايدة،  فريقي  بين  البداية  جولة 

التعادل بدون أهداف.

المجموعات  الثانية، في دور  وشهدت مباريات الجولة 

والتي أقيمت أول أمس اإلثنين، اكتساح فريق النصر 

لمنافسه فريق حالول، بخماسية رائعة دون رد، بدوره 

بهدف  سميسمة  على  الفوز  تحقيق  من  معيذر  تمكن 

والعديد  الوكرة  مباراة  أسفرت  بينما  الشيء،  مقابل 

الختام،  مباراة  وجاءت  فريق،  لكل  بهدف  التعادل  عن 

ولوسيل،  الوعب  فريقي  بين  األول،  أمس  جولة  في 

{ لقطات من المنافسات بالتعادل السلبي دون أهداف.

أصدره االتحاد الدولي

أدعم »الشاطئية« ثاني التصنيف العالمي
حافظ  قنا-  )سويسرا(-  لوزان 

الطائرة  للكرة  القطري  المنتخب 

الشاطئية للرجال، المكون من الثنائي 

على  تيجان،  وأحمد  يونس  شريف 

الثاني في التصنيف العالمي  المركز 

للعبة  الدولي  االتحاد  أصدره  الذي 

حديثا.

وحافظ المنتخب القطري على المركز 

نقطة   )7,220  ( جمع  أن  بعد  الثاني 

هولندا  منتخب  ثنائي  مع  مشتركا 

المركز  على  الحاصل  وميوسن  بروير 

الثاني أيضا بذات الرصيد من النقاط، 

»مول  النرويجي  الثنائي  تصدر  بينما 

 )8,450  ( وسوروم« التصنيف، برصيد 

نقطة.

وكان المنتخب القطري للكرة الطائرة 

البطولة  بلقب  توج  قد  الشاطئية 

)بندر  بمدينة  أقيمت  التي  اآلسيوية 

عباس( اإليرانية، كما أحرز الميدالية 

بجنوب  تاون  كيب  لبطولة  البرونزية 

إفريقيا، إحدى الجوالت العالمية التي 

 16 أفضل  بمشاركة   ،FIVB نظمها 

.Elite 16 منتخبا تحت تصنيف

المتوج  القطري،  المنتخب  وحقق 

أولمبياد  في  البرونزية  بالميدالية 

النتائج  من  العديد   ،2020 طوكيو 

المتميزة في السنوات األخيرة، بقيادة 

يونس  شريف  المتميز  الثنائي 

مستويات  قدما  إذ  تيجان  وأحمد 

أبهرت الجميع، وجعلت المنتخب من 

التصنيف  في  العالم  منتخبات  أوائل 

العالمي.

{ ثنائي األدعم

{ جانب من االجتماع

كتب         محمد الجزار

على حساب الشمال والشرطة

فوز الخور والعربي في دوري الطائرة

على  الفوز  والعربي،  الخور  فريقا  حقق 

الشمال والشرطة في المباراتين اللتين 

الجولة  ضمن  أمس،  مساء  أقيمتا 

للكرة  العام  الدوري  بطولة  من  الثالثة 

الطائرة للرجال لموسم 2022 - 2023.

في المباراة األولى، واصل الخور انطالقته 

الشمال  على  وتغلب  الدوري،  في  القوية 

 ،-18  25   / بواقع  صفر(   -  3( بنتيجة 

و25 20-، و25 18-/ ، محققا الفوز الثالث 

الثالث  بالمركز  ليتمسك  التوالي  على 

في  الشمال  بقي  فيما  نقاط،   8 برصيد 

المركز السابع بثالث نقاط.

على  العربي  فاز  الثانية،  المباراة  وفي 

الشرطة بثالثة أشواط دون رد بواقع:   25 

14- ، ليرفع رصيده  و25   ،-18 و25   ،-22
إلى 6 نقاط في المركز الرابع، بينما بقي 

بثالث  السادس  المركز  في  الشرطة 

نقاط.

اليوم  الجولة  هذه  منافسات  وتختتم 

 األربعاء  بمباراة واحدة تجمع الوكرة مع 

األهلي.

من  األول  القسم  مباريات  وتتواصل 

والعشرين  التاسع  حتى  الدوري  بطولة 

عشرة  بمشاركة  المقبل،  مارس  من 

فرق، وتلعب جميع المباريات على صالة 

االتحاد القطري للكرة الطائرة.

{ من منافسات الدوري 

{ العلي مع نائب رئيس الكويت

سلة السد 
تخسر أمام الكويت

تركي العلي يقدم درعا لنائب رئيس النادي

أمام  السد  بنادي  السلة  كرة  فريق  خسر 

بطولة  في   ،84 /94 بنتيجة  الكويتي  الكويت 

هي  الخسارة  هذه  وتعتبر  آسيا..  غرب 

السد  خسر  أن  بعد  الكويتي  أمام  الثانية 

الموسم  في  والكأس  الدوري  ثنائية  بطل 

الكويتي  وحقق  الماضية،  الجولة  الماضي 

الفوز الرابع له في المجموعة، وحسم بطاقة 

التأهل قبل جولتين من ختام منافسات دور 

المجموعات.

البطولة،  في  متفاوته  الفرق  حظوظ  وتعتبر 

مباشرة  المجموعة  متصدر  يتأهل  حيث 

الفرق  تلعب  بينما  النهائي  ربع  الدور  إلى 

أصحاب المركزين الثاني والثالث المباريات 

التأهيلية، فيما يخرج الرابع من المنافسة.

المرحلة  إلى  الفائزان  الفريقان  وسيتأهل 

 »WASL« النهائية لدوري السوبر لغربي آسيا

والتي   ،2023 البطلة  لألندية  آسيا  وكأس 

اإلنتركونتيننتال،  كأس  إلى  بطلها  يصل 

أعلى مسابقة لألندية في االتحاد الدولي لكرة 

.»FIBA« السلة

قدم تركي ناصر العلي المدير التنفيذي في 

نادي السد، درعًا تذكاريا إلى بدر العصيمي 

عقب  الكويتي  الكويت  نادي  رئيس  نائب 

والكويت  السد  بين  جمعت  التي  المباراة 

مساء أمس على صالة نادي الغرافة.

عوض الكباشي كتب
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الملك يواصل عروضه القوية ويحقق الفوز برباعية على أم صالل

»القطراوي« يقسو على الصقور

تفوق نادي قطر على أم صالل، بنتيجة 

1-، خالل المباراة التي أقيمت أمس   4
جاسم  بن  ثاني  استاد  على  الثالثاء، 

 11 الـ  األسبوع  ضمن  الغرافة،  بنادي 

من الدوري القطري.

من  كل  قطر  نادي  رباعية  وسجل 

 ،2 الدقيقة  في  سوريا  سيبستيان 

معتز البسطامي في الدقيقة 18، وبدر 

في  وماالنجو   ،55 الدقيقة  في  بانون 

الدقيقة 60.

الهدف  كودجيا  جوناثان  سجل  فيما 

الوحيد ألم صالل في الدقيقة 27.

إلى  رصيده  قطر  نادي  رفع  الفوز  وبهذا 

بفارق  الرابع،  المركز  في  نقطة   16
المركز  صاحب  عن  فقط  نقطتين 

أم  رصيد  تجمد  فيما  الوكرة،  الثالث 

صالل عند 7 نقاط في المركز العاشر.

نادي  من  قوية  جاءت  المباراة  بداية 

تسجيل  من  تمكن  الذي  قطر، 

بواسطة   2 الدقيقة  في  مبكر  هدف 

جميلة،  برأسية  سوريا  سيبستيان 

صالل،  أم  فريق  حسابات  أربك  ما  وهو 

المبكر  بالهدف  كبير  بشكل  وتأثر 

للملك القطراوي.

بالنتيجة،  يعود  أن  صالل  أم  وحاول 

الكرة  على  باالستحواذ  أكثر  واكتفى 

التكتل  أمام  فرص  لخلق  ومحاولته 

نادي  جانب  من  كان  الذي  الدفاعي 

من  حرمانه  حاول  حيث  قطر، 

الخطيرة  للفرص  افتقد  لكنه  الكرة، 

السانحة لتعديل النتيجة.

فيها  تمكن  التي   18 الدقيقة  لتأتي 

الهدف  تسجيل  البسطامي  معتز 

فشل  رائعة،  برأسية  لفريقه،  الثاني 

أبوبكر  خليفة  صالل  أم  مرمى  حارس 

من صدها.

فرصة  أول  صالل  ألم  وسنحت 

لتسجيل هدف التقليص في الدقيقة 

نادي  مرمى  بحارس  انفراده  بعد   ،22
تسديدة  لكن  عبدالناصر  ساطع  قطر 

الالعب مرت بعيدة.

المحاولة  في  كودجيا  جوناثان  ونجح 

التقليص  هدف  تسجيل  من  الثانية 

تسديدة  خالل  من   ،27 الدقيقة  خالل 

فشل  العمليات  منطقة  داخل  قوية 

ساطع العباسي في صدها.

الهجومية  محاوالته  صالل  أم  وواصل 

التعادل، لكن لم تفلح  بحثا عن هدف 

في  محاولته  جل 

اختراق دفاع نادي قطر الذي كان قويا.

قطر  نادي  بتقدم  األول  الشوط  وانتهى 

بنتيجة 2 1- على أم صالل.

تفوق  تظهر  األول  الشوط  إحصائيات 

على  استحواذ  حيث  من  صالل  أم 

هي   ،%  43 مقابل   %  57 بنسبة  الكرة 

لعب  التي  الطريقة  على  قليلة  نسبة 

بها الصواعيق، وكذلك اللعب المباشر 

الذي اعتمد عليه نادي قطر.

سدد  فقد  التسديدات،  مسوى  وعلى 

على  كرتان  منها  كرات   4 قطر  نادي 

صالل  ألم  تسديدات   6 مقابل  المرمى، 

منها 3 تسديدات على المرمى.

ركنيتين  على  قطر  نادي  وتحصل 

مقابل 3 ركنيات لفريق أم صالل.

الثاني  الشوط  في  صالل  أم  وسعى 

فريقا  وجد  لكنه  النتيجة،  في  للعودة 

نتائجه،  تحسنت  جيدة  بفترة  يمر 

أجل  من  كبير  بحافز  اللقاء  وخاض 

حصد أكبر عدد ممكن من النقاط.

يبحث  صالل  أم  كان  الذي  الوقت  وفي 

يعيده  التعادل  هدف  تسجيل  عن 

القطراوي  الملك  المباراة، تمكن  ألجواء 

المرة  هذه  الثالث  الهدف  إضافة  من 

بانون  بادر  المغربي  المدافع  بواسطة 

بعد   ،55 الدقيقة  في  رائعة  بطريقة 

رسن  بشار  العراقي  نفذها  مخالفة 

مسجاًل  المتابعة،  في  بانون  وجدت 

ثاني أهدافه هذا الموسم.

بعد  للخلف  قطر  نادي  يتراجع  ولم 

كان  بل  الثالث،  الهدف  تسجيله 

المبادر في الهجوم، وسط تراجع كبير 

بشكل  تأثر  الذي  صالل  أم  فريق  من 

قطر،  لنادي  الثالث  الهدف  بعد  كبير 

وهذا ما ساهم في تسجيل هذا األخير 

الهدف الرابع بواسطة ماالنجو واألول له 

في المباراة بالدقيقة 60.

فيها  تعرض  التي   62 الدقيقة  لتأتي 

بعد  قطر،  نادي  مدافع  ماجد  إبراهيم 

العب  ابراهيم  إسماعيل  على  تدخله 

أم صالل.

المباراة  في  منطقه  قطر  نادي  وفرض 

وكان فيها األفضل، حتى بعد تسجيله 

 10 بـ  بلعبه  يتأثر  ولم  أهداف،  ألربعة 

العبين ألكثر من نصف ساعة، حيث 

كاد أن يضيف أهدافا أخرى، من خالل 

مهمة  من  صعبت  التي  الثابتة  الكرات 

أم صالل في لقاء أمس.

83 أن  وحاول ناصر النصر في الدقيقة 

يباغت حارس مرمى نادي قطر ساطع 

العباسي، بتسديدة قوية أبعدها هذا 

األخير بصعوبة للركنية.

{ فوز عريض للقطراوي { لقطة من المباراة

{ فرحة سيبستيان بالهدف

تشكيلتا الفريقين

العمادي، خافيير مارتينيز،  العباسي )حارس مرمى(، عمر  قطر: ساطع 
أحمد،  خالد  البسطامي،  معتز  بنون،  بدر  بير،  ناصر  رسن،  بشار 

سيبستيان سوريا، ماالنجو، ابراهيم ماجد.

أم صالل: خليفة أبوبكر )حارس مرمى(، عمر يحيى، اسماعيل ابراهيم، 
عبدالله خفيفي، علي محمد، كواتش يوبل، عادل علوي، جواو تيكسيرا، 

ناصر النصر، عبدالرحمن زكي، جوناثان كودجيا.

وحيد بوسيوف كتب

ماالنجو.. يواصل التألق
 ،QNB واصل الالعب الكونغولي ماالنجو تألقه مع نادي قطر، في دوري نجوم

في المباراة على التوالي التي يشارك فيها بقميص الملك، بعد أن سجل 

هدفا في مباراة أمس التي جمعت فريقه أمام أم صالل، وانتهت بفوز نادي 

قطر بنتيجة 4-1. وسجل ماالنجو الهدف الرابع لفريقه خالل الدقيقة 60، 

ليؤكد من جديد أنه سيقدم إضافة كبيرة للفريق خالل الموسم الحالي، 

في  الرابع  المركز  الحتالل  قادته  جيدة  بفترة  يمر  قطر  نادي  أن  خاصة 

أمام  الماضية  المباراة  الدوري. وكان ماالنجو قد سجل في  جدول ترتيب 

الغرافة هاتريك، ساهم من خالله في فوز الملك على الفهود برباعية نظيفة 

بالجولة التاسعة من الدوري.

بانون مدافع بدرجة هداف

أمس  قطر  نادي  حققه  الذي  الفوز  في  بانون  بدر  المغربي  الدولي  ساهم 

على أم صالل بنتيجة 4 1-، خالل المباراة التي أقيمت على استاد ثاني بن 

.QNB جاسم بنادي الغرافة، لحساب الجولة الـ11 من دوري نجوم

نفذها  مخالفة  بعد   55 الدقيقة  في  لفريقه  الثالث  الهدف  بانون  وسجل 

بشار رسن، وجدت مدافع نادي قطر في المتابعة. ويعد هدف أمس الثاني 

لبدر بانون هذا الموسم، الذي تعود كثيرًا على مساعدة زمالئه هجوميَاً، 

حتى عندما كان يرتدي قميص نادي األهلي المصري.

{ بدر بانون

تغلب عليه بخماسية وثبته في قاع الترتيب

»الموج األزرق« يعمق جراح السيلية
ومهم،  كبير  فوز  تحقيق  في  الوكرة  فريق  نجح 

أن أمطر شباك السيلية بخماسية نظيفة  بعد 

بن  سعود  استاد  على  جرى  الذي  اللقاء  في 

من  عشرة  الحادية  الجولة  في  عبدالرحمن 

.QNB منافسات دوري نجوم

مباراة  مع   18 النقطة  إلى  رصيده  الوكرة  ورفع 

مؤجلة، معززا مركزه الثالث على سلم الترتيب 

خلف العربي الثاني برصيد 22 نقطة، بالمقابل 

فوز  مقابل  الثامنة  بالخسارة  السيلية  مني 

الرابعة  النقطة  عند  رصيده  ليتجمد  وتعادل، 

في المركز األخير.

في  األول  الهدف  تسجيل  في  الوكرة  نجح 

الدقيقة 36 من كرة أخطأ عبدالرحمن محمد في 

التعامل معها لتسقط أمام لوكاس منديز الذي 

لفريق  تقدم  هدف  الخالي  المرمى  في  وضعها 

الوكرة.

فريق  حاول  الوكرة  لفريق  التقدم  هدف  بعد 

الوكرة  هجمات  ان  إال  أوراقه..  تجميع  السيلية 

عن طريق بن يطو وداال كانت هي األكثر خطورة 

ناجي  مراد  طريق  عن  الملعب  وسط  من  بدعم 

األول  الشوط  نهاية  الحكم  وأعلن  قديورة  وعدالن 

بتقدم الوكرة على السيلية بهدف نظيف.

أضاف  ان  بعد  السيلية  انهار  الثاني  الشوط  في 

ركلة  من  الشوط  مطلع  الثاني  الهدف  منديز 

بطريقة  حرة 

 ،52 جميلة 

سجل  ثم 

بن  محمد 

يطو الهدف 

في  زاحفة  تسديدة  بعد  الثالث 

داخل المنطقة 64، قبل ان يسجل 

خالد منير الهدف الرابع بعد مجهود 

فردي جميل في الدقيقة 67 …

وسط  السيطرة  الوكرة  واصل 

ليسجل  للسيلية،  تام  غياب 

الهدف  داال  جيسون  االنغولي 

الحارس  واجه  بعدما  الخامس 

في  الشباك  في  الكرة  ووضع 

الدقيقة 74.

لعودة  كافًيا  الوقت  يكن  ولم 

التبديالت  عديد  ورغم  السيلية 

ماركيز  المدرب  أجراها  التي 

البديالء  العبيه  لمنح  لوبيز 

ظلت  األفضلية  ان  اال  الفرصة، 

{ لقطة من المباراةواضحة للوكرة الذي اكتفى بالخماسية.

عوض الكباشي كتب

ظهور جيد للجزائري قديورة
األمس  مواجهة  شهدت 

للجزائري  جديدة  مشاركة 

الوكرة  مع  قديورة  عدالن 

الجولة  في  شارك  ان  بعد 

أن  بعد   … الماضية 

الوكرة  نادي  أعلن 

الدولي  مع  تعاقده 

السابق  الجزائري 

خالل  قديورة  عدالن 

ليحل  الشتوية  االنتقاالت  فترة 

بدياًل لالعب اإليراني اوميد ابراهيمي 

بسبب  الفريق  عن  يغيب  الذي 

فترة  خالل  لها  تعرض  التي  اإلصابة 

مشاركته مع منتخب بالده بالمعسكر 

التحضيري لكأس العالم قطر 2022. 

عاًما،  الـ37  صاحب  قديورة،  شارك 

ولعب   ،23-2022 قطر  نجوم  دوري  في 

للتونسي  بدياًل  الدحيل،  فريق  لصالح 

من  يعاني  كان  والذي  ساسي  فرجاني 

اإلصابة.

لصالح  قديورة  لعب  أن  سبق  كما 

وحتى   2019 صيف  منذ  الغرافة  فريق 

صيف 2021، ثم انتقل بعدها إلى فريق 

شيفيلد يونايتد اإلنجليزي.

تشكيلتا الفريقين

لوكاس  الخاطر،  سعود  الوكرة: 
سنبري  فاضل،  احمد  منديز، 

بن  محمد  قديورة،  عدالن  لوكاس، 

منير،  عبدالغني  داال،  جانسيو  يطو، 

مراد ناجي، حازم شحاتة، خالد منير. 

محمد  عبدالرحمن  السيلية: 
عبدالله،  مجدي  المنهالي،  أحمد  عبدالعزيز، 

حمد  فيتور،  سيرجيو  خافي،  اسماعيل 

محمد، سعيد الحاج، بالل محمد، رامي فائز، 

سيرجيو كارلوس، مهرداد محمدي.

{ لوكاس
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»QNB« في ختام مباريات الجولة الـ»11« من دوري نجوم

»نقطة« للغرافة والريان

حسم التعادل اإليجابي بنتيجة 2-2 مواجهة الغرافة 

والريان، في ختام مباريات الجولة الـ11 من دوري نجوم 

QNB للموسم الكروي 2022 2023- التي أقيمت أمس 
على استاد ثاني بن جاسم بنادي الغرافة.

في  باألهداف  وحافلة  ومثيرة  قوية  المباراة  جاءت 

الشوطين، وسجل للغرافة مهدي تاهرات في الدقيقة 

سجل  فيما   ،52 الدقيقة  في  بلفضيل  وإسحاق   ،12
والدقيقة   ،47 الدقيقة  في  بولي  يوهان  الريان  أهداف 

.83
وبهذه النتيجة رفع الغرافة رصيده إلى 15 نقطة وتقدم 

المركز  في  نقاط   5 إلى  والريان  الخامس،  للمركز 

الحادي عشر وقبل األخير.

الشوط األول 
قوية  البداية  جاءت  فقد  اللقاء،  ألحداث  بالعودة 

بالهدف  الريان  مباغتة  من  الغرافة  وتمكن  وسريعة، 

كرة  بعد  رائعة  تسديدة  من   ،12 الدقيقة  في  األول 

المحترف  أطلقها  نزونزي  ستيفان  من  مقطوعة 

ليتقدم  المرمى  في  بيسراه  تهرات  مهدي  الجزائري 

الغرافة -1 0.

تفوقوا  الذين  الغرافة،  العبي  حماس  الهدف  رفع 

األكثر سيطرة  األول وكانوا  الشوط  بشكل واضح في 

الريان  محاوالت  غابت  فيما  اللعب،  مجريات  على 

الهجومية وتراجع للخلف وعاب على العبيه عدم الدقة 

في التمرير بشكل واضح.

إسحاق  بدأها  منظمة  هجمة  ومن   25 الدقيقة  وفي 

لعب  الذي  بوالية  فريد  ثم  لمهدي  ومررها  بلفوضيل 

الدين  عالء  أحمد  لها  انبرى  متقنة  عرضية  كرة 

إيفانلدو رودريجيز  أنقذها  وسددها رأسية رائعة لكن 

تهز  أن  قبل  بصعوبة  أبعدها  الذي  المرمى  حارس 

الشباك. 

كرة  األخطر  وكانت  النتيجة،  تعديل  الريان  وحاول 

لعبدالعزيز حاتم لكنها ضلت المرمى.

بمرمى  بلفوضيل  إسحاق  ينفرد   39 الدقيقة  وفي 

الريان تماما، لكنه يسدد الكرة بغرابة شديدة بجوار 

القائم مضيعا فرصة التقدم بالهدف الثاني للفهود.

ورغم سيطرة الغرافة، وتفوقه هجوميا.. نجح الريان 

الوقت  من  الثانية  الدقيقة  عند  النتيجة  تعديل  في 

بعد  بولي  يوهان  سجله  األول  للشوط  الضائع  بدل 

المهاجم  ووضعها  الغرافة  دفاع  ضربت  عرضية  كرة 

األول  الشوط  لينتهي  المرمى  في  بسهولة  اإليفواري 

بالتعادل اإليجابي 1-1.

الشوط الثاني 
دخل الريان الشوط الثاني بكل قوة بحثا عن تسجيل 

واالستحواذ  المساحات  ترك  وعدم  التقدم،  هدف 

للغرافة كي ال يهدد مرماه.

قذيفة  الطيري  أسامة  أطلق   49 الدقيقة  في  وبالفعل 

قاسم  لها  تصدى  لكن  الجزاء  منطقة  خارج  من  قوية 

برهان ببراعة وأخرجها إلى ضربة ركنية.

وضغطوا  الريان،  العبي  حماس  زاد  الذي  الوقت  وفي 

للهجوم تسببت أخطاء التمرير في إهداء الغرافة هدف 

اسحاق  خاللها  تمكن  سريعة  مرتدة  كرة  بعد  التقدم 

الدقيقة  في  الثاني  الهدف  تسجيل  من  بلفوضيل 

52، بعد هجمة سريعا بدأها فريد بوالية الذي مررها 
إلسحاق داخل المنطقة، فراوغ الدفاع وسددها بيسراه 

التي  الضائعة  الفرص  ليعوض  رائعة،  فنية  بمهارة 

أهدرها في الشوط األول ليتقدم الغرافة 2 1-.

الطولية  الكرات  على  واعتمد  الريان،  يستسلم  لم 

التي نجح من خاللها يوهان بولي في خطف كرة قبل 

األوزبكي إسلوم وسدد الكرة في مرمى قاسم برهان عند 

الدقيقة 83 لتصبح النتيجة التعادل 2-2، وهو خامس 

أهداف المهاجم اإليفواري في الدوري. وفي الوقت الذي 

فرصة  جاءت  األخيرة  أنفاسها  تلفظ  المباراة  كانت 

كرة  بعد  للغرافة  ذهب  من  طبق  على  الفوز  تحقيق 

انطلق  الملعب،  وسط  في  الله  مال  علي  من  مقطوعة 

له في مواجهة  أعادها  الذي  ولعبها مع يوهان بولي  بها 

قاسم  أنقذها  لكن  قوية  ويسددها  مباشرة  المرمى 

{ التعادل حسم المواجهةبرهان لينتهي اللقاء على وقع التعادل اإليجابي 2-2.

{ قبل بداية المباراة { بولي سجل هدفين

محمد الجزار تقدم مبكر للفهود.. كتب
وبولي يقود 

الرهيب للتعادل 
في الوقت القاتل

حصد نقطة في »3« مباريات

مارتينز في وضع »محرج«
بيدرو  البرتغالي  المدرب  اليزال 

االنتصار  عن  يبحث  مارتينز 

توليه  منذ  الغرافة  فهود  مع  األول 

على  يعول  وكان  المسؤولية، 

مواجهة األمس ضد الريان لتحقيق 

ذلك لكن لم ينجح.

منذ  التوالي  على  الثالثة  وللمباراة 

يحقق  ال  الفريق  مهمة  استالمه 

خسر  حيث  االنتصار  الغرافة 

مع  تعادل  ثم  وقطر  الدحيل  من 

الريان. وأصبح المدرب البرتغالي 

في وضعية حرجة للغاية، خاصة 

أن جماهير الغرافة كانت تنتظر 

الكثير منه، لكن الفريق خرج من 

المربع وتراجع للمركز الخامس في الجدول، ولكن األمل موجود في عودة 

وتألق  الدوليين  بعودة  الصفوف  اكتمال  بعد  الصحيح  للمسار  الفريق 

الثالثي الجزائري بلفضيل وبراهيمي وفريد بوالية.

{ مدرب الغرافة 
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الجولة 11 –دوري نجوم QNB للموسم الكروي 2023-2022  الحدث

الثالثاء 24 يناير 2023 اليوم والتاريخ

مهدي تاهرات د 12 -اسحاق بلفضيل د 52 »الغرافة«

يوهان بولي د47 –د 83 »الريان«
األهداف:

ستاد ثاني بن جاسم بنادي الغرافة الملعب

الريانالغرافة

22

تشكيلتا الفريقين
نادي الريان: ايفانلدو رودريجيز - شوغو تانيغوتشي - نايف الحضرمي 
- عبد العزيز حاتم - محمد سراج - عبد الله العلي - إبراهيم مسعود - 

محمد جمعة - يوهان بولي - أسامة الطيري - ستيفان نزونزي.

 - براهيمي  ياسين   - ساعي  الله  عبد   - براهان  قاسم  الغرافة:  نادي 
الله سر الختم - أحمد عالء الدين - عمرو سراج -  فريد بوالية - عبد 

أسلوم خوجاييف - مهدي تاهرات - اسحاف بلفوضيل.

إبراهيم مسعود: القادم سيكون أفضل
أن  الريان  أكد إبراهيم مسعود العب 

الفوز  تحقيق  كانت  الرهيب  رغبة 

النهاية نقطة  الغرافة، ولكن في  على 

القادم  الله  وبإذن  شيء  ال  من  أفضل 

سيكون أفضل.

جدول  في  صعب  »وضعنا  وقال 

لنا  مرض  غير  أمر  وهو  الترتيب 

في  للتعويض  ونتطلع  بالفعل، 

يعاني  والفريق  المقبلة،  المباريات 

نقدم  أن  نتمنى  ولكن  نقص،  من 

عروضا أفضل في المباريات القادمة«. 

وأضاف قائال »من حق جماهير الريان 

االعوام  في  أننا  خاصة  تغضب  أن 

المربع  في  نتواجد  كنا  االخيرة 

نعيش  الموسم  هذا  ولكن  الذهبي، 

والنتائج  تأكيد  بكل  صعبا  موسما 

ليست على ما يرام، وبإذن الله نطلع 

من هذه الكبوة الصعبة«.

{ صراع على الكرة 

عبدالله الساعي: الغيابات سبب ضياع الفوز
كان  فريقه  أن  الغرافة،  العب  الساعي  عبدالله  أكد 

)2-2(، مساء  الريان  الفوز فقط، في مباراة  يبحث عن 

وقال  القطري.  الدوري  من  الـ11  الجولة  في  الثالثاء، 

المباراة:  عقب  لإلعالميين  تصريحات  في  الساعي 

»حاولنا تحقيق الفوز لكن لم نستطع، وأرى أن الغيابات 

تحقيق  دون  وحالت  الفريق  أداء  على  أثرت  واإلصابات 

االنتصار«. وأضاف: »قدمنا ما نستطيع تقديمه، لكن 

التعادل  نتيجة  تبقى  وعموما  نريده،  لما  نصل  لم 

أفضل من الخسارة، ونتمنى أن نعوض في المباريات 

المقبلة من عمر الدوري«. وعن استمرار نزيف النقاط 

الساعي:  قال  الذهبي  المربع  عن  الغرافة  وابتعاد 

وسنحاول  المقدمة،  فرق  عن  قليال  ابتعدنا  »صحيح، 

االنتصارات  استعادة  المقبلة  المباريات  في  قوة  بكل 

والعودة مرة أخرى للمنطقة األمامية بجدول الترتيب«.



بعد إنجاز التأهل لنهائيات كأس العالم

اتحاد الطاولة يكرم أبطال »األدعم«
الطاولة  لكرة  القطري  االتحاد  حرص 

تكريم  على  المهندي  خليل  برئاسة 

المهندي  خليل  أحمد  األدعم  ثنائي 

نجاحهما  بعد  عبدالوهاب  ومحمد 

نهائيات  إلى  العبور  بطاقة  حصد  في 

كأس العالم للعبة، المقرر إقامتها في 

خالل  أفريقية  الجنوب  ديربن  مدينة 

شهر مايو من العام الجاري، وهو الفريق 

اآلسيوية  القارة  من  الوحيد  العربي 

الذي تأهل لكأس العالم.

التأهل  في  القطري  الثنائي  ونجح 

التصفيات  عبر  المونديال  لنهائيات 

الدوحة  في  أقيمت  التي  اآلسيوية 

زوجي  على  الفوز  عقب  مؤخرا، 

كازاخستان إسكندر كاركي وآيدوس 

على   ،-1  4 بنتيجة  كينزجولوف 

صالة لوسيل.

لالعبين  عشاء  حفل  االتحاد  وأقام 

بحضور  لوسيل  ميريديان  بفندق 

كل  اإلدارة  مجلس  وأعضاء  المهندي، 

السر  أمين  صالح  عبدالله  محمد  من 

المفتاح  سلطان  وعلي  لالتحاد،  العام 

الزراع  وثاني  المساعد  السر  أمين 

وعبدالله  الوطنية،  المنتخبات  مدير 

ومدرب  المنتخب  مدير  السادة 

تسيوكاس،  دانيال  اليوناني  الفريق 

والالعبين أحمد مثنى وفهد المغني.

وأشاد خليل المهندي في كلمة وجهها 

التصفيات  خالل  قدموه  بما  لالعبين 

به  يستحقون  رائع  مجهود  من 

بتقديم  وطالبهم  والثناء،  اإلشادة 

الطاولة  كرة  تواصل  كي  المزيد 

على  نجاحاتها  سلسلة  القطرية 

ناجحة  هي  مثلما  األصعدة،  كافة 

الدولية  البطوالت  تنظيم  وفي  إداريا 

المختلفة. والقارية 

شك،  بال  أسعدنا  التأهل  وأضاف: 

المزيد،  أبطالنا  من  ننتظر  ولكننا 

مواصلة  الالعبين  كافة  من  ونأمل 

نجاحات  لتحقيق  واالجتهاد  العمل 

في  الفني  الصعيد  على  أكبر 

المستقبل.

{ لقطة جماعية للفريق مع المهندي

نظمها اتحاد الطائرة

في بطولة قطر لجولة االتحاد الدولي للتنس للناشئين

ورشة عمل حول نظام »فيديو تشالنج«

مشاري نواف يصعد للدور الثاني

ُعقدت في االتحاد القطري للكرة الطائرة 

ورشة عمل حول نظام »فيديو تشالنج« 

الذي يتيح للفرق طلب إعادة اللعبة التي 

ليس  الحكم  قرار  أن  فيها  يستشعرون 

يسمح  النظام  هذا  ان  حيث  صحيحًا 

اللقطة  إعادة  يطلب  بأن  األول  للحكم 

عبر الفيديو التخاذ القرار الصحيح.

مدربي  جميع  الورشة  هذه  في  حضر 

ومحللي  ومساعديهم  األندية  فرق 

اإلحصاءات.

الفني  الخبير  قام  الورشة  بداية  وفي 

بالترحيب  علي  أمام  حسين  باالتحاد 

فكرة  عن  نبذة  وإعطاء  بالحضور 

على  أكد  كما  منها  والغرض  الورشة 

بعد  خاصة  للجميع  مفيدة  الورشة  أن 

الحساسة  النقاط  بعض  توضيح 

أثناء  تشالنج  الفيديو  طلب  مثل 

من  ذلك  على  يترتب  وما  الكرة  تداول 

ختام  بعد  أكد  كما  تحكيمية،  قرارات 

عن  أثمر  قد  النقاش  أن  على  الورشة 

للفريق  يمكن  التي  للحاالت  جيد  فهم 

السيد  قام  كما  مراجعتها  يطلب  ان 

وليد عبدالصمد سكرتير لجنة الحكام 

الحكام  ومدرب  والمحاضر  باالتحاد 

باالتحاد الدولي بشرح النواحي الفنية 

طلبه  لهم  يحق  بما  المدربين  وتعريف 

إلعادة اللقطة مع التطرق لبعض النقاط 

الفنية المتكررة أثناء المباريات.

مشاري  القطري  المنتخب  العب  تأهل 

النسخة  من  الثاني  الدور  إلى  نواف 

االتحاد  لجولة  قطر  لبطولة  األولى 

الدولي للتنس للناشئين 2023 المقامة 

مجمع  مالعب  على  حاليا  منافساتها 

خليفة الدولي حتى 28 يناير الجاري.

إلى  المرور  في  نواف  نجاح  وجاء 

بسهولة  فوزه  عقب  الثاني  الدور 

أوزونيل  يعقوب  الدنماركي  على 

 1  6- بواقع  نظيفتين  بمجموعتين 

الالعب  مع  موعدا  ليضرب   ،2  6-   /
النرويجي سيباستيان إي.

العوضي  محمد  الكويتي  تمكن  كما 

أيضا من حجز مقعده في الدور الثاني 

سلطان  القطري  على  تغلبه  عقب 

المالكي بمجموعتين دون رد يواقع 6 

.1 6-  / -3
من  عدد  مشاركة  البطولة  وتشهد 

في  للتنس  الوطني  المنتخب  العبي 

نواف  راشد  يتقدمهم  الناشئين  فئة 

المصنف األول في البطولة.

االتحاد  مظلة  تحت  البطولة  هذه  وتقام 

الدولي للتنس وهي األولى خالل الموسم 

بطولة  مباشرة  ستعقبها  حيث   2023
مماثلة من نفس الفئة.

عضو  الخليفي  خالد  السيد  وقال 

للتنس  القطري  االتحاد  إدارة  مجلس 

رئيس  الطائرة  والريشة  واالسكواش 

الوطنية في تصريح  المنتخبات  لجنة 

الالعبين  بأن  ثقة  على  نحن  له: 

يين  لقطر ا

المشاركين في هذه البطولة سيقدمون 

نتائج  تحقيق  أجل  من  مالديهم  أفضل 

تشرف الرياضة التنس القطرية.

حريصون  نحن  الخليفي:  وأضاف 

على استضافة أكبر عدد من البطوالت 

الدولية وإشراك الالعبين القطريين فيها 

بطاقات  منهم  البعض  منح  خالل  من 

في  المنظمة،  الجهة  باعتبارنا  دعوة 

تقديم  إلى  خاللها  من  نسعى  خطوة 

ومساعدتهم  الالعبين  ألبنائنا  الدعم 

وأدائهم  الفني  مستواهم  تحسين  على 

تصنيفهم  رفع  عن  فضال  التنافسي 

الدولي.

اليوم إقامة ربع النهائي ونصف النهائي للفردي والزوجي

بطولة »فيدر« الطاولة تدخل مرحلة الحسم
انطلقت أمس الثالثاء 

منافسات األدوار الرئيسية 
لبطولة فيدر الدولية لكرة 

الطاولة، إحدى البطوالت 
المقامة ضمن النسخة الـ 

28 لبطولة قطر الدولية 

المجمعة لكرة الطاولة، 
على صالة لوسيل، 

بمشاركة 130 العبا والعبة 
بواقع )87 العبا و43 العبة( 
يمثلون 30 دولة، وتستمر 

حتى غد الخميس.

وجاءت منافسات اليوم الثالث للبطولة 

االدوار  اقامة  وشهدت  ومثيرة  قوية 

الرئيسية لمختلف الفئات، ففي فئة 

منافسات  اليوم  أقيمت  الرجال  فردي 

الدورين 64 و32. 

وفي أبرز النتائج خسر العب المنتخب 

أمام  عبدالوهاب  محمد  القطري 

التونسي آدم حمام بنتيجة )3 -صفر(، 

خليل  أحمد  خسر  النتيجة  وبذات 

كيهاو،  زهو  الصيني  أمام  المهندي 

الجزائري  أمام  العولقي  أحمد  وخسر 

سامي خروف، وتغلب العب سنغافورة 

عبد  الجزائري  على  هان  شو  جو  شو 

القادر شايشي بنتيجة )3 -صفر(.

أما في فئة فردي السيدات فقد أقيمت 

وفي  و32،   64 الدورين  منافسات  أيضا 

منتخب  العبة  خسرت  النتائج  أبرز 

ايوانا  الرومانية  أمام  علي  مريم  قطر 

-صفر(،   3( بنتيجة  سانجيورزان 

هونج  العبة  تغلبت  النتيجة  وبذات 

االلمانية  على  كيم  هوا  دو  كونج 

انات  األلمانية  وفازت  مانتز،  شانتال 

كوفمان على الرومانية ايرينا سيوبانو 

بنتيجة )3 1-(.

أمس  اقيمت  الرجال  زوجي  فئة  وفي 

منافسات دور الـ 16، وفي أبرز النتائج 

القطري  المنتخب  ثنائي  تأهل 

إلى  العولقي  وأحمد  المغني  فهد 

ثنائي  على  بتغلبهما  النهائي  ربع 

كانزيجولوف  ايدوس  كازاخستان 

 3( بنتيجة  زخاروف  وفالديسالف 

القطري  الثنائي  خسر  فيما  -صفر(، 

ومحمد  المهندي  خليل  أحمد 

عبدالوهاب أمام زوجي هونغ كونغ هو 

كوان كيت والم سيو هانج بنتيجة )1 

شانج  الصيني  الثنائي  وصعد   ،)-3
بانج ويوان ليسن إلى ربع النهائي بعد 

عالمين  ليما  مواطنيهما  على  فوزهما 

في   )-1  3( بنتيجة  عالميان  ونوشاد 

دور الـ 16.

ربع  منافسات  االربعاء  اليوم  وتقام 

حيث  النهائي،  ونصف  النهائي 

سيواجه فهد المغني وأحمد العولقي 

غدا في ربع النهائي الزوجي الكوري شو 

سانجمين وآن جيو هيون.

وفي منافسات زوجي السيدات، اقيمت 

اليوم أيضا منافسات دور الـ 16 لتتأهل 

أبرز  وفي  النهائي،  للربع  الفائزات 

النتائج تغلب ثنائي لي هوا مان كارن 

ووينج الم على الزوجي االوزباكستاني 

ماجديفا  ومرخابو  خادجيفا  روزالينا 

بنتيجة )3 2-(، وفاز الثنائي الصيني 

ثنائي  على  سيكي  وفان  ويشن  ليو 

زهانج  سنغافورة  العبة  من  المكون 

برانانج  أوراوان  والتايالندية  وانلينج 

بنتيجة )3 -صفر(، وبنفس النتيجة 

شانيو  شو  الصيني  الثنائي  تخطى 

وكيان تياني نظيره ثنائي سنغافورة 

وتقام  شان،  ريو  وجوا  كيان  لين  سار 

ونصف  النهائي  ربع  منافسات  اليوم  

النهائي.

المختلط،  الزوجي  فئة  وفي  واخيرا 

كيم  هوا  دو  كونج  هونج  ثنائي  تأهل 

والم سيو هانج لربع النهائي بتغلبهما 

ماسيب  جوان  االسباني  الثنائي  على 

 ،)-2  3( بنتيجة  زهانج  شان  وصوفيا 

ميلوس  البولندي  الزوجي  وصعد 

لربع  ايضا  واجرزين  وآنا  ردزمسكي 

المكون  الثنائي  النهائي بفوزهما على 

وانلينج  زهانج  السنغافورية  من 

 3( بنتيجة  هوج  بورجار  والنرويجي 

منافسات  أيضا  غدا  وستقام   ..)-1
ربع النهائي ونصف النهائي لهذه الفئة 

أيضا.

المجمعة  الدولية  قطر  بطولة  وتضم 

لكرة الطاولة، المقامة حاليا على صالة 

الشهر  من   30 حتى  وتستمر  لوسيل 

الجاري، ثالث بطوالت دولية )كونتندر، 

وفيدر، وكونتندر للشباب(.. وتنطلق 

 ،27 يوم  للشباب  كونتندر  بطولة 

الجاري،  يناير   30 حتى  وتستمر 

 21 من  والعبة  العبا   88 بمشاركة 

دولة.. وتشهد مشاركة 21 العبا والعبة 

من المنتخب القطري.

الجولة الثانية من كأس العالم للكروس كانتري

باها قطر الدولي في »15« مارس

للسيارات  القطري  االتحاد  أعلن 

إقامة  عن  النارية  والدراجات 

في  الدولي  قطر  باها  منافسات 

الفترة الممتدة من 15 إلى 18 مارس 

الجولة  قطر  باها  ويشّكل  المقبل. 

العالم  كأس  »فيا«  من  الثانية 

الكروس  األوسط  الشرق  وكأس 

كاونتري للباجا، إضافة إلى الجولة 

للدراجات  العالم  كأس  من  الثانية 

النارية »فيم«.

وتستضيف صالة لوسيل متعددة 

االستخدامات مقر باها قطر الدولي، 

إضافة إلى موقف الصيانة والفحص 

الفني واإلداري للمركبات المشاركة 

قطر  باها  ويقام  المنافسات.  في 

برئاسة  جديدة  مرة   2023 الدولي 

للسيارات  القطري  االتحاد  رئيس 

عبدالرحمن  النارية  والدراجات 

المناعي، والمدير التنفيذي لالتحاد 

عمرو الحمد، وعضو مجلس اإلدارة 

عبد الرزاق الكواري.

النهائية  الموافقة  صدور  وبانتظار 

للسيارات  الدولي  االتحادين  من 

»فيم«،  النارية  والدراجات  »فيا« 

قطر  باها  يتألف  أن  المتوقع  من 

الدولي من قسمين بمسافة 251.18 

كيلومتر و239.43 كيلومتر تباعًا.

مرحلة  المشاركون  ويخوض 

على  كلم   10.02 بمسافة  تمهيدية 

ُبعد حوالي 16 كيلومترًا شمال مقر 

البيت  استاد  من  بالقرب  الصيانة 

مونديال  مباريات  استضاف  الذي 

ظهر  بعد  الماضي،  العام  قطر 

من  بدءًا  مارس   16 الخميس  يوم 

المحلي،  بالتوقيت   15.00 الساعة 

حفل  في  للمشاركة  التوجه  قبل 

االنطالق الرسمي لباجا قطر بدءًا من 

الساعة 20.00 بالتوقيت المحلي.

الحقًا، تخوض األطقم يوم الجمعة 

في 17 آذار/  مارس قسمين بمسافة 

تباعًا،  كلم  و120.73  كلم   120.43
على أن تخوض الفرق المشاركة في 

واحدًا،  قسمًا  النارية  الدراجات  فئة 

في حين ستنطلق الفرق المشاركة 

بترتيب  السيارات  فئة  في 

معاكس، في مسافة اجمالية تبلغ 

248.19 كيلومتر.
الثانية  المرحلة  تقسيم  وتم 

مسافتها  تبلغ  والتي  السبت  يوم 

أربعة  إلى  كلم   239.43 االجمالية 

أقسام بطول 34.44 كيلومترًا و29.03 

كلم  و125.27  كلم  و44.15  كيلومتر 

االجمالية  المسافة  أن  علمًا  تباعًا، 

 836.14 تبلغ  الدولي  قطر  لباجا 

مراحل  ذلك  في  بما  كيلومتر، 

الوصل. ويقام حفل الختام وتتويج 

 19.00 الساعة  من  بدءًا  الفائزين 

بالتوقيت المحلي.

وسيتم اإلعالن عن تفاصيل وتوقيت 

النارية  الدراجات  فئة  منافسات 

باها  وأقيم  المناسب.  الوقت  في 

قطر الدولي كجولة ضمن سلسلة 

للراليات  األوسط  الشرق  بطولة 

ألول  »فيم«  النارية  والدراجات  »فيا« 

مرة في عام 2022. وفاز ناصر صالح 

لرالي  بطاًل  مؤخرًا  المتوج  العطية، 

دكار للمرة الخامسة في مسيرته، 

ومالحه الفرنسي ماثيو بوميل بفئة 

السيارات للمرة السابعة مًعا خلف 

هايلوكس،  تويوتا  سيارة  مقود 

بينما أحرز الشاب البولندي كونراد 

الدراجات  فئة  لقب  دابروفسكي 

النارية وتصدر المتسابق السعودي 

عبد المجيد الخليفي فئة الكواد.

المشاركة  رسوم  إعادة  وستتم 

يجتازون  الذين  المنافسين  إلى 

في  إدراجهم  ويتم  الفني  الفحص 

في  للمشاركين  الرسمية  الالئحة 

باجا قطر.

الدوحة          $

مواجهة صعبة للثنائي فهد المغني 

وأحمد العولقي أمام الزوجي الكوري

كتب       محمد الجزار
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بالشحانية على سيف األمير الوالد

ختام المرحلة األولى لمهرجان الهجن
المرحلة  أمس  مساء  اختتمت 

لسباق  السنوي  للمهرجان  األولى، 

سيف  على  األصيلة  العربية  الهجن 

الشيخ  الوالد  األمير  السمو  صاحب 

حفظه  ثاني،  آل  خليفة  بن  حمد 

واإلثارة  المتعة  تواصلت  حيث  الله، 

من  القوية  والتوقيتات  والندية 

حيث  الكبير،  السنوي  المهرجان 

 24 الثالثاء  الموعد مساء أمس  كان 

يناير 2023، مع أشواط القوة والمتعة 

الجذاع  لرموز  المخصصة  واإلثارة 

الفضية، والتي خصصت لها 6 رموز 

ضخمة،  مليونية  جوائز  مع  قوية 

كما  الرئيسية،  باألشواط  للفائزين 

قيمة  عينية  سيارات  خصصت 

وبقية  األشواط،  ببقية  للفائزين 

المراكز المتقدمة.

األمسية  هذه  أشواط  أقوى  وفي 

واإلمتاع  اإلبداع  كان  الراقية  التراثية 

شوط  االفتتاحي،  للشوط  عنواناً 

مفتوح  بكار  للجذاع  الفضية  الشلفة 

وجائزة المليون ونصف المليون ريال، 

المضمرين  حماس  ألهبت  والتي 

ومالك الحالل الباحثين عن المجد في 

المهرجان السنوي الكبير.

راشد  حمد  ملك  »البارعة«  وتمكنت 

انتزاع  من  المري،  البريص  سعيد 

أقوى رموز هذه األمسية القوية، بعد 

مضمرها  من  كبيرة  وثقة  بارع  أداء 

لضغوط  يستسلم  لم  الذي 

للقفز  الذين ناوروا  األقوياء  منافسيه 

شعار  من  خاصة  الصدارة،  على 

المسند الذي كان ندًا قويًا للبريص 

حتى األمتار األخيرة من عمر الشوط 

األقوى، لكن »البارعة« برعت وأبدعت 

الصدارة  على  سيطرتها  وأحكمت 

في  والناموس  بالشلفة  لتحلق 

دقيقة،   8.59.84 قدره  زمني  توقيت 

لـ  الثاني  والمركز  الوصافة  تاركة 

أحمد  عبدالله  ناصر  ملك  »بلشة« 

المسند التي كانت قاب قوسين من 

الفوز محققة المركز الثاني بتوقيت 

قدره 9.00.10 دقيقة.

الشوط  في  المنافسة  تكن  ولم 

المخصص  الرئيسي  الثاني 

إثارة  أقل  مفتوح،  قعدان  للجذاع 

التنافس  كان  بل  سابقه،  من  وقوة 

والجائزة  القعدان  خنجر  على 

المليونية أكثر قوة وسرعة، بفضل 

واألسماء  األصايل  من  نخبة  تواجد 

القعدان،  أشواط  أقوى  في  القوية 

حمد  صالح  ملك  »شاهين«  وتمكن 

اقتناص  من  المري  النابت  سالم 

الخنجر والجائزة المليونية للشوط 

الصدارة  حسم  ان  بعد  القوي، 

توقيتات  أفضل  وسجل  بجدارة 

قدره  بتوقيت  النارية  األمسية  هذه 

8.53.48 دقيقة.
عبدالله  ناصر  األنيق  شعار  وعوض 

الشوط  في  إخفاقه  المسند  أحمد 

األول الرئيسي، بالتربع على صدارة 

للجذاع  المخصص  الثالث  الشوط 

»عملة«  طريق  عن  عمانيات،  بكار 

المراس  صعبة  عملة  كانت  التي 

بمستوى  تمتعها  بفضل  أمس، 

تتصدر  جعلها  كبير  ومخزون  قوي 

أقرب  عن  وتبتعد  الثالث  الشوط 

مميز،  زمني  بفارق  منافسيها 

بالشلفة  الفوز  النهاية  في  لتحسم 

ونصف  المليون  وجائزة  الغالية 

قدره  زمني  توقيت  في  ريال  المليون 

8.55.56 دقيقة.

عبدالله  ملك  »الخيلع«  ظفر  فيما 

العامري،  ذويب  بن  سهيل  محمد 

تصدره  بعد  العمانيات  بخنجر 

للجذاع  الرئيسي  الرابع  الشوط 

زمني  بتوقيت  عمانيات،  قعدان 

ليطير  دقيقة،   9.01.28 قدره 

إلى  المليونية  والجائزة  بالخنجر 

دولة اإلمارات الشقيقة.

أحمد  ملك  »العزرة«  حسمت  كما 

السويدي  بالرشيد  خليفة  سلطان 

والجائزة  الفضية  بالشلفة  الفوز 

للشوط  المخصصة  المليونية 

بكار  للجذاع  الرئيسي  الخامس 

قويًا  أداء  »العزرة«  وقدمت  إنتاج، 

مقدمة  على  خالله  من  سيطرت 

الفوز  وحسمت  القوي  الشوط 

قدره  زمني  توقيت  في  والناموس 

8.55.92 دقيقة.
سعيد  سالم  ملك  »مغرور«  واختتم 

األشواط  ماراثون  الكتبي،  منانة  بن 

الفضي  بالخنجر  بفوزه  الرئيسية 

المخصصة  المليونية  والجائزة 

للجذاع  الرئيسي  السادس  للشوط 

قدره  زمني  توقيت  في  إنتاج  قعدان 

9.01.60 دقيقة.

عوض الكباشي كتب

نتائج الفترة الصباحيةمحمد بن حمد: سعيد بالخنجر

أعرب محمد بن حمد آل سعد مالك الهجن 

رمز  لقب  بحصد  سعادته  عن  »شاهين« 

الخنجر الفضي في شوط الجذاع قعدان 

الوالد  األمير  سمو  مهرجان  في  مفتوح 

للهجن العربية االصيلة.

المنافسات  إن  صحفي  تصريح  في  وقال 

قوية  جاءت قوية في ظل مشاركة مطايا 

خاصة في الكيلو متر األول، ولكن »شاهين« 

الشوط  تصدر  من  الوقت  مرور  مع  تمكن 

النهاية  حتى  الصدارة  على  والحفاظ 

وبفارق مريح عن اقرب المنافسين. 

سن  أشواط  في  مشاركته  أن  وأوضح 

منافسات  في  له  االخيرة  هي  الجذاع 

الموسم،  هذا  الوالد  األمير  سمو  مهرجان 

حيث ال يملك مطايا مؤهلة للمشاركة في 

بختام  سعادته  عن  معربا  الكبير،  السن 

رمز  بحصد  المهرجان  في  مشاركاته 

الخنجر الفضي.

فعاليات  التوالي  على  الرابع  لليوم  تواصلت 

لسباق  السنوي  المهرجان  ومنافسات 

الهجن العربية األصيلة على سيف صاحب 

الشيخ حمد بن خليفة  الوالد  األمير  السمو 

الجذاع  أشواط  مع  الله،  حفظه  ثاني،  آل 

العينية والنقدية من مسافة 6 كم.

أمس،  صباح  الجذاع  أشواط  وسجلت 

المشاركين  من  مسبوقة  غير  أعدادًا 

وصلت  حيث  الكبرى،  الختاميات  في 

شوطًا،   26 إلى  اليوم  صباح  الجذاع  أشواط 

ونقدية  عينية  جوائز  جميعًا  لها  خصصت 

كبيرة.

عبدالله  خالد  محمد  ملك  »مناعة«  وتمكنت 

العطية، من انتزاع سيارة وناموس الشوط 

بكار  للجذاع  المخصص  الرئيسي  األول 

إنتاج، بتوقيت زمني قدره 9:05:08 دقيقة.

فيما اقتنص »راهي« ملك راشد سعيد حمد 

الشوط  وسيارة  ناموس  األحبابي،  مصلح 

الثاني الرئيسي المخصص للجذاع قعدان 

إنتاج بتوقيت زمني قدره 9:07:08 دقيقة.

علي  عبدالله  علي  ملك  »غزوة«  وتفوقت 

في  منافسيها  كل  على  العطية،  عبدالله 

بكار  للجذاع  المخصص  الخامس  الشوط 

اعتمادها  أوراق  »غزوة«  وقدمت  قطر،  إنتاج 

الفوز  محققة  القوي  للشوط  كبطلة 

والناموس في توقيت زمني مميز قدره

9:00:52 دقيقة.
انتزع »اسعاف« ملك علي سالم سنيد  كما 

الشوط  وسيارة  ناموس  الدعية،  محمد 

إنتاج  قعدان  للجذاع  المخصص  السادس 

قطر، في توقيت قدره 9:11:52 دقيقة.

سالم  محمد  حمد  ملك  »ظبية«  وفازت 

األشواط  أول  وسيارة  بناموس  الوهيبي، 

بعد  اليوم،  منافسات  في  المفتوحة 

تصدرها مقدمة الشوط التاسع المخصص 

وقطعت  مفتوح،  بكار  للجذاع  كرئيسي 

زمني  توقيت  في  كم   6 الـ  مسافة  »ظبية« 

قدره 9:03:74 دقيقة.

»الذيب« يحلق
بناموس الشوط العاشر

جوائز مالية غير مسبوقة

حلق »الذيب« ملك راشد سعيد حمد مصلح األحبابي، 

كرئيسي  المخصص  العاشر  الشوط  بناموس 

 9:13:56 للجذاع قعدان مفتوح، في توقيت زمني قدره 

دقيقة.

وتوالت انطالقات الجذاع سيارات ونقدي صباح أمس، 

 26 مدار  على  الكبير،  السنوي  المهرجان  أيام  رابع  في 

شوطًا، خصصت األربعة األولى منها لإلنتاج، ثم أربعة 

تخصيص  تم  فيما  قطر،  دولة  إلنتاج  التالية  أشواط 

جميع  وجرت  وقعدان،  بكار  مفتوح  للجذاع  شوطًا   18
األشواط من نقطة الـ 6 كم.

غير  أرقام  إلى  المالية  الجوائز  قيمة  رفع  تم 

هذا  مليونية  ستكون  الجوائز  وكل  مسبوقة، 

من  السنية  الفئات  مختلف  في  المهرجان 

توحيد  وكذلك  والزمول.  الحيل  حتى  الحقايق 

الجوائز النقدية لكافة أشواط الرموز من الحقايق 

العمانيات  أو  المفتوح  رموز  سواء  الثنايا،  حتى 

ريال   1.500.000 لتكون  الشخصي،  اإلنتاج  أو 

رموز  أشواط  كافة  في  األول  المركز  لصاحب 

البكار من الحقايق حتى الثنايا، كما سيحصل 

ريال،  ألف   800.000 مالية  جائزة  على  الوصيف 

 200.000 والرابع  ألف،   400.000 على  والثالث 

ألف، والخامس 100.000 ألف ريال.


