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الشمال يتعاقد مع فيصل آزادي
آزادي قادما من نادي  تعاقد نادي الشمال مع الالعب فيصل 

السد، وذلك لالنضمام لصفوف فريق الكرة بنادي الشمال، 

خالل الفترة المقبلة.

وقال نادي الشمال عبر موقعه الرسمي: نوجه الشكر إلدارة 

كافة  على  الشمال  نادي  مع  الدائم  تعاونها  على  السد  نادي 

المستويات.

لمدة موسم واحد بعد استغناء السد عن خدماته

الجهراء يتعاقد مع »كيمو« 

ضم  عن  رسميا  الكويتي،  الجهراء  نادي  أعلن 

ومنتخبنا  السد  نادي  العب  حسن  الكريم  عبد 

الوطني السابق لمدة موسم واحد، دون الكشف 

عن تفاصيل الصفقة.

الحسابات  عبر  الصفقة  عن  اإلعالن  وجاء 

االجتماعي،  التواصل  مواقع  في  للنادي  الرسمية 

أثار  الذي  كيمو  مصير  حول  الجدل  ليحسم 

من  استبعاده  بعد  الماضية  األيام  في  الجدل 

صفوف السد وتغريمه من قبل اتحاد الكرة.

الدوري  في  الرابع  المركز  حاليا  الجهراء  ويحتل 

المحلي علما بأنه خرج في الموسم الراهن مبكرا 

من مسابقتي كأس ولي العهد وكأس األمير.

في  العب  أفضل  عاما(   29( حسن  كيمو  واختير 

آسيا عام 2018، وتوج مع السد بلقب دوري أبطال 

آسيا 2011، ومع منتخب بالده بكأس آسيا 2019، 

وخاض معه غمار كأس العالم األخيرة في قطر.

وأكد رئيس نادي الجهراء خالد الجارالله لوكالة 

هذه  إتمام  على  الله  »نحمد  بريس«:  »فرانس 

فقط  ليس  ستفيد  التي  الضخمة  الصفقة 

تم  التعاقد  ككل.  الكويتي  الدوري  بل  فريقنا 

بعد التواصل مع محامي الالعب ووكيل أعماله، 

نادينا،  اختيار  في  وإرادته  اللعب  رغبة  ولمسنا 

نسعد  البلد،  في  رياضيين  كمسؤولين  نحن 

إلى  حسن  الكريم  عبد  بحجم  العب  بانضمام 

الجهراء«.

وأضاف »نتمنى تحقيق المبتغى من هذا االنتقال 

ونعد  المحلية  المسابقات  في  مستوانا  وتطوير 

الجماهير بصفقات أخرى«.

الصفقة  قيمة  عن  الحديث  الجارالله  ورفض 

عام  إلى  تصل  التي  مدتها  عن  بالكشف  مكتفيا 

واحد. من جهته، قال حسن »سعيد بانضمامي 

»شكرا  مضيفا  الكويتي«،  الجهراء  نادي  إلى 

لرئيس مجلس اإلدارة المحامي خالد الحسيني 

وأخص بالشكر رئيس جهاز الكرة الكابتن طواري 

مدلول«.

إيقاف  رسمي  بشكل  أعلن  قد  الكرة  اتحاد  وكان 

عبد الكريم حسن إلى أجل غير مسمى، وخصم 

ألف   200 وتغريمه  المالية  مستحقاته  نصف 

ريال قطري )نحو 55 ألف دوالر(.

استبعاد  عن  أيضا  السد  نادي  أعلن  وقبله، 

مدافعه نهائيا من صفوف فريقه األول، معلال ذلك 

»بفكر الالعب الذي ال يتوافق مع أهداف وتطلعات 

الفريق في المرحلة المقبلة«.

سبب  أن  بريس«  »فرانس  وكالة  وذكرت 

عبر  الجماهير  استفزازه  هو  الالعب  استبعاد 

له  صورة  نشر  حيث  االجتماعي  التواصل  مواقع 

كأس  في   3-1 السنغال  أمام  قطر  خسارة  عقب 

الئق  غير  تصرفا  اعتبرته  ما  وهو   ،2022 العالم 

الغاضبة من  الالعب غير مهتم بمشاعرها  إذ بدا 

الخسارة.

أحد  مع  جدال  في  دخل  الكريم  عبد  وكان 

بالخسارة  مباالته  عدم  انتقد  الذي  المشجعين 

من  الحزينة  الجماهير  مشاعر  بمراعاة  وطالبه 

صادما  كان  رده  لكن  األول،  الدور  من  قطر  خروج 

حيث كتب ردا على رسالته »استريح على بالك 

حرب« وهو ما اعتبرته الجماهير استفزازا جديدا 

لمشاعرهم، واتهموه باالستهتار وعدم االحترام.

خمسة  لمدة  لإليقاف  تعرض  أن  لحسن  وسبق 

أشهر من قبل لجنة االنضباط باالتحاد اآلسيوي 

في  فيه  المبالغ  انفعاله  بسبب   2019 عام  للعبة 

أبطال  دوري  في  السعودي  والهالل  السد  مباراة 

أحمد  العماني  المباراة  حكم  دفع  حين  آسيا، 

الكاف ما تسبب في طرده.

{ كيمو للدوري الكويتي

{ تعليق عبد الكريم 

محمد الجزار كتب

عبد الكريم حسن: سعيد 
بانضمامي لصفوف الفريق الكويتي 

»وكير« يفوز بكأس »راس ركن«في سباق الخيل أمس
يمامه(   × )النسيلوت  وكير  الجواد  فاز 

سعيد  محمد  سعيد  ناصر  ملك 

ركن،  راس  جزيرة  بكأس  العيده 

السابع  الشوط  أحرز  بعدما  وذلك 

أقيم  الذي  الخيل  سباق  من  واألخير 

أمس.

وأحرز »وكير« فوزه الثاني على التوالي 

200م  آخر  في  اندفاعه  من  زاد  بعدما 

المهجنة  للخيل  التكافؤ  شوط  من 

 85-65 األصيلة إنتاج محلي تصنيف 

عمر 4 سنوات فما فوق لمسافة 2000م 

بإشراف  وربع  طولين  بفارق  ليفوز 

وبقيادة  الغزالي  جاسم  المدرب 

أضاف  الذي  كازامنتو  ماركو  الخيال 

وتوج  السباق،  في  الثالث  فوزه  بذلك 

الكبيسي،  راشد  عبدالله  الفائزين 

السباق  بنادي  السباقات  إدارة  مدير 

والفروسية.

األول  بالشوط  فاز  األشواط،  بقية  وفي 

)شمردل  كونتندر  سمارت  الجواد 

ريسنق  الرفاع  ملك  ليبرتي(  دارك   {

كازامنتو  ماركو  الخيال  بقيادة 

وهو  الغزالي  محمد  المدرب  وبإشراف 

شوط التكافؤ للخيل المهجنة األصيلة 

فما  سنوات   3 عمر  وأقل   65 تصنيف 

طولين  بفارق  2000م  لمسافة  فوق 

وربع.

هادي  أنا  المهر  الثاني  بالشوط  وفاز 

نورة  ملك  سبريت(  باهاما   × )إكويانو 

الخيل  شوط  وهو  لميتد  ريسنغ 

 3 عمر  المبتدئة  األصيلة  المهجنة 

بإشراف  1300م  لمسافة  سنوات 

الخيال  ومع  الجهني  حمد  المدرب 

شتيبان مازور. 

وفاز بالشوط الثالث الجواد كلوك آند 

ملك  ريداوتابل(   × فيغا  دي  )لوب  داغر 

الدوسري  فاطمة بنت سلطان ضابت 

المهجنة  للخيل  التكافؤ  شوط  وهو 

 3 عمر  وأقل   75 تصنيف  األصيلة 

1300م،  لمسافة  فوق  فما  سنوات 

العتيبي،  فرج  صالح  الخيال  بقيادة 

والمدرب محمد الغزالي.

شعالن  الجواد  الرابع  بالشوط  وفاز 

الغزالي  مربط  ملك  ميزابل(   × )عامر 

األصيلة  العربية  الخيل  شوط  في 

ماركو  الخيال  بقيادة  المبتدئة 

كازامنتو والمدرب محمد الغزالي.

أفندم  الجواد  الخامس  بالشوط  وفاز 

ناصر  ملك  مابود(   × البحر  إف  )إيه 

حمد سعيد الجفالي النعيمي .

{ تتويج الفائزين 

ختام منافسات بطولة »فيدر« الطاولة اليومعلى صالة لوسيل
اليوم  مساء  الستار  يسدل 

بطولة  منافسات  على  الخميس 

إحدى  الطاولة،  لكرة  الدولية  فيدر 

النسخة  ضمن  المقامة  البطوالت 

الـ28 لبطولة قطر الدولية المجمعة 

لوسيل،  صالة  على  الطاولة،  لكرة 

بواقع  والعبة  العبا   130 بمشاركة 

 30 يمثلون  العبة(  و43  العبا   87(

دولة.

نهائية  مباريات  خمس  وستقام 

الرجال  وزوجي  فردي  فئات  في 

والسيدات والزوجي المختلط.

أمس  منافسات  إلى  وبالعودة 

قوية  كانت  فقد  للبطولة  األربعاء 

ربع  الدور  إقامة  وشهدت  ومثيرة 

ففي  النهائي،  ونصف  النهائي 

الثنائي  تأهل  الرجال  زوجي  فئة 

بانج  وشانج  ليسن  يوان  الصيني 

بفوزهما  النهائية  المباراة  إلى 

آن  الجنوبي  الكوري  الثنائي  على 

بنتيجة  سانجمين  وشو  جيهيون 

)3 2-( في نصف النهائي.

نظيره  الصيني  الثنائي  وسيواجه 

ثنائي هونج كونج، هو كوان كيت 

النهائي  بلغ  الذي  هانج  سيو  والم 

لين  الصيني  الزوجي  على  بفوزه 

 3( بنتيجة  يانيو  وشان  شيدونج 

2-( في نصف النهائي.

تأهل  السيدات،  زوجي  فئة  وفي 

وكاي  ريو  زهانج  الصيني  الثنائي 

مان إلى المباراة النهائية بفوزه على 

وايشن  ليو  االخر  الصيني  الزوجي 

في   )-1  3( بنتيجة  سيكي  وفان 

نصف النهائي.

الثنائي  الدور،  لذات  تأهل  كما 

شانيو  وشي  تياني  كيان  الصيني 

كونغ،  هونغ  زوجي  على  بتغلبه 

كيم  هوا  ودو  شانجزهو  زهو 

نصف  في  صفر(   -  3( بنتيجة 

النهائي.

فقد  المختلط،  الزوجي  فئة  في  أما 

مان  كاي  الصيني  الزوجي  تأهل 

ولين شيدونج إلى المباراة النهائية، 

زهانج  مواطنيهما  عقبة  بتخطيهما 

 -  3( بنتيجة  ليسن  ويوان  ريو 

صفر( في نصف النهائي.

{ فردي السيدات{ فردي الرجال

 أهداه قميص النادي

الرئيس الفلسطيني يستقبل رئيس أم صالل

برام  الرئاسة  بمقر  عباس  محمود  الفلسطيني  الرئيس  فخامة  تسلم 

الله بدولة فلسطين قميص نادي أم صالل الرياضي، وذلك خالل استقبال 

فخامته لسعادة الشيخ عبد العزيز بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس نادي 

الماضي  العام  وقع  الرياضي  صالل  أم  نادي  أن  يذكر  الرياضي.  صالل  أم 

اتفاقية شراكة مع نادي هالل القدس بدولة فلسطين.

{ رئيس أم صالل مع أبومازن

بحضور ممثلي األندية

»QSL« تعقد االجتماع 
الفني للقسم الثاني

قطر  نجوم  دوري  مؤسسة  عقدت 

من  الثاني  للقسم  الفني  االجتماع 

للموسم   QNB نجوم  دوري  بطولة 

بمقر  األربعاء،  أمس   2023  -  2022
المؤسسة ببرج البدع.

أحمد  من:  كل  االجتماع  حضر 

قسم  رئيس  السيد  عبدالله 

مؤسسة  في  القدم  كرة  عمليات 

عبدالله  والسيد  قطر،  نجوم  دوري 

التحكيم  إدارة  ممثل  البلوشي 

القدم،  لكرة  القطري  باالتحاد 

باإلضافة إلى ممثلي األندية.

واستعراض  مناقشة  وتمت 

باألمور  الخاصة  التعليمات 

أهمية  على  والتنبيه  التنظيمية، 

المواعيد  في  الملعب  إلى  الحضور 

بالبروتوكول  وااللتزام  المحددة، 

وكافة اإلجراءات الرسمية المتبعة 

خالل يوم المباراة.

كما تم خالل االجتماع اعتماد أطقم 

)األساسي  للمباريات  المالبس 

القسم  أن  يذكر  االحتياطي(.   –
الدحيل  تصدره  الدوري  من  األول 

خالل الجولة الماضية بـ23 نقطة، 

وبفارق نقطة عن العربي الذي كان 

هو المتصدر من قبل.

{ جانب من االجتماع

الفلسطيني ياسر حمد يصل الكويت

»القادسية« يفاوض مدافع الريان
ياسر  الفلسطيني  الدولي  اقترب 

لصفوف  االنضمام  من  حمد 

القادسية الكويتي، قادما من الريان 

األصفر،  صفوف  لتدعيم  القطري، 

حتى نهاية الموسم الجاري.

الميركاتو  في  القادسية  وينشط 

الصفقات،  من  بعدد  الشتوي، 

استقطاب  في  نجح  حيث 

سيسوكو،  عبدالواحد  الفرنسي 

إلى جانب المالي إبراهيما تدنديا.

إدارة  من  مقربين  وبحسب 

مع  وقع  قد  حمد،  فإن  القادسية، 

فيما  ألوانه  عن  للدفاع  األصفر، 

الموسم  منافسات  من  تبقى 

التي  النقص  لحالة  نظرا  الحالي، 

قلب  مركز  في  الفريق  منها  يعاني 

الدفاع.

والذي  حمد  يصل  أن  المقرر،  ومن 

يحمل الجنسية اإلسبانية، خالل 

المشاركة  له  ليتسنى  ساعة،   48
األمير  كأس  بمواجهات  األصفر  مع 

وبطولة الدوري الممتاز.

{ ياسر حمد العب الريان السابق
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انفرد بالصدارة .. والسد يواصل الزحف نحو المقدمة 

الدحيل يكسر »صمود« العربي
إثارة وتقلبات كبيرة شهدتها الجولة الـ11ـ من دوري نجوم 

QNB واألخيرة من القسم األول، بعد أن تمكن الدحيل من 
انتزاع موقع الصدارة من العربي الذي خسر للمرة األولى 

استعادة  في  السد  استمر  كما  التوقف،  من  العودة  بعد 

بالمتصدر  أطاح  أن  بعد  أيضا  الجولة  هذه  في  توازنه 

كان  الذي  القطرية،  الكرة  ديربي  في  العربي،  السابق 

مثيرًا وقويًا بين الفريقين، سجل فيه الزعيم هدفين في 

مرمى العربي.

عرفت الجولة الـ 11 من الدوري القطري، تسجيل 22 هدفًا 

في 6 مباريات، والتي شهدت أربعة انتصارات وتعادلين، 

الهجومي  اللعب  عن  تبحث  أنها  األندية  جميع  لتؤكد 

»األهداف«  تحقيق  أجل  من  النقاط  وحصد  والتسجيل 

المرسومة لبقية هذا الموسم.

هذه  من  استفادت  التي  الفرق  من  قطر  نادي  ويعتبر 

الجولة، حيث أثبت استراتيجية إدارة النادي نجاعاتها، 

وواصلت في قطف ثمارها، 

النجم  يتقدمهم  كبيرة،  أسماء  استقطاب  خالل  من   

ماالنجو،  والكونغولي  باستوري،  خافيير  األرجنتيني 

وقبلهما المدافع المغربي بدر بانون، وهذا ما ساهم بشكل 

كبير في صعود الفريق للمركز الرابع، بعد بداية كانت 

المركز  من  األهلي  أزاح  حيث  القطراوي،  للملك  سيئة 

الرابع، بعد سقوطه في فخ التعادل خالل هذه الجولة أمام 

المرخية، في مباراة كان فيها متقدمًا في النتيجة بهدفين 

بقوة  األخيرة  دقائق   5 الـ  في  المرخية  ليعود  نظيفين، 

ويخطف منه نقطة ثمينة.

تعقيدًا،  تزداد  السيلية  وضعية  األخيرة  المراكز  في  أما 

المرة على  الدوري، هذه  له في  بعدما تلقى هزيمة أخرى 

يد الوكرة، بخماسية نظيفة، ويحتل المركز األخير بـ 4 

نقاط فقط، بفارق نقطة عن صاحب المركز الـ11 الريان، 

أمام  الجولة،  الذي خطف هو اآلخر نقطة ثمينة في هذه 

مرتين  الرهيب  وعاد  مرتين،  عليه  تقدم  الذي  الغرافة، 

من خالل هدافه اإليفواري يوهان بولي الذي سجل ثنائية 

فريقه...

شهدتها  التي  األحداث  أبرز  على  الضوء  يسلط   »$«

:QNB الجولة األخيرة من القسم األول من دوري نجوم

األهلي يتراجع ..

الملك القطراوي .. 

»تألق مستمر«

»الثنائيات« حاضرة

تراجع نادي األهلي من المركز الرابع إلى 

الخامس، بعد التعادل الذي انتهت مباراته أمام 

المرخية، في مباراة كان فيها متقدما بهدفين 

نظيفين، لكن المرخية استطاع أن يعدل النتيجة 

في 5 دقائق األخيرة.

واستغل نادي قطر تعثر األهلي، للصعود للمركز 

الرابع، بعد فوز هذا األخير برباعية على أم صالل، 

ليواصل سلسلة نتائجه اإليجابية، وحقق 

انتصاره الثالث تواليًا والخامس حتى اآلن، ورفع 

رصيده إلى 16 نقطة، ليضغط على الوكرة بقوة، 

فيما كانت هزيمة أم صالل الثانية تواليًا إثر 

العودة من التوقف ليبقى بالمركز العاشر بـ 7 

نقاط، لكن من 9 مباريات.

تمكن 3 العبين من تسجيل هدفين لكل منهم 

خالل هذه الجولة، ويتعلق األمر بالكيني مايكل 

أولونجا مهاجم الدحيل في شباك الشمال، 

والبرازيلي لوكاس ميندس مدافع الوكرة سجل 

هدفين في السيلية، واإليفواري يوهان بولي مهاجم 

الريان أحرز هدفين في الغرافة.

وكانت الجولة التاسعة عرفت تسجيل 

الكونغولي ماالنجو نجم نادي قطر، لهاتريك في 

شباك الغرافة، فيما سجل الوافد الجديد على 

دورينا هدفا في هذه الجولة خالل مباراة فريقه 

أمام أم صالل، ليواصل بذلك التأكيد أنه إضافة 

كبيرة للملك القطراوي، الذي يسعى للمنافسة 

هذا الموسم بتعداد قوي سيقوده النجم 

األرجنتيني خافيير 

باستوري.

{ من مباراة قطر أمام أم صالل

{ لوكاس ميندس

QSL جدول ترتيب الدوري من }

كتب            وحيد بوسيوف

الزعيــم .. قــادم بقــوة

واصل السد زحفه نحو الصدارة، بعد أن حسم 

أمام   ،QNB نجوم  دوري  من   11 الجولة  قمة 

قطر  كالسيكو  وقبله  مثير،  ديربي  في  العربي 

أمام الريان، وحقق فوزه الثاني بعد العودة من 

التوقف.

من  نقطة   13 بـ  السادس  للمركز  وارتقى   

المتواجد  األهلي  ليزاحم  مباريات،   9 خوضه 

أن  بعد  نقطة،   14 بـ  الخامس  بالمركز 

انتهت مواجهة العميد أمام المرخية بالتعادل 

بهدفين  األهلي  تقدم  حيث   ،  2-2 اإليجابي 

شهدت  التي  األخيرة،  الخمس  الدقائق  حتى 

فتوحي  إدريس  هدفي  بفضل  المرخية  عودة 

وأيمن حسين.

والشك أن عودة السد القوية ستشعل الصراع 

من جديد على اللقب في القسم الثاني، حيث 

يفصله 10 نقاط عن المتصدر الدحيل.

{ السد

ضياع »القمة« ألول مرة
خسر فريق العربي صدارة دوري النجوم ألول 

مرة له هذا الموسم، بعد أن انتزعها منه فريق 

الدحيل في ختام القسم األول، بعد استغالله 

في  السد،  أمام  العربي  تلقاها  التي  للهزيمة 

الشمال  على  وتفوقه  القطرية،  الكرة  ديربي 

بهدفين نظيفين، وهو الفوز الثالث تواليًا من 

ليرفع  بالمجمل،  والسابع  التوقف  بعد فترة 

رصيده إلى 23 نقطة.. ومن المنتظر أن يشهد 

الدحيل  بين  كبيرة،  إثارة  الثاني  القسم 

باإلضافة  بقوة،  العائد  والسد  والعربي 

تحسنت  الذي  قطر  نادي  وكذلك  للوكرة، 

نتائجه كثيرًا خالل الجوالت األخيرة.

السيلية.. في وضعية 
ال ُيحسد عليها

له  الثامنة  الهزيمة  تلقيه  بعد  عليه،  ُيحسد  ال  وضعية  في  السيلية  يتواجد 

في 10 جوالت، وتعادل في مباراة وفاز في لقاء واحد، حيث يحتل المركز الـ12 

صاحب  عن  فقط  واحدة  نقطة  بفارق  نقاط،  بـ4  الترتيب  بجدول  واألخيرة 

تلقيه  رغم  الرهيب  أن  االختالف  لكن  الريان،  األخيرة  قبل  وما  الـ11  المركز 

من  األخيرة  الجولة  في  وتعادله  السد،  أمام  الماضية  الجولة  في  لهزيمة 

القسم األول أمام الغرافة، فقد ظهر بمستوى رائع، عكس الشواهين الذي 

الثالث  المركز  صاحب  الوكرة  أمام  الجولة  هذه  في  كبيرة  هزيمة  تلقى 

بخماسية نظيفة.

المغربي  الالعب  مع  التعاقد  األسبوع  هذا  خالل  أعلن  قد  الفريق  وكان 

في  كثيرا  يعاني  الذي  الهجومي  للخط  اإلضافة  إلعطاء  خافي،  إسماعيل 

بداية الموسم الحالي.. فهل سيتغير وضع الفريق في القسم الثاني؟.
{ من مباراة السيلية 

أمام الوكرة

أولونجا وداال 
يتصدران الهدافين

أولونجا لصدارة هدافي  الدحيل مايكل  صعد نجم 

الهدفين  بعد  أهداف،   9 برصيد  النجوم  دوري 

اللذين سجلهما في مرمى الشمال، وجاء ذلك 

مناصفة مع األنجولي جاسينتو داال مهاجم 

شباك  في  هدفا  سجل  والذي  الوكرة، 

السيلية ليصل إلى 9 أهداف أيضًا.

 ويأتي يوسف المساكني مهاجم العربي 

النعيمات  يزن  ويليه  أهداف،   7 برصيد 

ثم  أهداف،   6 برصيد  األهلي  مهاجم 

الريان،  مهاجم  بولي  يوهان  من:  كل 

وعمر السومة مهاجم العربي، وياسين 

وأيمن  الغرافة  مهاجم  إبراهيمي 

المرخية،  مهاجم  حسين 

 5 منهم  كل  ورصيد 

أهداف.

»22« هدفًا 
في »6« مباريات

{ من مباراة الغرافة والريان

11 من دوري النجوم،  الـ  عرفت الجولة 

تسجيل 22 هدفًا في 6 مباريات، والتي 

وتعادلين،  انتصارات  أربعة  شهدت 

عن  تبحث  أنها  األندية  جميع  لتؤكد 

وحصد  والتسجيل  الهجومي  اللعب 

»األهداف«  تحقيق  أجل  من  النقاط 

المرسومة لبقية هذا الموسم.

الدحيل  فرق  من  كل  وخرجت 

نظيفة،  بشباك  والوكرة  والسد 

وتم تسجيل حالة طرد وكانت 

قطر  نادي  العب  نصيب  من 

واحتساب ركلتي  إبراهيم ماجد، 

كازورال  سانتي  سجلهما  جزاء 

العربي،  شباك  في  السد  العب 

في  المرخية  العب  حسين  وأيمن 

للمشاركة  باإلضافة  األهلي،  شباك 

الجديد  الوافد  السيلية  لالعب  األولى 

المغربي إسماعيل خافي.

وكذلك  والسيلية  الوكرة  مباراة  وتعد 

تسجياًل  األكثر  صالل  وأم  قطر  لقاء 

لألهداف بواقع 5 أهداف.

}

مايكل أولونجا

}
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في خامس أيام مهرجان األمير الوالد للهجن العربية األصيلة

»أشواط الكبار«.. تشعل الشحانية

} تصوير- عباس علي

التوالي،  تواصلت لليوم الخامس على 

المهرجان  ومنافسات  فعاليات 

العربية  الهجن  لسباق  السنوي 

السمو  صاحب  سيف  على  األصيلة 

األمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل 

الموعد  كان  حيث  الله،  حفظه  ثاني، 

بداية  في  الكبار  أشواط  انطالقة  مع 

المرحلة الثانية من المهرجان السنوي 

الكبير.

وقد أشعلت حماس المضمرين ومالك 

الحالل، استعدادا لهذا المعترك الكبير 

ختام  في  التحدي،  بميدان  أقيم  الذي 

أيام  من  الخامس  اليوم  منافسات 

والختامي  الكبير  السنوي  المهرجان 

الرائع.

المنافسات  كانت  نارية  ستة  أشواط 

فيها أشبه بالمعارك الحربية، مناورات 

القلوب  معها  ارتجفت  ومناوشات 

فيها  وتعالت  األنفاس،  معها  وحبست 

الذي  المدى  إلى  الفائزين  صيحات 

إلى  ووصل  الشحانية  ميدان  تجاوز 

الدول المجاورة.

الثنايا  رموز  الكبار،  رموز  معارك  إنها 

الفضية التي أفرحت البعض وأحزنت 

تسعده  بأن  وعد  على  اآلخر،  البعض 

لتتواصل  قادمة،  أخرى  لحظات  في 

كل  مع  واألجداد،  اآلباء  رياضة  متعة 

سر  هذا  ويظل  المتعاقبة،  األجيال 

محبيها  من  للمزيد  وجذبها  نجاحها 

عامًا بعد اآلخر ويومًا بعد يوم. 

في  كانت  والندية  المتعة  بداية 

بكار  للثنايا  الرئيسي  األول  الشوط 

والمعركة  اليوم،  رموز  أقوى  مفتوح، 

فيه بالطبع كانت طاحنة، كانت على 

الجائزة  ومستوى  الحدث،  مستوى 

الغالية  والشلفة  الكبرى،  المليونية 

التي كانت حلمًا للكثير من الباحثين 

عن المجد والفوز والناموس.

الجميع،  قلوب  خطفت  معركة 

التوفيق  يحالفه  لمن  فقط  واحتاجت 

للظفر  المناسب  التكتيك  وضع  في 

كانت  تطورات  الغالية،  بالشلفة 

يكن  ولم  المفاجآت  من  بالكثير  تنبئ 

المثير،  السيناريو  هذا  يتوقع  أحد 

األلغاز  كل  وفكت  »نجاح«  جاءت  حتى 

واندفعت في األمتار األخيرة إلى صدارة 

ولم  الجامح،  كالسهم  القوي  الشوط 

محلقًة  النواميس  خط  على  إال  تهدأ 

أبوظبي  إلى  معها  لتطير  الرموز  بأقوى 

ماجد  مطر  أحمد  مالكها  بصحبة 

استغرقت  رحلة  بعد  الخييلي، 

بالتمام  دقيقة   12.02.32 نجاح  من 

والكمال.

بعد انتهاء معركة شوط البكار مفتوح، 

أنفاسهم،  بعض  المشاركون  التقط 

من  القلوب  خفق  تواصل  ما  وسرعان 

إثارة  تقل  ال  جديدة  معركة  مع  جديد 

وقوة عن سابقتها، إنها معركة الخنجر 

الثنايا قعدان  الخاص بشوط  الفضي 

وندية،  وقوة  إثارة  من  لها  يا  مفتوح، 

من  سيكون  النهاية  في  الفارق  لكن 

على  المتمرسة  واألوراق  الخبرة  يملك 

الموقف  الخطيرة،  المواقف  هذه  مثل 

ممتعا  واألداء  الروعة  غاية  في  كان 

لكل المتابعين، ولم ال والشوط يحفل 

الخليجية  القعدان  من  كبيرة  بنخبة 

ميدان  في  التحدي  شعار  رفعت  التي 

التحدي.

بطل  فإن  بطل،  شوط  لكل  كان  وإذا 

العمالق،  الشعار  هذا  هو  األوحد  اليوم 

التفوق  دائم  القوي  الشعار  هذا 

الصعبة،  المواجهات  على  والمتمرس 

إنه شعار المتألق دائما حمد بن راشد 

القوي  الشعار  هذا  الكتبي،  غدير  بن 

الذي سجل ثالثية تاريخية قوية على 

أرضية ميدان الشحانية مساء أمس، 

القعدان  بخنجر  الفوز  حقق  بعدما 

أقوى  في  »مهند«  طريق  عن  مفتوح 

»مهند«  وحقق  بل  القعدان،  أشواط 

األمسية  هذه  في  التوقيتات  أقوى 

الـ  رحلة  بقطعه  النارية،  التاريخية 

 11.57.36 8 كم في توقيت زمني قدره 
كسر  الذي  الوحيد  ليكون  دقيقة، 

بالخنجر  ويحلق  دقيقة،   12 الـ  حاجز 

الغالي في ميدان التحدي واإلثارة.

للفوز  القوي  غدير  بن  شعار  عاد  ثم 

الشوط  في  عمانيات  القعدان  بخنجر 

»مرابط«  طريق  عن  الرئيسي،  الرابع 

الذي حقق توقيتًا زمنيًا قدره 12.05.89 

»معيار«  تضيف  أن  قبل  دقيقة، 

في  غدير  بن  لشعار  الثالثة  النقطة 

الشوط الخامس بالفوز بشلفة اإلنتاج 

في توقيت زمني قدره12.09.41 دقيقة.

عوض الكباشي كتب

 محمد الكتبي:

الوصول إلى الرموز 
ليس سهل

غدير  حمد  راشد  محمد  أعرب 

البالغة  سعادته  عن  الكتبي 

الثنايا  منافسات  خالل  بالتألق 

في  رموز  ثالثة  وحصد  أمس 

»مهند«،  طريق  عن  جديد  إنجاز 

الفضي  بالخنجر  توج  الذي 

و»مرابط«  مفتوح،  قعدان  للثنايا 

للثنايا  الفضي  بالنخجر  الفائز 

و»مهند«  عمانيات،  قعدان 

للثنايا  الفضي  بالخنجر  الفائز 

في  محمد  وقال  فتوح،  قعدان 

عقب  صحفية  تصريحات 

»سعداء  الثالثة:  بالرموز  التويج 

تحقق  الذي  باإلنجاز  للغاية 

توفيق  هذا  رموز،  بثالثة  بالفوز 

عمل  ونتيجة  العالمين  رب  من 

لمثل  المطايا  تجهيز  في  كبير 

هذه األشواط القوية«. 

وأضاف قائال: »مهند« حقق إنجازا 

كبيرا بتحقيق توقيت لم يحدث 

القعدان،  مستوى  على  قبل  من 

حقق  حيث  دقيقة،  الـ12  بكسر 

لم  ما  وهو   11:57:36 في  الشوط 

مستوى  على  قبل  من  يحدث 

قاعود  فهو  وبأريحية،  القعدان، 

سبوق وحقق الرمز عن جدارة. 

صعب  »المستوى  أيضا  وقال 

ليس  الرمز  إلى  والوصول  جدا 

يعلم  أحد  فال  السهل،  باألمر 

المنافسة،  في  األمور  خبايا 

وحققنا  التوفيق  حالفنا  ولكننا 

الثالثة،  األشواط  في  المطلوب 

اليوم  في  األفضل  ونتمنى 

الختامي بإذن الله«.

نتائج الفترة الصباحية
شهدت الفترة الصباحية الكثير 

من اإلثارة والمنافسة… وقد 

منحت »الظبي« صدارة الشوط 

االفتتاحي في منافسات اليوم 

لمالكها زايد محمد زايد خلفان 

المنصوري، بعدما حققت الفوز 

بالشوط األول الرئيسي للثنايا 

بكار إنتاج، بتوقيت زمني قدره 

12:25:09 دقيقة.
فيما تألق »الدرع« ملك محمد 

سلطان مطر بن مرخان الكتبي، 

في الشوط الثاني الرئيسي 

المخصص للثنايا قعدان 

إنتاج، وقدم »الدرع« أداء قويًا 

في أقوى أشواط القعدان إنتاج، 

حاسمًا الفوز والصدارة في 

توقيت زمني قدره 12:29:89 

دقيقة.

وانتزعت »بشاير« ملك راكان 

حمد علي الربيعان، ناموس 

الشوط الخامس المخصص 

كرئيسي للثنايا بكار مفتوح، 

وتصدرت »بشاير« الشوط 

القوي بعد منافسة شرسة 

مع عدد من األسماء القوية، 

حتى تمكنت من حسم 

الفوز والناموس والسيارة 

المخصصة للشوط الرئيسي 

للثنايا بكار مفتوح في توقيت 

زمني قوي قدره 12:22:95 

دقيقة. كما اقتنص »همام« 

ملك مبارك حمد مبارك بن 

هامله المري، ناموس الشوط 

السادس الرئيسي للثنايا 

قعدان مفتوح في توقيت زمني 

قدره 12:29:63 دقيقة.

مبارك الخييلي: سعيد بالتتويج
قال مبارك أحمد مطر الخييلي 

مالك »نجاح« المتوجة بالشلفة 

الفضية للثنايا بكار مفتوح بمهرجان 

األمير الوالد للهجن: سعداء 

للغاية بالتتويج بالرمز الغالي في 

المهرجان السنوي الكبير والذي 

جاء بعد منافسة شرسة جدا بين 

جميع المشاركين، فالشوط كان 

في منتهى القوة، ونحن كنا نعلم 

جيدا ذلك قبل المشاركة، إال أن 

»نجاح« قدمت المطلوب ونجحت 

في المهمة بامتياز.  وأضاف قائال: 

نشكر اللجنة المنظمة لسابق 

الهجن على المستوى التنظيمي 

الرائع للمهرجان، والترتيبات الجيدة 

بالميدان، متمنيا التوفيق للجميع 

في اليوم الختامي.

تألق الهديفي والعامري
تألق شعار المتألق حمد بن غانم بن سلطان الهديفي 

حققت  عندما  النارية،  األمسية  رموز  أقوى  من  وهو 

المليونية  والجائزة  الفضية  بالشلفة  الفوز  »مذيار« 

بكار  للثنايا  الرئيسي  الثالث  للشوط  المخصصة 

عمانيات، في توقيت زمني قدره 12.08.53 دقيقة.

وختم »مياس« ملك ناصر حمد بن قناص العامري، 

بالخنجر  بفوزه  أمس،  مساء  القوية  الرموز  حفلة 

للشوط  المخصصة  المليونية  والجائزة  الفضي 

توقيت  في  إنتاج  قعدان  للثنايا  الرئيسي  السادس 

زمني قدره 12.17.75 دقيقة.
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تبدأ اليوم بصالة خولة المسيلة

تنطلق مساء اليوم بطولة نجوم الدوحة ألندية الجمباز 
الفني )بنين - وبنات( في نسختها األولى والتي ينظمها 

االتحاد القطري للجمباز على صالة خولة المسيلة التابعة 
لالتحاد بمشاركة قياسية وصلت إلى 150 العبا والعبة 

يمثلون 6 دول وهي.

»6« دول في بطولة 
الدوحة للجمباز

-االردني  لبنان  -الكويت  السعودية   

قطر،  دوله  إلى  باالضافة   - دبي  -ونادي 

أيام   3 مدار  على  المنافسات  وتستمر 

األول  اليومان  يخصص  حيث  كاملة 

إلقامة منافسات المستوى الثالث والرابع 

البنين  لمنافسات  بالنسبة  أما  بنات 

فستكون للمستوى األول والثاني.

للبطولة  الثاني  اليوم  منافسات  أما   

والثاني  األول  للمستوى  فستكون 

الثالث  اليوم  منافسات  أما  للبنات، 

فستكون منافسات الشباب والعمومي، 

السر  أمين  البوعينين  عبير  وصرحت 

ومديرة  للجمباز  القطري  االتحاد  العام 

للبطولة  المنظمة  اللجنة  ان  البطولة 

للحضور  للجماهير  الدعوة  وجهت 

ومتابعة المنافسات القوية وخاصة وان 

عند  يوم  كل  المنافسات  بداية  توقيت 

البطولة  وتستمر  عصرًا   3:30 الساعة 

لمدة 3 ساعات على االكثر في اليوم األول 

الجمعة  الثاني  اليوم  بينما  والثالث، 

إلى   8:00 الساعة  من  الوقت  سيكون 

الساعه  الصالة  وعقب   11:00 الساعة 

3:30 عصرا.
الفني  السكرتير  طه  مازن  وصرح 

باالتحاد ان توقيت البطولة جاء مناسبا 

في  جاءت  انها  حيث  والالعبات  لالعبين 

الالعبين  وجميع  الموسم  منتصف 

ان  المتوقع  ومن  عال،  فني  بمستوى 

بين  قوية  منافسات  البطولة  تشهد 

الالعبين المشاركين.

سميرة  صرحت  أخرى  ناحيه  ومن 

القطري  االتحاد  نادي  مديرة  سعيد 

ان  البطولة  على  والمشرفة  للجمباز 

بالبطولة  المشاركة  الوفود  جميع 

اكتمل وصولها )الخمس دول( وباشرت 

التدريبات  صالة  على  تدريباتها  الوفود 

لالتحاد  التابعة  اللقطة  صالة  في 

تم  ثم  الدوحة،  إلى  الوصول  بمجرد 

البطولة،  صالة  إلى  التدريبات  انتقال 

جدول  للبطولة  الفنية  اللجنة  ووضعت 

العب  لكل  يكون  بحيث  التدريبات 

على  للتدريب  الكاملة  الفرصة  والعبة 

وفق  عليها  يشاركون  التي  االجهزة 

العدالة  يضمن  بما  محددة  توقيتات 

التامة للجميع.

{ لقطة جماعية للبطالت 

بطولة دوري 
»3×3«

تنطلق اليوم
النسخة  منافسات  اليوم  تنطلق 

األولى من بطولة دوري »3×3« 

الرياضي  للموسم  السلة  لكرة 

 9 بمشاركة  وذلك   ،2023-2022
أندية، وهي: السد، والغرافة، 

والوكرة،  والعربي،  والريان، 

والخور،  والشمال،  واألهلي، 

وقطر.

وكان اتحاد السلة برئاسة 

المغيصيب،  سعد  بن  محمد 

أعلن عن إطالق بطولة دوري 

الفئات السنية  »3×3« لكل 

250 ألف  بمجموع جوائز 

ريال قطري، وذلك ضمن 

موسم  في  لالتحاد  استراتيجية 

االتحاد  أن  السيما   ،2023-2022
العالمي  الدوري  تنظيم  بصدد 

السلة  لكرة   »3×3« لمنافسات 

الخليج  في شهر يوليو، وبطولة 

.»3×3« لمنافسات 

السلة مسابقات  اتحاد  وحدد 

3 محطات،  دوري »3×3« إلى 

13 عاًما،  لفئات األشبال تحت 

15 عاًما،  والناشئين تحت 

18 عاًما، والرجال  والشباب تحت 

18 عاًما. فوق 

لمسابقة  األولى  المحطة  تقام 

4 فبراير  اليوم، والثانية  األشبال 

فبراير   9 والثالثة  المقبل، 

المحطة  تنطلق  فيما  المقبل، 

 30 الناشئين  لمسابقة  األولى 

2 فبراير  والثانية  الجاري،  يناير 

فبراير   18 والثالثة  المقبل، 

الشباب  مسابقة  أما  المقبل، 

31 يناير  األولى  المحطة  فتنطلق 

6 فبراير،  والثانية  الجاري، 

وأما مسابقة  16 فبراير،  والثالثة 

األولى  المحطة  فتنطلق  الرجال 

فبراير،   15 والثانية  فبراير،   7
25 فبراير. والثالثة 

االستضافة دليل ثقة »االتحاد الدولي«

الوكرة واألهلي في »عربية الطائرة«

رئيس  الكواري  غانم  علي  أكد 

آسيا  وغرب  القطري  االتحادين 

باستضافة  سعادته  الطائرة  للكرة 

مؤسسة أسباير زون هذه الجولة في 

المؤسسة  بين  الكبير  التعاون  إطار 

واالتحاد القطري، في تنظيم عدد من 

البطوالت الدولية السابقة.

وأوضح الكواري أن قطر ستنظم أيضا 

بعد جولة المحترفين وألول مرة على 

مالعب اسباير زون منافسات الجولة 

ذات   Elite16 لجوالت  االفتتاحية 

تنظيم  منح  وتم  نجوم،   5 تصنيف 

هذه البطولة لقطر تقديرا من االتحاد 

إليها  وصلت  التي  للمكانة  الدولي 

التصنيف  خالل  من  قطر  في  اللعبة 

الطائرة  الكرة  لمنتخب  المتقدم 

الشاطئية، ومنتخب الصاالت.

الجولة  هي  الدوحة  جولة  وتعتبر 

للكرة  الُمحترفين  لجوالت  الختامية 

في  بدأت  التي  الشاطئية  الطائرة 

جولة   47 وشملت   ،2022 مارس 

جميع أنحاء العالم.

 14 موافقة  المصري  االتحاد  تلقى 

البطولة  في  المشاركة  على  ناديا 

تستضيفها  التي  لألندية  العربية 

فبراير   18 من  الفترة  خالل  القاهرة 

وحتى 3 مارس المقبلين، بمشاركة 

الوكرة واألهلي من قطر، ويغيب عن 

المراكز  أصحاب  الحالية  النسخة 

أقيمت  التي  بالبطولة  األولى  الثالثة 

العام الماضي في تونس حيث غاب 

كل من حامل اللقب الريان القطري، 

صاحب  البحريني  كليب  ودار 

التونسي  والترجي  الثانية  المرتبة 

عدد  وكان  الثالث،  المركز  صاحب 

النسخة  في  ناديا   16 المشاركين 

الماضية.

أعلنت  التي  األندية  قائمة  وجاءت 

النحو  على  البطولة  في  مشاركتها 

مصر  من  واألهلي  »الزمالك  التالي: 

والوكرة واألهلي من قطر وبني ياس 

والميناء من  المهره  اإلماراتي وخيبل 

طرابلس  وأهلي  والسوحيلي  اليمن 

العراقي  الشمال  ومصافي  ليبيا  من 

والسيب  الفلسطيني  والقوات 

والنصر  الكويتي  وكاظمة  العماني 

البحريني«.

وكان مجلس إدارة االتحاد المصري 

 14 يوم  أن  سابق  وقت  في  أعلن  قد 

لتلقي  موعد  آخر  الجاري  يناير 

هذا  في  المشاركة  األندية  موافقات 

الحدث الهام.

علي غانم الكواري رئيس االتحاد:

»14« نادًيا يؤكدون مشاركتهم بالقاهرة

اليوم بمالعب أسباير زون.. وبمشاركة »20« منتخبا

انطالق الجولة الختامية للطائرة »الشاطئية«

الختامية  الجولة  اليوم  تنطلق 

للطائرة  الُمحترفين  لجوالت 

 ،)Beach Pro Tour( الشاطئية 

للرجال والسيدات، وذلك على مالعب 

الفترة  خالل  الشاطئية  زون  أسباير 

يناير  شهر  من   29 حتى   26 من 

الحالي.

بين  بالتعاون  الجولة  هذه  وتاتي 

ومؤسسة  للعبة،  القطري  االتحاد 

ستستضيف  التي  زون  أسباير 

ُمتتالية  سنوات  لثالث  البطولة 

وتحت  الحالي…  يناير  من  اعتباًرا 

إشراف االتحاد الدولي للكرة الطائرة.

المكون  الوطني  منتخبنا  ويفتتح 

تيجان(  وأحمد  يونس  )شريف  من 

األول  يومها  في  البطولة  في  مبارياته 

ماركو  تشيلي  ثنائي  بمواجهة 

جريمالت، وإستيبان جريمالت.

وكانت قرعة البطولة أوقعت العنابي 

يونس  » شريف  الثنائي  من  المكون 

الثاني  المصنف  تيجان«   وأحمد 

األولى  المجموعة  ضمن  عالمًيا 

جريمالت،  ماركو  أيًضا  ضمت  التي 

)شيلي(،  من  جريمالت  وإستيبان 

وفاندرو أوليفيرا جنيور وأندريه لويوال 

ين  شتا

كارامبوال  وأدريان  )البرازيل(، 

وأليكس رانجيري )إيطاليا(، وميشال 

بينما  )بولندا(،  وبارتوش  برايل 

نيكوالي  الثانية  المجموعة  ضمت 

وبيروسيك  )إيطاليا(،  وكوتافافا 

وبيرووير  )التشيك(،  وشفاينر 

والثنائي  )هولندا(،  وميويزين 

وسوروم  مول  عالمًيا  األول  المصنف 

ريناتو  )البرازيل(  وثنائي  )النرويج(، 

وفيتور فيليبي.

ُمبارياته  القطري  الُمنتخب  ويفتتح 

بمواجهة  األول  يومها  في  البطولة  في 

جريمالت،  ماركو  تشيلي  ثنائي 

وإستيبان جريمالت.

تشهد  و

لجوالت  الختامية  الجولة 

الشاطئية  للطائرة  الُمحترفين 

أفضل  مشاركة   ،)Beach Pro Tour(

منتخبات  و10  للرجال  منتخبات   10
للسيدات.

ستكون  الجولة  أن  إلى  وُيشار 

الختامية لمنافسات جميع البطوالت 

وستشهد  الشاطئية،  الطائرة  للكرة 

في  منتخبات   8 أفضل  مشاركة 

بطاقتي  بجانب  العالمي  التصنيف 

دعوة تمنحان لمنتخبين للمشاركة 

للرجال  ستقام  التي  البطولة،  في 

 ، ت ا لسيد ا و

دوالر.. ألف   800 تبلغ  مالية  وبجوائز 

العشرة  الفرق  من  ثمانية  وحجزت 

الُمشاركة في البطولة مكانها بفضل 

 Beach Pro Tour جوالت  في  أدائها 

التصنيف  لنقاط  وفًقا   ،2022 عام  في 

ديسمبر   5 من  اعتباًرا  العالمية 

الماضي..وسيحصل الفائز بالمركز 

على  والسيدات(  )الرجال  في  األول 

جائزة مالية متساوية قدرها 150 ألف 

الجوائز  إجمالي  من  أميركي  دوالر 

البالغة 800 ألف دوالر أميركي.

عوض الكباشي كتب

{ علي غانم الكواري

فريق الوكرة

{ من منافسات الشاطئية

{ شريف يونس واحمد تيجان

منتخبنا 

الوطني 

في مواجهة 

صعبة أمام 

منتخب

 تشيلي

بمشاركة السوبر مان ناصر العطية

»رالي عمان« على خط االنطالق
ُعمان  لرالي  األولى  المرحلة  منافسات  اليوم  مساء  تنطلق 

الدولي »أولى جوالت بطولة الشرق األوسط للراليات« والتي 

ُعمان  سلطنة  من  واسعة  مشاركة  منافساتها  ستشهد 

الفني  الفحص  عمليات  ستجرى  حيث  المجاورة،  والدول 

ومن  للسيارات،  الُعمانية  الجمعية  مقر  في  للسيارات 

المؤتمر  سيقام  كما  الغد،  صباح  التدقيق  إجراء  المقرر 

الصحفي األول في نفس اليوم قبل مراسم االنطالق للرالي، 

العمل  وزارة  بجانب  االستعراضية  المرحلة  إقامة  تعقبه 

بمرتفعات المطار.

السائق  وهو  العطية  صالح  ناصر  العالم  بطل  ويشارك 

األكثر نجاحا في المواسم األخيرة في رالي ُعمان الدولي، 

في  انتصارات  سبعة  القطري  اللقب  حامل  حقق  حيث 

عامي  بين  عاما   21 مدتها  زمنية  فترة  مدى  على  قبضته 

للسيارات  الُعمانية  الجمعية  عقدت  و2022.وقد   2003
المستجدات  آخر  على  للوقوف  الفنية  للجنة  اجتماعا 

األولى  المرحلة  النهائية لتنظيم واستضافة  والتحضيرات 

لرالي ُعمان الدولي  .

وتعد منافسات الراليات من األحداث التي تحظى باهتمام 

كبير من قبل عشاق رياضة المحركات، وتتمتع سلطنة 

المراحل  أكثر  من  وتعتبر  مختلفة  بتضاريس  ُعمان 

رالي  يعتبر  كما  والعالم،  المنطقة  مستوى  على  تحديا 

ُعمان الدولي واحدا من أكثر األحداث الرياضية شعبية في 

واحدة  1977 وبعدها أصبحت  اإلقليمية منذ عام  الروزنامة 

من أهم جوالت بطولة الشرق األوسط منذ عام 1984. { ناصر العطية
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األولى  الجولة  منافسات  اليوم  مساء  تنطلق 

الجديد  بموسمها  للدريفت  قطر  بطولة  من 

سعادة  رعاية  تحت  تقام  والتي   2023 /  2022
نادي  رئيس  ثاني  آل  حمد  بن  خالد  الشيخ 

قطر لسباق السيارات والدراجات النارية. 

من  أمس  يوم  الحلبة  افتتح  قد  النادي  وكان 

لهذه  بالتحضير  الخاصة  االختبارات  أجل 

من  المتسابقون  سيتمكن  حيث  الجولة 

انطالق  قبل  سياراتهم  جاهزية  على  الوقوف 

النادي  بأن  علمًا  اليوم،  مساء  المنافسات 

الدريفت  متسابقي  استضاف  قد  كان 

مناسبتين  في  وذلك  مفتوحة  تجارب  في 

أكتوبر  شهر  من  السادس  في  كانت  األولى 

الماضي والثانية في العشرين منه.

األولى  للجولة  الزمني  الجدول  ووفق 

والفحص  التسجيل  عمليات  ستنطلق 

الساعة  بتمام  المشاركة  للسيارات  الفني 

الحلبة  افتتاح  أن يتم  اليوم على  الثالثة ظهر 

الرابعة  من  ابتداًء  ساعتين  لمدة  للتجارب 

تنويري  اجتماع  هناك  سيكون  ثم  عصرًا، 

مساًء  السادسة  بتمام  للمتسابقين 

التجارب  من  األولى  الحصة  انطالق  قبل 

من  المشاركون  سيتمكن  حيث  التأهيلية، 

من  تقييمها  يجري  المضمار  على  لفة  أداء 

قبل لجنة التحكيم.

أما يوم غد الجمعة فسيتم افتتاح التسجيل 

ظهرًا،  الثالثة  من  ابتداًء  واحدة  ساعة  لمدة 

الحضور  من  يتمكنوا  لم  الذين  ألولئك  وذلك 

الرابعة  بتمام  ينتهي  أن  على  الخميس  يوم 

التأهيلية  التجارب  انطالق  موعد  عصرًا 

للمتسابق  األفضل  النتيجة  وتؤخذ  الثانية، 

الخميس  يومي  التجارب  فترتي  من 

على  المتسابقون  ذلك  بعد  ليوزع  والجمعة 

جدول المواجهات الثنائية )التاندم(.

وسيتم تعريف المتسابقين بمواجهات الدور 

األول خالل االجتماع الذي يجمعهم بالحكام في 

المالحظات  إلعطائهم  مساًء  السادسة  تمام 

التي  المنافسات  تنطلق  أن  قبل  األخيرة 

خروج  بطريقة  تجرى  والتي  الجميع  يترقبها 

لمعرفة  الختامي  للسباق  وصواًل  المغلوب 

مراسم  ذلك  تلي  أن  على  الجولة.  بطل 

األولى،  الثالثة  بالمراكز  للفائزين  التتويج 

الخاسرين  حيث ستكون هناك مواجهة بين 

صاحب  لمعرفة  النهائي  نصف  الدور  من 

منصة التتويج الثالثة.

اليوم انطالق بطولة قطر لـ »الدريفت« عبر الجولة األولى في نادي السيارات 
والدراجات النارية

{ من منافسات الموسم الماضي 

الدوحة

}

خليل

المهندي

}

{ ثنائي األدعم تأهل لنهائيات كأس العالم 2023{ المهندي يؤكد جاهزية قطر { أعضاء فريق األحالم للطاولة

{ الدوحة ستنظم المونديال في 2025

خليل المهندي رئيس االتحاد القطري والعربي واآلسيوي لكرة الطاولة يؤكد:

جاهزون الستضافة »مونديال 2025«

الشباب  من  عمل  فريق  يملك  واالتحاد 

والكفاءة  الخبرة  ذوي  من  القطري 

العالية ولن تشكل هذه االستضافة أي 

صعوبة لنا«.

بطولة  هي  العالم  »بطولة  وأضاف: 

ونحن  البطوالت،  باقي  عن  مختلفة 

التفتيش  فريق  وننتظر  لها  جاهزون 

كانت  أن  بعد  إقامتها  موعد  الختيار 

2025، لكن نظرا  مايو  محددة في شهر 

الرتفاع درجة الحرارة في ذلك التوقيت 

شهر  في  البطولة  إقامة  اقتراح  تم  فقد 

يناير أو فبراير«.

تميز االستضافة 

القطري  االتحاد  أن  إلى  المهندي  وأشار 

لكرة الطاولة نجح وتميز في استضافة 

سنوات،  عدة  منذ  المجمعة  البطوالت 

بطولة  تنظيم  بصدد  اآلن  »نحن  وقال: 

قطر الدولية المجمعة وتضم 3 بطوالت 

الجاري،  يناير   30 يوم  وتختتم  دولية 

منذ  مباشرة  قبلها  استضفنا  أننا  كما 

أول الشهر الجاري، التصفيات اآلسيوية 

بجنوب   2023 العالم  لبطولة  المؤهلة 

هذه  استضافة  وسنواصل  إفريقيا، 

و2024   2023 عامي  المجمعة  البطوالت 

مبينا   ..»2025 العالم  بطولة  غاية  إلى 

تعود  البطوالت  من  النوعية  هذه  أن 

بالنفع على الالعبين، حيث تساعدهم 

في تقليص نفقاتهم المالية، فحين يتم 

واحد  مكان  في  بطوالت   4 أو   3 تجميع 

تساهم هذه الطريقة في تخفيف العبء 

فيها  المشاركة  أن  كما  الالعبين  على 

تساعدهم في رفع تصنيفهم العالمي.

وأكد رئيس االتحاد القطري: »أن دولة 

من  اإلمكانيات  كافة  بتوفر  تتميز  قطر 

فنادق وصاالت ال مثيل لها كما هو الحال 

المقامة  المجمعة  البطولة  هذه  في 

تم  حيث  لوسيل،  صالة  على  حاليا 

وما  لالعبين  التسهيالت  كل  توفير 

في  توفيره  يتم  ما  نادرا  نحن،  نقدمه 

دول أخرى، كما أن االتحاد ينظم أفضل 

العدد  ذلك  على  والدليل  البطوالت 

وأبطال  األوائل  المصنفين  من  الكبير 

العالم المشاركين فيها«.

العربي  االتحادين  رئيس  وأوضح 

واآلسيوي، النائب األول لرئيس االتحاد 

الدولي لكرة الطاولة، أن االتحاد القطري 

واألول  االتحادات  أفضل  من  أصبح 

عالميا في تنظيم البطوالت.

وقال المهندي:»بفضل عملنا االحترافي 

والدعم الموجود أعتقد أن االتحاد القطري 

يشار له بالبنان، وأصبحنا نملك العبين 

ناشئين مصنفين على العالم والعبين 

الخليجي  المستويين  على  مصنفين 

بتنظيم  يتعلق  فيما  أما  والعربي.. 

البطوالت فاالتحاد القطري يأتي اآلن في 

المركز األول على العالم من ناحية عدد 

البطوالت التي تم تنظيمها بشهادة أسرة 

اتحاد  يوجد  وال  العالمية،  الطاولة  كرة 

العالم باستطاعته تنظيم بطوالت  في 

مجمعة لمدة شهر متواصل فقد انطلقنا 

في تنظيم بطولة مجمعة بداية من يوم 

1 يناير الجاري وستختتم يوم 31 يناير، 
وهذه كلها تسجل لالتحاد القطري«.

أزمة كورونا 

  19 أزمة  كوفيد  أن  المهندي  وأوضح 

التي عصفت بكل دول العالم، وشهدت 

تؤثر  لم  الرياضية،  ألنشطتها  توقفا 

الطاولة، بل  لكرة  القطري  االتحاد  على 

البطوالت  لمعظم  حاضنة  قطر  كانت 

حيث   ،2021 سنة  في  توقفت  التي 

تمت استضافة قرابة 780 العبا من 75 

الطاولة  لكرة  مجمعة  بطولة  في  دولة 

معسكر  استضافة  تمت  كما  آنذاك، 

سنة  لمدة  للعبة  الصين  منتخب 

في  عضوا  الـ227  عكس  على  ونصف 

توقفت  التي  للعبة  الدولي  االتحاد 

أنشطتها خالل ذلك العام.. مشيرا إلى 

أن االتحاد سيواصل السير على نفس 

خالل  يستضيف  حيث  المنوال،  هذا 

في  بطوالت  أربع  المقبل  أكتوبر  شهر 

بطولة مجمعة.

العديد  توليه  رغم  أنه  المهندي  وأكد 

كرة  رياضة  في  البارزة  المناصب  من 

لكرة  القطري  االتحاد  )رئيس  الطاولة 

العربي  االتحادين  رئيس  الطاولة، 

لرئيس  األول  والنائب  واآلسيوي، 

االتحاد الدولي للعبة(، إال أنه لم يحقق 

لرئاسة  يطمح  حيث  بعد،  طموحه 

 2026 عام  الطاولة  لكرة  الدولي  االتحاد 

100 سنة  االحتفال بمرور  بالتزامن مع 

للعبة..  الدولي  االتحاد  تأسيس  على 

االتحادين  رئيس  اآلن  »أنا  وقال: 

لرئاسة  وأطمح  والعربي  اآلسيوي 

األمر  لهذا  وسأسعى  الدولي  االتحاد 

خالل عام 2025«.

فريق األحالم 

لكرة  القطري  االتحاد  رئيس  وأشاد 

سيقود  الذي  »األحالم«  بفريق  الطاولة 

القطرية..  الطاولة  مشروع نهضة كرة 

أربع  منذ  بدأ  المشروع  هذا  أن  مبينا 

وصل  العبين  أربعة  ولدينا  سنوات، 

العاشر  إلى  الخامس  من  تصنيفهم 

أصعب  أن  موضحا  العالم..  على 

الفئات  هي  الطاولة  كرة  في  مرحلة 

العمرية من سن 11 إلى 15 سنة.

المؤسسين  من  أنه  المهندي  وأوضح 

كرة  مؤسسة  إنشاء  لفكرة  والداعمين 

أنها  مبينا   .. /WTT / العالمية  الطاولة 

العالم،  في  اللعبة  مستقبل  تمثل 

دعم  في  المؤسسة  ساهمت  حيث 

حيث  وتنظيميا،  ماديا  الطاولة  كرة 

أصبحت المباريات اكثر جمالية مثل 

التي تشد  والمالكمة  المصارعة  حلبة 

المشاهد غير المحب لهذه اللعبة.

وفيما يتعلق بالبطوالت التي ستنظمها 

والدولي  واآلسيوي  العربي  االتحادات 

المقبلة،  الفترة  خالل  الطاولة  لكرة 

حافل  االتحادات  هذه  برنامج  أن  أوضح 

البطولة  ستنظم  حيث  بالبطوالت 

في  للناشئين  آسيا  وبطولة  العربية 

لألندية  العربية  والبطولة  العراق، 

لبنان،  في  لألندية  آسيا  غرب  وبطولة 

تنظيم  فسيتم  العالم  بطوالت  أما 

هذا  إفريقيا  بجنوب  العالم  بطولة 

 2024 العالم  وبطولة  دربن،  في  العام 

في   2025 العالم  وبطولة  كوريا،  في 

سيتم   2026 العالم  وبطولة  قطر، 

تحديد مكان إقامتها هذا العام من خالل 

التصويت.

اقترحنا إقامة البطولة في يناير أو فبراير بسبب درجة الحرارة

اتحادنا أصبح 
األفضل في 

التنظيم 
بشهادة االتحاد 

الدولي للعبة

أطمح لرئاسة 
االتحاد الدولي 
في االنتخابات 

القادمة

الدوحة -قنا - أكد خليل بن أحمد المهندي 
رئيس االتحاد القطري لكرة الطاولة رئيس 

االتحادين العربي واآلسيوي، النائب األول 
لرئيس االتحاد الدولي للعبة، جاهزية 
الدوحة الستضافة النسخة الـ 59 من 
بطولة العالم لكرة الطاولة عام 2025.

وقال المهندي في حوار لوكالة األنباء 
القطرية » قنا« : »استضفنا بطولة 

العالم لكرة الطاولة سابقا في 2004 
ومنذ ذلك الحين لم تنظم البطولة 

في منطقة الشرق االوسط أو في 
الدول العربية، وواجهنا عدة صعوبات 
آنذاك بسبب عدم توفر الصاالت. لكننا 

اآلن جاهزون لهذا الحدث العالمي بنسبة 
80 بالمائة بفضل توفر الصاالت الرياضية 

العصرية والفخمة سواء في صالة لوسيل أو 
في أسباير وأيضا بفضل توفر الفنادق. 


