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خالد الجارالله رئيس نادي الجهراء الكويتي يؤكد لـ                     :

حل »أزمة كيمو« سيرضي جميع األطراف
مؤتمر صحفي لإلعالن عن ضم الالعب بحضور الممثل القانوني

الكويتي  الجهراء  نادي  رئيس  الجارالله  خالد  أكد 

الالعب  مع  بالتعاقد  المتعلقة  التفاصيل  كل  أن 

مؤتمر  خالل  عنها  الكشف  سيتم  حسن  عبدالكريم 

قال  حيث  تأكيداته،  وفق  اليوم  سيعقد  صحفي 

صحفي  مؤتمر  سنعقد  »اليوم  الرياضي:  للوطن 

حسن  عبدالكريم  الالعب  مع  التعاقد  عن  لإلعالن 

األمور  وستكون  للنادي  القانوني  الممثل  بحضور 

طيبة بين كل األطراف«.

التعاقدات تحدث فيها منازعات لكنه  إن بعض  وقال 

الجميع،  يرضي  مناسب  حل  إلى  التوصل  يأمل 

مشيرًا إلى أن المؤتمر الصحفي سيتم خالله اإلعالن 

االستفسارات  كافة  على  والرد  التفاصيل  كل  عن 

النادي  صفوف  إلى  الالعب  بانتقال  المتعلقة 

الكويتي.

الجدل  من  حال  في  الجهراء  نادي  تعاقد  وتسبب 

عن  تردد  بعدما  الماضية  الساعة  خالل  الكبير 

الجهراء،  نادي  على  مغلظة  عقوبة  وصول  امكانية 

أن  إمكانية  وسط  للفيفا،  السد،  نادي  شكوى  حال 

يكون عقد الالعب ال يزال ساريا مع السد.

العب  أفضل  كيمو  ضم  عن  أعلن  قد  الجهراء،  وكان 

مع  العريضة  االنجازات  وصاحب   ،2018 آسيا  في 

الالعب  أن  كما  العنابي،  ومنتخب  السد،  فريق 

في  القطري  المنتخب  مع  أساسية  بصفة  تواجد 

األخير. المونديال 

خالد  النادي  رئيس  لسان  على  الجهراء،  وأشار 

الجار الله، أن التعاقد مع عبد الكريم، لم يكن باألمر 

مصرية،  أندية  من  شرسة  منافسة  وسط  السهل، 

الالعب،  برغبة  الله،  الجار  أشاد  كما  وسعودية، 

والجهد الذي قام به وكيل الالعب.

وذكر موقع كوورة أن الجهراء لم يحصل على بطاقة 

عبدالكريم حتى اآلن، وسط توجه لطلب البطاقة من 

الفيفا في حال رفض السد إرسالها. 

في  المجلس  راعي  جاسم  خالد  اإلعالمي  وتمنى 

حسن،  الكريم  لعبد  التوفيق  تويتر  على  تغريدة 

ثم  ومن  جديد،  من  نفسه  إلثبات  فرصة  أنها  مؤكدا 

إمكانية عودته للعنابي مجددا.

الكويتي،  الدوري  في  القطري  الدولي  تألق  أن  وأضاف 

للمحترفين  جديدة  آفاقا  يفتح  أن  شأنه  من 

القطريين في الدوري الكويتي.

إدارة نادي  من جانبه غرد ماجد الخليفي أن مجلس 

أول  في  سقط  أسبوعين،  منذ  المنتخب  الجهراء 

دون  الكريم،  عبد  السد  العب  مع  بالتعاقد  له،  ظهور 

مشيرا  السابق،  ناديه  مع  عقده  سريان  من  التأكد 

إلى أن السد في حال تصعيده األمر، سوف يتعرض 

إلى  التعاقدات،  من  منعه  منها  لعقوبات  الجهراء 

جانب خصم نقاط من رصيده في الدوري.

إلدارة  شكره،  وجه  الكريم،  عبد  أن  بالذكر  جدير 

الله،  الجار  خالد  النادي  ورئيس  الجهراء،  نادي 

وأيضا رئيس جهاز الكرة طواري مدلول.

محمد الجزار كتب

بمشاركة ألمع نجوم اللعبة

بطولة »أريد« الكبرى
للبادل تنطلق »28« فبراير

أول  للبادل،  الكبرى  قطر  أريد  وتعد 

جولة  في  مدرجة  كبرى  بطولة 

لموسم  العالمية  بادل  بريميير 

.2023
وتشهد األدوار الرئيسية لمنافسات 

في  فريقا   56 مشاركة  البطولة 

تقام  أن  المقرر  من  فيما  الزوجي، 

األدوار التمهيدية خالل الفترة من 26 

إلى 27 فبراير المقبل.  

الفائز  الثنائي  وسيحصل   

نقطة،   2000 على  بالبطولة 

فيما  نقطة،   1200 على  ووصيفه 

ستصل  التي  الفرق  ستحصل 

 750 على  النهائي  نصف  الدور  إلى 

المالية  الجائزة  إلى  إضافة  نقطة، 

الكبيرة البالغ قيمتها 525 ألف يورو.

زينل،  درويش  طارق  السيد  وقال 

القطري  لالتحاد  العام  السر  أمين 

والريشة  واالسكواش  للتنس 

الطائرة، مدير البطولة في تصريح 

نسخة  بتنظيم  فخورون  »نحن  له 

قطر  أريد  بطولة  من  جديدة 

بمشاركة   ،2023 للبادل  الكبرى 

الذين  العالم  في  اللعبة  نجوم  أبرز 

إلى  االنضمام  على  حرصهم  أبدوا 

البطولة«.

قبل  من  كبير  إقبال  »هناك  وأضاف 

البطولة  في  للمشاركة  الالعبين 

من  هائال  عددا  تلقينا  حيث 

ثقتهم  يعكس  الذي  األمر  الطلبات، 

الذي  التنظيمي  المستوى  في 

تقدمه الدوحة من خالل استضافتها 

والتي  العالمية  البطوالت  لكبرى 

الذي  الباهر  النجاح  آخرها  كان 

 FIFA العالم  كأس  بطولة  حققته 

قطر 2022«.

جارية  االستعدادات  أن  وأكد 

اللجان  جميع  من  وساق  قدم  على 

الرعاة  جميع  مع  وبالتنسيق 

الجاهزية  إلى  الوصول  أجل  من 

متطلبات  كافة  وتوفير  القصوى، 

النجاح المتعلقة بالبطولة، بشكل 

يعكس الريادة القطرية في تنظيم 

كبرى األحداث العالمية.

إلى  نتطلع  »نحن  قائال  وتابع 

العالم  في  اللعبة  أبطال  استقبال 

مرة أخرى في الدوحة؛ لذلك نتوقع 

ما  أفضل  على  البطولة  تكون  أن 

يكون فنيا وكذلك تنظيميا«.

{  طارق زينل

عادل النجار كتب

أعلن االتحاد القطري للتنس عن تواصل 
االستعدادات الستضافة بطولة أريد قطر الكبرى 

للبادل 2023، التي ستقام على مالعب مجمع 
خليفة الدولي للتنس واإلسكواش المقررة خالل 

الفترة من 28 فبراير إلى 5 مارس المقبل بمشاركة 
واسعة أللمع نجوم اللعبة في العالم.

منتخبنا يتغلب على تشيلي ويواجه إيطاليا والبرازيل

انطــالقـة قـــوية للطــائـــرة الشاطــئيـــة

{  لقطة من المباراة 

شريف  الثنائي  من  المكون  القطري  المنتخب  حقق 

عالميا،  الثاني  المصنف  تيجان  وأحمد  يونس 

واستيبان  جريمالت  ماركو  تشيلي  ثنائي  على  الفوز 

جرت  التي  المباراة  في  نظيفين  بشوطين  جريمالت 

من  األول  اليوم  في  األولى  المجموعة  ضمن  أمس 

المحترفين  لجوالت  الختامية  الجولة  منافسات 

للرجال   ،)Beach Pro Tour( الشاطئية  الطائرة  لكرة 

أسباير  مالعب  على  اليوم  انطلقت  التي  والسيدات، 

زون الشاطئية.

 وتشهد البطولة مشاركة أفضل 10 منتخبات للرجال 

و10 منتخبات للسيدات وبجوائز مالية تبلغ 800 ألف 

دوالر.

ونجح  المباراة  في  جيدا  أداء  القطري  المنتخب  وقدم   

 – و21   18 –  21    / الفوز بشوطين دون مقابل بواقع  في 

الثانية في  القطري مباراته  المنتخب  /  ، وسيلعب   18

وأليكس  كارامبوال  أدريان  الثنائي  بمواجهة  البطولة 

الثالثة  مباراته  يخوض  كما  )إيطاليا(،  من  رانجيري 

الثنائي  من  المكون  البرازيلي  نظيره  بلقاء  أيضا  غدا 

فاندرو أوليفيرا جنيور وأندريه لويوال شتاين 

 وبدوره أشاد محمد سالم الكواري األمين العام االتحاد 

غرب آسيا للكرة الطائرة – عضو مجلس إدارة االتحاد 

قدمته  الذي  الجيد  بالمستوى  للعبة-  القطري 

البطولة  من  األول  اليوم  في  المشاركة  المنتخبات 

الذي  القطري  للمنتخب  والمشرف  القوي  وباالداء 

اللقب،  المنافسة على  البطولة بهدف  إلى هذه  يدخل 

نسبة  المرشحين  أبرز  من  يعد  المنتخب  ان  خاصة 

أقوى  من  أصبح  حيث  اللعبة،  في  المتقدم  لتصنيفه 

الثاني  المركز  في  اآلن  ويحل  العالم  في  المنتخبات 

من  بالعديد  فوزه  بعد  وذلك  الدولي  التصنيف  في 

الميدالية  حامل  أنه  كما   ،2022 العام  في  الميداليات 

طوكيو  الماضية  األولمبية  األلعاب  لدورة  البرونزية 

بهدف  الحالي  العام  منافسات  إلى  ويدخل   ،2020
المقبلة  األولمبية  األلعاب  دورة  إلى  المباشر  التأهل 

باريس 2024  .

عوض الكباشي كتب

محمد الكواري: راضوان عن االنطالقة
أعرب محمد مبارك الكواري رئيس التسويق التنفيذي بمؤسسة أسباير 

ومدير البطولة عن سعادته الكبيرة باالنطالقة المتميزة لبطولة الجولة 

اسباير  تنظمها  والتي  الشاطئية،  الطائرة  لكرة  للمحترفين  الختامية 

بالتعاون والتنسيق مع االتحاد القطري لكرة الطائرة.

االتحاد  مع  بالتعاون  سعداء  صحفية:  تصريحات  في  الكواري  وقال 

القطري لكرة الطائرة والتي ستستمر لفترة قادمة نعمل من خاللها على 

المساهمة في تطوير كل الرياضات. وتابع: قصدنا من تنظيم مثل هذه 

بل  القدم  بكرة  فقط  مرتبط  غير  »اسباير«  ان  الجميع  ليعرف  البطوالت 

على العكس نحن نعمل دوما على أن نكون مع 

الجميع.

فعاليات  وانطالق  األول  اليوم  وحول 

عن  راضون  الكواري:  قال  البطولة 

أن  إلى  مشيًرا  األولى،  االنطالقة 

وقوية  مثيرة  كانت  المنافسة 

بطولة  على  غريبا  ليس  وهو 

كبيرة يشارك فيها كبار النجوم 

مستوى  على  المصنفين 

العالم.

محمد  قال  حديثه  ختام  وفي 

منتخبنا  نهنئ  الكواري:  مبارك 

الشاطئية  الطائرة  للكرة  الوطني 

على  وأحمد  شريف  الثنائي  بقيادة 

المستوى الذي قدماه في افتتاح البطولة 

متمنيا لهما التوفيق خالل الجولة العالمية.
{  محمد الكواري

على استاد عبد الله بن خليفة

مسيمير ومعيذر في افتتاح »أغلى الكؤوس«
النسخة  منافسات  ومعيذر  مسيمير  فريقا  يدشن 

األمير  سمو  لكأس  والخمسين  الحادية  الجديدة 

قوي  بلقاء   ،2023-2022 الرياضي  للموسم  المفدى 

في  الفريقين  يجمع  والذي  التمهيدي،  الدور  ضمن 

السادسة مساًء على استاد عبدالله بن خليفة بنادي 

الدحيل.

من  الماضية  النسخة  ترتيب  رابع  مسيمير  فريق 

 ،2022/2021 الثانية للموسم الرياضي  دوري الدرجة 

في  الخامس  المركز  صاحب  بمعيذر  يصطدم 

لدخول  يتأهل  المباراة  من  والفائز  ذاتها،  النسخة 

قرعة دور الـ 16 من البطولة وفق النظام الجديد الذي 

أقره االتحاد القطري لكرة القدم منذ النسخة الثامنة 

واألربعين للموسم الرياضي 2020-2019.

وبالنظر لموقف الفريقين في الموسم الحالي بدوري 

الدرجة الثانية القطري، يحتل معيذر المركز الثاني 

برصيد 11 نقطة، بينما يتواجد مسيمير في المركز 

الخامس برصيد خمس نقاط، بعد انقضاء خمس 

جوالت من القسم األول لدوري الدرجة الثانية.

16 فريقًا سيتم توزيعها إلى  ستقام القرعة بين عدد 

صاحبة  وهي  فرق   8 عدد  األولى  تضم  مجموعتين، 

المراكز من األول إلى الثامن في الموسم المنصرم من 

دوري نجوم قطر للموسم الرياضي 2022/2021.

بالتعادل،  األصلي  وقتها  في  المباراة  انتهاء  حال  في 

المباراة  الترجيح مباشرة، ويدير  إلى ركالت  يحتكم 

طاقم تحكيمي بقيادة الحكم الدولي عبد الله العذبة.
{  مسيمير ومعيذر اليوم

»مسيمير« يضم البرازيلي »إيرفيرسون«

مسيمير  نادي  أعلن 

جديدة  صفقة  عن 

االنتقاالت  فترة  خالل 

الحالية،  الشتوية 

العبا  ضم  حيث 

وهو  آخر،  برازيليا 

إيرفيرسون  الالعب 

من  قادما  لويس، 

بالمفلور  نادي 

في  والمشارك 

كما  البوليفي،  الممتاز  الدوري 

خاض تجربة في أندية برازيلية عدة 

كنادي موتو وكاريري وكوريسابا.

العقد كل من  وحضر مراسم توقيع 

األول  الفرق  مدير  أمير  عبدالرحمن 

ومحمد الهالبي إداري في الفريق.

ضمه  عن  أعلن  قد  الفريق  وكان 

هيليرسون  البرازيلي  لالعب 

لمواطنه  بديال  رسميا،  ماتيوس 

برونو.

أ  بد و

مشواره  ماتيوس 

لفريق  السنية  الفئات  مع  الكروي 

الفريق  لصالح  لعب  ثم  بوتافوجو، 

لنادي  إعارته  تمت  ثم  األول، 

 ،2017 عام  البرتغالي  إيستوريل 

جوينفيل  نادي  بفريق  ليلتحق 

ذلك  بعد  لينتقل   ،2020 البرازيلي 

عام  البرازيلي  بيلوتاس  دي  لنادي 

.2022

وحيد بوسيوف كتب

األمير علي يفوز برئاسة اتحاد غرب آسيا بالتزكية
جددت الجمعية العمومية التحاد غرب آسيا، ثقتها في األمير علي بن الحسين 

لرئاسة اللجنة التنفيذية لوالية جديدة تمتد حتى عام 2027. واحتفظ األمير 

علي برئاسة اتحاد غرب آسيا بالتزكية، بعد ترشحه وحيًدا لمنصب الرئيس 

في انتخابات اللجنة التنفيذية، التي أقيمت على هامش االجتماع العادي 13 

للجمعية العمومية واحتضنته العاصمة األردنية عمان. وشهدت انتخابات اللجنة 

التنفيذية، فوز الفريق جبريل الرجوب بالتزكية بمنصب نائب الرئيس، لترشحه 

وحيدا لهذا المنصب، وفاز بعضوية اللجنة التنفيذية أحمد البوعينين من قطر، 

محمد فليطح الشمري من الكويت، سمعان الدويهي من لبنان، حسن باشنفر 

من اليمن، يوسف السهالوي من اإلمارات، صالح الدين رمضان من سوريا، الشيخ 

محسن المسروري من سلطنة ُعمان.
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خالل مشاركة اللجنة العليا بملتقى االستثمار البلدي في الرياض

المولوي يستعرض رحلة المونديال »التاريخية«

أكد خالد علي المولوي، نائب المدير 

وتجربة  واالتصال  للتسويق  العام 

للمشاريع  العليا  اللجنة  في  البطولة 

إلسدال  التاريخي  المشهد  إن  واإلرث، 

 FIFA العالم  كأس  على  الستار 

يختزن  الماضي  الشهر   2022 قطر 

سنوات طويلة من الجهود المتواصلة، 

استعدادًا الستضافة الحدث العالمي 

ألول مرة على أرض عربية.

في  مشاركته  خالل  المولوي  وأضاف 

ملتقى  من  الثانية  النسخة  فعاليات 

بالعاصمة  »فرص«  البلدي  االستثمار 

على  الرحلة  أن  الرياض،  السعودية 

نحو  قبل  بدأت  المونديال  طريق 

قطر  فاجأت  عندما  عامًا،  عشر  ثالثة 

 2009 في  رسميًا  ملفها  بتقديم  العالم 

خطوة  في  المونديال،  الستضافة 

ملف  لكن  المنال،  صعبة  آنذاك  بدت 

وتحقق  الجميع،  إبهار  في  نجح  قطر 

الحلم وربحت قطر التحدي الذي بدا 

للكثيرين مستحياًل.

البطولة  تنظيم  من  قطر  رؤية  وحول 

من  الرؤية  »تلخصت  المولوي:  قال 

استضافة المونديال في أن الوقت قد 

حان إلقامة البطولة في العالم العربي 

الضوء  إللقاء  التاريخ،  في  مرة  ألول 

لهذا  العريق  والتراث  الثقافة  على 

الجزء المحوري من العالم، وتصحيح 

عن  المغلوطة  والمفاهيم  التصورات 

أمام  الفرصة  وإتاحة  والمنطقة،  قطر 

من  الثقافات  مختلف  من  الجمهور 

كافة أنحاء العالم لاللتقاء على أرض 

قطر تحت مظلة الشغف بكرة القدم، 

بها  تحظى  التي  الشعبية  وإبراز 

اللعبة في قطر وعالمنا العربي.«

أن  البداية  منذ  قطر  »أكدت  وتابع: 

تقتصر  ال  العالم  لكأس  استضافتها 

كرة  في  مباريات  تنظيم  مجرد  على 

تتجاوز  بل  يومًا،   29 مدى  على  القدم 

اإلعداد  رحلة  من  لالستفادة  ذلك 

التنمية  عجلة  دفع  في  للبطولة 

تنظيم  يشكل  بحيث  البالد،  في 

لتسريع  محّفزًا  العالمي  الحدث 

كافة  في  والتطوير  التنمية  وتيرة 

المجاالت«.

المولوي  أشار  السياق،  هذا  وفي 

البداية  منذ  حرصت  قطر  أن  إلى 

البنية  مشاريع  كافة  تضمين  على 

كأس  الستضافة  الالزمة  التحتية 

 ،2030 الوطنية  رؤيتها  في  العالم 

البطولة  مشروعات  تأتي  بحيث 

ضمن االستراتيجية العامة لمشاريع 

قطر،  أنحاء  في  التحتية  البنية 

ووسائل  الطرق،  شبكات  وشملت 

النقل والمواصالت، وفي مقدمتها مترو 

الدولي،  الدوحة، وتوسعة مطار حمد 

ومرافق الضيافة، وغيرها.

غير  النجاح  إلى  المولوي  وتطرق 

خالل  قطر  حققته  الذي  المسبوق 

سنوات التحضير للبطولة، إذ شّيدت 

خصيصًا  بالكامل  استادات  سبعة 

المونديال،  منافسات  الستضافة 

الدولي  خليفة  استاد  شهد  حين  في 

أن  إلى  مشيرًا  شاملة،  تطوير  أعمال 

تعكس  المونديال  استادات  تصاميم 

تراث وثقافة قطر والمنطقة، ما يؤكد 

ويغرس  العريق،  بتاريخها  االعتزاز 

بتراث  الفخر  المقبلة  األجيال  في 

بالدهم، وتاريخ أجدادهم.

تمثل  االستادات  أن  المولوي  وأوضح 

صروح  وهي  المقبلة،  لألجيال  إرثًا 

احتياجات  تلبي  متطورة  عصرية 

مع  ينسجم  بما  المجتمع،  أفراد 

 2030 الوطنية  قطر  رؤية  أهداف 

أنمام حياة  الترويج التباع  إلى  الرامية 

حيث  المجتمع،  أفراد  لدى  صحية 

نابضة  مجتمعية  وجهات  تشكل 

بالحياة تتيح لألفراد ممارسة أنشطة 

رياضية وترفيهية.

المشجعين؛  لتجربة  اإلعداد  وحول 

التحضير  رحلة  إن  المولوي  قال 

للبطولة وخالل تنظيم الحدث شهدت 

صعيد  على  مبتكرة  حلول  تنفيذ 

اإلقامة  ومرافق  التشغيلية  العمليات 

وفي  االستادات  بين  الجمهور  وتنقل 

تجربة  ضمان  بهدف  البالد،  أنحاء 

وأضاف:  للمشجعين،  استثنائية 

الذي  العصري،  الدوحة  مترو  »لعب 

يتصل مباشرة بخمسة من استادات 

في  محوريًا  دورًا  العالم،  كأس 

خالل  للمشجعين  السلس  التنقل 

في  بفاعلية  أسهم  وقد  المونديال، 

توفير تجربة نقل آمنة وموثوقة خالل 

الجماهير،  تنقل  وتيسير  البطولة، 

الركاب  عدد  إجمالي  تجاوز  وقد 

مترو  شبكتي  عبر  راكب  18.2مليون 
 29 مدى  على  لوسيل،  وترام  الدوحة 

يومًا، هي فترة البطولة«.

الملتقى  حضور  أمام  المولوي  وأكد 

حققته  الذي  المبهر  النجاح  أن 

العالم  كأس  استضافة  في  قطر 

من  طويلة  سنوات  جهود  نتاج  جاء 

تنظيم  من  الخبرات  وتراكم  العمل 

التجريبية  األحداث  من  العديد 

الحدث،  سبقت  التي  السنوات  طوال 

التشغيلية  بالعمليات  لالرتقاء 

استعدادًا لتنظيم كأس العالم، ومن 

العربي  الخليج  كأس  بطولة  بينها 

العالم  كأس  من  ونسختين   ،24
التي   ،2021 العرب  وكأس  لألندية، 

الفيفا،  مظلة  تحت  مرة  ألول  أقيمت 

المباريات  من  العديد  إلى  إضافة 

البالد  أمير  سمو  لكأس  النهائية 

مع  تتزامن  كانت  والتي  المفدى، 

بداية  المونديال،  استادات  افتتاح 

استادات  أول  جاهزية  عن  اإلعالن  من 

في  الدولي،  خليفة  استاد  البطولة، 

مايو 2017.

في الختام أعرب المولوي عن أمله في 

استضافة  في  قطر  نجاح  يمثل  أن 

أخرى  عربية  لدول  حافزًا  المونديال 

الفعاليات  أهم  لتنظيم  للتصدي 

هنا  »يسعدني  وقال:  العالم،  في 

بداية  منذ  قطر  أكدته  ما  إلى  اإلشارة 

أنها  العالم  لكأس  استعدادًا  مشوارها 

بطولة لكل العرب، وهو ما تجّسد في 

كلمات صاحب السمو، الشيخ تميم 

بن حمد آل ثاني، أمير البالد المفدى، 

خالل اإلعالن عن جاهزية أول استادات 

قال  عندما   ،2017 عام  في  المونديال 

وعربي،  قطري  كل  )باسم  سموه: 

أعلن عن جاهزية استاد خليفة الدولي 

الستضافة كأس العالم 2022(.

ملتقى  في  كلمته  المولوي  واختتم 

شك  »ال  »فرص«:  البلدي  االستثمار 

قطر  أرض  على  العالم  شهده  ما  أن 

هو إنجاز لكل عربي، ويؤكد للجميع 

للبعض  يبدو  قد  ما  تحقيق  إمكانية 

مستحياًل«.

ملف قطر أبهر الجميع.. وكسب التحدي بعد نهاية المنافسات

استادات كأس العالم إرث لألجيال القادمة.. يتماشى مع رؤية »2030«

$ الرياضي الدوحة

في ختام دورة صقل مقيمي الحكام والحكام النخبة

إنفانتينو يشيد بتطور »التحكيم« القطري
مقيمي  صقل  دورة  فعاليات  الدوحة  في  اختتمت 

القدم  لكرة  القطري  باالتحاد  النخبة  والحكام  الحكام 

إدارة التحكيم باالتحاد خالل الفترة من  والتي نظمتها 

من  مقيمًا   )20( بمشاركة  الجاري،  يناير   23 إلى   16
الحكام  من  حكمًا   )60  ( مقيمي الحكام إضافة إلى    

بحضور  الدورة  لختام  حفل  اللجنة  وأقامت  النخبة. 

الجويني  ناجي  التحكيم  إلدارة  التنفيذي  المدير 

باالتحاد  التحكيم  إدارة  مدير   – بوساكا  وماسيمو 

الدولي لكرة القدم. 

وتقدم ناجي الجويني بالشكر للمحاضرين الضيوف 

على تلبيتهم للدعوة وعلى الجهود الكبيرة التي بذلوها 

لجميع  شكره  عن  أعرب  كما  الدورة،  فترة  طوال 

الكبير،  لجهدهم  المشاركين  والحكام  الحكام  مقيمي 

التام بالبرنامج الخاص بالدورة مما كان له  والتزامهم 

أكبر األثر في نجاح فعالياتها.

االتحاد  رئيس  من  مميز  بحضور  الدورة  حظيت 

بزيارة  قام  الذي  إنفانتينو،  جياني  القدم  لكرة  الدولي 

خاللها  والتقى  الدوحة  السيجال  بفندق  الدورة  لمقر 

بالمشاركين من المقيمين والحكام والمحاضرين.

وأكد إنفانتينو في تصريحات نشرها الموقع الرسمي 

في  تطور  من  يراه  بما  سعادته  على  القطري  لالتحاد 

للتحكيم  ورعايته  دعمه  مؤكدًا  القطري،  التحكيم 

عائلة  من  جدًا  مهم  جزء  هم  الحكام  وأن  عامة  بصفة 

القارية واألهلية وحث الحكام  الفيفا وجميع االتحادات 

على بذل المزيد من الجهد واالستمرار في التطور.

وتحليلية  نظرية  محاضرات  على  الدورة  اشتملت 

الفيديو  تقنية  على  وتدريبات  فيديو  واختبارات 

محاضرات  إلى  إضافة  المحاكاة  جهاز  باستخدام 

خالل  اإلنجليزية  باللغة  القدم  كرة  قانون  مواد  في 

الدورة  إقامة  بمقر  والمسائية  الصباحية  الفترتين 

بفندق السيجال الدوحة.

عملية  وتطبيقات  بدنية  لياقة  تدريبات  إلى  إضافة 

الفترتين  خالل  الفيديو  تقنية  تطبيق  على  وتدريبات 

 )6( رقم  التدريب  بملعب  والمسائية  الصباحية 

المشاركين  الحكام  تقسيم  تم  حيث  قطر،  بجامعة 

بينهم  األنشطة  هذه  توزيع  وتم  مجموعتين  إلى 

بالتناوب.

المحاضرين  التحكيم بدعوة عدد من  إدارة  قامت  وقد 

إطار  في  بالدورة  للمحاضرة  واألوربيين  الدوليين 

وكذلك  بالفيفا  التحكيم  إدارة  مع  الوثيق  التعاون 

األوروبية  االتحادات 

تم  كما  المختلفة، 

اختصاصية  دعوة 

الفيديو  تقنية  في 

لعمل   )VAR(

عملية  تدريبات 

للحكام.

ن  و ضر لمحا ا و

ماسيمو  هم:- 

إدارة  مدير  بوساكا 

باالتحاد  التحكيم 

جوليان  وأوسكار  الدولي، 

وإيفانوف  الدولي،  باالتحاد  المحاضر  أكوستا  رويز 

المحاضر  بينوتي  وميلوت  دولي،  محاضر  فالنتين 

الريوندا  لويس  وخورخي   ،VAR الفيديو  تقنية  في 

المحاضر باالتحاد الدولي.

تقنية  في  الدولي  المحاضر  رويست  دير  فان  ومايك 

المحاضر  بولتينك  بابتيست  وجين   ،VAR الفيديو 

تواتي  وقادر  للحكام،  البدنية  اللياقة  في  الدولي 

المحاضر الدولي في اللياقة البدنية للحكام، باإلضافة 

إلى المهندسة /  إيمان عيسى خربوطلي اختصاصية 

تقنية الفيديو. { إنفانتينو { لقطة جماعية للمشاركين 

محمد الجزار كتب
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اختتمت أمس في ثاني بطوالت قطر الدولية للطاولة »2023«

سيطرة صينية على ألقاب بطولة »فيدر«

الدولية  فيدر  بطولة  ألقاب  على  الصينينون  سيطر 

لكرة الطاولة، إحدى البطوالت المقامة ضمن النسخة 

الـ 28 لبطولة قطر الدولية المجمعة لكرة الطاولة، على 

 87( بواقع  والعبة  العبا   130 بمشاركة  لوسيل،  صالة 

والتي أسدل الستار  30 دولة،  و43 العبة( يمثلون  العبا 

التفوق  على  واضحة  داللة  في  أمس  منافساتها  على 

الصيني الواضح في اللعبة عالميا.

وتوج الصيني شو ينج بين، بلقب فئة فردي الرجال، 

بعد تغلبه على مواطنه زهو كاي بنتيجة ) -3 صفر( 

في المباراة النهائية.

هي  الصينية  أحرزت  فقد  السيدات  فردي  فئة  في  أما 

مان  كيو  مواطنتها  على  فوزها  بعد  باللقب  زيهوجيا 

بنتيجة )3 - 1( في المباراة النهائية.

يوان  الصيني  الثنائي  حقق  الرجال،  زوجي  فئة  وفي 

هونج  ثنائي  على  بتغلبهما  اللقب  بانج  وشانج  ليسن 

 )-2  3( كونج، هو كوان كيت والم سيو هانج بنتيجة 

في المباراة النهائية.

فيما حصد الثنائي الصيني كيان تياني وشي شانيو 

لقب زوجي السيدات بفوزهما على مواطنتيهما زهانج 

ريو وكاي مان بنتيجة )3 1-( في المباراة النهائية.

الزوجي  توج  المختلط،  الزوجي  فئة  وفي  وأخيرا 

بعد  الفئة  بلقب  شيدونج  ولين  مان  كاي  الصيني 

بانج  وشانج  تياني  كيان  مواطنيهما  على  تغلبهما 

بنتيجة )3 2-( في المباراة النهائية.

الطاولة،  لكرة  المجمعة  الدولية  قطر  بطولة  وتضم 

المقامة حاليا على صالة لوسيل، ثالث بطوالت دولية 

وبختام  للشباب(..  وكونتندر  وفيدر،  )كونتندر، 

بطولة  منافسات  الجمعة  اليوم  تنطلق  فيدر  بطولة 

الجاري،  يناير   30 حتى  وتستمر  للشباب،  كونتندر 

وتشهد  دولة..   21 من  والعبة  العبا   88 بمشاركة 

مشاركة 21 العبا والعبة من المنتخب القطري ليسدل 

المجمعة  الدولية  قطر  بطولة  على  بعدها  الستار 

للعبة.

ستكون  اليوم  أن  االتحاد  رئيس  المهندي  خليل  وأكد 

بداية منافسات الشباب وهناك فرصة كبيرة لالعبين 

النقاط  لتحقيق   2023 في  الرياضية  الرزنامة  لبداية 

يعطيهم  أمر  وهذا  المقبلة  البطوالت  في  تخدمهم  التي 

والنتائج  القوية  المستويات  لتقديم  كبيرة  دوافع 

المتميزة من أجل تحسين التصنيف الدولي.

رؤساء  كافة  من  كبيرة  إشادات  »تلقينا  وأضاف: 

تشهد  التي  النادرة  البطوالت  من  وبطوالتنا  االتحادات 

هذا الحضور الكبير من كافة المسؤولين على مستوى 

العالم وهذا دليل على حسن السمعة التي تحظى بها 

البطوالت التي تنظمها قطر«.

{ لقطة جماعية بعد نهاية المنافسات 

محمد الجزار كتب

الصيني 
»شو ينج 

بين« توج 
بفردي 
الرجال 

ومواطنته 
»هي 

زيهوجيا« 
بطلة 

للسيدات

محمد عبد الله صالح: 

حققنا مكاسب كبيرة

أمين  صالح  الله  عبد  محمد  أشاد 

السر العام لالتحاد بالختام المميز 

الدولية، مؤكدا  لثاني بطوالت قطر 

عن  قوة  تقل  لم  فيدر  بطولة  أن 

عدد  ناحية  من  »كونتندر«  بطولة 

الرجال  فئتي  في  المشاركين 

والسيدات.

أخرى  مكاسب  »هناك  وأضاف: 

البطولة  هذه  في  بنجاحنا  تتعلق 

مشاركة  لدينا  تكون  أن  وهو 

الشبالت  فئة  في  نسائية 

والناشئات حيث لدينا 4 العبين لم 

يسبق لهن المشاركة في أي بطولة 

دولية وبالتالي كانت لديهن فرصة 

كبيرة للمشاركة في بالدنا وتقديم 

أنفسهن بشكل طيب في عالم هذه 

اللعبة«.

بشكل  المنافسات  مستوى  وعن 

الالعبين  أن  أتوقع  »كنت  قال:  عام 

كبيرة  مفاجآت  لديهم  الصينيين 

لم  وكأنهم  بالفعل  حدث  ما  وهو 

من  سواء  معوقات  ألي  يتعرضوا 

طبيعي؛  أمر  وهذا  غيرها  أو  كورونا 

بطولة  أي  في  الصين  تواجد  ألن 

بطولة،  ألي  كبيرا  مكسبا  يعتبر 

كما أن مستوى الالعبين القطريين 

في بطولة »فيدر« سواء محمد عبد 

المهندي  خليل  أحمد  أو  الوهاب 

العالم  لكأس  تأهلهما  أن  فأعتقد 

هو  لدينا  والمهم  كبير  مكسب  هو 

والمشاركة  الخبرات  اكتساب 

وأعتقد  الكبيرة  التحديات  هذه  في 

مواجهة  على  أجبرتهما  القرعة  أن 

أصحاب  الصينيين  الالعبين 

فإن  وبالتالي  الكبيرة  المستويات 

القرعة لم تخدمهما على اإلطالق«.

{ محمد عبد الله 

علي سلطان المفتاح: 

تفوق »التنين« طبيعي

أمين  المفتاح  سلطان  علي  أعرب 

القطري  باالتحاد  المساعد  السر 

عن  البطولة،  مدير  الطاولة،  لكرة 

سعادته بخروج بطولة فيدر الدولية 

تنظيميا  ومبهرة  مميزة  بصورة 

الصين  سيطرة  ان  مؤكدا  وفنيا 

يعد  والزوجية  الفردية  االلقاب  على 

كانت  »التتويجات  وقال  عاديا  أمرا 

لها  الصين  أن  باعتبار  طبيعية 

وتملك  اللعبة  هذه  في  كبير  تاريخ 

أوائل،  ومصنفين  عالميين  أبطاال 

كرة  بطوالت  ألقاب  تحتكر  ودائما 

الطاولة نظرا لقوة العبيها«.

بطولة  منافسات  إن  المفتاح  وقال 

عودة  بعد  خاصة  قوية  كانت  فيدر 

عن  تغيبوا  الذين  الصين  العبي 

السابقة  السنوات  في  المشاركات 

بسبب أزمة كوفيد وقال: »من وجهة 

في  الصين  العبي  تواجد  ان  نظري 

أي بطولة يساهم في رفع المستوى 

الوصول  ويجعل  لمنافساتها  الفني 

إلى منصات التتويج في غاية اإلثارة 

الفني  النجاح  يعزز  ما  وهذا  والقوة، 

لهذه البطولة«.

وفي ختام حديثه أشار المفتاح إلى 

التي  للشباب  كونتندر  بطولة  أن 

مشاركة  ستشهد  اليوم  ستنطلق 

سواء  الالعبين  من  كبير  عدد 

القطري  المنتخب  من  أو  األجانب 

وستكون  وشابات  شباب  من 

للفوز  أشدها  على  المنافسات 

باأللقاب.

{ المهندي يتوج الفائزين

في االتحاد الدولي والحمادي عضوا في اللجنة الفنية

العذبة عضوا بلجنة االستدامة للرماية
العذبة  علي  حمد  للرماية،  الدولي  االتحاد  اختار 

والقوس  للرماية  القطري  االتحاد  عام  سر  أمين 

الدولي  باالتحاد  االستدامة  بلجنة  عضوا  والسهم 

عضو  الحمادي  الله  عبد  اختار  كما  للرماية، 

إدارة االتحاد لالنضمام إلى اللجنة الفنية  مجلس 

باالتحاد، وذلك خالل اجتماع مجلس إدارة االتحاد 

خالله  تم  والذي  يناير   24 يوم  للرماية  الدولي 

مراجعة جميع المرشحين للجان المختلفة، ويتم 

الكوادر  على  االختيار  ووقع  الكترونيا،  التصويت 

الله  العذبة للجنة االستدامة وعبد  القطرية حمد 

الحمادي للجنة الفنية.

القطري  االتحاد  سر  أمين  العذبة  علي  وشكرحمد 

للرماية المسؤولين عن الرياضة القطرية، مؤكدا 

جاء  الدولي  باالتحاد  االستدامة  للجنة  دخوله  أن 

سعادة  برئاسة  القطرية  األولمبية  اللجنة  بدعم 

االتحاد  ودعم  ثاني،  آل  حمد  بن  جوعان  الشيخ 

مشعل  برئاسة  والسهم  والقوس  للرماية  القطري 

لدخول  بترشيحه  قام  والذي  النصر،  إبراهيم 

لجنة االستدامة باالتحاد الدولي للعبة.

وكما وجه حمد العذبة الشكر إلى رئيس االتحاد 

الصباح،  السالم  صباح  سلمان  الشيخ  اآلسيوي 

االستدامة  لجنة  إلى  باالنضمام  تهنئته  على 

للرماية  التوفيق  متمنيا  للعبة،  الدولي  باالتحاد 

في  آسيا  لقارة  ممثل  خير  يكون  وان  اآلسيوية 

االتحاد الدولي.

الحمادي  الله  عبد  أيضا  تحدث  االطار  نفس  وفي 

واالتحاد  القطرية  األولمبية  اللجنة  »اشكر  قائال: 

القطري للرماية والقوس والسهم واالتحاد اآلسيوي 

للرماية وأمين عام االتحاد اآلسيوي للرماية لما لهم 

لالتحاد  الفنية  باللجنة  وجودي  في  كبير  دور  من 

الدولي للعبة«.

منصب  يشغل  الحمادي  ان  بالذكر  الجدير 

اآلسيوي  باالتحاد  والحكام  الفنية  اللجنة  رئيس 

معتمد،  دولي  ومحاضر  للعبة  العربي  واالتحاد 

من  العديد  تحكيم  في  وشارك  أولمبي  وحكم 

أيضا  األولمبية  والبطوالت  العالم  كأس  بطوالت 

لالتحاد  كبيرة  إضافة  الفنية  باللجنة  ووجوده 

الدولي لخبرته الكبيرة وإلمامه بكافة األمور الفنية 

الخاصة باللعبة.
{ عبد الله الحمادي{ حمد علي العذبة

بمشاركة قياسية وصلت »150« العبا والعبة

انطالقة قوية لبطولة نجوم الدوحة للجمباز
منافسات  من  األولى  النسخة  أمس  مساء  انطلقت 

بطولة نجوم الدوحة ألندية الجمباز الفني )بنين - 

القطري للجمباز على  االتحاد  والتي ينظمها  وبنات( 

بمشاركة  لالتحاد  التابعة  المسيلة  خولة  صالة 

دول   6 يمثلون  والعبة  العبا   150 إلى  وصلت  قياسية 

واالمارات،  واالردن  ولبنان  والكويت  السعودية  وهي: 

على  المنافسات  وتستمر  قطر،  دولة  إلى  باالضافة 

3 ايام كاملة حيث يخصص اليوم األول إلقامة  مدار 

والذي  بنات،  والرابع  الثالث  المستويين  منافسات 

جميع  من  شرسة  ومنافسة  كبيرة  ندية  شهد 

أفضل  تحقيق  أجل  من  البطولة،  في  المشاركين 

النتائج والتواجد على منصات التتويج. 

وأعربت عبير البوعينين مدير البطولة عن سعادتها 

بالمستوى الفني الذي ظهر به الالعبون والالعبات في 

والعبة  العب  كل  أن  على  مؤكدة  البطولة،  أيام  أول 

يحرص على تقديم أفضل ما لديه في النسخة األولى 

جعل  ما  وهو  النتائج،  أفضل  وتحقيق  البطولة  من 

من  أندية  مشاركة  ظل  في  جدا  شرسة  المنافسة 

الالعبين  أداء  دول مختلفة وهو ما يساهم في تطوير 

والالعبات وهذا هو الهدف األول من إقامة البطولة. 

السر  أمين  المراغي  الله  عبد  محمد  قال  فيما 

المساعد للجمباز »إن انطالقة البطولة جاءت مميزة 

ناد  من  أكثر  مشاركة  ظل  في  متوقعا،  كان  كما 

من أكثر من دولة، السيما وان البطولة شهدت إقباال 

والعبة  العبا   150 اعتماد  وتم  االنطالقة  قبل  كبيرا 

للمشاركة وهذا رقم قياسي، ويدل على مدى االهتمام 

والرغبة في المشاركة وتحقيق االستفادة المرجوة، 

فالهدف األساسي من إقامة البطولة هو تحقيق أكبر 

استفادة فنية ممكنة وتبادل الخبرات«. 

أندية  من  مميزة  مجموعة  البطولة  في  يشارك 

يشارك  حيث  العربية،  الدول  مختلف  من  الجمباز 

نادي  لبنان  ومن  جيمنازيا،  نادي  الكويت  من 

للجمباز  قطر  أكاديمية  أندية  قطر  ومن  فليكسزون 

ومن  للجمباز،  قطر  ونادي  للتدريب  قطر  واكاديمية 

أندية  إلى  باإلضافة  جيمناستكس،  نادي  اإلمارات 

العبا   150 األندية  تلك  ويمثل  واألردن،  السعودية 

والعبة.

{ لقطة جماعية للمشاركين

»TOD« كأس االتحاد اإلنجليزي على

الرياضية   ،»TOD« منصة  أعلنت 

والترفيهية الرائدة في الشرق األوسط 

مباشرا  بثا  ستوفر  أنها  وأفريقيا 

االتحاد  كأس  من  الرابعة  للجولة 

األلماني  الدوري  ومباراة  اإلنجليزي 

المرتقبة.

 سُتعرض الجولة الرابعة من كأس 

مانشستر  اإلنجليزي،  االتحاد 

األلماني،  والدوري  وأرسنال،  سيتي 

وآينتراخت  ميونيخ  بايرن 

كرة  لعشاق  مباشرة  فرانكفورت، 

األوسط  الشرق  منطقة  في  القدم 

نهاية  عطلة  في  أفريقيا  وشمال 

.TOD األسبوع على منصة

فريق  أفضل  ميونيخ،  بايرن  ويواجه 

على  اختباًرا  األلماني،  الدوري  في 

تتم  لم  حيث  أرينا،  أليانز  في  ملعبه 

هزيمته منذ أكثر من عام. 

المباراتين  كلتا  ببث   TOD وستقوم 

لمشتركيها، الذين يمكنهم استخدام 

ميزة »المشاهدة من البداية« لمتابعة 

جميع المباريات في وقت واحد. 

مشاهدة   TOD لمشتركي  ويمكن 

أو  الذكية  هواتفهم  على  المباريات 

أجهزة التليفزيون الذكية من أي مكان 

وفي أي وقت.
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تختتم اليوم الجمعة فعاليات المهرجان السنوي لسباق 

الهجن العربية األصيلة على سيف صاحب السمو األمير 

الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، الذي تنظمه لجنة 

السباق  بميداني  أيام  سبعة  مدار  على  الهجن  سباقات 

 2022( موسم  منافسات  ضمن  ولبصير  الشيحانية  في 

- 2023(، وسط مشاركة كبيرة من دول مجلس التعاون 

لدول الخليج العربية.

ستة  بإقامة  المسائية  الفترة  في  المهرجان  وسيختتم 

أشواط للحيل والزمول أشواط عامة لمسافة ثمانية كلم، 

وسيخصص الشوط األول للزمول إنتاج وسيفوز صاحب 

المركز األول بالخنجر الفضي وجائزة مالية قدرها مليون 

والمركز  ريال،  ألف   600 الثاني  المركز  وجائزة  ريال، 

ريال،  ألف   200 الرابع  والمركز  ريال،  ألف   300 الثالث 

الثاني  الشوط  ريال..أما  ألف   100 الخامس  والمركز 

فسيخصص للحيل إنتاج، وسيفوز صاحب المركز األول 

ريال،  مليون   1.5 قدرها  مالية  وجائزة  الفضية  بالشلفة 

فيما ينال صاحب المركز الثاني 800 ألف ريال، ويحصل 

صاحب المركز الثالث على 400 ألف ريال، والمركز الرابع 

200 ألف ريال، والمركز الخامس 100 ألف ريال.

المخصص  الثالث  الشوط  بلقب  الفائز  وسيحصل 

مالية  وجائزة  الفضي  الخنجر  على  عمانيات  للزمول 

ألف   600 الثاني  المركز  جائزة  أما  ريال،  مليون  قدرها 

ريال، والمركز الثالث 300 ألف ريال، والمركز الرابع 200 

ألف ريال، والمركز الخامس 100 ألف ريال.

الرابع للحيل عمانيات وسيحصل  وسيخصص الشوط 

مالية  وجائزة  الفضية  الشلفة  على  الشوط  بلقب  المتوج 

قدرها مليونا ريال، وينال صاحب المركز الثاني جائزة مالية 

قدرها 800 ألف ريال، والمركز الثالث 600 ألف ريال، والمركز 

الرابع 400 ألف ريال، والمركز الخامس 250 ألف ريال.

للزمول  الخامس  الشوط  بلقب  المتوج  سيحصل  فيما 

 1.5 قدرها  مالية  وجائزة  الفضي  الخنجر  على  مفتوح 

مالية  جائزة  الثاني  المركز  صاحب  وينال  ريال،  مليون 

ريال،  ألف   400 الثالث  والمركز  ريال،  ألف   600 قدرها 

والرابع 300 ألف ريال، والخامس 200 ألف ريال.

فيما تختتم المنافسات بإقامة الشوط السادس واالخير 

صاحب  سيفوز  حيث  مفتوح،  للحيل  والمخصص 

قدرها  مالية  وجائزة  الفضي  بالسيف  األول  المركز 

خمسة ماليين ريال، وسيحصل صاحب المركز الثاني 

المركز  2.5 مليون ريال، وجائزة  على جائزة مالية قدرها 

والخامس  ريال،  مليون  والرابع  ريال،  مليون   1.5 الثالث 

500 ألف ريال.

رصد جوائز مالية ضخمة للفائزين في كل األشواط

ختام مهرجان األمير الوالد للهجن
المشاركون يستعدون للمنافسة المثيرة اليوم بالشحانية

{  تصوير- عباس علي

عوض الكباشي كتب - 

نتائج الفترة الصباحية

سباق الهجن التراثي

غردت »الظبي« ملك خليفة عبدالله 

العطية بناموس الشوط الرئيسي 

للحيل إنتاج، بعد تصدرها الشوط 

األول الرئيسي في منافسات الفترة 

الختامي  قبل  لليوم  الصباحية 

العربية  الهجن  سباق  بمهرجان 

األصيلة على سيف صاحب السمو 

األمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة 

آل ثاني، حفظه الله.

عن  مريح  بفارق  »الظبي«  وتفوقت 

األول  الشوط  في  منافسيها  أقرب 

أقيمت  الذي  للسباق  الرئيسي 

ميدان  أرضية  على  منافساته 

الخميس،  أمس  صباح  التحدي 

في  والناموس  الفوز  محققة 

 12.20.59 قدره  مميز  زمني  توقيت 

األفضل  التوقيت  وهو  دقيقة، 

الصباحية  الفترة  منافسات  خالل 

والسيارة  بالناموس  لتغرد  أمس، 

للشوط  المخصصة  العينية 

القوي.

حمد  ملك  »شاهين«  تألق  فيما 

سالم بن جهويل في الشوط الثاني 

أداء  وقدم  إنتاج،  للزمول  الرئيسي 

سيطرته  خالله  من  أحكم  قويًا 

على مقدمة الشوط بدون أية أوامر، 

بفارق  والناموس  الفوز  ليحسم 

منافسيه،  أقرب  عن  مريح  زمني 

النواميس  لخط  الوصول  محققًا 

في زمن قدره 12.38.57 دقيقة.

بالشحانية  التحدي  ميدان  يشهد 

الهجن  سباق  انطالق  اليوم  صباح 

اللجنة  حرصت  حيث   … التراثي 

إقامة  على  الهجن  لسباق  المنظمة 

سباق للهجن التراثي ضمن فعاليات 

المهرجان  ومنها  الكبرى  المهرجانات 

العربية  الهجن  لسباق  السنوي 

السمو  صاحب  سيف  على  األصيلة 

خليفة  بن  حمد  الشيخ  الوالد  األمير 

 ،)2023  -  2022( لموسم  ثاني  آل 

التراث  رياضة  على  للحفاظ  وذلك 

وقد  هائال،  إقباال  يشهد  ما  ودائما 

اللجنة المنظمة شوطين  خصصت 

عاما   )45 ـ   18( من  العمرية  للفئات 

رصدت  كما  البشري،  للراكب 

الهجن  لسباق  المنظمة  اللجنة 

نقدية(  )سيارات  قيمة  عينية  جوائز 

وجوائز  األولى  بالمراكز  للفائزين 

الخمسة  بالمراكز  للفائزين  نقدية 

عشر، علمًا بأن برنامج أشواط سباق 

على  يكون  سوف  التراثي  الهجن 

النحو التالي: الشوط األول مخصص 

للفئة العمرية من سن 18 حتى سن 

45 من مسافه 4 كم.. الشوط الثاني 
مخصص للفئة العمرية من سن 18 

حتى سن 45 من مسافه 4 كم.

منافســة مثيــرة عــلى شــوط »الســيف«
يتوقع أن يشهد شوط السيف الفضي إثارة ومنافسة 

من  قوية  رغبة  ظل  في  المشاركين  بين  كبيرة 

تخصيص  وتم  خاصة  بالسيف..  للظفر  الجميع 

مفتوح«،  »الحيل  لشوط  ريال  ألف  و500  ماليين   10
باإلضافة  الغالي،  بالسيف  للفائز  ماليين   5 بواقع 

إلى بقية الجوائز الخاصة بالمركز الثاني في شوط 

ألف  و500  ومليون  ريال  ألف  و500  مليون   2 السيف 

ريال  ألف  و500  للرابع  ومليون  الثالث  للمركز  ريال 

المنظمة  اللجنة  اكملت  حيث  الخامس،  للمركز 

المهرجان  لختام  التام  االستعداد  الهجن  لسباق 

بن  حمد  الشيخ  سمو  سيف  على  الكبير  السنوي 

مؤكدا  الله(،  )حفظه  الوالد  األمير  ثاني  آل  خليفة 

أن المهرجان شهد مشاركة كبيرة من قطر وخارج 

مشتعلة  المنافسة  تكون  أن  المتوقع  ومن  قطر 

ظل  في  السيما  المشاركين  جميع  بين  للغاية 

باع  لهم  والذين  الهجن  مالك  من  نخبة  مشاركة 

طويل في رياضة اآلباء واألجداد.

تألق »الكوارث« و»وابل«

األشواط  أول  الخامس  الشوط  في 

اليوم،  منافسات  في  المفتوحة 

الشرقي  ملك  »الكوارث«  تألقت 

حموده الزفنة الحرسوسي وقادت 

لتحلق  بنجاح  الشوط  مقدمة 

في  الكبرى  والجائزة  بالناموس 

توقيت زمني قدره 12.25.29 دقيقة.

أحمد  ملك  »وابل«  اقتنص  كما 

ناموس  الخييلي  ماجد  مطر 

مفتوح  للزمول  السادس  الشوط 

في توقيت قدره 12.39.55 دقيقة.

الحيل  وانطالقات  أشواط  وتوالت 

مدار  على  أمس  صباح  والزمول 

األربعة  خصصت  شوطًا،   14
جميع  وجرت  لإلنتاج،  منها  األولى 

المنافسات من مسافة 8 كم.

إثارة في المنافسات المسائية
تواصلت أمس منافسات المهرجان السنوي لسباق الهجن العربية األصيلة 

ثاني،  آل  خليفة  بن  حمد  الشيخ  الوالد  األمير  السمو  صاحب  سيف  على 

حفظه الله ورعاه… نجحت »شرح« ملك حمد راشد حمد بن غدير الكتبي، 

الفري…  األداء  صاحب  المميز  الشعار  لهذا  جديدة  قوية  نقطة  إضافة  في 

وفي آخر المحطات والجوالت الماراثونية قبل المعترك الختامي للمهرجان 

نواميس  أقوى  اقتناص  من  »شرح«  تمكنت  الجمعة،  غدًا  الكبير  السنوي 

مفتوح،  الحيل 

بعد فوزها بالشوط 

الرئيسي  األول 

منافسات  ضمن 

المسائية  الفترة 

أمس الخميس هو 

هذه  في  األفضل 

لتضيف  األمسية، 

جديدة  قوية  نقطة 

المميز  للشعار 

الثالثية  صاحب 

في  التاريخية 

رموز  منافسات 

الثنايا.

»صايب«  تألق  كما 

ملك محمد سلطان 

الثاني الرئيسي للزمول مفتوح، واستطاع  مطر مرخان الكتبي في الشوط 

»صايب« أن يصيب هدفه بنجاح بالفوز بصدارة الشوط الرئيسي للزمول 

الزمول في  مفتوح، ليحتفل مع جماهير شعار بن مرخان بأقوى نواميس 

توقيت زمني قدره 12:38:49 دقيقة.

من  الختامي  قبل  اليوم  في  أمس  مساء  والزمول  الحيل  منافسات  وتوالت 

المهرجان السنوي الكبير، على مدار 12 شوطًا، خصصت 7 منها للحيل و5 

للزمول، جرت جميعها من مسافة 8 كم.
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بالميدان الخارجي للشقب

انطالق تاسع جوالت »لونجين هذاب«

التاسعة  الجولة  منافسات  الجمعة  اليوم  تنطلق 

من بطولة جوالت قطر للفروسية »لونجين – هذاب« 

في نسختها السادسة على مدار يومين، على ميدان 

لونجين الخارجي في الشقب -عضو مؤسسة قطر 

القطري  االتحاد  مع  بالتعاون  البطولة  ينظم  الذي 

للفروسية والخماسي الحديث.

منافسة  في  »الصغرى«،  بالجولة  المنافسات  وتبدأ 

من جولة واحدة ضد الساعة بارتفاع حواجز من )100 

إلى 115 سم(، ثم تختتم بالجولة »المتوسطة«، من 

جولة واحدة ضد الساعة بارتفاع حواجز من )120 إلى 

135 سم( لفئتي الفردي والفرق.
السبت  غدا  البطولة  من  الخامسة  الجولة  وتختتم 

 115( ارتفاع حواجز  بإقامة الجولة »المفتوحة«، على 

األول  المستوى  منافسات  تعقبها  سم(،   125 إلى 

لفئة فرسان المستقبل على ارتفاع )80 سم( يعقبها 

المستوى الثاني للفئة نفسها على ارتفاع )90 سم( ثم 

الجولة الكبرى في ختام المنافسات وتقام على ارتفاع 

) تمايز  واحدة مع جولة  145 سم( من جولة  إلى   130(

حاسمة(.

ويتصدر الفارس محمد خليفة الباكر الترتيب العام 

تشتمل  والتي  البطولة  من  الكبرى  الجولة  لفرسان 

14 جولة. وحل الباكر في المركز األول برصيد  على 

211 نقطة بعد ثماني جوالت من البطولة، وجاء في 
 202 برصيد  العجمي  سويد  فالح  الثاني  المركز 

الرميحي  يوسف  مبارك  الثالث  المركز  وفي  نقطة، 

سعيد  محمد  تصدر  كما  نقطة.   180 برصيد 

برصيد  المتوسطة  الجولة  فرسان  ترتيب  حيدان 

المركز  في  القاضي  ناصر  غانم  وحل  نقطة   202
الثالث،  المركز  في  حيدان  سعيد  وحسين  الثاني، 

وفي الجولة ذاتها للفرق حل فريق الفردان في المركز 

األول، وإكسون موبيل في المركز الثاني، والسالم في 

المركز الثالث. وتصدر محمد ضافي المري تصنيف 

وحل  نقطة   153 برصيد  الصغرى  الجولة  فرسان 

ومحمد  الثاني،  المركز  في  النعيمي  سالم  سلطان 

جمال  محمد  تصدر  كما  الثالث،  المركز  في  جمال 

أما في فئة  18 سنة.  فرسان الجولة الصغرى تحت 

فرسان المستقبل المستوى األول فتصدر التصنيف 

مريم  الفارسة  تصدرت  كما  المري،  عبدالله  محمد 

عبدالكريم فرسان المستوى الثاني.. وفي منافسات 

الفارس  التصنيف  تصدر  األول  المستوى  الترويض 

أبا  أزادي  تصدرت  بينما  البوعينين،  أحمد  سعود 

فرسان الترويض المستوى الثاني.

الحواجز  قفز  منافسات  تتضمن  البطولة  أن  يذكر 

مستويات  من  وتتكون  الترويض،  ومنافسات 

المستقبل،  فرسان  مستوى  من  بدءا  مختلفة، 

الجوالت  ومستوى  الصغرى،  الجوالت  ومستوى 

الوسطى، وصوال إلى الجولة الكبرى، كما توجد أيضا 

منافسات للفرق.

{  أرشيفية من السباقات 

بمشاركة »350« العبا والعبة

اليوم بداية
الجائزة الكبرى للمبارزة

{  تحضيرات النطالق المنافسات 

الكبرى  الجائزة  بطولة  اليوم  تنطلق 

»الدوحة  والسيدات  للرجال  االبيه  لسالح 

االتحاد  ينظمها  التي  بأسباير،   »2023
الدولي،  االتحاد  بإشراف  للعبة  القطري 

على مدار ثالثة أيام. وتعد البطولة إحدى 

تصنيف  وفق  المبارزة  بطوالت  أكبر 

جوائزها  مجموع  ويبلغ  الدولي،  االتحاد 

هذا  نسخة  وستشهد  دوالر.  ألف   )22 (

يمثلون  والعبة،  العبا   350 مشاركة  العام 

هي:  عربية  دول   9 ضمنها  من  دولة،   52
قطر ومصر والمغرب واإلمارات والسعودية 

فيما  والجزائر،  ولبنان  والعراق  والكويت 

يدير المنافسات 21 حكما.

منافسات  في  الوطني  منتخبنا  ويمثل 

عبد  يوسف  من:  كل  الرجال  فئة 

الهزاع،  ومحمد  الله،  عبد  ومحمد  التواب، 

العوالن،  ومحمد  الجدرة،  الرحمن  وعبد 

الفدعق، وفي  القحطاني، وجابر  ومشعل 

فئة السيدات هيا دياب.

بإقامة  المنافسات  تبدأ  أن  المقرر  ومن 

دوري  من  اعتبارا  السيدات  تصفيات 

من  األوائل  يصعد  حيث  المجموعات، 

المجموعات إلى دور الـ 128، ثم دور الـ 64، 

وسوف  المغلوب،  خروج  طريق  عن  وذلك 

التصفيات  لهذه  األول  اليوم  يخصص 

التالي  اليوم  في  تنطلق  أن  على  فقط، 

اليوم  وفي  للرجال،  الفردي  منافسات 

للرجال  المنافسات  تستكمل  الختامي 

حتى  الصباحية  الفترة  في  والسيدات 

والتي  النهائية،  المباراة  إلى  الوصول 

تعقبها  المسائية  الفترة  في  ستقام 

مراسم التتويج.

مدير  سويد  خالد  أكد  جانبه،  ومن 

البطولة، ورئيس لجنة المالعب وفحص 

صالة  أن  بالبطولة،  واإلعاشة  األدوات 

الستضافة  تماما  جاهزة  باتت  أسباير 

الكبير  بالدعم  مشيدا  المنافسات، 

إنجاح  أجل  من  األكاديمية  تقدمه  الذي 

بطوالت  أهم  من  تعد  والتي  البطولة، 

عالمية  بسمعة  وتتمتع  الدولي  االتحاد 

اللوجستية  االستعدادات  فإن  ولذلك 

المباريات  أو  للتدريبات  سواء  والمالعب 

مستوى  نفس  على  تكون  أن  يجب 

كل  عليه  يحرص  ما  وهو  البطولة، 

القائمين على تنظيم البطولة.

من  الماضي  العام  نسخة  أن  إلى  يشار 

البطولة توج بلقبها الفرنسي يانيك بوريل 

جالي  ايمريك  مواطنه  على  فوزه  بعد 

النهائية،  المباراة  في   )10  -  15( بنتيجة 

فيما  الدوحة،  في  ألقابه  ثاني  ليحقق 

بلقب  ليس  كاترينا  اإلستونية  توجت 

مواطنتها  على  فازت  بعدما  السيدات، 

نيلي ديفيرت بنتيجة )15 - 11(.

وحيد بوسيوف كتب

وسط حضور جماهيري كبير في الختام

»الخبرة« يتوج ببطولة »اليوم الوطني« للخماسيات
فاز فريق »الخبرة« على فريق الطليعة 

في  ثالثة  مقابل  أهداف  بخمسة 

اليوم  لبطولة  الختامية  المباراة 

كرة  لخماسيات  السنوية  الوطني 

عبد  الشيخ  سعادة  بملعب  القدم 

بالريان  ثاني  آل  مبارك  بن  الرحمن 

برعاية  سنويا  تقام  والتي  القديم 

باليوم  االحتفال  هامش  على  سعادته 

فرق  بالبطولة  شارك  للبالد  الوطني 

من مختلف العبي كرة القدم من أبناء 

بالدوحة  المقيمة  العربية  الجاليات 

واالردن  وتونس  واليمن  مصر  من 

قوية  ندية  الختامية  المباراة  وشهدت 

شهدت  كما  الفريقين  من  وحماس 

حضورا جماهيريا كبيرا.

عادل  عمر  البطل  للفريق  سجل 

وشريف  توفيق  وحسن  عماد  ومحمد 

احرز  فيما  توفيق،  وابراهيم  حليم 

أهداف فريق الطليعة محمد العنسي 

وعبد الله االنصاري وحسام سعيد.

االتفاق  فريق  الثالث  المركز  في  وجاء 

من  كل  طيب  بمستوى  ظهر  وقد 

رجب  واحمد  البديع  عبد  مصباح 

من  الليبي  ومحمد  صالح  والشقيقان 

ومحمد  وصالح  المصرية  الجالية 

وكذلك  اليمنية  الجالية  من  العنسي 

التونسية  الجالية  من  محمد  اسامة 

وعبد الله حبيب من الجالية االردنية.

وبعد نهاية المباراة قام سعادة الشيخ 

ثاني  آل  مبارك  بن  الرحمن  عبد 

والهدايا  والكؤوس  الميداليات  بتوزيع 

التذكارية للفرق الفائزة بدأت بتكريم 

عبد  وجابر  نجم  عماد  البطولة  حكام 

عمر  بتكريم  سعادته  قام  ثم  السالم، 

وعالء  بالبطولة  العب  كأفضل  عادل 

سعيد  واسالم  المثالي  الالعب  مختار 

وخالد الحمزي كأفضل حراس مرمى 

للبطولة  كهداف  جابر  الرحمن  وعبد 

العب  كأكبر  عواد  سعيد  وماجد 

مشارك وكل من يوسف رجب ومحمود 

مشاركين  العبين  كأصغر  جمال 

خلف  علي  والمستشار  بالبطولة 

إداري  كأفضل  الخبرة  فريق  مدير 

المشاركة  الجاليات  أبناء  قام  كما 

بالبطولة بإهداء درع تذكارية لسعادة 

الشيخ عبد الرحمن بن مبارك تقديرا 

الرياضية  دعم  في  المستمرة  لجهوده 

والرياضيين بصفة دائمة.. وتم اهداء 

الفرق الثالثة األولى فانالت حملت طابع 

الفرق األولى الفائزة بكأس العالم والتي 

بالدوحة قدمتها تركواز  أقيمت مؤخرا 

للمالبس الرياضية والهدايا.

ثالث  يشهد  الريان  ملعب  ان  يذكر 

الوطني  اليوم  )بطولة  سنويا  بطوالت 

الرياضي  اليوم  وبطولة  ديسمبر(   18
إدارة  على  يشرف  الرمضانية،  والدورة 

الفعاليات رجب نجم العب فريق  هذه 

للطيران  ومصر  المصرية  الجالية 

مؤسسي  اوائل  من  وواحد  السابق 

فريق الجالية المصرية بالدوحة.

»12« سائقا في بطولة قطر الصحراوية
منطقة  في  الجمعة  اليوم  تنطلق 

من  الثانية  الجولة  قطر  غرب  )زكريت( 

 2023 الصحراوية  للسباقات  قطر  بطولة 

الباها لفئة السيارات  ( من  )الجولة األولى 

يمثلون  سائقًا   )12( من  أكثر  بمشاركة 

قطر والسعودية واالمارات والكويت.

المشاركين  القطريين  السائقين  وأبرز 

في هذه الجولة السائق عبدالله الخليفي 

والسائق  المهندي،  فرج  خالد  والسائق 

أحمد  والسائق  المهندي،  شاهين  أحمد 

السويدي،  نواف  والسائق  الكواري، 

والسائق المخضرم عبدالله الربان. 

من جانبه أكد السائق القطري بطل تي3 

في  للمشاركة  جاهز  بأنه  المهندي  خالد 

بصحبة  قطر(  )باها  من  األولى  الجولة 

وذلك  سانتوس،  بدرو  البرتغالي  المالح 

بعد غياب طويل.

بلقب  الفوز  عيني  نصب  »أضع  وأضاف: 

الباها لهذا الموسم 2023، وسأبذل قصارى 

المنشود  هدفي  تحقيق  أجل  من  جهدي 

خطوة بخطوة«.

الشرق  كأس  في  »سأشارك  وتابع: 

تحت  يقام  الذي   2023 للباها  األوسط 

 ،)FIA  ( للسيارات  الدولي  االتحاد  إشراف 

وسأبدأ بالجولة األولى) رالي حائل ( الذي 

تقام في مدينة حائل خالل الفترة من )2-

نخبة  فيه  يشارك  الذي  القادم  فبراير   )4
ممّيزة من نجوم الراليات«.

{  تتويج الفائزين 

في المرحلة االستعراضية مع الكويتي الظفيري

»الكواري« يحقق أسرع زمن برالي عمان
الكويتي  السائق  احرز 

ومالحه  الظفيري  مشاري 

سعدون  ناصر  القطري 

في  زمن  أسرع  الكواري 

من  االستعراضية  المرحلة 

الجولة  الدولي  عمان  رالي 

الشرق  بطولة  من  األولى 

األوسط للراليات.

مع  الظفيري  وسجل 

دقيقتين  زمن  الكواري 

المرحلة  في  ثانية  و51.4 

التي  االستعراضية 

 3.01 لمسافة  أمس  اقيمت 

التشيكي  على  ثانية   4.1 بفارق  كيلومتر، 

بيتر كايرك ومالحه بيترا شيهاكوفا.

صالح  ناصر  منه  عانى  الذي  الوقت  في 

األوسط  الشرق  وبطل  اللقب  حامل  العطية 

االستعراضية،  المرحلة  في  مشاكل  من 

حيث اصطدمت سيارته فولكس فاجن مع 

الفرنسي ماثيو بوميل ليتسبب في  مالحه 

تلف الرادياتير، ليخرج العطية من المرحلة 

مع  وغدا  اليوم  السباق  لمراحل  خوضه  مع 

توقع عقوبة زمنية.

رالي  فريق  من  الرواحي  الله  عبد  واحتل 

عمان ومساعده األردني عطا الحمود المركز 

لث  لثا ا

يتصدر  كما  العام،  الترتيب  في 

عن  ثانية   6.8 بفارق  »ميرك2«  فئة  الظفيري 

وطه  الزبير  الله  عبد  الرابع  المركز  صاحب 

سومر. 

خليفة  بن  ناصر  القطري  السائق  واختتم 

جيوفاني  اإليطالي  ومالحه  العطية 

األولى.  الستة  المراكز  برناشيني 

من  حلقتين  مع  العمل  أطقم  وستتعامل 

ثالث مراحل من الحصى اليوم، في الخوض 

وجافنين  كيلومتر،   21.98 طولها  البالغ 

بعد  وتعاد  كم(   15.79( وسال  كم(،   19.54(

الظهيرة.

{  خط النهاية 

البوعينين توج الفائزين على مضمار العقدة

»المطافي« تفوز بكأس الجذيع للخيل العربية األصيلة
ملك  »المطافي«  الفرس  أحرزت 

وإنتاج الشقب ريسنغ كأس الجذيع 

للخيل العربية االصيلة، بعد فوزها 

ضمن  والرئيسي  السابع  بالشوط 

السباق  نادي  نظمه  الذي  السباق 

والفروسية على مضمار العقدة.

بالشوط  »المطافي«  فوز  وجاء 

للخيل  المخصص  الرئيسي 

المميزة  المبتدئة  االصيلة  العربية 

2100م  لمسافة  سنوات   6-4 عمر 

ليمارتنيل  إيريك  المدرب  بإشراف 

جيروم  الخيال  من  متميزة  وبقيادة 

عبدالعزيز  الفائزين  وتوج  موتار، 

جاسم البوعينين، مدير إدارة مجمع 

العقدة.

المدرب  أحرز  األشواط  باقي  وفي 

ماركو  والخيال  الغزالي  جاسم 

على  الثاني  فوزهما  كازامنتو 

مع  المرة  هذه  وكان  معًا،  التوالي 

ملك  ميوزيك«  »مستيكال  الجواد 

العيده  سعيد  محمد  سعيد  ناصر 

شوط  السادس،  بالشوط  بفوزهما 

األصيلة  المهجنة  للخيل  التكافؤ 

سنوات   4 عمر   90-70 تصنيف 

وفازت  1400م،  لمسافة  فوق  فما 

»ارتقاء«  الفرس  الخامس  بالشوط 

محمد  بن  علي  بن  مشعل  ملك 

للخيل  التكافؤ  شوط  في  العطية، 

محلي  إنتاج  األصيلة  المهجنة 

4 سنوات فما  95 وأقل عمر  تصنيف 

فوق لمسافة 1400م بإشراف المدرب 

الخيال  وبقيادة  الغزالي  جاسم 

بالشوط  وفاز  كازامنتو.  ماركو 

وتدريب  ملك  »ميالد«  الجواد  الرابع 

العتيبي  الرحمن  عبد  بتال  نايف 

العربية  للخيل  التكافؤ  شوط  في 

 4 عمر   95-75 تصنيف  األصيلة 

في  2200م  لمسافة  فوق  فما  سنوات 

بفارق  الفوز  ليحرز  األخيرة  مراحله 

نصف طول بقيادة الخيال براكاش 

نهاية  الثالث  الشوط  وشهد  أكادي. 

»يونيون«  الجواد  انتزع  حيث  مثيرة 

ملك وذنان ريسنغ وبإشراف المدرب 

شوط  في  صعبًا  فوزًا  ميول  دو  ألبان 

األصيلة  المهجنة  للخيل  التكافؤ 

فما  سنوات   4 عمر   85-65 تصنيف 

الخيال  بقيادة  2200م،  لمسافة  فوق 

الثاني  وبالشوط  توماس،  رونن 

المهجنة  للخيل  التكافؤ  شوط 

 65 تصنيف  محلي  إنتاج  األصيلة 

وأقل عمر 4 سنوات فما فوق لمسافة 

كيه  »إس  الجواد  فاز  1400م، 
بن  حمد  بن  جاسم  ملك  شاهين« 

محمد عبدالله العطية.

واحرز الشوط األول الجواد »أشَوس« 

عبدالله  بن  محمد  بن  عبدالله  ملك 

شوط  في  العطية، بتفوقه  حمد  بن 

األصيلة  العربية  للخيل  التكافؤ 

 4 وأقل   65 تصنيف  محلي  إنتاج 

1400م،  لمسافة  فوق  فما  سنوات 

والخيال  الغزالي  محمد  المدرب  مع 

ماركو كازامنتو. {  تتويج الفائزين 


