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»أوناحي« ينضم لمارسيليا الفرنسي حتى »2027«
الفرنسي،  أنجيه  العب  أوناحي،  الدين  عز  المغربي  النجم  توصل 

القليلة  الساعات  خالل  إليه  لالنتقال  تمهيدا  الجديد  ناديه  مع  التفاق 

المقبلة.

أوروبا،  في  االنتقاالت  شؤون  في  المختص  رومانو،  فابريزيو  وبحسب 

 8 مقابل  إليه  لالنتقال  الفرنسي  مارسيليا  مع  التفاق  أوناحي  توصل 

ماليين يورو، وهو ما أشار إليه »راديو مونت كارلو« أيضا.

عام  من  يونيو  حتى  سيمتد  الذي  العقد  يتضمن  أن  المتوقع  ومن 

2 مليون يورو كإضافات، إلى جانب بند  4 مواسم ونصف،  2027.. أي 
خاص بنسبة من بيع الالعب في المستقبل.

خالد الجار الله رئيس نادي الجهراء الكويتي يكشف لـ $ الرياضي:

موقفنا القانوني سليم »100 %«

الله عن صفقة التعاقد  وتحدث الجار 

الكثير  صاحبها  التي  عبدالكريم  مع 

عبر  البعض  أكد  بعدما  الجدل،  من 

كيمو  أن  االجتماعي  التواصل  مواقع 

السد  نادي  مع  بعقد  مرتبطا  يزال  ال 

على  آخر  ناد  مع  التوقيع  له  يحق  وال 

اإلطالق.

تصريحاته  في  قال  الله  الجار  لكن 

كل  على  اطلعنا  »نحن  الخاصة: 

من  القانونية  والمستندات  األوراق 

لالعب،  القانوني  الممثل  خالل 

مع  نتعاقد  أن  قبل  أيضا  وللنادي 

االنضمام  على  معه  ونتفق  الالعب 

لصفوف فريقنا«.

باستبعاد  السد  نادي  »قرار  وأضاف: 

فسخ  بمثابة  هو  نهائيا،  الالعب 

االنتقال  لالعب  يحق  وبالتالي  للعقد، 

لناد آخر وهو ما حدث بالفعل، والفيفا 

يقف دائما في صف الالعبين في مثل 

هذه الحاالت«.

كل  درس  الالعب  أن  إلى  مشيرا 

الممثل  مع  القانونية  الجوانب 

وبناء  للنادي  األمر  ونفس  له  القانوني 

استيضاح  بعد  معه  التعاقد  تم  عليه 

نقع  ال  وحتى  القانونية  األمور  كافة 

فموقفنا  وبالتالي  مشاكل،  أي  في 

أيضا  الالعب  ووضع  سليم،  القانوني 

بمقدوره  سيكون  وقريبا  سليم، 

قيده  بعد  المباريات  في  المشاركة 

في القائمة وتسجيله معنا.

وصول  »ننتظر  بالقول:  أيضا  وتابع 

عبدالكريم  ليتمكن  الدولية  البطاقة 

الجهراء،  فريق  مع  المشاركة  من 

قوية  إضافة  سيكون  أنه  نثق  ونحن 

العب  فهو  الكويتي،  وللدوري  لصفوفنا 

وقادر  كبيرة،  وخبرة  اسم  صاحب 

مع  مميزة  مستويات  تقديم  على 

النادي«.

الفيفا يقف في صف الالعبين في مثل هذه الحاالت

قرار السد باستبعاد كيمو.. بمثابة »فسخ العقد«

{ عبد الكريم بعد التوقيع

أقصى فريق مسيمير بركالت الترجيح

معيذر يتأهل للدور الـ »16« بأغلى الكؤوس
حسم نادي معيذر بطاقة الصعود للدور السادس عشر، من بطولة كأس سمو 

الدور  في  مسيمير  لفريق  إقصائه  بعد   ،2023  2022- الرياضي  للموسم  األمير 

/ 4، بعد انتهاء شوطي المباراة األصليين بنتيجة   5 التمهيدي، بركالت الترجيح 

2/ 2، خالل المباراة التي أقيمت على استاد عبدالله بن خليفة بنادي الدحيل.
15، ونبيل الزهر في الدقيقة  وسجل هدفي معيذر سافاريزل سومارا في الدقيقة 

.64
دا  وروبسون   ،50 الدقيقة  في  ماتيوس  هيليسون  مسيمير  هدفي  سجل  فيما 

سيلفا في الدقيقة 68.

الفريقين، لرغبة كل منهما في إكمال مشواره بنجاح  المباراة قوية بين  وجاءت 

خالل النسخة 51 من البطولة.

من  تمكن  عدة  محاوالت  فبعد  األول،  الشوط  مجريات  على  معيذر  وسيطر 

بتسديدة  سومارا  سافاريزل  عبر   15 الدقيقة  في  التقدم  هدف  تسجيل 

قوية، فشل حارس مرمى مسيمير عيسى شعبان في صدها.

وحاول مسيمير خالل الدقائق األخيرة الرد على هدف تقدم معيذر، لكن 

هذا األخير صمد أمام محاوالت منافسه.

الجديد  الوافد  ليسجل  أفضل،  بشكل  الثاني  الشوط  مسيمير  وبدأ 

 ،50 الدقيقة  في  لفريقه  التعادل  هدف  ماتيوس  هيليرسون  البرازيلي 

من خالل رأسية رائعة.

ورغم سيطرة مسيمير على فترات كثيرة من مجريات الشوط 

في  الثاني  الهدف  ليسجل  عاد  معيذر  أن  إال  الثاني، 

الدقيقة 64، هذه المرة عبر الالعب المغربي نبيل الزهر 

بعد توغله داخل منطقة العمليات.

 ،68 الدقيقة  وتحصل نادي مسيمير على ركلة جزاء قي 

تفذها روبسون دا سيلفا بنجاح معدال النتيجة لفريقه.

وحسمت ركالت الجزاء بطاقة الصعود لفريق معيذر، بعد 

أن سجل همام طارق الركلة األخيرة لفريقه.

وتأهل معيذر لدخول قرعة دور الـ 16 من البطولة وفق النظام 

النسخة  منذ  القدم  لكرة  القطري  االتحاد  أقره  الذي  الجديد 

الثامنة واألربعين للموسم الرياضي 2019 /  2020.

اآلسيوي يعلن مالعب دور الـ »16« لآلسيوية

»الثمامة« يستضيف 
مواجهة الدحيل والريان

كشف االتحاد اآلسيوي لكرة القدم عن 

مباريات  ستستضيف  التي  المالعب 

 ،2022 آسيا  أبطال  دوري  من  الـ16  دور 

وربع  الدوحة،  العاصمة  في  تقام  والتي 

الغرب،  لمنطقة  النهائي  وقبل  النهائي 

وذلك بنظام التجمع.

لمنطقة  الـ16  دور  مواجهات  وتشهد 

حامل  السعودي  الهالل  لقاء  الغرب 

اإلماراتي،  دبي  األهلي  شباب  مع  اللقب 

الجنوب،  استاد  على  المباراة  وستقام 

مع  السعودي  الشباب  مباراة  وتقام 

الجنوب  استاد  على  األوزبكي  ناساف 

استاد  على  والريان  والدحيل  أيضا 

الثمامة يوم األحد الموافق 19 فبراير في 

ومباراة  مساء،  السادسة  الساعة  تمام 

الفيصلي السعودي مع فوالد خوزستان 

يوم  أيضا  الثمامة  استاد  على  اإليراني 

االثنين 20 فبراير في السادسة مساء. 

وكان االتحاد اآلسيوي قد أعلن في وقت 

األدوار  مباريات  إقامة  مواعيد  سابق 

دور  مباريات  تقام  حيث  اإلقصائية، 

وربع   ،2023 فبراير  و20   19 يومي  الـ16 

وقبل  الشهر،  نفس  من   23 يوم  النهائي 

مباراة  وستقام  منه.   26 يوم  النهائي 

أبريل   29 يوم  النهائي  الدور  الذهاب من 

من  المتأهل  الفريق  أرض  على   2023
مباراة  تقام  أن  على  الغرب،  منطقة 

سايتاما  في   2023 مايو   6 يوم  اإلياب 

باليابان )أرض نادي أوراوا ريد دايموندز 

عن  النهائي  إلى  المتأهل  الياباني 

منطقة الشرق(.

{ الدحيل يصطدم بالريان

كتب        عوض الكباشي

   كتب        محمد الجزار

قادما من ويمبلدون اإلنجليزي

الوكرة يتعاقد مع المغربي أيوب عسال

همام طارق:
القادم أفضل

رسميا  التعاقد  الوكرة  نادي  أعلن 

فريق  العب  عسال  أيوب  المغربي  مع 

ويمبلدون اإلنجليزي لالنضمام لصفوف 

القدم خالل الميركاتو  الفريق األول لكرة 

الشتوي للموسم الكروي 2022/  2023.

ويحتل الوكرة المركز الثالث في ترتيب 

بفارق  نقطة   18 برصيد  القطري  الدوري 

خمس نقاط عن الدحيل المتصدر.

أن  الرسمي  موقعه  عبر  النادي  وأكد 

الالعب المغربي البالغ من العمر 20 عاما 

بعقد  الفريق  بصفوف  رسميا  التحق 

العام  أعوام، حتى صيف  يمتد لخمسة 

2028.. وكان عسال قد وصل إلى الدوحة 
الطبية  للفحوصات  وخضع  يومين  قبل 

في مستشفى سبيتار، وذلك بعد االتفاق 

على جميع تفاصيل التعاقد.

ولعب عسال في صفوف فريق ويمبلدون 

الدرجة  دوري  في  الناشط  اإلنجليزي 

 ،2021  -  2020 موسم  منذ  الثالثة 

ولعب  األيمن،  الجناح  مركز  ويشغل 

31 مباراة مع فريقه في  الموسم  في هذا 

 15 جميع المسابقات، ساهم خاللها في 

هدًفا بين الصناعة والتسجيل.

عن  معيذر،  العب  طارق  همام  أعرب 

بطولة  من  الـ16  للدور  بتأهلهم  سعادته 

على  أمس  فوزهم  بعد  األمير،  كأس 

مسيمير بركالت الترجيح.

وقال همام في تصريحات بعد المباراة: 

فريق  أمام  وصعبا  مهما  فوزا  حققنا 

وإن  قوية،  كانت  مباراة  في  مسيمير، 

شاء الله سيكون القادم أفضل.

وأضاف: نمر بفترات جيدة هذا الموسم، 

من  المقبل  للدور  التأهل  حققنا  فقد 

لم  وكذلك  الفرق،  لجميع  مهمة  بطولة 

ض  نتعر

هزيمة  ألي 

في  سواء  اآلن  لحد 

الذي ننافس فيه  الثانية،  الدرجة  دوري 

على الصعود.

{ عسال مع السليطي

كتب          عادل النجار

{ فرحة العبي معيذر بالتأهل

وضع خالد الجار الله 
رئيس نادي الجهراء 

الكويتي النقاط فوق 
الحروف، بشأن صفقة 

العب نادي السد 
ومنتخبنا الوطني 
السابق عبدالكريم 
حسن، والذي أعلن 

الفريق الكويتي التعاقد 
معه قبل أيام قليلة 

لمدة موسم واحد بعد 
استبعاد السد له بشكل 

رسمي.
وأوضح الجار الله في 

تصريحات خاصة لـ 
$ الرياضي، صحة 
موقف الالعب ونادي 
الجهراء، مؤكدا عدم 

وجود أي إخالل باللوائح 
والقانون في هذه 

الصفقة على اإلطالق.
وكان نادي الجهراء قد 

عقد مؤتمرا صحفيا 
مساء أمس إلعالن 

التعاقد مع عبدالكريم 
حسن، بحضور الالعب 
ومسؤولي النادي عقب 
وصول الالعب للكويت 

واالنتهاء مع كل 
االتفاقات حول الصفقة.

تعاقدنا مع عبدالكريم بعد 
استيضاح كافة الجوانب القانونية 

كتب           وحيد بوسيوف

أكد أحمد سالم العسكر، العب مسيمير، أنهم قدموا مباراة جيدة أمام 

مسيمير، رغم اإلقصاء في الدور التمهيدي، من بطولة كأس األمير.

كان  لكن  جيد،  بشكل  لعبنا  المباراة:  عقب  تصريحات  في  وقال 

ينقصنا بعض من الحظ، بما أن ورقة التأهل للدور المقبل ذهبت 

العودة  من  تمكنا  الترجيح.وأضاف:  بركالت  المنافس  للفريق 

بشكل  المباراة  ننهي  أن  الممكن  من  وكان  مرتين،  المباراة  في 

أفضل، لو استغلينا الفرص السانحة للتسجيل. وأشار إلى أن 

الفريق يتواجد في مرحلة بناء، بعد البداية غير الموفقة بالدوري، 

سيحاولون المنافسة بقوة خالل المباريات المقبلة.

أحمد سالم العسكر:

الفريــق في مرحلـة بنــاء
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اآلسيوي يشيد بالتنظيم القطري

عنابي الشاطئية يواجه بولندا

المكون  الشاطئية  الطائرة  للكرة  الوطني  منتخبنا  يختتم 

4:00 عصر  الـ  من الثنائي أحمد تيجان وشريف يونس في 

اليوم السبت مبارياته في دور المجموعات منافسات الجولة 

الشاطئية  الطائرة  لكرة  المحترفين  لجوالت  الختامية 

على  تتواصل  التي  والسيدات،  للرجال   ،)Beach Pro Tour(

بولندا  منتخب  يواجه  حيث  الشاطئية  زون  أسباير  مالعب 

لوسياك،  وبارتوش  برايل،  ميشال  الثنائي  من  المكون 

»رجال  النهائي  ربع  الدور  منافسات  تقام  اليوم  نفس  وفي 

النهائي  نصف  الدورين  منافسات  تقام  أن  على  وسيدات«، 

والنهائي »رجال وسيدات« غدا األحد.

وخسر المنتخب القطري المكون من الثنائي شريف يونس 

وأحمد تيجان المصنف الثاني عالميا أمام الثنائي البرازيلي 

لويوال  وأندريه  جنيور  أوليفيرا  فاندرو  الثنائي  من  المكون 

ضمن  أمس  جرت  التي  المباراة  في   0 /2 بنتيجة  شتاين 

المواجهة  القطري  المنتخب  األولى..وخسر  المجموعة 

وأليكس  كارامبوال  أدريان  الثنائي  أمام  أمس  عصر  الثانية 

 ..17 /21-18 /21 بواقع   0 /2 بنتيجة  )إيطاليا(  من  رانجيري 

وكان العنابي قد حقق الفوز في الجولة األولى أمام تشيلي.

و10  للرجال  منتخبات   10 أفضل  مشاركة  البطولة  وتشهد 

منتخبات للسيدات وبجوائز مالية تبلغ 800 ألف دوالر.

الشاطئية  الطائرة  الكرة  لبطولة  امتدادا  البطولة  وتعتبر 

عليه  المقام  المعلب  ان  حيث  المؤسسة  تنظمها  التي 

المنافسات تم تشيده في العالم الماضي واستضاف العديد 

فبراير  شهر  من  األول  من  بداية  عليه  وستقام  البطوالت،  من 

منافسات  بطولة  منافسات  منه  الخامس  وحتى  المقبل 

الجولة االفتتاحية لجوالت »Elite16« ذات تصنيف 5 نجوم.

االتحادين  رئيس  الكواري  غانم  علي  اعرب  جانبه  من 

ان  بعد  سعادته  عن  الطائرة،  للكرة  آسيا  وغرب  القطري 

العالمي للكرة  التصنيف  األولى في  الدول  أصبحت قطر من 

حققها  التي  المتميزة  النتائج  بفضل  الشاطئية،  الطائرة 

العديد من  الماضية بحصوله على  السنوات  المنتخب في 

األلقاب وتتويجه بالميداليات المختلفة في كل المنافسات 

برونزية  على  حصوله  وأهمها  الدولي،  االتحاد  ينظمها  التي 

.»2020 أولمبياد »طوكيو 

الطائرة:  للكرة  القطري وغرب آسيا  االتحادين  وأشار رئيس 

من  العديد  لديها  المقبلة  الفترة  في  القطرية  الفرق  أن  »الى 

والشرطة  الريان  يشارك  حيث  الخارجية،  المشاركات 

العربية  البطولة  في  والوكرة  واألهلي  آسيا  غرب  بطولة  في 

لألندية«.

المنتخب  حققها  التي  الجيدة  البداية  ان  الكواري  وأضاف 

لجوالت  الختامية  الجولة  في  مشاركته  خالل  القطري 

المحترفين للطائرة الشاطئية )Beach Pro Tour(، المقامة 

حاليا على مالعب أسباير زون الشاطئية وتختتم غدا األحد 

في  األولى  المراكز  في  المصنفة  الفرق  أفضل  بمشاركة 

20 فريقا )10 للرجال، و10 للسيدات(  العالم حيث إنها تضم 

تضم المصنفين من األول وحتى الثامن في العالم.

قطر  أن  إلى  الطائرة  للكرة  القطري  االتحاد  رئيس  وأشار 

مستوى  على  الدولية  البطوالت  من  العديد  تستضيف 

الطائرة الشاطئية، حيث نظمت أسباير زون قبل أيام قليلة 

البطولة  جانب  وإلى  الدولية،  الملعب  ملك  بطولة  منافسات 

أسباير  مالعب  ستستضيف   ،)Beach Pro Tour( الحالية 

 »Elite16« لجوالت  االفتتاحية  الجولة  أيضا  الشاطئية  زون 

وحتى  األول  من  ستنظم  والتي  نجوم   5 التصنيف  ذات 

لدورة  تأهيلية  نقاطا  وتمنح  المقبل،  فبراير  من  الخامس 

سينظم  كما   ،»2024 »باريس  المقبلة  األولمبية  األلعاب 

االتحاد القطري للكرة الطائرة بطولة غرب آسيا على مالعب 

أولى  وهي  المقبل،  الشهر  نهاية  في  الشاطئية  الغرافة 

التصفيات الخاصة بالمناطق والمؤهلة إلى »باريس 2024«.

بدأت  القطري  لالتحاد  المحلية  المنافسات  أن  إلى  مشيرا 

لنهائيات  الدولة  استضافة  بسبب  طويلة  توقف  فترة  بعد 

بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022.

في  اإلدارات  مجالس  اهتمام  ضرورة  على  الكواري  وشدد 

من  الشاطئية،  الطائرة  بكرة  االهتمام  على  القطرية  األندية 

أجل مستقبل اللعبة في قطر، حيث إن اللعبة حاليا تحظى 

االتحاد  أن  كما  القطرية  األولمبية  اللجنة  من  جيد  بدعم 

بتنظيم  لتطويرها  دوما  يسعى  الطائرة  للكرة  القطري 

مستمرة  دوريات  وبإقامة  والدولية  المحلية  البطوالت 

قطرية  منتخبات  تكوين  أجل  من  السنية  الفئات  لجميع 

وقادرة  الدولية  المحافل  في  بقوة  المنافسة  على  قادرة  قوية 

حاليا  اللعبة  إليها  وصلت  التي  المكانة  على  المحافظة  على 

بتواجدها في قمة التنصيف العالمي حيث سبق للمنتخب 

القطري ان تصدر التصنيف الدولي لشهور متتالية في العام 

قبل الماضي.

اتحاد  رئيس  نائب  قطيشات  جهاد  العميد  أشاد  وبدوره 

غرب آسيا للكرة الطائرة، بالتنظيم القطري الجيد للبطولة 

البطوالت  كل  إنجاح  في  دوما  تتميز  قطر  ان  ومضيفا 

والفعاليات التي تقام على أرضها.. ونجحت في التفوق على 

العديد من دول العالم في جودة تنظيم البطوالت.

 وأشاد بالعمل الكبير الذي يقوم به االتحاد القطري برئاسة 

وان  المنطقة،  في  اللعبة  تطوير  أجل  من  الكواري  غانم  علي 

في  المقامة  البطوالت  من  العديد  إنجاح  في  أسهمت  قطر 

العديد  ينظم  آسيا  غرب  اتحاد  أن  إلى  ومشيرا  المنطقة.. 

والسيدات،  الرجال  مستوى  على  اللعبة  في  البطوالت  من 

في  األولى  بطولتين  الماضية  الفترة  في  االتحاد  نظم  حيث 

األردن.

علي غانم الكواري: قطر أصبحت من الدول األولى في التصنيف العالمي

عوض الكباشي كتب

قطر  بطولة  منافسات  تواصلت 

بانطالق  أمس  الطاولة  لكرة  الدولية 

إحدى  للشباب  كونتندر  بطولة 

ضمن  المقامة  الثالث  البطوالت 

المجمعة،  للبطولة  الـ28  النسخة 

متعددة  لوسيل  صالة  على 

إلى  تستمر  والتي  االختصاصات 

 88 30 يناير الجاري بمشاركة  غاية 

العبا والعبة من 21 دولة من بينهم 21 

العبا والعبة من المنتخب القطري.

قوية  منافسات  األول  اليوم  وشهد 

عاما   17 تحت  فئتي  في  ومثيرة 

وتحت  والشابات  الشباب  لفردي 

الشباب  فردي  في  عاما  و13  عاما   15
اللوائح  تنص  حيث  والشابات، 

المركزين  صاحبي  تأهل  على 

الرئيسية  األدوار  إلى  والثاني  األول 

بقية  تقام  أن  على  البطولة،  من 

المنافسات تباعا اليوم وغدا االحد.

مميزة  نتائج  العنابي  العبو  وحقق 

تأهل  حيث  االفتتاحي  اليوم  في 

يوسف عبدالله ثانيا عن المجموعة 

الرابعة بفئة تحت 17 عاما للشباب، 

الكسندر  الروماني  على  فوزه  بعد 

خسر  فيما   ،2-3 بنتيجة  ليوبيل 

بنتيجة  جابر  ياسين  المصري  من 

إلى  الكواري  سلطان  وتأهل   ،1-3
ثانيا  حل  بعدما  الرئيسي  الدوري 

فاز  حيث  السادسة  المجموعة  في 

على األميركي ارمان داالمال بنتيجة 

ابراهيم  اليمني  من  وخسر   1-3
فقد   11 المجموعة  أما   ،0-3 جبران 

شهدت تصدر العبنا رواد ناصر الذي 

حساب  على  األول  جاء  فوزين  حقق 

الهندي روي ديفياج 3-0 كما فاز على 

المصري محمد السيسي 2-3.

ونجح  القرني  أحمد  تألق  وبدوره 

بعدما  الـ12  المجموعة  تصدر  في 

من  فونيسا  انان  على  الفوز  حقق 

شودانشو  الهندي  وعلى   1-3 الوس 

النتيجة وعلى حساب  ماني بنفس 

األوزبكي ناصيروف ازماكزن 0-3.

 13 تحت  الشباب  فردي  فئة  وفي 

إلى  السليطي  محمد  تأهل  عاما 

تصدر  بعدما  الرئيسي  الدور 

على  متفوقا  الثالثة  المجموعة 

العنابي  العب  السليطي  ابراهيم 

على  النتيجة  وبنفس   0-3 بنتيجة 

تركي  العماني  من  كل  حساب 

العربي والمصري يوسف أبو أحمد.

عبدالله  عبدالعزيز  تأهل  كما 

حل  بعدما  الرئيسي،  للدور  العباد 

حيث  الرابعة  المجموعة  في  ثانيا 

فاز على العب العنابي حمد عبدالله 

على  فاز  النتيجة  وبنفس   0-3
وخسر  براسانا  ابيناف  األميركي 

نادر  ابي  ميشيل  اللبناني  منن 

بنفس النتيجة أيضا.

{ عبد العزيز العباد { ربيعة الكواري  { محمد السليطي 

في افتتاح منافسات بطولة »كونتندر« للشباب

نتائج مميزة ألبطال أدعم الطاولة
تأهل العباد والسليطي للدور الرئيسي في فردي الشباب 

محمد الجزار كتب
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»فيفا« ملك عبدالهادي 

الشهواني تخطف السيف الغالي 

سعادة الشيخ جوعان يتوج الفائزين..

السيف الفضي بـ »الشحانية«

توج سعادة الشيخ جوعان بن حمد 

آل ثاني، رئيس اللجنة األولمبية 

الفائزين برموز اليوم الختامي 

للمهرجان السنوي الكبير على سيف 

صاحب السمو األمير الوالد الشيخ 

حمد بن خليفة آل ثاني، حفظه الله.

وتم التتويج بالمنصة الرئيسية 

لميدان الشحانية، وكرم سعادة 

الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني 

كذلك الداعمين للمهرجان السنوي 

الكبير.

حيث توج سعادته الفائز بالسيف 

الغالي عبدالهادي بن خليل 

الشهواني، الفائز بأقوى رمزين من 

رموز المهرجان السنوي الكبير، وهما 

سيف سمو األمير الوالد للحيل 

مفتوح عن طريق »فيفا«، والشلفة 

الفضية للحيل عمانيات عن طريق 

»مصيونة«.

كما تكرم سعادة الشيخ جوعان بن 

حمد آل ثاني بتتويج السيد محمد 

بن راشد بن غدير مالك »المهندس« 

بخنجر الزمول مفتوح، وكذلك 

»البدع« الحاصل على خنجر الزمول 

عمانيات. وتوج سعادته زايد محمد 

قران المنصوري مالك »بيان« صاحبة 

شلفة الحيل إنتاج، وكذلك علي حمد 

هزاع أبوشريدة مالك »هتاش« الفائز 

بخنجر الزمول إنتاج في انطالقة 

منافسات اليوم الختامي.

وشهدت منافسات اليوم األخير من 

المهرجان السنوي لسباق الهجن 

العربية األصيلة على سيف صاحب 

السمو األمير الوالد الشيخ حمد بن 

خليفة آل ثاني )حفظه الله(، والذي 

تنظمه اللجنة المنظمة لسباق 

الهجن، حيث استمرت المنافسات 

على مدار أسبوع كامل وشهدت إثارة 

ومنافسة كبيرة بمشاركة واسعة 

من هجن أبناء القبائل من دول 

الخليج.

عوض الكباشي كتب

} تصوير- عباس علي

عبدالله الكواري: ال خاسر في المهرجان
نائب  الكواري  عبدالله  أعرب 

لسباق  المنظمة  اللجنة  رئيس 

للنجاح  البالغة  سعادته  الهجن، 

الهجن  مهرجان  شهده  الذي  الباهر 

سمو  سيف  على  األصيلة  العربية 

بن  حمد  الشيخ  الوالد  األمير 

خليفة آل ثاني، حفظه الله ورعاه، 

المشاركين  جميع  أن  إلى  مشيرا 

فائزون،  الوالد  األمير  مهرجان  في 

الفعالية  هذه  في  خاسر  يوجد  وال 

التراثية لرياضة اآلباء واألجداد.

التهنئة  الكواري  عبدالله  وقدم 

بعد  الشهواني  الهادي  لعبد 

مشيرا  الغالي،  بالسيف  تتويجه 

السيف  بوجود  سعادته  إلى 

التهنئة  مقدما  الشحانية..  في 

منذ  المهرجان  في  الفائزين  لكل 

انطالقته حتى يوم أمس.

المهرجان  خالل  المنافسة  وحول 

متوقع  هو  كما  الكواري:  قال 

للغاية،  قوية  جاءت  المنافسة 

المستوى  في  تقارب  هناك  وكان 

صعبة  التوقعات  كانت  ولذلك 

حاضرة  اإلثارة  وكانت  للغاية… 

رغبة  ظل  في  النهاية  خط  حتى 

والظفر  الفوز  تحقيق  الجميع 

الكواري  الله  عبد  وأشار  بالرموز. 

صورة  في  ظهر  المهرجان  أن  الى 

في  آلخر  مهرجان  من  وأقوى  أفضل 

كل سنة، مشيرا إلى أن المنافسة 

خاصة  وقوة،  إثارة  أكثر  كانت 

وغير  القياسية  المشاركة  بعد 

المهرجان  شهدها  التي  المسبوقة 

هذا الموسم.

نائب  الكواري  عبدالله  وأشاد 

لسباق  المنظمة  اللجنة  رئيس 

للشركاء  الكبير  بالدور  الهجن 

من  المهرجان  إنجاح  في  واإلعالم 

من  ومباشرة  مميزة  تغطية  خالل 

اليوم األول وحتى الختام.

{ عبدالله الكواري

عبدالهادي الشهواني: فخور بالسيف الغالي

أهدى عبدالهادي خليل بن منصور الشهواني 

مالك »فيفا« المتوج بسيف سمو األمير 

الوالد حمد بن خليفة آل ثاني إلى حضرة 

صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل 

ثاني أمير البالد المفدى -حفظه الله- وإلى 

قيادتنا الرشيدة. وقال الشهواني: سعيد 

جدا بفوز »فيفا« وتتويجها بثاني السيوف.. 

مشيرا إلى سعادته البالغة في بقاء السيف 

بالشحانية خاصًة في ختام مهرجان غال 

على قلوبنا.

فرحة الفوز والنصر الذي حققته »فيفا« 

وبقاء السيف شحانيا، وتحديدًا في عزبة 

عبدالهادي الشهواني..

وأشاد عبدالهادي الشهواني، بالمهرجان 

الذي اختتم باألمس.. موضحا أن المنافسة 

كانت صعبة في ظل وجود العديد من 

األسماء الكبيرة.. إال ان »فيفا« كانت في 

الموعد واستطاعت أن تخطف السيف 

الغالي.

وأوضح الشهواني أن »فيفا« ضمت باألمس 

السيف الثاني خالل الموسم الحالي بعد 

فازت بأغلى سيوف المؤسس ألنها نسخة 

استثنائية، اقيمت في أجواء مونديالية 

كرنفالية عالمية، تزامنًا مع إقامة العرس 

العالمي مونديال قطر 2022 لكرة القدم على 

أرض دوحة الحب والخير والسالم.

وفي ختام حديثه قال عبدالهادي الشهواني 

ان مهرجان سيف سمو األمير الوالد جاء 

مثيرا وقويا من خالل مشاركة كبيرة 

من داخل قطر ومن دول الخليج، وبدا 

واضحا مدى جدية وجاهزية كل المالك 

والمشاركين.

السبـــــاق.. التــراثي
الشوط  تحديات  وشهدت  التراثي  السباق  فعاليات  أمس  أقيمت 

األول مشاركة )31( متسابقًا، فاز راشد علي محمد الصعاق باللقب 

إثر احتالله المركز األول وجائزته 100 ألف ريال، بعدما قطع مسافة 

السباق في زمن قدره 7:00:09 دقيقة، متفوقا على صاحب المركز 

الثاني ناصر حمد مبارك الشايق الشهواني وجائزته 20 ألف ريال 

بعدما سجل زمنا قدره 7:04:75 دقيقة، فيما جاء في المركز الثالث 

وجائزته 15 ألف ريال بعدما سجل زمنا قدره 7:08:53 دقيقة.

وفي الشوط الثاني، والذي شهد مشاركة )35( متسابقًا، توج صالح 

األول وجائزته  المركز  المري باللقب الحتالله  الغفراني  سالم علي 

 7:12:35 قدره  زمن  في  السباق  مسافة  قطع  بعدما  ريال  ألف   100
الجائزة  ليحصد  الزعبي  راشد  عبدالله  فهد  كان  وثانيا  دقيقة، 

المالية وقدرها 20 ألف ريال بعدما سجل زمنا قدره 7:15:03 دقيقة، 

وجائزته  الثالث  المركز  على  قرح  راشد  هادي  راشد  حصل  بينما 

15 ألف ريال بعدما سجل زمنا قدره 7:26:25 دقيقة.

حمد الشهواني: العديد من الظواهر اإليجابية
الشهواني  مبارك  حمد  أكد 

والمالية  اإلدارية  الشؤون  مدير 

لسباق  المنظمة  اللجنة  في 

الهجن، أن مهرجان سمو األمير 

انطلق  والذي  العام  لهذا  الوالد 

21 يناير وحتى أمس  منذ يوم 

مميًزا  كان  أسبوع  مدار  وعلى 

الظواهر  من  بالعديد  وخرج 

شاهدناها  التي  اإليجابية 

المنافسات  مدار  على 

للمهرجان  األول  اليوم  ومنذ 

حاضرة  واإلثارة  والتنافس 

في ظل األعداد الكبيرة والتي 

المهرجان،  في  شاركت 

للمنافسات  أعطى  مما 

بين  كبيرا  وتحديا  قوة 

مرة  بأول  شارك  حيث  المضمرين 

كبير  رقم  وهو  مطية   9800 حوالي 

ورغم  الماضية  بالمواسم  مقارنة 

كان  وللحق  أنه  إال  األعداد  هذه 

والكل  الجميع  من  التزام  هناك 

الغالي  المهرجان  خرج سعيًدا بهذا 

علينا.

إلى  الشكر  توجيه  من  البد  وقال: 

هذه  على  والمضمرين  المالك  كافة 

بها  ظهروا  التي  الرائعة  الصورة 

مهم  ا لتز ا و

المنظمة  اللجنة  بتعليمات  سواء 

النجاح،  هذا  في  شريك  والكل 

نفس  على  األداء  نواصل  أن  وأتمنى 

المهرجانات،  كل  في  المسيرة 

خاصة في ظل الدعم غير المحدود 

من  الرياضة  هذه  تجده  الذي 

لوال  والتي  الرشيدة،  قيادتنا  جانب 

تحققت  ما  وتعليماتها  توجيهاتها 

أرض  على  كلها  النجاحات  هذه 

الشهواني  حمد  وهّنأ  الشحانية. 

ين  ئز لفا ا

على  لحصولهم  الختامي  اليوم  في 

الستمرار  دافعًا  تعتبر  التي  الرموز، 

على  المحافظة  أجل  من  العمل 

وأن  خاصة  اإلنجازات.  هذه  مثل 

مؤكدًا  مميًزا،  كان  الختامي  اليوم 

الذي  الكبير  التنظيمي  النجاح  أن 

وليد  يكن  لم  المهرجان  شهده 

وجهد  عمل  نتيجة  وإنما  الصدفة، 

من قبل جميع العاملين.
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بمشاركة قطرية وخليجية كبيرة بلبصير

مهرجان »جزيالت العطا« ينطلق اليوم
تشهد منطقة 

لبصير صباح اليوم 
انطالق مهرجان 

قطر لإلبل »جزيالت 
العطا« 2023 خالل 
الفترة من 28 يناير 
إلى 26 فبراير 2023، 

ويأتي المهرجان 
بشكل جديد 

ومتطور وذلك حرصا 
من اللجنة المنظمة 
على ظهوره بأفضل 

صورة.. ويشهد 
المهرجان مشاركة 

خليجية كبيرة.

وكشفت اللجنة المنظمة عن ارتفاع 

لإلبل  قطر  مهرجان  في  األشواط  عدد 

في عامه الثاني إلى 99 شوط لجميع 

والدولية،  منها  المحلية  الفئات، 

المشاركين  من   10 بها  سيفوز 

فرصة  إلتاحة  وذلك  شوط  كل  في 

المالك،  من  عدد  أكبر  بين  التنافس 

جوائز  على  سيحصلون  الذين 

فوزهم…  حال  في  ومجزية  ضخمة 

اللجنة  خطة  إطار  في  ذلك  وياتي 

العمل  أجل  من  للمهرجان  المنظمة 

على تطوير النسخة الجديدة وجذب 

القطرية  المشاركات  من  المزيد 

والخليجية.

بجهود  العطاء«  »جزيالت  ويحظى 

التسجيل  لجنة  من  مميزة 

اإلجراءات  تسهيل  في  والترصيص 

)مزاين(  تطبيق  طريق  عن 

للمالك  المباشر  الميداني  والدعم 

.المشاركين في  مهرجان قطر لإلبل 

خالل  من  المهرجان  ويسهم 

تطوير  في  واألنشطة  الفعاليات 

النشاط  وتحفيز  الداخلية  السياحة 

القطريين  األعمال  لرواد  االقتصادي 

واستقطاب المزيد من الزوار لحضور 

المهرجان  ويهدف  الفعاليات…. 

اآلباء  رياضة  على  المحافظة  إلى 

الثقافة  في  وتعزيزه  الموروث  وعلى 

سالالت  على  والحفاظ  القطرية، 

اإلبل، فضال عن كونه بمثابة ملتقى 

إلى  باإلضافة  وعشاقها،  اإلبل  لمالك 

أهمية  حول  الناشئة  األجيال  توعية 

التراث والتقاليد القطرية.

لمهرجان  اللجنة  باألمس  وافتتحت 

 ،2023 العطا  لإلبل-جزيالت  قطر 

المهرجان  بموقع  الشعبية  القرية 

جابر  حمد  بحضور  بالبصير، 

لمزاين  قطر  نادي  رئيس  العذبة 

والسادة  المهرجان  ورئيس  اإلبل 

من  ولفيف  المنظمة  اللجنة  أعضاء 

المهتمين برياضة المزاين.

المنظمة  اللجنة  أعلنت  حيث 

النسخة  بأن  لإلبل  قطر  لمهرجان 

 ،»2023 العطا  الجديدة من »جزيالت 

الفعاليات  من  العديد  ستشهد 

المصاحبة  الترفيهية  والعروض 

مقصد  إلى  وتحويله  المهرجان  إلثراء 

جميع  مستهدفًا  وترفيهي  رياضي 

مواطنين  من  المجتمع  شرائح 

ومقيمين.

بإنشاء  المنظمة  اللجنة  وقامت 

الشعبية  القرية  في  خارجي  مسرح 

الشعرية  األمسيات  لعرض 

توفير  إلى  إضافة  الفنية،  والعروض 

العطا  جزيالت  ومجلس  محل،   46
للضيافة الستقبال ضيوف المهرجان 

المقبل  السبت  انطالقه  المقرر 

بميدان  الحالي  يناير   28 الموافق 

الشحانية،  منطقة  في  لبصير 

ويستمر حتى 26 فبراير 2023.

القرية  محالت  بأن  اللجنة  وصرحت 

بين  ما  مقسمة   46 الـ  الشعبية 

ومشاريع  المنتجة  لألسر  مطاعم 

ومشاريع  القطريين،  األعمال  لرواد 

منزلية متميزة، يتم من خاللها عرض 

منتجات اإلبل وغيرها من المنتجات 

بمشاركة  وذلك  الشعبية، 

والخدمات  والعمل  األسرة  وزارة 

ومؤسسة  نماء،  ومركز  االجتماعية، 

كما  والمقاوالت،  للتجارة  الخياط 

لبيع  أخرى  منطقة  تخصيص  تم 

األعالف والحطب والحالل.

عوض الكباشي كتب

انطالقة قوية للجائزة الكبرى للمبارزةفي سالح اآليبيه »الدوحة 2023«

} تصوير - عباس علي

أقيمت أمس على مالعب أسباير 

منافسات اليوم األول من بطولة 

الجائزة الكبرى للمبارزة في سالح 

االيبيه »الدوحة 2022«، والتي 

تشهد مشاركة 178 العبة، حيث 

ستتواصل اليوم بإقامة منافسات 

الرجال ويتنافس فيها 241 العبا.

وعرفت أمس تأهل المصنفات 

األوليات على مستوى العالم، 

حيث غاب عنصر المفاجأة 

خالل اليوم األول، خاصة مع 

انخفاض معدل أعمار الالعبات، 

وقلة خبرتهن في مواجهة عدد 

من الالعبات صاحبات الباع 

الطويل في المشاركة في بطوالت 

الجائزة الكبرى.

وتجاوزت التصفيات التمهيدية 

32 العبة، حيث تأهلن إلى الدور 
الثاني مع إضافة 32 العبة تم 

اعفاؤهن من المشاركة في 

التصفيات األولى وفق التصنيف 

ويبدأن مشوارهن من دور الـ64.

وشهدت منافسات أمس مشاركة 

العبة واحدة من منتخبنا 

الوطني هيا دياب، والتي لعبت 

في مجموعة ضمت معها 

األوزبكية ايجامبدريا والبولندية 

بولوفيسكا بجانب فرانسيسكا 

باسا من أميركا وباولين برونر 

من سويسرا والصينية جانيو 

تانج والمغربية كاميليا الكرد، 

وسجلت العديد من النقاط

وتعتبر البطولة فرصة مهمة 

لالعب األدعم الكتساب الخبرة، 

خاصة أنها خاضت غمار البطولة 

في مجموعة قوية ماصعب في 

مهمته لتجاوز الدور األول.

وكما عرف اليوم األول تواجد 

عربي، حيث خاضت المصرية 

غمار البطولة منة الله هاني 

وخسرت من السويسرية لورا 

استيلي بنتيجة 15-9، وكذلك 

مواطنتها هايدي عادل مرسي 

التي خسرت بذات النتيجة 

أمام الفرنسية دياني فون 

كيرسنبروك.

وحيد بوسيوف كتب

يحيى قاسم رئيس اللجنة الفنية:

لم نسجل أي اعتراضات
ولجنة  الفنية  اللجنة  رئيس  قاسم،  يحيى  أكد 

الحكام لبطولة الجائزة الكبرى للمبارزة في سالح 

قدمته  الذي  المستوى  أن   ،»2022 »الدوحة  االبيه 

المشاركات في اليوم األول كان جيدا.

لله  الحمد  له:  صحفية  تصريحات  في  وقال 

منافسات اليوم األول سارت كما خططنا لها، ولم 

الذي  التنظيم  سواء  تذكر،  مشاكل  أي  تواجهنا 

كان رائعًا أو عدم وجود أي اعتراضات على قرارات 

الحكام.

51 حكمًا دوليًا،  وأضاف: تشهد البطولة مشاركة 

ومعهم حكمان من االتحاد الدولي للعبة.

وتابع: الجميع أشاد بالبنية التحتية والتسهيالت 

وأكدوا  للمشاركين،  اسباير  صالة  تقدمها  التي 

لنا أن نسخة الدوحة دائما تكون في مقدمة نسخ 

للتواجد  الجميع  ويسعى  الكبرى  الجائزة  بطولة 

فيها.

وتابع: الحكم الفني على مستوى البطولة سيكون 

أن  ألوانه  السابق  ومن  المنافسات،  انطالق  مع 

بشكل  فنية  رؤية  أو  ترشيحات  عن  نتحدث 

كامل، فكل ما أستطيع تأكيده أننا على موعد مع 

نسخة مميزة لبطولة الجائزة الكبرى.

خالد الحمادي:

إعداد جيد ألبطالنا في »األسياد«
أكد خالد الحمادي، أمين السر 

للمبارزة،  القطري  لإلتحاد  العام 

انطالق  حول  له  تصريحات  في 

الحالية  النسخة  البطولة: 

على  كبيرًا  نجاحًا  تشهد 

التنظيمية  المستويات  كافة 

االستعدادات  ظل  في  والفنية، 

اللجنة  بها  قامت  التي  الكبيرة 

والتعاون  للبطولة،  المنظمة 

اللجان  بين  والمستمر  المكثف 

أسباير  وأكاديمية  المختلفة 

في  النسخة  هذه  خروج  على 

أفضل صورة.

كبيرة  إشادة  تلقينا  وأضاف: 

على  للعبة  الدولي  االتحاد  من 

لهذه  والتجهيز  التنظيم  حسن 

مشاركة  تشهد  التي  النسخة 

مستوى  على  المبارزين  أفضل 

أكثر  يمثلون  والعبين  العالم 

اللجنة  وتابع:  دولة.   51 من 

على  حريصة  كانت  المنظمة 

حققته  الذي  النجاح  استمرار 

لبطوالت  الدوحة  استضافة 

السنوات  طوال  الكبرى  الجائزة 

للحديث  وتطرق  الماضية. 

الوطني  منتخبنا  مشاركة  عن 

منتخبنا  قائال:  البطولة،  في 

ونعمل  شبابا  العبين  يضم 

للمشاركة  تجهيزهم  على 

والمنافسة في األلعاب اآلسيوية 

لتوفير  ونسعى   ،2030 قطر 

من  العبين  مع  لالحتكاك  فرص 

والمستويات  األول،  المستوى 

من  ويتطورون  يقدمونها  التي 

يدعونا  شيء  وهذا  آلخر  عام 

لمواصلة العمل وتجهيزهم.

{ من المنافسات 

التنظيم 
مميز .. 

والبطولة 
تشهد 
مشاركة 

»51« حكما 
دوليا 

{ خالد الحمادي
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فوز الباكر وسالمين بالمباراتين الصغرى والمتوسطة

انطالقة مثيرة لجولة »هذاب«

انطلقت مساء أمس الجولة التاسعة 

»لونجين  للفروسية  قطر  جوالت  من 

الداخلي  لونجين  بميدان  هذاب« 

بالشقب.

المتوسطة  الجولة  نتائج  وأسفرت 

سلطان  سالمين  الفارس  فوز  عن 

السويدي بالمركز األول الفردي وجاء 

في المركز الثاني الفارس فالح سويد 

الثالث  المركز  في  وحل  العجمي 

الفارس غانم ناصر القاضي.

المركز  في  جاء  الفرق  بطولة  وفي 

األول فريق السالم وفي المركز الثاني 

وفي  القطرية  المسلحة  القوات 

المركز الثالث الفردان.

البدوي  احمد  الفائزين  بتتويج  وقام 

وسعيد  التحكيم  لجنة  رئيس 

الراشدي عضو لجنة التحكيم.

الصغرى  الجولة  نتائج  أسفرت  كما 

عن فوز الفارس محمد خليفة الباكر 

المركز  في  وجاء  األول،  بالمركز 

المري  ضافي  محمد  الفارس  الثاني 

الفارس  الثالث  الترتيب  في  وتاله 

سلطان سالم النعيمي.

»الفرسان  الجونيور  فئة  وفي 

األول  المركز  في  جاء  الصاعدين«، 

النعيمي،  سالم  سلطان  الفارس 

وتاله في المركز الثاني الفارسة مريم 

ابراهيم المفتاح ثم في المركز الثالث 

الفارسة هند عبدالهادي الهاجري.

المناعي  عمر  الفائزين  بتتويج  وقام   

المنظمة  العليا  اللجنة  رئيس  نائب 

لبطوالت لونجين هذاب 

بالجولة  اليوم  البطولة  وتختتم 

عصرا  الثانية  الساعة  في  المفتوحة 

ثم  المستقبل،  فرسان  جولة  تليها 

الجولة الكبرى.

المناعي  عمر  أرجع  جانبه..  من 

المنظمة  العليا  اللجنة  رئيس  نائب 

النجاح  هذاب  لونجين  لبطوالت 

للفروسية  قطر  لجوالت  المتواصل 

من  الفرسان  مستوى  وارتفاع 

الفرسان  اجتهاد  إلى  ألخرى،  جولة 

بطوالت  تنظيم  في  واالستمرارية 

الفروسية بشكل دوري، مؤكدًا أن هذه 

طبيعية  ونتائج  طبيعية  محصلة 

لالستمرارية واجتهاد الفرسان.

تصريحاته  في  المناعي  عمر  وقال 

التاسعة  الجولة  من  ننتهي  أمس: 

التوقف  قبل  جولة  ويتبقى  اليوم، 

البطوالت  المقبل من أجل استضافة 

الجوالت  نستكمل  وبعدها  الدولية، 

المتبقية من لونجين هذاب.

وأضاف: استحدثنا هذا العام بطوالت 

دولية أقل من الخمس نجوم من أجل 

استمرار مشاركة الفرسان واالحتكاك 

هناك  وستكون  الدوليين،  بالفرسان 

منها  الموسم  هذا  جديدتان  بطولتان 

بطولة ثالثة نجوم، وأخرى نجمتان، 

وذلك بين بطولتي الشقب والجلوبال 

تورز.

قطر  دولة  أن  المناعي  عمر  وكشف 

مؤهلة  واحدة  جولة  ستستضيف 

»باريس  األولمبية  األلعاب  لدورة 

فيها  سيشارك  الجولة  وهي   ،»2024
وشمال  األوسط  الشرق  فرسان 

وستقام  إفريقيا،  وجنوب  إفريقيا 

يومي 27 و28 فبراير المقبل.

الستضافة  بملف  تقدمنا  وأضاف: 

حاز  لله  والحمد  الهامة،  الجولة  هذه 

الملف القطري على استحسان االتحاد 

هذه  تنظيم  بشرف  وفزنا  الدولي 

البطولة بعد منافسة قوية من المملكة 

العربية السعودية ودولة اإلمارات،

الشقب  استعدادات  وحول 

»جولة  الكبيرتين  للبطولتين 

الشقب  وبطولة  العالمية  لونجين 

كل  مثل  المناعي:  قال  الدولية«.. 

لتنظيم  والتخطط  االستعدادات  عام 

البطولتين بدأ من وقت مبكر، ونحن 

النهائية  اللمسات  مرحلة  في  اآلن 

الكبيرتين  للبطولتين  استعدادا 

فرسان  أقوى  فيهما  يشارك  اللتين 

العالم.

أقوى  من  صارت  بطوالتنا  وأضاف: 

الدولي  االتحاد  أجندة  على  البطوالت 

البطوالت  وإحدى  آسيا  في  واألقوى 

الفرسان  جميع  لها  ينظر  التي 

المشاركة  ان  رغم  فيها  للمشاركة 

العالم  فرسان  ألفضل  فقط  محدودة 

بجانب فرساننا.

منصات  على  الفارسات  ظهور  وحول 

قال  هذاب..  لونجين  في  التتويج 

المناعي: يسعدنا مشاركة فارسات 

في بطولة هذاب ونتمنى لهن التوفيق 

اجتهادات  أنها  خاصة  واالستمرارية، 

شخصية منهن واستثمار في الخيل 

كلجنة  نحاول  طيبة  بادرة  وهذه 

وأمس  قوة،  بكل  ندعمهن  أن  منظمة 

المركزين  في  فارستين  شاهدنا 

من  مزيدا  واتوقع  والثالث،  الثاني 

التفوق في المستقبل.

العليا  اللجنة  رئيس  نائب  وأشاد 

هذاب  لونجين  لبطوالت  المنظمة 

أنه  مؤكدًا  القطري،  اإلعالم  بدور 

وقال:  النجاحات،  كل  في  شريك 

اإلعالم ال غنى عنه لدعم هذه النوعية 

الفروسية  خاصة  البطوالت  من 

المحببة  الرياضات  من  أصبحت 

والتغطيات  القطري،  للمجتمع 

النوعية  لهذه  للغاية  مهمة  اإلعالمية 

من الرياضات.

قطر تستضيف التصفيات المؤهلة ألولمبياد باريسعمر المناعي: اجتهاد الفرسان واالستمرارية وراء ارتفاع المستوى

$ الرياضي الدوحة

إثارة كبيرة في منافسات األمس

اليوم ختام بطولة نجوم الدوحة للجمباز
نجوم  بطولة  من  األولى  النسخة  منافسات  اليوم  تختتم 

صالة  على  منافساتها  أقيمت  التي  الفني  للجمباز  الدوحة 

خولة بالمسيلة التابعة لالتحاد القطري للجمباز بمشاركة 

والكويت  اإلمارات  من  والعبة  العبا   150 إلى  وصلت  واسعة 

والسعودية واالردن ولبنان وقطر، حيث تقام اليوم منافسات 

جميع  من  شرسة  منافسة  وسط  والعمومي  الشباب 

شهدت  قد  أمس  البطولة  منافسات  وكانت  المشاركين. 

حققوا  الذين  والالعبات،  الالعبين  جميع  من  واضحا  تألقا 

نتائج جيدة، وفي ختام اليوم قام علي الهتمي رئيس االتحاد 

البوعينين  عبير  ومعه  األبطال  بتتويج  للجمباز  القطري 

مديرة البطولة ومحمد عبد الله المراغي أمين السر المساعد 

وعيسى الهتمي عضو مجلس اإلدارة.

جاء  سنين   9-8 من  فئة  األول  المستوى  البنين  منافسات  ففي 

وفي  الذهبية،  بالميدالية  ليتوج  هشام  آدم  األول  المركز  في 

شادي  فارس  توج  سنة   -11  10 فئة  األول  المستوى  المنافسات 

بالميدالية الذهبية، وفي فئة 12 عام توج عامر حمادي بالميدالية 

الذهبية. وبالنسبة للمستوى الثاني توج أحمد خضر بالذهبية، 

وفي المستوى الثالث توج زيد الكيالني بالذهبية.

وفي منافسات البنات في المستوى الثالث فئة 10 – 12 سنة 

فردي عام وجهاز القفز توجت بالميدالية الذهبية ريمونة بكار 

جيمنسيا الكويت.
{ تتويج الفائزات 

في رالي عمان الدولي

»العطية« يسعى للتعويض اليوم

في  السابع  المركز  العطية  ناصر  بطلنا  احتل 

مرحلة األمس من رالي عمان الدولي.

المرحلة  في  المشاكل  لبعض  العطية  وتعرض 

مالحه  مع  االمس  مراحل  بدأ  أنه  إال  االستعراضية، 

ماثيو بوميل على متن سياراة »فولكس واجن بولو 

جي تي أي« بقوة من أجل التقدم نحو مراكز المقدمة 

أمس  يوم  بدأ  حيث  االنطالقة  في  فاته  ما  وتعويض 

مرحلة  بكل  الفوز  في  ونجح  دقائق،  بعشر  متأخرا 

 5 زمنية  لعقوبة  تعرض  ولكنه  األمس،  مراحل  من 

حزام  انتهاك  بسبب  التنفيذ  وقف  مع  وغرامة  دقائق 

السابع  المركز  في  مس  يوم  العطية  لنهي  األمان، 

 36.2 دقيقة  و29  ساعة  بزمن  العام  الترتيب  في 

ثانية، وبفارق 11 دقيقة و27.4 ثانية عن سائق فريق 

عطا  األردني  ومساعده  الرواحي  عبدالله  عمان  رالي 

والذي  إيفو«،  الحمود على متن سيارة »سكودا فابيا 

سجل ساعة و18 دقيقة 8.9 ثانية،

على  للتواجد  العطية  صالح  ناصر  بطلنا  يسعى 

الدولي  عمان  رالي  ختام  في  اليوم  التتويج  منصة 

أولى جوالت بطولة الشرق األوسط للراليات 2023.

ناصر  المخضرم  القطري  السائق  حل  بينما 

جيوفاني  االيطالي  ومالحه  العطية  خليفة  بن 

»فورد  سيارة  مع  الثامن  المركز  في  برناتشيني 

فييستا R5« بزمن ساعة و29 دقيقة 40.3 ثانية.

منصة  على  للتواجد  العطية  صالح  ناصر  ويسعى 

التتويج اليوم في ختام رالي عمان الدولي أولى جوالت 

بطولة الشرق األوسط للراليات 2023.

ختام الجولة األولى من السباقات الصحراوية
الجولة  على  أمس  مساء  الستار  أسدل 

من  والثانية  السيارات  فئة  من  األولى 

قطر  بطولة  ضمن  النارية  الدراجات 

نسختها  في  الصحراوية  للسباقات 

نظمها  والتي   ،2023 للموسم  الثالثة 

والدراجات  للسيارات  القطري  االتحاد 

مشاركة  وسط  يومين  مدار  على  النارية 

والدراجين  السائقين  أبرز  من  مميزة 

المحليين والمقيمين.

من  األولى  الجولة  منافسات  وجاءت 

 12 شارك  حيث  قوية  السيارات  بطولة 

سائقا، وأسفرت عن فوز السائق القطري 

احتالله  بعد  باللقب  الخليفي  عبدالله 

صدارة الترتيب العام بزمن قدره 2.01.43 

في  الربان  عبدالله  جاء  فيما  ساعة، 

المركز الثاني بزمن قدره 2.04.07 ساعة، 

المركز  في  السويدي  نواف  حل  بينما 

الثالث بزمن قدره 2.21.22 ساعة.

ثالث  في  السيارات  بطولة  وأقيمت 

 3 / فئة  لقب  الخليفي  حقق  حيث  فئات، 

CLASS/ ، بينما نال الربان لقب فئة فئة 
لقب  السويدي  حصد  فيما   ، /CLASS  4 /

. /CLASS 2 / فئة فئة

بطولة  من  الثانية  الجولة  صعيد  وعلى 

المتسابقون  تنافس  فقد  الدراجات، 

 1 / فئة  في  دراجا   31 بواقع  فئتين  في 

 2 / فئة  في  دراجين  وستة   ، /CLASS
. /CLASS

ظل  في  قوية  الجولة  منافسات  وجاءت 

ففي  للفوز،  المشاركين  جميع  سعي 

الدراج  تمكن    /CLASS  1 / فئة  منافسات 

حصد  من  البلوشي  محمد  اإلماراتي 

بزمن  األول  المركز  احتالله  بعد  اللقب 

اإلماراتي  جاء  فيما  ساعة،   2.16.45 قدره 

اآلخر سلطان البلوشي في المركز الثاني 

حل  بينما  ساعة،   2.18.10 قدره  بزمن 

المركز  في  تشالمرز  مارتن  االسترالي 

الثالث بزمن قدره 2.20.51 ساعة.


