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»الرحيلي« يعود ألم صالل حتى نهاية الموسم

أعلن أم صالل تعاقده مع المدافع المغربي عادل الرحيلي، لينضم 

لصفوف الفريق بعقد يمتد حتى نهاية الموسم الحالي، مع إمكانية 

التجديد لموسم آخر. ووقع الرحيلي على العقد بحضور سعادة الشيخ 

عبد العزيز بن عبدالرحمن آل ثاني رئيس النادي، بعدما اجتاز الفحص 

الطبي بنجاح. وتم قيد الرحيلي في كشوفات النادي لدى اتحاد الكرة 

بديال للهولندي إدريس صديقي الذي تم فسخ عقده مع النادي بالتراضي.

وسبق للمدافع المغربي عادل الرحيلي صاحب الـ31 عاًما، أن خاض 

تجربة مع أم صالل منذ 2017 حتى 2019.

بمشاركة »9« أندية

انطالق مهرجان الكرة الطــائــرة

األول  المهرجان  السبت  أمس  صباح  انطلق 

بنظام  سنة   13 تحت  الطائرة  الكرة  لبراعم 

4×4، الذي أقيم بنادي الريان الرياضي بتعاون 
وإشراف االتحاد القطري للكرة الطائرة برئاسة 

المهرجان  في  وشارك  الكواري  غانم  بن  علي 

الوكرة  أندية  وهي  أندية،  تسعة  الكبير 

والخور  والعربي  وقطر  والسد  والريان  والغرافة 

والشمال واألهلي، ومثلها 170 العبًا في هذه الفئة 

العمرية.

من  كبير  عدد  حضور  المهرجان  هذا  وشهد 

يوسف  بحضور  تمثل  الطائرة  اتحاد  أسرة 

السيد  وحضور  العام  السر  أمين  كانو  أحمد 

الريان  نادي  رئيس  نائب  عفيفة  سالم  علي 

الرياضي والسيد ناصر المالكي المشرف العام 

على جهاز الكرة الطائرة بنادي الريان .

وقد أشرف على تنظيم هذا المهرجان من جانب 

ياسين  والكابتن  زكريا  طارق  الكابتن  االتحاد 

حيرش من نادي الريان الرياضي.

اليوم على مالعب »بالتنيوم« بالسد

انطالق بطولة »البادل« 
للـــريــاضـــــة للجـــمـــيـــــع

تنطلق اليوم منافسات بطولة البادل للرياضة للجميع 

للرجال، والتي ينظمها االتحاد القطري للرياضة 

للجميع، تحت مظلة وزارة الرياضة والشباب، 

وبالتعاون مع نادي السد الرياضي، واالتحاد القطري 

للتنس واالسكواش والريشة الطائرة، اعتبارا من 

الساعة الخامسة مساء على مالعب بالتنيوم بالسد 

وبمشاركة 138 العبا قطريًا يمثلون 64 فريقا.

وتشهد فعاليات البطولة، التي تستمر حتى األربعاء 

المقبل، مشاركة كبيرة من ممارسي لعبة البادل 

التي باتت تكتسب شعبية كبيرة في أوساط 

الرياضيين الشباب في قطر، حيث تم توزيع الفرق 

إلى أربع مجموعات، بحيث تقام المنافسات على 

ستة مالعب بمعدل 32 مباراة في اليوم، كما تم 

تحديد تصنيف الفرق المشاركة وتقسيمها إلى 

مستويات محددة.

أصدر بيانا رسميا تعقيبا على انتقاله للجهراء

السد يتحرك ضد »كيمو« قانونيا

عبر  نشره  رسميًا  بيانًا  السد  نادي  أصدر 

حسابه  خالل  ومن  االلكترونية  منصاته 

إعطاء  خالله  من  أكد  تويتر  على  الرسمي 

السد  نادي  بشركة  القانوني  القسم 

ضد  القانونية  اإلجراءات  التخاذ  تفويضا 

توقيع  بعد  وذلك  حسن  عبدالكريم  الالعب 

الكويتي. الالعب مع نادي الجهراء 

تقديمه  تم  قد  حسن  عبدالكريم  وكان 

عقده  صحفي  مؤتمر  في  رسمية  بصورة 

من  وأعلن  أمس  أول  الكويتي  الجهراء  نادي 

وقد  موسم،  لمدة  الالعب  مع  التعاقد  خالله 

خالد  المحامي  الجهراء  نادي  رئيس  أوضح 

ناديه  موقف  أن  المؤتمر  خالل  الجارالله 

قال  حيث  القانونية،  الناحية  من  سليم 

سنة  لمدة  حسن  عبدالكريم  مع  »تعاقدنا 

عن  نكشف  ولن  سليم  القانوني  وموقفنا 

الصفقة«. قيمة 

بحقوقه  تمسكه  أظهر  السد  نادي  لكن 

التعاقد  أنهى  الالعب  أن  خاصة  القانونية 

والذي  الزعيم،  بيان  وفق  واحد  طرف  من 

االخبار  إلى  »باالشارة  يلي  ما  فيه  جاء 

جانب  من  األخيرة  اآلونة  في  المعلنة 

القدم  لكرة  الكويتي  الجهراء  نادي  شركة 

والتوقيع مع الالعب عبدالكريم حسن؛ تود 

شركة نادي السد توضيح وتأكيد ما يلي: 

تعاقده  بإنهاء  قام  أعاله  المذكور  الالعب 

مبكرا مع شركة نادي السد من طرف واحد 

ما  على  وبناء  مقبول،  عذر  أو  سبب  وبدون 

القدم قد  السد لكرة  تقدم فان شركة نادي 

التخاذ  القانوني  للقسم  التفويض  أعطت 

اإلجراءات القانونية ضد الالعب عبدالكريم 

ومصالح  حقوق  لضمان  آخر  ناد  وأي  حسن 

النادي«.

في  جاء  حـــسن  عــــــــبدالكريم  انتقال 

الــــــسد،  نادي  اتخــــذه  قرار  أعقاب 

عبر   2022 ديســـــمبر   21 في  أعلن  عندما 

أن  الرسمية  المنصات  عبر  نشره  بيان 

الالعــــــب  استبعاد  قررت  النادي  إدارة 

الفريق  صفوف  عن  حسن  عبدالكريم 

الالعب  لفكر  نظرًا  وذلك  نهائيًا،  استبعادًا 

الفريق  وتطلعات  أهداف  مع  يتوافق  ال  الذي 

القادمة. المرحلة  في 

القادمة  األيام  تشهد  أن  المتوقع  ومن 

بانتقال  يتعلق  فيما  اإلجراءات  من  المزيد 

في  الكويتي  الجهراء  إلى  حسن  عبدالكريم 

ومصالحه  حقوقه  على  السد  حرص  ظل 

قانوني. بشكل 

{  عبدالكريم حسن خالل تقديمه مع نادي الجهراء{  بيان السد الذي صدر أمس

عادل النجار إدارة الزعيم: الالعب أنهى تعاقده مبكرًا كتب
من طرف واحد بدون سبب أو عذر

بعد الفوز  على الشمال والريان

يد الغرافة والوكرة لنهائي »كأس االتحاد«

المباراة  إلى  والوكرة  الغرافة  تأهل 

لكرة  االتحاد  كأس  بطولة  على  النهائية 

 2023  -  2022 الرياضي  للموسم  اليد 

على  القادم  األربعاء  يوم  إقامتها  والمقرر 

ويحمل  الرياضية،  الدحيل  صالة 

الموسم  من  البطولة  لقب  الدحيل 

الماضي. 

االتحاد  كأس  نهائي  إلى  الغرافة  وتأهل 

في   21  -  30 الشمال  على  أمس  بالفوز 

جمعتهما  التي  النهائي  نصف  مباراة 

فيما  الرياضية،  الدحيل  صالة  على 

على  الفوز  بعد  للنهائي  الوكرة  تأهل 

الريان 27 - 23 في نصف النهائي الثاني 

صالة  على  جمعتهما  التي  المباراة  في 

المباريات  الرياضية، وفي باقي  الدحيل 

على  العربي  فاز  بالبطولة  الترتيبية 

تحديد  مباريات  ضمن   30  -  31 قطر 

المراكز من الخامس إلى الثامن فيما فاز 

الخور على السد 30 - 29 ضمن مباريات 

تحديد المراكز من التاسع إلى العاشر.

{  من مباراة الوكرة والريان 

منتخبنا الوطني يخسر أمام بولندا ويودع

اليوم ختام الجولة الشاطئية

المحترفين  الختامية لجوالت  الجولة  اليوم منافسات  تختتم 

لكرة الطائرة الشاطئية )Beach Pro Tour(، للرجال والسيدات، 

المقامة على مالعب أسباير زون الشاطئية.

منتخبات  و10  للرجال  منتخبات   10 أفضل  وبمشاركة   

وسيحصل  دوالر.  ألف   800 تبلغ  مالية  وبجوائز  للسيدات 

)الرجال والسيدات( على جائزة مالية  األول في  الفائز بالمركز 

الجوائز  إجمالي  من  أميركي  دوالر  ألف   150 قدرها  متساوية 

البالغة 800 ألف دوالر.

يونس  شريف  الثنائي  من  المكون  الوطني  منتخبنا  وأنهى 

وأحمد تيجان المصنف الثاني عالميا مبارياته أمس في الدور 

األول مرحلة المجموعات بالخسارة أمام الثنائي ميشال برايل 

األولى.  المجموعة  ضمن   0/2 بنتيجة  )بولندا(  من  وبارتوش 

وكان العنابي قد خسر مباراتين ضمن المجموعة األولى خسر 

في األولى أمام وأدريان كارامبوال وأليكس رانجيري من )إيطاليا( 

بنتيجة ) 0 / 2(، كما خسر بذات النتيجة في المباراة الثانية 

شتاين  لويوال  وأندريه  جنيور  أوليفيرا  فاندرو  الثنائي  أمام 

ثنائي  على  نظيفين  بشوطين  الفوز  وحقق  )البرازيل(.  من 

تشيلي ماركو جريمالت وإستيبان جريمالت. وتنظم البطولة 

االتحاد  مع  وبالتعاون  الطائرة،  للكرة  الدولي  االتحاد  بإشراف 

ستستضيف  التي  زون  أسباير  ومؤسسة  للعبة،  القطري 

البطولة لثالث سنوات متتالية اعتبارا من يناير الحالي.

عوض الكباشي كتب

مباحثات بين قطر لالستثمارات 
»Damm«الرياضية و

وافقت قطر لالستثمارات الرياضية، على تعزيز 

النشاط الرياضي والجهة المؤِسسة لبطولة 

»بريميير بادل«، إلى جانب االتحاد الدولي للبادل، 

الهيئة العالمية المسؤولة عن تنظيم لعبة البادل؛ 

ورابطة الالعبين المحترفين الممثلة ألبرز العبي 

البادل المحترفين، على إجراء مباحثات مع مؤسسة 

»Damm«، مالكة شركة »Setpoint Events« والقائمة 

على تنظيم جولة البادل العالمية، بشأن آفاق التعاون 

المحتملة في رياضة البادل والنتائج المرجوة من هذا 

التعاون.

وُتعّد البادل اليوم معروفًة على نطاق واسع باعتبارها 

الرياضة األسرع نموًا في العالم، وذلك تحت إشراف 

االتحاد الدولي للبادل، على الرغم من المشهد 

التنافسي المحتدم بين الرياضات األخرى. وفي 

ضوء المهام واألهداف المشتركة لبطولة »بريميير 

بادل« واالتحاد الدولي للبادل ورابطة العبي البادل 

المحترفين من أجل االرتقاء برياضة البادل على 

مستوى العالم، فقد اتفق األطراف على إجراء مباحثات 

مع مؤسسة »Damm« الستكشاف سبل التعاون 

المحتملة والنتائج المرجوة من ذلك.

{  من منافسات البادل 
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اليوم على ملعب البطوالت في افتتاح مباريات القسم الثاني

»ثأرية« بين السد والمرخية

يحل فريق المرخية ضيفًا على السد في افتتاح 

 ،QNBنجوم دوري  من  عشر  الثاني  األسبوع 

على  اليوم  مساء  من   4:35 الساعة  في  وذلك 

استاد جاسم بن حمد بنادي السد.

بالنسبة  للغاية  صعبة  ستكون  المهمة 

انتصار جديد، بعد  الذي يبحث عن  للمرخية 

أن سبق وفاز على الزعيم في الجولة االفتتاحية 

االنتصار  ذلك  تكرار  ويأمل  الموسم  هذا  للدوري 

يعلم  لكنه  كذلك،  الثاني  القسم  افتتاح  في 

للغاية،  صعب  أمر  الزعيم  قلعة  في  اللعب  أن 

بصورة  السد  صفوف  اكتمال  بعد  خاصة 

التي  األول  القسم  مباراة  عكس  على  كبيرة 

غابت عنها العناصر الدولية.

خسارته  من  للثأر  يسعى  بالتأكيد  السد 

بعد  االنتصارات  لمواصلة  ويتطلع  الماضية 

وقبلها  العربي  أمام  الماضية  الجولة  في  الفوز 

حصد  لمواصلة  يتطلع  وبالتالي  الريان،  أمام 

أمال  الترتيب؛  جدول  في  لألمام  للتقدم  النقاط 

في الحفاظ على اللقب الذي توج به الموسمين 

الماضيين دون خسارة.

بقاء  مع  نقطة   13 رصيده  في  السد  يمتلك 

السادس  المركز  ويحتل  مؤجلتين،  مباراتين 

يحتل  حين  في  الدوري،  ترتيب  جدول  في 

المرخية المركز التاسع برصيد 9 نقاط مع بقاء 

ثالث مباريات مؤجلة.

من  السد  لصالح  تذهب  بالتأكيد  األفضلية 

والنتائج،  والخبرات  واألسماء  القدرات  واقع 

شخصية  يمتلك  فريق  كذلك  المرخية  لكن 

ولديه  الفارق،  صنع  على  قادرة  عناصر  ولديه 

ستنعش  مهمة  نقاط  حصد  في  طموح 

الترتيب،  بجدول  لألمام  التقدم  في  حظوظه 

وفي  األجانب،  محترفيه  على  المرخية  ويعول 

والٌعماني  حسين  أيمن  العراقي  مقدمتهم 

يوغرطه  حمرون  والجزائري  اليحمدي  جميل 

ينتظر  وسوف  فتوحي،  إدريس  والمغربي 

المصاب،  عزي  أيوب  الجزائري  المدافع  موقف 

في حين يعتمد السد على العبيه المحترفين 

والكوري  آيو  وأندريه  كازورال  سانتي  األجانب 

غيليرمي  البرازيلي  الوسط  العب  وعودة  يونغ 

أكرم  اآلخرين  لنجومه  باإلضافة  اإلصابة،  من 

بوعالم  وخوخي  الهيدوس  وحسن  عفيف 

وغيرهم من الالعبين، وبدون شك المباراة مهمة 

أننا  الفريقين؛ مما يؤكد  لكال  للغاية بالنسبة 

نتيجتها  توقع  الصعب  من  مثيرة  مواجهة  أمام 

السد،  لفوز  تشير  التوقعات  كانت  وأن  حتى 

تمنحه  التي  المقومات  يمتلك  المرخية  لكن 

األمل لتكرار انتصار القسم األول.

{ السد يصطدم بالمرخية { من مواجهة الفريقين بالقسم األول

عادل النجار كتب

QNB األسبوع الثاني عشر ببطولة دوري نجوم الحدث

استاد جاسم بن حمد بنادي السد المكان

األحد 29 يناير 2023 اليوم والتاريخ

4:35 التوقيت

فوز المرخية 4 - 3
سيناريو

 القسم األول

المرخيةالسد

أكرم عفيف:

نسعى للعودة للمنافسة
مواجهة  السد  فريق  العب  عفيف  أكرم  وصف 

عشر  الثاني  األسبوع  ضمن  اليوم  المرخية 

بالقوية والصعبة.

وقال: المرخية فريق متطور وحقق الفوز 

علينا  يجب  األول،  القسم  في  علينا 

أجل  من  للمباراة  الجيد  االستعداد 

تحقيق الفوز.

وأضاف: تنتظرنا مباراة مهمة جدا، 

نسعى للعودة للمنافسة على لقب 

الدوري وستكون مباراة قوية وهدفنا 

الفوز إلسعاد جماهير الزعيم.

الفريق  فطموح  تحدثت  كما  وتابع: 

النقاط  وحصد  المباريات  بكل  الفوز 

فنحن  الحالي،  المركز  عن  النظر  بغض 

الثالث  حصد  أجل  من  مباراة  كل  في  نلعب 

نقاط.
{ عفيف

حمود اليزيدي:

نثق في قدراتنا
لمباراة  استعداداتهم  إن  المرخية  العب  اليزيدي  حمود  قال 

التوقف  فترة  منذ  مستمرة  األخرى  والمباريات  السد 

مباريات  وكذلك  وتكتيكية  وفنية  بدنية  بتدريبات 

ودية على مستوى جيد.

وقال: مثلما ذكر المدرب عبد الله مبارك أن فترة 

مباريات  ألن  الفريق  على  نسبيًا  أثرت  التوقف 

عن  تختلف  التنافسية  الرسمية  الدوري 

الفريق  لله  الحمد  ولكن  الودية،  المباريات 

ظهر بشكل جيد في مباراة األهلي خاصة في 

سيظهر  فريقنا  أن  في  ونثق  الثاني،  الشوط 

بشكل أفضل تدريجيا من مباراة ألخرى.

وعن الغيابات في صفوف الفريق وخاصة الدفاع 

بغياب المحترف الجزائري أيوب عزي، قال حمود 

الالعبين  جهود  يفتقد  بالفعل  فريقنا  اليزيدي: 

تأثيره  وله  كبير  العب  وهو  عزي  أيوب  مثل  المصابين 

في صفوف الفريق.
{ حمود اليزيدي

عبدالله مبارك:

نواجه بطال منتعشا
أكد عبدالله مبارك مدرب المرخية خالل المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة 

ستكون  أنها  للدوري،  عشر  الثاني  األسبوع  في  اليوم  المقررة  السد  أمام  فريقه 

العربي،  على  فوزه  بعد  ومنتعش  بطل  فريق  أمام  نلعب  وقال:  وقوية.  صعبة 

كما يسعى للعودة للمنافسة بقوة، لذلك فإن هذه المواجهة تتطلب من فريقنا 

أن يكون مستعدًا على كافة األصعدة الفنية والتكتيكية والذهنية، مشيرا إلى 

لمضاعفة  تحتاج  مباراة  وهي  جيد،  مستوى  تقديم  على  سيعمل  المرخية  أن 

بالقدرات  دائما  مبارياته  يخوض  الفريق  أن  وأوضح  التركيز.  ودرجات  الجهود 

وخارج  داخل  واحدة  كأسرة  وهو  والثقة  والروح 

الملعب.

المباراة  ندخل  أن  الطبيعي  من  وواصل: 

ولكن  الفوز،  تحقيق  أجل  من  السد  أمام 

في  نكون  أن  علينا  الطموح  هذا  لتحقيق 

مع  والتعامل  وتكاتفنا  وتركيزنا  جهدنا  قمة 

دقيقة.   90 الـ  طوال  أكبر  بجدية  المنافس 

جدول  في  التاسع  بمركزه  الفريق  وضع  وعن 

ليس  المركز  هذا  قال:  الترتيب، 

اآلن  حتى  لعبنا  فنحن  مقلقًا، 

لعبت  فرق  وهناك  مباريات،   8
التي  المشكلة  مباريات،   10
نلعب  أننا  وهي  تصادفنا 

بجدول  المقدمة  فرق  مع 

وسنلعب  الترتيب، 

مع  القادمة  المباراة 

قطر  نادي  ثم  السد، 

والعربي  والدحيل 

والوكرة.
{ عبد الله مبارك

اإلسباني خوانما:

أصبحنا أكثر قوة
ضمن  المرخية  لمواجهة  فريقه  جاهزية  على  السد  مدرب  خوانما  االسباني  أكد 

.QNB األسبوع الثاني عشر من دوري نجوم

وقال خالل المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: كل منافس ومباراة لها حساباتها 

للغاية،  جيد  بشكل  بناؤه  تم  وقد  كبيرة  بقوة  يتمتع  فريق  المرخية  الخاصة، 

صعد من الدرجة الثانية، ولكن ال ُيالحظ أنهم لم يكونوا في الدرجة األولى مؤخًرا.

وأضاف: أعتقد أننا لعبنا بشكل جيد في مباراة القسم 

السبع  المباريات  في  الوضع  كان  مثلما  األول، 

التوقف،  الدوري قبل  التي لعبناها في  األخرى 

كان لدينا في تلك المباراة على سبيل المثال 

بشكل  لعبنا  حيث  دقيقة،   40  -  35 تقريبا 

جيًدا  األداء  وكان  بهدفين   وتقدمنا  مميز 

للغاية.

وتابع مدرب السد: االنتصار يعتبر انتصارا 

كما أن الهزيمة تعتبر هزيمة، بالفعل 

مزاج  يتغير  أن  الطبيعي  من 

النتائج  على  اعتماًدا  الفريق 

التي يحصلون عليها في 

المباريات.

وأتم خوانما حديثه: 

كل  بعودة  سعيد 

المنتخب،  العبي 

أكثر  أصبحنا 

أن  ونتمنى  قوة 

العمل  نواصل 

المزيد  لتحقيق 

من االنتصارات.

{ خوانما

»القادري« يدير المواجهة
حددت لجنة الحكام باتحاد الكرة طاقم 

حكام محلي بقيادة نايف القادري إلدارة 

مواجهة اليوم بين السد والمرخية على 

ستاد جاسم بن حمد.

مساعد  حكم  اللقاء  إدارة  في  ويعاونه 

أول سعود أحمد وحكم مساعد ثان عبد 

المجيد الكربي، والحكم الرابع محسن 

الشرشني.

وحكام الفيديو كل من: خميس المري 

وجمعة البورشيد.
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الفريقان يرفعان شعار ال بديل عن الفوز والنقاط الثالث

السيلية والغرافة.. خارج التوقعات
يستضيف استاد حمد بن خليفة 

بالنادي األهلي عند الساعة الرابعة 

و35 دقيقة من مساء اليوم األحد 29 

يناير مواجهة السيلية والغرافة، ضمن 

مباريات الجولة الـ12 من منافسات 

دوري نجوم QNB للموسم الكروي 

.2023 /2022
ويتطلع كال الفريقين للخروج من نفق 

النتائج السلبية في الجوالت األخيرة 

عبر هذه المباراة بتحقيق الفوز وحصد 

النقاط الثالث وال بديل عن ذلك.

فالسيلية يعاني وفي موقف ال يحسد 

عليه مع مدربه »الخبير« سامي 

الطرابلسي بالتواجد في المركز 

األخير بـ 4 نقاط فقط تجعله من أقوى 

المرشحين للهبوط إلى دوري الدرجة 

الثانية بعد الصورة السيئة التي 

ظهر عليها طوال القسم األول، حيث لم 

يحقق سوى انتصار وحيد فقط وتعادل 

في مباراة واحدة وخسر في 8.

ويعد الفريق السيالوي هو ثاني أضعف 

هجوم في الدوري بعد أم صالل، فلم 

يسجل العبوه سوى 8 أهداف فقط في 

10 مباريات، بينما الفريق هو أضعف 
دفاع ودخل مرماه 23 هدفا.

وأعلن النادي مؤخرا التعاقد مع الالعب 

المغربي إسماعيل خافي لتدعيم خط 

الهجوم وحل مشكلة غياب الهداف، 

ويأمل الجهاز الفني أن ينجح الالعب 

القادم من الجيش الملكي المغربي في 

تقديم اإلضافة المطلوبة.

وكان السيلية قد خسر في مبارياته 

الثالث بعد العودة من توقف الدوري 

كان آخرها الهزيمة القاسية أمام 

الوكرة بخماسية نظيفة.

أما الغرافة فتراجع للمركز السابع 

في جدول الترتيب بعدما كان ضمن 

رباعي المقدمة، بسبب عدم تحقيق 

سوى نقطة وحيدة فقط في آخر 3 

مباريات بالخسارة أمام الدحيل ونادي 

قطر، ثم التعادل مع الريان 2-2، بعدما 

ظل متقدما بهدفين حتى قبل دقائق 

قليلة من عمر نهاية المواجهة.

ومع نهاية القسم األول جمع الغرافة 13 

نقطة، من 3 انتصارات و3 تعادالت و4 

هزائم، وسجل العبوه 15 هدفا مقابل 

21 هزت شباك الفريق كداللة واضحة 
على وجود خلل في الجانب الدفاعي.

ومنذ تولي المدرب البرتغالي بيدرو 

مارتينز اليزال الفريق يتطلع لتحقيق 

فوزه األول ويأمل أن يكون أمام السيلية 

ليعود الفريق إلى المسار الصحيح 

ويتقدم في جدول الترتيب مرة أخرى.

ومع عودة الدوليين همام األمين وأحمد 

عالء الدين، وعمرو سراج، والتألق 

الكبير للثالثي الجزائري المحترف 

فريد بوالية واسحاق بلفضيل وياسين 

إبراهيمي، يأمل الجهاز الفني أن يتمكن 

الفريق من تحقيق االنتصار وهو األمر 

الذي يشير إلى قوة المواجهة بين 

الفريقين.
{  مواجهة مثيرة بين الفريقين

محمد الجزار كتب

{  سامي الطرابلسي

سامي الطرابلسي: 

نعيـش وضـعـيــة صعـبة
الطرابلسي  سامي  التونسي  أكد 

فريقه  جاهزية  على  السيلية  مدرب 

الثاني  األسبوع  في  الغرافة  لمباراة 

.QNB عشر من دوري نجوم

وقال في المؤتمر الصحفي 

المباراة:  يسبق  الذي 

أحد  على  يخفى  ال 

الصعبة  الوضعية 

في  نعيشها  التي 

وتحدثنا  السيلية، 

بعد  الالعبين  مع 

مباراة الوكرة، وكان 

لنائب  اجتماع  هناك 

محمد  النادي  رئيس 

وحاولنا  المري،  علي 

الالعبين،  تحفيز  جميعًا 

المستوى  على  خاصة 

عن  إلبعادهم  النفسي، 

وأن  الخارجية  النفسية  الضغوط 

في  تركيزهم  كامل  في  يكونوا 

أننا دخلنا في مرحلة  الملعب السيما 

النقاط  نزيف  إيقاف  علينا  يتحتم 

ونحتاج  االستعداد،  كامل  في  ونكون 

من الالعبين ردة فعل قوية في المباراة 

القادمة.

فريق  الغرافة  وأضاف: 

جيد ويمتلك العبين 

ونحن  جيدين، 

وضعنا  في 

ال  الطبيعي 

أي  نخشى 

في  ولكن  فريق، 

الحالي  وضعنا 

على  خاصة 

النفسي  المستوى 

فعل  ردة  إلى  نحتاج 

وأن  الالعبين  من  قوية 

في  الوقوع  نتجنب 

فقدان  وعدم  األخطاء 

لكي  األهداف  استقبال  بعد  التركيز 

جيدة  نتيجة  تحقيق  من  نتمكن 

وتقديم مباراة قوية.

الفوز أهم من األداء الجيد
مارتينز  بيدرو  البرتغالي  أكد 

مدرب الغرافة على صعوبة مواجهة 

الجولة  في  السيلية  مع  الفريق 

الـ12 من دوري نجوم QNB للموسم 

الكروي 2022 / 2023.

وقال بيدرو في المؤتمر الصحفي 

بالمواجهة:  الخاص 

»السيلية فريق جيد 

من  الرغم  على 

في  ليسوا  أنهم 

جيدة  وضعية 

حاليا لكن تاريخ 

مع  مواجهاتهم 

يقول  الغرافة 

غالبا  فريق  بأنه 

مشاكل  يسبب  ما 

للغرافة«.

أنها  نعلم  »نحن  وأضاف: 

السيما  قوية  مباراة  ستكون 

أقوياء  العبين  ثالثة  لديهم  وأنهم 

على  يساعدونهم  األمام  في  بدنيا 

علينا  ولذلك  المباشر،  اللعب 

ألنهم  بدنيا  جاهزين  نكون  أن 

فريقنا  يضعوا  أن  سيحاولون 

وضع  وعلينا  بدني،  تحدٍّ  في 

لتلك  المناسبة  االستراتيجية 

للقاء  جاهزين  وسنكون  المباراة 

اليوم«.

يعلم  »الكل  قائال:  وتابع 

غير  بفترة  نمر  أننا 

لدينا  جيدة، 

الالعبين  بعض 

من  العائدين 

اإلصابة وآخرين 

من  عائدين 

مع  المشاركة 

وأمام  المنتخب، 

من  عانينا  الريان 

عندما  الظروف  تلك 

تاهرات  خسرنا 

الساعي  وعبدالله 

مع  للمشاركة  أيوب  غياب  بخالف 

األحرق  ناصر  وغياب  المنتخب 

بسبب البطاقة الحمراء«.

{  بيدرو مارتينز

بالنسبة  للتعويض  المواجهة  وستكون   

أنهى  األهلي  كان  حيث  للفريقين، 

الجولة  في  المرخية  أمام  مواجهته 

 ،2-2 اإليجابي  بالتعادل  الماضية 

حتى  بهدفين  متقدمًا  كان  بعدما 

الدقائق األخيرة وكان قريبًا من االنتصار 

والحصول على الثالث نقاط، في المقابل 

بأربعة  قطر  نادي  أمام  خسر  صالل  أم 

يعتبر  فاللقاء  ولذا  هدف،  مقابل  أهداف 

التوازن  واستعادة  للتعويض  فرصة 

الظفر  في  الراغبين  الفريقين  كال  من 

الثالث. بالنقاط 

في  الخامس  المركز  األهلي  ويحتل 

في  نقطة،   14 برصيد  الترتيب  جدول 

العاشر  المركز  في  صالل  أم  المقابل 

7 نقاط. برصيد 

انتهت  فقد  الذهاب  مواجهة  وكانت   

وذلك  رد،  دون  بهدف  األهلي  لمصلحة 

التي  بالمباراة  األول  األســـــــبوع  خالل 

حمد  بن  جاسم  استاد  على  أقيمت 

السد. بنادي 

نيبوشا  مدربه  بقيادة  األهلي  وسيكون   

على موعد مع منافسة قوية ضد أم صالل 

سيدور  حيث  رزق،  وسام  مدربه  بقيادة 

تحقيق  على  المدربين  بين  الصراع 

المزيد  على  للحصول  وذلك  المطلوب، 

مباريات  انطالق  في  القوية  الدوافع  من 

الموسم. الثاني للدوري هذا  القسم 

العناصر  بأفضل  مدرب  كل  وسيدفع 

بمستوى  الظهور  أجل  من  لديه  المتاحة 

ويضم  المباراة،  خالل  وقوي  جيد  ومردود 

كل فريق العبين على مستوى عاٍل سواء 

أو محليين، من أمثال:  محترفين أجانب 

يزن النعيمات وسفيان هني وعلي قادري 

صيد  والدوكالي  إبراهيم  وعبدالرشيد 

خليل  وشجاع  كنعاني  حسين  ومحمد 

زاده وغيرهم في األهلي.

العبون  أيضًا  فلديه  صالل  أم  أما   

وكودجيا  إبراهيم  ناصر  مثل:  مميزون، 

وجواو  علوي  وعادل  إبراهيم  وإسماعيل 

الفريق،  العبي  من  وغيرهم  تكسيرا 

الرحيلي  عادل  للمدافع  باإلضافة 

في  سيشارك  إنه  رزق  وسام  قال  الذي 

المواجهة.

على استاد حمد بن خليفة 

األهلي وأم صالل.. مواجهة التعويضبالنادي األهلي
وحيد بوسيوف كتب

يلتقي فريقا األهلي وأم صالل، 
اليوم، على استاد حمد بن خليفة 

بالنادي األهلي، بداية من الساعة 
6:45 مساًء، ضمن مباريات 

األسبوع الثاني عشر من دوري 
نجوم QNB للموسم 2022 - 2023.

{  من مواجهة الفريقين بالقسم األول

وسام رزق: ترتيبنا ال يتناسب مع مستوانا
أكد وسام رزق مدرب فريق أم 

صالل على صعوبة مباراة 

األسبوع  في  األهلي 

دوري  من  عشر  الثاني 

.QNB نجوم

أن  أنتظر  وقال: 

أفضل  بشكل  نلعب 

نتيجة  ونحقق 

األهلي،  أمام  أفضل 

فريقي  يلعب  وأن 

تحقيق  في  أماًل  بقوة 

نغمة  واستعادة  الفوز 

االنتصارات.

تكون  أن  الممكن  من  وأضاف: 

حافزا  السابقة  الخسارة 

لالعبين لتحسين مستواهم 

القادمة،  المباريات  في 

المباراة  نلعب  وأن 

بشكل أفضل ونحقق 

إيجابية..  نتيجة 

أحد  على  يخفى  ال 

الصعبة  الوضعية 

الفريق  يعيشها  التي 

جدول  في  ترتيبه  وأن 

مع  يتناسب  ال  الدوري 

يقدمها،  التي  العروض 

كثيرًا  الالعبين  مع  وتحدثنا 

كبيرة  رغبة  هناك  أن  وأرى 

لديهم من أجل تحقيق النقاط 

الثالث.

{  وسام رزق

نيبوشا: التركيز ضروري
مواجهة  أن  األهلي  مدرب  نيبوشا  أكد 

عن  مختلفة  تعتبر  صالل،  أم 

من  الماضية  المرحلة 

خاضها  التي  المباريات 

األهلي وآخرها التعادل 

بهدفين  المرخية  مع 

لكل فريق.

في  المدرب  وقال 

الصحفي  المؤتمر 

يقدم  األهلي  إن 

منذ  مميزة  مستويات 

عودة الدوري، ولكن هناك 

تتطلب  التي  السلبية  األمور  بعض 

الفريق  وتجهيز  المعالجة  منه 

في  خصوصا  لتفاديها، 

الجانب الخاص بإهدار 

المباريات  في  الفرص 

حدث  ما  نحو  على 

األخيرة  المباراة  في 

للفريق أمام المرخية 

منها  خرج  والتي 

كان  بعدما  بالتعادل 

الدقائق  حتى  فائزًا 

األخيرة.

{  نيبوشا

بيدرو مارتينز:
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ختام مثير لتاسع جوالت لونجين هذاب

»الجولة الكبرى«  لـ
ً
القاضي بطال

الجولة  منافسات  على  أمس  الستار  أسدل 

»لونجين  للفروسية  قطر  جوالت  من  التاسعة 

الخارجي  لونجين  بميدان  وذلك  هذاب«، 

عن  الكبرى  الجولة  نتائج  وأسفرت  بالشقب، 

األول  بالمركز  القاضي  ناصر  غانم  الفارس  فوز 

 145  -  130 ارتفاع  على  أقيمت  التي  بالجولة 

خالد  الفارس  الثاني  المركز  في  وحل  سم 

محمد  الفارس  الثالث  المركز  وفي  العمادي، 

  / الشيخ  الفائزين  بتتويج  وقام  حيدان،  سعيد 

االتحاد  العام  السر  أمين  آل ثاني  أحمد بن نوح 

الحديث والخماسي  للفروسية  القطري 

أقيمت  التي  المفتوحة  الجولة  نتائج  وأسفرت 

سم   125 إلى   115 من  حواجز  ارتفاع  على 

وصلت  وبجوائز  وفارسة  فارسا   61 بمشاركة 

عبد  محمد  الفارس  فوز  عن  ريال،  ألف   25 إلى 

المركز  في  وجاء  األول،  بالمركز  جمعة  الله 

وفي  العمادي،  محمد  خالد  الفارس  الثاني 

العذبة.  الفارس خالد  الثالث  المركز 

وقام عمر المناعي نائب رئيس اللجنة المنظمة 

الفائزين   بتتويج  هذاب  لونجين  لبطولة  العليا 

المستقبل  فرسان  فئة  نتائج  وأسفرت 

المستوى األول عن فوز الفارس حسن المرهون 

الفارس  الثاني  المركز  األول، وتاله في  بالمركز 

الفارسة  الثالث  المركز  وفي  اليافعي  سحيم 

السميطي. آمنة 

األول  بالمركز  فاز  الثاني،  المستوى  وفي 

الثاني  المركز  وفي  السويدي  ناصر  الفارس 

الثالث  المركز  في  ثم  الكواري  ابراهيم  الفارس 

بالتتويج  وقام  عبدالكريم،  مريم  الفارسة 

فرسان  مدرسة  مدير  المري  محمد  عبدالله 

المنتخبات. ومدير  المستقبل 

المنتخبات  مدير  المري  محمد  عبدالله  وأشاد 

فرسان  ومدرسة  للفروسية،  القطرية 

للفروسية  القطري  باالتحاد  المستقبل 

الجيدة  بالمستويات  الحديث،  والخماسي 

البطولة  من  التاسعة  الجولة  في  ظهرت  التي 

في  الصغار  الفرسان  مشاركة  أن  معتبرا 

تبشر  البطولة  من  السادسة  النسخة 

تمت  حيث  للفروسية،  باهر  بمستقبل 

المستويين  في  متطورة  مستويات  مشاهدة 

في  الفرسان  أن  على  يدل  مما  والثاني  األول، 

للنجوم  خلف  أفضل  ليكونوا  مستمر  تطور 

ساهمت  هذاب  جوالت  أن  السيما  الحاليين، 

ومثمنا  الفئات،  بجميع  األبطال  تفريخ  في 

الفرسان  عائالت  به  تقوم  الذي  الكبير  الدور 

وبالحضور  وتحفيزهم  بتشجيعهم  الصغار 

المتابعين  عدد  زاد  مما  المنافسات  خالل 

للمنافسات.

سلطان  محمد  الفارس  أعرب  جانبه..  من 

للمشاركة  بالعودة  سعادته  عن  السويدي 

على  يحرص  التي  هذاب  لونجين  بطولة  في 

حقق  حيث  األولى،  الجولة  منذ  فيها  المشاركة 

أحيانا  تأثرت  التي  الجوالت  بعض  في  الفوز 

وأحيانا بسبب كورونا. الخيل  بإصابة 

ساهمت  هذاب  بطولة  أن  إلى  السويدي  وأشار 

اآلن  من  المميزين  الفرسان  من  عدد  إعداد  في 

المفدى.   األمير  للمنافسة على سيف سمو 

على حساب الغرافة والقطراوي

بطل صملة »3« سنوات

السد والريان لنهائي 
كأس قطر للسلة

»القحطاني« ينضم لفريق الدوحة للدراجات

السد  بناديي  السلة  فريقا  خطف 

قطر  كأس  نهائي  بطاقتي  والريان 

على  السد  تفوق  بعد  السلة  لكرة 

وفي   ..)71  -  87( بنتيجة  الغرافة 

على  الريان  فاز  الثانية  المباراة 

القطراوي بنتيجة 86 - 79.

وكان عقد المتأهلين إلى الدور نصف 

لكرة  قطر  كأس  بطولة  من  النهائي 

الرياضي  للموسم  للرجال  السلة 

)2022 - 2023(، والتي ستستمر حتى 

اكتمل  قد  المقبل،  فبراير  من  األول 

على  والغرافة  السد  من  كل  فوز  بعد 

الجولة  في  تواليا  واألهلي  الوكرة 

الثالثة واألخيرة من دور المجموعات.

المجموعة  عن  والريان  السد  وتأهل 

المجموعة  والغرافة عن  األولى، وقطر 

من  النهائي  نصف  الدور  إلى  الثانية، 

البطولة. 

على  النهائية  الُمباراة  ُتقام  بينما 

مساء   6:30 في  الغرافة  نادي  صالة 

األربعاء، األول من فبراير الُمقبل.

انطالق  أعلن  السلة  اتحاد  أن  ُيذكر 

السلة  لكرة  العام  الدوري  ُمنافسات 

 9 بُمشاركة  الُمقبل،  مارس  مطلع 

والريان  والغرافة  السد  وهي:  أندية، 

والشمال  واألهلي  والوكرة  والعربي 

والخور وقطر.

مع  للدراجات  الدوحة  فريق  وقع 

القحطاني  حسن  فيصل  المخضرم 

أبرز  من  واحدًا  يكون  بموجبه  عقدا 

الرياضيين المنضمين للفريق بداية 

حيث   2023 الرياضي  الموسم  من 

المنضمين  أبرز  القحطاني  يعتبر 

للفريق مؤخرًا.

فيصل  بدأ 

ني  لقحطا ا

عالم  في  مسيرته 

موسم  الرياضة 

مع   2016  /  2015
بطولة  انطالق 

البطولة  صملة 

في  األصعب 

التي  المنطقة 

لجهد  تحتاج 

وصبر  وتحمل 

لدى  وعزيمة 

المشاركين.

 2017 العام  هذا  وفي 

على  القحطاني  حصل  بالفعل 

الموسم  أيضا  وعاد  صملة،  بطولة 

صملة  بطولة  على  ليحصل  التالي 

2018 ولم يكتف القحطاني حيث عاد 

ليتوج أيضا ببطولة صملة 2019.

علي  القحطاني  حصل  حيث 

بطلولة صملة ثالث سنوات متتالية، 

ليحقق  القادم  للسباق  اآلن  ويستعد 

السوبر  يحقق  ان  هو  وهدفه  الفوز 

للسباق  يستعد  اآلن  وهو  هاتريك 

فريق  من  بدعم 

الدوحة للدراجات.

قال  جانبه  ومن 

الجعيدي  محمد 

الدوحة  فريق  مدير 

ان  للدراجات 

القحطاني  انضمام 

يعطي  للفريق 

قوية  دفعة 

الموسم  للمنافسة 

القادم وهو ما يطمح 

مع  القحطاني  اليه 

الفريق وهو ما يمكن 

الدافع  يكون  أن 

على  للمحافظة  األكبر 

ألقابه في النسخ الماضية من بطولة 

على  الفريق  لحفاظ  ودافعا  صملة، 

الدراجات  دوري  في  األول  المركز  لقب 

النسخة السابقة.

{ السد تفوق على الغرافة

{ تتويج الفائزين

الدوحة          $

في فئة فردي الفتيات تحت »17« سنة

»الكورية« يوو يارين بطلة »كونتندر« الطاولة
فئة  بلقب  يارين،  يوو  الكورية  توجت 

فردي البنات تحت 17 عاما، في بطولة 

كونتندر الشباب لكرة الطاولة بتغلبها 

 3( على مواطنتها شوا ناهيون بنتيجة 

أقيمت  التي  النهائية  المباراة  في   )1  -

للبطولة  الثاني  اليوم  منافسات  ضمن 

متعددة  لوسيل  صالة  على  تقام  التي 

البطوالت  إحدى  وهي  االختصاصات، 

لبطولة  الـ28  النسخة  ضمن  المقامة 

الطاولة،  لكرة  المجمعة  الدولية  قطر 

يناير  من  الثالثين  حتى  وتستمر 

الجاري وسط مشاركة 88 العبا والعبة 

يمثلون 21 دولة. 

ومثيرة  قوية  المنافسات  وجاءت 

للعديد  النهائية  المباريات  وشهدت 

فردي  فئة  ففي  السنية..  الفئات  من 

الكوري  توج  عاما،   17 تحت  الشباب 

الجنوبي كوون هيوك بلقب الفئة بعد 

بنتيجة  هيون  لي  مواطنه  على  تغلبه 

)3 - صفر( في المباراة النهائية.

 13 تحت  البنات  فردي  فئة  في  أما 

جان  ظاعني  الهندية  أحرزت  فقد  عاما، 

فانيا  مواطنتها  على  بفوزها  الفئة  لقب 

المباراة  في  صفر(   -  3( بنتيجة  يافاري 

النهائية.. وأخيرا وفي فئة فردي الشباب 

تحت 13 عاما، توج الكوري الجنوبي لي 

عقبة  تخطيه  بعد  باللقب  سو  سانج 

الهندي فارهام جولستاني بنتيجة )3 - 

صفر( في المباراة النهائية.

منافسات  األحد  اليوم  وتتواصل 

األخير  وقبل  الثالث  يومها  في  البطولة 

فئات:  في  نهائية  مباريات  ثالث  بإقامة 

والزوجي  عاما،   11 تحت  البنات  فردي 

والزوجي  عاما،   15 تحت  المختلط 

أن  على  عاما..   19 تحت  المختلط 

بإقامة  االثنين  غدا  البطولة  تختتم 

فردي  فئات:  في  نهائيات  خمس 

الشباب تحت 11 عاما، وفردي الشباب 

الشباب  وفردي  15عاما  تحت  والبنات 

تتويج  يليها  عاما..   19 تحت  والبنات 

على  الستار  إثرها  ليسدل  الفائزين 

التي  المجمعة  الدولية  قطر  بطولة 

استمرت طيلة أسبوعين وشهدت إقامة 

)كونتندر،  وهي  دولية  بطوالت  ثالث 

وفيدر، وكونتندر للشباب(.

على الصالة المغطاة في أكاديمية أسباير

إسدال الستار على الجائزة الكبرى للمبارزة
منافسات  على  اليوم  الستار  يسدل 

بطولة الجائزة الكبرى للمبارزة لسالح 

»الدوحة  والسيدات  للرجال  االبيه 

المغطاة  الصالة  على  المقامة   ،»2023
ينظمها  والتي  أسباير،  بأكاديمية 

االتحاد القطري للعبة بإشراف االتحاد 

الدولي، وتستمر ثالثة أيام، بمشاركة 

و350  األوائل  والمصنفين  العالم  أبطال 

من  دولة،   52 يمثلون  والعبة،  العبا 

ضمنها 9 دول عربية هي: قطر، ومصر، 

والسعودية،  واإلمارات،  والمغرب، 

والجزائر  ولبنان،  والعراق،  والكويت، 

و21 حكما.

البطولة  أيام  أول  منافسات  وجاءت 

كبيرا  صراعا  وشهدت  ومثيرة  قوية 

بين المشاركين في فئة الرجال، التي 

عرفت مشاركة 7 العبين من منتخبنا 

الوطني، حقق فيها العبنا جابر الفدعق 

التأهل  من  قريبا  وكان  النتائج  أفضل 

في  فوزين  وحقق  االقصائية  لألدوار 

ثم  المجموعات،  دور  في  المجموعة 

فاز على الهندي اودافير سينج بنتيجة 

الـ128  دور  في  يخسر  أن  قبل   ،9 /15
أمام العب هونج كونج هوو تن بنتيجة 

محمد  من  كل  حقق  كما   ،9 /15
فوزا  التواب  عبد  ويوسف  العبدلي 

وحيدًا.

العوالن ومحمد  الرباعي محمد  وشارك 

ومشعل  الجدرة  الرحمن  وعبد  الهزاع 

القحطاني وقدموا مستويات طيبة في 

مواجهة المصنفين األوائل في العالم.

من  بداية  النهائي  اليوم  مساء  وتقام 

نصف  والنصف  الخامسة  الساعة 

وبعدها  والرجال،  السيدات  النهائي 

النهائي مباشرة.

عن  البطولة،  مدير  سويد  خالد  وقال 

الختامي  اليوم  البطولة:  منافسات 

وقوية  مثيرة  مواجهات  سيشهد 

والمصنفين  العالم  أبطال  بين 

الرجال  منافسات  في  سواء  األوائل 

األدوار  أن  إلى  مشيًرا  السيدات،  أو 

تشهد  أن  المتوقع  من  النهائية 

المتبادل  اإلصرار  ظل  في  مفاجآت، 

الرتباط  نتائج،  أفضل  تحقيق  على 

العالمي  بالتصنيف  البطولة  نتائج 

لالعبين.

رئيس  اليامي  فهد  أكد  جانبه،  ومن 

المنشطات  وفحص  الطبية  اللجنة 

وفق  تجرى  المنافسات  أن  للبطولة، 

منظمة. صحية  إجراءات 

إجراء  اشترط  الدولي  االتحاد  وأضاف: 

الفحص قبل ان يبدأ الالعب أو الالعبة 

لله  والحمد  حدث  ما  وهو  المنافسات، 

جاءت النتائج جميعا سلبية.. مشيرا 

الالعبين  سالمة  على  الحرص  أن  إلى 

المنافسات  فيها  تقام  التي  واألجواء 

المنظمة  للجنة  األول  المقام  في  يأتي 

تلك  جعل  ما  وهو  الدولي  واالتحاد 

اإلجراءات تتم في سالسة تامة.

{ المهندي مع الفائزين

{ جانب من المنافسات

كتب             محمد الجزار

كتب            وحيد بوسيوف

سعود عبدالعزيز النعيمي:

البطولة القت نجاحا كبيرًا

النعيمي  العزيز  عبد  سعود  أعرب 

والتتويج  المراسم  لجنة  رئيس 

بالنجاحات  سعادته  عن  بالبطولة، 

الحالية  النسخة  عرفتها  التي 

في  التميمي  البطولة..وقال  من 

تصريحات صحفية له:النسخة القت 

المقاييس  كافة  على  كبيرًا  نجاحا 

الذي عبرو عن  الجميع،  وهذا بشهادة 

تقديرهم للجهود المبذولة من اللجنة 

المنظمة إلنجاح هذه النسخة.

والالعبين  الوفود  عدد  زيادة  وأضاف: 

من  قطر  بطولة  في  المشاركين 

على  دليل  خير  أخرى،  إلى  نسخة 

دوليا  البطولة  وقيمة  الكبرى  األهمية 

مشيدا  التصنيف..  ناحية  من 

اللجنة  تبذله  الذي  الجبار  بالمجهود 

الكبرى  الجائزة  لبطولة  المنظمة 

الخراجها بأفضل صورة.

وفيما يتعلق باستقبال الوفود واالقامة 

قال النعيمي ان كل األمور سارت على 

أفضل وجه وتمت بسالسة ولم نواجه 

أي مشاكل وهذا بفضل خبرة الكوادر 

للعبة  القطري  باالتحاد  القطرية 

وتميزهم في التنظيم واالستضافة.

 كتب        عوض الكباشي

{ تقديم القحطاني 

ختام سباق الصامل
نظم نادي سباقات القدرة والتحمل القطري 

بالقرية الماراثونية في سيلين منافسات سباق 

)الصامل(، لمسافة 100 كلم، وشهد مشاركة 

77 فارسا وفارسة.
 وفاز الفارس حسن طاحوس النعيمي 

بالمركز األول في السباق على الجواد »جواد 

دي فغنولس« ملك أحمد حسن مال الله 

الحمادي، وبإشراف المدرب محمد طاحوس 

النعيمي، وحل في المركز الثاني خالد سند 

النعيمي على الجواد »عز الشقب« ملك خالد 

سند النعيمي، وحل في المركز الثالث عبد 

الله أمجد طايش الجميلي، على الجواد »ديراز 

آر الن« ملك عبد الوهاب عبدالرزاق حسين، 

وبإشراف المدرب عبد الله سعيد البلوشي.
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تتويج العامري وبوشيبة والمحتسب

»الدريفت« ختام أولى جوالت بطولة قطر لـ

به  غصت  جماهيري  حضور  وسط 

بنادي  الخاصة  الدريفت  حلبة  مدرجات 

قطر لسباق السيارات والدراجات النارية 

من  األولى  الجولة  منافسات  اختتمت 

برعاية  تقام  والتي  للدريفت  قطر  بطولة 

بن  خالد  الشيخ  سعادة  من  كريمة 

وبمشاركة  النادي  رئيس  ثاني  آل  حمد 

الرياضة  هذه  أبطال  نخبة  من  واسعة 

من قطر واألردن ولبنان والكويت وسلطنة 

عمان. وبسبب سوء األحوال الجوية يوم 

المنظمة  اللجنة  اضطرت  الخميس 

الجولة  فعاليات  كافة  إقامة  للبطولة 

منذ  واضحًا  وبدا  الجمعة،  يوم  األولى 

المنافسة ستكون  أن  التأهيلية  التجارب 

على درجة عالية من اإلثارة. هذه التجارب 

في  وتمكن  حصتين  على  أقيمت  التي 

أحمد  الماضي  الموسم  بطل  نهايتها 

التأهيلية  التجارب  تصدر  من  العامري 

مسير  الكويتي  المتسابق  على  متقدمًا 

أبو شيبة. 

المواجهات  بتجنب  لهما  سمح  ما  وهذا 

 6 عددها  بلغ  والتي  األول  للدور  الثنائية 

سلم  من  األول  الجانب  فعلى  مواجهات. 

المتسابق  تمكن  الثنائية  المواجهات 

التي  المواجهة  حسم  من  الجابر  محمد 

والذي  العطية  سعود  بمواطنه  جمعته 

بالمركز  الماضي  الموسم  بطولة  أنهى 

الثالث.

عبدالله  المتسابق  تمكن  كذلك   

المتسابق  على  التفوق  من  المحتسب 

أما  أخرى.  مواجة  في  المصطفى  ياسر 

جمعت  التي  تلك  فكانت  المواجهات  آخر 

بين 

الدوسري  مبارك  القطريين  المتسابقين 

وخالد الشافعي وتمكن األول من حسمها 

ليكون آخر المتأهلين في هذا الجانب.

محمد  تمكن  المقابل  الجانب  في  أما   

بعد  الثمانية  لدور  العبور  من  الجندي 

المتسابق  على  األول  الدور  في  تغلبه 

متكافئ  لقاء  في  عياش  أبو  لؤي  الكويتي 

لتعادل  ثانية  مرة  إلعادته  الحكام  اضطر 

كذلك  األول.  اللقاء  في  المتسابقين 

على  الجبشة  علي  المتسابق  تغلب 

آخر  أما  الدور.  ذات  في  خورشيد  محمد 

ت  جها ا لمو ا

فقد  سالم  ووليد  المبسلي  رياض  بين 

ذهبت لمصلحة األول وبذلك اكتمل عقد 

المتسابقين الثمانية والذين تأهلوا للدور 

ربع النهائي لهذه الجولة.

حلوا  والذين  األربعة  المتسابقون 

التجارب  في  األولى  األربع  بالمراكز 

المربع  إلى  بالوصول  نجحو  التأهيلية 

تمكن  حيث  األولى،  للجولة  الذهبي 

متصدر التجارب التأهيلية أحمد العامري 

الفريق محمد  التغلب على زميله في  من 

المحتسب  عبدالله  حسم  فيما  الجابر 

المواجهة المثيرة التي جمعته مع مبارك 

الدوسري. وفي الطرف الثاني من الجدول 

تخطي  من  شيبة  أبو  مسير  تمكن 

كذلك  الجندي  محمد  المتسابق  عقبة 

الكلمة  الجبشة  علي  للمتسابق  كان 

مع  جمعته  التي  المواجهة  في  الفصل 

المبسلي.  رياض  المتسابق 

تمكن  النهائية  نصف  المواجهات  وفي 

المحتسب  على  التغلب  من  العامري 

حسم  في  شيبة  أبو  مسير  نجح  فيما 

الجبشة  مع  جمعته  التي  المواجهة 

الجبشة  مع  المحتسب  بعدها  ليلتقي 

بالمركز  الفائز  لتحديد  مثير  لقاء  في 

المحتسب.  لمصلح  ذهب  والذي  الثالث 

النهائي  باللقاء  فكان  الختام  مسك  أما 

العامري وبوشيبة. الذي جمع بين 

جاءت  ندية  مواجهة  بكونه  وتميز   

وحسمتها  بعيد  حد  إلى  متقاربة 

األول  لمصلحة  الصغيرة  التفاصيل 

منصة  على  الثاني  المركز  تاركًا 

شيبة  أبو  مسير  للمتسابق  التتويج 

في  العامري  خطوات  أولى  تلك  ولتكون 

الموسم  حققه  الذي  لقبه  عن  الدفاع 

الماضي.

علي  السيد  قام  المنافسات  وبختام 

قطر  بنادي  العمليات  مدير  كافود 

النارية  والدراجات  السيارات  لسباق 

وسط  األوائل  الثالثة  الفائزين  بتتويج 

وعشاق  اإلعالم  لوسائل  مميز  حضور 

بذلك  ولتختتم  المحركات.  رياضة 

البطولة  من  األولى  الجولة  منافسات 

الثانية  للجولة  االستعدادات  ولتبدأ 

السادس  يومي  إقامتها  المقرر  من  والتي 

فبراير  شهر  من  عشر  والسابع  عشر 

القادم.

{ من منافسات الجولة األولى{ العامري وأبو شيبة والمحتسب على منصة التتويج

حضور جماهيري كبير بمدرجات الدوحة          $

نادي قطر لسباق السيارات 

نظمها مركز قطر بمشاركة »94« العبا والعبة

الفلبيني »رولينسون« يتوج ببطولة الشطرنج
الخاطف  للشطرنج  المصنفة  البطولة  اختتمت 

الشطرنج  التي نظمها مركز قطر لتدريب  المفتوحة 

بمشاركة  للعبة  القطري  االتحاد  إشراف  تحت 

94 العبًا والعبة والتي  كبيرة وواسعة بلغ عددها 

الخاطف  اقيمت منافستها بطريقة الشطرنج 

 9 من  السويسري  النظام  وفق 

لكل  ثانيتين   + دقائق   3 جوالت 

محمد  بحضور  نقلة،وذلك 

االتحاد  رئيس  المضاحكة 

القطري للشطرنج.

النتائج  عن  وللحديث 

البطولة،  أفرزتها  التي 

الالعب  فحقق 

لويوال  الفلبيني 

المركز  رولينسون 

بعد  واللقب  األول 

جمع  في  نجاحه 

ونصف،  نقاط   8
المركز  تاركًا 

لالعب  الثاني 

سيد  الهندي 

 ، ر د لقا ا عبد

المرتبة  وفي 

حل  الثالثة 

الالعب األرجنتيني كرستيان، وفي المركز الرابع جاء 

الالعب المصري محمود بدر، بينما المرتبة الخامسة 

المركز  وفي  مندوزه،  ريان  الفلبيني  الالعب  احتلها 

جمال  الجزائري  الالعب  نصيب  من  فكان  السادس 

سجان،  البين  الهندي  الالعب  فكان  وسابعًا  فيرحي، 

الثامن،  المركز  بتاح  محمد  السوري  الالعب  واحتل 

اما للحديث عن جائزة أفضل العب قطري في البطولة 

قطرية  العبة  أفضل  بينما  الجمعات،  خالد  فحققها 

فكانت من نصيب هيا الحسيني، وعقب ختام البطولة 

تم تتويج الفائزين بالكؤوس والجوائز المختلفة.

االتحاد  رئيس  المضاحكة  محمد  قال  جانبه  ومن 

الموعد  في  كانت  البطولة  إن  للشطرنج  القطري 

بدأ  وهذا  المشاركين  بين  كبيرة  إثارة  وشهدت 

مع  النقاط  بتقارب  واضحًا 

أن  إلى  الفتا  المنافسات،  نهاية 

واهتمامًا  صدى  نالت  البطولة 

 94 مشاركة  والدليل  واسعًا 

العبًا والعبة.

هذه  مثل  قائال»إقامة  وأضاف 

المختلفة  والفعاليات  األنشطة 

عدة  له  متواصل  بشكل 

توسيع  ضمنها  من  إيجابيات 

قطر  في  اكبر  بشكل  اللعبة 

يكون  واٍع  للشطرنج  جيل  وأعداد 

منتخباتنا  تمثيل  على  قادرا 

في  مشرفة  بصورة  الوطنية 

أن  مؤكدًا  الدولية،  المحافل 

العديد  ستشهد  القادمة  الفترة 

التي  والقوية  المهمة  البطوالت  من 

سوف ينظمها االتحاد«. { فرحة الفوز للمتوجين

»كاراكول« يفوز 
بكأس وادي السيل

نظم نادى السباق والفروسية أمس السباق الحادي عشر في برنامج السباقات للموسم الحالي على 

مضمار العقدة سباق الخيل على كأس وادي السيل بمشاركة عدد من الجياد في 7 أشواط.

والشوط  السيل  وادي  بكأس  الجريان  مربط  ملك  الرا(  كارا   × كمباني  )فاست  كاراكول  الجواد  وفاز 

السابع والرئيسي للسباق المخنصص للخيل المهجنة األصيلة المبتدئة المميزة عمر 3-6 سنوات 

لمسافة 1200م، وذلك مع المدرب محمد حمد خليفة العطية والخيال شتيبان مازور.

 وعقب السباق قام عبدالله راشد الكبيسي، مدير إدارة السباقات بنادي السباق والفروسية بتتويج 

الفائزين.

وأسفرت نتائج بقية األشواط عن فوز الجواد المستشار )بولبيرو × جراناري( ملك مشعل بن علي 

بن محمد العطية بالشوط األول مع المدرب جاسم الغزالي والخيال ماركو كازامنتو.

وفي الشوط الثاني المخصص للخيل المهجنة األصيلة تصنيف 85 وأقل عمر 3 سنوات تكافؤ 

لمسافة 2000م، فاز المهر المرقاب )ستارز بانغلد بانر × كيتلنز كيس( ملك خليفة بن محمد 

بن خليفة عبد الله العطية مع الخيال أوغو بنييه وبإشراف المدرب حمد الجهني.

لمسافة  سنوات   4 عمر  المبتدئة  األصيلة  العربية  للخيل  المخصص  الثالث  الشوط  في  و 

1300م، فازت المهرة إيه جيه إس عنايد )إيه إف البحر × عنايد( ملك مربط الجريان بالمركز 
األول بإشراف المدرب محمد حمد خليفه العطيه مع الخيال شتيبان مازور كوتاي.

مع  إنجاز  مربط  ملك  كلف(   × غلوري  )كوتاي  بيرل  كوتاي  المهرة  الرابع  بالشوط  وفاز 

والخيال  الغزالي  جاسم  المدرب 

ماركو كازامنتو.

فوز  الخامس  الشوط  وشهد 

)داندي  داندي  آند  نيت  الجواد 

وذنان  ملك  فيت(  إيزابيال   × مان 

المدرب  وبإشراف  ريسنغ 

رونن  الخيال  مع  ميول  دو  ألبان 

توماس.

كان  السادس،  الشوط  وفي 

خالد  جهاد  المدرب  تعاون 

األحمد والخيال سفيان سعدي 

الجواد  أظهر  فمعهما  مثمرًا، 

مبادر )مجد العرب × المبدعة( 

ملك مربط إنجاز قدرة متميزة 

ليبتعد  سرعته  زيادة  على 

ويحرز  منافسيه  عن 

الفوز.

{ تتويج الفائزين 

بعد »3« أيام من المنافسات

ختام بطولة نجوم الدوحة للجمباز
بطولة  منافسات  أمس  مساء  اختتمت 

على  أقيمت  والتي  للجمباز  الدوحة  نجوم 

بالمسيلة  خولة  صالة  على  أيام  ثالثة  مدار 

أندية  يمثلون  والعبة  العبا   150 بمشاركة 

وأكاديميات من دول السعودية والكويت ولبنان 

الدولة  قطر  إلى  باإلضافة  واإلمارات،  واألردن 

للغاية  شرسة  منافسة  وسط  المستضيفة، 

استهدفت  فالبطولة  المشاركين،  جميع  من 

التنافس  خبرات  إلكسابهم  الصغيرة  األعمار 

الخبرات  وزيادة  مهاراتهم  وتنمية  البطوالت  في 

رسمية  منافسة  في  قوية  تجربة  بخوض 

تساهم في االرتقاء باألداء لديهم. 

جماهيريا  حضورا  البطولة  منافسات  وشهدت 

مميزا من أولياء األمور ومحبي رياضة الجمباز، 

وكان مسك الختام أمس حافال بالمتعة واإلثارة 

قدم خالله الالعبون مستوى مميزا للغاية، وفي 

الختام تم تتويج األبطال بالميداليات الملونة. 

مديرة  البوعينين  عبير  أكدت  جانبها  ومن 

شهدته  الذي  الباهر  النجاح  على  البطولة 

البطولة قائلة »سعداء بالنجاح الباهر للبطولة، 

قوية  ستكون  البطولة  بأن  ثقة  على  كنا  نحن 

هذه  في  المشاركة،  األكاديميات  لتنوع  نظرا 

تجربة  بمثابة  كانت  التي  األولى  النسخة 

من  العديد  لتنظيم  مميزة  وانطالقة  رائعة 

النسخ في المستقبل، فكانت االستفادة كبيرة 

من الالعبين الصغار، فالتجربة القوية صقلت 

للغاية  مميزا  أداء  وقدموا  مواهبهم،  من 

في  أفضل  بمستويات  يبشر 

قائلة:  وأضافت  المستقبل«.. 

»راضون تماما عن ما تحقق في 

على  سواء  البطولة  نسخ  أول 

المستوى  أو  النتائج،  مستوى 

التنظيمي  المستوى  أو  الفني 

أيضا، فالبطولة خرجت بصورة 

إشادة  واستحقت  للغاية  رائعة 

من  األشقاء  السيما  الجميع 

حضروا  الذين  العربية  الدول 

وتحقيق  البطولة  في  للمشاركة 

االستفادة المرجوة«. { لقطة جماعية بعد الختام 

تأثر بالمرحلة االفتتاحية

»العطية« ثالث 
رالي عمان الدولي
في  الثالث  المركز  العطية  ناصر  بطلنا  أحرز 

عمان  لرالي  والعشرين  السابعة  النسخة  منافسات 

األوسط  الشرق  بطولة  من  األولى  الجولة  الدولي، 

التي جرت منافساتها على مدار   ،2023 للموسم  للراليات 

العماني  باللقب  وتوج  فريقا،   16 بمشاركة  أيام  ثالثة 

عبدالله الرواحي.

ورغم فوز العطية بصحبة مالحه الفرنسي ماثيو 

بـ11 من  بوميل على متن سيارة »فولكس واجن«، 

أصل مراحل الرالي الـ 13، إال أنه تعرضه لعقوبات 

يحتل  جعلته  االفتتاحية،  المرحلة  في  زمنية 

المركز الثالث في الترتيب العام بزمن إجمالي قدره 

المركز  عن  فقط  ثانية   33 وبفارق  ساعة،   2.44.38
الثاني و7.08 دقيقة عن المركز األول.

بصحبة  الرواحي  عبدالله  العماني  السائق  ونجح 

الحمود على متن سيارة »سكودا  األردني عطا  مالحه 

في  الثانية  للمرة  بالده  لقب  حصد  من  إيفو«  فابيا 

األول  المركز  احتل  بعدما  األخيرة،  الثالث  السنوات 

على  متفوقا  ساعة،   2.37.30 قدره  إجمالي  بزمن 

بيترا  مواطنه  بصحبة  كاتشيريك  بيتر  التشيكي 

صاحب  فابيا«  »سكودا  سيارة  متن  على  شيهاكوفا 

المركز الثاني بزمن إجمالي قدره 2.44.05 ساعة.
{ العطية خالل السباق 

في سباق الخيل

على مضمار العقدة
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يستمر حتى »26« فبراير المقبل بلبصير...

انطالق مهرجان »جزيالت العطا«

الشحانية،  بمنطقة  لبصير  ميدان  على  أمس  انطلقت 

فعاليات مهرجان قطر لإلبل تحت شعار »جزيالت العطا«، 

من  والعشرين  السادس  حتى  منافساته  تستمر  والتي 

دول  مختلف  من  كبيرة  مشاركة  وسط  المقبل  فبراير 

مجلس التعاون الخليجي.

في  شوطا   99 إقامة  أيامه  مدار  على  المهرجان  وسيشهد 

أشواطا  تشمل  والمغاتير  والمجاهيم  األصايل  فئات 

محلية ودولية، وقد خصص لها جوائز مالية ضخمة.

 8 إلى  يناير   28 من  بداية  المغاتير  أشواط  وتتواصل 

 9 من  االصايل  منافسات  بعدها  تنطلق  ثم  فبراير… 

 26 إلى  فبراير   18 من  المجاهيم  فبراير…   17 إلى  فبراير 

فبراير.

المغاتير  بمنافسات  األول  يومه  في  المهرجان  واستهل 

المحلية والتي ستستمر على مدار 10 أيام متتالية، حيث 

لهذه  المنافسات  ضمن  المشاركة  اإلبل  استقبال  تم 

الفئة والتي خصص لها جوائز قيمة على مدار األشواط.

في  المشاركة  اإلبل  دخول  االمس  فعاليات  وشهدت 

والحقايق،  المفاريد  لسن  المخصصة  الثالثة  األشواط 

وهي: مفاريد شرايا - تالد، ومفاريد قعدان جميع األلوان، 

حقايق شرايا - تالد، وحقايق قعدان جميع األلوان، وذلك 

الفرز  ولجان  الطبية  اللجان  على  لعرضها  استعدادًا 

والتشبيه، ثم لجنة التحكيم وإعالن النتائج ظهر اليوم.

وجائزته  مفتوحا  المحلي  مفاريد  األول  الشوط  وسيكون 

ألف   100 على  الثاني  ويحصل  ريال…  ألف   150 األولى 

ريال… وينال الثالث 80 ألف ريال… وجوائز نقدية حتى 

صاحب المركز العاشر.

وفي الشوط الثاني »مفاريد دولي مفتوح« ينال األول جائزة 

مالية قدرها 200 ألف ريال… ويحصل الثاني على جائزة 

المركز  صاحب  وينال  ريال…  ألف   150 قدرها  مالية 

الثالث جائزة مالية 100 ألف ريال… وجوائز نقدية حتى 

صاحب المركز العاشر.

وفي الشوط الثالث »مفاريد قعدان مفتوح« ينال األول 100 

ألف ريال ويحصل الثاني على 80 ألف ريال وينال الثالث 

حتى  نقدية  وجوائز  ريال…  ألف   60 قدرها  مالية  جائزة 

صاحب المركز الخامس.

عوض الكباشي كتب

ملتقى سنوي لمالك »اإلبل«

فعاليات دخول الحالل

لمالك  سنويا  ملتقى  المهرجان  يشكل 

عبر  يسهم  حيث  وعشاقها،  اإلبل 

المصاحبة  واألنشطة  الفعاليات 

الداخلية،  السياحة  تطوير  في  له 

المحلي،  االقتصادي  النشاط  وتحفيز 

من  المزيد  استقطابه  خالل  من  وذلك 

منافساته  حضور  في  الراغبين  الزوار 

لرواد  دعمه  جانب  إلى  المتنوعة، 

الصغيرة  المشروعات  وأصحاب  األعمال 

والمتوسطة بما فيها المنزلية.

اإلبل  دخول  أمس  فعاليات  شهدت 

الثالثة  األشواط  في  المشاركة 

)شعل  المفاريد  لسن  المخصصة 

مفتوح  محلي  مفاريد  وهي:  صفر(،   -

قعدان  ومفاريد  مفتوح،  دولي  مفاريد   -

على  لعرضها  استعدادًا  وذلك  مفتوح، 

اللجان الطبية ولجان الفرز والتشبيه، ثم 

اليوم  ظهر  النتائج  وإعالن  التحكيم  لجنة 

االحد. ومن المقرر أن تقام أشواط المغاتير 

في  تنطلق  أن  على  يوما،   11 مدار  على 

الثامن من فبراير المقبل أشواط األصايل 

سبعة  مدار  وعلى  شوطا   34 المقدرة 

340 جائزة مالية  أيام، والتي خصص لها 

المقدرة  المجاهيم  أشواط  يعقبها  قيمة، 

والتي  أيام،  ثمانية  مدار  على  شوطا   34
خصص لها 340 جائزة مالية قيمة.

المحافظة على »الموروث«»3« أشواط »للمفاريد« المفتوح

تتواصل اليوم األحد المنافسة بدخول الحالل لالشواط 

 - مفتوح  دولي  مفاريد   - مفتوح  محلي  )مفاريد  الثالثة 

موعدا  االثنين  غًدا  وسيكون  مفتوح(..  قعدان  مفاريد 

إلعالن النتائج.

مشاركة  الجديدة  نسخته  في  المهرجان  ويشهد 

المحليين  وعشاقها  اإلبل  مالك  قبل  من  مسبوقة  غير 

والخليجيين، حيث يحظى بمشاركة كبيرة وواسعة 

من دول السعودية واإلمارات والكويت وسلطنة عمان.

إلى  الحالية،  نسخته  في  لالبل  قطر  مهرجان  يسعى 

المحافظة على رياضة االباء وعلى الموروث وتعزيزه في 

الثقافة القطرية، والحفاظ على سالالت اإلبل، فضال عن 

كونه بمثابة ملتقى لمالك اإلبل وعشاقها، باإلضافة إلى 

والتقاليد  التراث  أهمية  حول  الناشئة  األجيال  توعية 

واالجداد  االباء  رياضة  على  المحافظة  وأيضا  القطرية، 

خالل  من  المهرجان  يساهم  كما  بها،  النشء  وتعريف 

الثقافية  السياحة  تطوير  في  واألنشطة  الفعاليات 

وتحفيز النشاط االقتصادي واستقطاب المزيد من الزوار 

لحضور الفعاليات.


