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حكيمي يغيب عن سان جيرمان في مواجهة ليل
أشرف  المغربي  الدولي  غياب  الفرنسي  جيرمان  سان  باريس  نادي  أعلن 

حكيمي مدافع الفريق األول عن مواجهة اليوم أمام ليل ضمن الجولة الـ24 من 

الدوري الفرنسي لكرة القدم.

ولم يحدد البيان الطبي للنادي الفرنسي مدة غياب نجم المنتخب المغربي 

عن صفوف الفريق أو موعد عودته، مؤكدا خضوعه لبرنامج عالجي ما يعني 

غيابه على األقل عن مباراة الغد.

الفرنسية  العاصمة  لفريق  الفني  المدير  جالتيه  كريستوف  واختار 

البرازيلي  اآلخر  المدافع  استبعاد  شهدت  والتي  ليل  ستواجه  التي  القائمة 

بايرن  موقعة  خالل  األيسر  الفخذ  في  إلصابة  تعرض  الذي  ماركينيوس 

ميونيخ األخيرة.

الشيخ جاسم بن حمد بن جاسم مشجع لليونايتد منذ »1992«

ترحيب إنجليزي كبير بـ »العرض القطري«

عشاق  من  الكبير  الترحيب  وغلب 

القطري،  بالعرض  الحمر  الشياطين 

رئيس  قدمها  التي  الوعود  مع  خاصة 

الشيخ جاسم بن  مصرف قطر اإلسالمي 

بإعادة  ثاني  آل  جبر  بن  جاسم  بن  حمد 

جديد،  من  الصحيح  للمسار  النادي 

مرة  البطوالت  وحصد  لأللقاب  وعودته 

أخرى.

وأكدت الجماهير اإلنجليزية أن الكرة اآلن 

باتت في ملعب مالكي النادي عائلة غاليزر 

البقاء  بمقدورها  زال  ما  والتي  األميركية، 

رغم تراجع شعبيتها بشكل متزايد.

العرض  بين  التنافس  وسيكون 

»إينيوس«  مجموعة  وبين  القطري، 

أيضا  المستحوذة  للبيتروكيماويات 

ولوزان  الفرنسي  نيس  ناديي  على 

الملياردير  يمتلكها  والتي  السويسري، 

تقدم  الذي  راتكليف  جيم  البريطاني 

أيضا بعرض لشراء النادي.

»نحن  بيان  في  إينيوس  وكتبت 

ونود  التنافس  غاية  وفي  طموحون 

االستثمار في مانشستر يونايتد لجعله 

مجددًا النادي األّول في العالم«.

في  الفرنسية  األنباء  وكالة  وقالت 

لضغط  إدراكهما  »رغم  مطول:  تقرير 

مع  عالقتيهما  وصعوبة  المشجعين 

عن  وراتكليف  ثاني  آل  عّبر  اإلدارة، 

فخرهما بدعم النادي منذ طفولتهما.

ضمن وعودهما محو ديون النادي البالغة 

580 مليون يورو والموروثة من شراء غاليزر 
توفير  إلى  باإلضافة   ،2005 عام  النادي 

التدريب  مراكز  في  ضخمة  استثمارات 

والمالعب والبنى التحتية«.

لشراء  الشيخ  عرض  إلى  التقرير  وأشار 

يونايتد »بنسبة %100« يهدف »إلى إعادة 

وخارج  داخل  السابق  مجده  إلى  النادي 

الملعب«.

أكبر  من  اإلسالمي  قطر  مصرف  وُيعتبر 

اإلعالم  كشف  فيما  قطر،  في  المصارف 

مشجع  جاسم،  الشيخ  أن  البريطاني 

الطفولة  منذ  يونايتد  لمانشستر 

تداول  وتم   ،1992 عام  منذ  وتحديدا 

يونايتد  مانشستر  بقميص  له  صورة 

الكبير  ارتباطه  على  واضحة  رسالة  في 

بالنادي اإلنجليزي.

عن  »تيليغراف«  صحيفة  كشفت  فيما 

كما  معلنة،  غير  أخرى  عروض  وجود 

قيمة  عن  المرشحين  من  أي  يكشف  لم 

هذا  تفسير  وُيمكن  المقدمة،  العروض 

آخرين  مرشحين  تقّدم  بامكانية  التكتم 

الستحواذ  ُقّدمت  أخرى  »عروضًا  وأن 

جميع  تحديد  يتم  لم  لكن  يونايتد، 

المرشحين حتى اآلن«.

وأوضحت الصحيفة التي تحدثت سابقًا 

عن محاوالت سعودية للدخول على الخط 

المحتملين  المرشحين  بين  »من  انه 

في  المستثمرين  من  كونسورتيوم 

القطاع الخاص في الواليات المتحدة«.

قائلة:  »غارديان«  صحيفة  أكدت  فيما 

»أكثر  بعرض  فقط  ملتزمًا  ثاني  آل  كان 

دوالر(«،  مليار   4.82( جنيه  مليارات   4 من 

دعم  ورغم  راتكليف،  جيم  ُيعّد  فيما 

بي  وجاي  اسكس  غولدمان  مصرفي 

مورغان، رجل أعمال ماهر.

ال  كافية،  غير  العروض  كانت  وإذا 

في  اإلدارة  تغيير  عدم  تمامًا  ُيستبعد 

 2017 منذ  لقب  أي  يحرز  لم  الذي  النادي 

بشكل  األخيرة  السنوات  في  وتراجع 

سيتي  مانشستر  جاره  أمام  كبير 

المملوك إماراتيًا.

يحتل  يونايتد  مانشستر  أن  يذكر 

الدوري  ترتيب  في  حاليا  الثالث  المركز 

إثر  نتائجه  تحسن  بعد  اإلنجليزي، 

تعيين المدرب الهولندي إريك تن هاغ.

{ الصن { الشيخ جاسم بن حمد بقميص اليونايتد

{ البي بي سي

الملياردير اإلنجليزي جيم راتكليف يدخل دائرة المنافسة بعرض رسميدقت ساعة »الحسم« واتخاذ القرار.. لعائلة غاليزر 

القى خبر إعالن سعادة الشيخ جاسم بن حمد بن 
جاسم بن جبر آل ثاني تقديمه عرضا رسميا لالستحواذ 

على نادي مانشستر يونايتد اإلنجليزي يوم الجمعة 
تفاعال كبيرا وردود أفعال واسعة في الشارع الرياضي 

اإلنجليزي والعالمي، وأيضا بين الجماهير القطرية 
وجماهير مانشستر يونايتد.

كتب          محمد الجزار

الصحف البريطانية تؤكد وجود 
مستثمرين آخرين لم يتم اإلعالن عنهم

بعد فوزه على األهلي أمس

بعد إصابته أمام الغرافة

الدحيل يتصدر دوري اليد

»وعد« يغيب »6« أسابيع عن السد

الثالث  األسبوع  مباريات  شهدت 

من دوري كرة اليد التي جرت أمس 

 ،28  33- األهلي  على  الدحيل  فوز 

وفوز   ،23-30 الخور  على  قطر  وفوز 

29-21، كما فاز  الوكرة على السد 

فيما   ،28-37 الشمال  على  الغرافة 

بين  بالتعادل  انتهت  الجولة  قمة 

.35-35 الريان والعربي 

الدحيل  يواصل  النتائج  وبهذه 

برصيد  الترتيب  لقمة  تصدره 

بنفس  الغرافة  يليه  نقاط   9
الوكرة  نقاط،   8 والريان  الرصيد، 

نقاط،   6 والعربي  نقاط،   7 برصيد 

نقاط   5 وقطر  نقاط   5 واألهلي 

نقاط   3 والخور  نقاط   5 والسد 

3 نقاط. والشمال 

العبه  غياب  مدة  السد،  نادي  أعلن 

أمام  إصابته  عقب  وعد،  محمد 

من   14 األسبوع  ضمن  الغرافة 

الدوري القطري.

التي  الطبية  الفحوصات  وكانت 

أثبتت  وعد،  محمد  لها  خضع 

العين،  في  قوية  بكدمة  إصابته 

تستغرق  سوف  عالجه  وفترة 

العودة  قبل  أسابيع،   6 إلى   4 من 

التدريبات  في  للمشاركة 

الجماعية.

الغرافة  نظيره  على  السد  وتغلب 

ثاني  استاد  على   ،)1-3( بنتيجة 

عمر  من   14 الجولة  في  جاسم،  بن 

الدوري القطري.

ويواصل السد تحضيراته لمواجهة 

األهلي، االثنين المقبل، على استاد 

في  األهلي  بالنادي  خليفة  بن  حمد 

المركز  السد  ويحتل  الدوري.. 

الدوري  ترتيب  بجدول  الثالث 

برصيد 22 نقطة، حيث يفصله 10 

نقاط عن المتصدر الدحيل.

تحت إشراف اتحاد الطائرة

العربي ينظم مهرجان »البراعم«
نظَم النادي العربي المهرجان الثالث لبراعم الكرة الطائرة 

تحت 10 سنوات بنظام 3×3، وذلك بتعاون وإشراف اتحاد 

بتنسيق  وقام  الكواري،  غانم  بن  علي  برئاسة  الطائرة 

ومن  زكريا،  طارق  الكابتن  االتحاد  جانب  من  المهرجان 

جانب النادي العربي الرياضي الكابتن جعفرالسنوسي.

إبراهيم  ناصر  بن  أحمد  الدكتور  سعادة  وبحضور 

الشيخ  وسعادة  الشورى  لمجلس  العام  األمين  الفضالة 

تميم بن فهد آل ثاني رئيس مجلس إدارة النادي العربي 

وسعادة علي بن غانم الكواري رئيس االتحادين القطري 

وغرب آسيا للكرة الطائرة والسيد.ناصر السليطي مدير 

العالقات العامة واالتصال بمجلس الشورى القطري. 

الذكر الحكيم بتالوة  المهرجان بآيات من  بدأت فعاليات 

الوطني  النشيد  ثم  ومن  الحمر  محمد  سلطان  الالعب 

لدولة قطر وفقرة اإلنشاد الديني أداها الالعبان راشد وحمد 

سلطان محمد الحمر، وبعد ذلك انطلق مباريات المهرجان 

والسد  والريان  والغرافة  الوكرة  هي:  أندية   9 بمشاركة 

 100 بُمشاركة  واألهلي،  والشمال  والخور  والعربي  وقطر 

العب في هذه الفئة العمرية.

وقام الشيخ تميم بن فهد آل ثاني وعلي بن غانم الكواري 

بتكريم المدربين الوطنيين للمنتخبات القطرية للسادة 

رشيد  ومبارك  الكواري  عتيق  ومحمد  فريدون  يوسف 

العبدالله وناصر مهنا السليطي.

كما تم تكريم الحكام الدوليين إبراهيم المحمود وناصر 

واللجان  الُمشاركين  الحكام  إلى  باإلضافة  المظفر 

والُمدربين  الُمشاركة  األندية  وفرق  والفنية  التنظيمية 

وُمساعديهم، وذلك في ختام المهرجان. { تبادل الدروع التذكارية 

برئاسة طارق المحمود مدير القوى

اللجنة المنظمة آلسيوية 
القوى تعقد اجتماعها األول
عقدت اللجنة المنظمة لبطولة أندية غرب آسيا 

األولى للشباب التي ستقام منافساتها خالل الفترة 

17-19 مارس القادم بضيافة نادي قطر اجتماعها 
األول برئاسة طارق المحمود مدير البطولة 

وحضور رؤساء اللجان، وحمد عنبر العبدالله 

نائب مدير البطولة، وكرس االجتماع لمناقشة 

سير عمل اللجان في الفترة القادمة حيث أكد 

مدير البطولة على أهمية العمل الجاد إلنهاء كافة 

اإلجراءات التي من شأنها تأمين نجاح البطولة 

بأبهى صورة، كما هو الحال في استضافة دولة 

قطر لبطوالت وأحداث رياضية دولية كبرى 

خصوصا أن البطولة تقام برعاية سعادة الشيخ 

حمد بن سحيم آل ثاني رئيس مجلس إدارة 

نادي قطر، علما أنها األولى على مستوى األندية 

في غرب آسيا حيث من المقرر مشاركة 14 ناديا 

تمثل غرب القارة.

وقدم طارق المحمود مدير البطولة شكره وتقديره 

إلى االتحاد القطري أللعاب القوى على التعاون 

وتسهيل المهام الكفيلة بنجاح البطولة، وثمن دعم 

ورعاية إدارة النادي وتوجيهات الشيخ سحيم بن 

عبدالعزيز رئيس اللجنة المنظمة ونائب رئيس 

النادي على تذليل كل الصعاب لتحقيق النجاح 

الذي يسعى له النادي باستضافة األخوة األشقاء 

من الدول العربية المشاركة.

وفي اإلطار ذاته أكد رؤساء اللجان على العمل 

بوتيرة متصاعدة إلنجاح هذا المحفل القاري 

لعروس األلعاب.

{ لقطة جماعية للجنة المنظمة 
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اليوم على ملعب الثمامة بحثا عن مواصلة المشوار اآلسيوي

قمة قطرية.. بنكهة آسيوية

عند  آسيوية  بنكهة  قطرية  مواجهة  في  والدحيل  الريان  يلتقي 

الساعة السادسة مساء اليوم ضمن منافسات الدور ثمن النهائي 

فيما  المونديالي،  الثمامة  على استاد  أبطال آسيا  دوري  لبطولة 

اليوم ذاته الشباب السعودي مع ناساف األوزبكي في  يلتقي في 

التاسعة مساء باستاد الجنوب.

الفيصلي  يلتقي  عندما  اإلثنين  غٍد  يوم  المباريات  وتستكمل 

مساء  السادسة  الساعة  اإليراني  خوزستان  فوالد  مع  السعودي 

واألخيرة  الرابعة  المواجهة  ستجمع  فيما  الثمامة،  استاد  على 

اإلماراتي  دبي  األهلي  شباب  مع  اللقب،  حامل  السعودي  الهالل 

الساعة التاسعة مساء على استاد الجنوب.

والريان،  الدحيل  بين  المواجهة  على  مسلطة  األنظار  وستكون 

المنافسة  مشوار  استكمال  في  لكليهما  كبيرة  طموحات  وسط 

القطرية  األندية  عنها  غابت  التي  النهائية  المباراة  إلى  وصوال 

أبطال  الثاني في دوري  2011 عندما حقق السد لقبه  العام  منذ 

آسيا.

يقدم  إذ  متباينة،  تبدو  بظروف  المنافسة  الفريقان  ويدخل 

حقق  حيث   ،QNB نجوم  دوري  في  طيبة  مستويات  الدحيل 

ستة انتصارات متتالية كان آخرها على المرخية بثالثة أهداف 

نقطة،   32 برصيد  الترتيب  جدول  صدارة  على  ليحافظ  لهدف، 

مبتعدا بفارق أربع نقاط عن أقرب مطارديه العربي.

وسجل  الدوري  في  المأمولة  بالصورة  الريان  يظهر  لم  بالمقابل 

انطالقة محتشمة ساهمت في تواجده في مراكز متأخرة، بيد 

بتعاقدات  جيدة  تدعيمات  بعد  األخيرة  األمتار  في  استفاق  أنه 

وازنة، لتتحسن النتائج بعض الشيء، حيث حقق في الجولة 

األخيرة انتصارا عريضا على األهلي برباعية نظيفة، تقدم على 

إثره إلى المركز التاسع برصيد 11 نقطة.

األسبوع  خالل  الدوري  بطولة  في  الموسم  هذا  الفريقان  والتقى 

الثالث ونجح الدحيل في تحقيق الفوز بهدفين مقابل هدف.

ويدون الدحيل مشاركته الحادية عشرة في دوري أبطال آسيا، 

محافظا على تواجده في المنافسة في السنوت العشر األخيرة، 

النهائي الذي بلغه ثالث مرات  لكنه لم يقو على تجاوز الدور ربع 

من قبل أعوام 2013 و2015 و2018.. وحجز فريق المدرب هيرنان 

الرابعة  المجموعة  متصدرا   16 الـ  دور  في  مقعده  كريسبو 

برصيد 15 نقطة، من 5 انتصارات، وخسارة وحيدة، مسجال 17 

هدفا، وتلقت شباكه 9 أهداف.

بالمقابل يسجل الريان المشاركة السادسة تواليا في البطولة 

القديم  بالنظامين  تاريخه  في  عشرة  والخامسة  القارية 

النهائي  ثمن  الدور  فيها  يبلغ  التي  األولى  المرة  وهي  والجديد، 

برصيد  األولى  المجموعة  في  ثانيا  حل  بعدما  الجديد  بالنظام 

حقق  حيث  السعودي،  الهالل  خلف  األهداف  بفارق  نقطة،   13
حين  في  أهداف،   10 وسجل  وخسارة،  وتعادال  انتصارات   4

استقبلت شباكه 7 أهداف.

الثالث  المركز  تحقيق  هو  البطولة  في  للريان  إنجاز  أبرز  وكان 

بالنظام القديم في نسخة 1992 بعدما بلغ نصف النهائي وخسر 

في  اإلماراتي  الشباب  على  فاز  ثم  اإليراني،  طهران  استقالل  أمام 

مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

الوقت  في  يعيشه  الذي  الفني  االستقرار  على  الدحيل  ويعول 

في  المشوار  بمواصلة  التاريخ  كتابة  الريان  يريد  فيما  الحالي، 

البطولة، وهو ما يمهد لمواجهة ساخنة جدا.

{ الدحيل في مواجهة الريان

الدحيل يتسلح بعامل 
االستقرار.. والرهيب يسعى 

لمواصلة كتابة التاريخ 

الشباب السعودي في 
اختبار صعب أمام ناساف 

باستاد الجنوب المونديالي 

كتب             محمد الجزار

كالعادة.. 
اآلسيوية في قطر

مالعب قطر المونديالية تعيد فتح أبوابها وتنتعش 

مجددًا وتستقبل األدوار النهائية من دوري أبطال آسيا 

لغرب القارة حيث ستبدأ اليوم األحد  )19 فبراير( 

المنافسات اآلسيوية بنظام التجمع بعد أن اختار 

االتحاد اآلسيوي دولة قطر الحتضان هذه المنافسات 

حيث سبق أن أقيمت في قطر ونجحت ما جعل 

االتحاد اآلسيوي يرشح قطر إلقامة البطولة فيها 

مجددًا.

حيث ستتوجه األنظار مجددًا نحو دوحة الخير لتبدأ 

منافسات دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا لفرق الغرب 

ويتواجد فيها من قطر الريان والدحيل ومن السعودية 

الهالل والشباب والفيصلي ومن اإلمارات شباب األهلي 

ومن إيران فوالذ، ومن أوزبكستان نسف قرشي.

مواجهات ممتعة سينتظرها عشاق كرة القدم 

اآلسيوية خصوصًا المواجهة القطرية في البطولة 

اآلسيوية والتي تجمع الدحيل بالريان والذي يقدم 

الرهيب مستويات ال ترضي طموح عشاقه باإلضافة 

إلى مواجهات الفرق السعودية، والتي هي مرشحة 

بالعادة لنيل اللقب خصوصًا الهالل.

بطولة ممتعة وستشد األنظار نحوها وسيكون 

بإمكان المشجع السعودي أو اإلماراتي مساندة فريقه 

من خالل الحضور بالمدرجات لقرب المسافة

حيث إن التجربة الناجحة في المونديال للمالعب 

والتنظيم ستكون دافعا للجمهور للحضور واالستمتاع 

بالمباريات من داخل المالعب المونديالية وزيارة قطر 

واألماكن الحديثة التي استقبلت جمهور المونديال 

مثل درب لوسيل وجزيرة المها وغيرها.

كما قلت سابقًا في أحد اللقاءات التلفزيونية إن 

االتحادات الرياضية بشكل عام أصبحت تثق بقطر 

وبمالعبها وقدرتها التنظيمية وسوف تنهال الطلبات 

مستقباًل على قطر من أجل استضافة العديد من 

البطوالت.

عيسى المسمار

األرجنتيني هيرنان كريسبو:

نحترم الريان.. والمهمة ليست سهلة
كريسبو  هيرنان  األرجنتيني  أكد 

ثقته  الدحيل  لفريق  الفني  المدير 

تحقيق  على  فريقه  بقدرة  الكبيرة 

النهائي  ربع  الدور  إلى  العبور  هدف 

مواجهة  خالل  االنتصار  وتحقيق 

ثمن  الدور  لحساب  الريان  أمام  الغد 

أبطال  دوري  منافسات  من  النهائي 

استاد  يستضيفها  والتي  آسيا 

الثمامة.

بالتواجد  فخورون  »نحن  وأضاف: 

دوري  من  المهمة  المرحلة  هذه  في 

بجميع  كبيرة  ثقتي  األبطال، 

لن  المهمة  أن  جيدا  وندرك  الالعبين 

سهلة«. تكون 

المباراة صعبة  أن تكون  »أتوقع  وقال: 

كذلك  وهم  الريان  فريق  ونعرف 

تسعد  ممتعة  مباراة  تقديم  وآمل 

الجماهير«.

الريان  فريق  نحترم  وأضاف:»نحن 

على  ونركز  بأنفسنا  نفكر  ولكن 

جميع  على  وكذلك  لدينا  القوة  نقاط 

مواصلة  وهدفنا  الجاهزين،  الالعبين 

المعتادة  الهجومية  بالقوة  اللعب 

منظومتنا  على  االعتماد  وكذلك 

الصعب  من  الحقيقة  وفي  الدفاعية، 

التشكيلة  في  العبا   11 اختيار 

على  الدحيل  لفريق  األساسية 

بمستوى  الالعبين  جميع  أن  اعتبار 

منذ  المشاركة  يستحق  والكل  واحد 

البداية«.
{ كريسبو

المعز علي: هدفنا التأهل للدور المقبل

فهد يونس: الروح القتالية سالحنا

لم يخف المعز علي مهاجم فريق الدحيل صعوبة 

المواجهة أمام فريق الريان الذي قدم مباريات مميزة 

في الدور األول.. وأضاف: »سنواجه منافسا قويا 

وتحضيراتنا سارت على أفضل ما يرام ونتطلع لتقديم 

مباريات قوية وتحقيق الفوز والتأهل للدور المقبل، 

وجميع الالعبين على أهبة االستعداد لتحقيق المطلوب 

منهم والعبور للدور ربع النهائي«.. وأضاف: »النتائج التي 

نجحنا بتحقيقها في اآلونة األخيرة على مستوى الدوري 

وبطولة كأس قطر شكلت حافزا كبيرا لنا لتحقيق 

الوصول للدور المقبل وهي نتاج التفاهم والتجانس بين 

جميع مفاصل العمل داخل النادي وأملنا كبير ببلوغ 

الدور المقبل ومواصلة المسيرة اآلسيوية«.

أكد حارس الريان فهد يونس جاهزية فريقه لخوض 

المواجهة القوية أمام الدحيل، مشيرا إلى أن التحضيرات 

سارت بالشكل األمثل خصوصا بعد الدفعة المعنوية 

الكبيرة التي كسبها الفريق عقب الفوز بأربعة أهداف 

دون رد على األهلي في الجولة األخيرة من دوري نجوم 

QNB، رغم االختالف بين المنافسات القارية والمحلية.
وأضاف فهد: دوري أبطال آسيا كان هدفنا منذ بداية 

الموسم، نذكر دائما المستويات الرائعة التي قدمها 

الفريق في دور المجموعات في السعودية شهر إبريل 

الماضي .

»16« الطريق إلى دور الـ
دور  في  مشاركته  الدحيل  أنهى 

ترتيب  متصدرا  المجموعات 

 15 برصيد  الرابعة  المجموعة 

وخسارة  انتصارات،   5 من  نقطة، 

وتلقت  هدفا،   17 مسجال  وحيدة، 

بفارق  ليتقدم  أهداف،   9 شباكه 

السعودي  التعاون  عن  نقاط   8
في  اإليراني،  أصفهان  وسيباهان 

في  األوزبكي  باختاكور  جاء  حين 

المركز األخير برصيد 6 نقاط.

دور  مرحلة  عبور  في  الفريق  ونجح 

في  السابعة  للمرة  المجموعات 

تاريخ مشاركاته الـ 11 في البطولة، 

متصدرا مجموعته في خمس نسخ 

كانت األولى في موسم 2013.

نيكوالس كوردوفا:

يجب أن نكون حاضرين ذهنيا وبدنيا
أكد التشيلي نيكوالس كوردوفا مدرب الريان قدرة 

المؤتمر  في  وقال  الدحيل  تحدي  على  فريقه 

المثلى  بالطريقة  تحضرنا  الصحفي: 

اإلطالق  على  سهلة  تكون  لن  التي  للمواجهة 

أن  وندرك  جيدا،  نعرفه  قوي  منافس  أمام 

لنا،  كبير  تحد  بمثابة  ستكون  المباراة 

بالشكل  الظهور  على  بقدرتنا  نثق  لكننا 

الالئق، مع ضرورة التأكيد على عدم ارتكاب 

األخطاء التي قد تكلفنا غاليا.

إلى  للوصول  الريان  قاد  الذي  المدرب  وأضاف 

مشاركات  تاريخ  في  األولى  للمرة  الـ16  الدور 

مررنا  الجديد:  بنظامها  البطولة  في  الفريق 

تسر  ولم  الموسم،  مطلع  جدا  صعبة  بظروف 

النتائج وفق ما خططنا بسبب الغيابات الكثيرة 

الالعبين  مستوى  على  والنقص  صفوفنا  في 

المحترفين، لكن يمكن القول إن الفريق بات 

مختلفا تماما في اآلونة األخيرة.

مستوى  نقدم  ألن  نسعى  المدرب:  وختم 

الئقا وأن نقاتل من أجل الدفاع عن حظوظنا 

فريق  أمام  النهائي  ربع  الدور  إلى  العبور  في 

وبالتالي  فترة،  منذ  الصفوف  مكتمل  قوي 

لتلك  وفنيا  ذهنيا  حاضرين  نكون  أن  وجب 

بالخصوصية  تحظى  التي  القوية  المواجهة 

بطبيعة الحال. { كوردوفا 
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صاحب السمو يتوج الفائزين بسيف وجوائز سموه

ختام مثالي ألغلى مهرجانات الفروسية

صاحب  حضرة  تفضل  قنا-  الدوحة- 

ثاني  آل  حمد  بن  تميم  الشيخ  السمو 

برعايته  فشمل  المفدى،  البالد  أمير 

سموه  سيف  مهرجان  ختام  الكريمة 

نادي  مضمار  على  المقام  للفروسية 

عصر  بالريان،  والفروسية  السباق 

أمس.

بن  عبدالله  الشيخ  سمو  الختام  حضر 

خليفة آل ثاني وسمو الشيخ محمد بن 

جاسم  الشيخ  وسعادة  ثاني  آل  خليفة 

بن خليفة آل ثاني.

السعادة  أصحاب  من  عدد  حضره  كما 

وجمهور  الخيل  ومالك  والوزراء  الشيوخ 

من محبي رياضة الفروسية.

الشيخ  السمو  صاحب  حضرة  وتوج 

البالد  أمير  ثاني  آل  حمد  بن  تميم 

المفدى، الفائزين بسيف وجوائز سباق 

سموه، فقد سلم سموه السيف الذهبي 

للسيد علي بن يوسف الرميحي، ممثال 

»عابس«  الجواد  لفوز  ريسنغ  لوذنان 

للخيل  المخصص  الثامن  بالشوط 

لمسافة  األولى(  )الفئة  األصيلة  العربية 

2400 متر.
مايك  للسيد  الكأس  سموه،  وسّلم 

الجواد  فوز  بعد  تشنغ  شون  تشيونغ 

السابع  الشوط  بلقب  إمبرور«  »راشن 

األولى(  )الفئة  األصيلة  المهجنة  للخيل 

لمسافة 2400 متر.

السيف  المفدى،  األمير  سمو  سلم  كما 

الفضي للسيد عبدالرحمن فهد العطية 

لفوز المهر »سكا دوليغل« بلقب الشوط 

العربية  للخيل  المخصص  السادس 

لمسافة  فقط(  سنوات   4 )عمر  األصيلة 

خليفة  للسيد  و»الشلفة«  متر،   1850
شعيل الكواري لفوز الجواد »كنغ باشا« 

الخامس  الشوط  في  األول  بالمركز 

األصيلة  المهجنة  للخيل  المخصص 

تكافؤ )الدرجة 2( لمسافة 2000 متر.

بالمراكز  الفائزين  جوائز  سموه  وسّلم 

»السابق«  سباق  في  األولى  األربعة 

الهاجري،  كمعان  محمد  وهم:  التراثي 

فهد  ومحمد  العتيبي،  فرج  وصالح 

الهاجري، ورجا سعد الهاجري.

األولى  بالمراكز  الفائزين  سموه  وتوج 

سيف  على  التحمل  قوة  سباق  في 

الفائز  الشامسي  سعيد  وهم:  سموه 

الفائز  المهيري  وسعيد  األول،  بالمركز 

بالمركز الثاني، ومحمد المطيري الفائز 

جوائز  سموه  وسلم  الثالث.  بالمركز 

الجائزة  في  األولى  بالمراكز  الفائزين 

الكبرى لقفز الحواجز، وهم: غانم ناصر 

القاضي الفائز بالمركز األول وفالح سويد 

العجمي الفائز بالمركز الثاني، وباسم 

حسن محمد الفائز بالمركز الثالث.

الشركات  بتكريم  سموه  تفضل  كما 

األمير  سمو  وكان  للمهرجان  الراعية 

األشواط  من  جانًبا  شهد  قد  المفدى 

المهجنة  الخيل  لمسابقة  الختامية 

للبطولة  الختامي  والشوط  األصيلة، 

المضمار  على  ''السابق''  التراثية 

الرملي، باإلضافة إلى الشوط الرئيسي 

للخيل  لسموه  الذهبي  السيف  على 

العربية األصيلة.

»عابس« يفوز بالسيف الذهبي.. 

و»سكا دوليغل« يحصد »الفضي«

»راشن إمبرور« يخطف الشوط 

السابع.. و»الشلفة« لـ»كنغ باشا«

غانم الفاضي يقتنص الجائزة الكبرى.. 

وتكريم أبطال »السابق« وقوة التحمل

محمد عبدالكريم العمادي:

مصافحة سمو األمير أغلى جائزة
أشاد محمد عبد الكريم العمادي الرئيس التنفيذي 

التي  الرائعة  للمشاريع باألجواء  العمادي  لمجموعة 

سيطرت على مهرجان سيف سمو األمير للفروسية.

أمس  حدث  كما  لنا  األسمى  الشرف  العمادي:  وقال 

أمير  السمو  صاحب  حضرة  سيدى  مصافحة  هو 

جميع  ينتظرها  جائزة  أغلى  وتلك  المفدى،  البالد 

المتواجدين. وأضاف: وجودنا في دعم سباق سيف 

سمو األمير، ُيعتبر مكسًبا لنا حيث نهدف إلى تحقيق 

المزيد من الخدمة المجتمعية مهما كانت الظروف 

االقتصادية. وتابع: شرف كبير بالنسبة لنا أن نكون 

من جديد شركاء في هذا السباق مما يجعلنا ال نضع 

أي حسابات اقتصادية من مردود الرعاية، خاصة أن 

من  تأتي  والفروسية  السباق  نادي  ألنشطة  رعايتنا 

واجبنا الوطني تجاه دعم الرياضة، وأهمية إنجازات 

دائما  المعروف  السباق  ونادي  القطرية  الفروسية 

السباقات  من  للعديد  الجيد  وتنظيمه  بإنجازاته 

والفعاليات محليا وخارجيا.

وأعرب عن اعتزازه بالتعاون بين الحزم ونادي السباق 

والفروسية، مؤكدًا أنه تعاون مثمر على مدار السنوات 

وقال:  والخارجية،  الداخلية  السباقات  في  الماضية 

رعاية الحزم 5 سنوات قادمة فخر لنا.

أنشطة  رعاية  في  المشاركة  أن  العمادى  وأضاف 

لسمو  شكر  رسالة  هي  والفروسية  السباق  نادى 

األمير لإلنجازات الرياضية في دولة قطر، وهي ليست 

أول  نكون  أن  إلى  دائمًا  ونسعى  الحزم،  على  جديدة 

من  وذلك  النادي،  سباقات  مختلف  في  المساهمين 

يجب  التي  بالمسؤولية  الوطني  اإلحساس  منطلق 

علينا القيام بها، وسبق للحزم رعاية أكثر من سباق 

لنادي السباق والفروسية في السنوات السابقة سواء 

في الداخل أو الخارج، والجديد في االتفاقية المعلنة 

السيف  شوط  رعاية  مواصلة  بخالف  النادي  مع 

على  الكبير  الشوط  رعاية  هو  األمير  لسمو  الذهبى 

في  األصيلة  العربية  للخيل  العالمي  قطر  كأس 

مليون   17.5 بإجمالي  قادمة  سنوات   5 لمدة  باريس 

حجم  من  ويزيد  كثيرا  به  نعتز  أمر  وهذا  ريال، 

ينظمها  التي  السباقات  وحجم  النادي  مع  التعاون 

سنويأ سواء على مضمار الريان أو في أكبر مضامير 

عليه  تقام  الذي  لونشو  باريس  مضمار  مثل  العالم 

أشواط سباق جائزة قطر قوس النصر.



15متابعات  السنة )28( - األحد  28 من رجب  1444هـ الموافق 19 فبراير 2023م العدد )10030(

عيسى بن محمد المهندي رئيس نادي الفروسية:

تشريف سمو األمير دفعة كبيرة للعمل

صحفي  تصريح  في  المهندي،  واعتبر 

تشريف  أن  المهرجان،  انتهاء  عقب  له 

سموه وتتويجه للفائزين أمس بمثابة 

وسام كبير على صدور الجميع ودفعة 

كبيرة للعمل ومواصلة الجهد من أجل 

تحقيق األفضل في المستقبل، معربا 

به  خرج  الذي  بالشكل  سعادته  عن 

المهرجان من حيث مستوى الحضور، 

الجياد  ومستوى  السباقات  وقوة 

سعداء  الجميع  جعل  مما  المشاركة 

بنجاح المهرجان.

نادي  إدارة  مجلس  رئيس  ولفت 

االستفادة  إلى  والفروسية،  السباق 

الكبيرة من العمل التكاملي بين النادي 

األمر  نهاية  في  يصب  والذي  واالتحاد، 

مقدما  القطرية،  الفروسية  لصالح 

شكره للشركات الراعية التي ساهمت 

رائعة  بصورة  المهرجان  إنجاح  في 

وجميلة.

النجاح  بهذا  المهرجان  خروج  أن  وأكد 

للفروسية  كبيرة  إضافة  يمثل  الكبير 

اآلن  قطر  سمعة  أن  معتبرا  القطرية، 

النادي  على  تحتم  المجال  هذا  في 

مستويات  ذات  قوية  سباقات  تنظيم 

عالية.

نادي  إدارة  مجلس  رئيس  وأضاف 

مهرجان  أن  والفروسية  السباق 

األكبر  المفدى،  األمير  سمو  سيف 

الخيل  سباقات  روزنامة  في  واألهم 

التي ينظمها النادي، ونسخة العام 

اكتسبت  المهرجان  من  الحالي 

أهمية كبيرة على مستوى سباقات 

يشهد  حيث  المنطقة،  في  الخيل 

من  مشاركة   27 الـ  يقارب  ما 

لها  واسطبالت  لمرابط  الخارج، 

أكبر  على  السباقات  في  تاريخ 

زيادة  بجانب  العالمية،  المضامير 

قيمة الجوائز المالية.

السباق  في  المالية  الجوائز  إن  وقال 

النادي،  تاريخ  تعتبر غير مسبوقة في 

ووصلت إلى )10( ماليين دوالر، بضعف 

ساهم  ما  وهو  قبل،  من  عليه  كانت  ما 

من  المشاركة  على  اإلقبال  زيادة  في 

بالمكسب  ذلك  واصفا  قطر،  خارج 

الكبير للفروسية القطرية.

المشاركة  الخيل  أن  المهندي  وأضاف 

من الخارج مصنفة »جروب 1«، من دول 

وأيرلندا  وبريطانيا  فرنسا  مثل  عدة 

واإلمارات وهونج كونج، وستكون هناك 

أحد  »جودلفين«  مربط  من  مشاركة 

أهم مرابط السباقات في العالم.

أعرب سعادة عيسى بن محمد المهندي رئيس مجلس 
إدارة نادي السباق والفروسية، عن سعادته للنجاح 
الكبير الذي حققه مهرجان سيف حضرة صاحب 

السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البالد المفدى 
لسباقات الخيل، الذي نظمه النادي وسط مشاركة 

كبيرة من المالك من داخل وخارج الدولة.

الشيخ محمد بن نواف رئيس نادي القدرة والتحمل:

دعم قيادتنا الرشيدة 
يحفزنا لألفضل

بن  محمد  الشيخ  سعادة  وجه 

نادي  إدارة  مجلس  رئيس  نواف 

الشكر  القطري  والتحمل  القدرة 

لقيادتنا الرشيدة على دعمها الكبير 

والفروسية  عامة  بصفة  للرياضة 

تطور  أن  مؤكدًا  خاصة،  بصفة 

دعم  بفضل  القطرية  الفروسية 

القيادة الرشيدة واهتمامها الكبير.

في  نواف  بن  محمد  الشيخ  وقال 

مهرجان  ختام  عقب  تصريحاته 

حضرة  تتويج  األمير:  سمو  سيف 

بن  تميم  الشيخ  السمو  صاحب 

المفدى،  البالد  أمير  ثاني  آل  حمد 

يعد  أمس  التحمل  قوة  لفرسان 

كبيرا  ودافعا  صدورنا  على  وسامًا 

القدرة  نادي  وإلدارة  للفرسان 

والتحمل.

إلى  نواف  بن  محمد  الشيخ  وأشار 

أن النادي منذ تأسيسه يعمل على 

مشيرًا  السباقات،  وتنظيم  تطوير 

إلى أن سباق سيف سمو األمير في 

في  مختلفًا  كان  الحالي  الموسم 

ظل تواجد فرسان من خارج الدولة.

إدارة  مجلس  رئيس  وأوضح 

القرية  أن  والتحمل  القدرة  نادي 

بشكل  ظهرت  بسيلين  الماراثونية 

نطمح  وقال:  الموسم،  هذا  أفضل 

أن  إلى  ونسعى  أكثر،  لتطويرها 

في  أفضل  المقبل  الموسم  يكون 

كل شيء، خاصة أننا نسعى دائمًا 

للتطوير والوصول لألفضل.

ووجه الشيخ محمد بن نواف الشكر 

ما  دائمًا  التي  الوطنية  للشركات 

وتلعب  البطوالت  كل  في  تتواجد 

دورها بشكل رائع.

بين  المميز  بالتعاون  أشاد  كما 

واتحاد  والتحمل  القدرة  نادي 

الفروسية ونادي الفروسية والشقب 

مؤكدًا  البطوالت،  كافة  تنظيم  في 

واحد  هدف  لديه  الجميع  أن 

الفروسية  رفعة  في  يتمثل  فقط 

القطرية.

بدر الدرويش:

السباق قوي 
في كل أشواطه

القائم  الدرويش  محمد  بدر  أكد 

التنفيذي  المدير  أعمال  بمهام 

لنادي الفروسية أن سباق مهرجان 

جاء  المفدى  األمير  سمو  سيف 

أن  خاصة  أشواطه  كل  في  قويًا 

جيدًا،  المهرجان  لهذا  أعد  النادي 

المالية  الجوائز  زيادة  إلى  الفتا 

قيمتها  لتصل  له  المخصصة 

ماليين   10 قرابة  إلى  اإلجمالية 

دوالر.

شهد  المهرجان  أن  وكشف 

قطر،  خارج  من  كبيرة  مشاركة 

البرامج  من  عدد  بإعداد  منوها 

والفعاليات المصاحبة له.

خليفة 
الفوز حصاد للموسم الماضيالكواري:

أعرب خليفة بن شعيل الكواري مالك الجواد »كنج 

المتوج بشوط شلفة حضرة صاحب السمو  باشا« 

عن  األصيلة  المهجنة  للخيل  المفدى  البالد  أمير 

الناموس إلى حضرة  سعادته بالفوز، وقال: »أهدي 

سعادة  وإلى  المفدى  البالد  أمير  السمو  صاحب 

الشيخ  وسعادة  ثاني،  آل  حمد  بن  جوعان  الشيخ 

مشعل بن حمد آل ثاني حيث قدموا الدعم الكبير 

مكنها  مما  قطر،  في  السباقات  مستوى  ورفعوا  لنا 

إلى  أهديه  كما  العالمية،  الجياد  أقوى  منافسة  من 

والدي شعيل بن خليفة الكواري«.

في  صعبة  بدايته  كانت  الجواد  إن  الكواري  وقال 

الفوز،  في  األمل  فقدت  حيث  متأخرا  وظهر  الشوط 

ذكيا  قرارا  اتخذ  برزالونا  ميكاييل  الخيال  ولكن 

الجهد  لثمار  حصادا  يأتي  الذي  الفوز  من  وتمكنا 

الكبير طوال الموسم الماضي.
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في حضور حضرة صاحب السمو أمير البالد المفدى

البولندية »شفيونتيك« تحتفظ بالصقر الذهبي

تميم  الشيخ  السمو  صاحب  حضرة  شهد   

ختام  المفدى  البالد  أمير  ثاني  آل  حمد  بن 

بطولة قطر توتال انرجيز المفتوحة للتنس 

الحادية  نسختها  في   2023 للسيدات 

والعشرين والتي أقيمت على مالعب مجمع 

خليفة الدولي للتنس واالسكواش.

النهائية  المباراة  المفدى  األمير  سمو  وتابع 

الالعبتين  بين  أقيمت  التي  للبطولة 

المصنفة  شيفيونتيك  ايجا  البولندية 

بيجوال  جيسيكا  واألميركية  عالميا  األولى 

بفوز  وانتهت  عالميا  الرابعة  المصنفة 

الالعبة البولندية بمجموعتين دون رد بواقع 

6 ـ 3 و6 ـ صفر.
حضر ختام البطولة سعادة الشيخ جوعان 

األولمبية  اللجنة  رئيس  ثاني  آل  حمد  بن 

القطرية وعدد من أصحاب السعادة الشيوخ 

والوزراء وكبار المسؤولين وضيوف البطولة 

وجمهور من محبي رياضة التنس.

أجواء  في  أمس  الستار  أسدل  قد  وكان 

رائعة للغاية، على نهائي النسخة الحادية 

والعشرين من منافسات بطولة قطر توتال 

انرجيز المفتوحة للتنس للسيدات، حيث 

تمكنت النجمة البولندية ايجا شيفيونتيك 

بلقبها  االحتفاظ  من  عالميا  األولى  المصنفة 

للعام الثاني على التوالي.

معانقة  في  البولندية  البطلة  ونجحت 

الالعبة  على  فوزها  بعد  الذهبي  الصقر 

المصنفة  بيجوال  جيسيكا  األميركية 

الرابعة عالميا بمجموعتين دون رد.

الخليفي  غانم  ناصر  السيد  سعادة  وقام 

القطري للتنس واالسكواش  االتحاد  رئيس 

سعد  السيد  يرافقه  الطائرة  والريشة 

البطلة  بتتويج  البطولة  مدير  المهندي 

نظيرتها  وتتويج  البطولة  بكأس  البولندية 

األميركية بكأس المركز الثاني.

كتب      عادل النجار وقنا

{ البولندية إيجا

} تصوير- محمود حفناوي

شيفيونتيك تنضم لألساطير

تــاريــخ ذهــبـــي

انرجيز  توتال  قطر  بطولة  شهدت 

للتنس للسيدات على مدار تاريخها 

نسخة،   21 مدار  على  أبطال  تتويج 

االولي  النسخة  أقيمت  حيث 

الالعبة  باللقب  وفازت   2001 عام 

هينجيز  مارتينا  السويسرية 

الثانية  البطولة  وفي  باللقب، 

النجمة  اللقب  حققت   2002 عام 

اللقب،  سيليش  مونيكا  األميركية 

 2003 عام  الثالثة  النسخة  وفي 

ميسكينا  اناستازيا  الالعبة  حققت 

عام  الرابعة  النسخة  وفي  اللقب، 

اناستازيا  الالعبة  حققت   2004
 2005 عام  وفي  اللقب،  ميسكينا 

حققت الروسية ماريا شارابوفا اللقب 

وفي نسخة عام 2006 واصلت الالعبة 

لتحقق  الروسي  التفوق  بتروفا  ناديا 

عام  السابعة  النسخة  وفي  اللقب، 

جوستين  البلجيكية  حققت   2007
الثامنة  النسخة  وفي  اللقب  هينان 

الروسية  الالعبة  حققت   2008 عام 

الثاني  لقبها  شارابوفا  ماريا 

إلى  تعود  أن  قبل   2008 عام  وتوقفت 

وتفوز   2011 عام  الدولية  الروزنامة 

وفي  زفوناريفا  فييرا  الروسية  بلقبها 

ثم   2012 عام  العاشرة  النسخة 

وفي  آخر،  بعد  عاما  بعدها  تواصلت 

البطولة  من  العشرين  النسخة 

إيجا  البولندية  نجحت   2022 عام 

ثم  اللقب،  تحقيق  في  شيفيونتيك 

باللقب  باالحتفاظ  إنجازها  كررت 

أسدل  التي   2023 نسخة  في 

الالعبة  لتنضم  أمس،  عليها  الستار 

الالتي  الالعبات  إلى  البولندية 

وهم:  البطولة  في  لقبين  حققن 

الروسيتان اناستازيا ميسكينا 2003 

و2008   2005 شارابوفا  وماريا  و2004 

والبيالروسية فيكتوريا ازارينكا 2012 

كفيتوفا  بترا  والتشيكية  و2013 

2018 و2021.

{ فرحة كبيرة للنجمة البولندية

أعربت عن حزنها الكبير للخسارة

بيجوال.. لقب الزوجي يكفي

جيسكا  األميركية  النجمة  اكتفت 

بقطر  الثانية  المصنفة  بيجوال 

في  الزوجي  بلقب  انرجيز،  توتال 

أن  بعد  البطولة  من  النسخة  هذه 

البولندية  أمام  الفردي  لقب  خسرت 

إيجا المصنفة األولى وحاملة اللقب، 

وقد ظهرت معاناة بيجوال في المباراة 

النهائية بعد الضغط والتعب البدني 

كبيرا  عددا  لخوضها  نظرًا  الواضح 

الزوجي  مستوى  على  المباريات  من 

وبدا  الماضية،  األيام  خالل  والفردي 

الثانية  المجموعة  في  واضحا  ذلك 

خسرته  والذي  أمس  الفردي  بنهائي 

بستة أشواط نظيفة.

األميركية قد وصلت  الالعبة  وكانت 

رفقة  به  وتوجت  الزوجي  لنهائي 

ووصلت  جوف،  كوكو  مواطنتها 

في  خسرت  لكنها  الفردي  نهائي 

رغم  لها  مميزة  تعتبر  نسخة 

إنجازا  حققت  لكنها  أمس  خسارتها 

نفس  في  لنهائيين  بوصولها 

النسخة.

أمس  النهائي  خسارتها  بعد  وقالت 

للغاية  قوية  العبة  واجهت  »لقد 

العالم  على  األولى  المصنفة  هي 

على  بالبطولة  افوز  أن  تمنيت  وقد 

مستوى الفردي بعد الفوز بالزوجي، 

لكنها  التوفيق  يحالفني  لم  لكن 

مميزة  بطولة  كانت  عامة  بصورة 

وأشكر كل القائمين عليها«.

{ بيجوال خالل النهائي

ايجا شيفيونتيك:

سعادتي ال توصف باإلنجاز
حالة من السعادة سيطرت على البولندية ايجا 

توتال  قطر  ببطولة  فوزها  بعد  شيفيونتيك 

على  الثانية  للمرة  للسيدات  للتنس  المفتوحة 

كبيرة  بسعادة  تحدثت  وقد  أمس،  التوالي 

الثانية  للمرة  بالبطولة  الفوز  الرائع  »من  وقالت 

هنا  بالتتويج  للغاية  فخورة  فأنا  التوالي،  على 

النهائية  المباراة  إن  وقالت  قطر«.  في  جديد  من 

لم تكن سهلة رغم حسمها للقب بجدارة، حيث 

قالت »لقد حرصت على التركيز بصورة كبيرة 

ما  وهو  المباراة  لنهاية  بيجوال  األميركية  أمام 

ساعدني على الفوز«.

تميز وإبداع في النهائي

حـفـل خــتــام رائــــع
تميز كبير كان حاضرًا في نهائي بطولة قطر توتال 

النهائية  المباراة  شهدت  حيث  للسيدات،  انرجيز 

أمس حضورًا جماهيريًا مميزًا، استمتع باالحتفال 

كما  النهائية،  المباراة  بداية  قبل  أقيم  الذي  الرائع 

وفرتها  التي  الرائعة  باألجواء  الجمهور  استمتع 

الجماهيري  للحضور  وكان  المنظمة،  اللجنة 

الرائع في المباراة النهائية أمس دور واضح في تميز 

جمهور  لعب  وقد  صورة،  بأبهى  وخروجه  النهائي 

ومنافستها  شفيونتيك  إيجا  البولندية  من  كل 

في  الجمهور  تألق  في  مميزا  دورا  بيجوال  األميركية 

مدرجات الملعب الرئيسي بمجمع خليفة الدولي، 

وخير  للغاية  ومميزا  رائعا  الختامي  المشهد  وكان 

تتويج لنجاح البطولة.

{ من حفل الختام

نجاح كبير للنجمة البولندية

لقبان في ثالث مشاركات
إيجا شفيونتيك  البولندية  الالعبة  حققت 

توتال  قطر  بطولة  في  مسبوق  غير  إنجازا 

بولندية  أول  باعتبارها  للتنس  إنرجيز 

ثم  الذهبي  الصقر  وتعانق  اللقب  تحصد 

على  الثانية  للمرة  اللقب  بذلك  تحتفظ 

للمرة  أمس  بالبطولة  فازت  حيث  التوالي، 

نسخة  وقدمت  مسيرتها،  في  الثانية 

الدوحة  في  اللقب  بحصد  توجتها  مذهلة 

الثالثة  مشاركتها  في  الثانية  للمرة 

في  أخفقت  قد  كانت  حيث  بالبطولة، 

مشاركتها األولى في البطولة خالل نسخة 

الثاني  الدور  في  خسرت  بعدما   ،2020 عام 

أمام نظيرتها الروسية سفتالنا كوزنتسوفا 

بمجموعتين مقابل ال شيء بواقع نتائج )2 

- 6 و2 - 6(، لكن نجحت في تعويض ذلك 

خالل النسخة الثانية العام الماضي.
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ناصر بن غانم الخليفي:

تشريف سمو األمير وسام على صدورنا

القطري  االتحاد  رئيس  الخليفي  غانم  ناصر  السيد  أعرب 

سعادته  عن  الطائرة  والريشة  واالسكواش  للتنس 

إنرجيز  توتال  قطر  بطولة  حققته  الذي  المبهر  بالنجاح 

والتي   21 الـ نسختها  في  للسيدات  للتنس  المفتوحة 

الدولي  الستار مساء أمس على مجمع خليفة  أسدل عليها 

الطائرة. والريشة  واالسكواش  للتنس 

وأكد الخليفي في تصريح له أن »تشريف حضرة صاحب 

السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البالد المفدى، 

الكبيرة  للمجهودات  تتويجا  جاء  البطولة  نهائي  وحضوره 

نعتبره  الذي  األمر  البطولة  في  العاملة  اللجان  بذلتها  التي 

وساما على صدور الجميع في االتحاد«.

وتميزها  تفوقها  تواصل  إنرجيز  توتال  قطر  بطولة  إن  وقال 

تقدم  حيث  المحترفات  الالعبات  رابطة  بطوالت  بين 

أن  شأنه  من  ما  كل  األوليات  المصنفات  للمشاركات 

رياضة  في  مستويات  أفضل  تقديم  على  يساعدهن 

البطولة. أيام  النسائي خالل  التنس 

مع  النجاح  سيواصل  القطري  االتحــــــاد  أن  وأوضح 

المفتوحة  موبيل  إكســــــون  قطر  بطولة  استضافة 

التأهيلية  أدوارها  منافسات  بــــدأت  والتي  للرجــــــال 

يستضيف  ثم  الجاري  فبراير   25 يوم  حتى  وتستمر 

االتحاد أيضا بطـولة )أريُد قطر للبادل الكبرى( بعد االنتهاء 

مباشرة من بطولة اكسون موبيل.

راحة  بدون  تواليا  كبرى  بطوالت  ثالث  استضافة  ان  واكد 

واالسكواش  للتنس  الدولي  خليفة  مجمع  مالعب  وعلى 

تم  والتي  االتحاد  في  القطرية  الكوادر  على  بغريب  ليس 

تواصل  والتي  المتراكمة  بالخبرات  بعيد  زمن  منذ  صقلها 

بطوالت  اكبر  عن  يقل  ال  مستوى  أفضل  وتقديم  العمل 

العالم. والبادل في  التنس 

البطوالت  في  العاملة  اللجان  إلى  الشكر  الخليفي  وقدم 

عليه  اعتاد  الذي  النجاح  تقديم  مواصلة  إلى  داعيا  الثالث 

والكبير  العالي  المستوى  على  والحفاظ  قطر  في  العالم 

والبادل. خالل بطولتي اكسون موبيل 

المصنفة  شيفيونتيك  ايجا  البولندية  الالعبة  وكانت 

جدارتها  خالله  من  أكدت  مميزا  مسـتوى  قدمت  قد  األولى 

انرجيز  توتال  قطر  بطــــــــولة  في  بلقـــــبها  االحتفاظ  في 

األميركية  على  بفوزها  للسيدات  للتنس  المفتوحة 

المباراة  في  صفر  ـ  و6   3 6ـ  بواقع  بيـــــــجوال  جيسيكا 

النهائية.

المصنفة  بتتويج  الخليفي  غانم  بن  ناصر  سعادة  وقام 

تميز  عززت  للغاية  رائعة  أجواء  في  العالم  على  األولى 

وإخراجها  العالمية  الرياضية  لألحداث  القطري  التنظيم 

في أبهى صورة.

بيجوال  جيسيكا  األميركية  الالعبة  أن  بالذكر  الجدير 

ذهبية  حققت  قد  كانت  أمس  الفردي  وصافة  حققت  التي 

الزوجي بجانب مواطنتها كوكو جوف.

{  سعادة ناصر الخليفي خالل حفل الختام {  من حفل ختام البطولة

سـعــداء بالنجـــاح الكبـيـــر لقطـــر توتــــال إنرجيـــز للتنــــس.. ونبــــارك للبولنــدية إيجا اللقب 
عادل النجار وقنا كتب

قـطــر بيتــي وأشكــر اتحــاد التنس
فيرداسكو  فرناندو  اإلسباني  أكد 

منافسات  لخوض  الكاملة  جاهزيته 

موبيل  إكسون  قطر  بطولة 

مراسم  خالل  قال  حيث  المفتوحة، 

قرعة الدور الرئيسي أمس »المنافسة 

النسخة  هذه  خالل  صعبة  ستكون 

التي تشهد تواجد العديد من النجوم 

على  األوائل  والمصنفين  المميزين 

أن  إلى  مشيرًا  العالم«،  مستوى 

البطوالت  من  واحدة  تعد  البطولة 

السنوية المفضلة التي يحرص دائما 

على المشاركة فيها.

الجزيل  بالشكر  أتوجه  أن  »أود  وقال 

برئاسة  للتنس  القطري  االتحاد  إلى 

أقدم  وكذلك  الخليفي،  ناصر  السيد 

الشكر إلى طارق زينل وكريم العلمي 

على منحي بطاقة الدعوة لكي أتواجد 

أظهر  أن  وأتمنى  النسخة  هذه  في 

بالصورة التي أتطلع إليها«.

مؤكدا أنه يقيم في الدوحة منذ سبع 

مشيدا  بيته،  ويعتبرها  سنوات 

واألمان  واألمن  قطر  في  اإلقامة  بحسن 

والمناسبة  بالرائعة  ويصفها  بها 

ويستمتع  العائلية  للحياة  للغاية 

بالعيش فيها. {  فرناندو فيرداسكو مع نجوم اكسون موبيل

تجنيب المصنفين األربعة األوائل الدور األولفرناندو فيرداسكو:

سحب قرعة قطر أكسون موبيل
الرئيسي  الدور  قرعة  أمس  سحبت 

موبيل  إكسون  قطر  لبطولة 

بالمركز  للرجال،  للتنس  المفتوحة 

خليفة  مجمع  في  الرئيسي  اإلعالمي 

والريشة  واالسكواش  للتنس  الدولي 

أمين  زينل  طارق  بحضور  الطائرة 

بطولة  ومدير  لالتحاد  العام  السر 

 ،2023 للبادل  الُكبرى  قطر   Ooredoo
قطر  بطولة  مدير  المهندي  وسعد 

للتنس  المفتوحة  إنرجيز  توتال 

عضو  العلمي  وكريم  للسيدات، 

المانع  وصالح  المنظمة،  اللجنة 

الحكومية  والشؤون  الرئيس  نائب 

موبيل،  إكسون  بشركة  والعامة 

كما حضر أربعة العبين للقرعة وهم: 

لورينزو سونيجو، وهاليس كونتين، 

وفرناندو فرداسكو، وأندريه روبليف.

األربعة  المصنفين  القرعة  وجنبت 

الدور  من  المنافسات  ليبدأوا  األوائل 

واأللماني  أندريه  الروسي  وهم:  الـ16 

والكندي فيليكس  أليكسندر زفيريف 

دانيل  ووالروسي  الياسيم  أوجيه- 

خالل  البطولة  وتقام  ميدفيديف. 

فبراير   25 حتى   20 من  الممتد  الفترة 

الدولي  خليفة  مجمع  على  الجاري 

تنطلق  أن  المقرر  ومن  للتنس، 

بمواجهة  الـ32  الدور  مباريات  مباريات 

المنصف  الهولندي تالون جريكسبور 

كوينتن  الفرنسي  مع  عالميا  الـ61 

هاليس المصنف الــ61 عالميا.

{  سحب قرعة قطر اكسون موبيل

سعد المهندي:

قدمنا صورة مشرفة للتنظيم القطري

بطولة  مدير  المهندي  سعد  أكد 

أن  للتنس  انرجيز  توتال  قطر 

رائع  بشكل  خرج  البطولة  ختام 

مشرفة  صورة  وقدم  للجميع  ومبهر 

للبطلة  التهنئة  مقدمًا  لقطر، 

على  شفيونتيك  إيجا  البولندية 

على  الثاني  للعام  باللقب  فوزها 

استحقت  أنها  مؤكدًا  التوالي، 

الذي  الرائع  المستوى  بعد  اللقب 

وتفوقها  النسخة  هذه  خالل  أظهرته 

وبرهنت  أوليات  مصنفات  على 

اللقب  معانقة  على  قادرة  أنها  على 

ذلك  وضح  وقد  التاريخ،  وكتابة 

الرائع.  وأدائها  الذهنية  قوتها  من 

بالنجاح  كبيرة  »سعادتنا  وقال 

على  البطولة  خالل  تحقق  الذي 

كان  فقد  التنظيمي،  المستوى 

البطولة  تخرج  أن  األساسي  هدفنا 

بالتنظيم  تليق  مشرفة  بصورة 

العالمية  لألحداث  الرائع  القطري 

لما  بالسعادة  ونشعر  المختلفة، 

التنظيمي  المستوى  على  تحقق 

مختلف  وفي  الفني  وكذلك 

الشركاء  كل  ونشكر  النواحي، 

البطولة  إخراج  في  تعاونوا  الذين 

الناجحة«. بتلك الصورة 

{  سعد المهندي يتوسط البطلة والوصيفة

شيفيونتيك استحقت التتويج.. طارق زينل:

ســـعـــــداء بالنجــــاح الكــبـيــــر
هنأ طارق زينل أمين السر العام التحاد التنس واالسكواش 

والريشة الطائرة والمنسق العام لبطولة قطر توتال 

انرجيز للتنس للسيدات العبة التنس البولندية إيجا 

شيفيونتيك بعد فوزها بلقب البطولة للمرة الثانية على 

التوالي، مؤكدًا أنها قدمت نسخة مميزة، أظهرت من خاللها 

تمسكها بالوصول لمنصة التتويج ومعانقة اللقب من جديد 

وقد استحقت ذلك. كما هنأ الوصيفة، األميركية جيسكا 

بيجوال صاحبة المركز الثاني التي قدمت نسخة مميزة 

كذلك، فقد حصدت ذهبية الزوجي وفضية الفردي وهو 

إنجاز مشرف تستحق عليه اإلشادة والتهنئة.

وقال زينل إن المباراة النهائية خرجت بصورة رائعة، 

وتوجت نجاح البطولة على مختلف المستويات، ليس 

فقط المستوى التنظيمي الذي القى استحسان الجميع، 

لكن أيضا البطولة تميزت على المستوى الفني وكانت 

هناك متعة حقيقية في مشاهدة هذا المستوى الرائع خالل 

البطولة، وأشار إلى أن بطولة قطر توتال انرجيز للسيدات 

شهدت مستوى فنيا رائعا نال استحسان الجماهير التي 

حرصت على الحضور بكثافة، وكان مشهد المدرجات في 

الملعب الرئيسي بمجمع خليفة الدولي أمس في النهائي 

مميزا للغاية وعزز من نجاح البطولة مشيدا بكل الجهود 

المبذولة إلخراج البطولة بهذه الصورة الرائعة، متمنيًا أن 

يتواصل النجاح خالل بطولة قطر اكسون موبيل للرجال 

التي ستتم استضافتها بشكل مباشر بعد إسدال الستار 

على منافسات السيدات أمس.
{  طارق زينل إلى جانب البطلة إيجا
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عوض الكباشي كتب عبدالله بن طوار الكواري:

راٍض عن النتائج
أعرب عبد الله بن أحمد بن طوار 

الكواري عن سعادته البالغة 

بالفوز ببيرق األصايل بمهرجان 

قطر لإلبل »جزيالت العطا«، 

قائال: المنافسة في المهرجان 

لم تكن سهلة على االطالق، عطفا 

على األسماء المشاركة ونوعية 

الحالل، إال أننا كنا على ثقة 

كبيرة في قدرتنا وكان لدينا أمل 

كبير في تحقيق الفوز بالبيرق 

السيما وأنه ألول مرة يقام في 

قطر، ووضعنا الخطة المناسبة 

لذلك، وعملنا على تقديم حالل 

قوي لجمع أكبر عدد من النقاط 

والحمد لله األمور كانت جيدة 

رغم بعض الصعوبات. 

وأضاف قائال »الحمد لله راض 

تماما عن ما قدمته في المهرجان 

الكبير، وأعد جمهور »كينج 

األصايل« وكل محبي وجماهير 

منقية بن طوار أن نظل على القمة 

دائما«. 

وعما إذا كانت له مشاركات 

أخرى هذا العام قال »انتهت 

مهرجانات هذا العام، فزنا ببيرق 

20 بمهرجان الملك عبد العزيز، 
وفزنا ببيرق األصايل في قطر في 

مسك الختام، ونبدأ من اآلن ونعد 

العدة للمهرجانات القادمة لكي 

تظل منقية بن طوار على القمة 

دائما«.

بعد فوز بن طوار الكواري في مهرجان قطر لإلبل

»بيرق األصايل« باق بالدوحة
نجح عبدالله أحمد 

خليفة طوار الكواري 
في الظفر بـ »بيرق 

األصايل« ثاني بيارق 
مهرجان قطر لإلبل 

»جزيالت العطا 2023«، 
عقب منافسات 

شرسة بين الُمالك.. 
وحصل على مجموع 

918 نقطة.

مسابقة  في  المشاركة  شروط  في  وجاء 

البيرق أن لكل فئة بيرقا يعتمد على النقاط 

المالك  نقاط  تحتسب  كما  المكتسبة، 

المشارك فقط في األشواط الدولية وأشواط 

في  المكتسبة  النقاط  وتعد  الجمل، 

ضمن  من  محتسبة  غير  المحلية  األشواط 

نقاط البيرق.

وتضمنت الشروط أن يتوج البيرق الحاصل 

المشارك  الفئة  في  نقاط  عدد  أعلى  على 

شراء  البيرق  في  للمشارك  ويسمح  فيها، 

واحتساب نقاطها، كما يسمح  فائزة  مطية 

مشاركة المطية التي تم شراؤها من ضمن 

ويمنع  النخبة،  شوط  في  المالك  منقية 

منعا باتا الشراء الصوري واالستعارات.

البيرق،  نقاط  احتساب  آلية  أن  والمعروف 

لألشواط  مجمعة  تحتسب  النقاط  أن 

المالك  ويمكن  الجمل،  وأشواط  الفردية 

في  النقاط  على  الحاصلة  المطية  شراء 

إلى  نقاطها  وإضافة  بها  المشارك  الفئة 

بعد  وذلك  بالبيرق،  للفوز  نقاطه  مجموع 

الترصيص  في  وتسجيلها  رسميا  شرائها 

بالشراء الرسمي وليس الصوري.

وتعد من المسابقة الفخرية التي تقام ألول 

منافسة  وهي  لإلبل،  قطر  مهرجان  في  مرة 

لألقوياء في كل الفئات لتحديد المتصدر، 

المغاتير  بيرق  بيارق:  ثالثة  إلى  وتنقسم 

وشقح،  وحمر  وشعل،  )صفر  فئات   3 على 

ووضح(، وبيرق األصايل، وبيرق المجاهيم، 

في  فقط  تحتسب  النقاط  وتحسب 

المفتوح،  الدولي  )أشواط  الدولية  األشواط 

وأشواط  المفتوح(  الدولي  القعدان  أشواط 

الجمل.

لجنة التحكيم تؤدي القسم 
ادت لجنة التحكيم والتشبيه القسم لتحكيم 

أشواط فئة المجاهيم.. والتي انطلقت أمس 

لإلبل  قطر  مهرجان  نهاية  حتى  وتتواصل 

»جزيالت العطا 2023«.

اليوم انطالق فئة المجاهيم
ينطلق اليوم األحد آخر جوالت مهرجان قطر لإلبل 

»جزيالت العطا« في نسختها الثانية، والتي 

سوف تتنافس فيها فئة المجاهيم، بمشاركة 

واسعة من دول مجلس التعاون الخليجي.

وخصص لليوم األول 6 أشواط من سن المفاريد 

)محلي تالد، دولي تالد، محلي شرايا، دولي 

شرايا، تحدي، وقعدان مفتوح(.

وتدشن منافسات المجاهيم بشوط المفاريد 

محلي تالد، حيث سينال صاحب المركز األول 

الرمز والجائزة 100 ألف ريال، والثاني 60 ألف 

ريال، والثالث 50 ألف ريال.

وثانيا شوط الدولي تالد، وسنال صاحب المركز 

األول فيه الرمز والجائزة المالية وقدرها 120 ألف 

ريال، والثاني 80 ألف ريال، والثالث 60 ألف 

ريال. وفي الشوط الثالث والمخصص للمحلي 

شرايا، سيحصل صاحب المركز األول على 

الرمز و120 ألف ريال، والثاني على 80 ألف ريال، 

والثالث على 60 ألف ريال.

ورابعا شوط الدولي شرايا، والذي يظفر صاحب 

المركز األول فيه بالرمز و150 ألف ريال، والثاني 

على 100 ألف ريال، والثالث على 80 ألف ريال.

أم اشوط التحدي، فسينال صاحب المركز 

األول فيه على الرمز باإلضافة إلى جائزة مالية 

قدرها 200 ألف ريال، والثاني على 150 ألف ريال، 

والثالث على 100 ألف ريال.

وفي آخر أشواط الغد، والمخصص للقعدان 

مفتوح فيكون صاحب المركز األول فيه على 

موعد مع التتويج بالرمز والجائزة المالية وقدرها 

100 ألف ريال، والمركز الثاني فينال 80 ألف 
ريال، والثالث 60 ألف ريال.

قبل »24« ساعة من ختام بطولة المحترفين

األميركي آندي يتصدر »آسيوية الجولف«

تصدر األميركي آندي أوجلتري جدول ترتيب 

بطولة الجولة اآلسيوية لمحترفي الجولف 

والمقامة حاليا على ملعب نادي الدوحة وينظمها 

االتحاد القطري للعبة.

وفاجأ الالعب األميركي الجميع وحقق ست 

ضربات تحت المعدل ليتقدم من المركز الرابع 

إلى مقدمة الترتيب بإجمالي 208 ضربات أي 

بثماني ضربات تحت المعدل، بينما تراجع 

متصدر الترتيب في أول يومين التايالندي 

سوراديت إلى المركز الثاني مكتفيا بإجمالي ثالث 

ضربات دون المعدل بمجموع ضربات 213 ضربة

وجاء مواطنه نيرات شابشاي في المركز الثالث 

محققا إجمالي 214 ضربة أي ضربتين تحت 

المعدل وهو نفس ما حققه الماليزي بن لي يونج 

والذي تراجع من المركز الثاني إلى الثالث، فيما 

حل الياباني هيديتو تانيهارا في المركز الخامس 

بمجموع ضربات 215 ضربة أي بضربة واحدة فوق 

المعدل.. وكان الخماسي المتصدر فقط هم من 

حقق ضربات دون المعدل ويبقى باب المفاجآت 

مفتوحا على مصراعيه مع رغبة كل العب في 

حسم اللقب لصالحه. ويسدل الستار اليوم على 

منافسات البطولة، وتبدأ منافسات اليوم الختامي 

في السابعة والنصف صباح اليوم، بالمجموعة 

التي تضم الياياني كينوشيتا والكوري بيو 

كيم واإلنجليزي مات كيلينج من الحفرة رقم 

1 والمجموعة التي تضم اإلنجليزي بين جونز 
والكوري مينج يو تشو واألميركي ميكائل ماجواير 

عند الحفرة رقم 10 بينما سيكون آخر المنطلقين 

عند التاسعة و25 دقيقة بمجموعة المتصدرين، 

والتي تضم األميركي آندي وجلتري والتايالنديين 

سارديت وشابشاي.

ومن المنتظر أن تشتد وتيرة المنافسة في اليوم 

األخير من البطولة اليوم في ظل وجود عدد كبير 

من الالعبين المميزين الباحثين عن اللقب 

الغالي.

{ األميركي آندي متصدر البطولة حتى اآلن

$ الدوحة

السعودي والمصري األبرز بينهم

مايك شويري:

نتائج جيدة لالعبين العرب

البطل خارج التوقعات

قدم المصري عيسى أبو العال أداء مرضيا وإن كانت 

أرقامه أقل مما حققه في أول يومين وأنهى منافسات 

األمس بعشر ضربات فوق المعدل، وعاندته الرياح 

في اكثر من حفرة وهو نفس الشيء الذي حدث مع 

السعودي سعود الشريف والذي حقق اجمالي ضربات 

12 ضربة فوق المعدل، ويسعى الالعبان العربيان في 
تعديل ترتيبهما في منافسات اليوم للحصول على 

جوائز أفضل وكذلك نقاط في التصنيف. من جهته.. 

هنأ االتحاد المصري للجولف العبه عيسى أبو العال 

على اإلنجاز الكبير الذي حققه للمرة الثانية في خالل 

أسبوعين فقط في الجولة االسيوية.  واستطاع أبو 

العال التأهل إلى نهائيات بطولة قطر الدولية إحدى 

جوالت الجولة اآلسيوية، وذلك بعد انتهاء الجولة 

الثانية من البطولة. وسجل عيسى في الجولتين 

األولى والثانية 6 ضربات فوق المعدل ليحجز مكانه 

وسط النجوم الكبار في نهائيات البطولة.

أكد مايك شويري الخبير الفني التحاد الجولف أن 

الجو سيتحكم في معدل الضربات وإن كانت 

األرقام المتقاربة بين المتصدرين 

ستجعل من اإلثارة عنوانا 

للمنافسات في آخر أيام البطولة. 

وأضاف: ال يمكن التأكيد 

والمراهنة على اسم بعينه 

للتويج بلقب البطولة، 

ولذا أرى أن البطل خارج 

التوقعات ولكن المؤكد 

حتى اآلن هو النجاح 

الفني الكامل للبطولة.

وأشاد الخبير الفني 

باتحاد الجولف 

بالمستوى الفني 

المميز لبطولة الجولة 

اآلسيوية للجولف.. وقال: 

المنافسات كان عنوانها 

التركيز العالي وحرص 

الالعبين المشاركين على تحقيق 

أفضل الضربات. وأضاف إن التأهيل 

للنهائيات أمر تنافسي فوجئ به الجميع 

بصعوبة المعدل في الضربات، مبينًا أن حالة الجو 

والرياح الشديدة كان لها أثرها الكبير في شكل 

التنافس بين المشاركين.

بجانب »700« نقطة

»450« ألف دوالر لصاحب اللقب
ببطولة  الفائز  يحصل 

اآلسيوية  الجولة 

األول  المركز  وصاحب 

مالية  جائزة  على 

ألف   450 قدرها 

بجانب  دوالر 

700 نقطة.
يحصل  و

حب  صا

الثاني  المركز 

ألف   275 على 

و380  دوالر 

حين  في  نقطة 

صاحب  يحصل 

المركز الثالث على 

وخمسمائة  ألفا   157
دوالر بجانب 240 نقطة.

صاحب  يحصل  كما 

ألف   125 على  الرابع  المركز 

وصاحب  نقطة  و160  دوالر 

102ألف  على  الخامس  المركز 

 130 بجانب  دوالر  وخمسمائة 

نقطة.
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للمرة الـ»17« وفي إنجاز جديد

العطية بطال لرالي قطر الدولي

العطية،  صالح  ناصر  العالمي  بطلنا  توج 

رالي  من  واألربعين  الرابعة  النسخة  بلقب 

الجولة  يشكل  الذي   ،2023 الدولي  قطر 

من  واألربعين  الثالثة  النسخة  من  الثانية 

جرت  التي  للراليات،  األوسط  الشرق  بطولة 

وبمشاركة  أيام  ثالثة  مدار  على  منافساتها 

مالحه  بصحبة  العطية  فوز  وجاء  مميزة. 

بوميل على متن سيارة »فولكس فاجن بولو 

الترتيب  تصدر  بعدما  باللقب  آي«،  تي  جي 

ساعة   1.44.07.4 قدره  إجمالي  بزمن  العام 

منافسيه  أقرب  عن  ثانية   12.2 بفارق  متفوقا 

مالحه  بصحبة  أوستبيرج  النرويجيمادس 

فابيا  »سكودا  سيارة  متن  على  السويدي 

رالي2 إيفو« صاحب المركز الثاني بزمن قدره 

1.44.19.6 ساعة.
جميع  في  األوقات  أسرع  ميشاري  وأحرز 

في  لفئته  صدارته  ليعزز  الرالي،  مراحل 

المركز  في  حل  بعدما  اإلقليمية،  البطولة 

السابع بالترتيب العام لرالي قطر.

المناعي،  عبدالرحمن  أشاد  جانبه  من 

رئيس االتحاد القطري للسيارات والدراجات 

في  المشاركة  على  الكبير  باإلقبال  النارية، 

بطولة  من  الثانية  الجولة  الدولي،  قطر  رالي 

في   ،2023 للموسم  للراليات  األوسط  الشرق 

للراليات،  العالم  أبطال  من  عدد  تواجد  ظل 

الذي  العطية  ناصر  للبطل  التهنئة  مقدما 

حقق لقبه السابع عشر في رالي بالده.

شهد  العام  هذا  قطر  رالي  إن  المناعي  وقال 

المراحل،  مستوى  على  كثيرة  تطورات 

المشاركين،  عدد  مستوى  على  وكذلك 

الكبيرة  األسماء  خالل  من  ظهر  ذلك  أن  مبينا 

الحاضرة، سواء النرويجيين ماس اوسبيرج 

إميل  والفنلندي  ميكيلسون  وأندرياس 

المحليين،  األبطال  عن  فضال  ليندهولم، 

من  كل  يتواجد  العطية  ناصر  فبجانب 

عبدالعزيز الكواري وخالد السويدي.

متنوعة،  كانت  الرالي  منافسات  أن  وأضاف 

المراحل  تنويع  على  عمل  االتحاد  أن  خاصة 

شكل  الذي  األمر  وهو  سرعة،  أكثر  وجعلها 

السائقين  على  سواء  كبيرة  صعوبة 

والمالحيين، مشددا على أن مجموعة العمل 

أجل  من  كبرى  مجهودات  بذلت  االتحاد  في 

إخراج الحدث بهذه الصورة المميزة من كافة 

األوجه، جيث لم تتوان كافة اللجان المنظمة 

والسالمة  األمن  وسائل  كافة  توفير  في 

للمتسابقين. 

السائقين  أبرز  من  العطية  ناصر  أن  وأوضح 

على  السيطرة  في  نجح  وقد  المنطقة،  في 

األخيرة،  السنوات  في  كعادته  الرالي 

جديدة  أرقام  لكتابة  وسعيه  تفوقه  ليواصل 

في عالم الراليا.

للسيارات  القطري  االتحاد  رئيس  وتوجه 

تصريحه،  ختام  في  النارية،  والدراجات 

بالشكر لكافة الجهات المعنية التي ساهمت 

سواء  للرالي،  مميز  تنظيم  في  كثيرا 

الداخلية  أو  المناخي  والتغير  البيئة  وزارة 

بقية  عن  فضال  المها،  وجزيرة  أوالصحة 

الجهات المعنية، مقدما التهنئة للفائزين في 

الذين  المتسابقين  لجميع  والتوفيق  الرالي 

لم يحالفهم الحظ.

ناصر الكواري:

عمرو الحمد:

التنظيم أكثر من رائع

ناصر يبقى األقوى

أعرب المالح القطري ناصر سعدون الكواري عن 

سعادته بفوزه بلقب رالي قطر في فئة »جروب ان« مع 

السائق مشاري الظفيري.

ووجه الكواري الشكر التحاد السيارات على التنظيم 

المميز للرالي، وقال: التنظيم الرائع للرالي يدل 

على الجهد الكبير الذي بذله اتحاد السيارات وكل 

العاملين فيه، وهو ما اتضح في العالمات الواضحة 

بمسارات الرالي وفي كل شيء.

وأضاف: أتمنى أن تحذو االتحادات األخرى نفس 

حذو االتحاد القطري في الراليات المقبلة من البطولة 

لتزداد قوة.

أشاد عمرو الحمد المدير التنفيذي التحاد السيارات 

والدراجات النارية باالنتصار الثمين الذي حققه 

ناصر العطية بطل رالي قطر 2023، مؤكدًا أن ناصر 

يبقى األقوى.

وقال الحمد في المؤتمر الصحفي أمس: العطية 

واجه منافسة كبيرة من السائقين األوروبيين لكنه 

يبقى األقوى بعدما حسم أموره واستطاع التفوق على 

الجميع.

وأعرب الحمد عن سعادته بانتهاء الرالي بدون أي 

مشاكل وبسالم لكافة المشاركين، مشيرًا إلى أن 

الفروق كانت بسيطة بين المتنافسين لكن العطية 

حسم المنافسة بجدارة.

ووجه المدير التنفيذي التحاد السيارات الشكر لكل 

العاملين باتحاد السيارات على جهودهم الكبيرة من 

أجل إنجاح الرالي بهذا الشكل المميز الذي أشاد به 

الجميع.

ناصر العطية:

فوز صعب بمذاق مختلف
سعادته  عن  العطية  ناصر  أعرب 

معتبرا  الدولي،  قطر  رالي  لقب  بحصد 

البطولة  في  الثانية  بالجولة  فوز  أنه 

في  إخفاقه  سيعوض  أوسطية  الشرق 

وسيعزز  الماضي،  الشهر  عمان  رالي 

فرصه للدفاع عن لقبه في البطولة التي 

مرات  عدد  في  القياسي  الرقم  يحمل 

الفوز بها برصيد 18 لقبا.

وقال العطية، في تصريح صحفي عقب 

الفوز، إنه قام بعمل رائع في اليوم األخير 

جعله  الذي  األمر  وهو  المنافسات،  من 

وحصد  العام  الترتيب  لصدارة  يتقدم 

هذا  الرالي  منافسات  أن  معتبرا  اللقب، 

مشاركة  ظل  في  سهلة  تكن  لم  العام 

أبرز سائقي الراليات في العالم.

أن  مرات،  خمس  داكار  بطل  وأوضح 

باألمر  ليس  مرة   17 قطر  برالي  الفوز 

اإلنجاز  بهذا  فخره  عن  معربا  السهل، 

عمل  بعد  إال  يتحقق  لم  الذي  الكبير 

وجهد كبيرين خالل الفترة الماضية.

لقب  على  المنافسة  العطية  ووصف 

بالمعركة  العام،  هذا  قطر  رالي 

مادس  النرويجي  مع  الوطيس  حامية 

على  اعتمد  أنه  إلى  مشيرا  أوستبيرج، 

تحقيق  أجل  من  الضاغطة  القيادة 

اللقب.

خالد المهندي 
بطال لفئة »تي 4«

من  المهندي  خالد  بطلنا  تمكن 

الفوز بفئة »تي 4«، بصحبة مالحه 

الفعيم  سليمان  وليد  السعودي 

برو  »بوالريس  سيارة  متن  على 

حصد  من  وتمكن  بي«  إكس 

األول  المركز  احتل  بعدما  اللقب 

في الفئة، والمركز الحادي العشر 

جانبه..  من  العام.  الترتيب  في 

سعادته  عن  المهندي  خالد  أعرب 

بحصوله على اللقب مشيرًا إلى أن 

خاصة  سهلة،  تكن  لم  المنافسات 

 24 المركز  من  المرحلة  بدأ  أنه 

في  الرالي  إنهاء  من  تمكن  أنه  إال 

الترتيب 11 وتصدر فئة تي 4.

ضمن النسخة الـ »11« لبطولة قطر المفتوحة للشوزن

انطالقة قوية لمسابقة التراب

مسابقة  منافسات  أمس  انطلقت 

لبطولة  الـ11  النسخة  ضمن  التراب 

التي   ،2023 للشوزن  المفتوحة  قطر 

للرماية  القطري  االتحاد  ينظمها 

ميادين  مجمع  على  والسهم  والقوس 

اإلثنين،  غدا  وتستمر  للعبة،  لوسيل 

دولة،   52 يمثلون  العبا   156 بمشاركة 

من ضمنهم 30 بطال عالميا وأولمبيا.

ومثيرة،  قوية  امس  منافسات  وجاءت 

وشهدت إقامة الجولتين األولى والثانية 

لمسابقة التراب وتنافس المشاركون 

50 طبقا، ففي فئة الرجال،  على رماية 

فيليبس  دي  مورو  اإليطالي  أحرز 

الصدارة  في  حل  أن  بعد  األول  المركز 

وحل   ،50 أصل  من  طبقا   47 برصيد 

بالمركز  فاركا  ايريك  السلوفاكي 

فيراري  لورنزو  واإليطالي  الثاني، 

ستيفن  والبريطاني  الثالث،  بالمركز 

آرون  ومواطنه  الرابع،  بالمركز  سكوت 

هيدينج بالمركز الخامس، والفنلندي 

جيهو ماليكا بالمركز السادس.

حلت  فقد  السيدات،  فئة  في  أما 

األول  المركز  في  ايزي  السيا  اإليطالية 

50، وجاءت  44 طبقا من أصل  برصيد 

في  سبوتاكوفا  جانا  السلوفاكية 

المركز الثاني، وأليساندرا بيريلي من 

سان مارينو في المركز الثالث.

وحيد بوسيوف كتب

بعد الفوز على الخور »3 - 1« بالجولة السادسة

»الزعيم« يحقق العالمة الكاملة بدوري الطاولة
الطاولة  لكرة  األول  الفريق  واصل 

المتتالية  انتصاراته  السد  بنادي 

لدوري  الرئيسي  الدور  بمنافسات 

 2022- الرياضي  للموسم  الرجال 

بعد  الكاملة،  العالمة  ليحقق   2023
بنتيجة  الخور  على  أمس  تفوقه 

جمعتهما  التي  المباراة  في   1   /  3
إعداد  مركز  صالة  على  أمس 

راس  في  الطاولة  كرة  وتدريب 

السادسة  الجولة  ضمن  أبوعبود 

للمسابقة.

نقطة   12 إلى  رصيده  الزعيم  ورفع 

في  الترتيب  جدول  صدارة  في 

الملك  من  القوية  المطاردة  ظل 

بدوره  حقق  الذي  القطراوي 

التوالي  على  الخامس  االنتصار 

  /  3 بنتيجة  الوكرة  حساب  على 

صفر، كما فاز العربي على الغرافة 

.1   /  3 /  صفر والريان على األهلي   3

السد  واجه  األولى  المباراة  في 

تخطي  في  الصعوبات  بعض 

المواجهة  خسر  حيث  الخور  عقبة 

األولى بسبب تفوق سجاد برجوني 

  /  3 بنتيجة  مثنى  أحمد  على 

وسجل  بعدها  عاد  ولكنه  صفر، 

كوادري  طريق  عن  انتصارات   3
السندي  صالح  على  فاز  الذي  ارونا 

الوهاب  عبد  الله  وعبد  صفر    /  3
 1   /  3 الذي فاز على سلطان الكواري 

وأخيًرا فاز كوادري ارونا على سجاد 

برجوني 3 /  صفر.

الملك  الثانية لم يجد  المباراة  وفي 

القطراوي صعوبة في تخطي عقبة 

  /  3 بنتيجة  هزمه  حيث  الوكرة، 

صفر عن طريق محمد عبد الوهاب 

 3 حمزة  علي  الالعب  على  فاز  الذي 

/  صفر وشين شين الذي فاز بدوره 
فوز  وأخيًرا  صفر    /  3 شنق  لي  على 

خالد يافعي على الالعب علي أحمد 

النتيجة. بنفس 

على  العربي  فاز  السهولة  وبنفس 

الغرافة 3 /  صفر عن طريق الالعبين 

وجيرمان  الناصر  ورواد  تي  ما 

على  بالترتيب  فازوا  حيث  شميت 

نجم  الدين  سيف  الغرافة  العبي 

السليطي  ومحمد  جبار  وأحمد 

بنتيجة  الثالث  المباريات  وانتهت 

واحدة وهي 3 /  صفر.

عقبة  تخطي  في  الريان  ونجح 

أواًل  فاز  حيث   1   /  3 بنتيجة  األهلي 

  / 3 فهد المغني على محمد الحداد 

صفر، ثم فاز راشد سند على عبد 

النتيجة،  بنفس  الحداد  العزيز 

األول  فوزه  األهلي  حقق  وبعدها 

المالكي  الرحمن  عبد  طريق  عن 

اليافعي  الله  عبد  على  تفوق  الذي 

سند  راشد  يحسم  أن  قبل   ،2   /  3
 3 الحداد  محمد  على  بالفوز  اللقاء 

/  صفر.

محمد الجزار كتب

عبد الرحمن المناعي: سعداء بخروج الحدث في أفضل صورة


