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دقيقة صمت على أرواح ضحايا الزلزال
أقيمت أمس على استاد  التي  والريان  الدحيل  شهدت مواجهة 

دقيقة  آسيا،  أبطال  دوري  من   16 الـ  الجولة  ضمن  الثمامة، 

ضرب  الذي  المدمر  الزلزال  ضحايا  أرواح  على  حدادًا  صمت، 

تركيا وسوريا، وراح ضحيته عشرات آالف من األشخاص في 

كارثة إنسانية أصابت العالم كله باأللم.

أقصى الريان بعد مباراة مثيرة

»الترجيحية«.. الدحيل يتأهل باآلسيوية بـ

لبطولة  النهائي  النهائي  ربع  للدور  الدحيل  تأهل 

بركالت  الريان  على  فوزه  بعد  آسيا،  أبطال  دوري 

النهائي،  ثمن  الدور  في   ،7 /8 بنتيجة  الترجيح 

خالل المباراة التي أقيمت على استاد الثمامة.

وانتهى الشوط األصلي للمباراة بالتعادل السلبي، 

فيما سجل الفريقان هدفيهما في الشوط اإلضافي 

الثاني.

وسجل محمد مونتاري هدف الدحيل في المباراة 

بالدقيقة 107.

في  للريان  النتيجة  نزونزي  ستيفان  عدل  فيما 

الدقيقة 3+120.

من:  كل  للدحيل  سجل  الترجيح،  ركالت  وفي 

والكوري  اولونجا  مايكل  والكيني  ادميلسون 

وخالد  مونتاري  ومحمد  هي،  تاي  نام  الجنوبي 

محمد وبسام الراوي وكريم بوضياف.

وأحرز للريان كل من التشيلي فارجاس وااليفواري 

والياباني  نزونزي  والفرنسي  بولي  يوهان 

وأهدر  محسن  ومكي  مسعود  وإبراهيم  جوتشي 

 10259 حضور  المباراة  عوض.وشهدت  موفق 

متفرجا من جماهير الفريقين.

حيث  الجانبين،  من  حذرة  كانت  المباراة  بداية 

السانحة  الفرص  غابت 

للتسجيل 

مبكر  هدف  تلقي  أن  بما  ساعة،  ربع  أول  خالل 

سيربك أكثر من حسابات المنافس.

وجاءت أول فرصة خطيرة في اللقاء خالل الدقيقة 

فيديريكو  الدحيل  مدافع  رأسية  خالل  من   22
كريم  من  رائعة  عرضية  تلقى  الذي  فيرنانديز، 

بوضيف، تألق فيها إفانيلدو حارس مرمى الريان.

أولونجا،  مايكل  لزميله  علي  المعز  عرضية  تلتها 

إلبعادها  تانيجوتشي  شوجو  تدخل  المرة  هذه 

للركنية في الدقيقة 23.

األخطر،  كان  الذي  الدحيل  محاوالت  تواصلت 

26 بقليل  الدقيقة  أولونجا في  حيث مرت رأسية 

محاوالت  على  الريان  ورد  الريان،  مرمى  عن 

القوية  بولي  يوهان  تسديدة  خالل  من  الدحيل، 

مرمى  حارس  زكريا  صالح  لها  تصدى  التي 

بالتعادل  األول  الشوط  لينتهي  ببراعة،  الدحيل 

السلبي بين الفريقين.

أفضل،  بشكل  الثاني  الشوط  الفريقين  وبدأ 

المدربين،  اجراهما  اللذين  التغيرين  مع  خاصة 

الوسط  بالالعب  كوردوفا  نيكوالس  دفع  حيث 

العب  كريسبو  أدخل  فيما  عبدالمقصود،  أحمد 

الجناح اميلسون جونيور مكان لويز مارتن.

 61 الدقيقة  في  هدف  جونيور  ادميلسون  وسجل 

الفيديو  لتقنية  العودة  بعد  المباراة  حكم  ألغاه 

بداعي التسلل.

ورد الريان على محاولة ادميلسون من خالل رأسية 

األيسر  بالقائم  اصطدمت  التي  منصور  تميم 

لحارس مرمى الدحيل صالح زكريا.

الثاني  الشوط  من  األخيرة  اللحظات  وشهدت 

هدفا  أولونجا  مايكل  فيه  سجل  كبيرة،  إثارة 

التسلل،  بداعي  الحكم  ألغاه   4+90 الدقيقة  في 

الريان  العبو  طالب  اللقطة  تلك  بعد  مباشرة 

بركلة جزاء بعد سقوط موفق عوض.

لينتهي الشوط الثاني بالتعادل، لتذهب المباراة 

للتمديد لشوطين إضافيين.

فرص  المباراة  عمر  من  األول  الشوط  يشهد  ولم 

بالتعادل  أيضا  لينتهي  للجانبين،  التسجيل 

السلبي.

وتمكن محمد مونتاري من تسجيل هدف األول في 

جميلة  برأسية   ،107 بالدقيقة  للدحيل  المباراة 

فشل حارس مرمى الريان من صدها.

وفي الوقت الذي كانت فيه المباراة تتجه لنهايتها 

ستيفان  الفرنسي  سجل  الدحيل،  بتأهل 

نزونزي هدف التعادل للريان في الدقيقة 120 3+.

وابتسمت ركالت الترجيح للدحيل بنتيجة 7/ 6.

ادميلسون جونيور:

سعيد بمساهمتي في التأهل
الفوز  أهمية  على  الدحيل،  العب  جونيور،  ادميلسون  أكد 

والتأهل للدور ربع النهائي، بدوري أبطال آسيا.

وقال ادميلسون في تصريحات بالمؤتمر الصحفي: سعادتي 

فترة  بعد  الفريق  لصفوف  عائد  وأنا  تحقق  الفوز  ألن  كبيرة 

لي  بالنسبة  جديدة  بداية  وهي  اإلصابة،  بسبب  غيابي  من 

لتحقيق  الفريق  ومساعدتي  المستويات،  أفضل  لتحقيق 

نتائج جيدة وهذا األهم بالنسبة لي.

وأضاف: ألعب في الدحيل منذ خمس سنوات وشاركت معه 

في النسخ السابقة، اآلن هناك تغيير على مستوى الالعبين 

الذهبي  والمربع  النهائي  ربع  الدور  أن  كما  الفني،  والجهاز 

سيقام هنا، وهذه فرصة لنا لكتابة التاريخ مع الفريق.

الفيصلي يصطدم بـ »فوالذ«

شباب األهلي يتحدى الهالل
ستكون مواجهة شباب األهلي اإلماراتي 

على  اليوم،  مساء  السعودي  والهالل 

استاد الجنوب، بمثابة تحدي »األوراق 

دوري  نهائي  ثمن  ضمن  المكشوفة«، 

أبطال آسيا.

لشباب  الفني  المدير  عمل  أن  وسبق 

جارديم،  ليوناردو  البرتغالي  األهلي، 

وجاء  أقيل  إذ  السعودي،  للهالل  مدربا 

مكانه مدرب األزرق الحالي رامون دياز.

القاري  بلقبه  جارديم  مع  الهالل  وتوج 

األخير لذلك يعرف المدرب جيدا كافة 

عناصر بطل السعودية.

فيما سبق أن قاد دياز النصر اإلماراتي 

موسم )2021-2022(، ومن ثم فهو على 

اطالع تام بأجواء الكرة اإلماراتية حيث 

واجه شباب األهلي أكثر من مرة.

مع  جيدة  مسيرة  المدربان  ويملك 

إلى  جارديم  انضمام  فبعد  الفريقين، 

المركز  احتل  الذي  األهلي،  شباب 

العام  المحلي  الدوري  في  الخامس 

السابق  الماضي، حول مدرب موناكو 

مسار فريق دبي..

استاد  على  ستقام  ثانية،  مباراة  وفي 

السادسة  الساعة  من  بداية  الثمامة، 

نظيره  السعودي  الفيصلي  يواجه 

الدور،  نفس  ضمن  اإليراني،  فوالذ 

»فوالذ«  نظيره  »الفيصلي«  ويواجه 

ملعب  على  اإلثنين،  اليوم  اإليراني، 

من  الـ16  دور  منافسات  ضمن  الثمامة 

بطولة دوري أبطال آسيا 2022.

كوردوفا:

سعيد بما قدمه الالعبون

الريان،  أكد نيكوالس كوردوفا، مدرب 

أن الفريقين قدما مستوى جيدا، خالل 

مباراة أمس.

المؤتمر  في  له  تصريحات  في  وقال 

الذي  بالمجهود  سعيد  الصحفي: 

مباراة  في  المباراة،  في  الالعبون  قدمه 

حماسية كبيرة استمتع بها الجميع.

وأضاف: مستقبل الفريق في أيد أمينة 

المباراة،  في  الشباب  الالعبين  بتألق 

وأنا سعيد من أجلهم.

الدوري  من  األولى  أشهر   6 وتابع: 

بسبب  للريان،  صعبة  كانت 

الالعبين  مستوى  على  النقص 

المتواجدين  والمواطنين  المحترفين 

فقط،  نقاط   6 حققنا  المنتخب،  في 

وتطور الفريق بشكل كبير مع اكتمال 

بشكل  نلعب  وأصبحننا  صفوفنا 

أفضل.

أكبر  نجمع  أن  اآلن  سنحاول  وتابع: 

عدد ممكن من النقاط في الدوري، لكي 

وكذلك  الترتيب،  جدول  في  نرتقي 

المنافسة على لقب كأس األمير.

وعن غياب سفيان بوفال، قال المدرب: 

مباراة  خالل  لإلصابة  تعرض 

الموجودون  والالعبون  العربي، 

واالتحاد  جيد،  بشكل  لعبوا 

اآلسيوي يطالبنا بعدد محدد 

المحترفين،  الالعبين  في 

جاهزية  األكثر  واخترنا 

مباراة  في  للمشاركة 

أمس.

وتطرق للحديث عن المدافع 

تانيجوتشي،  شوجو 

للفريق  ممتازة  صفقة  قائاًل: 

المستويات  بعد  لنا،  ومكسب 

الرائعة التي قدمها مع المنتخب 

وهذا  العالم،  كأس  في  الياباني 

يعتبر أيضا مكسبا للدوري القطري.

بوفال.. غياب مستمر !

واصل سفيان بوفال الغياب عن صفوف الريان 

للمباراة الثانية على التوالي، حيث لم يكن متواجدًا 

أمس حتى على دكة البدالء، في الدور الـ 16 من 

اآلسيوية.

وكان الريان قد أعلن بعد مباراة األهلي في الجولة الـ 

14 من دوري نجوم QNB، عن غياب الالعب المغربي 
بسبب تعرضه إلصابة خفيفة، وأنه سيتم تحديد 

مدى إصابته خالل األيام المقبلة، وتواجد الالعب في 

قائمة الفريق المعلنة لدوري أبطال آسيا.

وتساءلت جماهير الريان عن الغياب المستمر 

لالعب في وقت هام، خاصة أن النادي أعلن أن اصابته 

خفيفة، فالبعض أشار إلى ان الرهيب تعاقد معه 

وهو مصاب خاصة أنه بعد كأس العالم لم يلعب أي 

مباراة أيضا مع أنجيه، وتعتبر الدقائق التي لعبها 

أمام العربي الوحيدة له عقب المونديال.

ومن جهة ثانية اختار األرجنتيني هيرنان كريسبو 

مدرب الدحيل عدم البدء بالعبه البلجيكي ادميلسون 

جونيور، الذي دخل في الدقيقة 57 مكان لويز مارتن.

  كتب        وحيد بوسيوف

أعرب األرجنتيني، هيرنان كريسبو، مدرب الدحيل، عن 

سعادته بتأهل فريقه للدور ربع النهائي.

وقال كريسبو : المباراة كانت صعبة لنا في فترات كثيرة النها 

األصليين،  الشوطين  في  التسجيل  أردنا  ألننا  طويلة،  كانت 

وتحكمنا  الحكم،  يحتسبهما  لم  هدفين  تسجيل  تم  حيث 

بزمام األمور في المباراة، وكنا الطرف األفضل في المباراة.

االستحواذ  في  األفضل  وكنا  المباراة  في  تحكمنا  وأضاف: 

على الكرة، أحيانا تحتاج للوقت للتسجيل، وفي مباراة 

في  الترجيح،  لركالت  الذهاب  نستحق  لم  أمس 

للدور  بالوصول  إنجازا  حققنا  النهاية 

ربع النهائي.

كريسبو:

كنا الطرف األفضل
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هنا القاهرة

بداية سيئة
بدايه وال اسوأ لممثلي الكرة 

المصرية األهلي والزمالك في 

دوري ابطال افريقيا لكرة القدم 

تعكس حالة االهتزاز التي يمر 

بها الفريقان منذ فترة خاصة 

الزمالك الذي تعرض لهزائم 

متعددة في الدوري المحلي 

نتيجة المشاكل التي يعيشها 

النادي ولم يخرج منها حتى اآلن 

ورغم البداية الموفقة لالهلي مع 

السويسري كولر المدير الفني 

واداء 22 مباراة بدون هزيمة إال 

ان الهزائم بدأت تتوالى على 

الفريق االحمر بداية من مونديال 

األندية والهزيمة االولى من ريال 

مدريد 1/4 والهزيمة الثانية من 

فالمنجو البرازيلي 2/3 والهزيمة 

الثالثة من الهالل السوداني 1/

صفر في دوري افريقيا واصبحت 

أخطاء محمد الشناوي حارس 

الفريق التطاق وال تغتفر.. 

هذه النتائج التي حققها كولر 

تذكرنا بالجنوب افريقي بيتسو 

موسيماني عندما تولى تدريب 

األهلي لم يخسر معه في 22 

مباراة ثم بدأت الهزائم بداية من 

كأس العالم. 

األهلي العائد من كأس العالم 

لالندية بالمغرب بالمركز 

الرابع كانت امنية جماهيره 

ان يعود بنقطة من ام درمان 

ولكن خطأ قاتال للشناوي اضاع 

النقاط الثالث لتذهب إلى الهالل 

رغم ان الشناوي تصدى بعدها 

لضربة جزاء وبالشك هزائم 

األهلي الثالث االخيرة تؤكد بما ال 

يدع مجاال للشك ان الفريق كان 

يحتاج  الى مهاجم هداف يسجل 

من انصاف الفرص في االنتقاالت 

الشتوية ولكن هذا المطلب الذي 

طلبه كولر لم يتحقق بعد ان 

فشلت المفاوضات مع اكثر من 

مهاجم اجنبي، وال يفوتني هنا 

ان اناشد المسؤولين باالندية 

السودانية ان تكون تصريحاتهم 

متزنة عندما يواجهون األندية 

المصرية ألننا اشقاء وال داعي 

للتصريحات المثيرة للجدل 

واالستفزازية.

وكانت احالم الزملكاوية ان يخرج 

فريقهم من كبوته المحلية من 

خالل البطولة االفريقية الغائبة 

عن القلعة البيضاء منذ 20 

عاما ولكن كانت البداية سيئة 

وأسوأ من األهلي حيث خسر 

مباراته االولى في المجموعة 

الرابعة لدور الـ 16 أمام شباب 

بلوزداد الجزائري 1/صفر على 

ارضه ووسط جماهيره بالقاهرة 

وتعادل مع المريخ السوداني 

سلبيا في ليبيا بالجولة الثانية 

ولديه نقطة واحدة. 

االمل الزال كبيرا أمام الفريقين 

للحصول على بطاقتي تأهل 

لدور الثمانية بشرط تحسن 

النتائج والعودة لطريق 

االنتصارات.

جمال برعي
ناقد رياضي مصري

بين األهلي والسد اليوم في الجولة »15« من الدوري

مواجهة »الطموحات المشتركة«
بن  حمد  استاد  يستضيف 

عند  األهلي،  بالنادي  خليفة 

دقيقة،  و55  السادسة  الساعة 

األهلي  بين  تجمع  التي  المواجهة 

األسبوع  منافسات  ضمن  والسد 

نجوم  دوري  من  عشر  الخامس 

QNB للموسم -2022 2023.
مهمة  تعتبر  الليلة  مواجهة 

منهما  كل  ويسعى  للفريقين 

النقاط  وحصد  الفوز  لتحقيق 

التي  المواجهة  هذه  من  الثالث 

وندية  إثارة  تشهد  أن  المتوقع  من 

كبيرة.

األفضل  تقديم  على  السد  يعمل   

وذلك من أجل حصد نقاط المباراة 

وتحقيق الفوز السادس تواليًا في 

التوقف  فترة  بعد  الدوري  بطولة 

األخيرة.

الثالث  المركز  يحتل  السد 

مباراة،   12 من  نقطة   22 برصيد 

قطر  نادي  عن  األهداف  وبفارق 

وحقق  الرابع،  المركز  صاحب 

الزعيم الفوز في 7 مباريات وخسر 

4 وتعادل في مباراة واحدة، وسجل 
22 هدفًا ودخل مرماه 16 هدفًا.

من  عدد  على  يعتمد  الزعيم 

المميزين في مقدمتهم  الالعبين 

كازورال  وسانتي  بونجاح  بغداد 

عفيف  وأكرم  تباتا  ورودريجو 

من  وغيرهم  الهيدوس  وحسن 

الالعبين، وذلك من أجل مواصلة 

لهذا  الدوري  بطولة  في  مشواره 

الموسم.

الليلة  مواجهة  في  الثاني  الطرف 

المركز  في  المباراة  يدخل  األهلي 

برصيد  الترتيب  بجدول  السابع 

17 نقطة من 4 انتصارات وخمسة 
 22 وسجل  هزائم،  و4  تعادالت 

هدفًا ودخل مرماه 24 هدفًا.

نيبوشا  األهلي  مدرب  ويمتلك 

المحترف  بقيادة  قوي  هجوم  خط 

النعيمات،  يزن  األردني 

والجزائري  إبراهيم،  وعبدالرشيد 

عن  غاب  الذي  هني  سفيان 

المباراة الماضية بسبب اإلصابة، 

كثيرًا  الفريق  عليهم  وسيعتمد 

من أجل تقديم األفضل أمام السد 

األهلي  عن  ويغيب  اللقب،  حامل 

في  طرده  بعد  إسحاق  آل  محمد 

باإلضافة  األخيرة،  الريان  مواجهة 

اآلخرين  الالعبين  بعض  إلى 

برنامجهم  يواصلون  الذين 

التأهيلي.

كبيرة  فرصة  المباراة  وتعتبر   

السد  يسعى  يث  الفريقين،  لكال 

واألهلي  االنتصارات  لمواصلة 

أمام  األخيرة  خسارته  لتعويض 

الريان بأربعة أهداف دون رد.

عوض الكباشي كتب

خوانما: نلعب للفوزنيبوشا: تحد جديد
يوفوفيتش  نيبوشا  أكد 

مباراة  أن  األهلي  مدرب 

فريقه أمام السد لها أهميتها 

أجل  من  لفريقه  الكبيرة 

النتائج  لمسار  العودة 

اإليجابية في الدوري.

يكن  لم  األهلي  أن  وأضاف 

الريان  مواجهة  في  يومه  في 

يوفق  ولم  الماضية  للجولة 

الريان  لشباك  الوصول  في 

على الرغم من الفرص التي 

المباراة  في  الفريق  صنعها 

يأخذ  كمدرب  أنه  غير 

الجوانب السلبية في فريقه 

تصحيح  على  ويعمل  دائما 

إلى  مشيرا  الفريق،  مسار 

مما  أفضل  لديه  األهلي  أن 

ظهر به في المباراة الماضية 

األداء  تقديم  على  وسيعمل 

األفضل أمام السد.

فريق  أن  نيبوشا  وأوضح 

السد قوي وهو يضم أفضل 

المالعب  في  الالعبين 

المباراة  وأن  القطرية 

ولكنه  سهلة،  تكون  لن 

فريقه  تجهيز  على  سيعمل 

مستوى  أفضل  لتقديم 

بالنتيجة  والخروج  فني 

الملعب،  من  المطلوبة 

الكامل  احترامه  مؤكدا 

وقدراتهم  السد  لالعبي 

وثقته في قدرة العبي فريقه 

ردة فعل جيدة ترضي  على 

مناصري األهلي، ولذا نعتبر 

المباراة بمثابة تحد جديد.

أكد اإلسباني خوانما مدرب 

فريقه  جاهزية  على  السد، 

المقبلة  األهلي  لمواجهة 

الخامس  األسبوع  ضمن 

ستقام  والتي  للدوري،  عشر 

على  اإلثنين  اليوم  مساء 

خليفة  بن  حمد  استاد 

بالنادي األهلي.

خالل  خوانما  وتحدث 

الخاص  الصحفي  المؤتمر 

أذكر  كما  قائاًل:  بالمباراة، 

كل  يتمتع  أسبوع  كل 

فريدة  بخصائص  منافس 

مباراة  كل  يجعل  مما 

األهلي  مواجهة  لنا،  تحدًيا 

وقوية  صعبة  ستكون 

األول،  بالقسم  حدث  كما 

تقديم  على  وسنعمل 

لتحقيق  لدينا  ما  أفضل 

الفوز.

المهم  من  بالطبع  وتابع: 

على  الحفاظ  لنا  بالنسبة 

االنتصارات،  سلسلة 

بها  نفوز  التي  والطريقة 

القدر،  بنفس  مهمة  أيضًا 

تركيزنا  فإن  ذلك  ومع 

الحالي  الوقت  في  الوحيد 

هو على مباراتنا القادمة ضد 

األهلي.

وصف علي أسد العب السد 

الفريق  بها  يمر  الذي  الفترة 

والجيدة،  بالممتازة  حاليًا 

وذلك قبل مواجهة األهلي.

جيدة  بفترة  نمر  وقال:   

في  الفوز  حققنا  وممتازة، 

بطولة  في  مباريات   6 آخر 

الدوري وكأس قطر.

الفريقان يبحثان 

الغرافة والشمال.. لقاء الجريحينعن التعويض
يستضيف اليوم استاد ثاني بن جاسم، 

والشمال،  الغرافة  تجمع  قوية  مباراة 

دوري  الخامسة عشرة من  الجولة  ضمن 

يوم   ،2023  -  2022 للموسم   QNB نجوم 

اإلثنين الموافق 20 فبراير 2023، في تمام 

الساعة الرابعة و45 دقيقة.

الفريقين  رغبة  في  المباراة  قوة  وتكمن 

الماضية،  الجولة  هزيمة  تعويض  في 

والشمال  السد،  الغرافة من  حيث خسر 

فريق  كل  يسعى  وبالتالي  العربي،  من 

والظفر  االنتصارات  والستعادة  للعودة 

منهما  كال  وأن  السيما  الثالث  بالنقاط 

جدول  في  موقفه  تحسين  جاهدًا  يحاول 

الترتيب.

في  الغرافة  يتواجد  جولة   14 مرور  وبعد   

19 نقطة يريد  الخامس برصيد  المركز 

يحتل  الذي  الشمال  أما  للمربع،  العودة 

أيضًا  يريد  نقاط   10 بـ  العاشر  المركز 

في  الخطر  المنطقة  تلك  عن  االبتعاد 

جدول الترتيب.

ساخن  صفيح  على  المباراة  وستكون 

تعديل  في  الراغبين  الفريقين  كال  بين 

على  الغرافة  سيعمل  كما  موقفهما، 

التي  الشمال  أمام  خسارته  تعويض 

تعرض لها في القسم األول بهدفين مقابل 

هدف.

وسيحاول البرتغالي بيدرو مارتينز مدرب 

األخير  األسبوع  خسارة  تعويض  الغرافة 

أكثر  فريقه  موقف  لتحسين  السد  أمام 

عدد  على  معتمدًا  الترتيب،  في  وللتقدم 

تاهرات،  ومهدي  األساسية  الركائز  من 

والمهدي علي، ومؤيد حسن، وأحمد عالء، 

وهمام األمين، فيما سيغيب نجم الفريق 

ياسين براهيمي بسبب اإليقاف.

نغمة  استعادة  عن  فيبحث  الشمال  أما 

خاصة  الغرافة  مواجهة  عند  االنتصارات 

ويعلم  الماضي،  العربي  لقاء  خسر  وأنه 

فريقه  مهمة   
َّ

أن الشمال  مدرب  رزق  وسام 

لن تكون سهلة في هذه الُمواجهة.

وحيد بوسيوف كتب

بيدرو مارتينيز:طالل البلوشي:

نــســــــعــى للمـــربـــــــععلينا التخلص من األخطاء
المدرب  البلوشي  طالل  شدد 

على  الشمال  لفريق  المساعد 

صعوبة مباراة الغرافة .

الذي  الصحفي  المؤتمر  في  وقال   

رزق  وسام  المدرب  من  بداًل  حضره 

في  صحية:  لوعكة  تعرض  الذي 

العاجل  الشفاء  نتمنى  البداية 

لقيادة  يعود  وأن  رزق  وسام  للكابتن 

مباراة  خالل  الملعب  داخل  الفريق 

الغرافة.

الغرافة  مواجهة  أن  شك  ال  وأضاف:   

لن تكون سهلة في ظل قوة منافسنا 

مستوى  على  العبين  يمتلك  الذي 

رغبتنا  يمنع  لن  ذلك  ولكن  عال، 

المسار  تصحيح  في  القوية 

لنادي  المميزة  النتائج  واستعادة 

الشمال.

قدم  الشمال  أن  إلى  طالل  وأشار   

ولكن  العربي،  أمام  جيدة  مباراة 

إحراز  في  التوفيق  يحالفه  لم 

الفني  الجهاز  أن  مؤكدًا  األهداف، 

األيام  خالل  عمل  رزق  وسام  بقيادة 

المعنوية  الحالة  رفع  على  األخيرة 

مميز  أداء  تقديم  أجل  من  لالعبين 

من  اعتبارًا  المقبلة  المباريات  في 

مواجهة الغرافة.

أكد البرتغالي بيدرو مارتينيز مدرب 

الفريق  استعدادات  أن  الغرافة، 

لمواجهة الشمال تسير بشكل جيد.

الصحفي:  المؤتمر  في  وقال 

وإن  عادية،  كانت  استعداداتنا 

الحزن  من  حالة  عشنا  قد  كنا 

في  السد  من  الخسارة  عقب 

طبيعي،  أمر  وهذا  الماضية  الجولة 

وبالمقابل اليوم الوضع أفضل، حيث 

هناك أخبار جيدة بعودة فريد ومؤيد 

حسن للتدريبات.

بعدما  قال:  الشمال،  فريق  وعن   

شاهدناه خالل مباراتهم أمام السيلية 

وبعد  أهداف،  بخمسة  والخسارة 

الجديد  الفني  الجهاز  مع  ذلك 

في  تحفظ  لديهم  سيكون  بالطبع 

وسيسعون  الدفاعي،  الجانب 

الدفاعية،  استراتيجيتهم  لتقوية 

تلقي  من  يعانون  كانوا  حيث 

أهداٍف كثيرة، وفي مباراتهم األخيرة 

في  ثباتًا  أكثر  كانوا  العربي  أمام 

الجانب الدفاعي واعتمادًا على اللعب 

مواجهة  أنها  نعلم  ونحن  المباشر، 

وأيضًا  لهم  بالنسبة  جدًا  مهمة 

للعودة  نسعى  ألننا  لنا،  بالنسبة 

للمركز الرابع. { بيدرو مارتينيز{ طالل البلوشي
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وضع اللمسات النهائية الستقبال أفضل فرسان العالم

»الشقب« يكشف المشاركين في بطولته
مؤسسة  عضو  الشقب  يستعد 

النسخة  منافسات  الستضافة  قطر 

التجاري  البنك  بطولة  من  العاشرة 

برعاية  الشقب   - للفروسية  الدولية 

ميدان  في  تقام  التي  لونجين، 

 23 من  الفترة  في  بالشقب  لونجين 

إلى 25 فبراير الحالي.

نخبة  البطولة  هذه  في  ويتنافس 

من  والخيل  الفرسان  أفضل  من 

قفز  منافسات  في  العالم  دول  شتى 

والترويض  والترويض  الحواجز 

وسوف  الخاصة،  االحتياجات  لذوي 

تجسد منافسات البطولة على مدار 

3 أيام المعنى الحقيقي للتآلف بين 
أن  على  وتبرهن  والفارس،  الخيل 

قوة هذه العالقة تنتج أداء استثنائيا 

المستوى  رفيعة  البطولة  هذه  في 

مجال  في  نوعها  من  والفريدة 

الفروسية العالمية.

ميادين  باتت  اآلخر،  الجانب  وعلى 

الشقب الداخلية والخارجية وجميع 

مرافقه األخرى جاهزة الستقبال 138 

من أفضل الخيل حول العالم قادمة 

مركز  من  جوية  رحالت   3 متن  على 

مدينة  في  الرئيسي  الخيل  نقل 

لييج البلجيكية إلى الدوحة مباشرة 

نقل  ويتم  البطولة.  في  للمشاركة 

بكافة  مجهزة  طائرات  في  الخيل 

ومصممة  والرفاهية  الراحة  وسائل 

آمنة  رحلة  للخيل  لتهيئ  خصيصا 

ومريحة. وبعد وصولها إلى دولة قطر، 

متخصصة  مجموعة  تتولى  سوف 

ذوي  والمدربين  الفرسان  أمهر  من 

الخبرة الكبيرة عملية تجهيز الخيل 

لخوض منافسات البطولة التي تعد 

للفروسية  عالمي  مهرجان  بمثابة 

والفروسية  الخيل  عشاق  يترقبه 

بشغف كبير.

الفروسية  منافسات  هامش  وعلى 

البطولة  تتيح  والممتعة،  المثيرة 

لالستمتاع  رائعة  فرصة  للضيوف 

الثقافية  باألنشطة  مليء  ببرنامج 

تالئم  التي  والترفيهية  والتعليمية 

ركوب  منها  العمرية  الفئات  كافة 

وعروض  لألطفال،  )البوني(  المهر 

الفنية  واالستعراضات  الموسيقى 

والفنون  اآلركيد،  وألعاب  الحية، 

على  والرسم  اليدوية،  والحرف 

والمهرج  الدمى  وعروض  الوجه، 

وعروض  األطفال،  ومسابقات 

ستيشن،  البالي  وألعاب  الساحر، 

وتجارب الواقع االفتراضي، وغير ذلك 

الكثير.

البطولة  من   2023 نسخة  ستشهد 

أفضل  من  كوكبة  مشاركة 

مقدمتهم  في  العالم  في  الفرسان 

الفائز  إينينج  ماركوس  األلماني 

بلقب منافسات الجائزة الكبرى لقفز 

وكريستيان   ،2022 لعام  الحواجز 

 )2021 بطولة  لقب  )حامل  أهلمان 

عامي  في  )الفائز  بيرباوم  ولودجر 

)المتوج  ديفوس  وبيتر  و2016(   2014
بلقب بطولة 2019(.

المشاركين  قائمة  تضم  كما 

من   4 الحواجز  قفز  منافسات  في 

وفقا  حاليين  متسابقين   10 أفضل 

الدولي  لالتحاد  العالمي  للتصنيف 

سمولدرز  هاري  هم  للفروسية 

4(، مارلون مودولو زانوتيلي  )المرتبة 

7(، مايكيل فان دير فليوتن  )المرتبة 

)المرتبة 8(، وكيفن ستوت )المرتبة 

.)10
يعود  الترويض،  منافسات  وفي 

كيتل  باتريك  السويدي  الفارس 

بعد  مجددا  البطولة  في  للمشاركة 

جائزة  في  الثاني  بالمركز  فوزه 

الحر  الترويض  في  الكبرى  الشقب 

سوف  كذلك  و2022.   2020 عام 

لذوي  الترويض  منافسات  ترحب 

من  بالعديد  الخاصة  االحتياجات 

الفرسان الجدد، إلى جانب الفائزين 

بوتش  بيبو  منهم  السابقة  بألقابها 

)بلجيكا(  هام  فان  كيفن  )النمسا(، 

والهولندي ريكست فان دير هورست، 

المتوج بلقبها أربع مرات.

األصغر  الصاعدة«  »النجوم  بين  من 

إليهم  األنظار  تتجه  ممن  سنا 

النسخة  بهذه  الحواجز  قفز  في 

واإلنجليزي  سادران  جين  الفرنسية 

هناك  الترويض،  وفي  ويتاكر،  جاك 

واأللمانية  ماتوت،  خوان  اإلسباني 

إيفيلين إيجر.

البنك  بطولة  في  سيشارك  إجماال، 

التجاري الدولية للفروسية - الشقب 

 91 العام  لهذا  لونجين  برعاية 

بما  دولة،   28 إلى  ينتمون  متنافسا 

في ذلك فلسطين، مع تجمع فرسان 

المكسيك  مثل  متنوعة  دول  من 

والمغرب وليتوانيا واليابان.

من  متميزة  مجموعة  ألمانيا  وتقدم 

ماركوس  مثل  الفرسان،  أفضل 

إينينج الفائز بالجائزة الكبرى العام 

بلجيكا  تواصل  بينما  الماضي، 

في  الفرسان  أفضل  تقديم  وهولندا 

إلى  جنبا  الثالث،  المنافسات  جميع 

فلسطين  من  متنافسين  مع  جنب 

في  يشاركون  الذين  وليتوانيا 

البطولة للمرة األولى.

وجدان  الفارسة  تشارك  قطر،  ومن 

اإلسباني  حصانها  على  المالكي، 

 18 العمر  من  البالغ  جاكارو  مانجو 

عاما. ونجحت وجدان في أن تحظى 

منافسات  في  الجميع  بإشادة 

بالمركز  فوزها  بعد  الترويض 

السابع في منافسات الجائزة الكبرى 

لمنافسة الترويض العام الماضي.

ضمن مهرجان قطر لإلبل بـ »لبصير«

انطالقة قوية لـ »فئة المجاهيم«
انطلقت أمس آخر جوالت مهرجان 

في  العطا«  »جزيالت  لإلبل  قطر 

نسختها الثانية، والتي خصصت 

المفاريد بواقع ستة أشواط  لسن 

الكبير  للجمهور  نظرا  نارية 

من  تحديدا  الفئة  لهذه  العاشق 

جميع دول مجلس التعاون.

سعيد  صياح  علي  ودشن 

منافسات  أولى  الحديد  مسفر 

علي  انتزع  حيث  المجاهيم، 

رمز  الحديد  مسفر  سعيد  صالح 

المفاريد المحلي تالد مع المفرودة 

»الصلفه« ونال الرمز والجائزة 100 

ألف ريال.

حسم  تالد«  الدولي  »شوط  وثانيا 

الغفران  هليل  هادي  فرج  فهيد 

الرمز  »الزلبه«  المفرودة  مالك 

ألف   120 وقدرها  المالية  والجائزة 

ريال الحتالله المركز األول.

والمخصص  الثالث  الشوط  وفي 

محمد  احتل  شرايا،  للمحلي 

المري  الجحيش  محمد  حمد 

وظفر  األول  المركز  »معيرة«  مالك 

وقدرها  المالية  والجائزة  بالرمز 

120 ألف ريال.
ورابعا »شوط الدولي شرايا« والذي 

هادي  فرج  فهد  فيه  اللقب  أحرز 

»سليمة«  مالك  الغفران  هليل 

الحتالله المركز األول محققا الرمز 

و150 ألف ريال،

استطاع  فقد  التحدي«  »شوط  أما 

المري  كبيده  راشد  محسن 

حسم الجدل حول الرمز والجائزة 

المالية قدرها 200 ألف ريال، وذلك 

التحكيم  لجنة  اختارت  أن  بعد 

»تواقه« ملكه في المركز األول. 

والمخصص  األشواط،  آخر  وفي 

وليد  فتوج  مفتوح،  للقعدان 

طريق  عن  الخالدي  زيد  عبدالله 

والجائزة  الرمز  ليحصد  »فزاع« 

المالية وقدرها 100 ألف ريال، 

وليد الخالدي: 

غمرتنا فرحة كبيرة
الله  عبد  بن  وليد  السعودي  شدد 

المطية  مالك  الخالدي  زيد  بن 

برمز  تتويجه  أهمية  على  »فزاع« 

في  مفتوح  قعدان  مفاريد  شوط 

الثانية  بالنسخة  المجاهيم  فئة 

»جزيالت  لإلبل  قطر  مهرجان 

عقب  الخالدي  وقال  العطا«. 

في  الفائزين  تتويج  مراسم  انتهاء 

ححققنا  أننا  لله  الحمد  الشوط: 

ونهدي  الشوط  هذا  في  المركز 

الفوز لحكومتنا الرشيدة، ولجميع 

جماهير »فزاع«.

فهد الغفران: مهرجان 
قطر يعتبر األقوى

أعرب فهد فرج هادي هليل الغفران 

بإحراز  البالغة  سعادته  عن 

المطية  عبر  األول  المركزين 

عبر  الثاني  والمركز  »سليمة« 

المطية »وحيدة« في شوط الدولي 

في  الغفران  فرج  وقال  شريا. 

للغاية  مسرورن  نحن  تصريحه: 

بالحصول على المركزين األول في 

الحقيقة  في  شريا،  الدولي  شوط 

المنافسة  إن  حيث  قوي  شوط  هو 

المالك  كل  ألن  صعبة  تعتبر  فيه 

وقدموا  معروفون  فيه  المشاركين 

فيه حالال قويا.

محمد المري: 

حققنا ما نطمح له 
محمد  حمد  محمد  أشاد 

»معيرة«  مالك  المري  الجحيش 

شوط  في  األول  المركز  بإحرازه 

في  المري  وقال  شرايا..  محلي 

مراسم  انتهاء  عقب  تصريحاته 

التتويج بالشوط: نحمد الله على 

محلي..  الشرايا  بشوط  الفوز 

حققنا ما كان نطمح فيه وشعورنا 

بالفرحة والرضا ال يوصف..

محبي  إلى  الفوز  نهدي  وتابع: 

»جزيالت  جماهير  وكل  »معيرة« 

في  بالمزيان  والمهتمين  العطا« 

دولتنا الحبيبة.

في  المنافسة  أن  المري  وأوضح 

بالرمز  الظفر  أجل  من  الشوط 

المخصص لها كانت قوية كما هو 

الشأن في كل األشواط بالنسخة 

الثانية من مهرجان »جزيال العطا« 

هو  يميزها  ما  أهم  أن  إلى  مشيرا 

أنها منافسة شريفة وعادلة.

عوض الكباشي كتب

في افتتاح التصفيات اآلسيوية بالدوحة

عنابي السلة في مواجهة العراق

يخوض منتخبنا الوطني لكرة 

السلة أولى مبارياته اليوم عندما 

يواجه المنتخب العراقي بصالة 

لوسيل المغطاة في تصفيات 

كأس آسيا 2025 التي تستضيفها 

الدوحة خالل الفترة من 20 إلى 22 

فبراير الجاري.

ويملك العنابي 4 نقاط من 

انتصارين على اإلمارات وسلطنة 

ُعمان في التصفيات األولية التي 

أقيمت العام الماضي في الدوحة، 

فيما احتل الُمنتخب الفلسطيني 

صدارة المجموعة الثانية برصيد 

4 نقاط، ويليه العراقي برصيد 
3 نقاط، والكويتي ثالًثا برصيد 

نقطتين.

ويلعب العنابي اليوم أولى مبارياته 

في مشواره في النافذة الثانية 

من التصفيات بمواجهة نظيره 

العراقي في الـ 7:00 مساء اليوم 

اإلثنين، في اليوم التالي يلتقي 

العنابي مع نظيره الفلسطيني 

في الـ 7:00 مساًء، ضمن منافسات 

الجولة الثانية، ويختتم ُمبارياته 

بمواجهة ُمنتخب الكويت في الـ 

7:00 مساء األربعاء 22 فبراير 
الجاري، وتتأهل 4 ُمنتخبات من 

أصل 6 إلى التصفيات النهائية.

وتستضيف العاصمة القطرية 

الدوحة مباريات المجموعة 

الخامسة )الجولة الثانية( 

للتصفيات التمهيدية لبطولة 

آسيا حيث قسمت المنتخبات 

المشاركة إلي مجموعتين )12 

فريًقا( وطنًيا في الجولة الثانية من 

التصفيات.

وتقام مباريات المجموعة الخامسة 

في )الدوحة، قطر( في الفترة من 20 

إلى 22 فبراير، بينما تقام مباريات 

المجموعة السادسة في )أوالن 

باتور، منغوليا( في الفترة من 24 

إلى 26 فبراير.

وستتأهل الفرق األربعة األفضل 

تصنيًفا في كل مجموعة إلى 

تصفيات كأس آسيا 2025، 

بجانب المنتخبات التي تأهلت 

بالفعل إلى تصفيات كأس آسيا 

.2025

»الدوسري« لليابان 
إلدارة تصفيات 
مونديال السلة

يغادرنا اليوم سيف 

الدوسري الحكم الدولي 

لكرة السلة متجها إلى 

اليابان بعد أن تم تكليفه 

بإدارة مباريات تصفيات 

كأس العالم باليابان 

»النافذة السادسة«.. 

وبعدها مباشرة يشارك 

في بطولة EASL نهائيات 

بطولة شرق آسيا لألندية 

باليابان بعد تألقه الدولي 

وتميزه.. وقد ادار الدوسري 

العديد من المباريات الهامة 

ومنها كأس العالم للشباب 

باسبانيا كما ادار نهائيات 

كأس آسيا للسيدات في 

عمان باالردن.. باالضافة 

للمباراة النهائية كأس آسيا 

للشباب.. وذلك من الناحية 

التحكيمية التي يتولى إدارة 

لجنتها باالتحاد القطري 

حيث يتولى مسؤولية اعداد 

كوادر جديدة تلبي متطلبات 

البطوالت المستحدثة 

 3x3 باالتحاد بجانب بطوالت

والبطوالت الدولية المقرر 

تنظيمها بالدوحة في الفترة 

القريبة.

بإقامة نهائي مسابقة التراب

اليوم ختام بطولة قطر للشوزن

مسابقة  منافسات  أمس  وتواصلت 

ومثيرة،  قوية  جاءت  التي  التراب، 

الثالثة  الجولتين  إقامة  وشهدت 

وتنافس  التراب  لمسابقة  والرابعة 

طبقا،   50 رماية  على  المشاركون 

اإليطالي  أحرز  الرجال  فئة  ففي 

أن  بعد  األول  بالمركز  فيراري  لورنزو 

طبقا   95 باجمالي  الصدارة  في  حل 

الجوالت  خالل  جمعها   100 أصل  من 

األربع لمنافسات االمس واليوم، وحل 

بالمركز  فيليبس  دي  مورو  مواطنه 

وجاء  طبقا،   94 باجمالي  الثاني 

بالمركز  اولجنيك  هوبر  السلوفاكي 

وبنفس  طبقا،   93 باجمالي  الثالث 

الرصيد حل السلوفاكي ايريك فارجا 

آرون  والبريطاني  الرابع،  بالمركز 

وجاء  الخامس،  بالمركز  هيدينج 

بالمركز  هوالي  كوارد  ماثيو  مواطنه 

في  أما  طبقا.   92 برصيد  السادس 

فئة السيدات، فقد حلت السلوفاكية 

الثاني  بالمركز  سبوتاكوفا  جانا 

طبقا   88 باجمالي  األول  بالمركز 

الرصيد  وبنفس   ،100 اصل  من 

بالمركز  ايزي  السيا  اإليطالية  حلت 

الفنلندية ساتو نيمال  الثاني، وجاءت 

 86 باجمالي  الثالث  بالمركز  ماكيال 

روبرت  جورجينا  والبريطانية  طبقا، 

طبقا،   82 باجمالي  الرابع  بالمركز 

من  بيريلي  أليساندرا  وحصدت 

)82 طبقا(  سان مارينو نفس الرصيد 

وجاءت  الخامس،  بالمركز  لتحل 

االسترالية ليتيسا سكانالن بالمركز 

السادس بإجمالي 81 طبقا من 100. 

التراب  مسابقة  اليوم  وتختتم 

 25 على  الخامسة  الجولة  بإقامة 

جولة  الى  المتأهلون  ليصعد  طبقا 

النهائي للتنافس على المراكز الثالثة 

في  الفائزين  تتويج  يعقبها  األولى 

والشباب  والسيدات  الرجال  فئات 

والشابات.

وحيد بوسيوف كتب

تختتم اليوم منافسات النسخة الـ11 لبطولة قطر 
المفتوحة للشوزن 2023، التي ينظمها االتحاد 

القطري للرماية والقوس والسهم على مجمع ميادين 
لوسيل للعبة، بمشاركة 156 العبا يمثلون 52 دولة، 

من ضمنهم 30 بطال عالميا وأولمبيا.
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مدير الجولة اآلسيوية:

التنظيم القطري رائع

أشاد مارك بيل المدير التنفيذي للجولة اآلسيوية 

بالتنظيم المميز.. وقال مارك: قطر نظمت البطولة 

للمرة األولى، وجاء التنظيم رائعا ولذا من الضروري 

توجيه الشكر لالتحاد القطري ونادي الدوحة للجولف

وأشاد بيل بالتعاون الكبير مع االتحاد القطري، وقال: 

منذ ان تفاوضنا وهم يبدون مرونة كبيرة ورغبة 

في استضافة الجولة واإلمكانيات الهائلة سواء في 

الملعب الرئيسي أو البنية التحتية وكذلك أماكن 

االقامة والتنقل جعلتنا أمام حدث استثنائي.

بطل الجولة اآلسيوية:

أتطلع للعودة لملعب الدوحة المميز
أعرب األميركي إندي أوجلتري عن سعادته بالفوز بلقب 

الدوحة،  بنادي  أمس  اختتمت  التي  اآلسيوية  الجولة 

مؤكدًا أن المنافسة لم تكن سهلة على اإلطالق.

وقال إندي في تصريحاته عقب التتويج: فخور بما قدمته 

األداء  وواصلت  البطولة،  من  يومين  اخر  في  خاصة  هنا 

بنفس المستوى حتى كللته بالفوز الغالي.

وأشاد الالعب األميركي بمالعب نادي الدوحة وقال: كان 

لالتحاد  الشكر  تقديم  الواجب  من  ولذا  للغاية،  رائعا 

الرائع  الملعب  على  الدوحة  ونادي  للجولف  القطري 

تلك  تكون  أن  وأتوقع  للبطولة  النجاح  سبل  كل  وتوفير 

وأتطلع  اآلسيوية  للجولة  قطر  الستضافة  البداية  مجرد 

الرائع وهذه  للعودة هنا في القريب العاجل لهذا الملعب 

األجواء التي ال يمكن نسيانها.

منذ  قال:  مصر..  في  فوزه  بعد  للقب  استعادته  وحول 

في  جيد  بشكل  نافست  بلقبها  فزت  التي  مصر  بطولة 

الدوحة  في  هنا  للفوز  مجددا  وعدت  وعمان  السعودية 

مما ساعدني على اعتالء صدارة ترتيب الجولة اآلسيوية 

قادم  في  المنوال  نفس  على  أواصل  أن  وأتمنى  أيضا، 

المنافسات.

حسن النعيمي:

»البطولة اآلسيوية«
 لها مردود كبير

النعيمي  ناصر  حسن  أعرب 

للجولف  القطري  االتحاد  رئيس 

ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة، 

قطر  باستضافة  سعادته  عن 

للبطولة للمرة األولى.. ومؤكدا أن 

قوية  منافسات  شهدت  البطولة 

أقيمت  التي  األجواء  صعوبة  رغم 

عليها ما زاد من حدة التنافس على 

بالتهنئة  وتقدم  األولى..  مراكزها 

للفائزين بالمراكز األولى.

الجولف  اتحاد  رئيس  وتوَجه   

الشيخ  لسعادة  الشكر  بجزيل 

رئيس  ثاني  آل  حمد  بن  جوعان 

وجميع  القطرية  األولمبية  اللجنة 

األولمبية  باللجنة  المسؤولين 

إقامة هذه  لدعمهم وموافقتهم على 

البطولة.

القطري  االتحاد  ان  إلى  وأشار 

مع  حثيثة  بجهود  قام  للجولف 

لمحترفي  اآلسيوية  الرابطة 

إحدى  إقامة  أجل  من  الجولف 

قطر  دولة  في  اآلسيوية  الجوالت 

الكبرى  البطوالت  من  تعد  واآلن 

في العالم. وقال: »إن هذه البطولة 

المحترفين  بطوالت  أكبر  احدى 

المصنفة عالمًيا ولها مردود إعالمي 

من  سواء  قطر  دولة  على  كبير 

الناحية االقتصادية أو السياحية« 

البطولة  تستمر  أن  وتمنى 

لسنوات قادمة في قطر.

محمد فيصل النعيمي:

سعداء بالنجاح وإشادة المشاركين
إدارة  مجلس  عضو  النعيمي  فيصل  محمد  أعرب 

الدوحة  نادي  إدارة  مجلس  وعضو  الجولف  اتحاد 

عن سعادته بنجاح الجولة اآلسيوية.. وقال فيصل 

بإقامة  سعداء  التتويج:  عقب  تصريحاته  في 

من  أنها  خاصة  قطر،  دولة  في  األولى  للمرة  البطولة 

البطوالت الكبيرة في عالم الجولف.

وأضاف: البطولة خرجت في أفضل صورة بشهادة 

التي  البطوالت  كعادة  والمشاركين،  الضيوف 

تنظمها قطر، ونتطلع لتنظيم نسخ أخرى من هذه 

الجولة في السنوات المقبلة. وحول تأثر مستويات 

قال  الماضية..  األيام  خالل  الرياح  بسبب  الالعبين 

عضو مجلس إدارة االتحاد ونادي الدوحة: بالتأكيد 

الجولف من الرياضات التي تتأثر بالطقس، وظهر 

كل  في  ولكن  الالعبين،  نتائج  على  واضحا  ذلك 

المحترف  الالعب  يكون  أن  الضروري  من  األحوال 

معتادا وجاهزا لكل الظروف ألنها واردة.

فهد النعيمي:

»اآلسيوية« ال تقل أهمية عن »ماسترز«
باتحاد  العام  السر  أمين  النعيمي  ناصر  فهد  أبدى 

الجولف ارتياحه بعد نجاح الجولة اآلسيوية للجولف 

األيام  خالل  الدوحة  نادي  مالعب  على  أقيمت  التي 

عقب  تصريحاته  في  النعيمي  فهد  وقال  الماضية. 

التتويج: الحمد لله، البطولة خرجت في أفضل صورة 

في المرة األولى التي تقام فيها بدولة قطر.

على  البطوالت  أكبر  من  واحدة  تعد  البطولة  وأضاف: 

البطولة  الستضافة  سعداء  ونحن  العالم  مستوى 

الالعبين  أبرز  مشاركة  شهدت  أنها  خاصة  مرة  ألول 

المحترفين على مستوى العالم.

وتابع: إن مثل هذه البطوالت الكبيرة تلعب دورا مؤثرا 

بطولتان  لدينا  أصبحت  واآلن  السياحة  تنشيط  في 

الجولة  هما  بتنظيمهما  نقوم  البطوالت  أكبر  من 

ماسترز،  قطر  وبطولة  الجولف  لمحترفي  اآلسيوية 

وبطولة الجولة اآلسيوية ال تقل أهمية عن بطولة قطر 

ماسترز.

أمين  قال  البطولة  على  والرياح  الطقس  تأثير  وعن 

اليوم الختامي كان  العام باالتحاد القطري: في  السر 

الطقس جيدا مقارنة باأليام األولى من البطولة، وهذا 

لالعبين  كبير  تحٍد  بمثابة  يعد  الصعب  الطقس 

األمر الذي انعكس إيجابيا على مستوى المنافسة في 

البطولة.

الالعبين  على  المهمة  صعبت  القوية  الرياح  وأضاف: 

ولكن في الوقت نفسه الملعب يعد من أفضل المالعب 

الالعبون  ودائما  هذه،  الطقس  ظروف  مع  التعامل  في 

الظروف  هذه  مثل  في  اللعب  يفضلون  المحترفون 

الصعبة لمعرفة مستواهم الحقيقي.

األميركي اندي اوجلتري يتوج باللقب

ختام حافل للجولة اآلسيوية للجولف

الجولة  على  أمس  الستار  أسدل 

والتي  للجولف،  للمحترفين  اآلسيوية 

على  للجولف  القطري  االتحاد  نظمها 

األيام  مدار  على  الدوحة  نادي  مالعب 

األربعة الماضية.

وتوج األميركي اندي اوجلتري بالمركز 

البطولة  وجائزة  اللقب  وحصد  األول 

التي تقدر 450 ألف دوالر.

وشهدت مراسم تتويج البطل األميركي 

حضورا كبيرا من المسؤولين باالتحاد 

القطري للجولف ونادي الدوحة والجولة 

التتويج  مراسم  في  وشارك  اآلسيوية، 

االتحاد  رئيس  النعيمي  ناصر  حسن 

تانت  وتشومين  للجولف  القطري 

األوروبية  للجولة  التنفيذي  الرئيس 

باالتحاد  السر  أمين  النعيمي  وفهد 

المهندي  ابراهيم  ومحمد  القطري 

االتحاد  من  النعيمي  فيصل  ومحمد 

ومعهما مارك بيل وايداهورا من الجولة 

من  الختامي  اليوم  وشهد  اآلسيوية. 

العديد  بين  قوية  منافسات  البطولة 

األميركي  نجح  حتى  الالعبين،  من 

بسبع  األمور  حسم  في  اوجلتري  اندي 

المركز  محققا  المعدل  تحت  ضربات 

األول ولقب البطولة.

شارونكل  جان  التايالندي  وجاء 

ضربات   4 أي   284 ضربات  بمجموع 

ثم  الثاني  المركز  محققا  المعدل  دون 

مواطنه سورادت والذي اكتفى بالمركز 

الصدارة خالل  ان كان في  الثالث بعد 

التصفيات التأهيلية وحقق 285 ضربة 

بواقع 3 ضربات دون المعدل.

التايالندي  الخامس  المركز  واحتل 

حقق  بعدما  كونجواتاماي  فاشارا 

المعدل  فوق  ضربتان  أي  ضربة   286
مع  الخامس  المركز  في  وتساوى 

والماليزي  تانيهارا  هيديتو  الياباني 

 287 منهما  كل  وحقق  يونج  لي  بين 

ضربة أي ضربة واحدة فوق المعدل.

وعلى مستوى الالعبين العرب.. واصل 

وقدم  تألقه  العال  أبو  عيسى  المصري 

محققا  البطولة  في  مستوياته  أفضل 

المركز  واحتل  المعدل  فوق  ضربة   12
سعود  السعودي  تراجع  بينما   62

الشريف للمركز الـ 70.

كتب        محمد الجندي
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اليوم على مجمع خليفة الدولي بحضور نخبة نجوم التنس

»قطر إكسون موبيل« انطالق الدور الرئيسي لـ

للتنس  الدولي  خليفة  مجمع  مالعب  على  اليوم  تنطلق 

واالسكواش، منافسات الدور الرئيسي لبطولة قطر إكسون 

والتي   31 الـ  نسختها  في  للرجال  للتنس  المفتوحة  موبيل 

المصنفين  بمشاركة  للعبة  القطري  االتحاد  يستضيفها 

جنبت  قد  القرعة  وكانت  العالم.  مستوى  على  األوائل 

حيث  الرئيسي،  الدور  منافسات  األوائل  األربعة  المصنفين 

عشر،  الستة  دور  من  بدءا  البطولة  في  مبارياتهم  تنطلق 

الروسي  من:  كال  األوائل  األربعة  المصنفين  قائمة  وتشمل 

فيليكس  والكندي  زفيريف  أليكسندر  واأللماني  أندريه 

أوجيه-الياسيم 

ووالروسي دانيل ميدفيديف، ومن المتوقع أن تشهد 

25 فبراير  20 إلى  البطولة التي تقام خالل الفترة الممتد من 

للجاهزية  نظرًا  والندية  القوة  غاية  في  مباريات  الجاري، 

لقب  على  بقوة  المنافسة  في  ورغبتهم  لالعبين  الكبيرة 

البطولة. ومن المقرر أن تنطلق مباريات الدور الرئيسي اليوم، 

حيث يحتضن الملعب الرئيسي عددا من المباريات القوية 

كازبيكوفيتش  أصالن  الروسي  تجمع  مواجهة  تتضمن 

المصنف الـ 98 عالميا، مع نظيره االسترالي جيسون كوبر 

فيرداسكو    فرناندو  اإلسباني  ويلعب  عالميا،   79 المصنف 

المصنف الـ133 على العالم مع نظيره االسترالي كريستوفر 

لورينزو  اإليطالي  ويواجه  عالميا،   96 الـ  المصنف  أوكونيل 

نيغو  سو

أندي  البريطاني  عالميا،   60 الـ  المصنف 

أليخاندرو  اإلسباني  ويلعب  عالميا،   70 الـ  المصنف  موراي 

الدور  في  العالم  على  الـ31  المصنف  فوكينا  دافيدوفيتش 

 52 الـ  المصنف  ليستيان  كونستانت  الفرنسي  مع   32
على العالم. في حين يلتقي األوكراني أولكسي كروتيخ مع 

البريطاني ليام برودى بعد نجاحهما في التأهل لدور 32 بعد 

عبور التصفيات التأهيلية.

الستة  دور  منافسات  ضمن  الزوجي  مباريات  تقام  حين  في 

على   23 الـ  دور  مباريات  باقي  غدًا  تستكمل  حين  في  عشر، 

جريكسبور  تالون  الهولندي  يلتقي  حيث  الفردي،  مستوى 

المنصف الـ61 عالميا مع الفرنسي كوينتن 

يلعب  كما  عالميا،  الــ61  المصنف  هاليس 

الـ52  المصنف  روسوفووري  إميل  الفنلندي 

عالميا،  الـ29  المصنف  إيفانز    دانيال  البريطاني  مع  عالميا 

ويواجه البيالوسي إيليا أوالدزيميرافيتش إيفاشكا المصنف 

زندشلب  دي  فان  بوتش  الهولندي  نظيره  عالميا   77 الـ 

روبرتو  اإلسباني  ويلعب  العالم.  على  الـ35  المصنف 

باوتيستا أغوت المصنف الـ14 عالميا والفائز بلقب النسخة 

فوكسوفيكس  مارتون  المجري  مع  الـ32  الدور  في  الماضية 

الله  عبد  االردني  ويقابل  ويقابل،  عالميا،   75 الـ  المصنف 

كوون  الجنوبي  الكوري  مع  عالميا   399 المصنف  شلباية 

سون وو المصنف الـ 63 عالميا.

{  اندي موراي {  اإلسباني فرناندو فيرداسكو

عادل النجار كتب

موراي يواجه لورينزو وفيرداسكو يلتقي أوكونيل وأصالن يتحدى كوبر

تنظيم البطوالت بشكل متتاٍل تحد كبير.. طارق زينل:

جاهزون لتدشين البطولة بأفضل صورة
العام  السر  أمين  زينل  طارق  أكد 

لالتحاد القطري للتنس واالسكواش أن 

النجاح الذي تحقق خالل بطولة قطر 

للسيدات  المفتوحة  إنرجيز  توتال 

على  إيجابية  بصورة  سينعكس 

موبيل  إكسون  قطر  بطولة  تنظيم 

المفتوحة للرجال، مؤكدًا جاهزية قطر 

لتأكيد ريادتها التنظيمية عالميًا.

بصورة  تواصل  العمل  أن  إلى  وأشار 

مباشرة بعد انتهاء منافسات السيدات 

بالصورة  المالعب  تجهيز  أجل  من 

مشيدا  الرجال،  لبطولة  الالزمة 

فريق  بها  يقوم  التي  الكبيرة  بالجهود 

العمل، وكذلك وسائل اإلعالم وكل من 

يساهم في تحقيق النجاح المنشود.

في  للغاية  قوية  منافسات  وتوقع 

العديد  لتواجد  نظرا  الرجال  بطولة 

في  زينل  وقال  العالمية،  االسماء  من 

)د  األلمانية  األنباء  لوكالة  تصريحات 

توتال  قطر  منافسات  نهاية  بعد  أ(  ب 

إنرجيز: الختام كان مميزا وناجحا، وال 

يزال أمامنا تنظيم العديد من البطوالت 

في المرحلة القادمة منها قطر اكسون 

الرئيسي  دورها  ينطلق  التي  موبيل 

اليوم، ونتطلع لتحقيق أقصى درجات 

المستويات،  مختلف  على  التميز 

قطر  بطولة  في  تحقق  الذي  فالنجاح 

بفضل  جاء  للسيدات،  انرجيز  توتال 

التي  المنظمة  اللجان  من  العديد 

وهناك  واضح،  وتكاتف  بجد  تعمل 

على  باستمرار  يحرص  كبير  فريق 

للتنس  خليفة  مجمع  يخرج  أن 

واإلسكواش بالشكل الالئق دائما.

الكثيرين  إشادة  لمسنا  وأضاف: 

خاصة  للبطولة،  المميز  بالتنظيم 

برئاسة  المحترفات  الالعبات  رابطة 

على  حرص  الذي  سايمون  ستيف 

والجماهير  والتتويج  الختام  حضور 

األجواء  بهذه  أيضا  سعيدة  كانت 

بالحضور  ونرحب  المميزة، 

منافسات  في  الكبير  الجماهيري 

الرجال.

{  طارق زينل

النجوم يستمتعون 
باألجواء في الدوحة

يحرص نجوم التنس العالميون الذين سيشاركون 

في بطولة قطر إكسون موبيل على االستمتاع باألجواء 

الرائعة في الدوحة، حيث قاموا بالعديد من الجوالت 

ألماكن مختلفة في هذه الفترة الرائعة، كما استمتع 

بعضهم بمنافسات قطر توتال للسيدات التي أسدل 

الستار عليها، في وقت قام فيه بعض الالعبين بزيارة 

األماكن التراثية والمتاحف وذلك بعد وصولهم للدوحة، 

حيث تم استقبال النجوم الذين حضروا لخوض 

المنافسات ومن أبرزهم موراي وزفيريف.

{  زفيريف

صالح بن سعد المانع:

ملتزمون باالستدامة 
خـــــالل البـــطـــولـــــة
قال السيد صالح بن سعد المانع، نائب الرئيس ومدير 

الشؤون الحكومية والعامة في إكسون موبيل قطر: »نود 

أن يحظى زوار جناحنا بفرصة قضاء وقت ممتع لدى 

حضورهم إلى قرية الجمهور، وندعوهم لتحقيق أقصى 

استفادة من األنشطة التي صممناها بحيث تبرز عملنا، 

وتعكس التزامنا بالحفاظ على البيئة وتعزيز االستدامة، 

إلى جانب التعرف على جوانب شراكتنا المتميزة مع إنجاز 

قطر. وتابع قائاًل: »قررنا مجدًدا اختيار االستدامة موضوًعا 

أساسًيا لنسخة البطولة هذا العام، وربطنا بينه وبين لعبة 

التنس والرياضة بوجه عام؛ فالرياضة تهدف في جوهرها 

إلى إحداث تغيرات إيجابية في مجتمعاتنا المحلية 

ومجتمعاتنا األوسع وعالمنا بأسره، وال يختلف األمر إذا ما 

تحدثنا عن بناء مستقبل أفضل وأكثر استدامة؛ إذ يمكننا 

جميًعا االضطالع بدور فاعل في سبيل تحقيق هذا الهدف 

أيًضا وإحداث فارق ملموس«.

ويشهد جناح الشركة هذا العام عودة النشاط األكثر شعبية 

ورواًجا بين زوار الجناح بال منازع - إنه نموذج محاكاة سيارة 

السباق، وهي نسخة مصممة بنفس مواصفات وحجم 

سيارة السباق تتيح لجميع الزوار فرصة االستمتاع بتجربة 

سباق تفاعلية واقعية والتنافس مع أفراد األسرة واألصدقاء، 

بل إن العبي التنس أنفسهم يحرصون على زيارة جناحنا 

واالستمتاع بتجربة سباق مذهلة ويتنافسون فيما بينهم 

على إحراز أعلى النقاط، وعند ذلك يحظى الزوار بفرصة 

سانحة لمقابلة نجوم التنس المفضلين لديهم والحصول 

على كرات التنس التذكارية التي تحمل توقيعاتهم إن 

حالفهم الحظ وتصادفت زيارتهم للجناح مع وجود الالعبين. 

وكما جرت العادة في السنوات السابقة، سوف تشهد 

البطولة هذا العام أيًضا التقليد الشهير »دقيقة إكسون 

موبيل«؛ حيث يقوم الالعب الفائز عقب المباراة بتسديد 

كرات التنس عشوائًيا في اتجاه الجمهور حتى يلتقطها 

من يحالفهم الحظ ليحصلوا على جوائز قيمة من جناح 

الشركة في قرية الجمهور. 

{  صالح بن سعد المانع

تستضيف أنشطة وفعاليات مختلفة 

قرية الجمهور تجذب األنظار

إطالق  قطر  موبيل  إكسون  أعلنت 

المصاحبة  الترويجية  األنشطة 

لبطولة قطر إكسون موبيل المفتوحة 

للتنس 2023 في جناح الشركة بقرية 

الجمهور. وُيشار إلى أن إكسون موبيل 

هي راعي لقب البطولة منذ العام 1995، 

على  يقام  الذي  جناحها  أصبح  وقد 

الترفيهية  وأنشطته  البطولة  هامش 

والمثيرة مقصًدا جاذًبا لآلالف  الممتعة 

من المشجعين وعشاق التنس الذين 

يتوافدون كل عام لحضور هذه الفعالية 

الرياضية ذائعة الصيت. وللعام الثاني 

المقررة  األنشطة  تهدف  التوالي،  على 

الذي  االستدامة  بمفهوم  الوعي  رفع  إلى 

شعاًرا  قطر  موبيل  إكسون  اختارته 

لنسخة  رئيسًيا  وموضوًعا  لحملتها 

البطولة هذا العام. وتبرز هذه األنشطة 

لتحقيق  بالسعي  الشركة  التزام 

طموح المجتمعات في الوصول بصافي 

االنبعاثات إلى المستوى الصفري وطرح 

في  بما  االستدامة،  تعزز  مبتكرة  حلول 

ذلك على سبيل المثال تقنيات احتجاز 

التدوير،  وإعادة  وتخزينه،  الكربون 

والحلول القائمة على الطبيعة.

يمكن لزوار الجناح هذا العام المشاركة 

االفتراضي  الواقع  ألعاب  إحدى  في 

صممت  التي  والملهمة  المتميزة 

وتتيح  البطولة،  أجل  من  خصيًصا 

احتجاز  تجربة  فرصة  للمشاركين 

وتخزينه  الكربون  أكسيد  ثاني 

للمساعدة في التصدي لظاهرة التغير 

المناخي.

في  أيًضا  الشركة  جناح  ويستضيف 

لمؤسسة  داخله  مخصصة  مساحة 

إكسون  شركاء  أحد  قطر«،  »إنجاز 

موبيل قطر منذ أمد طويل.

{  جناح اكسون موبيل
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