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إيقاف العب البدع »مباراتين«

أحمد  الالعب  إيقاف  القدم  لكرة  القطري  باالتحاد  االنضباط  لجنة  رت 
َّ

قر

أيمن جاسر العب نادي البدع الرياضي مباراتين )إيقاف فني(، وغرامة مالية 

وقدرها )3,000( ثالثة آالف ريال فقط ال غير. 

وذلك بناًء على تقرير مباراة البدع والشحانية ضمن مباريات الجولة الثامنة 

والتي   ،2023  -  2022 الرياضي  للموسم  الثانية  الدرجة  دوري  مسابقة  من 

أقيمت بتاريخ 18 فبراير الجاري. 

رقم  للمادة  استناًدا  المنافس،  تجاه  المشين  السلوك  بسبب  القرار  وجاء 

)47/1/4( من الئحة االنضباط.

غدا قرعة األدوار
الحاسمة ألغلى الكؤوس

انطالقة قوية للتصفيات اآلسيوية

بفندق مالذ كمبنسكي اللؤلؤة

منتخبنا يواجه فلسطين

ل خسارته لفوز بهدفين لهدف حوَّ

األهلي يقلب الطاولة على السد
السد  على  الطاولة  األهلي  قلب 

مقابل  بهدفين  مثيرا  فوزا  وحقق 

جمع  الذي  اللقاء  في  واحد  هدف 

بملعب  أمس  مساء  الفريقين 

األهلي  بالنادي  خليفة  بن  حمد 

من  الـ15  الجولة  منافسات  في 

 /2022 موسم   QNB نجوم  دوري 

2023.. تقدم اكرم عفيف للسد 
نهاية  قبل  ياساني  عمر  واحرز 

الشوط األول ليعود الالعب نفسه 

ويضيف الثاني لالهلي.

الهزيمة  السد  بالخسارة يتقبل 

6 انتصارات متتالية  األولى بعد 

ليتوقف قطار الزعيم في محطة 

أما  العام،  هذا  مرة  ألول  األهلي 

األهم  الفوز  حقق  فقد  األهلي 

ثالث  وحصد  الموسم  هذا 

خسارتين  بعد  ثمينة  نقاط 

متتاليتين.

بهذه النتيجة رفع األهلي رصيده 

للمركز  وتقدم  نقطة   20 إلى 

باقي مباريات  بانتظار  السادس 

السد  الجولة فيما تجمد رصيد 

عند 22 نقطة في المركز الثالث.

ومثيرة  قوية  جاءت  البداية 

افضلية  مع  لها  متوقع  هو  كما 

الزعيم  لصالح  كبير  حد  إلى 

أفضل  يعيش  الذي  السداوي 

مواصلة  أجل  من  ويعمل  اوقاته 

إلى  والدخول  االنتصارات 

المقدمة.

األولى  العشر  الدقايق  ومرت 

ببعض 

ابرزها  وكانت  الخطرة  الحاالت 

خوخي  اطلقها  التي  التسديدة 

بوعالم ولكنها لم تعلن عن هدف 

كانت  بعدها  السد..  لصالح 

هناك محاوالت جادة للزعيم إال إن 

الدفاع  خط  في  وزمالءه  كنعاني 

وحافظوا  التركيز  قمة  في  كانوا 

على نظافة الشباك.

يضع  بونجاح  بغداد  وكاد 

الرأسية  من  المقدمة  في  السد 

الحارس  ابعدها  التي  المحكمة 

في الدقيقة 12 من عمر اللقاء.

لكن  و

لم  األهلي  النادي  دفاع  صمود 

نهاية  وقبل  طويال  يستمر 

عفيف  اكرم  نجح  األول  الشوط 

المقدمة  في  فريقه  وضع  في 

بالهدف األول بعد هجمة منظمة 

بغداد  من  رائعة  بتمريرة  انتهت 

بونجاح يسجل من خاللها اكرم 

عفيف الهدف األول لفريق السد، 

بعد ان لعبها يسار الحارس يزن 

نعيم الذي حاول ان يبعدها ولكن 

اعلنت عن الهدف األول لفريقه.

مستوى  وقدم  عاد  األهلي  ان  اال 

يفرض  ان  واستطاع  متميزا 

بعد  كبيرة  بصورة  نفسه 

ونجح  استقبله  الذي  الهدف 

العودة  من   43 الدقيقة  في 

طريق  عن  التعادل  وإدراك 

عمر ياساني الذي استفاد من 

الدوكالي  من  متقنة  تمريرة 

الالعب  منها  ليسجل  الصيد 

فشلت  التعادل  هدف  عمر 

كل محاوالت الحارس مشعل 

عن  لتعلن  ابعادها  في  برشم 

هدف التعادل لفريق األهلي.

بعد هدف التعادل لفريق األهلي 

حاول كل فريق تسجيل هدف 

لالستراحة  الذهاب  قبل  سريع 

إلى ان اطلق الحكم نهاية الشوط 

بهدف  االيجابي  بالتعادل  األول 

لكل فريق.

كان  الثاني  الشوط  انطالق  ومع 

واضحا ان كل فريق يسعى من 

ويقترب  ثان  هدف  خطف  أجل 

كل  ان  اال  المباراة  حسم  من 

لم  الفريقين  من  المحاوالت 

بداية  مع  سريع  هدف  عن  تثمر 

الشوط الثاني من اللقاء.

ليباغت  األهلي  فريق  وانتظر 

من  الكثير  فيه  بهدف  السد 

ليستفيد  والتركيز  المتابعة 

العائدة  الكرة  من  ياساني  عمر 

ويتمكن  السد  دفاعات  من 

المقدمة  في  فريقه  وضع  من 

من   71 الدقيقة  في  ثان  بهدف 

إدارك  السد  اللقاء..وحاول  عمر 

ودفاعه  نعيم  يزن  أن  إال  التعادل 

كانوا في الموعد.

موعد  عن  رسميا  الكرة  اتحاد  أعلن 

ألغلى  عشر  الستة  دور  قرعة  إجراء 

الكؤوس كأس سمو أمير البالد المفدى 

نسختها  في   ،2023  2022- للموسم 

غد  يوم  وذلك  والخمسين،  الحادية 

بقاعة  الجاري   22 الموافق  األربعاء 

اللؤلؤة  كمبنسكي  مالذ  بفندق  )بالزو( 

عشرة  الحادية  الساعة  تمام  في 

عبر  بيان  في  االتحاد  صباحًا..وقال 

بين  القرعة  ُتقام  الرسمي:  موقعه 

الدرجتين  أندية  من   – فريقًا   16 عدد 

إلى  توزيعها  سيتم   – والثانية  األولى 

فرق   8 عدد  األولى  تضم  مجموعتين، 

إلى  األول  من  المراكز  صاحبة  وهي 

الثامن في الموسم المنصرم من دوري 

 2021 الرياضي  للموسم   QNB نجوم 

.2022/

الفرق  الثانية  المجموعة  وتضم 

صاحبة المراكز من التاسع إلى الثاني 

للموسم   QNB نجوم  دوري  من  عشر 

من  المراكز  صاحبة  والفرق  الماضي 

الدرجة  دوري  من  الثالث  إلى  األول 

الثانية للموسم الماضي 2021 /2022، 

من  المتأهل  الفريق  إلى  باإلضافة 

معيذر،  فريق  وهو  التمهيدية  المباراة 

صاحبـي  بين  ُتقام  التي  المباراة  وهي 

المركزيـن الرابـع والخامـس مـن دوري 

الريـاضي  للموسـم  الثانيـة  الدرجـة 

السـابق.

من  ناديًا   17 فيها  يشارك  المسابقة 

وذلك  والثانية  األولى  الدرجتين  أندية 

بداية من المرحلة التمهيدية للبطولة، 

من  بدءًا  ناديًا   16 بعدها  ليشارك 

مباريات دور الستة عشر، بحيث تبدأ 

مراحل  وفق  منافساتها  الفرق  جميع 

المرحلة  من  بدءًا  األربع  البطولة 

التمهيدية وصواًل إلى المباراة النهائية.

محمد الجزار كتب

انطالقة  باألمس  لوسيل  صالة  شهدت 

قوية لتصفيات آسيا لكرة السلة وخسر 

أمام  أمس  مبارياته  أولى  منتخبنا 

وفاز   ،70  /75 بنتيجة  العراق  منتخب 

وفاز   …  -67  68 الكويتي  على  اإلماراتي 

فلسطين على سلطنة عمان 46-80. 

وفي الجولة الثانية، يلعب العنابي اليوم 

أمام الفلسطيني ، على أن تتقابل الكويت 

مع سلطنة ُعمان والعراق مع اإلمارات 

رئيس  المغيصيب  سعد  محمد  أقام  و 

عشاء  حفل  السلة  لكرة  القطري  االتحاد 

المشاركة  االتحادات  رؤساء  شرف  على 

تبادل  تخلله  اآلسيوية  التصفيات  في 

للدروع التذكارية. 

عوض الكباشي كتب

»شاطئية«
غرب آسيا 
تنطلق اليوم
منافسات  اليوم  مساء  تنطلق 

اتحاد  بطولة  كأس 

الطائرة  للكرة  آسيا  غرب 

والسيدات  للرجال  الشاطئية 

الغرافة  مالعب  على  المقامة 

شهر  من   25 حتى  الشاطئية 

والمؤهلة  الحالي،  فبراير 

الطائرة  للكرة  آسيا  لكأس 

)الكونتيننتال(  الشاطئية 

دورة  إلى  بدورها  المؤهلة 

باريس  في  األولمبية  األلعاب 

.2024
الرجال  منافسات  وتشهد   

)قطر،  دول  مشاركة 

وُعمان،  والسعودية، 

منافسات  في  أما  وفلسطين(، 

دول  فتشارك  السيدات 

واألردن(..  ولبنان،  )قطر، 

يلعب  أخرى  جهة  ومن 

للسيدات  القطري  المنتخب 

سمية  بفريقين  البطولة  في 

ياغمور  وداالما  المدهون 

وهناء  محمود  وليلى  )أ(  قطر 

الخاطر قطر )ب(.

في  المشاركين  أبرز  ومن   

القطري  الثنائي  البطولة 

تيجان  احمد  يونس  شريف 

عالميا،  الثاني  المصنف 

آخر  قطري  فريق  يشارك  كما 

الثنائي  يضم  البطولة  في 

وعبدالله  عصام  محمود 

نسيم.

في دوري الرجال لكرة الطاولة

اإلثارة مستمرة بين الملك والزعيم
دوري  منافسات  في  اإلثارة  تواصلت 

الرجال لكرة الطاولة موسم -2022 2023، 

بعد ختام مباريات الجولة السابعة من 

الدور الرئيسي. 

مباريات   4 وأقيمت 

فوز  شهدت  أمس 

على  قطر  نادي 

بصعوبة  العربي 

تغلب  فيما   ،2-3
الوكرة  على  السد 

الريان  وفاز   ،0-3
 ،1-3 الغرافة  على 

الشمال  وحقق 

على  االنتصار 

حساب األهلي 1-3.

انتصاره  السد  حقق  األولى  المباراة  في 

حساب  على  التوالي  على  السابع 

الوكرة بنتيجة 3-2، ورفع السد رصيده 

العالمة  محققا  نقطة   14 إلى  بالتالي 

قطر  نادي  عن  نقطتين  بفارق  الكاملة 

على  مالحقيه  أبرز 

والذي  الصدارة، 

الفوز  بدوره  حقق 

مدربه  قياده  تحت 

محمد  األردني 

العتوم على العربي 

بنتيجة  بصعوبة 

.2-3
قطر  نادي  ورفع 

رصيده إلى 12 نقطة 

الكاملة،  بالعالمة 

لكنه لعب مباراة أقل من السد وفي حالة 

في  الفريقين  كال  سيتساوى  بها  الفوز 

الصدارة، ويشتعل دوري الرجال.

فوز طائرة 
األهلي والوكرة 

بالبطولة العربية
والوكرة  األهلي  فريقا  حقق 

الكويتي  كاظمة  على  الفوز 

في  العماني  والسيب 

اقيمتا  اللتين  المباراتين 

المجموعات  دور  ضمن  أمس 

لبطولة   41 الـ  النسخة  من 

األندية العربية للكرة الطائرة 

اليوم  انطلقت  والتي  )رجال(، 

بمصر

على  االهلي  وفاز   

كاظمة بثالثة أشواط لشوط 

بواقع )25 – 21، و25 – 21، و23 

وسيلعب   .)-21 و25   ،25  –
في  الثانية  مباراته  األهلي 

الصداقة  بلقاء  اليوم  البطولة 

الفلسطيني. 

 اما الوكرة فحقق فوزا صعبا 

أشواط  بثالثة  السيب  على 

لشوطين بواقع )25 14-، و23 

– 25، و25 21-، و19 – 25، و15 
– 12(. وسيلتقي الوكرة اليوم 

خيبل اليمني.

الفيصلي السعودي يودع البطولة

الهالل يتأهل لربع نهائي »اآلسيوية«
إلى  السعودي   الهالل  تأهل 

دوري  بطولة  من  الثمانية  دور 

بعد  القدم  لكرة  آسيا  أبطال 

االهلي  شباب  على  فوزه 

.1 /3 االماراتي 

خوزستان  فوالذ  تأهل   كما 

الفيصلي  على  بفوزه  اإليراني 

أمس  صفر   -  1 السعودي 

الثمامة  استاد  على  االثنين 

الـ16  دور  ضمن  المونديالي، 

من البطولة القارية. 

وانتهى الشوط األول بالتعادل 

ساسان  نجح  ثم  السلبي، 

هدف  تسجيل  في  أنصاري 

في  فوالذ  لصالح  الفوز 

 .64 الدقيقة 

وسيطر الحذر على أداء الفريقين 

أول  وجاءت  المباراة،  بداية  في 

المرمى  على  مباشرة  تسديدة 

عن  فوالذ  لصالح   33 الدقيقة  في 

الذي  أنصاري  ساسان  طريق 

الكرة  استلم 

باتجاه  وسدد  المنطقة،  داخل 

أحمد  الحارس  لكن  الشباك، 

الموقف  مع  تعامل  الكسار 

بثبات. 

هدف  لتشهد   64 الدقيقة  وجاءت 

طريق  عن  اإليراني  للفريق  الفوز 

خطأ  استغل  الذي  أنصاري 

القميزي،  سعد  صالح  المدافع 

واستخلص الكرة لنفسه قبل أن 

يسدد في الشباك.
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في مباراة صعبة يتطلع خاللها الفريقان لحصد النقاط الثالث

العربي يخشى مفاجآت المرخية

الجولة  مباريات  من  الثاني  اليوم  منافسات  ضمن 

الخامسة عشرة لدوري نجوم QNB للموسم الكروي 

 .2023-2022

تفوق تاريخي 

لقاءات  بداية  منذ  المرخية  يتمكن  لم  تاريخيا 

النادي  على  فوز  أي  تحقيق  في   2000 عام  الفريقين 

العربي في كل البطوالت سواء الدوري أو كأس سمو 

األمير وحتى كأس الشيخ جاسم وكأس نجوم قطر 

 .Ooredoo وكأس

العربي  حقق  الموسم  هذا  من  األول  القسم  وفي 

السومة  لعمر  أيضا  نظيفين  بهدفين  االنتصار 

أن  يعني  ال  بالتأكيد  هذا  لكن  المساكني،  ويوسف 

المواجهة ستكون محسومة فالمرخية بقيادة مدربه 

الوطني عبد الله مبارك فريق عنيد وصعب المراس 

الدحيل  ضد  االخيرة  المباراة  في  قدمه  ما  والدليل 

البادئ  هو  وكان  كبيرة  مباراة  قدم  حيث  المتصدر، 

في   1-3 يخسر  أن  قبل  سعيد  لعلي   0-1 بالتقدم 

النهاية. 

مفاجأة قوية 

فجر  عشرة  الثالثة  الجولة  في  المباراة  هذه  وقبل 

نادي  على  بالفوز  الثقيل  العيار  من  مفاجأة  الفريق 

رحيل  من  الرغم  على  حتى  نظيفة،  برباعية  قطر 

للجزيرة  انتقل  الذي  حسين  أيمن  العراقي  مهاجمه 

في  الثامن  المركز  المرخية  .ويحتل  اإلماراتي. 

انتصارات   3 من  جمعها  نقطة   12 برصيد  الجدول 

15 هدفا،  5 هزائم، وسجل العبوه  و3 تعادالت مقابل 

مقابل 16 هزت شباك الفريق. 

أما النادي العربي بقيادة مدربه الوطني يونس علي 

برصيد  الترتيب  جدول  في  الثاني  المركز  فيحتل 

يريد  وهو  الدحيل،  أمام  نقاط   4 بفارق  نقطة   28
تعثره،  أمل  على  المتصدر  مطاردة  في  يستمر  أن 

واالنقضاض من جديد على الصدارة مرة أخرى. 

مهمة صعبة 

تكون  لن  المرخية  أمام  المهمة  أن  العربي  ويدرك 

التي  األخيرة  الشمال  مباراة  في  حدث  مثلما  سهلة، 

حسمها بصعوبة بهدف للعقيد عمر السومة بمهارة 

فردية رائعة. 

والعناصر  األسماء  من  عددا  الفريقين  كال  ويمتلك 

أن  يؤكد  الذي  األمر  وهو  المراكز  كل  في  المميزة 

كال  من  والندية  باإلثارة  حافلة  ستكون  المواجهة 

االنتصار  لتحقيق  القوية  رغبتهما  ظل  في  الفريقين 

وحصد النقاط الثالث كاملة.

{ من مباراة العربي والمرخية

سيكون سيناريو الفوز 
الكبير لنادي المرخية على 
نادي قطر حاضرا أمام أعين 

يونس علي مدرب العربي 
وكل الالعبين، خوفا من 

تكرار الخسارة الثقيلة التي 
تعرض لها القطراوي بعدما 

أصبح المرخية متخصصا 
في مواجهة الكبار والتفوق 

عليهم. 
لذلك سيحاول العربي تقديم 

أفضل ما لديه من أجل 
تحقيق الفوز خالل اللقاء 

الذي يستضيفه استاد حمد 
الكبير بالنادي العربي عند 
الساعة الرابعة و45 دقيقة 

اليوم الثالثاء 21 فبراير.

كل المباريات صعبة

جاهــزون للعربــي

العربي،  مدرب  علي  يونس  شدد 

المرخية  مواجهة  صعوبة  على 

علي  يونس  وقال  اليوم.. 

مواجهة  »تنتظرنا   :

أمام  صعبة  أخرى 

يقدم  الذي  المرخية 

طيبة  مستويات 

هذا الموسم«.

»المرخية  وأردف: 

على  العبون  لديه 

ولكن  جيد،  مستوى 

نقاط   3 الـ  حصد  هدفنا 

التوالي  على  الثالث  الفوز  وإحراز 

العربي:  مدرب  بالدوري«..وأضاف 

»واجهنا صعوبات كثيرة في مباراة 

أن  قبل  بالدوري،  األخيرة  الشمال 

نحقق الفوز بهدف نظيف«.

وواصل: »أرى أن كل مباريات 

الدوري  من  الثاني  الدور 

صعبة  ستكون 

وحاسمة في نفس 

وتتطلب  الوقت، 

من  كبيرا  تركيزا 

أجل الفوز«.

علي  يونس  وأكد 

فريقه  صفوف  أن 

اليوم  مباراة  في  مكتملة 

السليطي  الله  عبد  عودة  بعد 

الفريق  قوة  من  سيزيد  الذي 

الدفاعية.

مدرب  مبارك  الله  عبد  أكد 

الفريق  استعدادات  أن  المرخية 

سارت  العربي  لمواجهة 

بشكل جيد.

المواجهة   : وقال 

سهلة  تكون  لن 

وأن  خـــــاصـــــــــــة 

فريــــق  العربـــــي 

ويحتــــل  كبيــــــــر 

الوصـــيف  مركـــــز 

ويطمح  المنافسة  في 

للوصول إلى مركز الصدارة 

حاليا،  الدحيل  يحتله  الذي 

المباراة  يدخل  العربي  أن  كما 

على  فوزه  بعد  عالية  بمعنويات 

الشمال في الجولة الماضية.

وواصل عبدالله مبارك: المحترف 

الغيني جوس كوريا الذي 

تم التعاقد معه مؤخرًا 

بنسبة  سيشارك 

50 ٪ حسب ظروف 
حيث  المباراة، 

تدريجيا  سيتأقلم 

مع المجموعة.

طويــــنا  وأضـــاف: 

المبــــــاراة  صـــــفحـــــة 

فريق  أمام  خسرناها  التي 

الماضية،  الجولة  في  الدحيل 

على  كامل  بشكل  نركز  حيث 

المباراة المقبلة أمام العربي

محمد الجزار كتب

رضوان:
هدفنا الفوز

أكد خالد رضوان العب المرخية أن مباراة قوية 

أن  إلى  العربي، مشيرا  أمام  وصعبة تنتظرهم 

المنافس فريق كبير ويضم العبين مميزين، 

برغبة  للقاء  جاهزا  سيكون  المرخية  ولكن 

فيما   ، المباراة  نقاط  وكسب  الفوز  تحقيق 

شدد جاسم جابر العب العربي، على جاهزية 

الفريق لمواجهة المرخية .

للمباراة،  جيد  بشكل  مستعد  »الفريق  وقال: 

الـ  على  للحصول  وجاهزون  عالية  ومعنوياتنا 

3 نقاط«.

يونس علي:

عبد الله مبارك:

بين قطر والسيلية في الجولة »15« من الدوري

لقاء خارج التوقعات
والسيلية،  قطر  فريقا  اليوم  يلتقي 

من   15 الـ  الجولة  في  قوي،  لقاء  في 

 2022- للموسم   QNB نجوم  دوري 

في  بينهما  ستقام  والتي   ،2023
استاد  على  و45،  الرابعة  الساعة 

سحيم بن حمد بنادي قطر.

المباراة  تشهد  أن  المنتظر  ومن 

لرغبة  الفريقين،  بين  كبيرة  إثارة 

نظرًا  اآلخر  تخطى  في  منهما  كل 

بجدول  التقدم  في  لرغبتهما 

الترتيب.

ويسعى لتحقيق االنتصار لمواصلة 

بعد  الثاني،  المركز  من  االقتراب 

على  األخيرة  المباراة  في  فوزه 

بهدفين  الوكرة  وهو  قوي  منافس 

مقابل هدف، فيما سيكون السيلية 

جمع  لمواصلة  كبير  تحٍد  أمام 

في  نقاط   4 حصد  بعدما  النقاط، 

الشمال  على  بالفوز  مباراتين،  آخر 

بخمسة أهداف دون رد، ثم التعادل 

مع أم صالل بهدف لمثله. 

نادي  يحتل  جولة   14 مرور  فبعد 

قطر المركز الرابع برصيد 22 نقطة 

عن  األهداف  وبفارق  مباراة،   12 من 

السد صاحب المركز الثالث. 

المركز  السيلية  يحتل  فيما 

برصيد  األخير  وقبل  عشر  الحادي 

8 نقاط، بفارق األهداف عن أم صالل 
صاحب المركز الثاني عشر بنفس 

الرصيد من النقاط. 

لن  المهمة  أن  قطر  نادي  ويدرك 

فريق  استعادة  ظل  في  سهلة  تكون 

الالعبين  من  قوته  كاملة  السيلية 

المحترفين األجانب والمحليين. 

يوسف  قطر  نادي  مدرب  وسيعمل 

سفري على اختيار التشكيل األمثل 

وحاسمة  مهمة  تعد  التي  للمواجهة 

في كثير من األمور، ويمتلك الفريق 

الالعبين  من  مميزة  مجموعة 

سوريا  سيبستيان  ومنهم: 

واإلسباني  رسن  بشار  والعراقي 

واألرجنتيني  مارتينيز  خافي 

التعاقد  اإلعالن  تم  كما  باستوري، 

السويدي نبيل بهوي  المحترف  مع 

حتى 

نهاية الموسم لتدعيم الصفوف في 

الفترة القادمة. 

الطرابلسي  سامي  المقابل،  في 

لمواصلة  سيسعى  السيلية  مدرب 

لتحقيق  الجديدة  العروض  تقديم 

االبتعاد  أجل  من  إيجابية  نتيجة 

ظل  في  المتأخرة،  المراكز  عن 

في  وتقدمهم  منافسيه  ضغط 

سيحاول  هنا  ومن  الترتيب، 

والفنية  المعنوية  الحالة  استعادة 

والظفر  القطراوي  لتخطي  لالعبيه 

المغربي  وأكد  الثالث.  بالنقاط 

يوسف سفري مدرب فريق قطر على 

أن مواجهة السيلية مهمة لفريقه.

أشكر  الصحفي:  المؤتمر  في  وقال 

من  قدموه  ما  على  الالعبين  جميع 

فني  ومستوى  الفعل  وردة  جهود 

لعبنا  أننا  خصوصا  الوكرة،  أمام 

اإلرادة  أمام فريق كبير ومنظم، لكن 

يمة  لعز ا و

عن  راض  وأنا  فريقنا،  سمة  كانت 

النتيجة واألداء في مواجهة استحق 

فريقنا تحقيق الفوز.

خصوصية  لها  مباراة  كل  وأضاف:   

فإنه  للسيلية  وبالنسبة  ومختلفة، 

الجولتين  في  وتعادل  فوز  من  قادم 

مدرب  الفريق  ويقود  الماضيتين، 

أكن له احتراما كبيرا.

الطرابلسي  سامي  التونسي  وأكد 

نادي  مواجهة  بأن  السيلية  مدرب 

عشر  الخامس  األسبوع  في  قطر 

سهلة،  تكون  لن   QNB نجوم  لدوري 

ألنهم  كبرى،  أهمية  وتكتسب 

ويتميز  متماسكًا  فريقًا  سيواجهون 

على  العبين  ويمتلك  بالصالبة 

ممتازة  نتائج  ويقدم  مستوى  أعلى 

منهم  يتطلب  ما  وهو  الموسم  هذا 

التركيز  درجات  بأعلى  مواجهته 

والروح واإلصرار والعزيمة.

وحيد بوسيوف كتب

بين الوكرة وأم صالل.. اليوم

مواجهة الحسابات الخاصة

حمد  بن  سحيم  استاد  سيكون 

بنادي قطر، مسرحا لختام مباريات 

دوري  من  عشر  الخامس  األسبوع 

نجوم QNB للموسم -2022 2023.. 

عندما يلتقي فريقا أم صالل والوكرة 

اليوم  مساء   6:55 الساعة  تمام  في 

قوية  تأتي  ان  يتوقع  مباراة  في 

النقاط  عن  البحث  ظل  في  ومثيرة 

من  للخروج  والتعويض  الثالث 

له  يتعرض  الذي  الصعب  المأزق 

الفريقان.

األسابيع  في  خسر  الوكرة  فريق 

الدحيل  أمام  الماضية  الثالثة 

والغرافة ونادي قطر، وسيعمل بكل 

تأكيد على استعادة التوازن والعودة 

المستويات  لتقديم  جديد  من 

الوكرة  يدخل  المميزة..  والنتائج 

المباراة ويملك في رصيده 18 نقطة 

كان  أن  بعد  السادس  المركز  في 

ضمن فرق المربع.

بعض  يعاني  الوكرة  أن  ورغم   

الشيء إال أنه يدرك أهمية المواجهة 

وضرورة استعادة االنتصارات.

أم  اليوم  مباراة  في  الثاني  الطرف 

الخمس  مبارياته  فخالل  صالل 

العودة  إثر  الدوري  في  األخيرة 

سوى  يحصل  لم  التوقف،  من 

أمام  تعادله  من  واحدة  نقطة  على 

عشر  الرابع  األسبوع  في  السيلية 

واألخير.

موقف  في  فإنه  صالل  أم  فريق 

في  بتواجده  اآلن  حتى  صعب 

نقاط   8 برصيد  األخير  المركز 

بفارق األهداف عن السيلية )الحادي 

تكون  ألن  صالل  أم  يسعى  عشر(.. 

هذه المباراة بمثابة انطالقة جديدة 

وفي  الموسم  هذا  الدوري  في  له 

طالل  المغربي  المدرب  تولي  ظل 

أسابيع  عدة  قبل  المهمة  القرقوري 

الحالي  المدرب  رزق  لوسام  خلفًا 

لفريق الشمال.

مباراة من الصعب التكهن بنتيجتها 

بأهم  فريق  كل  يدفع  أن  ويتوقع 

إلنجاز  المواجهة  هذه  في  أوراقه 

المباراة  صورة،  أكمل  على  المهمة 

الفريقين  تعتبر صراعًا كبيرًا بين 

على تحقيق االنتصار في ظل رغبة 

الفريقين في الظفر بالنقاط.

وأكد المغربي طالل القرقوري مدرب 

لمواجهة  فريقه  جاهزية  صالل  أم 

في  نكون  أن  أتمنى  وقال:  الوكرة 

خاصة  وجاهزيتنا  تركيزنا  كامل 

القوية  الفرق  من  الوكرة  فريق  وأن 

مستوى  على  عناصر  تضم  والتي 

له  مباراة  وكل  عصرية  كرة  ويقدم 

ظروفها الخاصة.

الصقور  قدرات  من  اليقلل  وهذا 

ظروفه  لتجاوز  أيضا  يسعي  الذي 

أن  وعلينا  فيه  وقع  الذي  والموقف 

من  جهدنا  قصارى  ونبذل  نجتهد 

أجل تجاوز المباراة.

ماركيز  بارتولومي  اإلسباني  وقال 

تحضيرات  إن  الوكرة  مدرب  لوبيز 

يمتد  الفترة  هذه  خالل  الفريق 

متواصلة،  مباريات  ثالث  ليشمل 

تقديم  يحاول  أنه  إلى  مشيًرا 

األفضل للفريق خالل هذا األسبوع.

فإن  لالعبين  بالنسبة  لوبيز:  وقال 

ذلك  وبعد  للتدريب  يومين  لدينا 

لدينا مباراة أخرى خالل أربعة أيام، 

المباراة  على  فقط  اآلن  نركز  ولكننا 

المقبلة أمام أم صالل.

عوض الكباشي كتب
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مشعل إبراهيم النصر:

المستويات الفنية كانت رائعة
االتحاد  رئيس  النصر،  إبراهيم  مشعل  أكد 

قطر  بطولة  أن  والسهم،  والقوس  للرماية  القطري 

المفتوحة للشوزن، شهدت نجاحات كبيرة.

وقال في تصريحات صحفية له: اإلشادة كانت من 

التي شهدت  البطولة  المشاركة في  الوفود  جميع 

تواجد نخبة من أفضل الرماة على مستوى العالم، 

بمسابقة  للمنافسات  المميز  للختام  باإلضافة 

كوارد  البريطاني  البطل  فيها  تمكن  التي  التراب، 

هولي من تحقيق اللقب..وأضاف: البطولة بمثابة 

بروفة جيدة، قبل استضافة بطولة كأس العالم 

عدد  تواجد  تشهد  سوف  والتي  المقبل،  الشهر 

أكبر من الرماة والراميات.

كوارد هولي توج بلقب مسابقة التراب

ختـــام ناجــــح لبطولــــة قطــــر للشــــوزن
حصد الرامي البريطاني 
كوارد هولي بالميدالية 

الذهبية لمسابقة التراب 
لفئة الرجال، في ختام 

منافسات النسخة الـ11 من 
بطولة قطر المفتوحة 

للشوزن 2023، التي نظمها 
االتحاد القطري للرماية 
والقوس والسهم على 
مجمع ميادين لوسيل 

للعبة، على مدى 10 أيام، 
بمشاركة 156 العبا يمثلون 

52 دولة، من ضمنهم 30 
بطال عالميا وأولمبيا.

بعد  بالذهبية  كوراد  فوز  وجاء 

جولة  في  األول  المركز  احتالله 

متقدما  التراب،  لمسابقة  النهائي 

فيراري  لورينزو  االيطالي  على 

الميدالية  وحصد  ثانيا  حل  الذي 

الرامي  أحرز  فيما  الفضية، 

الميدالية  هيدنج  آرون  البريطاني 

بالمركز  حل  أن  بعد  البرونزية 

الثالث.

بتتويج  قام  المنافسات  وبنهاية 

يوسف  محمد  سعادة  الفائزين 

اللجنة  لرئيس  األول  النائب  المانع 

النصر  إبراهيم  ومشعل  األولمبية، 

للرماية  القطري  االتحاد  رئيس 

شاهين  وجاسم  والسهم،  والقوس 

المساعد،  السر  أمين  السليطي 

ومدير  باالتحاد  التنفيذي  والمدير 

البطولة.

أحرزت  السيدات،  فئة  وفي 

سبوتاكوفا  جانا  السلوفاكية 

ونالت  الذهبية،  الميدالية 

الميدالية  هالي  لوسي  البريطانية 

االيطالية  حصدت  فيما  الفضية، 

اليسيا ايازي الميدالية البرونزية.

البريطاني  حقق  الشباب،  فئة  وفي 

الذهبية،  الميدالية  بات  توماس 

توث  تيموتاج  السلوفاكي  وفاز 

مواطنه  ونال  الفضية،  بالميدالية 

الميدالية  هيروسكا  دانيال 

البرونزية.

فازت  الشابات،  فئة  وفي  وأخيرا 

كورتيزوفا  ايما  السلوفاكية 

بالميدالية الذهبية، وحصدت الهندية 

اشيما احالوات الميدالية الفضية.

ضمن  االسكيت  منافسات  وكانت 

للشوزن  المفتوحة  قطر  بطولة 

الماضي  /   األربعاء/     يوم  اختتمت 

المصري  من:  كل  فوز  وشهدت 

عزمي محيلبة بذهبية فئة الرجال، 

بارتيكوفا  دانكا  والسلوفاكية 

والبريطاني  السيدات،  فئة  بذهبية 

فئة  بذهبية  سميث  ميتشال 

القطرية  أحرزت  فيما  الشباب، 

فئة  ذهبية  األنصاري  عائشة 

الشابات.

{ من التتويج

بروفة ناجحة لكأس العالم

رواد الناصر يفوز بمسابقة فردي الشباب

سيطرة »قطراوية«
على بطولة زوجي الطاولة

أشاد جاسم شاهين السليطي، أمين السر 
المساعد والمدير التنفيذي باالتحاد القطري 

للرماية والقوس والسهم، بالمستويات 
الفنية التي ظهر بها الرماة والراميات في 

بطولة قطر المفتوحة للشوزن.

تصريحات  في  السليطي  وقال 

أبطال  مشاركة  له:  صحفية 

البطولة  في  والعالم  األولمبيين 

في  قوية  المنافسة  جعل 

البطولة،  من  النسخة  هذه 

مسابقة  مع  الختام  كان  وأمس 

المتسابق  بها  توج  التي  التراب، 

يليه  هولي،  كوارد  البريطاني 

البريطاني  ثم  لورنزو  اإليطالي 

أرون في المركز الثالث، في حين 

السلوفاكي  المنتخب  استحوذ 

فئة  في  التتويجات  منصة  على 

أيضا  شهدته  ما  وهو  السيدات 

بداية  في  االسكيت  منافسات 

البطولة.

وأشار إلى أن البطولة تعتبر بروفة 

لكأس العالم، حيث تعتبر فرصة 

المنظمة  للجان  بالنسبة  كبيرة 

التي أصبحت على أتم الجاهزية.

والعالم  األولمبياد  أبطال  وأضاف: 

سيستمرون معنا في معسكرات 

العالم،  كأس  غاية  إلى  تدريبية 

على  حافال  الميدان  سيكون  لذا 

مدار الساعة.

العالم  بطولة  ستعرف  وتابع: 

ورامية  راميا   460 مشاركة 

في  العالم  أنحاء  شتى  من 

والتراب،  االسكيت  مسابقتي 

مشاركة  البطولة  ستشهد  كما 

بالنسبة  أما  المختلط،  فئة 

سافر  فقد  الوطني  لمنتخبنا 

في  للمشاركة  الكويت  إلى 

قمنا  كما  للرماية،  آسيا  بطولة 

بطولة  في  الرماة  بعض  بإراحة 

في  للمشاركة  المفتوحة  قطر 

الشرشني. ريم  ومنهم  اآلسيوية 

بطولة  منافسات  على  التامة  السيطرة  في  قطر  نادي  نجح 

 2023 زوجي الشباب لكرة الطاولة للموسم الرياضي -2022 

والتي أسدل الستار على منافساتها أمس األول بصالة مركز 

إعداد وتدريب كرة الطاولة في رأس أبوعبود.

فيما تمكن النادي العربي عن طريق العبه رواد أكرم الناصر 

من التتويج بلقب مسابقة فردي الشباب، بعد أيام قليلة من 

تتويجه أيضا بلقب فردي الناشئين ليؤكد تميزه التام هذا 

الموسم.

جبران  إبراهيم  قطر  نادي  ثنائي  تمكن  الزوجي  بطولة  وفي 

وخالد اليافعي من الصعود لمنصة التتويج والحصول على 

ثنائي  على  النهائية  المباراة  في  التغلب  بعد  األول  المركز 

نادي الخور سلطان خالد الكواري ويوسف مجدي بنتيجة 3 

1- وباألشواط )11-5 و10-12 و11-3 و5-11(.
أحمد  ويوسف  قرني  عيد  أحمد  قطر  نادي  ثنائي  وكان 

عبدالظاهر قد منحا نادي قطر لقب بطولة زوجي الناشئين 

ثنائي  على  النهائية  المباراة  في  الفوز  بعد  قليلة  أيام  قبل 

النادي العربي رواد الناصر وأدي أروارا بنتيجة 3 1-.

وتم  كبيرة  مشاركة  شهدت  التي  الفردي  بطولة  في  أما 

تقسيم الالعبين بداية من دور الـ64، فقد تمكن العب النادي 

العربي رواد أكرم الناصر من الفوز بالمركز األول بعد تغلبه 

في المباراة النهائية على العب الخور سلطان خالد الكواري. 

وقام بتتويج الفائزين محمد أحمد الرميحي المدير التنفيذي 

الالعبين،  لجميع  الفني  بالمستوى  أشاد  والذي  لالتحاد، 

واألداء القوي الذي شهدته البطولة.

جاسم السليطي:

ل تأخره إلى الفوز بنتيجة »3 /  2« حوَّ

الغرافة يحبط مفاجأة الشمال

كتب

قلب الغرافة الطاولة على الشمال، في مباراة مثيرة 

بن  ثاني  استاد  على  أمس  أقيمت  الفريقين،  بين 

في   ،2/3 بنتيجة  فاز  حيث  الغرافة،  بنادي  جاسم 

.QNB الجولة الـ 15 من دوري نجوم

هدفين  عالء  أحمد  من  كل  الغرافة  أهداف  وسجل 

في  بلفوضيل  واسحاق   ،)59  ،39( الدقيقتين  في 

الدقيقة 49.

في  علوان  علي  من  كل  الشمال  هدفي  سجل  فيما 

الدقيقة 10 ورابحي يحي في الدقيقة 44.

المركز  22 نقطة في  إلى  الغرافة رصيده  رفع  وبهذا 

الخامس، فيما تجمد رصيد الشمال عند 10 نقاط 

في المركز العاشر.

وجاء الشوط األول قوي بين الفريقين، بما أن اللقاء 

تعرضا  الذي  الموقف  من  للخروج  لهما  فرصة  كان 

من  الغرافة  خسر  أن  بعد  الماضية  الجولة  في  له 

كل  يسعى  وبالتالي  العربي،  من  والشمال  السد، 

فريق للعودة والستعادة االنتصارات والظفر بالنقاط 

في  موقفه  تحسين  جاهدًا  كالهما  وحاول  الثالث، 

جدول الترتيب.

وتقدم الشمال بهدف مبكر في الدقيقة 10 عبر العبه 

الشمال،  من  حقيقية  فرصة  أول  في  علوان  علي 

وذلك بتسديدة قوية خارج منطقة العمليات فشل 

يوسف حسن حارس مرمى الغرافة.

باحثا  كبير،  بشكل  الكرة  بعدها  الغرافة  وسيطر 

دون  حال  مهاجميه  تسرع  لكن  التعادل  هدف  عن 

تمكنه من تسجيل هدف التعادل.

من  عالء  أحمد  فيها  تمكن  التي   ،39 الدقيقة  لتأتي 

تسجيل هدف التعادل برأسية رائعة، بعد عرضية 

من اسحاق بلفوضيل.

لفريق  التعادل  هدف  على  قوي  الشمال  رد  وكان 

تسجيل  من  يحيى  رابح  تمكن  حيث  الغرافة، 

في  خطأ  بعد   44 الدقيقة  في  لفريق  الثاني  الهدف 

المراقبة من مدافعي الغرافة.

لينتهي الشوط األول بتفوق الشمال بنتيجة 1/2.

في  الغرافة  تفوق  تظهر  األول  الشوط  إحصائيات 

 46 % مقابل   54 االستحواذ على الكرة بنسبة قليلة 

% للشمال.
منها  كرات   5 الغرافة  سدد  فقد  التسديدات  في  أما 

كرات   7 الشمال  سدد  فيما  المرمى،  على  كرتين 

منها كرتان أيضا على المرمى.

ركنية  مقابل  ركنيتين  على  الغرافة  وتحصل 

واحدة للشمال.

الفريقين،  بين  الثاني  الشوط  في  اإلثارة  وتواصلت 

حيث تمكن الغرافة من تسجيل هدف التعادل في 

الدقيقة 49 عبر الجزائري اسحاق بلفوضيل.

ولم يكتف الفهود بهدف التعادل، حيث سجل الهدف 

وهو  عالء  أحمد  بواسطة   ،59 الدقيقة  في  الثاني 

الثاني له في المباراة.

الشوط  في  الشمال  مهاجمي  فعالية  وتراجعت 

الثاني، فيما استفاق الغرافة هجوميا الذي استغل 

على  الطاولة  لقلب  له  سنحت  التي  الفرص 

عمر  من  تبقى  فيما  النتيجة  تتغير  الشمال..ولم 

بنتيجة  الغرافة  بفوز  اللقاء  لينتهي  الشوط،  هذا 

.2/3

وحيد بوسيوف
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اإلثارة تتواصل بـ »قطر إكسون موبيل للتنس«

موراي يتأهل.. وفيرداسكو يودع

قطر  بطولة  منافسات  اليوم  تتواصل 

للتنس  المفتوحة  موبيل  إكسون 

والتي  الـ31  2023 في نسختها  للرجال 

على  للعبة  القطري  االتحاد  ينظمها 

وتستمر  الدولي  خليفة  مجمع  مالعب 

حتى يوم 25 فبراير الجاري بمشاركة 

كبيرة من المصنفين األوائل عالميا.

كبيرة  إثارة  شهد  قد  أمس  يوم  وكان 

البريطاني  النجم  مباراة  خالل  خاصة 

لورينزو،  اإليطالي  أمام  موراي  اندي 

من  للغاية  قويا  أداء  شهدت  حيث 

بتفاعل  وحظيت  الالعبين  جانب 

الرئيسي  الملعب  في  الجماهير 

فبعد  للتنس.  الدولي  خليفة  بمجمع 

أن تأخر موراي بالمجموعة األولى نجح 

المجموعة  في  بفوزه  للمباراة  وعاد 

للمجموعة  المباراة  لتذهب  الثانية 

الفاصلة التي حسمها موراي بصعوبة 

لمجموعة  بمجموعتين  وفاز  كبيرة 

شهد  كما   .)6-7  ،1-6  ،6-4( بواقع 

االسترالي جيسون  يوم أمس تحقيق 

الفوز  عالميا   79 المصنف  كوبر 

كازبيكوفيتش  أصالن  الروسي  على 

الـ98 عالميا، بعد انسحاب  المصنف 

االسترالي  الالعب  كان  حيث  األخير، 

لصالحه  األولى  المجموعة  حسم  قد 

7-6، لكن لم يتمكن الروسي  بنتيجة 

وقرر  المباراة  إكمال  من  أصالن 

االسترالي  الالعب  ليتأهل  االنسحاب، 

وتلقى  عشر.  الستة  دور  إلى  مباشرة 

اإلسباني فرناندو فيرداسكو   المصنف 

قاسية  خسارة  العالم،  على  الـ133 

كريستوفر  االسترالي  نظيره  أمام 

عالميا  الـ96  المصنف  أوكونيل 

بمجموعتين مقابل واحدة، بواقع 1-6 

اإلسباني  النجم  ليودع  و0-6،  و6-3 

حين  في  مبكرًا،  المنافسة  المخضرم 

المشوار  االسترالي  نظيره  سيواصل 

بعد األداء القوي الذي قدمه أمس.

المنافسات  تتواصل  أن  المقرر  ومن 

الدور  مباريات  الستكمال  اليوم 

الهولندي  يلتقي  حيث  الرئيسي، 

الـ61  المنصف  جريكسبور  تالون 

الفرنسي كوينتن هاليس  عالميا مع 

يلعب  كما  عالميا،  الــ61  المصنف 

المصنف  روسوفووري  إميل  الفنلندي 

دانيال  البريطاني  مع  عالميا  الـ52 

إيفانز   المصنف الـ29 عالميا، ويواجه 

أوالدزيميرافيتش  إيليا  البيالوسي 

إيفاشكا المصنف الـ 77 عالميا نظيره 

زندشلب  دي  فان  بوتش  الهولندي 

المصنف الـ35 على العالم.

باوتيستا  روبرتو  اإلسباني  ويلعب 

والفائز  عالميا  الـ14  المصنف  أغوت 

بلقب النسخة الماضية في الدور الـ32 

فوكسوفيكس  مارتون  المجري  مع 

ويقابل،  عالميا،   75 الـ  المصنف 

شلباية  الله  عبد  األردني  ويقابل 

الكوري  مع  عالميا   399 المصنف 

الـ  المصنف  وو  سون  كوون  الجنوبي 

63 عالميا.

{  موراي قدم مباراة قوية أمس

عادل النجار كتب

} تصوير- محمود حفناوي

زفيريف:

رحلة العودة
من اإلصابة شاقة

أشاد األلماني أليكسندر زفيريف المصنف 

األول ببطولة قطر إكسون موبيل المفتوحة، 

بالمستوى العام للبطولة، مؤكدا حرصه على 

المشاركة والتواجد وتطلعه للمنافسة على 

اللقب.

وقال في المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس 

»سعادتي كبيرة بالعودة لمنافسات التنس 

بعد اإلصابة التي تعرضت لها، وأعلم أن رحلة 

العودة صعبة وشاقة لكني سأعمل على 

استعادة كامل جاهزيتي من أجل تقديم كل 

ماعندي«.

وأضاف »كان من المفترض أن أعود إلى 

المالعب في شهر سبتمبر الماضي ولكن توجب 

االنتظار لشهرين آخرين في قرار محبط للغاية 

بالنسبة لي من الناحية الذهنية لكني سأعمل 

على تجاوز كل ذلك«.

{  زفيريف

اليوم.. رفقة الجزيري بالزوجي

شـنان يخـوض لقــاء قويا
الوطني  منتخبنا  العب  يبدأ 

مشواره  شنان  مبارك  للتنس، 

الزوجي  منافسات  في  اليوم 

موبيل  إكسون  قطر  ببطولة 

زميله  رفقة  يخوض  عندما 

مباراة  الجزيري،  مالك  التونسي 

الهولندي  الثنائي  أمام  الزوجي 

وماتوي  هاسي  روبن  من  المكون 

النهائي  ثمن  الدور  في  ميدلكوب 

أخرى  مباريات   4 وتقام  للبطولة 

في منافسات الزوجي اليوم، حيث 

الدور  منافسات  أمس  اختتمت 

كبيرة  وندية  قوة  وسط  الرئيسي 

شنان  أمام  فرصة  المنافسة  وستكون 

لكسب المزيد من القوة واالحتكاك.
{  مبارك شنان

المهندس محمد الخوري:

البطولة فرصة للترويج السياحي
أعلن االتحاد القطري للتنس واالسكواش والريشة الطائرة عن عقد اتفاقية شراكة مع وزارة 

البلدية للترويج لحديقة بيت الباندا.

ووقع االتفاقية كل من السيد طارق زينل أمين السر العام لالتحاد القطري للتنس واالسكواش 

والريشة الطائرة والمهندس محمد الخوري مدير إدارة الحدائق 

العامة بوزارة البلدية.

مدير  الخوري  محمد  المهندس  أكد  جانبه  من 

بطولة  أن  البلدية  بوزارة  العامة  الحدائق  إدارة 

قطر إكسون موبيل للتنس للرجال ستكون 

الباندا  بيت  لحديقة  ترويجية  منصة 

السياحية  المعالم  أحد  باعتبارها 

قطر  في  ليس  نوعها  من  الفريدة 

الشرق  منطقة  في  بل  وحسب 

دولة  »تعتبر  وأضاف  األوسط. 

قطر، أول دولة في الشرق األوسط 

من  العمالق  الباندا  تصلها 

الدولة رقم  الصين، وتعتبر 

العالم  مستوى  على   20
فيها  يتواجد  التي 

الباندا العمالق«.

{  المهندس محمد الخوري

إلياسيم :

أحلم باللقب
في أول مشاركة

عقد أمس في المركز اإلعالمي 

مؤتمر صحفي لالعب التنس 

الكندي فيلكس أوجيه 

إلياسيم الذي عبر عن سعادته 

بالمشاركة في بطولة قطر 

إكسون موبيل المفتوحة 

للتنس للرجال للمرة األولى 

في تاريخه، مؤكدًا أنه من 

المهم دائماً أن يتعرف الالعب 

على أماكن جديدة. وأكد 

الالعب أنه يشارك في جميع 

البطوالت بنفس الهدف وبنفس 

الطريقة حيث يتعامل مع 

البطوالت مباراة بمباراة وقال 

»هدفي األساسي بالطبع هو 

الفوز بالبطولة إذ أدرك أنني 

يمكنني الفوز بهذه النوعية من 

البطوالت«.

سعيد بدعم والدتي من الدوحة
عن  موراي  آندي  البريطاني  النجم  أعرب 

الستة  لدور  بالتأهل  الكبيرة  سعادته 

بعد  موبيل  اكسون  قطر  ببطولة  عشر 

فوزه على منافسه اإليطالي أمس، حيث 

والتأهل  بالفوز  كبيرة  »سعادتي  قال 

ومواصلة المشوار في البطولة، والحقيقة 

الفوز  هذا  في  ساهمت  عديدة  عوامل  أن 

على  والقدرة  والخبرة  الجمهور  منها 

التعامل مع الضغط الكبير الذي تحملته 

اللقاء  المباراة، ونجحت في حسم  خالل 

وأضاف:  بالتأهل«  للغاية  سعيد  وأنا 

في  نجاحي  من  يتجزأ  ال  جزء  »والدتي 

قل  حضورها  أن  صحيح  التنس،  عالم 

تدريجيا في الفترة األخيرة على مستوى 

على  حرصت  لكنها  والسفر،  الحضور 

في  هنا  لمساندتي  والتواجد  الحضور 

الدوحة، وأنا سعيد بذلك وأتمنى مواصلة 

أن  بالذكر  الجدير  بنجاح«.  المشوار 

الستة  دور  في  زفيريف  سيواجه  موراي 

تحظى  كبيرة  قمة  مباراة  في  عشر 

العالم،  حول  التنس  عشاق  باهتمام 

وكان موراي قد فاز بلقب البطولة مرتين 

في  و2009، ويشارك   2008 عامي  قبل  من 

هذه النسخة ببطاقة دعوة.

آندي يتحدث عن االنتصار ويؤكد:

عبدالله شلباية:

قـطــر منحتــني فرصــة تاريخية
قطر  لبطولة  المنظمة  اللجنة  منحت 

لالعب  دعوة  بطاقة  موبيل  اكسون 

ظل  في  شلباية  عبدالله  األردني  التنس 

العرب  الالعبين  دعم  على  قطر  حرص 

ومنحهم فرصة لالستفادة من أجل التطور 

في  التنس  نجوم  نخبة  تواجد  ظل  في 

في  الالعب  وقال  البطولة.  خالل  العالم 

هذه  في  »تواجدي  اإلعالم  لوسائل  حديث 

كبيرة  خطوة  بمثابة  الرائعة  البطولة 

في  بالتواجد  سعيد  وأنا  مسيرتي،  في 

تدفعني  خطوة  تكون  أن  وأتمنى  قطر، 

مؤكدًا  العالمي«،  التصنيف  في  لألمام 

شعوره بالفخر لتمثيل بلده في البطولة 

المقامة على أرض عربية، مشيرًا إلى أنه 

ومن  مشرف.  مستوى  لتقديم  يسعى 

المقرر أن يخوض مواجهة قوية مع الكوري 

الجنوبي كوون سون المصنف 63، حيث 

أنها مباراة  »أعلم  للقاء وقال  أكد جاهزيته 

صعبة لكني سأعمل على تقديم كل ما 

أستطيع من أجل تحقيق الفوز«.

{  عبدالله شلباية

خالل إعالن الشراكة مع إكسبو الدوحة.. طارق زينل:

حـــريصــــون على دعـم
البــيـئـــــة فـــي مجتـــمعــنــا

واالسكواش  للتنس  القطري  االتحاد  أعلن 

شراكة  اتفاقية  عقد  عن  الطائرة  والريشة 

الدوحة   2023 إكسبو  لمعرض  للترويج 

للبستنة الذي تستضيفه دولة قطر خالل 

 28 وحتى  المقبل  أكتوبر   2 من  الفترة 

من  كل  االتفاقية  ووقع   .2024 مارس 

العام  السر  أمين  زينل  طارق  السيد 

واالسكواش  للتنس  القطري  لالتحاد 

محمد  والمهندس  الطائرة  والريشة 

 2023 إلكسبو  العام  األمين  الخوري 

زينل  طارق  السيد  وقال  الدوحة. 

القطري  لالتحاد  العام  السر  أمين 

والريشة  واالسكواش  للتنس 

المؤتمر:  خالل  له  كلمة  في  الطائرة 

الشراكة  هذه  خالل  من  نتطلع  نحن 

رفع  بشأن  المعرض  أهداف  دعم  إلى 

واألفراد  المجتمع  لدى  الوعي  مستوى 

ومكافحة  البيئة  على  المحافظة  بأهمية 

التصحر وتقليل انبعاثات الكربون، إضافة 

إلى تعزيز التعاون الدولي فيما يتعلق بقضية 

تغير المناخ. وأضاف »يسعدنا أن تكون بطولة 

قطر إكسون موبيل منصة للترويج لهذا المعرض 

فيما   2030 الوطنية  قطر  رؤية  مع  تماشيا  يقام  الذي 

يتعلق بتحقيق التنمية المستدامة«.
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في ثاني أيام فئة المجاهيم

»الرموز« تتوزع بين المالك

منافسات  خصصت  الثاني  ولليوم 

لسن  المجاهيم  من  األمس 

أمام  اإلبل  تبارت  حيث  الحقايق، 

ستة  مدار  على  التحكيم  لجنة 

ودولي  تالد  بالمحلي  بدأت  أشواط 

ودولي  شرايا  بالمحلي  مرورا  تالد 

والقعدان  بالتحدي  وانتهت  شرايا 

المفتوح.

المنظمة  اللجنة  رصدت  وقد 

قدرها  مالية  وجائزة  رمز  للمهرجان 

المركز  لصاحب  ريال  ألف   100
تالد،  محلي  الحقايق  شوط  من  األول 

محمد  نصيب  من  ذهبت  والتي 

اإلبل  مالك  المري  النابت  علي  حمد 

»الخروفة«، ليحل شعار مبارك علي 

»مقطوفة«  مع  المري  النجم  جابر 

المالية  والجائزة  الوشاح  ويحصد 

ناصر  وجاء  ريال،  ألف   60 وقدرها 

»مطلوبة«  مالك  دلموك  ناصر  حمد 

الوشاح  وينال  الثالث  المركز  على 

50 ألف ريال. والجائزة المالية 

المشاركين  من  كبير  ترقب  ووسط 

شوط  في  النتيجة  إعالن  قبل 

مبارك  احتفل  تالد،  دولي  الحقايق 

مع  المري  النابت  علي  محمد 

والجائزة  بالرمز  بالفوز  جماهيره 

وذلك  ريال،  ألف   120 وقدرها  المالية 

عن طريق »العشوا«.

سالم  حمد  سنيد  أعلن  وقد  هذا 

األول  بالمركز  فائزًا  الدعيه  سنيد 

ليتوج  شرايا،  المحلي  شوط  في 

 120 وقدرها  المالية  والجائزة  بالرمز 

ألف ريال، وذلك على ظهر »الطافح«. 

والمخصص  األشواط  رابع  وفي 

سيف  تمكن  شرايا،  دولي  للحقايق 

الدوسري  الهوامله  جوينان  محمد 

مالك »عالمة« من حسم اللقب والفوز 

 150 وقدرها  المالية  والجائزة  بالرمز 

ألف ريال.

حمد  سعيد  مبارك  نجح  بينما 

شوط  قمة  حسم  في  الجهويل 

بالرمز  متوجًا  تحدي،  الحقايق 

ألف   200 الكبرى  المالية  والجائزة 

»سليمة«  لمحبيه  قدم  عندما  ريال 

مالك  ليحل  األول،  بالمركز  لتفوز 

محمد  مبخوت  سعد  »معروفة« 

الدوسري.  المقابلة 

محمد  استطاع  األشواط،  آخر  وفي 

أن  المري  اليربوعي  محمد  طحنون 

برمز  ويتوج  الفائزين  بركب  يلحق 

ريال  ألف   100 قدرها  مالية  وجائزة 

في  األول  المركز  على  لحصوله 

عن  مفتوح  قعدان  الحقايق  شوط 

»الحاكم«. طريق 

تواصلت منافسات فئة المجاهيم ضمن منافسات مهرجان قطر 
لإلبل »جزيالت العطا« في نسخته الثانية بميدان لبصير والذي يستمر 
حتى السادس والعشرين من فبراير الجاري بمشاركة واسعة من اإلبل 

القطرية والخليجية.

كتب         عوض الكباشي

ذيب: المنافسة قوية
أعرب ذيب محمد علي النابت المري مالك »الخروفة« عن 

سعادته البالغة بإحراز المركز األول في شوط حقايق 

تالد محلي في فئة المجهاهيم عن سعادته الكبيرة 

لهذا التتويج المستحق وصرح عقب تتويجه بالرمز: 

اليمكنني وصف شعوري بهذا الفوز خاصة أنه تحقق في 

أول مشاركة لنا بالمهرجان وأود أن أهنئ وأشكر القائمين 

والمسوؤلين عن المهرجان على حسن االستقبال الذي 

حظي به جميع المشاركين وعلى التنظيم الجيد 

للمهرجان الذي يعتبر من أفضل المهرجانات على 

المستوى الخليجي. وتابع المري قائال: إن المنافسة في 

الشوط لم تختلف عنها في باقي األشواط بالمهرجان حيث 

إنها حفلت بالقوة والصراع بين المالك غير أن كل واحد 

منهم نال المركز الذي يستحقه.. وبسؤاله عن ساللة 

»الخروفة« قال هي تالد وابوها وامها تالد، وساللة ابوها ام 

صوتان مغريب ولد الحاكم وتوفي العام الماضي.

الدعية: الرمز مستحق
أكد سنيد حمد سالم سنيد الدعية الذي 

أحرز المركز األول في حقايق شرايا محلي لفئة 

المجاهيم عبر »الطافح« على أنه استحق الرمز 

على الرغم من قوة المنافسة فيه حيث شارك فيه 

العديد من المالك المميزين الذين أعدوا وجهزوا 

حاللهم أفضل تجهيز للمهرجان. وقال الدعية في 

تصريحه: الحمد لله على فوزنا بالناموس في 

الشوط وذلك بتوفيق من الله في شوط قوي جدا، 

ولكن »الطافح« كان مرشح من قبل إلحراز المركز 

األول واستطاعت تحقيق ذلك ولم تخيب الظن.

وأوضح أنه كان واثقا من فوزه في هذا الشوط وإال 

أنه لم يشارك في المهرجان وفي هذا الشوط الذي 

قال عنه بأنه قوي للغاية، وعن المستوى العام 

للمهرجان هذا الموسم مقارنة بالموسم الماضي 

قال جزيالت العطا من أفضل المهرجانات على 

المستوى الخليجي والمنافسة فيه قوية.

بن هادي: نشعر بفرحة كبيرة
شدد فرج بن هادي بن هليل مالك »النادرة« على 

أهمية الفوز بالمركز الثاني في شوط حقايق 

دولي شرايا لفئة المجاهيم بمهرجان قطر 

لإلبل.. وقال بن هليل في تصريحه بعد انتهاء 

مراسم التتويج: شعورنا في الحقيقة ال يمكن 

وصفه.. نشعر بفرحة كبيرة لفوزنا بالمركز 

الثاني في شوط حقايق دولي شرايا، وقال: 

لله الحمد تمكنت »النادرة« من الحصول على 

المركز الثاني وسط منافسة قوية ومشاركة 

خليجية كبيرة. وتوجه مالك »النادرة« بالشكر 

الجزيل للمسؤولين على المهرجان، مشيدا 

بالتنظيم المحمكم والجيد له قائال: نشكر 

قيادتنا الرشيدة والقائمين على المهرجان على 

التنظيم المميز والدعم الالمحدود لهذا الموروث 

الشعبي.

تنظمه لجنة االحتفاالت بالمكتب الهندسي الخاص.. اليوم

انطالق مهرجان سوق واقف للفروسية

مهرجان  فعاليات  الثالثاء  اليوم  مساء  تنطلق 

الرابعة،  نسخته  في  للفروسية  واقف  سوق 

بالمكتب  االحتفاالت  لجنة  من  بتنظيم  المقام 

الخاص، وسط مشاركة كبيرة لمالك  الهندسي 

الخيل محليا وخارجيا. 

واقف  لسوق  الغربية  بالساحة  المهرجان  ويقام 

أن  بعد  الجاري،  فبراير  شهر  من   28 يوم  حتى 

االستعدادات  كافة  المنظمة  اللجنة  أكملت 

للمهرجان  الماضية  النسخ  أن  علما  النطالقته، 

2018، وحققت نجاحا الفتا  الذي انطلق في العام 

وإقباال كبيرا من الجمهور على الفعاليات.

عبدالرحمن  السيد  قال  المناسبة،  وبهذه 

النعمة المشرف العام على المهرجان، إن اللجنة 

جوائز  للمهرجان  المنظمة  خصصت  المنظمة 

مالية قيمة تصل إلى 6.4 مليون ريال قطري توزع 

على الفائزين بالمراكز األولى في البطولتين من 

حتى  األول  ومن  التصفيات  في  الثامن  حتى  األول 

الثالث في النهائيات. 

لمهرجان  من  الحالي  العام  نسخة  أن  وأضاف   

تتميز بالمشاركة الكبيرة من الدول الخليجية، 

حيث يصل عدد الخيل المشاركة من الخارج ما 

يقارب 57 رأسا، كما ان تاريخ 24 ستقام مسابقة 

الحالي  العالم  نسخة  في  الصغار  للفرسان 

المهرجان  من  غيره  من  واقف  سوق  يميز  ما  وهو 

أسماء  تحمل  فرق  بمشاركة  بالخيل  الخص 

يضم  المهرجان  أن  كما  قطر  في  القديمة  األحياء 

قبل  من  تمارس  كانت  التي  األلعاب  بعض 

األطفال في السابق منها الكندري.

الخيل  لبطولة  المهرجان  من  األولى  الثالثة  األيام 

 151 بمشاركة   ،A الدرجة  من  األصيلة  العربية 

مختلفة،  عمرية  فئات   10 من  الخيل،  من  رأسا 

والمشاركة  دولية  البطولة  هذه  أن  إلى  مشيرا 

فيها من دولة قطر وخارجها.

الشهر   27 إلى   25 من  الفترة  أن  النعمة  وأوضح 

إقامة  ستشهد  المهرجان،  أيام  من  الحالي 

العربية  الجزيرة  لخيل  الدولية  قطر  بطولة 

أن  مبينا  رأسا،   154 فيها  ويشارك  األصيلة، 

عمر  من  عشرة  الثانية  هي  الحالية،  النسخة 

لمزاد  فخصص  فبراير   28 يوم  أما  البطولة.  هذه 

إلى  الفتا  الجمال«،  »فئة  األصيلة  العربية  الخيل 

فيه  تشارك  خيل  كل  أن  هي  المزاد  هذا  ميزة  أن 

ستباع ولن تسترجع.

وجود  إلى  المهرجان  على  العام  المشرف  وأشار 

بينها  من  للمهرجان  مصاحبة  أخرى  فعاليات 

مستلزمات  لبيع  تخصيصها  تم  أكشاك 

وترفيهية  متنوعة  فعاليات  بجانب  الفروسية، 

القطار  وركوب  البوني  سباق  مثل  لألطفال 

عن  فضال  وغيرها،  األصيلة  العربية  والهجن 

وكراسي  ومناطق  للعائالت،  أماكن  تخصيص 

أيام  طيلة  تقام  التي  الفعاليات  خالل  للجمهور 

مساء،  الرابعة  الساعة  من  بدءا  المهرجان 

المهرجان  وحضور  زيارة  إلى  الجميع  داعيا 

أن  إلى  ونوه  المختلفة.  بفعالياته  واالستمتاع 

المنظمة  اللجنة 

إقامة  على  حريصة 

الفروسية  مهرجان 

دعما  سنويا 

لهذا  وإحياء  للمالك 

الرتباطه  التراث 

بالمجتمع  الوثيق 

القطري.

{ عبد الرحمن النعمة

مشاركة »57« رأسا من الخليج.. وبطولة خاصة للصغار»6.4« مليون ريال جوائز بطولتي جمال الخيل

عبد الرحمن النعمة: الدعوة عامة 

لالستمتاع بالفعاليات المتنوعة

الدوحة           $


