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في ختام مباريات الجولة »15« من الدوري

أم صـالل والوكــرة »حـبـايـب«
في  سلبيا  والوكرة  صالل  أم  تعادل 

أمس  مساء  الفريقين  جمع  لقاء 

بملعب سحيم بن حمد بنادي قطر 

في منافسات الجولة الـ15 من دوري 

نجوم QNB موسم 2022 /   2023.

يرتفع  السلبية  النتيجة  بهذه 

ويبقى  نقاط   9 إلى  صالل  أم  رصيد 

يرتفع  بينما  األخير  المركز  في 

ويبقى  نقطة   19 إلى  الوكرة  رصيد 

في المركز السابع.

لم  االمس  مواجهة  من  أولى  دقائق 

الرغم  على  الكبيرة  الخطورة  تشهد 

من ان كل فريق دفع بأهم أوراقه في 

على  المهمة  إلنجاز  الُمواجهة  هذه 

أكمل صورة، اال ان اغلب الوقت كان 

بعض  مع  الملعب  وسط  في  اللعب 

الطلعات الهجومية هنا وهناك.

األفضل  هو  كان  الوكرة   
َّ

أن ورغم 

بعض  ويعاني  االحيان  اكثر  في 

أهمية  يدرك  كان  أنه  إال  الشيء، 

استعادة  وضرورة  المواجهة 

اآلخر  الجانب  وفي  االنتصارات 

هذه  تكون  ألن  كذلك  صالل  أم  عمل 

له  جديدة  انطالقة  بمثابة  المباراة 

في الدوري هذا الموسم.

اللعب  شوط  من  ساعة  نصف  مّر 

كل  على  مفتوحة  مواجهة  في  األول 

عن  البحث  ظل  في  االحتماالت 

للخروج  والتعويض  الثالث  النقاط 

يتعرض  الذي  الصعب  المأزق  من 

عن  البحث  في  سواء  الفريقان  له 

أو  الكبار بالنسبة للوكرة،  مكان مع 

الهروب من القاع بالنسبة ألم صالل.

ومع انطالق الشوط الثاني عمل كل 

سريع  هدف  تسجيل  على  فريق 

الدفاع  ان  اال  اللقاء  نقاط  به  يخطف 

االكثر  هم  كانوا  المرمى  وحراس 

تنوعا  شهد  والذي  اللقاء  في  تركيزا 

كبيرا في اللعب.

وبعد الفرصة الضائعة من أم صالل 

دخل  قد  بالخطر  االحساس  كان 

الذي  الوكراوي  الفريق  العبي  في 

عمر  طريق  عن  كبيرا  هجوما  شن 

ومن  صالل  أم  دفاع  ولكن  وداال  علي 

خلفهم الحارس خليفة ابوبكر كانوا 

في الموعد وقدموا أداء متميزا إلى ان 

المباراة  نهاية  صافرة  الحكم  اطلق 

بالتعادل السلبي.

محمد المغيصيب: منتخبنا استحق الفوز على فلسطين

عنابي السلة يتأهل للتصفيات اآلسيوية
لكرة  األول  الوطني  منتخبنا  تأهل 

المؤهلة  النهائية  للتصفيات  السلة 

تغلبه  بعد  آسيا  كاس  لنهائيات 

األول  الفلسطيني  المنتخب  على 

التي  المواجهة  في   57 /60 بنتيجة 

جمعت بينهما أمس بصالة لوسيل 

التي  القطرية  العاصمة  بالدوحة 

التصفيات  منافسات  تحتضن 

كاس  لنهائيات  المؤهلة  النهائية 

آسيا.

األول  القطري  المنتخب  ويخوض 

اليوم،  مبارياته  ثالث  السلة  لكرة 

مساء  السابعة  الساعة  تمام  وفي 

وذلك  الكويت..  يواجه  عندما 

األغراض..  متعددة  لوسيل  بصالة 

بعد  ترتيبية  مواجهة  تعتبر  وهي 

التأهل  بطاقة  المنتخب  خطف  أن 

للدور الثاني. وكان منتخبنا الوطني 

العراقي  المنتخب  أمام  خسر  قد 

بنتيجة )70 - 75(، مساء أمس األول 

ضمن  بالدوحة،  لوسيل  صالة  على 

آسيا  لكأس  المؤهلة  التصفيات 

األولى  بالفترة  العنابي  تقدم   .2025
العراقي  المنتخب  لكن   ،)19  -  20(

تفوق في الثانية )42 - 35(.

منتخب  فاز  المنافسة  نتائج  ومن 

لكرة  اإلمارات  منتخب  على  العراق 

ثاني  في  أمس   ،82  -  74 السلة 

من  الثانية  النافذة  في  مباريات 

إلى  المؤهلة  اآلسيوية  التصفيات 

صالة  على  المقامة  آسيا  كأس 

لوسيل في قطر،ورفع العراق رصيده 

الذي  اإلمارات  لـ   6 7 نقاط مقابل  إلى 

النافذة  إلى  تأهله  مصير  تأجل 

مباراته  إلى  التصفيات  من  الثالثة 

الحاسمة اليوم األربعاء أمام منتخب 

عن  فيها  بديل  ال  والتي  فلسطين 

الفوز من أجل التمسك بأمل التأهل 

 6 أصل  من  منتخبات   4 ضمن 

تشارك في التصفيات.

لالتحاد  التنفيذي  المكتب  وكاَن 

قارة  في   )FIBA( السلة  لكرة  الدولي 

استضافة  الدوحة  إلى  أسند  آسيا 

مشاركة  تشهُد  والتي  التصفيات 

السلة  لكرة  األول  الوطني  منتخبنا 

مع  األولى،  المجموعة  ضمن 

ُعمان،  وسلطنة  اإلمارات  منتخبي 

الثانية  المجموعُة  ضمت  بينما 

وفلسطين  الكويت  منتخبات 

المنتخبات  وستتنافُس  والعراق. 

المقسمة  التمهيدية  التصفيات  في 

بين المنطقتين الغربية والشرقية، 

إلى التصفيات  8 فرق  بحيث تتأهُل 

السلة  لكرة  آسيا  لكأس  الرئيسية 

ال  المنتخبات  إلى  لتنضَم   ،2025
إلى  سابق  وقت  في  تأهلت  التي   16

كأس آسيا 2022.

المغيصيب  محمد  قدم  وبدوره 

الوطني  المنتخب  لالعبي  التهنئة 

عليها  انتهت  التي  للنتيجة  األول 

بطاقة  وخطفهم  االمس  مواجهة 

مواصلة  للمنتخب  متمنًيا  التأهل 

التميز في قادم الميعاد.

أن  المغيصيب  سعد  محمد  وأكد 

العبي منتخبنا الوطني للكرة السلة 

قويا  أداء  وقدموا  الموعد  في  كانوا 

قوية  مباراة  بعد  الفوز  واستحقوا 

الشقيق  الفلسطيني  المنتخب  مع 

الذي يضم العبين متميزين.

وفي ختام حديثه قال رئيس االتحاد 

للمرحلة  للتحضير  نعمل  القطري: 

بطاقة  لخطف  ونسعى  المقبلة 

التأهل للنهائيات اآلسيوية من خالل 

لها  سيكون  التي  األخيرة  المرحلة 

تحضير مبكر.

{ محمد المغيصيب

كتب         عوض الكباشي

أدعم الطائرة الشاطئية 
إلى نهائي كأس االتحاد اآلسيوي

القطري  المنتخب  تأهل  قنا-  الدوحة- 

شريف  الثنائي  من  المكون  أ«  »قطر 

المباراة  إلى  تيجان،  وأحمد  يونس 

االتحاد  كأس  بطولة  لمنافسات  النهائية 

الشاطئية  الطائرة  للكرة  اآلسيوي 

آسيا،  غرب  منطقة   - والسيدات  للرجال 

الغرافة  مالعب  على  أمس  انطلقت  التي 

آسيا  كأس  لبطولة  والمؤهلة  الشاطئية، 

»الكونتيننتال«.

فوزه  بعد  القطري  المنتخب  تأهل  وجاء 

بشوطين  أ«  »فلسطين  منتخب  على 

نظيفين بواقع »21 - 10« و»21 - 14« وعلى 

أيضا  نظيفين  بشوطين  ب«  »فلسطين 

8« في المباراتين  11« و»21 -  وبواقع »21 - 

اللتين أقيمت بينهما أمس.

ب«  »قطر  القطري  المنتخب  ودع  كما 

المكون من الثنائي محمود عصام وعبدالله 

أمام  خسارته  إثر  المنافسات  نسيم 

بواقع   )2  - )صفر  بنتيجة  ب«  »فلسطين 

»21 - 13« و»18 - 21« و»12 - 15«.

النهائي  في  القطري  المنتخب  وسيلتقي 

العماني  نظيره  »الخميس«  غدا  المقام 

على  فوزه  بعد  النهائي  إلى  بدوره  المتأهل 

فاز  حيث  مباراتين،  في  السعودي  نظيره 

 2( بنتيجة  أ«  »السعودية  على  أ«  »عمان 

على  ب«  »عمان  النتيجة  وبذات  صفر(   -

»السعودية ب«.

منافسات  بدء  اليوم  البطولة  وستشهد 

المنتخب  فيها  يشارك  التي  السيدات 

وداالما  المدهون  سمية  بفريقين،  القطري 

وهناء  محمود،  وليلى  أ«،  »قطر  ياغمور 

الخاطر »قطر«.

الدحيل يصطدم بالشباب السعودي.. والهالل مع فوالد اإليراني

قرعة نارية لربع نهائي »اآلسيوية«
النهائي  ربع  الدور  قرعة  أسفرت 

 2022 آسيا  أبطال  دوري  لبطولة 

نارية  مواجهات  عن  الغرب  منطقة 

لهذه  المتأهلة  األربعة  الفرق  بين 

الفائزون  سيلتقي  والتي  المرحلة 

يلعب  ثم  النهائي،  بنصف  فيها 

اللقب  على  الياباني  أوراو  مع  الفائز 

وكأس البطولة من مباراتين ذهابا 

القرعة  سحب  حفل  أقيم  وإيابا.  

المؤتمرات  صالة  في  الثالثاء  أمس 

في  الثمامة  باستاد  الصحفية 

مع  الدحيل  وأوقعت  الدوحة، 

سيواجه  فيما  السعودي،  الشباب 

الهالل السعودي فريق فوالد أصفهان 

اإليراني. 

النهائي غدا  الدور ربع  وتقام مباراتا 

مواجهة  تجرى  أن  على  الخميس، 

الدور قبل النهائي يوم األحد. 

والشباب  الدحيل  مباراة  وتقام 

الساعة  عند  الثمامة  استاد  على 

مباراة  تجرى  أن  على  مساء،   6:00
استاد  على  خوزستان  وفوالد  الهالل 

الجنوب عند الساعة 9:00 مساء. 

أبطال  دوري  نهائي  أن  إلى  ويشار 

ذهاب  مباراتي  من  يقام   2022 آسيا 

وإياب يومي 29 أبريل و6 مايو 2023. 

االتحاد  لموقع  تصريحات  وفي 

أكد  القرعة  نهاية  بعد  اآلسيوي 

الدحيل  مدرب  كريسبو  هيرنان 

على أن العبي الفريق كانوا سعداء 

وأنهم  النهائي،  ربع  إلى  بالتأهل 

أمام  التحدي  قدر  على  سيكونون 

نعرف  نحن  وأوضح:  الشباب.  

الشباب،  نادي  قدرات  مستوى 

أنفسنا،  على  سنركز  ولكننا 

الريان،  أمام  صعبة  مباراة  خضنا 

سيكونون  الالعبين  جميع  ولكن 

جاهزين للمباراة أمام الشباب. 

فيسنتي  شدد  الوقت  ذات  في 

على  الشباب  نادي  مدرب  مورينو 

أمام  المواجهة  سيخوض  فريقه  أن 

الدحيل بشجاعة. 

فريق  أمام  سنلعب  بالقول:  وأردف 

مواجهة  نخشى  ال  ولكننا  كبير، 

هذه  آخر،  فريق  أي  أو  الدحيل 

المباراة مهمة بالنسبة لنا، وسوف 

نستعد لها بأفضل صورة ممكنة. 

المتأهلين  أول  الدحيل  نادي  وكان 

لمنطقة  النهائي  ربع  الدور  إلى 

الريان بفارق  الغرب بعد فوزه على 

تعادل  بعد   6  7- الترجيح  ركالت 

األصلي  الوقت  في   0-0 الفريقين 

و1-1 في الوقت اإلضافي يوم األحد. 

وفي ذات اليوم تمكن نادي الشباب 

في  موقعه  حجز  من  السعودي 

على  فوزه  عقب  النهائي  ربع  الدور 

ناساف -2 0. 

الهالل:  مدرب  دياز  رامون  قال  فيما 

أنا سعيد بالقرعة، حيث إن هنالك 

سعودي  فريق  لتأهل  إمكانية 

المرحلة  هذه  في  النهائي،  إلى 

معقدة،  األمور  تكون  البطولة  من 

وسوف  جدًا،  جيدة  الفرق  وكل 

نركز على أنفسنا ونكون جاهزين 

لمواجهة فوالد. 

مدير  أميري  صالح  أعرب  جهته  من 

عن  فوالد  نادي  في  الدولية  الشؤون 

الهالل،  نادي  بمواجهة  سعادته 

سهلة  مباريات  توجد  ال  أنه  مؤكدًا 

في ربع نهائي دوري أبطال آسيا. 

ستكون  المباراة  أن  صحيح  وقال: 

فنيا  جهازا  لدينا  ولكن  صعبة، 

على  سيعملون  وهم  للغاية،  جيدا 

وسوف  الالعبين،  جاهزية  ضمان 

نخوض المباراة بكل قوتنا. 

وكان ساسان أنصاري قد قاد فريق 

النهائي  ربع  إلى  خوزستان  فوالد 

الثمين  الفوز  هدف  سجل  يعدما 

المواجهة  خالل   64 الدقيقة  في 

وشهدت  السعودي.  الفيصلي  أمام 

الهالل  فوز  الـ16  دور  مباريات  آخر 

السعودي حامل اللقب على شباب 

{ الدحيل يسعى لمواصلة المشواراألهلي دبي اإلماراتي بنتيجة 1-3. 

مباريات ربع نهائي دوري
أبطال آسيا »2022« ـــ الغرب

الخميس 23 فبراير 2023 

الدحيل )قطر( - الشباب )السعودية( 

استاد الثمامة، الساعة 6:00 مساء 

فوالد خوزستان )إيران( - الهالل )السعودية( 

استاد الجنوب، الساعة:09:00 مساء

الخميس 23 فبراير 2023 

استاد الجنوب، الساعة:09:00 مساء

فوالد خوزستان
)إيران( 

الهالل
)السعودية(

كتب        محمد الجزار

فوز الوكرة واألهلي بالبطولة العربية
المهرة  خيبل  فريق  نظيره  على  الفوز  الوكرة  طائرة  فريق  حقق 

اليمني بنتيجة 3 - 0، في إطار ثاني أيام البطولة العربية لألندية 

للكرة الطائرة، والتي تستضيفها مصر. 

وجاءت نتيجة األشواط كالتالي: 25 - 9، 25 - 19، 25 - 17.

وقد تمكن فريق األهلي من تحقيق الفوز على نظيره فريق الصداقة 

الفلسطيني بنتيجة 3 - 0،

وجاءت نتيجة األشواط كالتالي: 25 - 16، 25 - 17، 25 - 23.

استاد الثمامة، الساعة 6:00 مساء 

الدحيل
)قـطــر( 

الشباب
)السعودية( 
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قلص الفارق مع الدحيل إلى نقطة واحدة

»ثنائية« العربي يعبر المرخية بـ

في  سهيل  رامي  للعربي  سجل 

من  المساكني  ويوسف   ،66 الدقيقة 

ركلة جزاء في الدقيقة 90. 

رصيده  العربي  رفع  النتيجة  وبهذه 

الثاني  المركز  في   31 النقطة  إلى 

مباراته  تأجلت  الذي  الدحيل،  خلف 

مع الريان في هذه الجولة بسبب دوري 

أبطال آسيا.

 12 عند  المرخية  رصيد  توقف  فيما 

بعدما  الثامن  المركز  بها  احتل  نقطة 

تلقى خسارته السادسة هذا الموسم. 

الشوط األول 

للغاية،  سريعة  المباراة  بداية  جاءت 

هدف  تسجيل  الفريقين  كال  وحاول 

تكثيف  خالل  من  المهمة  يسهل  مبكر 

الضغط واللعب على األطراف. 

الهجمات  على  المرخية  واعتمد 

يتقدم  أن  عسال  أيوب  وكاد  المرتدة 

بواحدة منها بالهدف األول بعد عرضية 

أليوب  وصلت  المهندي  علي  من  رائعة 

عسال الذي سددها في المرمى، لكنها 

فرصة  لتضيع  القائم  بجوار  مرت 

بالتعادل  األول  الشوط  وينتهي  التقدم 

السلبي. 

الشوط الثاني 

البداية  جاءت  الثاني،  الشوط  وفي 

سريعة وبدأ كال الفريقين في التخلي 

عن الحذر الدفاعي الواضح في الشوط 

األول، وكاد المرخية أن يتقدم بالهدف 

الدقيقة  في  ثابتة  كرة  من  األول 

من  فتوحي  إدريس  طريق  عن   48
تخدع  أن  كادت  الجزاء  منطقة  خارج 

لها  تصدى  لكنها  ندى  أبو  الحارس 

وأبعد الخطورة عن مرماه. 

إدريس  ينطلق   ،50 الدقيقة  وفي 

ويمرر  اليسرى  الجبهة  من  فتوحي 

توغل  الذي  عسال  أيوب  إلى  الكرة 

قوية  كرة  وسدد  الجزاء  منطقة  داخل 

أبو  محمود  ببراعة  لها  تصدى  لكن 

ليحافظ  العربي  النادي  حارس  ندى، 

على شباكه نظيفة. 

المرخية  فريق  خطورة  العربي  أدرك 

يستمر  ال  حتى  الهجوم  يبادله  فبدأ 

على  فأعتمد  مرماه  على  الضغط 

أإسماعيل  حامد  من  الطويلة  الكرات 

دفاع  لكن  السومة  وعمر  للمساكني 

المرخية كان يقظا. 

ضغط عرباوي 

عن  بحثا  العرباوي  الضغط  واستمر 

العبو  وطالب  األول،  الهدف  تسجيل 

 65 الدقيقة  في  جزاء  بركلة  العربي 

بعد سقوط يوسف المساكني داخل 

مشاري  الحكم  لكن  الجزاء،  منطقة 

الشمري أشار باحتساب الخطأ 

سهيل  رامي  نجح   66 الدقيقة  وفي 

بعد  المرخية  دفاع  صمود  إنهاء  في 

عرضية رائعة من عبد الله معرفي من 

الجبهة اليمنى خطفها رامي ولعبها في 

ويتقدم  الشباك  ليهز  الضيق  الزاوية 

العربي بالهدف األول. 

العربي،  العبي  حماس  الهدف  أشعل 

الهجومية  محاوالتهم  استمرت  الذين 

العمق  من  المكثف  وضغطهم 

واألطراف. 

هدف الحسم

أن   70 الدقيقة  في  السومة  عمر  ونجح 

بعد  للعربي  الثاني  الهدف  يضيف 

الحارس،  يد  من  مرتدة  لكرة  متابعة 

ألغى  الشمري  مشاري  الحكم  لكن 

 var الـ  لتقنية  العودة  بعد  الهدف، 

بداعي التسلل. 

ليسجل  المساكني  يوسف  عاد  لكن 

الدقيقة  في  النتيجة  تأمين  هدف 

ثم  األصلي،  الوقت  عمر  من  األخيرة 

في  هدف  كال  إبراهيم  البديل  أضاف 

بداعي  إلغاؤه  تم  لكن   95 الدقيقة 

التسلل. 

هدف  تسجيل  المرخية  وحاول 

يتمكن،  لم  لكن  النتيجة  لتعديل 

لينتهي اللقاء بفوز العربي 0-2.

محمد الجزار كتب

كيروش

 يتابع اللقاء

حرص البرتغالي كارلوس كيروش 

مدرب منتخبنا الوطني على متابعة 

لقاء المرخية والعربي من مقصورة 

ملعب حمد الكبير بصحبة مدرب 

المنتخب األولمبي برونو ميغيل 

بينيرو والذي قاد منتخبنا الوطني 

في خليجي 25 األخيرة بالبصرة. 

ويحرص كيروش باستمرار على 

متابعة مباريات بطولة الدوري، 

للوقوف على مستوى كافة الالعبين 

استعدادا لالستحقاقات القادمة.

واصل النادي العربي 
عروضه القوية ونتائجه 
اإليجابية، حيث تمكن 
من تحقيق الفوز على 

المرخية بهدفين 
نظيفين، 

في المباراة 
التي جمعت 

الفريقين 
على ملعب 
حمد الكبير 

بالنادي العربي 
أمس، ضمن 

مباريات 
الجولة 

الخامسة 
عشرة من 

منافسات دوري نجـــوم 
QNB للمــوســــم 

الكروي 2023-2022. 

تشكيلتا الفريقين

العربي: محمود أبو ندى - مارك مارتينيز 

- عمر السومة - حامد إسماعيل - يوسف 

مفتاح - هالل محمد - جاسم جابر - آرون 

إينار - يوسف المساكني - أحمد سهيل. 

المرخية: لؤي عاشور - خالد رضوان - عبد 

الغني العالم - علي سعيد المهندي - طالل 

علي - جميل اليحمدي - أيوب عزي - أيوب 

عسال - إدريس فتوحي - ياسين يعقوب - 

علي ناصر المري.

اليوم في الجولة الرابعة

»5« مواجهات بدوري اليد

ضمن  مباريات  خمس  اليوم  تقام 

اليد  كرة  دوري  من  الرابعة  الجولة 

حيث يلتقي قطر مع األهلي، والوكرة 

الغرافة،  مع  والدحيل  الريان،  مع 

مع  والعربي  الشمال،  مع  والسد 

الخور.

 9 الترتيب برصيد  ويتصدر الدحيل 

نقاط، يليه الغرافة في المركز الثاني 

الريان في  بالرصيد نفسه، ثم يأتي 

نقاط،   8 برصيد  الثالث  المركز 

 7 برصيد  الرابع  المركز  في  والوكرة 

نقاط، والعربي في المركز الخامس 

المركز  في  واألهلي  نقاط،   6 برصيد 

وقطر  نقاط،   5 برصيد  السادس 

ذاته،  بالرصيد  السابع  المركز  في 

بالرصيد  الثامن  المركز  في  والسد 

المركز  في  والخور  أيضا،  نفسه 

وأخيرا  نقاط،   3 برصيد  التاسع 

الشمال في المركز العاشر بالرصيد 

نفسه.

من  الموسم  هذا  الدوري  ويقام 

قسمين، على أن يختتم القسم األول 

في السادس من أبريل المقبل.

الدوري  لقب  أحرز  قد  الدحيل  وكان 

الرابعة  للمرة  الماضي  الموسم  في 

في  الوكرة  حل  فيما  تاريخه،  في 

على  الريان  وحصل  الثاني،  المركز 

المركز الثالث.

الرقم  يمتلك  الريان  أن  إلى  يشار 

الفوز  مرات  عدد  في  القياسي 

مرة،   14 اللقب  أحرز  حيث  بالدوري، 

ويليه السد بتسعة ألقاب، في حين 

والدحيل  والجيش  األهلي  به  فاز 

مرتين،  وقطر  والعربي  مرات،  أربع 

لكل  واحدة  مرة  والوكرة  والغرافة 

منهما.

{  من مباريات الجولة الماضية

بهدف لكل منهما

السيلية ينتزع التعادل من قطر
فرض السيلية التعادل على قطر، 

التي  المباراة  في   ،1/1 بنتيجة 

الثالثاء،  أمس  الفريقين  جمعت 

حمد،  بن  سحيم  استاد  على 

ضمن الجولة الـ 15 من دوري نجوم 

النتيجة  في  قطر  وتقدم   .QNB
في  بير  ناصر  سجله  هدف  عبر 

الدقيقة 5+45.

وعدل كارلوس سيرجيو النتيجة 

في  جزاء  ركلة  عبر  للسيلية 

الدقيقة 78.

متوسطة  المباراة  وجاءت 

الفريقان  خاللها  تبادل  المستوى، 

اللقاء،  مجريات  على  السيطرة 

على  استحواذا  األكثر  قطر  وكان 

الكرة واألفضل في الشوط األول.

الشوط  في  الوضع  واختلف 

بقوة،  السيلية  بدأه  الذي  الثاني، 

من  األولى  الدقائق  منذ  وحاول 

هدف  تسجيل  الشوط  هذا  عمر 

 78 الدقيقة  في  ونجح  التعادل، 

ولم  التعادل،  هدف  تسجيل  من 

الفريقين  محاوالت  بعدها  تفلح 

لينتهي  الثاني  الهدف  لتسجيل 

اللقاء بالتعادل اإليجابي 1/1.

نادي  رصيد  ارتفع  النتيجة  وبهذه 

المركز  في  نقطة   23 إلى  قطر 

السيلية  وصل  بينما  الثالث، 

في  وضعته  التاسعة  لنقطته 

األخير  قبل  وما  الـ11  المركز 

بجدول الترتيب.

من  قوية  كانت  المباراة  بداية 

فرض  الذي  قطر،  نادي  جانب 

في  السيلية  على  رهيبا  ضغطا 

منطقته، لكن التكتل الدفاعي من 

تمكنه  دون  حال  السيلية  جانب 

من تسجيل هدف السبق.

على  السيلية  اعتمد  بينما 

الهجات المرتدة التي قادها مهرداد 

عنصر  أخطر  كان  الذي  محمدي، 

طريق  عن  الشواهين  جانب  من 

توغالته في منطقة الجزاء.

السانحة  الفرصة  وغابت 

إلى  الجانبين،  على  للتسجيل 

التي   5+45 الدقيقة  جاءت  أن 

تمكن فيها ناصر بير من تسجيل 

األول،  الشوط  في  الوحيد  الهدف 

بعد محاولة أولى كانت من بشار 

رسن، لينتهي الشوط األول بتقدم 

نادي قطر بهدف نظيف.

تظهر  األول  الشوط  إحصائيات 

االستحواذ  في  قطر  نادي  تفوق 

مقابل   %  57 بنســــبة  الكرة  على 

قطر  نادي  وسدد  للسيلية.   %  43
5 كرات منها 4 كرات على المرمى، 

مقابل تسديدة واحدة للسيلية.

ركنية  على  السيلية  وتحصل 

واحدة منها 3 ركنيات لنادي قطر.

واندفع السيلية هجوميا بحثا عن 

الشوط  بداية  مع  التعادل  هدف 

خاصة  استغالل  محاواًل  األول، 

الكرات الثابتة.

ركلة  المباراة  حكم  واحتسب 

 66 الدقيقة  في  قطر  لنادي  الجزاء 

بعد عرقلة بشار رسن في منطقة 

الجزاء من طرف كلود أمين حارس 

مرمى السيلية، ألغاها الحكم بعد 

العودة لتقنية الفيديو.

ورد السيلية على محاولة قطر، من 

ديامي  محمد  من  تسديدة  خالل 

نادي  مرمى  عن  بعيدة  مرت  التي 

قطر.

في  محمدي  مهرداد  فرصة  وتلتها 

في  كرة  تلقى  الذي   ،74 الدقيقة 

وسدد  صديق،  مجدي  من  العمق 

على  بقليل  مرت  قوية  كرة  مهرداد 

قطر  مرمى  لحارس  األيمن  القائم 

ساطع العباسي.

ركلة  المباراة  حكم  واحتسب 

 76 الدقيقة  في  للسيلية  الجزاء 

سيرجيو  كارلوس  عليها  تحصل 

مارتينيز  خافيير  من  عرقلته  بعد 

األخير  نفذها  الجزاء،  منطقة  في 

بنجاح معداًل النتيجة لفريقه.

الهدف  يسجل  أن  قطر  نادي  وكاد 

خالل  من   80 الدقيقة  في  الثاني 

مرت  التي  العمادي  عمر  رأسية 

لحارس  األيمن  القائم  على  بقليل 

مرمى السيلية كلود أمين.

بدل  وقت  دقيقة   12 واحتسبت 

المحاوالت  ضائع، حيث استمرت 

هدف  عن  بحثا  الجانبين  من 

الفوز مع تفوق من جانب السيلية، 

الشوط  في  األفضل  كان  الذي 

بالتعادل  المباراة  لتنتهي  الثاني، 

اإليجابي بين الفريق 1/1.

وحيد بوسيوف كتب
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بخسارته أمام الكوري الجنوبي

األردنــــي شلبايــــــــــة 
يــــــودع المنافســــــات

قطر  بطولة  منافسات  شلباية  عبدالله  األردني  ودع 

إكسون موبيل للتنس بعدما قدمت له اللجنة المنظمة 

كوون  الجنوبي  الكوري  أمام  أمس  ولعب  دعوة  بطاقة 

المباراة  خالل  جيدا  مستوى  وقدم   63 المصنف  سون 

األولى  المجموعة  خسر  أن  فبعد  الجماهير،  دعم  ونال 

ـ  6 و6  ـ  3 و3  ـ   6 الثالثة بواقع  الثانية وخسر  عاد وكسب 

4 ولم يتمكن من تحقيق الفوز والتأهل، لكنه استفاد من 
كان  حيث  المستقبل،  في  له  حافزا  وستكون  البطولة 

قد أكد على شعوره بالفخر لمشاركته للمرة األولى في 

مشاركة  تشهد  والتي  التنس  بطوالت  أقوى  من  واحدة 

أن  يأمل  وكان  التنس،  نجوم  أفضل  من  لنخبة  كبيرة 

هو  قويا  ندا  وجد  لكنه  الثاني  للدور  ويعبر  الفوز  يحقق 

الالعب الكوري. { شلباية

في تصفيات 
األدوار التأهيلية 

لكأس ديفيز
تألــــق عنـــــابي التنــــس للناشئيـــــن

والي  حسن  القطري  الالعب  وتمكن 

على  األولى  الفردي  بمباراة  الفوز  من 

بلغون  المنغولي  نظيره  حساب 

نظيفتين  بمجموعتين  إنخباير 

بواقع )6 - 1( /  )6 - 4(.

مشاري  القطري  الالعب  عزز  وبدوره، 

بعد  القطري  المنتخب  نتيجة  نواف 

المنغولي  تغلبه بسهولة على نظيره 

زوالبدار أورنوكيه بمجموعتين دون رد 

بواقع )6 - 1( /  )6 - 1(.

الثنائي  حسم  الزوجي،  مباراة  وفي 

نواف  ومشاري  السليطي  غانم 

بعد  العنابي  لصالح  النتيجة 

المنغولي  الفريق  على  انتصارهما 

وزوالبدار  إنخباير  بلغون  من  المكون 

أورنوكيه بنتيجة )6 - 0( و)6 - 1(.

التنس  عنابي  رفع  النتيجة  وبهذه 

فوزين  من  نقطتين  إلى  رصيده 

المواجهة  كسب  أن  بعد  متتاليين 

ثالث  بنتيجة  نيبال  ضد  األولى 

مباريات دون رد.

ويواجه منتخبنا للتنس اليوم نظيره 

السعودي وذلك لتحديد هوية متصدر 

أيضا  تضم  التي   ) )د  المجموعة 

قال خالد  نيبال ومنغوليا. من جانبه 

االتحاد  إدارة  مجلس  عضو  الخليفي 

والريشة  القطري للتنس واالسكواش 

المنتخبات  لجنة  رئيس  الطائرة 

الوطنية في تصريح له "نحن سعداء 

يحققها  التي  اإليجابية  بالنتائج 

في  الناشئين  عنابي  منتخب  العبو 

أنهم  في  ثقة  وكلنا  المنافسات  هذه 

للصعود  بوسعهم  ما  كل  سيبذلون 

إلى األدوار التأهيلية.

على  االتحاد  حرص  الخليفي  وأكد 

كل  وتوفير  المستقبل  نجوم  دعم 

لهم  تخول  التي  والوسائل  اإلمكانيات 

احتراف اللعبة وتشريف دولة قطر في 

المحافل الدولية.
{ عنابي التنس للناشئين

واصل عنابي التنس للناشئين تألقه في منافسات 
ما قبل األدوار التأهيلية لبطولة كأس ديفيز 
لتحت 16 سنة لمجموعة آسيا - أوقيانوسيا 

المقامة حاليا في العاصمة كولمبو بسريالنكا 
بعد تحقيق فوزه الثاني على التوالي على حساب 

منغوليا بنتيجة ثالث مباريات دون رد.

اليوم في " قطر إكسون موبيل للتنس "

زفيريف وموراي.. صدام الكبار

موبيل  إكسون  قطر  بطولة  منافسات  اليوم  تتواصل 

المفتوحة للتنس للرجال 2023 في نسختها الـ31 والتي 

ينظمها االتحاد القطري للعبة على مالعب مجمع خليفة 

25 فبراير الجاري بمشاركة  الدولي، وتستمر حتى يوم 

كبيرة من المصنفين األوائل عالميا.

اليوم  الجمهور  يترقب  حيث 

في  الثقيل  العيار  من  مواجهة 

قمة منافسات دور الستة عشر، 

ألكسندر  األلماني  يلتقي  حيث 

عالميا،   16 المصنف  زفيريف 

البريطاني  مع  بالبطولة،  الرابع 

المخضرم اندي موراي المصنف 

70 والفائز من قبل بلقب بطولة 
قطر إكسون موبيل مرتين، في 

اإلثارة  من  الكثير  تحمل  مباراة 

والندية وتحظى باهتمام عشاق 

التنس عالميًا.

جنبت  قد  القرعة  وكانت 

الرئيسي  الدور  خوض  زفيريف 

المنافسات  وستكون بدايته في 

الذي  موراي  عكس  على  اليوم، 

خاض مباراة قوية للغاية بدور 32 أمام منافسه اإليطالي 

 ،6-4( بواقع  لمجموعة  بمجموعتين  سونيغو  لورينزو 

والتأهل  الفوز  لتحقيق  منهم  كل  ويسعى   ،)6-7  ،1-6
لربع النهائي بالبطولة.

المصنف  روبليف  اندريه  الروسي  سيواجه  كذلك 

الخامس على العالم، األول على البطولة نظيره الهولندي 

ويتطلع  عالميا،  الـ40  المنصف  جريكسبور  تالون 

روبليف لتقديم نفسه كمرشح هو األقوى للفوز بالبطولة 

وتكرار إنجازه في قطر حيث سبق وتوج باللقب نسخة 

.2020
كما سيظهر النجم دانييل ميدفيديف المصنف الثامن 

عالميا في هذه النسخة ألول مرة 

عندما يلتقي مع البريطاني ليام 

وكانت  الـ147،  المصنف  برودي 

ميدفيديف  جنبت  قد  القرعة 

خوض منافسات الدور األول.

جيسون  االسترالي  يواجه  كما 

عالميا  الـ74  المصنف  كوبلر 

الياسيم  أوجر  فيلكس  الكندي 

المصنف التاسع عالميا.

تأهل  شهد  قد  أمس  يوم  وكان 

الكوري الجنوبي سوون وو كوون 

األردني  الالعب  على  فوزه  بعد 

بمجموعتين  شلباية  عبدالله 

تالون  الهولندي  فاز  كما  رد،  دون 

الفرنسي  على  جريكسبور 

 6-7( بواقع  هاليس  كوينتن 

و4-6 و7-6(، كذلك فاز الهولندي 

على  عالميا  الـ34  المصنف  زندشلب  دي  فان  بوتش 

إيفاشكا  أوالدزيميرافيتش  إيليا  البيالروسي  نظيره 

 2-6( رد بواقع  79 عالميا بمجموعتين دون  الـ  المصنف 

و5-7(.

{ آندي موراي { األلماني زفيريف

ميدفيديف 
يفتتح مبارياته 

بمواجهة برودي 
والمصنف األول 

يبدأ التحدي

عادل النجار كتب
كريم العلمي:أندريه روبليف:

قطر رائدة تنظيميًاأتمنى تكرار إنجازاتي بالدوحة

قال المصنف األول في بطولة قطر إكسون موبيل 

المفتوحة للتنس، الروسي أندريه روبليف إنه حرص 

على المشاركة في البطولة التي يحمل معها ذكريات 

رائعة، حيث قال في المؤتمر الصحفي الذي عقده 

في المركز اإلعالمي الرئيسي للبطولة »لقد حصلت 

هنا على اللقب من قبل، وعلى لقب الزوجي، وبلغت 

المباراة النهائية والدور نصف النهائي، ولهذا أحتفظ 

بذكريات رائعة وأتمنى أن تتكرر تلك النجاحات«.

وتابع »سعادتي تكون كبيرة عندما أتواجد في 

الدوحة، وقد اعتدت المشاركة في قطر إكسون 

موبيل المفتوحة للتنس في األسبوع األول من 

الموسم في أجواء تبدو مثالية وليست عاصفة«، 

مشيدًا في الوقت ذاته بالتجهيزات التي توفرها 

اللجنة المنظمة لالعبين كفندق اإلقامة والمرافق 

االستثنائية والمالعب الحديثة وغيرها من العوامل 

المميزة في البطولة.

وقال »قدمت مستويات كبيرة في بطولة أستراليا 

المفتوحة للتنس، وأتمنى النجاح هنا في قطر، 

وأسعى للمنافسة وتقديم أفضل ما عندي خالل هذه 

القوية«. النسخة 

أثنى كريم العلمي مدير بطولة قطر إكسون موبيل 

المفتوحة للتنس للرجال 2023، على االنطالقة القوية 

للبطولة، مؤكدًا ان وجود نجوم عالميين في هذه 

النسخة يجعلها واحدة من البطوالت القوية التي 

تحظى باهتمام عشاق اللعبة، حيث يشارك العبون 

على أعلى مستوى على غرار الروسي أندريه روبليف 

المصنف السادس على العالم وبطل نسخة العام 

2020، والروسي اآلخر دانيل ميدفيديف المصنف 
الثامن على العالم باإلضافة إلى اإلسباني حامل اللقب 

في مناسبتين روبيرتو باوتيستا أغوت واأللماني 

أليكسندر زفيريف وباقي النجوم، ما يؤكد أننا أمام 

نسخة استثنائية. وأشار إلى أن اللجنة المنظمة 

حريصة على تحقيق أقصى درجات النجاح على 

مختلف المستويات، وقال »هدفنا تقديم الصورة 

التنظيمية المشرفة التي تليق بقيمة ومكانة قطر 

الرائدة تنظيميًا على مستوى العالم«.

الجدير بالذكر أن اللجنة المنظمة حرصت على دعم 

التنس العربي من خالل توجيه الدعوة إلى الالعب 

األردني عبدالله شلباية، الفائز بالبطولة العربية، وقد 

شارك الالعب في البطولة ألول مرة في الدور الرئيسي 

أمس. كما تم توجيه الدعوة لنجوم عالميين مثل 

البريطاني أندي موراي الفائز بلقب بطولة قطر سابقا 

وأحد أفضل العبي التنس تاريخيًا.  { روبليف

{ كريم العلمي
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في مهرجان قطر 

اإلبـل الـقـطريـة تـخطـف األنـظــارلإلبل بـ »لبصير«

المجاهيم،  فئة  منافسات  أمس،  تواصلت 

»جزيالت  لإلبل  قطر  مهرجان  جوالت  آخر 

يقام  والذي  الثانية،  نسخته  في  العطا« 

بلبصير بمنطقة الشحانية.

أشواط  خمسة  أمس  منافسات  وتضمنت 

تالد،  دولي  تالد،  )محلي  اللقايا  لسن 

شوط  وأخيرا  شرايا،  دولي  شرايا،  محلي 

التحدي(.

شعار  »الطويلة«  وأهدت 

سعيد  مسعود  سالم 

صدارة  المري  قطامي 

تالد،  محلي  اللقايا  شوط 

والوشاح  بالرمز  لتتوج 

وقدرها  المالية  والجائزة 

لتحل  ريال،  ألف   100
حمد  ملك  »سليمه« 

النابت  حمد  عبدالله 

المركز  في  المري 

الثاني وجائزته الوشاح 

وجاء  ريال،  ألف  و60 

الثالث  المركز  على 

عبدالله  محسن  زيد 

مالك  المري  انديله 

لينال  »مزيونه« 

والجائزة  الوشاح 

المالية وقدرها 50 ألف 

ريال.

أحمد  ظفر  بينما 

محمد  سلطان 

برمز  »الشيخة«  اإلبل  مالك  المنصوري 

ريال  ألف   120 المالية  والجائزة  ووشاح 

الدولي  شوط  في  األول  المركز  الحتالله 

علي  راشد  محمد  لـ  الوصافة  تاركًا  تالد، 

حصد  الذي  »وحيدة«  مالك  المري  الجابر 

الوشاح والجائزة المالية 80 ألف ريال، وجاء 

المركز الثالث من نصيب وقيان جابر فراج 

بالوشاح  ليفوز  »غريبة«  مالك  الدوسري 

والجائزة المالية 60 ألف ريال.

األفضلية  فكانت  شرايا,  المحلي  شوط  أما 

والصدارة لـ »الشيخة« ملك 

حمد راشد حمد المكسور النابت لتحصد 

الرمز والوشاح والجائزة المالية وقدرها 120 

وجائزته  الثاني  المركز  ويكون  ريال،  ألف 

صالح  فرج  صالح  مع  ريال  ألف  و80  وشاح 

الغفراني المري مالك »بصمة«، وثالثا كان 

مالك  شافي  آل  شافي  مبارك  سعود  مبارك 

المالية  والجائزة  الوشاح  خاطفا  »سلطة« 

60 ألف ريال.

دولي شرايا
مع  فذهب  شرايا،  دولي  اللقايا  رمز  أما 

عوض  محمد  حسن 

ناجي المنهالي عندما قدم للجنة التحكيم 

والجائزة  والوشاح  الرمز  محققة  »مهيوبة« 

ليأتي  ريال،  ألف   150 وقدرها  المالية 

المنهالي على مركز  صالح عبدالله بخيت 

بالوشاح  ويظفر  »الشيخة«  مع  الوصافة 

ريال،  ألف   100 وقدرها  المالية  والجائزة 

مالك  الدوسري  محمد  فرحان  نايف  وكان 

والجائزة  الوشاح  صاحب  هو  »مخوفة« 

المخصصين  ريال  ألف   80 وقدرها  المالية 

للمركز الثالث.

أقوى األشواط
توجت  بينما 

ملكة  »القعوده« 

اللقايا تحدي  لشوط 

فهيد  مالكها  لنهدي 

هليل  هادي  فرج 

الغفران الرمز والوشاح 

المالية  والجائزة 

وقدرها 200 ألف ريال، 

ملك  »مهيله«  لتحل 

العجمي  مرعي  نواف 

الوشاح  حاصدة  ثانية 

المالية  والجائزة 

ريال،  ألف   150 وقدرها 

الثالث  المركز  وعلى 

التحدي  شوط  في 

كانت »تواقه« ملك حمد 

الصخابره  متعب  فهد 

والجائزة  بالوشاح  لتفوز 

ألف   100 وقدرها  المالية 

ريال.

كتب        عوض الكباشي

»الطويلة« كانت في الموعد

المنصوري: سعادتي كبيرة

فهيد : الشوط لم يكن سهال

أعرب سالم مسعود قطامي المري مالك »الطويلة« 

عن سعادته الكبيرة بالفوز برمز شوط لقايا محلي 

تالد.وأضاف المري: المنافسة كانت قوية ومثيرة 

على الشوط ونجحنا في خطف الرمز الغالي في 

واحد من أقوى األشواط وبعد منافسة كبيرة مع 

كل المشاركين. وتابع قطامي: وضح أن كل 

المشاركين في قمة الجاهزية من أجل خطف 

الرموز والتتويج في االيام االخيرة من المهرجان . 

وأشار المري إلى ان »الطويلة« استطاعت ان تتفوق 

على الجميع وتظفر بالرمز والوشاح والجائزة 

المالية.

أعرب أحمد سلطان محمد المنصوري عن سعادته 

بالفوز بالجائزة والشوط الدولي »تالد«.

وقال: سعادتي كبيرة بعد أن حصدنا الجائزة 

األولى في هذا المهرجان والذي جاء قوًيا ومثيًرا، 

ولكن كنا متوقعين هذا الفوز والذي لم يأت من 

فراغ، مشيًرا إلى أن المنافسات كانت قوية جًدا 

بفضل االستعدادات والتجهيزات الكاملة لكافة 

المشاركين، وقال: الشك أن الشوط الدولي كان 

أكثر األشواط اثارة ورغم ذلك كنت متاكدا من 

الفوز. وأضاف قائال: »كنا واثقين من الفوز بالمركز 

األول رغم قوة المنافسة، وتمكنا من حصد المركز 

األول عن جدارة«.

أعرب فهيد فرج هادي عن سعادته البالغة بفوز 

»القعوده« بشوط اللقايا تحدي فئة المجاهيم، 

بمهرجان قطر لإلبل »جزيالت العطا« بعد منافسة 

شرسة للغاية بين جميع المشاركين في شوط 

التحدي القوي، وقال في تصريحات صحفية عقب 

اإلعالن عن نتيجة الشوط وفوزه بالرمز »سعيد 

للغاية بهذا اإلنجاز الكبير، والذي جاء بعد منافسة 

في غاية القوة والندية مع حالل قوي، فالشوط لم 

يكن سهال على اإلطالق ولكننا كنا على ثقة كبيرة 

في قدرتنا على الفوز بالشوط والحصول على 

الرمز والحمد لله حالفنا التوفيق وتمكنا من الفوز 

بالشوط القوي«.

سالم المري:

على الساحة الغربية وبتنظيم المكتب الهندسي الخاص

انطالقة قوية لمهرجان سوق واقف للفروسية

مهرجان  فعاليات  أمس  مساء  انطلقت 

نسخته  في  للفروسية  واقف  سوق 

لجنة  من  بتنظيم  المقام  الرابعة، 

االحتفاالت بالمكتب الهندسي الخاص، 

وسط مشاركة كبيرة من مالك الخيل 

محليا وخارجيا. 

الغربية  بالساحة  المهرجان  ويقام 

لسوق واقف حتى يوم 28 فبراير الجاري، 

بمنافسات  الفعاليات  بداية  وكانت 

الخيل  لبطولة  التأهيلية  التصفيات 

العربية األصيلة من الدرجة "   A "  ، التي 

الخيل،  من  رأسا   151 مشاركة  تشهد 

يومين  مدار  على  تصفياتها  وتقام 

لتختتم يوم غد   الخميس  .

المهرات  تصفيات  منافسات  وأسفرت 

»أم تي بيال«  ( عن فوز  أ   1( عمر سنتين 

األول،  بالمركز  الجميل  مربط  ملك 

وحلت »جود الحمد« ملك مربط الحمد 

االماير«  و»الجازي  الثاني،  المركز  في 

في  العتبيي  مسف  الرحمن  عبد  ملك 

المركز الثالث.

المهرات  تصفيات  منافسات  في  اما 

عمر سنتين ) 1 ب ( فازت بالمركز األول 

الناصر،  مربط  ملك  الناصر«  »ريانة 

»سبحة  الثاني  المركز  في  وجاءت 

ثاني،  آل  علي  بن  حمد  ملك  مضر« 

وفي المركز الثالث »ريم الجميل« ملك 

مربط الجميل.

3 سنوات،  المهرات عمر  وفي منافسات 

حنيه«  »دي  حصلت  الثانية،  الفئة 

على  العربية  للخيول  دبي  مربط  ملك 

العناية«ملك  و«متعطره  األول  المركز 

مربط عناية على المركز الثاني و«منوه 

الباشا« ملك على مبارك الخيارين على 

ملك  الشقب  »صوفيا  و  الثالث  المركز 

و«باهيه  الرابع.  المركز  على  الشقب 

على  الهاجري  ناصر  ملك  ام«  بي  اس 

ابراهيم  ملك  و«مالي«  الخامس  المركز 

يوسف الرميحي على المركز السادس 

مربط  ملك  المكارم«  »شموخ  وحل 

و«لولوة  سابعا  بالسعودية  المكارم 

العبية« ملك مربط العبية ثامنا.

من جانبه.. أعرب محمد عبد الرحمن 

واقف  سوق  مهرجان  مدير  المنصور 

األجواء  من  ارتياحه  عن  للفروسية 

النسخة  فيها  انطلقت  التي  المميزة 

الرابعة أمس.

انطلق  تصريحاته:  في  المنصور  وقال 

الرابعة،  للمرة  واقف  سوق  مهرجان 

بالشكل  األمور  تنتهي  أن  ونأمل 

المخطط له مع نهاية المهرجان.

وأشار إلى خصوصية المهرجان وإقامته 

واقف(،  )سوق  مميز  تراثي  مكان  في 

يبقى  واقف  سوق  مهرجان  أن  مؤكدًا 

فريدًا من نوعه.

لكل  الشكر  المنصور  محمد  ووجه 

القائمين على المهرجان، وكذلك لكافة 

أو  قطر  داخل  من  سواء  المشاركين 

من خارجها خاصة دول منطقة الخليج 

المشاركة  األخرى  الدول  من  والعديد 

مهرجان  ان  مؤكدًا  االرجنتين،  مثل 

سوق واقف مناسبة عالمية تجمع هواة 

الخيل في كل مكان.

وحول الجوائز المقدمة..قال المنصور: 

جوائز البطولة تقدر بحوالي 6.4 مليون 

التتويج  ريال، وحرصنا على أن يشمل 

خاصة  الثامن،  حتى  األول  من  المراكز 

جميع  من  المالك  لدعم  نسعى  أننا 

األعمار وبالطبع اقامة بطولة ناجحة.

قال  القطرية..  المشاركة  وعن 

في  للغاية  قوية  المشاركة  المنصور: 

ظل وجود العديد من المرابط المعروفة 

والقوية والناجحة مثل الشقب ومزرعة 

والناصر  والريان  والوجبة  الريان 

والدوحة.

استثنائية  لبطولة  نسعى  وأضاف: 

وحسب  الخيل  جمال  مستوى  على 

نخبة  وجود  ظل  في  الدولية،  المعايير 

من الحكام الدوليين في المهرجان.

مدير  المصاحبة..قال  الفعاليات  وعن 

فعاليات  هناك  الفروسية:  مهرجان 

أكشاك  بينها  من  للمهرجان  مصاحبة 

مستلزمات  لبيع  تخصيصها  تم 

متنوعة  فعاليات  بجانب  الفروسية، 

البوني  سباق  مثل  لألطفال  وترفيهية 

وركوب القطار والهجن العربية األصيلة 

أماكن  تخصيص  عن  فضال  وغيرها، 

للجمهور  وكراسي  ومناطق  للعائالت، 

أيام  طيلة  تقام  التي  الفعاليات  خالل 

الرابعة  الساعة  من  بدءا  المهرجان 

مساء.

ووجه المنصور الدعوة للجميع من أجل 

وكذلك  المهرجان  بفعاليات  االستمتاع 

في  الخيل  بين  المميزة  المنافسة 

ستقام  اللتين  الخيل  جمال  بطولتي 

خالل أيام المهرجان.

المنظمة  اللجنة  أن  إلى  ويشار 

مالية  جوائز  خصصت  للمهرجان 

قطري  ريال  مليون   6.4 إلى  تصل  قيمة 

األولى.  بالمراكز  الفائزين  على  توزع 

حيث سيتم توزيع جوائز متساوية في 

بالمراكز  للفائزين  التصفيات  مرحلة 

من  تواليا  تبدأ  الثامن  وحتى  األول  من 

45 ألفا، و35 ألفا، و25 ألفا، و20 ألفا، و15 
ألفا، و13 ألفا، و11 ألفا و9 آالف.

محمد المنصـور: نســعى لنســخة اســتثنائية هذا العـام

مشاركة المرابط الناجحة تزيد قوة بطولتي جمال الخيل

كتب      محمد الجندي

{ محمد عبد الرحمن المنصور
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على هامش حضوره منافسات بطولة الجمهورية بالخرطوم

المهندي يؤكد دعم االتحاد العربي لـ »الطاولة السودانية«

االتحاد  رئيس  المهندي  أحمد  بن  خليل  وعد 

األول  النائب  اآلسيوي،  والعربي  القطري 

الطاولة  لكرة  الدولي  االتحادين  لرئيس 

للعبة  السوداني  لالتحاد  الدعم  كل  بتقديم 

في إطار إنجاح خططه الرامية للنهوض بلعبة 

كرة الطاولة في كل أنحاء الوطن العربي. 

قبل  السودان  وصل  قد  المهندي  وكان 

صالح،  الله  عبد  محمد  يرافقه  المونديال، 

والقطري،  العربي  لالتحادين  العام  األمين 

الخرطوم  بمطار  استقبالهم  في  وكان 

السوداني  االتحاد  رئيس  الشاذلي  أيمن 

رئيس  لدعوة  تلبية  اللعبة،  اتحاد  وأعضاء 

منافسات  لحضور  السوداني  االتحاد 

التي  للفردي  المفتوحه  الجمهورية  بطولة 

الصحافة  بصالة  السوداني  االتحاد  ينظمها 

سعادته  عن  المهندي،  وأعرب  الرياضية. 

للمجهود الكبير الذي يبذله االتحاد السوداني 

للنهوض  مساعيه  إطار  في  الطاولة  لكرة 

وقفتهم  عن  مؤكدًا  فعاليته  وتطوير  باالتحاد 

المشاريع  مع  والقطري  العربي  االتحاد  في 

من  السوداني  االتحاد  يتبناها  التي  والخطط 

أجل االرتقاء باللعبة. 

وأشاد المهندي بالعالقات السودانية القطرية 

اتحاد  رئيس  مع  لعالقته  مشيرًا  الممتدة، 

الرحمن  عبد  الراحل  السوداني  التنس 

السالوي وامتدادها اآلن مع الرئيس الحالي. 

اللعبة  لتطوير  الدائم  سعيه  المهندي  وأكد 

بصفة  السودان  وفي  العربية  المنطقة  في 

األخيرة  تكون  لن  الزيارة  أن  إلى  الفتًا  خاصة، 

اللعبة  لتطوير  معًا  »سنعمل  قائال:  وأضاف 

التحاد  كامال  دعما  وسنقدم  السودان  في 

أعلى  في  السودان  لنرى  السوداني  الطاولة 

المستويات«. من جانبه رحب أيمن الشاذلي 

بضيوف  السوداني  الطاولة  اتحاد  رئيس 

المهندي  بزيارة  سعادته  عن  معربا  البالد، 

في  للعبة  خير  بداية  الزيارة  إن  إياها  معتبرا 

السودان واالستفادة الخبرات القطرية. 

الدولية  الشاذلي لحضوره بطولة قطر  وأشار 

العالم،  نجوم  كل  بمشاركة  الماضي  الشهر 

لقطر  الكبيرة  النجاحات  على  والوقوف 

المجاالت  وكل  العالم  كأس  تنظيم  في 

الرياضية.

محمد الجزار كتب

كشف تفاصيل النسخة العاشرة في مؤتمر صحفي أمس

»28« دولة في بطولة الشقب الدولية

ويشارك في نسخة 2023 من بطولة البنك التجاري الدولية 

من  الفرسان  أمهر  لونجين  برعاية  الشقب   - للفروسية 

في  الفرسان  أفضل  تقّدم  تزال  ال  ألمانيا  أن  غير  دولة،   28
جميع  في  وهولندا  بلجيكا  تتمّيز  حين  في  الحواجز،  قفز 

من  منافسين  مشاركة  إلى  باإلضافة  الثالث،  المنافسات 

فلسطين وليتوانيا للمرة األولى. وتشارك الفارسة القطرية 

جاكارو  مانجو  اإلسباني  حصانها  على  المالكي،  وجدان 

البالغ من العمر 18 عاًما، والتي استطاعت أن تحجز لنفسها 

مكانة بين األفضل بعد فوزها بالمركز السابع في منافسات 

كما  الماضي،  العام  للترويض  الكبرى  الجائزة 

العجمي  فالح  القطريان  الفارسان  يتطلع 

السويدي لترك بصمة قوية  وسلمان 

منافسات  في  مشاركتهما  خالل 

عمر  وكشف  الحواجز.  قفز 

أن  البطولة  مدير  المناعي، 

النسخة العاشرة ستشهد 

جديدة،  فئة  استحداث 

هي فئة النجمتين، وذلك 

لتوسيع قاعدة المشاركة 

المنطقة  فرسان  من 

الخمس  فئة  بجانب 

مؤكدًا  األساسية  نجوم 

الواسعة  المشاركة  على 

من منطقتنا سواء الفرسان 

الخليجيين أو العرب.

ال  النجمتين  فئة  وأضاف: 

نجوم  الخمس  فئة  عن  تختلف 

الجواد،  أو  الفارس  مستوى  حيث  من 

المالية،  الجوائز  في  يتمثل  فقط  والفارق 

لكن كمستوى األمور متشابهة لحد كبير، والهدف منها 

استقطاب عدد أكبر من المشاركين، خاصة أننا نمتلك في 

قطر فرسانا كثيرين أصحاب مستوى مميز لكن يحتاجون 

ولذا  الكبيرة،  بإمكانياتهم  أكثر  للتعريف  للظهور  فرصة 

الرياضي لدينا سواء جوالت قطر  امتدادا للموسم  نعتبرها 

وحول  الحواجز.  لقفز  األمير  سمو  سيف  بطولة  أو  »هذاب« 

االستعداد لهذه البطولة الكبيرة.. أكد عمر المناعي أن كل 

أجل  من  مستمر  بشكل  تعمل  مجتمعة  الشقب  إدارات 

بصفة  الشقب  بتنظيم  يليق  الذي  بالشكل  الحدث  إخراج 

خاصة ودولة قطر بصفة عامة، موجهًا الشكر لكل العاملين 

في اإلدارات المعنية على مساعدتهم واهتمامهم بكل صغيرة 

وكبيرة. وقال المناعي: فخورون باستضافة البطولة للعام 

العاشر على التوالي بشعار البطولة »حيث يلتقي األفضل«، 

جميع  من  والخيل  الفرسان  أفضل  الحدث  هذا  يجمع  لذا 

أنحاء العالم في واحدة من أبرز البطوالت العالمية 

التي تحظى باهتمام متزايد. 

خطوة  البطولة  تمّثل  وأضاف: 

الشقب  مكانة  لتعزيز  جديدة 

الستضافة  رائدة  كوجهة 

المحلية  الفروسية  بطوالت 

مساعيه  ودعم  والعالمية، 

التراث  على  الحفاظ  نحو 

مجال  في  القطري 

الفروسية وسالالت الخيل 

العربية األصيلة».

»مجدًدا،  المناعي:  وتابع 

إلثبات  الفرصة  تأتينا 

هذا  باستضافة  جدارتنا 

وتنظيم  العالمي  الحدث 

نسخة تتفوق على سابقاتها، 

تجربة  تهيئة  إلى  باإلضافة 

ببرنامج  مدعومة  للضيوف  شاملة 

والتعليمية  الثقافية  باألنشطة  حافل 

الذي  بالتطّور  سعداء  العائلي.  والترفيه 

تشهده البطولة عاًما بعد عام، وهذا مرجعه إلى االهتمام 

الكبير الذي توليه الجهات المعنّية للبطولة والرياضة بشكل 

عام، وأيًضا الدعم المستمر من كل الشركاء والرعاة الذين 

في  الفروسية  رياضة  بدعم  التام  التزامهم  دائًما  يؤكدون 

قطر«.

عمر المناعي: فخورون باستضافة البطولة للعام العاشر على التوالي»فئة النجمتين« جديد النسخة المقبلة لتوسيع قاعدة المشاركين

أعلن الشقب تفاصيل النسخة العاشرة من بطولة الشقب الدولية التي ستقام 
خالل الفترة من 23 إلى 25 فبراير الحالي، وذلك في مؤتمر صحفي عقد صباح أمس، 
بحضور عمر المناعي مدير البطولة وأشجان الخلف، مديرة الرعاية والفعاليات في 

البنك التجاري وعلي سيار ممثل فودافون قطر وحمد خليفة السويدي المؤسس 
والرئيس التنفيذي لشركة وايت إيفنت واليخاندرو مساعد المدير الرياضي.

حمد السويدي:

يسعدنا الترويج للحدث الكبير
والرئيس  المؤسس  السويدي،  خليفة  حمد  قال 

التواصل  )شريك  إيفنت  وايت  لشركة  التنفيذي 

إيفنت  وايت  شركة  في  »يسرنا  للبطولة(:  االجتماعي 

والعمل  العالمية،  البطولة  هذه  نجاح  في  المساهمة 

للمساعدة  العليا  المنظمة  اللجنة  مع  كثب  عن 

التواصل  منصات  خالل  من  للحدث  الترويج  في 

بناء  نأمل  أننا  نؤّكد  كما  االجتماعي، 

مع  األمد  طويلة  مثمرة  شراكة 

الشقب«.

محمد الجندي كتب

أشجان 
نتطلع لنسخة استثنائيةالخلف:

البنك  في  والفعاليات  الرعاية  مديرة  الخلف،  أشجان  قالت 

التجاري: »يشرفنا رعاية البنك التجاري مرة أخرى لبطولة البنك 

التجاري الدولية للفروسية - الشقب برعاية لونجين. نتطلع إلى 

تنظيم نسخة استثنائية من هذه البطولة، خاصة أن هذا التوّجه 

في  الفاعل  ودورها  الرياضة  بأهمية  الراسخ  إيماننا  من  ينبثق 

بمكانة  يرتقي  كما  قطر،  لدولة  واالقتصادية  االجتماعية  التنمية 

الدولة كوجهة عالمية الستضافة كبرى البطوالت الرياضية«.

فعاليات 
لألطفال 
والكبار

جهزت اللجنة 

المنظمة لبطولة 

الشقب الدولية 

العديد من الفعاليات 

لألطفال والكبار 

خالل فترة البطولة ، 

لالستمتاع بتجربة 

ضيافة راقية عبر 

تشكيلة واسعة 

من منافذ األطعمة 

والمشروبات، وبرنامج 

زاخر باألنشطة 

الثقافية والتعليمية 

والترفيهية في منطقة 

مخّصصة لمغامرات 

الترفيه العائلي مثل 

ركوب المهر )البوني( 

لألطفال، وألعاب 

الكرنفال، والفنون 

والحرف اليدوية، 

والرسم على الوجه، 

وعروض الدمى 

والمهرج ومسابقات 

األطفال، وعروض 

الساحر وغير ذلك 

الكثير.

الشيخ حمد بن عبد الله:

صالح المانع:

نعتز بالشراكة مع الشقب

سعداء بدعم البطولة

عبدالله  بن  حمد  الشيخ  سعادة  ح 
َّ

صر

التنفيذي  الرئيس  ثاني،  آل  جاسم  بن 

»تعتز  قائاًل:  قطر،  فودافون  لشركة 

مركز  مع  بشراكتها  قطر  فودافون 

نؤمن  ونحن  للفروسية،  الشقب 

واالبتكار  التكنولوجيا  استخدام  بأهمية 

نكون  بأن  ونفخر  الرياضة  قطاع  في 

هذا  في  الرسميين  االتصاالت  شركاء 

فودافون  شبكة  خالل  ومن  المهم،  الحدث 

بدورها  الشركة  ستقوم  المتقدمة، 

سلسة  اتصاالت  خدمات  توفير  في 

استثنائية  تجربة  وتقديم  للمنظمين 

فودافون  »تلتزم  وأضاف:  للمشاركين«. 

التي تبذلها دولة قطر  الجهود  قطر بدعم 

العالمية،  الرياضية  الفعاليات  لتنظيم 

الوطنية  قطر  رؤية  مع  يتماشى  بما 

2030، ومع الركائز الثالث للشركة، وهي 
االستدامة والرياضة واالبتكار«.

نائب  المانع،  سعد  بن  صالح  أعرب 

الرئيس ومدير الشؤون الحكومية والعامة 

في إكسون موبيل قطر، عن سعادته بدعم 

هذه البطولة والتجهيزات الكبيرة الموجودة 

على أرض الواقع، وقال: سعداء جًدا أن نكون 

التجاري  البنك  لبطولة  الرسمّي  الشريك 

الدولية للفروسية - الشقب برعاية لونجين 

مع  األمد  طويل  تعاوننا  ومواصلة  آخر،  لعام 

التقّدم  ركائز  أهم  الشباب  يظل  الشقب. 

لذلك نؤمن  المجتمع،  اإليجابي في  والتغيير 

األنشطة  إلى  الوصول  فرصة  منحهم  بضرورة 

آفاقهم  وتوّسع  حياتهم  على  إيجاًبا  تؤّثر  التي 

ولعل  الحيوية،  الحياتية  بالمهارات  وتزّودهم 

يتيح  إذ  الشقب،  يقدمه  ما  صميم  في  يقع  هذا 

األنشطة،  هذه  مثل  لتجربة  مساحة  لهم 

خارج  فريدة  تعليمية  فرص  من  واالستفادة 

الفصل الدراسي بما يساهم في بناء مجتمعات 

واعية تؤسس لغد أفضل.

شركـــــــاء البطولـــــة
من  عدد  مع  بالتعاون  العالمي  الحدث  هذا  الشقب  ينّظم 

البطولة،  راعي  التجاري،  البنك  منهم  والرعاة  الشركاء 

الشريك  قطر،  موبيل  وإكسون  البطولة،  مقّدم  ولونجين، 

الرسمي(  )الراعي  للسياحة  قطر  إلى  باإلضافة  الرسمّي، 

كرافتس  وجلف  الرسمي(  االتصاالت  )شريك  قطر  وفودافون 

)شريك(، ووايت إيفنت )شريك التواصل االجتماعي(، والمركز 

الطبي البيطري للخيل )الشريك البيطري الرسمي(، وسبيتار 

)الشريك الطبي الرسمي(.

حول  فقط  سنوية  بطوالت  خمس  إحدى  البطولة  هذه  وتعد 

الشرق  في  نوعه  من  فريدا  حدثا  كونها  إلى  باإلضافة  العالم، 

الفرسان  أفضل  من  كوكبة  فيه  يتنافس  وآسيا  األوسط 

والخيل في العالم في قفز الحواجز والترويض والترويض لذوي 

االحتياجات الخاصة.


