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»25« ألف مشارك في برنامج »365« يوم نشاط
أعلن االتحاد القطري للرياضة للجميع التابع لوزارة الرياضة والشباب، عودة 

حديقة األكسجين إلى مجموعة الحدائق العامة المخصصة للسيدات، إضافة إلى 

حديقتي اللقطة، ولجنة رياضة المرأة، والتي تقام عليها الفعاليات الرياضية التي 

ينظمها االتحاد بالحدائق العامة بشكل خاص للسيدات، ضمن فعاليات برنامج 

365 يوم نشاط، الذي يقدم حصص لياقة بدنية وتمارين رياضية متنوعة لجميع 
الفئات العمرية من الرجال والسيدات وكذلك لألطفال، وتجرى التدريبات يوميا 

تحت إشراف مدربين رياضيين متخصصين وبالمجان، حيث وصل البرنامج إلى 

مرحلة متقدمة، من خالل التوسع في الحدائق العامة واألماكن االكثر خصوصية 

للسيدات، وزيادة أعداد ممارسي الرياضة.

الدحيل يواجه الخريطيات.. والرهيب يصطدم بالسيلية

»القرعة« تكشف الطريق ألغلى الكؤوس

 

لقب  على  للمنافسة  الطريق  النهائي  ثمن  الدور  قرعة  كشفت 

أمير  سمو  كأس  بطولة  الكؤوس«  »أغلى  من   50 رقم  النسخة 

والتي أجريت مراسمها باألمس في فندق مرسى  المفدى،  البالد 

سعادة  تقدمه  كبير  حضور  وسط  باللؤلؤة  كمبينسكي  مالذ 

الكرة،  الشيخ، حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني رئيس اتحاد 

في  المشاركة  األندية  وممثلو  اإلدارة  مجلس  أعضاء  من  وعدد 

مواجهة  عن  القرعة  وأسفرت  المحلية.  اإلعالم  ووسائل  البطولة 

الدحيل حامل اللقب مع الخريطيات، والسيلية مع الريان، على 

أن يلعب الفائزان في ربع النهائي.

مواجهات قوية 

والفائزان  ومعيذر،  واألهلي  الشمال،  مع  العربي  يلتقي  فيما 

يصطدمان في الدور المقبل، وهو ما يمهد لديربي جديد لمنطقة 

شرق في حالة تجاوز العربي عقبة الشمال، واألهلي لمعيذر وهذا 

هو المتوقع. كما يواجه أم صالل نظيره الخور، ويلعب السد مع 

المرخية في مباراة ثأرية، والفائزان يلتقيان في المرحلة التالية.

ووقع الوكرة مع الشحانية، والغرافة مع قطر في لقاء صعب جدا 

والمنتصران يضربان  الفريقين،  لقوة  ويعد بمثابة نهائي مبكر 

موعدا في ربع النهائي.

ويستهل الدحيل حامل اللقب مشواره بمباراة شبه سهلة، أمام 

يسعى  والذي  الثانية،  الدرجة  دوري  في  الناشط  الخريطيات 

هبوطه  منذ  غيابه  بعد  الكبار  مع  اللعب  ذكريات  الستعادة 

بأفضلية  تعترف  ال  الكؤوس  بطوالت  أن  ورغم  الثانية.  للدرجة 

المركز  يحتل  حيث  الدحيل  يقدمه  ما  لكن  آخر،  على  فريق 

عقبة  لتخطي  مرشحا  يجعله  نقطة،   32 بـ  الدوري  في  األول 

الثالث  المركز  في  الخريطيات  ويتواجد  بسهولة،  الخريطيات 

بجدول ترتيب الدرجة الثانية.

مباراة ثأرية 

هذا  رائعة  مستويات  يقدم  الذي  بالمرخية،  السد  ويصطدم 

عناصر  ويملك  الثامن،  المركز  يحتل  حيث  بالدوري،  الموسم 

جيدة على مستوى الهجوم، الذي يقوده المغربي إدريس فتحوي 

والعماني جميل اليحمدي.

بنتيجة  الدوري  من  األول  القسم  في  السد  على  المرخية  وتفوق 

4-3، فيما خسر أمامه في الثاني بهدف نظيف.

وتكتسب مواجهة الغرافة وصيف حامل اللقب وقطر طابع الثأر، 

في سعي الفهود لتعويض سقوطهم أمام الملك بالجولة التاسعة 

من الدوري القطري بخماسية نظيفة، في واحدة من أثقل النتائج 

هذا الموسم.

ويعول الغرافة على تحسن نتائجه في القسم الثاني من الدوري 

التي  فتراته،  بأفضل  اآلخر  هو  يمر  الذي  قطر،  بنادي  لإلطاحة 

قادته الحتالل المركز الثالث.

ويتقاسم الريان والسيلية الظروف الصعبة التي يمران بها منذ 

بداية الموسم الحالي.

بفارق  نقطة،  بـ11  الدوري  في  التاسع  المركز  الريان  ويحتل 

نقطتين فقط عن أم صالل الـ12، كما سيواجه أم صالل صاحب 

المركز األخير بالدوري، الخور متصدر دوري الدرجة الثانية، في 

لقاء متكافئ.

العودة  بغية  األخيرة،  الفترة  خالل  جيدة  عناصر  الخور  وضم 

لدوري األضواء، حيث تعاقد في الميركاتو الشتوي مع الجزائري 

يوغرطة حمرون.

البحث عن مفاجأة 

يبحث فريقا الشحانية ومعيذر عن تحقيق المفاجأة في بطولة 

للوكرة  مواجهتهما  عن  القرعة  أسفرت  أن  بعد  األمير،  كأس 

واألهلي على التوالي. وسبق لفرق الدرجة الثانية أن فاجأت أندية 

المرخية لنصف  الكأس، حيث صعد  األولى في بطولة  الدرجة 

األمير  سمو  كأس  من  الحالية  النسخة  وكانت   .2020 نهائي 

الدور التمهيدي التي جمعت صاحبي  قد انطلقت فعليا بمباراة 

المركزين الرابع والخامس من النسخة الماضية لدوري الدرجة 

النهائي  ثمن  الدور  إلى  التأهل  من  معيذر  تمكن  حيث  الثانية، 

في  التعادل  بعد  الترجيح  بركالت  مسيمير  على  فوزه  بعد 

الوقت األصلي بهدفين لمثلهما.  ويحمل الدحيل لقب النسخة 

في  الغرافة  على  فوزه  بعد  البطولة  من  )الخمسين(  الماضية 

المباراة النهائية بخمسة أهداف لهدف.

نارية بين قطر والغرافة.. والسد 
مع المرخية في مباراة »ثأرية«

العربي واألهلي في انتظار 
صدام جديد بـ »ديربي شرق«

محمد الجزار كتب



التوالي  على  الخامس  لليوم  تواصلت 

ضمن  المجاهيم،  فئة  منافسات 

»جزيالت  لإلبل  قطر  مهرجان  فعاليات 

حيث  الثانية،  نسخته  في  العطا« 

لسن  أمس  منافسات  خصصت 

»محلي  أشواط  خمسة  بواقع  الجذاع 

ودولي  شرايا  ومحلي  تالد  ودولي  تالد 

شرايا وشوط التحدي«.

في  التحكيم  لجنة  أمام  اإلبل  وتبارت 

للجذاع  والمخصص  األول  الشوط 

القطري  فوز  عن  لتسفر  تالد،  محلي 

النابت  صالح  مبارك  محمد  صالح 

 100 وقدرها  المالية  والجائزة  بالرمز 

ألف ريال، بينما احتل اإلماراتي حمد 

شوط  صدارة  المنهالي  ناجي  عوض 

ليتوج  »الحرصه«  مع  تالد  الدولي 

المالية  والجائزة  والوشاح  بالرمز 

وقدرها 120 ألف ريال.

الثالث،  الشوط  نتيجة  وأسفرت 

والمخصص للجذاع محلي شرايا عن 

محسن  محمد  زيد  بدر  القطري  فوز 

والجائزة  والوشاح  بالرمز  انديله 

المالية وقدرها 120 ألف ريال.

نايف  السعودي  نجح  حين  في 

خطف  في  الدوسري  محمد  فرحان 

ريال  ألف   150 قدرها  وجائزة  رمز 

دولي  الجذاع  لشوط  مخصصين 

التحكيم  للجنة  قدم  عندما  شرايا، 

»عوايد«.

هليل  هادي  فرج  فهيد  احتفل  وأخيرا 

ريال(  ألف   200( وشيك  برمز  الغفران 

لصاحب  كجائزة  المخصصين 

المركز األول من شوط الجذاع تحدي، 

وذلك على ظهر »الثقيلة«.

مشاركة السعوديين 
احتفاالتهم

 شارك مهرجان قطر لإلبل في نسخته 

شعار  تحت  تقام  التي  الثانية، 

»جزيالت العطا«، مالك اإلبل السعودية 

الذي  »التأسيس«  بيوم  االحتفاء  في 

والذي  عام،  كل  من  فبراير   22 يوافق 

السعودية  العربية  المملكة  حددته 

يوما لالحتفال بذكرى تأسيس الدولة 

السعودية.

التأسيس  بيوم  االحتفال  وشهد 

أبرزها  مختلفة،  تراثية  عروضا 

احتفاالت  عن  فضال  المركوبة، 

باألعالم السعودية والقطرية، واألغاني 

جميع  معها  تفاعل  التي  الوطنية 

مجلس  دول  مختلف  من  الحضور 

التعاون الخليجي.

قطر  نادي  رئيس  العذبة  حمد  وتقدم 

قطر  مهرجان  رئيس  اإلبل،  لمزاين 

نسخته  في  العطا«  »جزيالت  لإلبل 

العربية  للمملكة  بالتهنئة  الثانية، 

بمناسبة  وشعبا  قيادة  السعودية 

إلى  يرمز  الذي  التأسيس  يوم  ذكرى 

والثقافي  والحضاري  التاريخي  العمق 

األخوة  عالقة  إلى  مشيرا  للمملكة، 

بين  ربطت  التي  والتعاون  والثقة 

قيادة  وحرص  الشقيقتين،  الدولتين 

البلدين على رعايتها وتطويرها بصورة 

دائمة.

صحفي،  تصريح  في  العذبة  وقال 

قطر  لمهرجان  المنظمة  اللجنة  إن 

بيوم  االحتفال  على  حرصت  لإلبل 

ومشاركة  للمملكة،  التأسيس 

في  المشاركين  السعوديين  اإلخوة 

المهرجان بهذه المناسبة الغالية على 

قلوب الجميع.
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ثانية جوالت قطر 
للدريفت تنطلق اليوم

شهدته  الذي  الكبير  النجاح  بعد 

منافسات الجولة األولى من بطولة قطر 

للدريفت أواخر الشهر الماضي سيكون 

عشاق السرعة واإلثارة والتحدي مساء 

منافسات  انطالق  مع  موعد  على  اليوم 

الجولة الثانية والتي تقام تحت رعاية 

ثاني  آل  حمد  بن  خالد  الشيخ  سعادة 

السيارات  لسباق  قطر  نادي  رئيس 

قد  النادي  وكان  النارية.  والدراجات 

أجل  من  أمس  يوم  الحلبة  افتتح 

بالمتسابقين  الخاصة  االختبارات 

تمكنوا  حيث  الجولة  لهذه  تحضيرًا 

الذي  المسار  على  التعرف  من 

للسباقات  المنظمة  اللجنة  اعتمدته 

هذه  وتشكل  الجولة.  لهذه  النادي  في 

من  للمتسابقين  فرصة  التجارب 

سياراتهم  جاهزية  على  الوقوف  أجل 

اليوم.  مساء  المنافسات  انطالق  قبل 

عمليات  تنطلق  أن  المقرر  من  حيث 

للسيارات  الفني  والفحص  التسجيل 

الثالثة  الساعة  تمام  في  المشاركة 

الحلبة  افتتاح  يتم  أن  على  ظهرًا 

ساعتين  لمدة  التجارب  أجل  من 

عصرًا،  والنصف  الرابعة  من  ابتداًء 

تنويري  اجتماع  هناك  سيكون  ثم 

إال  السابعة  بتمام  للمتسابقين 

الحصة  انطالق  قبل  مساًء  الربع 

حيث  التأهيلية  التجارب  من  األولى 

لفة  أداء  من  المشاركون  سيتمكن 

قبل  من  تقييمها  يجري  المضمار  على 

منافسات  وتستأنف  التحكيم.  لجنة 

حيث  الجمعة  غد  يوم  األولى  الجولة 

ساعة  لمدة  التسجيل  افتتاح  سيتم 

وذلك  عصرًا  الرابعة  من  ابتداًء  واحدة 

الحضور  من  يتمكنوا  لم  الذين  ألولئك 

بتمام  ينتهي  أن  على  الخميس  اليوم 

الخامسة مساًء موعد انطالق التجارب 

الثانية. التأهيلية 

في مهرجان سيف المرموم بـ»دبي«

تواجه منتخب عمان في نهائي غرب آسيا

»ثالثية تاريخية« 
للهجن القطرية

طائرتنا الشاطئية 
تلعب على اللقب

هجن  وكتبت  القطرية  الهجن  تألقت 

من  جديدة  صفحة  الشحانية  أبناء 

الختامي  اليوم  منافسات  في  اإلبداع، 

شهد  الذي  المرموم  سيف  للمهرجان 

في  للغاية  مشرفًا  قطريًا  حضورًا 

الحيل  رموز  على  الكبار  منافسات 

والزمول، عانقت خالله هجن أبناء قطر 

على  قوية  رموز  بثالثة  بفوزها  المجد 

رأسها سيف المرموم 2023.

الرموز  أقوى  حيث  الختام،  مسك  وفي 

الذي   ،2023 المرموم  سيف  وأغالها، 

بصحبة  حاليًا،  الدوحة  إلى  وصل 

الصوالت  صاحب  القوي  الشعار 

والجوالت، شعار منصور محمد منصور 

آل سيف الخيارين.

منصور  محمد  منصور  ملك  »الظبي« 

الموعد  على  كانت  الخيارين،  السيف 

سيف  مفتوح،  الحيل  سيف  مع 

والناموس  الفوز  لتحسم  المرموم، 

وتحتفل بأقوى الرموز 

هزاع  حمد  علي  ملك  »هتاش«  وكان 

المجد  قصة  افتتح  قد  أبوشريدة، 

األول  بالشوط  بفوزه  أمس،  والتألق 

بشداد  ليغرد  إنتاج،  للزمول  الرئيسي 

الزمول إنتاج

حمد  علي  ملك  »متعود«  أضاف  كما 

الثانية  النقطة  مقارح،  راشد  علي 

للهجن القطرية، بفوزه بخنجر الزمول 

الثالث  للشوط  المخصص  محليات، 

الرئيسي للزمول محليات.

القصة  الخيارين  يختتم  أن  قبل 

الغالي،  بالسيف  بفوزه  الرائعة 

اإلمارات  في  القطرية  الهجن  لتحتفل 

األيام  من  يوم  في  التاريخية  بالثالثية 

التي سيخدلها التاريخ.

فيما تألق شعار الخطير حمد بن راشد 

بن غدير الكتبي، وفاز بثنائية تاريخية 

ببندقية  الفوز  حسم  بعدما  اآلخر،  هو 

»المهندس«،  طريق  عن  مفتوح  الزمول 

وسيف الحيل إنتاج عن طريق »بية«.

محمد  أحمد  سالم  شعار  ظفر  فيما 

محليات  الحيل  بشداد  الفالحي،  دري 

الرئيسي  الرابع  للشوط  المخصص 

عن طريق نوايا.

للكرة  األول  الوطني  منتخبنا  يخوض 

أمام  الليلة  مواجهة  الشاطئية  الطائرة 

غرب  كأس  نهائي  في  عمان  منتخب 

آسيا… بمالعب الغرافة الشاطئية.

وقطر  )أ(  قطر  الوطني  منتخبنا  وتأهل 

إلى  الشاطئية،  الطائرة  للكرة  )ب( 

بطولة  لمنافسات  النهائية  المباراة 

الطائرة  للكرة  اآلسيوي  االتحاد  كأس 

جولة   - والسيدات  للرجال  الشاطئية 

أمس  أنطلقت  التي  آسيا،  غرب  اتحاد 

على مالعب الغرافة الشاطئية.

فوزه  بعد  الوطني  منتخبنا  تأهل  وجاء 

بشوطين  أ«  »فلسطين  منتخب  على 

 /14  - و/21   /10  -  21/ بواقع  نظيفين 

وعلى »فلسطين ب« بشوطين نظيفين 

في   /8  - و/21   /11  -  21/ وبواقع  أيضا 

مساء  بينهما  أقيمت  اللتين  المباراتين 

أمس.

)أ(  قطر  الوطني  منتخبنا  وسيواجه 

يونس  شريف  الثنائي  من  المكون 

ثنائي  النهائي  مباراة  في  تيجان  وأحمد 

منتخب ُعمان )أ( كما سيواجه منتخب 

محمود  الثنائي  من  المكون  )ب(  قطر 

منتخب  ثنائي  نسيم  وعبدالله  عصام 

ُعمان )ب(.

قطر،  منتخبات:  بالبطولة  وشارك 

ُعمان،  وسلطنة  والسعودية، 

وفلسطين، في منافسات الرجال، بينما 

بُمشاركة  السيدات  منافسات  تقام 

منتخبات: قطر، واألردن، ولبنان.

اليوم في ربع نهائي دوري األبطال اآلسيوي

في مهرجان قطر لإلبل بلبصير

الدحيل يصطدم بالشباب السعودي

إثارة قوية بـ »فئة المجاهيم«

الشباب  نظيره  اليوم  الدحيل  يواجه 

الثمامة، بداية  السعودي، على استاد 

ربع  الدور  ضمن  مساًء،  السادسة  من 

النهائي بطولة دوري أبطال آسيا.

إثارة  المباراة  تشهد  أن  المنتظر  ومن 

بما  قياسًا  الفريقين،  بين  كبيرة 

الحالية  النسخة  في  فريق  كل  قدمه 

من  أيضا  يقدماه  وبما  البطولة،  من 

مستويات في الموسم الحالي.

النهائي  ربع  الدور  إلى  الدحيل  وتأهل 

لمنطقة الغرب بعد فوزه على مواطنه 

 6-7 الترجيح  ركالت  بفارق  الريان 

الوقت  في   0-0 الفريقين  تعادل  بعد 

األصلي و1-1 في الوقت اإلضافي.

السعودي  الشباب  نادي  تمكن  بينما 

عقب  ذاته  الدور  في  موقعه  حجز  من 

فوزه على ناساف 0-2.

أن  بعد  جيدة  بفترات  الدحيل  ويمر 

صدارة  عن  العربي  إزاحة  من  تمكن 

لالعبي  استعادته  بعد  النجوم،  دوري 

المونديال،  عقب  الوطني  منتخبنا 

حيث أصبح يلعب بشكل جيد.

الـ  مشاركته  في  الدحيل  ويتطلع 

كسر  إلى  أسيا  أبطال  بدوري   11
النهائي، بعد وصوله  الدور ربع  حاجز 

وبلوغ  الرابعة،  للمرة  المرحلة  لهذه 

في  مرة  ألول  النهائي  نصف  الدور 

األدوار  إقامة  استغالل  محاواًل  تاريخه، 

مالعب  على  النسخة  لهذه  اإلقصائية 

ستتواجد  التي  جماهيره،  وأمام  قطر 

من  اليوم  مواجهة  في  غفيرة  بأعداد 

أجل دعم الفريق.

على  كريسبو  هيرنان  ويعول 

ظهروا  الذي  الالعبين  من  مجموعة 

األخيرة،  المباريات  في  جيد  بشكل 

السعودي،  الشباب  بنادي  لإلطاحة 

اإلصابة  من  العائد  يتقدمهم 

الذي  جونيور،  إدميلسون  البليجيكي 

مواجهة  خالل  رائع  بمستوى  ظهر 

المواجهة  تلك  في  ودخوله  الريان، 

يعتبر من نقاط تحول المباراة، حيث 

بعد  كبيرة  مساحة  الدحيل  وجد 

وهنا  الثاني،  الشوط  في  مشاركته 

يجيد  الذي  ادميلسون  قيمة  تكمن 

فتح المساحات أمام زمالئه، باإلضافة 

الذي  أولونجا  مايكل  الفريق  لهداف 

في  الهدافين  ترتيب  جدول  يتصدر 

على  ينطبق  وهذا  النجوم،  دوري 

قّدم  الذي  محمد  خالد  الشاب  الالعب 

في  الريان  أمام  جيدا  أداء  اآلخر  هو 

في  الخبرة  وأصحاب   ،16 الـ  الدور 

وكريم  هي  تاي  نام  مثل  اآلسيوية 

بوضيف والمعز علي.

وسيكون دفاع الدحيل في مهمة خاصة 

مثل  الشباب  مهاجمي  خطورة  إليقاف 

األرجنتيني  مينا  سانتي  اإلسباني 

كريستيان جوانكا.

الشباب  يتطلع  ثانية  جهة  ومن 

السعودي المشارك في البطولة للمرة 

حين   ،2010 تجربة  تكرار  إلى   10 الـ 

بتجاوزه  النهائي  نصف  للدور  عبر 

نتيجتي  بمجموع  الكوري  هيواندي 

الذهاب واإلياب 2 - 1.

كريسبو،  هيرنان  األرجنتيني  وأكد 

فريقه  جاهزية  على  الدحيل،  مدرب 

كريسبو:  وقال  اليوم،  لمواجهة 

بعد  الدور  لهذا  بوصولنا  سعيد 

مستويات رائعة قدمناها منذ انطالقة 

ولن  البطولة،  من  النسخة  هذه 

المواصلة  الدور ألن هدفنا  بهذا  تكتفي 

في البطولة.

األحداث  استباق  أريد  ال  وأضاف: 

الدور  هذا  لتخطي  جاهدين  سنعمل 

النهائي، وبعدها  للدور نصف  والتأهل 

سنخطط لما هو أفضل.

وتابع: خضنا مباراة قوية في الدور ربع 

 120 فيها  لعبنا  الريان،  أمام  النهائي 

لهذا  الترجيح،  بركالت  وتأهلنا  دقيقة 

كان من الضروري تعافي الالعبين من 

اإلرهاق الذي أصابهم في تلك المواجهة.

مرمى  حارس  زكريا  صالح  وشدد 

وقال:  المباراة،  الدحيل، على صعوبة 

جيد،  بشكل  اليوم  لمباراة  رنا  حضَّ

عقبة  تخطي  في  نجحنا  أن  بعد 

صعبة،  مباراة  أمامنا  واآلن  الريان، 

كبير  بتركيز  نخوضها  أن  علينا 

للوصول للدور نصف النهائي.

وأضاف: ركز الجهاز الفني على تأهيل 

بذلوه  الذي  المجهود  بعد  الالعبين 

خضنا  حيث  األخيرة،  المباراة  في 

من  للتخلص  استشفائية  تدريبات 

اإلرهاق واإلجهاد البدني.

بعد الفوز في النهائي على العربي»2-3«

»القطراوي« بطال لدوري الناشئين للطاولة

{ الدحيل يسعى النتصار جديد اليوم

كتب         وحيد بوسيوف

كتب        عوض الكباشي

التتويج  في  قطر  نادي  نجح 

لكرة  الناشئين  دوري  بلقب 

على  تغلبه  بعد  الطاولة، 

العربي بنتيجة 3-2 بعد مباراة 

اللقاء  نهاية  وبعد   . ماراثونية. 

الفائزين  بتتويج  الزراع  قام 

حيث  والميداليات،  بالكؤوس 

وحل  األول،  المركز  قطر  نال 

الخور  نال  فيما  ثانيا  العربي 

المركز الثالث 

ورغم أن العربي كان هو البادئ 

أكرم  رواد  تغلب  بعد  بالتقدم 

الناصر على يوسف أحمد عبد 

أن  إال   ،0-3 بنتيجة  الظاهر 

التعادل  أدرك  قرني  عيد  أحمد 

أدي  على  بتغلبه  قطر  لنادي 

بنتيجة  العربي  العب  ارورا 

بفوز  قطر  نادي  تقدم  ثم   ،0-3
علي  الالعب  على  كيم  ليولي 

أعاد  لكن   ،0-3 الحداد  حسين 

للتعادل  المباراة  الناصر  رواد 

أحمد  على  بتغلبه  جديد  من 

عيد 3-2 لتصبح النتيجة بين 

اللجوء  ويتم   ،2-2 الفريقين 

للقاء الفاصل بين يوسف عبد 

حسمه  الذي  أرورا  وأدي  الظاهر 

قطر  نادي  لمصلحة  يوسف 

بتغلبه 3-1 على أدي وباألشواط 

و6-11(  و11-8  و4-11   9-11(

لالنتصار  قطر  نادي  ليقود 

بنتيجة 3-2 ويتوج باللقب. 

المركزين  تحديد  مباراة  وفي 

الثالث والرابع، نجح الخور في 

تحقيق الفوز على النادي الريان 

بنتيجة 1-3.

كتب           محمد الجزار

{ تتويج العربي باللقب



19متابعات السنة )28( - الخميس 3 من شعبان  1444هـ الموافق 23 فبراير 2023م العدد )10034(

روبليف:

كنت محظوظًا بالفوز
أندريه  الروسي  البطولة،  على  األول  المصنف  أكد 

مواجهة  في  كبيرة  بصورة  سانده  الحظ  أن  روبليف 

الـ40  المصنف  جريكسبور  تالون  الهولندي  منافسه 

عالميا، حيث قالت »كانت مواجهة صعبة للغاية خاصة 

عندما لم أتعامل بصورة جيدة مع المجموعة األولى التي 

خسرتها بأداء سيئ لكني نجحت في العودة للمجموعة 

الثانية وبدأت تدريجيًا الدخول في اللقاء وفي المجموعة 

خاصة  كبيرة  بصورة  حاضرة  الندية  كانت  الثالثة 

عندما كانت هناك 3 نقاط لحسم اللقاء من جانب تالون 

نفسي  واعتبر  العودة  في  نجحت  لكني  جريكسبور 

الفوز  أن  وأرى  كهذه  مباراة  في  بالعودة  للغاية  محظوظ 

لألمام  ويدفعني  ثقتي  من  يعزز  ألنه  للغاية  مهمًا  كان 

{ روبليف يحقق فوزا صعبلالستمرار في البطولة«.

{ من زيارة جناح اكسون موبيل

اليوم على مجمع خليفة الدولي للتنس

»قطر اكسون موبيل« ربع نهائي ناري لـ

المفتوحة  موبيل  اكسون  قطر  بطولة  منافسات  تواصلت 

الـ31 ، ويقام اليوم الدور  2023 في نسختها  للتنس للرجال 

ربع النهائي للبطولة.

على  ممتع  قمة  لقاء  أمس  شهد  وقد 

األلماني   بين  المستويات،  جميع 

 16 المصنف  زفيريف  ألكسندر 

مع  بالبطولة،  الرابع  عالميا، 

موراي  اندي  المخضرم  البريطاني 

بلقب  قبل  من  والفائز   70 المصنف 

بطولة قطر اكسون موبيل مرتين، 

أكثر  مستوى  منهم  كال  قدم  حيث 

األولى  المجموعة  وكانت  رائع،  من 

موراي  البريطاني  نصيب  من 

وفاز  زفيريف  عاد  لكن   ،6-7 بواقع 

حين  في   ،2-6 الثانية  بالمجموعة 

بالقوة  الثالثة  المجموعة  تميزت 

والندية وحسمها الالعب البريطاني 

في  النهائي  لريع  ليتاهل   5-7
مفاجأة قوية.

كريستوفر  االسترالي  فجر  كذلك 

عالميا،   94 المصنف  أوكونيل 

أغوت  باوتيستا  روبرتو  باإلسباني  باإلطاحة  أخرى  مفاجأة 

و24 عالميا  البطولة  الخامس على  والمصنف  اللقب  حامل 

 ،6-7  ،6-3( بواقع  لمجموعة  بمجموعتين  عليه  بالفوز 

.)4-6
األول  المصنف  روبليف  اندريه  الروسي  تأهل  كذلك 

ربع  الدور  إلى  األنفس  بشق  عالميا  والخامس  للبطولة 

على  الصعب  فوزه  بعد  النهائي 

جريكسبور  تالون  الهولندي 

حيث  لواحدة،  بمجموعتين 

في  تأخره  الروسي  النجم  قلب 

فوز  إلى   6 1ـ  األولى  المجموعة 

ـ1وفي   6 الثانية  المجموعة  في 

المجموعة الثالثة الفاصلة عانى 

النتيجة  في  تأخره  بعد  روبليف 

تحويل  في  نجح  ولكنه   5 ـ   2
ـ   6 5 ثم إلى  ـ   5 تأخره إلى تعادل 

6 وتمكن من اإلجهاز على منافسه 
ـ   7 ليفوز  كبيرة  معاناة  بعد 

حوالي  استمرت  مباراة  في   6
يلتقي  وسوف  الساعتين، 

التشيكي  الالعب  اليوم  روبليف 

تأهل  والذي  ليتشيكا  جيري 

فوزه  بعد  النهائي  ربع  إلى  بدوره 

روسوفوري  اميل  الفنلندي  على 

بواقع 6 ـ 2 و7 ـ 6.

تغلب  أمس  أخرى  مباراة  وفي 

دي  فان  بوتيتش  الهولندي  على  مولير  الكسندر  الفرنسي 

بواقع 6 ـ 2 و6 ـ 4.

} البريطاني موراي } األلماني اليكسندر زفيريف

موراي يقصي زفيريف 
وروبليف ينجو بصعوبة 

وباوتيستا حامل اللقب يودع

عادل النجار كتب
طارق زينل: السوق الحرة ترعى 

لدينا رؤية لمستقبل التنس»Ooredoo« الكبرى للبادل

 )QDF( أعلنت السوق الحرة القطرية

رعايتها لمنافسات بطولة »ُأريُد 

 Ooredoo «  قطر الُكبرى للبادل لعام 

2023، وتستضيف السوق الحرة 
القطرية نموذجًا فريدًا ُيقدم تجربة 

رائعة للمشاهدين ُتتيح لهم ممارسة 

لعبة البادل في الواقع االفتراضي 

والتنافس ضد العب محترف والفوز 

بجوائز يومية.

وقال ثابت مصلح، نائب رئيس 

السوق الحرة القطرية: نحن 

فخورون للغاية بدعم إحدى أسرع 

الرياضات انتشارًا في الدولة من 

   »Ooredoo« خالل رعاية بطولة ُأريُد

قطر الُكبرى للبادل، كما أكد 

التزام السوق الحرة القطرية بدعم 

الفعاليات الرياضية.

حقق منتخبنا الوطني للتنس للناشئين فوزه 

الثالث على التوالي على حساب نظيره السعودي في 

تصفيات األدوار التأهليية لبطولة كأس ديفيز تحت 

16 سنة لمجموعة آسيا -أوقيانوسيا المقامة حاليا 
في العاصمة السريالنكية كولومبو بمبارتين مقابل 

واحدة.

ففي مباراة الفردي األولى، خسر الالعب غانم السليطي 

المواجهة أمام نظيره غانم الغنام بنتيجة 1 6- / 0 6-، 

لكن العب المنتخب مشاري نواف تمكن من تعويض 

الخسارة في مباراة الفردي الثانية بعد التغلب على 

نظيره آدم علي رضا بنتيجة مجموعتين دون رد 0-6 

.3-6/
وفي مباراة الزوجي حسم الثنائي مشاري نواف وحسن 

والي النتيجة لصالح قطر بمجموعتين دون رد.

وبهذه النتيجة حاز منتخبنا على العالمة الكاملة 

وتصدر المجموعة الرابعة بثالث نقاط من 3 انتصارات 

وسوف يواجه أدعم التنس للناشئين في منافسات 

الدور ربع النهائي نظيره اليمني.

وأشاد السيد خالد الخليفي عضو مجلس إدارة االتحاد 

القطري للتنس واالسكواش والريشة الطائرة رئيس 

لجنة المنتخبات الوطنية في تعليق له بأدء الالعبين 

القوي الذي قدموه خالل هذه المنافسات، معربا 

عن تطلعه في أن يتمكن أدعم التنس من تخطي 

المنتخب اليمني وبلوغ الدور النهائي وتحقيق مهمتهم 

بنجاح بالصعود إلى المرحلة التأهيلية لبطولة كأس 

ديفيز تحت 16 سنة.

أكد طارق زينل، أمين السر العام في 

االتحاد القطري للتنس أن بطولة قطر 

إكسون موبيل المفتوحة تحقق نجاحا 

كبيرًا على مختلف المستويات، وقال 

إنه لطالما رسخ في يقين منظمي بطولة 

قطر إكسون موبيل المفتوحة ضرورة 

احتضان المواهب منذ الصغر، لذلك 

يأتي في صميم بطولتنا تنظيم برامج 

مصممة خصيًصا لالعبين الصغار، من 

بينها برنامج تعليم التنس لألطفال. وقد 

وضعنا هذا العام مجموعة من األنشطة 

المختارة بعناية من أجل األطفال لكي 

يتعرفوا المزيد عن رياضة التنس على 

أيدي نخبة من أفضل مدربي اللعبة، 

ومن المؤكد أن أطفالنا سوف يحظون 

بوقت ممتع ومفيد للغاية. وال يساورني 

أدنى شك أن هذه األنشطة سوف 

تستحوذ على اهتمامهم وتثير حماستهم 

أيًضا.

{ خالد الخليفي

{ طارق زينل

} تصوير- محمود حفناوي

الخليفي يشيد بالناشئين 
في تصفيات كأس ديفيز:

سعداء بتحقيق 
العالمة الكاملة

زار عدٌد من نجوم التنس المشاركين في بطولة 

قطر إكسون موبيل المفتوحة 2023 جناح الشركة 

المقام على هامش البطولة في قرية الجمهور، وكان 

أندريه روبليف، وروبيرتو باوتيستا آغوت في مقدمة 

الالعبين الذين توافدوا لزيارة الجناح، وتعليًقا على 

المناسبة، قال السيد صالح بن سعد المانع، نائب 

الرئيس ومدير الشؤون الحكومية والعامة في إكسون 

موبيل قطر: »من المذهل أن ترى تفاعل الزوار من 

كافة األعمار لدى لقائهم مع نجوم التنس في جناحنا؛ 

فاإلثارة والحماس هما حًقا عنوان هذا اللقاء، كما 

سعد الالعبون كثيًرا بالحديث معهم وإهدائهم كرات 

تنس تحمل توقيعاتهم«.

في جناحها بقرية الجماهير

نجوم البطولة 
يزورون »إكسون موبيل«

نصف نهائي 
الزوجي اليوم

الزوجي  منافسات  نهائي  نصف  يقام 

للتنس  موبيل  إكسون  قطر  لبطولة 

من  المكون  الزوجي  يلتقي  حيث 

الهندي روهان بوبانا واالسترالي ماثيو 

ايبدين مع الزوجي البريطاني المكون 

فيما  أومارا،  وجوني  إيفانز  دانيال  من 

الفرنسي  من  المكون  الزوجي  يلعب 

والهولندي  ليستيان  كونستانت 

الزوجي  مع  زندشلب  دي  فان  بوتش 

الفنلندي المكون من باتريك نيكالس 

سالمينين وإميل روسوفوري.

فيلكس إلياسيم:

مواجهة دافيدوفيتش صعبة
أكد الالعب الكندي فيلكس 

الفوز  أن  إلياسيم  أوجيه 

الالعب  أمام  حققه  الذي 

كوبلر  جيسون  األسترالي 

لم  لواحدة  بمجموعتين 

في  لكنه  بسهولة  يتحقق 

بالوصول  سعيد  النهاية 

ببطولة  النهائي  ربع  للدور 

وقال  موبيل،  اكسون  قطر 

الصحفي  المؤتمر  في 

»كان  اللقاء  أعقب  الذي 

بالنسبة  مهما  االنتصار 

لم  أنني  والحقيقة  لي 

المستوى  ذلك  إلى  أصل 

ضرباتي  في  الدقة  من 

استقبال  عند  وخاصة 

األمر  وهو  االرسال  ضربات 

وعن  المباراة«.  صعب  الذي 

مع  سيجمعه  الذي  اللقاء 

»لقد  قال  دافيدوفيتش، 

أن  وأعلم  والتقينا  سبق 

الدوحة  في  هنا  المواجهة 

ستكون أكثر صعوبة«.
{ فيلكس أوجيه إلياسيم
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بمشاركة نخبة الفرسان 

بطولة الشقب على خط االنطالقعلى مستوى العالم

أول  قطر(  مؤسسة  )عضو  الشقب  في  اليوم  تنطلق 

برعاية  الشقب   – الدولية  التجاري  البنك  بطولة  أيام 

فبراير   25  –  23 من  الفترة  خالل  تقام  التي  لونجين 

بمشاركة  الشقب  في  لونجين  ميدان  في  الجاري 

الفرسان والفارسات النخب في العالم في ثالث رياضات 

للفروسية هي قفز الحواجز والترويض، والترويض لذوي 

االحتياجات الخاصة. 

نجمتين  فئة  الحواجز  بقفز  اليوم  المنافسات  تبدأ   

»الترويض  تأتي بعدها منافسات  130 سم،  ارتفاع  على 

لذوي االحتياجات الخاصة« فئة الثالث نجوم على ميدان 

فئة  الحواجز  قفز  منافسات  وتليها  الداخلي،  لونجين 

قفز  منافسات  تعقبها  سم   1.45 ارتفاع  على  نجمتين 

الحواجز من فئة الخمس نجوم على ارتفاع 1.45 سم من 

الخمس  فئة  من  الحواجز  بقفز  وتختتم  مرحلتين... 

نجوم على ارتفاع 150 سم.

الشقب  فيها  ينظم  التي  العاشرة  النسخة  هذه  وتعد 

الرياضية  المنطقة  أحداث  أبرز  تعد  التي  البطولة 

يقوم  وآسيا  األوسط  الشرق  في  نوعه  من  فريدا  وحدثا 

الشركاء  من  عدد  الكبير  العالمي  الحدث  برعاية 

راعي  التجاري  البنك  بينهم  ومن  المميزين  والرعاة 

موبيل  وإكسون  البطولة،  مقدم  ولونجين  البطولة، 

)الراعي  قطر الشريك الرسمي، وكذلك قطر للسياحة 

الرسمي(،  االتصاالت  )شريك  قطر  وفودافون  الرسمي(، 

)شريك  إيفنت  ووايت  )شريك(،  كرافتس  وجلف 

التواصل االجتماعي(، والمركز الطبي البيطري للخيل 

)الشريك البيطري الرسمي(، وسبيتار )الشريك الطبي 

الرسمي(.

2023 من بطولة البنك  من المقرر أن يشارك في نسخة 

لونجين  برعاية  الشقب   – للفروسية  الدولية  التجاري 

تقّدم  تزال  ال  ألمانيا  أن  غير  دولة،   28 من  الفرسان  أمهر 

تتمّيز  حين  في  الحواجز،  قفز  في  الفرسان  أفضل 

بلجيكا وهولندا في جميع المنافسات الثالث، باإلضافة 

مشاركة منافسين من فلسطين وليتوانيا للمرة األولى.

وتشارك الفارسة القطرية وجدان المالكي، على حصانها 

اإلسباني مانجو جاكارو البالغ من العمر 18 عاًما، والتي 

بعد  األفضل  بين  مكانة  لنفسها  تحجز  أن  استطاعت 

الكبرى  الجائزة  منافسات  في  السابع  بالمركز  فوزها 

للترويض العام الماضي، كما يتطلع الفارسان القطريان 

فالح العجمي وسلمان السويدي لترك بصمة قوية خالل 

مشاركتهما في منافسات قفز الحواجز.

االستمتاع  مع  موعد  على  والعائالت  الجماهير  وستكون 

منافذ  من  واسعة  تشكيلة  عبر  مميزة  ضيافة  بتجربة 

المطاعم  سلسلة  خالل  من  والمشروبات  األطعمة 

الحدث،  أيام  طوال  ستتواجد  التي  العالمية  والمقاهي 

والتعليمية  الثقافية  باألنشطة  زاخر  برنامج  وكذلك 

والترفيهية في منطقة مخصصة ألروع مغامرات الترفيه 

وألعاب  لألطفال،  )البوني(  المهر  ركوب  مثل  العائلي 

الكرنفال، والفنون والحرف اليدوية، والرسم على الوجه، 

وعروض  األطفال،  ومسابقات  والمهرج  الدمى  وعروض 

الساحر وغير ذلك.

صحفيا  مؤتمرا  قطر(  مؤسسة  )عضو  الشقب  وعقد 

لإلعالن عن البطولة حضره ممثلو الشركات والمؤسسات 

وفهد  البطولة،  مدير  المناعي  عمر  وكذلك  الراعية، 

ممثلو  وتحدث  للشقب،  اإلعالمي  المستشار  الهاجري 

لهم،  بالنسبة  الكبير  الدولي  الحدث  أهمية  عن  الرعاة 

وخاصة  العالمية  الرياضية  األحداث  برعاية  وتشرفهم 

في مجال الفروسية، والذي يعد جزءا من استراتيجيتهم 

المؤتمر  خالل  الشقب  مسؤولو  عبر  كذلك  الوطنية، 

الكبرى  والمؤسسات  الشركات  بشراكة  سعادتهم  عن 

وتمنوا  النجاح،  في  رئيسيا  جزءا  تعد  والتي  للبطولة 

في  المشاركين  لجميع  وموفقة  ناجحة  مشاركات 

الحدث، ورحبوا بكل الضيوف الموجودين في البطولة.

{ بطولة الشقب على خط االنطالق اليوم { جدول منافسات اليوم

»تجمهر« يفوز بكأس بيضا القاع
أتطلع لألفضل 

في النسخة الحالية
أحرز المهر »تجمهر« ملك خليفة بن شعيل 

الكواري، الفوز بالمركز األول في الشوط الثامن 

الرئيسي في سباق الخيل الـ 35 في موسم 

2022 – 2023 على مضمار الريان، الذي نظمه 
نادي السباق والفروسية مساء أمس واشتمل 

على 8 أشواط.

 وأحرز »تجمهر« الفوز بإشراف المدرب زهير 

محسن وبقيادة الخيال شتيبان مازور، ليهدي 

مالكه لقب كأس بيضا القاع للخيل العربية 

األصيلة إنتاج محلي المبتدئة والفائزة بسباق 

لمسافة 1700 متر، وحل في المركز الثاني 

»حردان« ملك حمد أحمد حسن المالكي 

الجهني وفي المركز الثالث »علم القاعية« ملك 

خالد علي عبدالهادي الشهواني، وتوج الفائزين 

عبدالله راشد الكبيسي، مدير إدارة السباقات 

بنادي السباق والفروسية.

 وضمن األشواط المتبقية من السباق من األول 

وحتى السابع فاز بالمركز األول تواليا، »ثندر 

فالي« ملك مربط الجسرة، و»نيو الموري« ملك 

مبارك على مبارك الحيي النعيمي، و»نابلس« 

ملك راشد محمد راشد الغانم العذبة، 

و»برسكو« ملك معتز عيسى محمد برشم، 

و»أدميرال« ملك ناصر سيف عبدالله راشد 

الكبيسي، و»مطوع الصعايب« ملك مربط 

الشحانية، و»خفوق« ملك مربط إنجاز.

أعربت الفارسة القطرية وجدان المالكي عن 

سعادته بالمشاركة في بطولة الشقب الدولية 

مع فرسان وفارسات فئة الخمس نجوم.

وقالت وجدان: التنافس مع أبطال العالم في 

الشقب أمر في غاية الروعة ويشرفني كثيرًا.

 وأضافت: شاركت في نسخة العام الماضي 

ألول مرة وتنافست مع عشرات الفارسات من 

أصحاب الخبرات الكبيرة في الترويض بينما 

أنا مازلت في المراحل األولى وأنا سعيدة جدا 

أن أكون وسط فارسات العالم في بطولة 

الشقب وأتطلع لتقديم األفضل وأن أكون ضمن 

أصحاب المراكز المصنفة ألضع األساس 

الصحيح لمسيرتي الدولية التي تحقق لي 

بداية طموحاتي للمنافسة في البطوالت 

الدولية واألولمبية فأنا مشتاقة.

وتابعت: أتمنى أن أهدي بلدي إنجازا يليق به 

في المحافل الدولية وتوجهت الفارسة وجدان 

المالكي بالشكر والتقدير للشقب والتحاد 

الفروسية وإلى كل الجهات الداعمة لتنظيم 

هذ البطولة الدولية على مدى أربعة مواسم 

وأسعدت كل فرسان وفارسات العالم.

وجدان المالكي:
{ وجدان المالكي

اليوم ختام بطولة جمال الخيل العربية األصيلة

اإلثارة تتواصل بمهرجان سوق واقف للفروسية
تواصلت مساء أمس فعاليات مهرجان سوق واقف للفروسية 

االحتفاالت  لجنة  من  بتنظيم  المقام  الرابعة،  نسخته  في 

بالمكتب الهندسي الخاص، وسط مشاركة كبيرة من مالك 

الخيل محليا وخارجيا.

 28 ويقام المهرجان بالساحة الغربية لسوق واقف حتى يوم 

فبراير الجاري.

الخيل  لبطولة  التأهيلية  التصفيات  أمس  مساء  واختتمت 

 151 العربية األصيلة من الدرجة »A«، التي تشهد مشاركة 

رأسا من الخيل، وتقام على مدار ثالثة أيام.

»عريب  المهر  فاز  سنوات   3 عمر  األمهر  منافسات  وضمن 

المركز  في  وحل  األول  بالمركز  الناصر  مربط  ملك  الناصر« 

الثاني »الدحيل الشقب« ملك الشقب – عضو مؤسسة قطر، 

و»باهي آل جهام« ملك مربط الجهام في المركز الثالث.

 وشهدت منافسات األفرس عمر 4 إلى 6 سنوات، فوز »نجال أم 

العظام« ملك ناصر محمد مسفر الهاجري، وجاءت في المركز 

الثاني »إي.أم كوين ديزرت« ملك مربط الحمد، وفي المركز 

الثالث »سانجريا« ملك متعب سعد عثمان الطخيس.

شهدت  فقد  سنوات   10 إلى   7 عمر  األفراس  منافسات  اما   

وحلت  األول،  بالمركز  التنهاة  مربط  ملك  سياسة«  »دي  فوز 

المركز  السالم، وفي  الثاني »دي فال« ملك مربط  المركز  في 

حسن  عبدالرحمن  متعب  ملك  سي«  ام  »-كارمن  الثالث 

11 سنة فما  الخالدي.  كما أسفرت منافسات األفراس عمر 

فوق عن فوز »دي ايه ماجيك مومنت« ملك ناصر محمد مسفر 

الثاني »دي بهية« ملك الشيخة  الهاجري، وحلت في المركز 

ملك  »المانا«  الثالث  المركز  وفي  ثاني،  آل  فيصل  بنت  نوف 

فهد مقبل القحطاني.

خصصت  للمهرجان  المنظمة  اللجنة  أن  إلى  ويشار 

توزع  قطري  ريال  مليون   6.4 إلى  تصل  قيمة  مالية  جوائز 

جوائز  توزيع  سيتم  حيث  األولى.  بالمراكز  الفائزين  على 

من  بالمراكز  للفائزين  التصفيات  مرحلة  في  متساوية 

9 آالف  45 ألف ريال وحتى  األول وحتى الثامن تبدأ تواليا من 

األول  بالمركز  الفائز  يحصل  النهائيات  مرحلة  في  أما  ريال. 

والميدالية الذهبية لألمهار والمهرات عمر سنتين و3 سنوات 

صاحب  والثاني  ريال،  ألف   100 قدرها  مالية  جائزة  على 

الفضية على 70 ألف ريال والثالث الفائز بالبرونزية على 40 

ألف ريال، كما سينال الفائز بالذهبية لفئة األفرس واألفحل 

على جائزة قدرها 150 ألف ريال والحاصل على الفضية على 

يذكر  ريال.  ألف   50 على  بالبرونزية  والفائز  ريال،  ألف   100
تم  فعاليات مصاحبة من بينها أكشاك  المهرجان يشهد  أن 

فعاليات  بجانب  الفروسية،  مستلزمات  لبيع  تخصيصها 

متنوعة وترفيهية للعائالت، بدءا من الساعة الرابعة مساء.

$ الدوحة

راشد العذبة:

كل شيء متوفر في المهرجان
أكد راشد العذبة ممثل مربط الناصر 

 3 عمر  في  أمس  األول  بالمركز  الفائز 

سنوات أن المهر »عريب الناصر« مرشح 

بشكل  للظهور  كبير  وبشكل  قوي 

بالميدالية  والتتويج  أفضل 

أداء  أدى  بحيث  الذهبية، 

مميزا، وله شكل جميل. 

وأضاف: كل اإلمكانيات 

هذا  في  متوفرة 

جيدا  أداء  وأدى  المهر 

ولهذا  يتصدر  بأنه 

للتتويج  بقوة  أرشحه 

الذهبية.  بالميدالية 

عن  انطباعه  وحول 

والمنافسة  عام  بشكل  المهرجان 

المحليين  المالك  بقية  من  الكبيرة 

والخليجيين، قال راشد العذبة: أعتقد 

أن المنافسة هذا الموسم ستكون قوية 

خيول  بمشاركة  السيما  وشديدة، 

يجعل  وهذا  والخارج  الداخل  من  قوية 

أما  كبير.  لحد  متقاربا  المستوى 

أن  فأعتقد  التنظيم  بخصوص 

أعلى  على  مميز  التنظيم 

عليه  غبار  ال  مستوى 

على  القائمين  ونشكر 

ما  كل  على  المهرجان 

هذه  وإتاحة  لنا  وفروه 

الفرصة لنا للمشاركة 

أن  وأكد  المهرجان.  في 

متواجد  الناصر  مربط 

المنافسة  أجل  من  دائما 

نكون  أن  على  جدا  ونحرص 

المهرجان  أن  خاصة  بقوة  منافسين 

يقام في بلدنا قطر.
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والجمهور،  األرض  بسالحي  يونايتد  يتحصن  المقابل،  في 

وهو الذي لم يذق طعم الهزيمة في آخر 17 مباراة خاضها في 

»أولد ترافورد« على صعيد المسابقات كافة.

بمعنويات  أرضه  على  اإلياب  مباراة  يونايتد  ويخوض 

في  نظيفة  بثالثية  سيتي  ليستر  على  الفوز  عقب  مرتفعة 

الثنائي  بعودة  اليوم  صفوفه  وسيعزز  أيضا،  ترافورد«  »أولد 

مارسيل  والنمساوي  مارتينيس،  ليساندرو  األرجنتيني 

سابيتسر بعد غيابه ذهابا بسبب اإليقاف.

الفرنسي  نانت  يستضيف  أخرى،  بارزة  مباريات  وفي 

1 ذهابا في    /  1 على أرضه يوفنتوس اإليطالي بعد التعادل 

ليفركوزن  باير  مع  الفرنسي  موناكو  يلعب  فيما  تورينو، 

بفوزه  العبور  مسار  على  قدما  األول  وضع  بعدما  األلماني، 

ذهابا 3 /  2.

فترة  من  العودة  منذ  فرنسي  فريق  أفضل  موناكو  ويعتبر 

إذ لم يذق طعم   2022 FIFA قطر  العالم  التوقف بعد كأس 

3 تعادالت في مختلف  8 مباريات مقابل  الخسارة، ففاز في 

روديز  أمام  الكأس  من  خروجه  من  الرغم  على  المسابقات، 

بركالت الترجيح بعد التعادل 2-2.

التأهل،  مع  منطقي  موعد  على  اإلسباني  إشبيلية  وسيكون 

عليه  فاز  الذي  الهولندي  أيندهوفن  على  ضيفا  يحل  عندما 

ذهابا بثالثية نظيفة.

النمسا،  في  نظيف  بهدف  خسر  الذي  اإليطالي،  روما  أما 

سيكون أمام فرصة التعويض عندما يستضيف سالزبورغ 

على الملعب األولمبي في العاصمة اإليطالية.

أمس،  اإلسبانية،  الصحف  احتفت 

ريال مدريد شباك  بها  أمطر  التي  بالخماسية 

ليفربول على ملعب »أنفيلد«، ضمن منافسات 

ذهاب دور الـ 16 بدورى أبطال أوروبا.

أحرز خماسية ريال مدريد كل من فينسيوس 

)هدفين(،  بنزيما  كريم  )هدفين(،  جونيور 

ليفربول  هدفي  سجل  فيما  ميليتاو  إيدير 

المصري  والنجم  نونيز  داروين  األوروجواياني 

محمد صالح.

»الليلة  اإلسبانية  »ماركا«  صحيفة  قالت 

مدريد  ريال  من  تاريخي  أداء  الساحرة.. 

بطل  من  رائعة  فعل  ردة  ألمانسيو،  تكريمًا 

أوروبا على تقدم ليفربول بنتيجة 2-0 بعد 14 

دقيقة«.

يعادل  المتألق  »فينيسيوس  وأضافت: 

يكمل  ميليتاو  رائعا،  هدفا  ويسجل  النتيجة 

العودة وينهي بنزيما المباراة«.

»في  اإلسبانية  »آس«  صحيفة  عنونت  فيما   

السماء، فاز النادي األبيض في مباراة تاريخية 

على ملعب أنفيلد بعد أن تقدم الفريق األحمر 

بالنتيجة 2-0 من الدقيقة 14.

من  استثنائية  »مباراة  الصحيفة:  وأكملت 

الذي سجل هدفين وفتح طريق  فينيسيوس 

العودة، أداء رائع من مودريتش وناتشو«.

وكتبت صحيفة »موند ديبورتيفو« الكتالونية 

في عنوان مختصر »ريمونتادا قاسية من ريال 

مدريد«، في إشارة إلى الخماسية التي مزق بها 

فريق الملكى شباك الريدز.

بسقوط  اإلنجليزية  الصحف  اهتمت  وكما 

حيث  مدريد،  ريال  أمام  المدوي،  ليفربول 

الهزيمة  على  »ميرور«  صحيفة  عنونت 

أسوأ  من  المعاناة  بعد  انهيار  في  »ليفربول 

في  خماسية  آنفيلد،  في  أوروبية  أمسية 

غضون 46 دقيقة«.

أما صحيفة »ديلي ستار« فعنونت: »جنوني.. 

كريم ورفافه يحققون عودة قتالية خيالية أمام 

ليفربول«.

وفي األسفل كتبت: »إقصاء دي بروين بسبب 

المرض«.

»استسالم  »التايمز«:  صحيفة  عنونت  كما 

تام«.

وبدورها كتبت صحيفة »ديلي إكسبريس«: 

هزيمة  أسوأ  من  يعاني  الريدز  إرًبا..  »ممزق 

أوروبية على ملعبه«.

ميل«:  »ديلي  صحيفة  عنونت  جانبها  ومن 

»إهانة.. وجوه حمراء في جميع أنحاء آنفيلد 

أمام حامل   )2-5( مع تحطم ليفربول بنتيجة 

اللقب، بعد التفريط في التقدم )0-2(«.

الذي  الكبير  الفوز  على  مدريد،  ريال  وسط  نجم  مودريتش،  لوكا  الكرواتي  علق 

حققه فريقه على حساب ليفربول.

األول  أمس  مساء   ،2-5 بنتيجة  ليفربول،  مضيفه  مدريد  ريال  واكتسح 

ملعب  على  الثالثاء، 

دور  ذهاب  في  آنفيلد، 

أبطال  لدوري  الـ16 

أوروبا.

عبر  مودريتش  ونشر 

الرسمي  حسابه 

التواصل  موقع  على 

فيسبوك  االجتماعي 

عدة  األربعاء  أمس 

الملعب،  من  صور 

هكذا  عليها:  وكتب 

يفوز ريال مدريد.

يحل  أن  المقرر  ومن 

على  ضيفا  ليفربول 

مباراة  في  مدريد  ريال 

العودة، بملعب سانتياجو 

مارس   15 يوم  برنابيو، 

المقبل.

أساطير  أحد  مودريتش  ويعتبر 

قاد  إذ  التاريخ،  عبر  مدريد  ريال 

دوري  في  بطوالت   5 لتحقيق  الميرنجي 

األبطال، آخرهم نسخة العام الماضي ضد ليفربول.

وينتهي عقد مودريتش مع ريال مدريد بختام الموسم الجاري، وذكرت تقارير عدة أن 

إدارة الميرنجي تسعى للتجديد له لموسم إضافي. وانضم الكرواتي لريال مدريد، في 

صيف 2012، قادما من توتنهام.

مدافع  فاران،  رافائيل  أعرب 

عن  يونايتد،  مانشستر 

على  للتفوق  تطلعه 

برشلونة.

فاران  وقال 

المؤتمر  في 

 : لصحفي ا

أن  »أعتقد 

الذهاب  لقاء 

جيدا  كان   )2-2(

وقدم  للغاية، 

أداء  الفريقان 

رفيعا«.

»فريقان  وتابع: 

تطبيق  يريدان  هجوميان 

كان  لذلك  العالي،  الضغط 

وخرجنا  جيًدا،  المستوى 

بنتيجة ُمرِضية«.

بمقدورنا  »كان  وأردف: 

المزيد،  تسجيل 

لعبنا  عام  بشكل  لكن 

التحلي  نريد  بشخصية. 

نحن  واالنضباط،  بالصبر 

مستعدون للتحدي«.

يونايتد  مانشستر  تطور  عن  أما 

»تطورنا  فعلق:  الموسم،  هذا 

بثقة  اآلن  نلعب  كثيرا،  الماضي  الشهر 

أكبر، واألجواء اليوم ستكون مثيرة«.

تشافي  قال 

يز  ند نا هير

ب  ر مد

 ، نة شلو بر

مواجهة  عن 

يونايتد:  المان 

صعبة،  المباراة 

من  ذلك  عرفنا  نحن 

اللعب  علينا  لهذا  القرعة،  بعد 

بشجاعة لتحقيق الفوز والتأهل.

تكون  لن  المباراة  هذه  وأضاف: 

أبطال  دوري  مباراة  مثل  استثناء، 

ألننا  الظروف  وبسبب  كبيرة 

في  الفريقين  وألن  بأخطاء  قمنا 

الدوري  في  ُتلعب  البناء  طور 

األوروبي.

تشافي:  قال  الغيابات  وعن 

عذرًا،  ذلك  يكون  أن  يمكن  ال 

الفوز  تحقيق  وبإمكاننا 

أيضا  نو  الكامب  ففي  والتأهل، 

األخير  في  الفوز،  بإمكاننا  كان 

كرة القدم لعبة أخطاء.

للتأهل للدور ثمن النهائي بالدوري األوروبي

»يونايتد وبرشلونة«.. لقاء الحسم

{ من مباراة الذهاب

نظيرتها اإلنجليزية تتحسر على سقوط ليفربول

الصحف اإلسبانية تحتفي بخماسية الريال

مودريتش:

هكذا يفوز المرينجي
فــاران: مسـتعـدون للتحـدي

تشافي: علينا اللعب بشجاعة

{ آس

{ ديلي إكسبريس { التايمز

{ مودريتش

{ فاران

{ تشافي

أكد مدافع ليفربول السابق جيمي كاراجر، أنه لو كان 

عن  دايك  فان  فيرجيل  المدافع  الستبعد  بيده،  القرار 

تشكيلة الفريق في الوقت الحالي، موضًحا أن الدفاع تمزق 

بوجوده إلى أشالء.

الدوري  في  متتاليين  انتصارين  حقق  قد  ليفربول  وكان 

مدريد  ريال  أمام  أرضه  على  يخسر)5-2(  أن  قبل  الممتاز، 

في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

ليصعق  مديد  ريال  ارتد  بهدفين،  مبكًرا  ليفربول  تقدم  رغم 

بنسبة  المنتظر  ومن  بخماسية،  »آنفيلد« 

ربع  في  مكانه  ضمن  الملكي  أن  كبيرة 

النهائي.

كاراجر  ليفربول  أسطورة  وكان 

انتقاده بشكل خاص  غاضًبا، ووجه 

فيرجيل  الفريق  دفاع  قلب  إلى 

يجعلني  »ما  وقال:  دايك،  فان 

إنني  قال  دايك  فان  أن  أضحك، 

الفريق  هذا  في  مكانا  أجد  لن 

منذ حوالي شهرين. أعتقد 

في  محله  سأحل  أنني 

الوقت الحالي«.

كاراجر
 يهاجم فان دايك

يحل برشلونة اإلسباني ضيفا على 
مانشستر يونايتد اإلنجليزي في 

ملعب »أولد ترافورد«، اليوم الخميس 
في إياب دور خروج المغلوب المؤهل 

إلى ثمن نهائي بطولة الدوري األوروبي 
لكرة القدم سعيا إلى حسم التأهل 

لثمن النهائي بعدما تعادال 2 /  2 ذهابا 
في كامب نو األسبوع الماضي.

ويدخل برشلونة المباراة بسجل خال 
من الهزائم في آخر 18 مباراة خاضها 
في كل المسابقات، آخرها الفوز على 

قادش 2 /  صفر في المرحلة الثانية 
والعشرين من الدوري اإلسباني، 

ما أتاح له االبتعاد بالصدارة بفارق 8 
نقاط عن غريمه ريال مدريد حامل 

اللقب )59 مقابل 51(.. ويعول 
برشلونة على هدافه البولندي روبرت 
ليفاندوفسكي، الذي سجل 24 هدفا 

في 29 مباراة في مختلف المسابقات 
هذا الموسم، فيما يغيب عن 

صفوف النادي الكاتالوني العبه الشاب 
غابي بداعي اإليقاف، والثنائي بيدري، 

والفرنسي عثمان ديمبيلي بسبب 
اإلصابة.

}

 فان دايك

}


