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كريسبو يعتمد على أدميلسون في التشكيلة األساسية
الدحيل،  مدرب  كريسبو  هيرنان  األرجنتيني  اعتمد  متوقعا  كان  كما 

على البلجيكي إدميلسون جونيور أساسيا في مباراة أمس أمام الشباب 

السعودي، في الدور ربع النهائي لدوري أبطال آسيا، على عكس المباراة 

السابقة أمام الريان بالدور ثمن النهائي التي شارك فيها احتياطيًا.

اللصيقة  للرقابة  كبيرة،  صعوبات  األمس  مباراة  في  إدميلسون  ووجد 

التي فرضت عليه من العبي الشباب، لمعرفة مدرب الشباب أن الالعب 

من مفاتيح لعب الدحيل.

خالد  الالعب  مكانه  وأدخل   79 الدقيقة  في  أدميلسون  كريسبو  وأخرج 

محمد.

حقق إنجازا استثنائيا بالوصول لنصف النهائي ألول مرة منذ تأسيسه

الدحيل يواصل كتابة التاريخ في »اآلسيوية«

خالل  من  بحذر  المباراة  الفريقان  وبدأ 

وفرض  الخلفية،  المناطق  إغالق  إحكام 

زيادة عددية في منطقة العمليات، األمر 

الطرفين  على  الصعوبة  من  جعل  الذي 

فغابت  الحقيقية،  الخطورة  تشكيل 

الشوط  من  األول  النصف  طيلة  الفرص 

األول.

التراجع  على  الشباب  فريق  واعتمد 

إلى  المؤدية  المنافد  كل  لغلق  الدفاعي 

تاركا  سيونج،  كيم  الحارس  مرمى 

يحتفظ  ظل  الذي  للدحيل  االستحواذ 

القدرة  دون  متأخرة  مناطق  في  بالكرة 

ظل  في  الهجومية  الحلول  إيجاد  على 

مفتاح  على  المفروضة  الصارمة  الرقابة 

البلجيكي  وهو  الدحيل  نادي  لعب 

يلمس  لم  الذي  جونيور،  ادميلسون 

كثيرا الكرة خالل أول ربع ساعة.

الشوط  هذا  في  فرصة  أخطر  وجاءت 

عن   12 الدقيقة  خالل  الدحيل  لصالح 

عرضية  تلقى  الذي  أولونجا،  طريق 

يسجل  أن  كاد  هي،  تاي  نام  من  رائعة 

من خاللها هدف التقدم لفريقه.

على  االعتماد  الشباب  فريق  وحاول 

الهجمات المرتدة، من أجل تهديد مرمى 

الدحيل، التي قادها الالعب األرجنتيني 

جانب  من  العب  أخطر  بانيجا  إيفر 

الشباب السعودي..

خيار  على  الدحيل  العبو  اعتمد  فيما 

الوصول  أجل  من  الطويلة؛  الكرات 

تاي  نام  ارسل  عندما  الشباب،  للمرمى 

لمايكل  وصلت  الدفاع  خلف  كرة  هي، 

لكن  المرمى،  إلى  برأسه  حولها  أولونجا 

الحارس كيم سيونج تدخل في الوقت 

المناسب في الدقيقة 32.

األخير  الساعة  ربع  في  اللعب  وعاد 

وسط  في  لينحصر  األول،  الشوط  من 

للفريقين في إحداث  الملعب دون طائل 

كارلوس  فرصة  باستثناء  الخطورة 

جونيور في الدقيقة األخيرة من عمر هذا 

الشوط، التي تصدى لها صالح زكريا..

لينتهي الشوط األول كما بدأ سلبيًا.

تكافؤا  تظهر  األول  الشوط  إحصائيات 

كان  حيث  الفريقين،  بين  اللعب  في 

هذا  من  األخيرة  الدقائق  في  االستحواذ 

الشوط للشباب بنسبة 51 % مقابل 49 

% للدحيل.
أما على مستوى التسديدات، فقد سدد 

تسديدتان  منها  تسديدات   4 الدحيل 

تسديدات   3 مقابل  المرمى،  على 

على  واحدة  تسديدة  منها  للشباب 

على  فريقه  كل  وتحصل  المرمى، 

ركنيتين في هذا الشوط.

حاول الدحيل أن يباغت منافسه بهدف 

فرض  حيث  الثاني،  الشوط  في  مكبر 

ضغطا كبيرا على الشباب في منطقته، 

من  كرة  نقل  سرعة  استغالل  محاوال 

طرف العبي الوسط.

أول  خالل  الفريقين  محاوالت  وتواصلت 

لم  لكنها  الثاني،  الشوط  من  ساعة  ربع 

تشكل أي خطورة على أي مرمى.

أفضليته  فرض  في  الدحيل  وبدأ 

حاول  حيث  المجريات،  على  الواضحة 

كريم بوضيف برأسية رائعة ان يفتتح 

الدقيقة  في  لفريقه  التسجيل  باب 

للركنية،  الشباب  حارس  أخرجها   75
لتأتي من خاللها الهدف األول في المباراة 

جميلة  رأسية  أولونجا  مايكل  بواسطة 

المرة  في  صدها  من  سيونج  كيم  فشل 

الثانية.

وتمكن الدحيل من إضافة الهدف الثاني 

مايكل  الهداف  عبر   86 الدقيقة  في 

الخامس  هدفه  أضافه  الذي  أولونجا 

من  عرضية  بعد  آسيا،  ابطال  دوري  في 

الالعب البديل اسماعيل محمد.

النتيجة  السعودي  الشباب  وقلص 

سعيد  طريق  عن   3+90 الدقيقة  في 

فواز  من  عرضية  بعد  الربيعي، 

الصقور.

الهدف  يسدل  أن  محمد  خالد  وكاد 

 5+90 الدقيقة  في  للدحيل  الثالث 

لكن  الجزاء،  منطقة  في  توغله  بعد 

الوقت  في  كان  الشباب  مدافع  تدخل 

بعدها  المباراة  لتنتهي  المناسب.. 

{ الدحيل عبر لنصف النهائي بجدارةمباشرة بفوز الدحيل بهدفين لهدف.

الطوفان عبر الشباب السعودي بثنائية المتألق »أولونغا«

حقق نادي الدحيل إنجازا تاريخيا ببلوغه 
ألول مرة الدور نصف النهائي ببطولة 

دوري ابطال آسيا، بعد فوزه أمس على 
الشباب السعودي بنتيجة 2/ 1، خالل 

المباراة التي أقيمت على استاد الثمامة، 
ضمن الدور ربع النهائي من اآلسيوية.

الكيني  الدحيل هدافه  ثنائية  وسجل 
 ،77( الدقيقتين  مايكل أولونجا في 

56(، بينما سجل سعيد الربيعي في 
.2+90 الدقيقة 

  كتب         وحيد بوسيوف

خليفة خميس السليطي نائب رئيس النادي:

التأهل التاريخي لم يأت من »فراغ«
نادي  رئيس  نائب  السليطي  خميس  خليفة  قدم 

التهنئة إلى سعادة الشيخ خليفة بن حمد آل  الدحيل 

الذي  التاريخي  التأهل  بمناسبة  النادي  رئيس  ثاني 

ألول  آسيا  ابطال  دوري  نهائي  نصف  إلى  الفريق  حققه 

مرة منذ أن تأسس النادي.

 وقال بوخميس في تصريحات صحفية بعد نهاية مباراة 

الشباب السعودي ان الوصول إلى هذا الدور المتقدم من 

البطولة هو نتاج العمل والجهد الكبير المبذول علي مدار 

السنوات الماضية ولم يتحقق من فراغ.

 وأضاف: الدحيل تأهل إلى نصف النهائي للمرة االولى 

في تاريخه عن جدارة واستحقاق بعد الفوز على فريق 

هدف،  مقابل  بهدفين  السعودي  الشباب  بحجم  قوي 

الذي  التاريخي  التأهل  بهذا  كبيرة  سعادتنا  وقال: 

يحسب للكرة القطرية، واثني نائب رئيس النادي على 

وانتزاع  الدحيل  العبو  عليها  ظهر  التي  القتالية  الروح 

الشباب  حساب  على  النهائي  لنصف  التأهل  بطاقة 

الدحيل  نادي  رئيس  نائب  وأشار  القوي،  السعودي 

قدم  الدحيل  التأهل،  عقب  صحفية  تصريحات  في 

الغيابات  بعض  رغم  الشباب  فريق  أمام  كبيرة  مباراة 

إلى  التأهل  بطاقة  بحصد  المطلوب  وحقق  واالصابات 

الدحيل  نادي  رئيس  نائب  واشاد  النهائي،  قبل  الدور 

للمرة  النهائي  قبل  دور  إلى  بالتأهل  فريقه  انجزه  بما 

عن  آسيا  ابطال  دوري  في  مشاركاته  تاريخ  في  االولى 

التي  الظروف  بعض  من  الرغم  على  واستحقاق  جدارة 

إنجازا  يعتبر  تحقق  ما  وبالتالي  حاليا،  النادي  بها  يمر 

تأهلنا  اننا  كذلك  ننسى  وال  الدحيل،  في  لنا  بالنسبة 

تقديم  يجب  ولذلك  الفرق  اقوى  من  احد  حساب  على 

تحية الالعبين والجهاز الفني على ما حققوه، ونأمل ان 

يكون هذا التأهل بداية مرحلة جديدة ليواصل الفريق 

مشواره إلى األفضل في دوري األبطال، خاصة وان هناك 

خالل  النهائي  نصف  دور  في  تنتظره  صعبة  مواجهة 

هذه  في  بقوة  التركيز  يجب  وبالتالي  المقبلة،  االيام 

المباراة من أجل مواصلة رحلة التألق في البطولة ونأمل 

النهائي  إلى  التأهل  أجل  من  بنجاح  المهمة  ننجز  ان 

في  القطرية  الكرة  وتشريف  تاريخنا  في  االولى  للمرة 

البطولة القارية. { السليطي يحتفل مع كريسبو

كتب           محمد الجزار

األرجنتيني كريسبو يؤكد بسعادة كبيرة:

نهدي التأهل لإلدارة والجمهور
كريسبو،  هيرنان  األرجنتيني  أعرب 

سعادته  عن  الدحيل،  مدرب 

حققه  الذي  بالفوز 

الشباب  على  فريقه 

بنتيجة  السعودي 

والتأهل   ،2/1
نصف  للدور 

بطولة  النهائي 

أبطال  دوري 

أسيا.

كريسبو  وقال 

المؤتمر  في 

عقب  الصحفي 

أبارك  المباراة: 

األداء  على  الشباب 

كانت  مباراة  في  المميز، 

إلدارة  نهديه  التأهل  وهذا  قوية، 

التأهل  بهذا  وجمهورنا  النادي 

التاريخي.

أقود  أنا مدرب محظوظ ألني  وأضاف: 

عال،  مستوى  على  العبيه  كل  فريقا 

في  المهمة  علي  يصعب  هذا  وأحيانا 

اختيار التشكيلة.

نصف  الدور  في  منافسهم  وعن 

من  كريسبو:  قال  النهائي، 

على  الحديث  المبكر 

نلعب  سوف  الطريقة 

يوم  مباراة  بها 

وتركيزنا  األحد، 

أكثر  سيكون 

االستشفاء  على 

اإلجهاد،  إلزالة 

أرضية  وفوق 

لملعب  ا

فرض  سنحاول 

المعروفة  هويتنا 

اللعب،  في 

وصناعة  االستحواذ 

الفرص.

وعن إصابة إدميلسون جونيور، 

قال مدرب الدحيل: ال نعلم مدى 

خطورة إصابته، خاصة أنه عائد من 

6 أشهر، ولكن  لها منذ  إصابة تعرض 

سر تفوقنا دائما هو العمل الجماعي، 

وأعد جماهيرنا بتقديم مباراة كبيرة 

في الدور نصف النهائي.

{ كريسبو

إسماعيل أحمد مدير الفريق:

أنجزنا المهمة وكسرنا »العقدة«

فريق  مدير  احمد  اسماعيل  أبدى 

على  فريقه  بفوز  سعادته  الدحيل 

على  والتأهل  السعودي  الشباب 

ابطال  دوري  نهائي  نصف  إلى  حسابه 

آسيا للمرة األولى في تاريخ النادي.

 وقال عقب المباراة: نبارك إلى مسؤولي 

هذا  الدحيل  محبي  كل  والى  النادي 

اإلنجاز الجديد في البطولة القارية.

وكسرنا  المهمة  انجزنا  لقد  وأضاف: 

حضورنا  وسجلنا  النهائي  ربع  عقدة 

وهو  النهائي  نصف  في  األولى  للمرة 

مباراة  قدمنا  ان  بعد  مستحق  تأهل 

القوي  السعودي  الشباب  أمام  كبيرة 

سيكون  والتأهل  الفوز  هذا  ان  والشك 

مواصلة  أجل  من  للجميع  حافزا 

نجوم  في  كبيرة  وثقتنا  المشوار 

األفضل  يقدموا  ان  أجل  من  الدحيل 

النهائي  إلى  والعبور  النهائي  نصف  في 

اللقب  في  حظوظنا  عن  والدفاع  القاري 

وكل  االمكانيات  نمتلك  اننا  واعتقد 

الكرة  لتشريف  التوفيق  هو  نتمناه  ما 

القطرية.

{ إسماعيل أحمد يحتفل مع اعضاء الجهاز الفني 

أولونجا: 

ا من هذا التاريخ سعيد كوني جزء

مهاجم  أولونجا،  مايكل  الكيني  أكد 

التاريخ  كتب  الفريق  أن  الدحيل، 

دوري  النهائي،  نصف  للدور  بتأهله 

جائزة  صاحب  وقال  آسيا..  أبطال 

سعيد  المباراة:  في  العب  أفضل 

الجميع  التاريخ،  هذا  من  جزءا  بكوني 

األول  الشوط  وفي  جهده،  قصارى  بذل 

استطاع الشباب أن يصنع الفرص ولم 

الشوط  في  بقوة  عدنا  لكن  يسجلها، 

الثاني بتسجيل هدفين.

تلقيت  المباراة  بداية  في  وأضاف: 

أسجلها،  ولم  أدميلسون  من  عرضية 

تعليمات  تلقيت  الثاني  الشوط  وفي 

أسجل  جعلني  ما  وهذا  المدرب، 

هدفين في اللقاء.

الدور  في  يفضله  الذي  المنافس  وعن 

نصف النهائي، قال أولونجا: ال نفضل 

بشكل  سنلعب  لكن  آخر،  على  فريقا 

للمباراة  التأهل  لتحقيق  جماعي 

فريق  على  أمس  فزنا  فقد  النهائية، 

ترتيب  ثالث  يعتبر  الذي  الشباب 

والهالل  قوي،  أنه  أي  السعودي  الدوري 

الخبرة  ونملك  قوي،  فريق  أيضا 

لمواصلة كتابة التاريخ.

{ أولونجا
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وسط أجواء مميزة ومنافسة شرسة.. 

انطلقت أمس منافسات بطولة البنك 

الشقب،  للفروسية-  الدولية  التجاري 

في  المقامة   ،2023 لونجين  برعاية 

الداخلي  الشقب  في  لونجين  ميدان 

متتالية  أيام   3 مدار  على  والخارجي 

بمشاركة أفضل الفرسان في العالم.

سعادة  األمس  منافسات  وحضر 

ثاني  آل  حمد  بن  جوعان  الشيخ 

رئيس اللجنة األولمبية القطرية.

اينيج  ماركوس  األلماني  الفارس  وفاز 

5 نجوم«  بالمركز األول في جولة »فئة 

ارتفاع  على  أمس  مساء  أقيمت  التي 

اليوم  منافسات  ختام  في  سم   150
األول. 

على  األول  المركز  في  ماركوس  وحل   

قدره  زمنا  محققا  غولد«  »ستار  الجواد 

في  وحل  أخطاء  بدون  ثانية   63.52
فرانسيسكو  البرازيلي  الثاني  المركز 

الفرنسي  الثالث  المركز  وفي  موسا، 

ستاوت.

األيرلندي  الفارس  فاز  ناحيته  ومن 

منافات  في  األول  بالمركز  برين  شين 

جولة 145 سم فئة 5 نجوم التي أقيمت 

 42 بمشاركة  سم   145 ارتفاع  على 

فارسا وفارسا، وحل في المركز الثاني 

في  وجاء  ستاوت  كيفن  الفرنسي 

البرازيلي فرانسيسكو  الثالث  المركز 

مشاركة  الجولة  هذه  وشهد  موسا. 

العمادي  سالمين  القطري  الفارس 

وقدم خاللها أداء جيد.

بالمركز  حسن  باسم  الفارس  وفاز 

أقيمت  التي  القفز  منافسات  في  األول 

نجمتين(،  )فئة  سم   145 ارتفاع  على 

السعودي  الثاني  المركز  في  وحل 

كمال عبد الله باحمدان، وفي المركز 

الثالث فالح سويد العجمي.

األولى  الجولة  منافسات  وشهدت 

نجمتين(  )فئة  سم   130 ارتفاع  على 

حيدان  سعيد  محمد  الفارس  فوز 

بالمركز األول، وجاء في المركز الثاني 

المركز  وفي  القاضي،  ناصر  غانم 

الثالث سعيد حمد جمعة. 

لذوي  الترويض  منافسات  وضمن 

نجوم(،   3 )فئة  الخاصة  االحتياجات 

كريجنسن  لوتي  الهولندية  فازت 

األميركية  فازت  كما  األول،  بالمركز 

لفئة  األول  بالمركز  هوارد  فوينا 

الخاصة  االحتياجات  لذوي  الترويض 

نجمات(،   3 )فئة  الثانية  الجولة 

نوبيل  أنيماريكي  والهولندية 

بالمركز األول في الجولة الثالثة لذوي 

الترويض  في  الخاصة  االحتياجات 

)فئة 3 نجمات(.

الشيخ جوعان بن حمد يحضر منافسات اليوم األول

انطالقة قوية لبطولة الشقب الدولية

{ من تتويج باسم حسن

   كتب      محمد الجندي

المهر ليجند أوف يفوز 
بكأس عين خالد

)سيسكيتز  زانادو  أوف  ليجند  المهر  فاز 

محمد  جاسم  ملك  تانوجين(   × أيكون 

وبإشراف  الدرويش  درويش  جاسم 

عين  بكأس  الغزالي  محمد  المدرب 

بالشوط  بالشوط  تتويجه  بعد  خالد، 

التاسع المفتوح للخيل المهجنة األصيلة 

3 سنوات خالل سباق الخيل أمس  عمر 

بنادي الفروسية.

)إيه  عتيج  الجواد  الثامن  بالشوط  وفاز 

وفاز  كروانوار(،  صحاري   × البحر  إف 

إس  جيه  إيه  الجواد  السابع  بالشوط 

كارير(  دو  غابي   × البحر  إف  )إيه  المارد 

ملك وإنتاج مربط الجريان، 

مليونز  الجواد  السادس..  بالشوط  وفاز 

بالشوط  وفاز  ِمل(،  شوغر   × )بيفوتل 

الخامس.. الجواد وذنان )شالع × الوذنة( 

ملك الشقب ريسنغ 

)داندي  تاريخ  المهر  الرابع  بالشوط  وفاز 

عبد  وتدريب  ملك  ريبون(  ساتن   × مان 

وبالشوط  الكثيري  الله  عبد  علي  العزيز 

 × إف  إس  إيه  )جعفر  نوار  المهرة  األول 

عشيقا  المهرة  وأحرزت  كاميل(  فورجهل 

الهادي  عبد  محمد  ملك  ولع(   × )مغوار 

وفاز  الثاني  بالشوط  الهاجري  سعد 

 × )معزز  بي  رامرود  المهر  األول  بالشوط 

دي أمانتينا بي(.

فعاليات متنوعة للجماهير واألطفال
الشقب  لبطولة  المنظمة  اللجنة  أعدت 

باألنشطة  مليئا  برنامجا  الدولية 

التي  والترفيهية  والتعليمية  الثقافية 

ركوب  منها  العمرية  الفئات  كافة  تالئم 

وعروض  لألطفال،  )البوني(  المهر 

الفنية  واالستعراضات  الموسيقى 

والفنون  اآلركيد،  وألعاب  الحّية، 

الوجه،  على  والرسم  اليدوية،  والحرف 

ومسابقات  والمهرج  الدمى  وعروض 

البالي  وألعاب  األطفال، وعروض الساحر، 

االفتراضي،  الواقع  وتجارب  ستيشن، 

ذاته،  الوقت  وفي  الكثير.  ذلك  وغير 

امتيازات  من  مختارة  مجموعة  تستعد 

الضيوف  لتزويد  والمشروبات،  األطعمة 

والمرطبات  األكالت  من  متنّوعة  بخيارات 

الجودة. عالية 

عن  حسن  باسم  الفارس  أعرب 

في  حققها  التي  بالنتيجة  سعادته 

نجمتين(،  )فئة  القفز  منافسات 

أن  إلى  مشيرا  سم،   145 ارتفاع  على 

ظل  في  خاصة  جيدة،  تعتبر  البداية 

اإلعداد المتميز لفرسان قطر من أجل 

التصفيات  في  المقبلة  مشاركتهم 

األولمبية  األلعاب  دورة  إلى  المؤهلة 

األسبوع  ستقام  التي   »2024 »باريس 

المقبل في الدوحة.

التركيز  قطر  فرسان  هدف  أن  وأكد   

األولمبياد،  إلى  المؤهلة  الجوالت  في 

بتشكيله  المنتخب  أن  إلى  الفتا 

في  صغيرة  عناصر  يضم  الحالي 

المزيد  كسب  إلى  تحتاج  السن، 

من  الحماس  ولديهم  الخبرات،  من 

وتمثيل  مستوى  بأفضل  الظهور  أجل 

الفروسية القطرية بالشكل الجيد. 

التي  األولمبية  التصفيات  وعن 

بالدوحة  فيها  للمشاركة  يستعد 

في  مختلفة  فئة  في  نشارك  قال: 

وهي  الدولية،  التجاري  البنك  بطولة 

ستكون  وبالتالي  النجمتين،  فئة 

لألولمبياد  التأهيلية  التصفيات 

نجوم   4 فئة  من  تقام  حيث  مختلفة 

من جولتين، وهي فرصة لنا من أجل 

شاء  وإن  للتصفيات،  بقوة  االستعداد 

ألولمبياد  التأهل  حلم  نحقق  الله 

باريس 2024 وهو هدفنا الرئيسي.

لكافة  الشكر  حسن  باسم  ووجه 

المنظمين والمسؤولين على استضافة 

من  واستمرارها  قطر  في  البطولة  هذه 

بتنظيم  العاشرة  إلى  األولى  النسخة 

أن  خاصة  ألفضل،  أفضل  ومن  مثالي 

هذا يساهم في تطور الفرسان بشكل 

سريع وتأهيلهم للمنافسة في البطوالت 

المميز  التنظيم  أن  مؤكدا  الكبرى، 

ليس غريبا على الشقب.

باسم حسن : البداية جيدة

{ باسم حسن

بطولة  مدير  المناعي  عمر  أشاد 

للفروسّية  الدولّية  التجاري  البنك 

في  لونجين،  برعاية  الشقب   –
باالنطالقة  العاشرة،  نسختها 

في  البطولة  شهدتها  التي  القوية 

العالية  والمستويات  األول  يومها 

القادمين  الفرسان  قدمها  التي 

العالم،  أنحاء  كافة  من  قطر  إلى 

الفرسان  تألق  إلى  باإلضافة 

القطريين في فئة النجمتين والتي 

مؤكدا  كبيرة،  مشاركة  شهدت 

منافسات  ستشهد  البطولة  أن 

الوصول  مع  وغدا  اليوم  للغاية  قوية 

لمسك الختام.

الدعوة  المناعي  عمر  ووجه 

منافسات  لحضور  للجماهير 

مشاركة  تشهد  التي  البطولة 

في  الفرسان  أفضل  من  نخبة 

28 دولة، واالستمتاع  العالم يمثلون 

التي  المصاحبة  بالفعاليات 

في  للجماهير  الشقب  خصصتها 

ميدان لونجين بالشقب.

حرصنا  البطولة:  مدير  وقال 

ومثالية  رائعة  أجواء  توفير  على 

لونجين  ميدان  في  للجماهير 

تخصيص  تم  كما  بالشقب، 

وستكون  للعائالت،  أماكن 

االستمتاع  مع  موعد  على  الجماهير 

بالعديد من الفعاليات المصاحبة، 

الفئات،  مختلف  تناسب  التي 

باألنشطة  زاخر  برنامج  خالل  من 

في  والترفيهية  والتعليمية  الثقافية 

مغامرات  ألروع  مخّصصة  منطقة 

المهر  ركوب  مثل  العائلي  الترفيه 

)البوني( لألطفال، وألعاب الكرنفال، 

والرسم  اليدوية،  والحرف  والفنون 

الدمى  وعروض  الوجه،  على 

األطفال،  ومسابقات  والمهرج 

وعروض الساحر وغير ذلك الكثير، 

بتجربة  االستمتاع  إلى  باإلضافة 

واسعة  تشكيلة  عبر  راقية  ضيافة 

من منافذ األطعمة والمشروبات.

وجه الدعوة للجميع.. عمر المناعي:

أجواء مثالية في انتظار الجماهير

{من االستعدادات قبل المنافسات

الذي  بالفوز  سعادته  عن  برين  شين  األيرلندي  الفارس  عبر 

في  المشاركين  الفرسان  مع  قوية  منافسة  بعد  أمس  حققه 

البطولة بالمتميزة  145 سم ذات الخمس نجوم، ووصف  جولة 

من حيث مشاركة أفضل النجوم في الفروسية العالمية بجانب 

الخارجي  الميدان  »إن  قال  حيث  عليها  تقام  التي  المنشآت 

الحواجز يعد من أفضل  الذي تقام عليه منافسات قفز  للشقب 

آخر  في  المنافسة  ترتفع  أن  وتوقع  العالم«  في  الميادين  وأجمل 

يومين من البطولة من أجل الفوز بالمراكز األولى.

ماركوس 
يتوج بجولة 
»5 نجوم«..  الـ

وباسم 
وحيدان 

يقتنصان لقبي 
»النجمتين« 

األيرلندي شين برين:

»الشقب« من أجمل 
ميادين العالم

على هامش بطولة الشقب الدولية
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موراي يواصل التألق وروبليف يودع في مفاجأة كبيرة

نصف نهائي ناري لقطر إكسون موبيل

تواصلت المفاجآت ببطولة قطر اكسون موبيل 

المفتوحة للتنس للرجال بعدما أطاح التشيكي 

للبطولة  األول  بالمصنف  ليتشيكا  جيري 

بمجموعتين  وهزمه  روبليف  اندريه  الروسي 

لواحدة، في قمة مباريات الدور ربع النهائي على 

مجمع خليفة الدولي للتنس أمس.

النهائي  ربع  الدور  مباريات  أولى  شهدت  حيث 

عالميا  الـ52  المصنف  التشيكي  الالعب  نجاح 

الخامس  المصنف  روبليف  على  التغلب  في 

عالميا بواقع 4 ـ 6 و6 ـ 4 و6 ـ 3.

وحرم ليتشيكا منافسه الروسي من التقدم في 

الثاني في  البطولة والسعي نحو تحقيق لقبه 

الدوحة بعد عام 2020.

اندي  المخضرم  البريطاني  صعد  كذلك 

على  فوزه  بعد  النهائي،  نصف  الدور  إلى  موراي 

الفرنسي اليكسندر مولر بمجموعتين لواحدة، 

تأخره  عالميا  الـ70  المصنف  مواري  قلب  حيث 

في المجموعة األولى 4 ـ 6 إلى فوز بمجموعتين 

ـ 2 في مباراة استمرت  ـ 1 و6  متتاليتين بواقع 6 

حوالي ساعتين وخمس دقائق.

اليوم  النهائي  نصف  في  موراي  يواجه  وسوف 

الالعب التشيكي جيري ليتشيكا.

كذلك نجح الروسي ميدفيدف في تحقيق الفوز 

االسترالي  حساب  على  ميدفيديف  دانييل 

لمجموعة  بمجموعتين  أوكونيل  كريستوفر 

بواقع )6-2 و4-6 و5-7(

الثالث  المصنف  الروسي  الالعب  نجح  حيث 

للبطولة والثامن عالميا في تخطي عقبة نظيره 

األسترالي وهزمه بواقع 6 ـ 2 و4 ـ 6 و7 ـ 5.

نصف  في  كبيرا  تحديا  ميدفيديف  وسيواجه 

جمعت  التي  المواجهة  أن  خاصة  اليوم  النهائي 

الثاني  المصنف  اوجيه  فيليكس  الكندي 

دافيدوفيتش  اليخاندرو  واالسباني  للبطولة 

المصنف السابع للبطولة في ربع النهائي أمس 

كبيرا  تحديا  سيكون  لذا  للغاية  قوية  كانت 

أمام ميديفيدف للوصول للمباراة النهائية.

الزوجي  فئة  في  النهائية  المباراة  اليوم  وتقام 

الثنائي  يلتقي  حيث  الرئيسي،  الملعب  على 

واألسترالي  بوبانا  روهان  الهندي  من  المكون 

الفرنسي  المكون من  الثنائي  ايبدين مع  ماثيو 

كونستانت ليستيان والهولندي بوتش فان دي 

زندشلب في مباراة حاسمة على اللقب.

{  روبليف المصنف األول يودع {  من ربع النهائي أمس

عادل النجار كتب

خالل اجتماعها الذي عقد أمس

عمومية االتحاد تناقش الخطة المستقبلية
عقد االتحاد القطري للتنس واالسكواش والريشة 

على  أمس  العادية  العمومية  جمعيته  الطائرة 

المفتوحة  موبيل  اكسون  قطر  بطولة  هامش 

للتنس للرجال الجارية حاليا على مجمع خليفة 

األوائل  المصنفين  من  كبيرة  بمشاركة  الدولي، 

عالميا.

التحاد  العام  السر  أمين  زينل  طارق  السيد  وقال 

التنس في تصريح له عقب االجتماع إن الجمعية 

ناصر  السيد  سعادة  برئاسة  عقدت  العمومية 

األعضاء،  جميع  وبحضور  الخليفي  غانم  بن 

الكفيلة  الموضوعات  من  عددا  بحثت  وقد 

على  التأكيد  وكذلك  التنس،  رياضة  بتطوير 

اللعبة  لتطوير  وضعها  تم  التي  االستراتيجية 

المحلية  البطوالت  من  العديد  تنظيم  ومناقشة 

قدرات  تطوير  بحث  كذلك  والعالمية،  واآلسيوية 

لهم  الدعم  من  مزيد  وتقديم  القطريين  الالعبين 

في  والمشاركات  المعسكرات  إقامة  خالل  من 

البطوالت اآلسيوية والدولية.

أعضاء  قبول  على  التصديق  تم  قد  أنه  إلى  وأشار 

انطباق  بعد  العمومية،  الجمعية  في  جدد 

الشروط الالزمة عليهم في الوقت الذي أكد مناقشة 

االتحاد،  مسمى  في  رسمية  بصورة  البادل  إدراج 

واإلسكواش  للتنس  القطري  االتحاد  أن  خاصة 

العام على مختلف  والريشة الطائرة هو المشرف 

منافسات البادل، كما تم إنشاء عدد من المالعب 

وهناك  الدولي  خليفة  مجمع  في  للعبة  الثابتة 

دور«  »ان  بنظام  المالعب  من  المزيد  إلنشاء  خطة 

لممارسة  الالزمة  المتطلبات  كل  توفير  أجل  من 

اللعبة وتطويرها خاصة أن قطر تشهد نمو مزايدًا 

البطوالت  أكبر  وتنظم  اللعبة  ممارسي  قاعدة  في 

  » «Ooredoo  ُأريُد العالمية فيها ومن أبرزها بطولة 

الشهر  تنطلق  التي   2023 للبادل  الُكبرى  قطر 

الجاري.

زينل: تم اعتماد 
أعضاء جدد 

ونتطلع لتطوير 
مختلف األلعاب

{  طارق زينل

بعد عقدها على هامش إكسون موبيل

الدوحة تطلب استضافة 
عمــوميـــة »اآلسـيـــــوي«

عقد االتحاد اآلسيوي للتنس جمعيته العمومية 

في الدوحة على هامش بطولة قطر إكسون 

موبيل المفتوحة للتنس للرجال المقامة اآلن 

في مجمع خليفة الدولي للتنس واإلسكواش، 

برئاسة التايالندي كيتسومبات إويمونجكول، 

بحضور طارق درويش زينل أمين عام االتحاد 

القطري للتنس واإلسكواش والريشة الطائرة 

نائب رئيس االتحاد اآلسيوي، وتم خالل 

االجتماع التأكيد على قطر طلبت خالل االجتماع 

استضافة اجتماع الجمعية العمومية التي 

ستعقد في شهر ديسمبر المقبل، النتخاب 

أعضاء مجلس اإلدارة لدورة جديدة، وتشهد 

انتخابات على منصب الرئيس وأعضاء مجلس 

اإلدارة.

نهـــائـــي مرتـقــب 
للـــــزوجـــي الــيـــوم
نجح الثنائي المكون من الهندي روهان بوبانا 

واألسترالي ماثيو ايبدين في تحقيق الفوز في 

الدور النصف النهائي لبطولة قطر اكسون 

موبيل للتنس على مستوى الزوجي، على 

حساب الثنائي البريطاني الموكن من دانييل 

إفانز ومواطنه جوني أومارا بشوطين لصفر 

بواقع )6-4 و6-3(، فيما تأهل الزوجي المكون 

الفرنسي كونستانت ليستيان والهولندي 

بوتش فان دي زندشلب على الزوجي الفنلندي 

المكون من باتريك سالمينين ومواطنه إميل 

روسوفووري بمجموعتين لمجموعة بواقع )3-6 

و5-7 و10-8(، وستقام المباراة النهائية اليوم على 

الملعب الرئيسي وسط إثارة كبيرة كشفتها 

هذه النسخة التي من الصعب توقع من سيتوج 

بلقبها على مستوى فئة الزوجي.

بسعادة كبيرة تحدث التشيكي »يري ليتشيكا« 

عن اإلطاحة بالمصنف األول بالبطولة أندريه 

روبليف والصعود للدور نصف النهائي لبطولة 

قطر إكسون موبيل، حيث قال في المؤتمر 

الصحفي »كانت مباراة قوية أمام العب يتمتع 

بخبرات كبيرة وسبق له الحصول على اللقب 

في منافسات الفردي والالعب ال يستسلم على 

اإلطالق وال يمنح منافسيه الفرصة للفوز بأية 

نقاط سهلة«.  وأضاف »كنت في المجموعة األولى 

أحاول االعتياد على النسق وتحديد الخطة التي 

ينبغي من خاللها التعامل مع المباراة.. كنت 

أحاول البحث عن أمور معينة في طريقة أدائه 

يمكنني من خاللها أن أجد بعض نقاط الضعف 

في أسلوبه ألتمكن من استغاللها«.

{  يري ليتشيكا

التشيكي ليتشيكا:

الفوز على روبليف استثنائي

أحمد بطي:

الجمهور زاد نجاح البطولة
أكد أحمد بطي مدير العالقات العامة في االتحاد 

القطري للتنس واالسكواش والريشة الطائرة، 

أن مجمع خليفة الدولي شهد يوم أمس حضورا 

جماهيريا كبيرا، مع عطلة نهاية األسبوع وأيضا مع 

وصول أفضل الالعبين للدورين الربع نهائي والنهائي، 

وقال إن كافة األمور تسير بشكل جيد والمستوى 

التنظيمي على أعلى مستوى، وهناك إشادات كبيرة 

سواء من لجنة الالعبين المحترفين أو المشاركين 

في البطولة، ودائما نحرص على أن تكون بطولتنا 

األفضل ونواصل العمل من أجل تحقيق طموحاتنا 

في تنظيم نسخة مميزة.

محمد عبدالعزيز السبيعي:

التغطية اإلعالمية ممــيزة
رئيس  السبيعي  عبدالعزيز  محمد  قال 

إكسون  قطر  ببطولة  اإلعالمية  اللجنة 

تميز  عزز  اإلعالمي  الحضور  إن  موبيل 

وقال  المستويات،  مختلف  على  البطولة 

التغطية  على  اإلعالم  وسائل  كل  »أشكر 

صورة  لتقديم  دائما  ونتطلع  المتميزة، 

المستويات«  مختلف  على  لقطر  مشرفة 

أساسي  شريك  القطري  اإلعالم  أن  مؤكدا 

»لقد  وتابع  البطوالت.   نجاح  كل  في 

تنال  موبيل  اكسون  قطر  أصبحت 

واحدة  باعتبارها  كبيرا،  عالميا  اهتماما 

ونرى  العالمية  البطوالت  أفضل  من 

الحضور  على  االوائل  المصنفين  حرص 

والمشاركة، وهذا أمر نتشرف به ونسعى 

في  البطولة  تميز  في  للمساهمة  دائما 

مختلف الجوانب، ومنها الجانب اإلعالمي 

وقد وفرنا كل المتطلبات اإلعالمية من أجل 

تغطية البطولة بأفضل صورة ممكنة«. {   محمد السبيعي

أندي موراي:

هـــدفــــي التــتـــــويــــج
أعرب البريطاني أندي موراي عن سعادته بالوصول للدور 

نصف النهائي لبطولة قطر اكسون موبيل بعد مباراة صعبة 

في ربع النهائي أمس أمام الفرنسي اليكسندر مولر، حيث قال 

»لقد واجهت صعوبة كبيرة في المباراة خاصة بعد خسارتي 

للمجموعة األولى، لكني عدت بشكل جيد في المجموعة الثانية 

وتعاملت مع الثالثة بالصورة الالزمة وتمكنت من الوصول 

لنصف النهائي وأعلم أن هناك مباراة صعبة في انتظاري لكني 

سأعمل على تقديم أفضل ما عندي من أجل التأهل للنهائي 

في هذه البطولة التي أسعد بالمشاركة فيها وأتمنى الفوز بها 

مجددًا«. يذكر أن اندي موراي الفائز بلقب البطولة مرتين عامي 

2008 و2009 والذي توج بـ 46 لقبا في مسيرته االحترافية، شارك 
في هذه النسخة ببطاقة دعوة من االتحاد القطري للتنس ونجح 

في تحقيق الفوز في الدور األول على اإليطالي لورينزو سوينجو 

بمجموعتين لواحدة ثم تخطى عقبة األلماني اليكسندر 

زفيريف المصنف الرابع للبطولة في الدور الثاني وفاز عليه 

أيضا بمجموعتين لواحدة، ثم فاز على منافسه الفرنسي أمس 

ووصل لنصف النهائي.
{  البريطاني أندي موراي
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تغلب على عمان وتأهل لنهائيات كأس آسيا

عنابي »الشاطئية« بطال لغرب آسيا

 وعقب فوزه بلقب البطولة أمس تأهل 

إلى  المؤهل  آسيا  كأس  إلى  العنابي 

العماني  المنتخب  ورفقته  االولمبياد 

صاحب المركز الثاني وكان المنتخب 

الفلسطيني حل في المركز الثالث.

المنتخب  توج  السيدات  بطولة  وفي   

على  فوزه  بعد  البطولة  بلقب  اللبناني 

صفر   -  2( بنتيجة  القطري  المنتخب 

ثانيا  القطري  المنتخب  وحل   ..)

والمنتخب االردني ثالثا.

هذه  في  القطري  المنتخب  وشارك   

المكون   ) أ  )قطر  بفريقين  البطولة 

واحمد  يونس،  شريف  الثنائي  من 

محمود  من  المكون  ب(  و)قطر  تيجان، 

ولدى  نسيم،  الله  وعبد  عصام 

القطري  المنتخب  شارك  السيدات 

)سمية  من  مكون  أيضا  بفريقين 

و)ليلى  ياغمور(،  وداالما  المدهون، 

محمود، وهناء الخاطر(.

وبدوره اعرب علي غانم الكواري رئيس 

للكرة  آسيا  وغرب  القطري  االتحادين 

المنتخب  بفوز  سعادته  عن  الطائرة، 

إلى  وبتأهله  البطولة  بلقب  القطري 

دورة  إلى  المؤهلة  للعبة  آسيا  كأس 

األلعاب األولمبية )باريس 2024(.

هذه  بلقب  الفوز  إن  الكواري:  وقال 

المنتخب  وتطور  تفوق  يؤكد  البطولة 

االنجازت  إلى  ويضاف  اللعبة  في 

كل  في  المنتخب  يحققها  التي 

مشيرا  فيها..  يشارك  التي  البطوالت 

التواجد  إلى  يسعى  المنتخب  أن  إلى 

البطوالت  كل  في  والمشاركة 

نقاطا  تمنح  التي  والمنافسات 

المنتخب  تصنيفية تساعد في تأهل 

األولمبية  األلعاب  دورة  إلى  المباشر 

االتحاد  أن  كما  التصنيف  خالل  من 

رحلة  في  بمنتخبين  للمنافسة  يهدف 

األلعاب  دورة  إلى  المؤهلة  التصفيات 

األولمبية خاصة في ظل التطور الكبير 

أ(  )قطر  القطري  المنتخب  لمستوى 

على  جدا  المتقدم  التصنيف  صاحب 

الصعيد الدولي.

القطري  االتحاد  أن  الكواري  وكشف   

تأهل  بطاقة  عن  للبحث  حاليا  يعمل 

ثانية إلى اولمبياد باريس 2024.

الكواري في تصريحات صحفية:  وقال 

بذات  المنتخب  أداء  مواصلة  هدفنا 

خاصة  المقبلة،  البطوالت  في  مستوى 

لتفوق  دوما  يسعى  القطري  االتحاد  أن 

على  وصعودها  وفرقه  منتخباته 

االتحاد  أن  موضحا  التتويج،  منصات 

تضمن  التي  الترتيبات  كافة  سيوفر 

الجيد  اإلعداد  القطري  للمنتخب 

األلعاب  دورة  والمستمر للمشاركة في 

األولمبية المقبلة.

القطري  االتحادين  رئيس  واوضح 

اإلنجازات  أن  الطائرة  للكرة  آسيا  وغرب 

القطرية  الرياضة  تحققها  ظلت  التي 

شتى  في  الطائرة  الكرة  ولعبة  عامة 

لهذه  المقدم  الدعم  بفضل  تأتي  فئاتها 

الرياضة من القيادة الرشيدة في الدولة، 

واالهتمام الكبير الذي تحظى به من قبل 

سعادة الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني 

رئيس اللجنة األولمبية القطرية.

عوض الكباشي كتب

حقق منتخبنا الوطني األول 
للكرة الطائرة الشاطئية 
لقب البطولة اآلسيوية 

لكرة الطائرة الشاطئية - 
منطقة غرب آسيا - للرجال 

والسيدات، وذلك بعد 
فوزه على نظيره العماني 
بنتيجة )2 - 1( في نهائي 
البطولة التي استضافها 

االتحاد القطري للعبة على 
مدار ثالثة أيام متتالية 

بمالعب الغرافة الشاطئية، 
والمؤهلة إلى كأس آسيا 

للعبة )الكونتيننتال(.

علي غانم 

الكواري: 

نخطط 

للتأهل 

ألولمبياد 

باريس

بموافقة المكتب التنفيذي

»البوعينين« نائبا 
لرئيس اتحاد الكرة

لالتحاد  التنفيذي  المكتب  وافق 

تعيين  على  القدم  لكرة  القطري 

البوعينين  راشد  جاسم  السيد 

ونائبا  التنفيذي  بالمكتب  عضوا 

لرئيس االتحاد.

المكتب  اجتماع  خالل  ذلك  جاء 

لكرة  القطري  لالتحاد  التنفيذي 

الشيخ  سعادة  برئاسة  القدم، 

حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني 

رئيس االتحاد، وبحضور أعضاء 

المكتب التنفيذي.

االجتماع،  خالل  تمت،  حيث 

السيد  تعيين  على  الموافقة 

عضوا  البوعينين  راشد  جاسم 

لالتحاد  التنفيذي  بالمكتب 

القطري لكرة القدم، وذلك بناء على 

األساسي  النظام  عليه  ينص  ما 

من  مقعد  خلو  حال  في  لالتحاد 

كما  التنفيذي،  المكتب  أعضاء 

التنفيذي  المكتب  أعضاء  اتفق 

على تكليفه نائبا لرئيس االتحاد 

القطري لكرة القدم، واطلع المكتب 

الواردة،  التقارير  على  التنفيذي 

المناسبة  القرارات  اتخاذ  وتم 

بشأنها.

محمد الجزار كتب

اإلعالن عن حكام مؤجالت 
الجولة »الثامنة«

أعلنت إدارة التحكيم باالتحاد القطري 

المباريات  حكام  أسماء  القدم  لكرة 

الثالث المؤجلة من الجولة الثامنة من 

للموسم   QNB نجوم  دوري  منافسات 

والتي   ،2023  -  2022 الرياضي 

والمرخية،  صالل  أم  من  كال  ستجمع 

والسد وقطر، والشمال والوكرة.

على  السبت  غدا  المباريات  وُتقام 

وجاء  والسد،  الدحيل  ناديي  ملعبي 

للمباريات  التحكيمية  األطقم  توزيع 

حكم  التالي:  للترتيب  وفقا  الثالث 

المساعد  األول،  المساعد  الساحة، 

 ،VAR الثاني، الحكم الرابع، حكم الـ 

حكم الـ VAR المساعد.

المرخية  مع  صالل  أم  مباراة  وسيدير 

على استاد عبدالله بن خليفة بنادي 

العذبة،  عبدالله  من:  كل  الدحيل 

دحروج،  سالم  الشمري،  ماجد 

فالحي،  سلمان  الشرشني،  سلطان 

ناصر الدوس.

استاد  على  وقطر  السد  مباراة  أما 

طاقم  فيديرها  حمد  بن  جاسم 

الشمري،  أحمد  محمد  من:  مكون 

جمعة بورشيد، فيصل عيد، محمد 

محمد  الشمري،  مشاري  العبيدلي، 

عبدالعزيز.

الشمال  مباراة  إدارة  يتولى  وأخيرا 

حمد  بن  جاسم  استاد  على  والوكرة 

عايد،  خالد  المزيد،  محمد  من:  كل 

محمد  الحرمي،  يوسف  محمد 

الجاسم،  عبدالرحمن  الشريف، 

رمزان الرمزاني.

الشيخ عبدالعزيز بن سعود يؤكد اكتمال التحضيرات

الدوحة تستضيف 
»أساطير الكريكيت« في مارس

لرياضة  القطرية  اللجنة  أكدت 

الجاهزية  اكتمال  عن  الكريكت 

أساطير  بطولة  نهائي  أجل  من 

بالدوحة  تنطلق  والتي  الكريكت 

 10 يوم  في  القطرية  العاصمة 

مارس 2023.

حيث تستضيف اللجنة 

لرياضة  القطرية 

الموسم  الكريكت 

بطولة  الثاني 

األساطير  دوري 

 ، ز ستر للما

الدولية  النسخة 

من دوري األساطير 

قطر  الدوحة  في 

 10 من  الفترة  خالل 

20 مارس  إلى  مارس 

.2023
عدد  سيجتمع  حيث 

من  العبا   60
الكريكيت  العبي 

حول  دولة   12 من  األسطوريين 

 Legends League العالم في بطولة

.Masters
الموسم  هذا  مباريات   8 وستقام   

اآلسيوية  المدينة  ملعب  في 

للكريكت.

لرياضة  القطرية  اللجنة  وتؤكد 

للمشجعين  يمكن  انه  الكريكت 

خالل  من  تذاكرهم  حجز 

»اكتشف قطر« وسيتم اإلعالن عن 

وسائل  في  التذاكر  بيع  مواعيد 

التواصل االجتماعي التابعة 

للجنة القطرية لرياضة 

ومنصات  الكريكت 

اكتشف قطر

قال  جانبه  ومن 

الشيخ  سعادة 

بن  العزيز  عبد 

ثاني،  آل  سعود 

اللجنة  رئيس 

لرياضة  القطرية 

نحن  الكريكت: 

باستضافة  سعداء 

للمرة  األساطير  دوري 

ونأمل  قطر  في  األولى 

إلى  ذلك  يؤدي  أن 

جديدة  تطورات 

وتعزيز لعبة الكريكت في دولة قطر 

االساطير  دوري  بطولة  وستكون 

مشجعي  لجميع  متعة  مشاهدة 

التعاون  مجلس  دول  في  الكريكت 

هؤالء  ومشاهدة  لزيارة  الخليجي 

األساطير أثناء البطولة.

{ الشيخ عبد العزيز بن سعود

سعدون الكواري.. 
أمين السر العام 

باتحاد السلة:

العنابي خطف بطاقة 
التأهل من الدوحة

أمين  الكواري  صباح  سعدون  أشاد 

السر العام لالتحاد القطري لكرة السلة 

بنتائج مباريات منتخبنا الوطني األول 

التي  الثانية  النافذة  خالل  السلة  لكرة 

استضافتها العاصمة القطرية الدوحة، 

مشيرا إلى أنه كان باإلمكان أفضل مما 

كان.

وأضاف الكواري: ال بد من تقديم التهنئة 

في األول لكل العبي المنتخب وجهازيهم 

ومهم  إيجابي  أمر  وهو  واإلداري  الفني 

وما  المنتخب  أن  مع  التوقيت  هذا  في 

الظهور  على  قادر  أدوات  من  يمتلكه 

بصورة أفضل بكثير من التي ظهر بها.

وقال الكواري: اآلن بعد تأهل المنتخب 

النافذة  إلى  السلة  للكرة  الوطني 

الالعبين  تجهيز  على  سنعمل  األخيرة 

خطف  على  والعمل  المقبلة  للمرحلة 

صعوبة  من  الرغم  على  التأهل  بطاقة 

المهمة إال أننا نثق في منتخبنا وقدرته 

على التأهل.

في  نجحت  قطر  الكواري:  وقال 

األهداف  ومن  النافذة..  استضافة 

مواصلة  القطري  لالتحاد  الرئيسية 

الدولية  البطوالت  وتنظيم  استضافة 

واآلسيوي  الدولي  لالتحادين  التابعة 

الفئات  استقطاب  بجانب  للعبة، 

جميع  وتوفير  وتطويرها  السنية 

صقل  في  تساهم  التي  الفرص 

مواهبها.. مبينا أن استضافة البطوالت 

األهداف  هذه  لتنفيذ  خطوة  تعتبر 

اللجنة  وضعتها  التي  االستراتيجية 

األولمبية القطرية.

منتخبات  العنابي  بجانب  وتأهل 

للتصفيات  واإلمارات  وفلسطين  العراق 

بطولة  لنهائيات  المؤهلة  الرئيسية 

األمم اآلسيوية.

في مهرجان قطر لالبل

»الشيخة« تتوج بالثنايا محلي تالد
مهرجان  فعاليات  أمس،  تواصلت 

في  العطا«  »جزيالت  لإلبل  قطر 

المغاتير  لفئات  الثانية  نسخته 

تقام  الذي  والمجاهيم،  واألصايل 

لبصير  ميدان  على  منافساته 

حتى  الشيحانية،  بمنطقة 

فبراير  من  والعشرين  السادس 

الجاري، وسط مشاركة قوية من دول 

مجلس التعاون الخليجي. 

اليوم  منافسات  واتسمت 

المهرجان  من  والعشرين  السابع 

المالك  عموم  بين  والندية  بالقوة 

فئة  أشواط  في  الخليجيين، 

الفوز  أجل  من  وذلك  المجاهيم، 

بالرموز الخمسة في سن الثنايا.

حضور  أمس  منافسات  وشهدت 

بن  بندر  السيد/  سعادة  وتشريف 

لدى  قطر  )سفير  العطية  محمد 

الذي  السعودية(،  العربية  المملكة 

ثم  ومن  المنافسات  من  جانبا  شهد 

حضوره لتتويج الفائزين بالرموز.

في  الخمسة  األشواط  وجاءت 

التوالي:  النحو  على  اليوم  منافسات 

ثنايا محلي تالد، ودولي تالد، ومحلي 

شرايا، ودولي شرايا، وتحدي(.

الثنايا  سن  منافسات  وشهدت 

في  قوية  إثارة 

الخمسة،  األشواط 

األول  الشوط  ففي 

للثنايا  المخصص 

تمكن  تالد،  محلي 

شافي  مبارك  سعود 

سالم ال شافي مالك 

»الشيخة«،  الفردية 

بالمركز  الفوز  من 

الرمز  ليحصد  األول 

وجائزة  ووشاح 

قدرها  مالية 

ريال،  ألف   100

السفران  محمد  مبارك  صالح  وحل 

في  »مثل«،  الفردية  مالك  المري 

وشاح  على  ليحصل  الثاني  المركز 

ريال،  ألف   60 قدرها  مالية  وجائزة 

نصيب  من  فكان  الثالث  المركز  أما 

صالح جابر علي المخضوبيه المري 

عيالن«،  بنت  »عياله  الفردية  مالك 

وجائزته وشاح و50 ألف ريال. 

المخصص  الثاني  الشوط  في  أما 

محمد  فأحرز  تالد،  دولي  للثنايا 

المنصوري  سعيد  علي  سعيد 

المركز  »مسربل«،  الفردية  مالك 

وجائزة  ووشاح  الرمز  لتهديه  األول 

وحل  ريال،  ألف   120 قدرها  مالية 

المري  علي  عبدالرحمن  محمد 

الثاني  المركز  في  »الفاهية«،  مالك 

ريال،  ألف  و80  وشاح  على  ليحصل 

جابر  الثالث  بالمركز  جاء  بينما 

»خزامة«،  مالك  المري  جابر  راشد 

لتهديه وشاح و60 ألف ريال. 

في  واإلثارة  المتعة  واستمرت 

األول  شوط  ففي  الشرايا،  شوطي 

تمكن  شرايا،  للمحلي  المخصص 

انديله  محمد  راشد  محمد  عبدالله 

الفوز  من  »منتله«،  الفردية  مالك 

الرمز  على  ليحصل  األول  بالمركز 

قدرها  مالية  وجائزة  ووشاح 

مبارك  سعود  وحل  ريال،  ألف   120
الفردية  مالك  شافي  ال  سالم  شافي 

ليحصل  الثاني  بالمركز  »سليمة«، 

 80 قدرها  مالية  وجائزة  وشاح  على 

ألف ريال، وعاد عبدالله محمد راشد 

محمد انديله مرة أخرى مع »النادرة« 

ليفوز بالمركز الثالث ويحصل على 

وشاح و60 ألف ريال. 

حقق  شرايا،  الدولي  شوط  وفي 

مالك  العامري  صالح  سالم  صالح 

الفوز  الكربي«،  »سلطانة  الفردية 

ووشاح  برمز  ليتوج  األول  بالمركز 

ريال،  ألف   150 قدرها  مالية  وجائزة 

وجاء عبدالعزيز عبدالله حمد سليم 

الثاني،  المركز  في  »جذابة«،  مالك 

مالية  وجائزة  وشاح  على  ليحصل 

حل  بينما  ريال،  ألف   100 قدرها 

المزروعي  هميله  علي  حمد  أحمد 

مالك »الحاكمة«، في المركز الثالث 

مالية  وجائزة  وشاح  على  ليحصل 

قدرها 80 ألف ريال.

عبدالله  عبدالعزيز  توج  وأخيرا.. 

الفردية  مالك  سليم  بن  حمد 

مالية  وجائزة  ووشاح  برمز  »مخلفة« 

عن  وذلك  ريال،  ألف   200 قدرها 

الثنايا  لشوط  األول  بالمركز  فوزه 

الوصافة  سليم  بن  وترك  تحدي، 

علي  سعيد  محمد  لـ 

المنصوري  سعيد 

»الذاير«  الفردية  مالك 

لتهدي المنصوري وشاح 

قدرها  مالية  وجائزة 

في  وحل  ريال،  ألف   150
شوط  في  الثالث  المركز 

مبارك  ماجد  التحدي 

المنصوري  محمد  راشد 

ليفوز  »الطامح«  مالك 

مالية  وجائزة  بالوشاح 

قدرها 100 ألف ريال. { تتويج الفائزين



على  أمس  مساء  الستار  أسدل 

األصيلة  العربية  الخيل  بطولة 

الثالثة  األيام  مدار  على  أقيمت  التي 

لسوق  الغربية  بالساحة  الماضية 

مهرجان  فعاليات  ضمن  وذلك  واقف، 

نسخته  في  للفروسية  واقف  سوق 

لجنة  من  بتنظيم  المقام  الرابعة، 

الهندسي  بالمكتب  االحتفاالت 

من  كبيرة  مشاركة  وسط  الخاص، 

مالك الخيل محليا وخارجيا.

وأسفرت نتائج البطولة ، فاز "سلطان 

)عضو  الشقب  مربط  ملك  الشقب" 

الذهبية  بالميدالية  قطر(  مؤسسة 

في بطولة األفحل، فيما "نسج القيم" 

من  المحسن  أحمد  علي  أنور  ملك 

الذهبية،  الميدالية  على  السعودية 

على  الوجبة  مربط  ملك  "لويجي"  و 

البرونزية. الميدالية 

و في فئة األفرس حصل »دي سياسة« 

على  بالسعودية  التنهاة  مربط  ملك 

»نجال  وحصلت  الذهبية،  الميدالية 

أم العظام« ملك ناصر محمد الهاجري 

على الميدالية الفضية وحصلت »دي 

فال« ملك مربط السالم على الميدالية 

البرونزية

العربية  للخيل  المهرات  بطولة  وفي 

بيال«  إم  »تي  المهرة  حصلت  األصيلة 

الميدالية  على  الجميل  مربط  ملك 

الناصر«  »ريانة  وحصلت  الذهبية، 

الميدالية  على  الناصر  مربط  ملك 

الفضية 

»عريب  حصل  األمهر  بطولة  وفي 

على  الناصر  مربط  ملك  الناصر« 

و»الدحيل  الذهبية،  الميدالية 

الشقب« ملك الشقب )عضو مؤسسة 

الفضية،  الميدالية  على  قطر( 

بن  حمد  الشيخ  ملك  مضر«  و»طويق 

علي على الميدالية البرونزية.

األفحل  منافسات  تصفيات  وكانت 

اسفرت  سنوات   10 إلى   7 من  عمر 

علي  أنور  ملك  القيم  »نسج  فوز  عن 

السعودية  من  المحسن  أحمد 

المركز  في  حل  فيما  األول  بالمركز 

الوجبة،  مربط  ملك  »لويجي«  الثاني 

مربط  ملك  النايف«  »لماح  ثالثا  وجاء 

العذبة

فما  سنة   11 عمر  األفحل  فئة  وفي 

»سلطان  األول  المركز  احرز  فوق 

)عضو  الشقب  ملك  الشقب« 

إم  »أو  ثانيا  وحل  قطر(  مؤسسة 

وحل  الريح،  مربط  ملك  السناديد« 

ملك  ظافر«  »دي  الثالث  المركز  في 

السالم. مربط 

المنظمة  اللجنة  إن  إلى  ويشار 

مالية  جوائز  خصصت  للمهرجان 

ريال  مليون   6.4 إلى  تصل  قيمة 

بالمراكز  الفائزين  على  توزع  قطري 

النهائيات  مرحلة  في  أما  األولى. 

األول  بالمركز  الفائز  فيحصل 

والمهرات  لألمهار  الذهبية  والميدالية 

جائزة  على  سنوات  و3  سنتين  عمر 

والثاني  ريال،  ألف   100 قدرها  مالية 

ريال  ألف   70 على  الفضية  صاحب 

على  بالبرونزية  الفائز  والثالث 

الفائز  سينال  كما  ريال،  ألف   40
واألفحل على  األفرس  لفئة  بالذهبية 

150 ألف ريال. جائزة قدرها 

دوري  لقب  السداوي  الزعيم  استعاد 

عن  الغائب  الطاولة  لكرة  الرجال 

نجح  بعدما  مواسم،   4 منذ  خزائنه 

للموسم  المسابقة  التتويج بلقب  في 

قبل  رسميا،   2023-2022 الرياضي 

المنافسات  نهاية  من  واحدة  جولة 

بإقامة  السبت  غدا  تختتم  التي 

مباريات الجولة التاسعة. 

نادي قطر  الفوز على  السد في  ونجح 

قمة  في   ،2-3 بنتيجة  اللقب  حامل 

أقيمت  التي  الثامنة  الجولة  مباريات 

وتدريب  إعداد  مركز  صالة  على 

أبوعبود،  رأس  في  الطاولة  كرة 

محققا  نقطة   16 إلى  رصيده  ليرفع 

في  خسارة  أي  بدون  الكاملة  العالمة 

8 مباريات خاضها منذ بداية الدوري. 
البطولة  منافسات  السد  نادي  وأنهى 

نتائج  تكون  ولن  األول،  المركز  في 

مؤثرة  التاسعة  الجولة  مباريات 

أقرب  قطر  نادي  رصيد  إن  حيث 

مالحقيه في المركز الثاني 13 نقطة، 

األخيرة على  وفي حالة فوزه بالجولة 

نقطة   15 إلى  رصيده  سيرفع  الريان 

وبالتالي ال يمكنه اللحاق بنادي السد 

إطالقا. 

لقب  على  سيطر  قطر  نادي  أن  يذكر 

األربعة  المواسم  في  الدوري  بطولة 

موسم  بلقب  السد  فوز  منذ  األخيرة 

2017-2018، حيث حقق الملك اللقب 
و2020-2019   2019-2018 مواسم 

و2020-2021 و2022-2021. 

المعاضيد  العلي  عبدالله  وعبر 

بنادي  الطاولة  كرة  جهاز  رئيس 

بعد  الكبيرة  سعادته  عن  السد 

على  لله  الحمد  قائال:  التتويج 

وأشكر  الغائب،  اللقب  استعادة 

على  كانوا  الذين  الالعبين  جميع 

قدر المسؤولية ولم يقصروا، رغم قوة 

وصعوبتها.  المنافسة 

نائب  محفوظ  سعيد  أشاد  فيما 

الذي  الكبير  بالدعم  الجهاز  رئيس 

تركي  في  ممثال  الفريق  به  حظي 

وعلي  للنادي  التنفيذي  المدير  العلي 

على  الفني  المشرف  الغانم  فرج 

الفريق حصد ثمار  اللعبة، مؤكدا أن 

بذله  الذي  والجهد  الكبير،  الدعم  هذا 

الالعبون طوال الفترة الماضية.
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في ثالث أيام مهرجان سوق واقف للفروسية

قبل جولة واحدة من نهاية المسابقة.. رسميا

ختام مثير لبطولة الخيل العربية

»الزعيم« يتوج بلقب دوري الرجال للطاولة

{ السد بطل الدوري

خالد الكواري :

توقعت هذا السيناريو

الدوحة          $

كتب             محمد الجزار

الشيخ نواف بن ناصر:

مجدي زقزوق مدرب الفريق:

المهرجان يكشف مستوى الخيل

اللقب عاد ألحضان »الزعيم«

أعرب الشيخ نواف بن ناصر آل ثاني 

سعادته  عن  الناصر  مربط  مالك 

الذهبية  الميدالية  على  بالحصول 

واقف  سوق  بطولة  منافسات  في 

العربية  للخيل  الرابعة  الدولية 

حققها  التي  والنتائج   )A( األصيلة 

مربط الناصر في مهرجان سوق واقف 

ومن قبله في مهرجان كتارا.

تصريحاته  في  نواف  الشيخ  وقال 

أمس: مربط الناصر شارك بجوادين 

ميداليتن  على  حصلنا  لله  والحمد 

ذهبية وفضية.

آل  ناصر  بن  نواف  الشيخ  ووجه 

تنظيم  على  للقائمين  الشكر  ثاني 

الذين  مهرجان سوق واقف للفروسية 

أبدعوا في إنجازه وتمنى لهم التوفيق 

القطرية  للخيل  التوفيق  تمنى  كما 

دائما. 

المهرجانات  هذه  مثل  أهمية  وعن 

يريد  من  أو  القطرية  للمالك  سواء 

سعادة  قال  المجال  هذا  في  الدخول 

أهمية  ناصر:  بن  نواف  الشيخ 

على  األولوية  تضع  أنها  المهرجانات 

بالخيل  أتيت  فإذا  النسل  تحسين 

تأِت  لم  وإذا  للبطولة تعرف مستواها 

الخيل  مستوى  تعرف  فلن  البطولة 

أهمية  تكمن  هنا  ومن  تمتلكه  الذي 

مثل هذه المهرجانات.

عن  السد  مدرب  زقزوق  مجدي  عبر 

الفريق  بتتويج  الكبيرة  سعادته 

من  عاد  الدوري  أن  مؤكدا  باللقب، 

غياب  بعد  الزعيم  ألحضان  جديد 

كاملة.  مواسم   4
قاموا  الالعبون  زقزوق:  وقال 

والتزام  تدريب  من  جبار  بمجهود 

الكبير  ودعمها  النادي  إدارة  ونشكر 

فرج  وعلي  العلي  تركي  من  بداية 

المعاضيد  العلي  الله  وعبد  الغانم 

التتويج  هذا  السداوية  لكل  وأبارك 

المستحق.

أكد أحمد مثنى نجم نادي السد أحقية 

والتتويج  الدوري  بلقب  الفوز  في  فريقه 

قطر  نادي  حساب  على  المستحق، 

الخصم العنيد. 

لوضعه  عاد  السد  مثنى:  وقال 

التوفيق  حالفنا  لله  والحمد  الطبيعي، 

سنحقق  بأننا  اإلدارة  وعدنا  أن  بعد 

اللقب هذا الموسم. 

وأضاف: كسرنا احتكار نادي قطر، وان 

البطوالت  الله نعود نحن لنحتكر  شاء 

مع  والتعاقد  صفوفنا  اكتمال  مع 

محترفين على مستوى عال.
{ أحمد مثنى 

مثنى: سنحتكر كل البطوالت
{ نادي قطر خسر في المباراة الحاسمة

المالكي: مهرجان سوق واقف مميز
إدارة الجمال  أكد خالد المالكي مدير 

واإلنتاج في مربط الشقب عقب الفوز 

فئة  كالس  آخر  في  األول  بالمركز 

تمكن  حيث  فوق،  سنوات   10 األفحل 

الفحل سلطان الشقب من الحصول 

األول  والفوز بالمركز  أعلى درجة  على 

وتمكن الفحل من تقديم أداء مميز في 

وهو  ممتازة  حركة  وقدم  الشوط  هذا 

األول،  للمركز  تحقيقه  في  ساهم  ما 

النتائج  عن  التام  رضاه  عن  وأعرب 

سوق  مهرجان  خالل  تحققت  التي 

واقف للفروسية.

بتوزيعها  قمنا  األفحل  قائال:  وأضاف 

الحالي  الموسم  بطوالت  على 

الشقب  سلطان  الفحل  بدأ  حيث 

المحلية،  البطولة  في  بالمشاركة 

وقدم أداء جيدا طوال البطولة.

المشاركة  هذه  كانت  إذا  وعما 

قال  واقف،  سوق  مهرجان  في  األولى 

مربط  في  واإلنتاج  الجمال  إدارة  مدير 

الشقب  إن  المالكي:  خالد  الشقب 

شارك منذ بداية المهرجان في جميع 

البطوالت والحمد لله تحققت العديد 

من النتائج اإليجابية سواء في بطولة 

بطولة  أو  األصيلة  العربية  الخيل 

الجزيرة العربية ومهرجان سوق واقف 

من أهم المهرجانات في المنطقة. 

مميزا  يعد  المهرجان  هذا  إن  وأوضح: 

والبطولة تعد من تصنيف A ويعتبر 

األعلى في منظمة  التصنيف من  هذا 

للكل  مفيدة  والبطولة  »اإليكاهو« 

للمالك 

رئيس  الكواري  علي  خالد  اعترف 

قطر  بنادي  الطاولة  كرة  جهاز 

السد  تتويج  سيناريو  توقع  أنه 

يكن  لم  الفريق  أن  مؤكدا  باللقب، 

الموسم.  هذا  حاالته  أفضل  في 

بداية  قبل  قلت  الكواري:  وقال   .

بالشكل  نستعد  لم  إننا  الموسم 

مع  التعاقد  في  وتأخرنا  الجيد 

أثر  وهذا  كاف  وقت  قبل  المحترف 

علينا بشكل واضح. 

مبررات  عن  أبحث  ال  وأضاف: 

للخسارة وضياع اللقب بعد احتكار 

أن  يجب  لكن  متتالية،  مواسم   4
كي  وبالواقع  بأخطائنا  نعترف 

المكانة  إلى  نصحح سريعا لنعود 

التي نريدها لنادينا في أسرع وقت. 

السد  لنادي  التهنئة  الكواري  وقدم 

أن  مؤكدا  باللقب  التتويج  على 

طوال  رائعا  آداء  قدموا  العبيه 

األولى  المباراة  ومن  البطولة 

أنفسهم  على  وتفوقوا  لألخيرة 

بشكل واضح. 

آرونا  النيجيري  عبر  جهته  من 

عن  السد  نادي  العب  كوادري 

في  بالمساهمة  البالغة  سعادته 

تتويج الزعيم باللقب. 

في  االحتراف  تجربة  آرونا:  وقال 

مميزة  كانت  القطري  الدوري 

بالنسبة لي واستفدت منها كثيرا، 

في  ساهمت  أنني  للغاية  وسعيد 

حساب  على  للقب  الفريق  تحقيق 

نادي قطر القوي. 


