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قرعة صعبة ليونايتد وآرسنال في اليوروبا ليج
جديد  إسباني  اختبار  عن  األوروبي  الدوري  نهائي  ثمن  قرعة  أسفرت 

لمانشستر يونايتد بعد نجاحه في إقصاء برشلونة بمرحلة الملحق.

الموسم  إسبانيا  ملك  كأس  بطل  بيتيس  ريال  ضد  المانيو  وسيلعب 

ذهابا   2-2 التعادل  بعد  النهائي  لثمن  يونايتد  مانشستر  وتأهل  الماضي. 

 9 الذهاب يوم  2-1 على أرضه.. وتلعب مباريات  إيابا  والفوز  الكامب نو،  في 

جميع  وجاءت  بأسبوع..  بعدها  اإلياب  جولة  تقام  بينما  المقبل،  مارس 

مواجهات ثمن النهائي كالتالي: 

يونيون برلين × سانت جيلواز البلجيكي وإشبيلية × فنربخشة ويوفنتوس 

× فرايبورج وباير ليفركوزن × فرينسفاروش المجري وسبورتينج لشبونة 
سوسيداد  ريال   × وروما  بيتيس  ريال  يونايتد×  ومانشستر  آرسنال   ×

وشاختار دونيتسك × فينورد.

اليوم في المباراة المؤجلة من الجولة الثامنة

السد وقطر يبحثان عن »العودة«
كتب       عادل النجار

بن  جاسم  استاد  يستضيف 

تمام  في  السد  بنادي  حمد 

اليوم  مساء  ربع  إال  الخامسة 

ضمن  وقطر  السد  مباراة 

الثامن  األسبوع  منافسات 

حيث   ،QNB نجوم  لدوري 

كان قد تم تأجيل المباراة في 

فرصة  وستكون  سابق،  وقت 

من  الفريقين  كال  أمام  اليوم 

وحصد  الفوز،  تحقيق  أجل 

لتحسين  جديدة  نقاط 

جدول  في  العام  الترتيب 

البطولة.

وفي  اللقاء  يدخل  السد 

المركز  في  نقطة   22 رصيده 

عن  األهداف  وبفارق  الرابع 

 7 من  الخامس،  الغرافة 

وحيد  وتعادل  انتصارات 

حين  في  هزائم،  وخمس 

المركز  قطر  نادي  يحتل 

من  نقطة   23 برصيد  الثالث 

و4  وتعادلين  انتصارات   7
هزائم.

لتعويض  السد  ويتطلع 

لها  تعرض  التي  خسارته 

في  خاضها  مباراة  آخر  في 

أمام  خسر  عندما  الدوري، 

هدفين،  مقابل  بهدف  األهلي 

القطراوي  يحقق  لم  حين  في 

الفوز كذلك، بل اكتفى نادي 

لمثله  بهدف  بالتعادل  قطر 

آخر  في  أيضا  السيلية  مع 

لقاء  وبالتالي  الدوري  جوالت 

لطريق  للعودة  فرصة  اليوم 

االنتصارات لكال الفريقين.

الملك القطراوي كذلك يبحث 

من  يعود  للغاية  مهم  فوز  عن 

االنتصارات  لطريق  خالله 

التقدم  في  حظوظه  وينعش 

لألمام بجدول الترتيب، ودائما 

الفريقين  مباراة  تكون  ما 

باإلثارة  وتتميز  وندية  قوية 

الكبيرة.

مكتملة  تبدو  ال  الصفوف 

بالنسبة للسد، حيث يفتقد 

رودريجو  اللعب  صانع  جهود 

لإلصابة  تعرضه  بعد  تباتا 

ويواصل  األهلي،  مباراة  في 

بسبب  الغياب  وعد  محمد 

تعرض  والتي  أيضًا  اإلصابة 

في  الغرافة  مواجهة  خالل  لها 

في  عشر،  الرابع  األسبوع 

عناصر  قطر  يمتلك  حين 

المباراة  هذه  لخوض  جاهزة 

القوية، وفي مقدمتهم الثنائي 

وسيبستيان  رسن  بشار 

سوريا والذي غاب عن المباراة 

الماضية.

الفريقان يبحثان عن الفوز

أم صالل والمرخية..
 لقاء تصحيح المسار

خليفة  بن  عبدالله  استاد  يستضيف 

صالل  أم  مباراة  الدحيل،  بنادي 

الثامنة  الجولة  لحساب  والمرخية، 

بسبب   QNB نجوم  دوري  من  المؤجلة 

منتخبات  مع  الدوليين  الالعبين  ارتباط 

النسخة  في  آنذاك  بالمشاركة  بالدهم 

الخليج  كأس  من  والعشرين  الخامسة 

مطلع  أقيمت  التي  القدم،  لكرة  العربي 

من  بداية  وذلك  الماضي،  يناير  شهر 

الساعة 4:45 مساًء.

لتصحيح  فرصة  المباراة  وتعتبر 

بالنسبة  االنتصارات  واستعادة  المسار 

صعبة  بفترات  يمران  اللذين  للفريقين، 

منذ انطالقة القسم الثاني من الدوري.

يتواجد  الدوري،  من  جولة   14 مرور  فبعد 

قبل  وما  الـ11  المركز  في  صالل  أم  فريق 

وهو  نقاط،  بـ9  الترتيب  بجدول  األخير 

يحتل  الذي  السيلية  رصيد  نفس 

في  الفوز  خالل  وحققها  األخير،  المركز 

مناسبات،   6 في  والتعادل  واحدة  مباراة 

وتعرض للهزيمة في 6 مباريات أيضا.

ويعد هجوم أم صالل األضعف في الدور بـ9 

أهداف، وهي حصيلة تظهر معاناة الفريق 

دفاعه  تلقى  فيما  الحالي،  الموسم  خالل 

المرخية  فريق  يحتل  بينما  هدفًا..   22
خالل  حققها  نقطة،  بـ12  الثامن  المركز 

مرات،   3 والتعادل  مباريات   3 في  الفوز 

فيما انهزم في 6 مواجهات، وسجل هجوم 

 18 دفاعه  تلقى  فيما  هدفًا،   15 الفريق 

هدفًا، وهذا يظهر أيضا قوة دفاعه.

بقوة  سيدافع  فريق  كل  أن  المؤكد  ومن 

الثالث  النقاط  تحقيق  في  حظوظه  عن 

ما  ظل  في  أخرى  مرة  التوازن  الستعادة 

للنقاط،  خسائر  من  كالهما  له  يتعرض 

الجولتين  في  صالل  أم  تعادل  حيث 

لعدد  تعرض  وقبلهما  الماضيتين، 

عدة  قبل  تغييرًا  وأجرى  الخسائر،  من 

أسابيع على مستوى الجهاز الفني بتولي 

خلفًا  الفنية  المسؤولية  القرقوري  طالل 

انتقل  الذي  رزق  وسام  السابق  للمدرب 

لتدريب الشمال.

هذا  وحيد  فوز  سوى  صالل  أم  يحقق  ولم 

الموسم، وكان على حساب السيلية في 

حين  في  رد،  دون  بهدف  الرابع  األسبوع 

ويحتل  مثلها،  وتعادل  مباريات   6 خسر 

اآلن المركز الثاني عشر واألخير برصيد 

السيلية  عن  األهداف  بفارق  نقاط   9
صاحب المركز الحادي عشر.

وبناًء على المعطيات السابقة ومن خالل 

في  فالمباراة  نتائج  من  الفريق  حققه  ما 

غاية األهمية بالنسبة ألم صالل المتواجد 

في آخر الترتيب. 

أهمية  المباراة  تقل  ال  المقابل،  في 

خسارتين  من  القادم  للمرخية  بالنسبة 

متتاليتين أمام الدحيل والعربي.

{ المرخية يسعى لتعويض الخسارة األخيرة من العربي

كتب       وحيد بوسيوف

خوانما:

المنافسة لم 
تعد بأيدينا

وصف االسباني خوانما 

مدرب السد المواجهة 

اليوم أمام نادي قطر 

بالقوية والصعبة. 

وقال: نحن نعلم أن 

المباراة القادمة ستكون 

صعبة حيث إن الفريق 

المنافس يتواجد في 

مراكز المقدمة بكل 

جدارة وبسبب أسلوب 

لعبهم الممتاز وامتالك 

العبين يصنعون 

الفارق.

وعن فرصة الفريق 

السداوي في المنافسة، 

قال مدرب السد: منذ 

استئناف البطولة بعد 

التوقف فزنا بجميع 

مبارياتنا ومع ذلك فإننا 

نفهم أن األمور ليست 

بأيدينا اآلن، بعد 

الهزيمة األخيرة ازدادت 

الصعوبة منطقيًا 

لكننا نظل طامحين 

للفوز بكل المباريات 

المتبقية.

وأكد خوخي بوعالم 

العب السد على 

جاهزية الفريق 

لمواجهة قطر، وقال: 

المواجهة أمام نادي 

قطر ستكون صعبة 

على الفريقين، نادي 

قطر يحتل المركز 

الثالث ونحن قادمون 

من خسارة مؤلمة أمام 

األهلي.

وأضاف: الدوري لم 

ينته بعد، وهدفنا الفوز 

في كل المباريات من 

أجل حصد النقاط 

الثالث لالستمرار في 

المنافسة.

يوسف السفري:

مواجهة صعبة
مدرب  السفري  يوسف  المغربي  تحدث 

الفريق القطراوي قبل مباراة السد وقال:

أن  خصوصا  صعبة  مواجهة  تنتظرنا 

في  واحدة  نقطة  هو  بيننا  النقاط  الفارق 

على  يخفى  وال  الترتيب،  جدول 

الجميع قوة فريق نادي السد 

محليا وآسيوبا أيضا، ومع 

تكتمل  المجموعة  أن 

الصعوبة  لكن  كأسماء 

تكمن في حاجة بعض 

من  العائدين  الالعبين 

المهم  ومن  اإلصابة، 

أن  إلى  أشير  أن  أيضا 

الالعبين البدالء كلما شارك 

أحدهم كان بمستوى طموحنا 

وهم  عليها،  حصل  التي  بالثقة  وجدير 

عماد الفريق ومستقبله لذا أنظر لهم بكل 

تفاؤل ولعلهم يشيرون بإيجابية إلى الجو 

تفانيهم  سببه  وهذا  الفريق  في  العائلي 

المدرب  مهمة  يسهل  ما  وهو  وحرصهم 

ومع  جيد  مستقبل  له  الفريق  وعموما 

بانهم  متأكد  انا  المراد  سيتحقق  الصبر 

يقدمون األفضل دائما.

وقال علي عوض العب قطر:

ونحن  استعداداتنا  أجرينا 

كامل  بشكل  مستعدون 

على  حرصنا  كما  ومميز 

المالحظات  تصحيح 

المدرب  أشاراليها  التي 

ومن  السفري،  يوسف 

الجيد أننا سنكون مكتملي 

لدينا  كان  أن  بعد  الصفوف 

أفضل  الوضع  حاليا  لكن  نقص 

المقبلة  للمباريات  جاهزيتنا  حيث  من 

أمام  العدد  كامل  فريقنا  يكون  أن  وأتمنى 

السد.

اليوم باستاد جاسم بن حمد

الوكرة والشمال.. مواجهة حاسمة

حمد  بن  جاسم  استاد  يستضيف 

 7:30 الساعة  تمام  في  السد،  بنادي 

بين  تجمع  التي  المواجهة  اليوم  مساء 

الُمؤجلة  المباراة  في  والوكرة  الشمال 

الثامن لدوري نجوم  األسبوع  بينهما من 

.QNB
برغبة  المواجهة  الفريقان  ويدخل   

والظفر  الفوز  تحقيق  على  مشتركة 

الموقف  وإنقاذ  الثالث،  بالنقاط 

لتحسين ترتيبهما في جدول الترتيب.

السابع  المركز  يحتل  الوكرة  فريق 

تعادل  من  وقادم  نقطة..   19 برصيد 

الخامس  باألسبوع  صالل  أم  مع  سلبي 

احراز  أجل  من  الفريق  ويسعى  عشر، 

على  لوبيز  ماركيز  وسيعتمد  الفوز 

بن  ومحمد  داال،  جاسينتو  نجومه 

منير،  وعبدالغني  فاضل،  وأحمد  يطو، 

وغيرهم من الالعبين.

فريق  الليلة  مواجهة  في  الثاني  الطرف 

برصيد  العاشر  المركز  يحتل  الشمال 

10 نقاط، وقادم من خسارة أمام الغرافة، 
فالفوز بالنسبة له أمر مهم.

األول  الفوز  تحقيق  رزق  وسام  وسيحاول 

قبل  المسؤولية  توليه  منذ  الشمال  مع 

جولتين، وذلك لتحسين موقف الفريق 

في جدول الترتيب.

السيد  محمد  من  كال  وسيشرك 

محمد،  وماجد  »جدو«،  عبدالمطلب 

من  وغيرهم  يحي،  ورابح  علوان،  وعلي 

العبي الفريق.

صعبة  المواجهة  أن  بالذكر  الجدير 

وكل فريق يسعى من أجل خطف نقاط 

في  يطمح  منهما  كال  وأن  خاصة  اللقاء، 

الوكرة  لفريق  نظرنا  ولو  اآلخر،  تخطي 

الجولة  في  صالل  أم  مع  تعادله  فإن 

قبلها،  خسائر  لعدة  وتعرضه  الماضية 

المقدمة،  مراكز  عن  البتعاده  أدى 

والشمال هو اآلخر يعمل لالنتصار بعد 

كل  سيحاول  ولذا  األخير..  التعادل 

مدرب الفوز من أجل العودة لالنتصارات 

الثقة  اكتساب  أجل  من  للفوز  والعودة 

كال  وأن  السيما  الكبيرة،  والمعنويات 

منهما يضم عناصر قوية ضمن صفوفه، 

جدول  في  مكانته  تعزيز  ويحاول 

الترتيب.

كتب         عوض الكباشي

وســـام رزق: تحــٍد جــديــد
أهمية  على  الشمال  مدرب  رزق  وسام  شدد 

تحٍد  الوكرة  مواجهة  وقال:  الوكرة  مباراة 

جديد بالنسبة لنا، وبالطبع لن تكون سهلة 

مستويات  ويقدم  ينافس،  قوي  فريق  أمام 

وأضاف:  الموسم..  هذا  جيدة  ونتائج 

المسؤولية كبيرة علينا كجهاز فني والعبين، 

لتغيير الصورة التي ظهرنا بها في المباراتين 

خاصة  النتيجة،  مستوى  على  الماضيتين 

عنا  غاب  ولكن  سيئًا  يكن  لم  الفريق  أداء  أن 

التوفيق في المباراتين بعد أن أهدرنا العديد 

من الفرص، ولذا نتمنى أن يتغير الوضع في 

المباراة المقبلة والتي ستكون في منتهى القوة.

الصغيرة  التفاصيل  أن  أعتقد  وسام:  وتابع 

نكون  أن  وأتمنى  الوكرة،  مباراة  ستحسم 

منذ  تركيزهم  قمة  في  والالعبون  جاهزين، 

بداية المباراة حتى نهايتها.

لوبيز: انتظروا تغييرات !
أكد اإلسباني بارتلومي ماركيز لوبيز مدرب 

بعض  إلجراء  يستعد  أنه  الوكرة  فريق 

مباراة  خالل  الفريق  تشكيلة  في  التغييرات 

الشمال، وذلك مقارنة بالتشكيلة التي خاض 

بها اللقاء الماضي.

الوقت  يوجد  ال  الحال  بطبيعة  لوبيز:  وقال 

الكافي للتحضير لتلك المواجهة، ولكني أدرك 

أن هذه هي مشكلة جميع الفرق وليس فريقي 

أم  لقاء  فبعد  ذلك  على  تعودنا  ونحن  فقط 

صالل كنا مجبرين على االكتفاء بحصتين 

تدريبيتين والجميع يعلم أنه كلما زاد وقت 

للفريق،  أفضل  هذا  كان  كلما  التحضير 

أي  لدينا  وليس  ذلك  على  تعودنا  ولكننا 

مشكلة.. وأضاف: مستوى نادي الشمال مثل 

بقية أندية الدوري حيث يشهد فترات صعود 

وفترات هبوط سواء في المستوى أو النتائج.
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مونديال »2022« مجرد بداية
جاسم البوعينين.. أمين عام اللجنة األولمبية يؤكد:

عضوا  األول  أمس  البوعينين  وعين 

لرئيس  ونائبا  التنفيذي  بالمكتب 

خلفا  القدم،  لكرة  القطري  االتحاد 

للراحل سعود بن عبدالعزيز المهندي، 

بعد موافقة المكتب التنفيذي لالتحاد، 

بن  خليفة  بن  حمد  الشيخ  برئاسة 

أحمد آل ثاني رئيس االتحاد.

تصريحات  في  البوعينين  وقال 

األحداث  استضافة  صحفية: 

بعد  قطر  في  مستمرة  الرياضية 

تسير  القطرية  فالرياضة  المونديال، 

وفق لرؤية طويلة المدى وليس أهداف 

مؤقتة.

روزنامة حافلة 
ليس  واضحة  روزنامة  هناك  وأضاف: 

روزنامة  توجد  وإنما  فقط  العام  لهذا 

المستوى  لبطوالت رياضية سواء على 

وأيضا  والدولي  اإلقليمي  أو  المحلي 

بطوالت العالم.

سنستضيف  قائال:  البوعينين  وتابع 

 ،2030 عام  في  اآلسيوية  األلعاب  دورة 

يونيو  شهر  في  للجودو  العالم  وبطولة 

لأللعاب  العالم  وبطولة  المقبل، 

وأيضا   ،2024 شهر  بداية  في  المائية 

آسيا  كأس  نهائيات  سنستضيف 

الجاري..  العام  نهاية  في  القدم  لكرة 

توجد  شهرا   14 أو   12 خالل  حصرنا  ولو 

وبطولة  عالمية  منها  ثالث  بطوالت،   4
آسيوية وهي بطوالت كبرى تساهم في 

تطوير الحركة الرياضية بالدولة.

اإلرث  أهمية  على  البوعينين  وشدد 

األولمبية  اللجنة  له  تسعى  الذي 

استضافتها  لدى  قطر  ودولة  القطرية 

»اإلرث  قائال:  والبطوالت  األحداث  لكافة 

مستوى  على  ليس  لنا  بالنسبة 

صعيد  على  ولكن  فقط،  المنشآت 

الرياضية  والكفاءات  كذلك  الخبرات 

األحداث  هذه  تنظيم  على  القادرة 

الرياضية«.

خطة االستضافات 
قطر  تقدم  إمكانية  عن  وبسؤاله 

أكثر  بعد  األولمبياد  الستضافة 

هناك  قائال:  رد  من محاولة سابقة 

الستضافة  موضوعة  خطط 

الرياضية  األحداث  من  المزيد 

معين  لبرنامج  وفقا  الكبرى، 

بطوالت  الستضافة  وخطط 

عالمية عديدة في الدولة.

والخطط  التحضيرات  وعن 

أمين  أوضح   2024 باريس  ألولمبياد 

القطرية  األولمبية  اللجنة  عام 

الرياضية  االتحادات  جميع  قائال: 

لتجهيز  جهدها،  قصارى  تبذل 

سعداء  ونحن  العبيها،  وإعداد 

تأهيلية  بطاقة  على  بالحصول 

مزيد  لوجود  ونسعى  الرماية  في 

أولمبياد  في  المشاركة  األلعاب  من 

األلعاب  من  المزيد  إلضافة  باريس 

موضوعة  لخطة  وفقا  المشاركة 

لجميع االتحادات الرياضية.

الدورة الخليجية 
الخليجية  البطولة  إقامة  وعن 

التعليم  ومؤسسات  للجامعات 

برعاية  قطر  في  مؤخرا  العالي 

أكد  القطرية  األولمبية  اللجنة 

سعداء  نحن  قائال:  البوعينين 

في  الخليجي  التجمع  بهذا  للغاية 

 580 فيه  شارك  والذي  قطر،  دولة 

التاسعة  النسخة  في  رياضيا 

قطر  مثل  وقد  جامعة،   16 يمثلون 

وجامعة  خليفة  بن  حمد  جامعة 

للعلوم  الدوحة  وجامعة  قطر 

والتكنولوجيا.

{ البوعينين يتحدث للزميل محمد الجزار

محمد الجزار كتب

كشف جاسم راشد البوعينين 
أمين عام اللجنة األولمبية 
عن الخطة الموضوعة من 

قبل الدولة واللجنة األولمبية 
الستضافة المزيد من 

البطوالت واألحداث الرياضية 
الكبيرة في المستقبل، بعد 

نجاح استضافة وتنظيم 
بطولة كأس العالم لكرة 

القدم قطر 2022، التي أقيمت 
ألول مرة في الوطن العربي 

ومنطقة الشرق األوسط.

لدينا خطة 
وإستراتيجية 

واضحة 
نعمل من 

خاللها لترك 
إرث واضح

يستضيفها نادي قطر 

»14« ناديا في بطولة 
غرب آسيا للقوى

ألعاب  لبطولة  المنظمة  اللجنة  عقدت 

للشباب  األولى  آسيا  غرب  ألندية  القوى 

-17 الفترة  خالل  منافساتها  تقام  التي 

19 مارس القادم في نادي قطر اجتماعها 
مدير  المحمود  طارق  برئاسة  الثاني 

وحمد  اللجان  رؤساء  بحضور  البطولة 

البطولة،  مدير  نائب  العبدالله  عنبر 

تطورات  متابعة  االجتماع  تضمن  حيث 

سير عمل اللجان في إطار التحضيرات 

التي  للبطولة  نسخة  أول  الستضافة 

تتضمن 22 فعالية. 

جدير بالذكر أن البطولة التي تحظى 

بمشاركة 14 ناديا يمثلون غرب القارة 

بن  حمد  الشيخ  سعادة  برعاية  تقام 

إدارة  مجلس  رئيس  ثاني  آل  سحيم 

نادي قطر. 

القطري  االتحاد  يقدم  جهته  من   

أللعاب القوى دعما كبيرا إلى اللجنة 

متطلبات  تسهيل  بهدف  المنظمة 

التواصل  خالل  من  البطولة  نجاح 

العمل  إلى  إضافة  والهادف،  المباشر 

بن  سحيم  الشيخ  بتوجيهات 

اللجنة  رئيس  ثاني  آل  عبدالعزيز 

النادي  رئيس  ونائب  المنظمة 

العمل  لسير  المستمرة  ومتابعته 

جديد  نجاح  تحقيق  إلى  سعيا 

يضاف إلى سلسلة نجاحات النادي، 

ودوره المتميز في تقديم الدعم الدائم 

للرياضة القطرية عموما.

{ من اجتماع اللجنة المنظمة

فتح ملف مباراته أمام الهالل

معنويات عالية 
»اآلسيوية« تجهز الدحيل لـ

وفتح الدحيل ملف المباراة مباشرة 

الشباب  أمام  مباراته  انتهاء  بعد 

بنتيجة  فيها  فاز  التي  السعودي، 

بوصول  إلنجاز  وتحقيقه   ،1  /2
األولى  للمرة  النهائي  نصف  للدور 

سيخوض  حيث  تاريخه،  في 

الهالل  أمام  صعبة  مباراة  األحد  غدا 

البطولة،  لقب  حامل  السعزدي 

لنهائي  الوصول  من  تمكن  والذي 

نسختها  في  لألندية  العالم  كأس 

األخيرة.

أمس  تدريبات  الدحيل  وخاض 

يطمح  حيث  عالية،  بمعنويات 

الفريق للوصول للمباراة النهائية.

هيرنان  األرجنتيني  المدرب  وقاد 

كريسبو الفريق للدور قبل النهائي 

البطولة  في   11 الـ  مشاركته  خالل 

بإنجاز  ينجح  مدرب  أول  وبات 

متصدر  كان  أن  بعد  المهمة،  هذه 

قد  الحالي  القطري  الدوري  ترتيب 

في  قبل  من  النهائي  ربع  الدور  بلغ 

أعوام 2013 و2015 و2018.

إنجاز  يحقق  أن  الدحيل  ويطمح 

و2011(   1989( نسختي  في  السد 

فريق  كثاني  باللقب  والتتويج 

لمنصة  بالصعود  ينجح  قطري 

حيث  القارية،  البطولة  ألقاب 

أن  أيمن  يوسف  زمالء  يدرك 

الشرق  ممثل  لمواجهة  الطريق 

في  الياباني  دايموندز  ريد  أوراوا 

بالورود،  مفروشا  يكون  لن  النهائي 

ستكون  المواجهة  أن  اعتبار  على 

وحامل  اآلسيوية  الفرق  أعتى  أمام 

النسخة  ووصيف  المسابقة  لقب 

األخيرة من كأس العالم لألندية.

ووصل الدحيل لهذا الدور بعد اقصائه 

النهائي  ثمن  الدور  في  الريان  لفريق 

على  والتفوق  الترجيح،  بركالت 

نصف  الدور  في  السعودي  الشباب 

تألق  لقاء  في   ،1  /2 بنتيجة  النهائي 

فيه الكيني مايكل أولونجا بتسجيله 

األهداف  من  رصيده  ليرفع  هدفين، 

اآلسيوية  من  الحالية  النسخة  في 

فقط  هدفين  بفارق  أهداف،   6 إلى 

إدميلسون  الدحيل  في  زميله  عن 

الهدافين  قائمة  متصدر  جونيور 

والذي تحوم الشكوك حول مشاركته 

عقب  المقبل  األحد  مواجهة  في 

الشباب  مباراة  في  لإلصابة  تعرضه 

الدقيقة  في  للخروج  اضطر  حين 

قرار  ينتظر  الفني  الجهاز  يزال  وال   78
جاهزية  مدى  ليحدد  الطبي  الجهاز 

الموقعة  لخوض  البلجيكي  الالعب 

المصيرية غدا األحد.

الصالبة  على  كريسبو  ويعول 

أداء  أدى  الذي  لفريقه،  الدفاعية 

األول  الشوط  في  خاصة  رائعا 

فرنانديز  فيديريكو  الثالثي  بقيادة 

لالعب  باإلضافة  الراوي،  وبسام 

كان  الذي  أيمن،  يوسف  الشاب 

الريان  الالعبين في مباراتي  أفضل 

وسيكون  السعودي..  والشباب 

دفاع الفريق في مهمة صعبة وقوية 

الذي يقوده  القوي  الهالل  أمام هجوم 

السعودي  الدولي  الدوسري  سالم 

وكذلك ماريجا.

الخط  على  كريسبو  يعول  وكما 

الهداف  يقوده  الذي  القوي  الهجومي 

الخبرة  وصاحب  أولونجا  مايكل 

بديل  جهز  فيما  علي،  المعز 

إدميلسون جونيور في حالة غيابه 

عن مباراة الغد، ويتمثل في النجم 

ظهر  الذي  محمد،  خالد  الشاب 

في  دخوله  بعد  جيد  بمستوى 

وهذا  السعودي..  الشباب  مباراة 

المؤتمر  خالل  كريسبو  أكده  ما 

الصحفي بعد المباراة، الذي اعتبر 

فريق  بتدريب  محظوظ  أنه  نفسه 

متكامل مثل الدحيل.

مطب  تجاوز  قد  الهالل  فريق  كان 

صعب أمام فوالد خوزستان اإليراني 

بهدف نظيف حمل إمضاء مهاجمه 

ليواصل  ماريجا  موسى  المالي 

نحو  خطوة  ويتقدم  مسيرته 

النهائي.

وتوج الهالل بطال في أربع مناسبات 

و2021  و2019  و2000   1991 أعوام 

تتويجا،  اآلسيوية  الفرق  كأعلى 

كما حل وصيفا أربع مرات أيضا في 

و2017،  و2014  و1987   1986 نسخ 

الوصافة  يحتل  فريق  كأكثر 

التواجد  سجل  قد  ليكون  أيضا، 

ثماني  في  النهائية  المباراة  في 

مناسبات برقم قياسي قاري.

{ من مباراة الدحيل والشباب السعودي

تدريبات استشفائية 
لالعبين بعد مباراة 

الشباب السعودي

خاض نادي الدحيل أمس تدريبات استشفائية 
داخل الصالة الرياضية، استعدادًا لمباراة الهالل 
السعودي، بينما أدى باقي الالعبين تدريباتهم 

االعتيادية في الملعب الفرعي.

وحيد بوسيوف كتب

المنافسات تقام 

خالل الفترة من 

»17 إلى 19« مارس
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الشيخ جوعان بن حمد يتوج الفرسان الصغار

يوم الحسم في بطولة الشقب الدولية

توج سعادة الشيخ جوعان بن حمد 

األولمبية  اللجنة  رئيس  ثاني  آل 

جولة  في  المشاركين  القطرية 

أقيمت  التي  الصغار(  )الفرسان 

اليوم  فعاليات  ضمن  أمس  مساء 

التجاري  البنك  بطولة  من  الثاني 

لونجين  برعاية  الشقب   - الدولية 

2023، التي ينظمها الشقب - عضو 
على  العاشرة  للمرة  قطر  مؤسسة 

فرسان  أفضل  بمشاركة  التوالي 

والترويض  الحواجز  قفز  في  العالم 

االحتياجات  لذوي  والترويض 

الخاصة.

الصغار  الفرسان  جولة  في  وشارك 

على  وفارسة،  فارسا   26 الـ  يقارب  ما 

ارتفاعات منخفضة.

منافسات  على  الستار  ويسدل 

يوم  يعد  والذي  اليوم،  البطولة 

الحسم وسيتم خالله إعالن األبطال 

بطوالت  أقوى  أحد  في  الفرسان  من 

المنطقة.

أمس  الكبرى  القفز  جولة  وكانت 

سم   155 ارتفاع  على  أقيمت  التي 

وبجوائز مالية قدرها 152 اليف يورو، 

االلماني  الفارس  فوز  عن  اسفرت 

الجواد  على  كوكوك  كريستيان 

 41.36 قدره  زمنا  محققا  مومباي 

ثانية بدون أخطاء في جولة التمايز 

التي تأهل لها 12 من الفرسان

الفارس  الثاني  المركز  في  وحل 

على  ماكويلي  مارك  االيرلندي 

بزمن  امارو  ليدي  اس  ار  جي  الجواد 

أخطاء  بدون  ثانية   41.42 قدره 

في  ستاوت  كيفين  الفرنسي  وجاء 

الترتيب الثالث على الجواد ديالو بلو 

بزمن قدره 41.59 ثانية بدون أخطاء. 

فيما أسفرت جولة قفز الحواجز فئة 

5 نجوم التي أقيمت أمس على ارتفاع 
145 سم، عن فوز الفارس الفرنسي 

األول،  بالمركز  ديليستر  سايمون 

االيرلندي  الثاني  المركز  في  وحل 

الثالث  بالمركز  وفاز  برين،  شين 

االيرلندي دينيس لينش.

خالد  الفارس  حقق  ناحيته  ومن 

األول  بالمركز  الفوز  العمادي  محمد 

ارتفاع  على  أقيمت  التي  الجولة  في 

145 سم )فئة نجمتين( وجاء الشيخ 
ثاني  آل  العزيز  عبد  بن  خليفة 

علي  والكويتي  الثاني  المركز  في 

الخرافي في المركز الثالث. 

 كما فاز الفارس غانم ناصر القاضي 

التي  الجولة  في  األول  بالمركز 

)فئة  سم   130 ارتفاع  على  أقيمت 

الثاني  المركز  في  وحل  نجمتين( 

آل  العزيز  عبد  بن  خليفة  الشيخ 

الكويتي  الثالث  المركز  وفي  ثاني، 

علي الخرافي.

في  الفرق  منافسات  وشهدت   

االحتياجات  لذوي  الترويض 

األميركي  الفريق  فوز  الخاصة 

بالمركز األول وحل الفريق الهولندي 

في  والبلجيكي  الثاني  المركز  في 

المركز الثالث.

في  الترويض  منافسات  وضمن   

االحتياجات  لذوي  الثاني  اليوم 

الهولندية  الفارسة  فازت  الخاصة 

آن ماري نوبل بالمركز األول في فئة 

بياتريس  األميركية  كما  نجوم،   3
 3 لفئة  الثانية  بالجولة  دياالفاليت 

كريجسن  لوت  والهولندية  نجم، 

الثالثة،  الجولة  في  األول  بالمركز 

بالجول  شوميكر  كيت  واألميركية 

إولريك  والبلجيكية  الرابعة، 

ديكييرز بالجول الخامسة.

وجدان  القطرية  الفارسة  وشاركت   

جوالت  أولى  منافسات  في  المالكي 

 61.239 نتيجة  وحققت  الترويض 

وفي  جاكارو«  »مانجو  الجواد  على 

الفلسطينية  شاركت  الجولة  ذات 

»اسبيرو«  الجواد  على  الشعر  ديانا 

وحققت 69.957 نقطة.

محمد الجندي كتب

علي الرميحي:

نتائج فرساننا تبشر بالخير
الرميحي  يوسف  علي  أشاد 

ببطولة  الرياضي  المدير 

وبالمستوى  الدولية،  الشقب 

الفرسان  قدمه  الذي  المميز 

في  اآلن  حتى  القطريون 

وفوزهم  البطولة،  منافسات 

بالمركز األول في كل الفئات. 

أن  نتمنى  الرميحي:  وقال 

تقديم  فرساننا  يواصل 

الجيدة  والنتائج  المستوى 

واألهم  اليوم،  بري  الجراند  في 

المؤهلة  التصفيات  بالطبع 

أيام  2024 بعد  ألولمبياد باريس 

الشقب  بطولة  أن  وحول  قليلة. 

قبل  جيد  اختبار  الحالية 

تصفيات األولمبياد.. قال المدير 

ال  الشقب:  لبطولة  الرياضي 

المفهوم،  بالمعنى  إعدادا  تعتبر 

ستكون  الخيل  أن  خاصة 

الفارق  ضيق  ظل  في  مختلفة 

ولكن  البطولتين،  بين  الزمني 

تجهيزا  تعتبر  الشقب  بطولة 

جيدا في ظل األجواء والمشاركة 

أجل  ومن  الفرسان  من  الدولية 

البطوالت  إيقاع  في  الدخول 

الكبرى.

غانم القاضي:

أفضل إعداد 
للمرحلة المقبلة

أعرب الفارس القطري غانم 

ناصر القاضي بطل سيف 

سمواألمير لقفز الحواجز 

2023 عن سعادته بالفوز 
ببطولة قفز الحواجز 

نجمتين في بطولة البنك 

التجارى الدولية الشقب، 

بعد ان تصدر عن جدارة 

واستحقاق كل الفرسان 

المشاركين بارتفاع حواجز 

130 سم، وأصبح غانم 
المرشح األول للفوز بصدارة 

فرسان قطر بعد ان تالق 

على نفسه وفاز بلقب بطل 

الجولة الصغرى والكبرى 

والمتوسطة عدة مرات خالل 

بطولة هذاب في الموسم 

الحالي. وأشارغانم إلى 

أن الفوز الذي حققه أمس 

في البطولة الدولية يعد 

استمرارا للنتائج المتميزة 

له وسط منافسات قوية، 

مما يؤكد أن الفرسان 

استعدوا جيدا لهذا الموسم، 

معتبرا أن الجوالت الحالية 

تعد خير إعداد للفرسان 

من أجل المشاركة في 

البطوالت الدولية المقبلة.

بدر الدرويش رئيس اتحاد الفروسية:

»الشقب الدولية« بطولة عالم مصغرة
رئيس  الدرويش  محمد  بدر  أعرب 

والخماسي  للفروسية  القطري  االتحاد 

اآلسيوي  االتحاد  عام  أمين  الحديث 

الذي  بالنجاح  سعادته  عن  للفروسية 

تحققه بطولة الشقب الدولية، بفضل 

اللجنة  بها  تقوم  التي  الكبيرة  الجهود 

المنظمة.

تصريحاته  في  الدوريش  بدر  وقال 

أمس: بطولة الشقب الدولية أصبحت 

ظل  في  مصغرة  عالم  بطولة  بمثابة 

األسماء الكبيرة المشاركة من الفرسان 

وتعد  األوائل،  المصنفين  العالميين 

نوعها  من  الفريدة  الفعالية  البطولة 

عام  انطالقتها  منذ  األوسط  الشرق  في 

الفرسان  أفضل  تستضيف  إذ   ،2013
جميع  من  والعالميين  المحليين 

للمشاركة في منافسات  العالم  أنحاء 

إلى  باإلضافة  والترويض  الحواجز  قفز 

الترويض لذوي االحتياجات الخاصة.

وأضاف أن اليوم سيكون مميزا في كل 

وأيضا  الحضور  مستوى  على  شيء 

الترويض  في  سواء  المنافسات  قوة 

مستوى  على  وكذلك  الحواجز،  وقفز 

اإلقبال الجماهيري إلى جانب التنظيم 

يعكس  وهذا  الجميع،  به  يشيد  الذي 

تحقيق  في  للشقب  الكبير  النجاح 

بطولته  من  تجعل  التي  المعايير 

الدولية عالمة مميزة في هذا المجال.

{ بدر الدرويش

خالد العمادي:

فخور بمستوى الفرسان القطريين
القطري  الفارس  أعرب 

خالد محمد العمادي عن 

سعادته بالحصول على 

في  النجمتين  فئة  لقب 

مشيرًا  سم،   140 ارتفاع 

أعطاه  الحصان  أن  إلى 

أداء ممتاز

التحاد  الشكر  ووجه 

منحه  على  الفروسية 

في  المشاركة  فرصة 

كما   ، الشقب  بطولة 

لزميله  الشكر  وجه 

الغزالي  ناصر  الفارس 

حصانه  أعطاه  الذي 

للشفاء  تماثله  لحين 

الذي تمناه له سريعًا.

العمادي  وأشاد 

المميزة  بالمشاركة 

بطولة  في  الخارج  من 

خالد  وأبدى  الشقب،  

النتائج  من  سعادته 

في  زمالؤه  حققها  التي 

فخور  وقال:  البطولة 

الفرسان  حققه  بما 

تواجدوا  الذي  القطريون 

على منصات التتويج.

برئاسة حمد عبد الرحمن العطية

عمومية ناجحة لالتحاد اآلسيوي بالدوحة
الجمعية  اجتماع  الدوحة  في  أمس  عقد 

للفروسية،  اآلسيوي  لالتحاد  العمومية 

العطية  عبدالرحمن  بن  حمد  برئاسة 

من  كبيرة  وبمشاركة  االتحاد،  رئيس 

أعضاء االتحاد.

األجندة  مناقشة  االجتماع  خالل  وتمت 

المتعلقة بتطوير الفروسية في القارة.

وأكد حمد بن عبد الرحمن العطية، رئيس 

الجمعية  أن  للفروسية،  اآلسيوي  االتحاد 

بعد  ديمقراطية  أجواء  في  جرت  العمومية 

بحث  االجتماع  في  وتم  النصاب،  اكتمال 

العديد من القضايا الخاصة بعمل االتحاد 

في الفترة المقبلة، كما تمت مناقشة آخر 

المقبلة  اآلسيوية  للبطولة  االستعدادات 

المقامة في الصين.

حظي  االجتماع  أن  إلى  العطية  وأشار 

االتحاد  قادة  من  خاصة  كبير،  بحضور 

الدوحة  في  المتواجدين  للفروسية  الدولي 

الدولية،  الشقب  بطولة  لمتابعة  حاليا 

موضحا أن الفترة المقبلة ستشهد العديد 

دورة  إلى  بالتأهل  الخاصة  الجوالت  من 

 ،2024 باريس  المقبلة  األولمبية  األلعاب 

وعن  القطري.  المنتخب  فيها  يشارك  التي 

العطية:  قال  اآلسيوي  االتحاد  انتخابات 

إقامتها  موعد  تحديد  وتم  تأجيلها،  تم  لقد 

على هامش البطولة اآلسيوية في الصين.
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تتويج أبطال الزوجي بـ »قطر إكسون موبيل« للتنس 

موراي وميدفيديف.. نهائي استثنائي

ميدفيديف:

يسعى للقب الثالث في الدوحة

أندي موراي:

مواجهة معقدة للغاية

»البريطاني« على أعتاب التاريخ

ال أدري كيف قلبت المباراة

ميدفيديف  دانييل  الروسي  أكد 

النهائية  المباراة  ببلوغه  سعادته 

موبيل  إكسون  قطر  لبطولة 

المفتوحة للتنس بعد تغلبه على 

منافسه القوي الياسيم في نصف 

لمباراة  وتقديمه  أمس  النهائي 

مميزة، وقال »بلوغ المباراة النهائية 

التتويج  وأتمنى  الكثير  لي  يعني 

باللقب«.

وعن المواجهة المرتقبة في المباراة 

»ستكون  الالعب  قال  النهائية، 

أمام  بالتأكيد  ومعقدة  صعبة 

كبيرة  مستويات  يقدم  فهو  موراي 

في هذه البطولة وقد شاهدته يظهر 

يستحق  جعله  للغاية  قوي  بأداء 

النهائية وسيكون  للمباراة  الوصول 

المباراة  في  أواجهه  أن  الرائع  من 

النهائية«.

بات البريطاني أندي موراي ) 35 عاما 

( والمصنف الـ70 عالميا حاليا والفائز 

 2008 عامي  مرتين  البطولة  بلقب 

إنجاز  تحقيق  أعتاب  على  و2009 

تاريخي له في قطر في حال مواصلته 

له  الثالث  اللقب  وتحقيق  التألق 

دانييل  الروسي  اليوم  يواجه  عندما 

فيليكس  والكندي  ميدفيديف 

البريطاني  الالعب  أوجيه..ويملك 

ألقاب  ثالثة  منها  لقبا   46 جعبته  في 

)الجراند  الكبرى  البطوالت  في 

المتحدة  الواليات  بطولة  وهي  سالم( 

 2012 عام  المفتوحة  األميركية 

عامي  المفتوحة  ويمبلدون  وبطولة 

2013 و2016 باإلضافة إلى 14 لقبا في 
دورات األساتذة )الماسترز(. 

يشار إلى أن أندي موراي اعتلى عرش 

المركز  باحتالله  العالمي  التنس 

عام  نوفمبر  من  السابع  في  األول 

.2016

ال  أنه  أندي موراي  البريطاني  أكد 

يستطيع أن يصدق أنه تمكن من 

بلوغ المباراة النهائية لبطولة قطر 

إكسون موبيل المفتوحة للتنس 

قلب  من  تمكن  كيف  يدري  وال 

نسق المباراة رأسًا على عقب وقال 

»عندما كانت النتيجة تشير إلى 

مقابل  أشواط  بخمسة  تأخري 

أربعة، أعتقد أنني فزت بعدد من 

النقاط المهمة، كما خسر الالعب 

عندما  مهمة  نقطة  المنافس 

كانت النتيجة تشير إلى تعادلنا 

خالل أحد األشواط الحاسمة«.

سعادته  عن  موراي  وأعرب 

موسمه  بها  بدأ  التي  بالطريقة 

بتلك  مر  أن  يسبق  فلم  الجديد 

حياته  في  قبل  من  التجربة 

مؤكدًا أنه تمكن من تغيير نسق 

 30 خالل  جذرية  بصورة  المباراة 

دقيقة.

لكافة  عبوره  وراء  السر  وعن 

الصعبة  والمباريات  المواقف 

خالل البطولة »ال أدري فهي مواقف 

ال أتعرض لها كثيرًا في مسيرتي 

أتمكن  أن  رائع  أمر  وهو  الرياضية 

السن  هذه  في  بذلك  القيام  من 

وفي هذه المرحلة من حياتي«.

وأضاف »يعتمد األمر على الكيفية 

تلك  مع  الالعب  بها  يتعامل  التي 

بالهدوء  تحليه  ومدى  المواقف 

كبيرة  بخبرات  أتمتع  خاللها.. 

المواقف،  بتلك  أمر  كيف  وأعرف 

بالنسبة  عادة  األمر  أصبح  لقد 

لي«.

{ تتويج الزوجي

{ ثنائي الزوجي

عادل النجار كتب

{ ميدفيديف

{ موراي يقترب من صناعة التاريخ

{ البريطاني أندي موراي 

يسدل الستار اليوم على منافسات بطولة 

مجمع  على  للتنس  موبيل  إكسون  قطر 

البريطاني  يلتقي  حيث  الدولي،  خليفة 

آندي موراي مع الروسي دانييل ميدفيدف 

في نهائي استثنائي على اللقب.

أبطال  تتويج  شهد  قد  أمس  يوم  وكان 

من  المكون  الثنائي  فاز  حيث  الزوجي، 

ماثيو  واألسترالي  بوبانا  روهان  الهندي 

بعد  الزوجي  منافسات  بلقب  ايبدين 

الفرنسي  من  المكون  الثنائي  على  الفوز 

بوتش  والهولندي  ليستيان  كونستانت 

فان دي زندشلب، بمجموعتين لمجموعة 

في المباراة النهائية بواقع )6-7 و6-4 و10-

)6
التحاد  العام  السر  أمين  زينل  طارق  وقام 

الطائرة  والريشة  واالسكواش  التنس 

العلمي مدير بطولة قطر إكسون  وكريم 

المانع  سعد  بن  وصالح  للتنس  موبيل 

الحكومية  الشؤون  ومدير  الرئيس  نائب 

بتتويج  موبيل  اكسون  في  والعامة 

الفائزين.

البريطاني  نجح  الفردي  مستوى  على 

بطولة  نهائي  إلى  التأهل  في  موراي  إندي 

للتنس  المفتوحة  موبيل  إكسون  قطر 

جيري  التشيكي  على  الصعب  بفوزه 

ليتشيكا بمجموعتين لواحدة اليوم.

النهائي  نصف  الدور  مباريات  أولى  ففي 

دعوة  ببطاقة  المشارك  موراي  نجح 

عقبة  تخطي  في  عالميا  الـ70  والمصنف 

الالعب التشيكي بواقع 6 ـ صفر و3ـ 6 و7 ـ 6 

واإلثارة  والندية  بالقوة  اتسمت  مباراة  في 

ونصف  ساعتين  واستمرت  نهايتها  حتى 

لمجمع  الرئيسي  الملعب  على  الساعة 

خليفة الدولي للتنس واالسكواش.

اليوم  التي تجمع مساء  المباراة  وستكون 

موراي  أندري  البريطاني  المخضرم  بين 

الدور  في  مدفيديف  دانييل  والروسي 

موبيل  إكسون  قطر  لبطولة  النهائي 

مواجهة  ثالث  هي  للرجال  المفتوحة 

يلتقيان فيها خالل مسيرتهما االحترافية. 

وتقابل الالعبان للمرة األولى في منافسات 

دور الـ16 لبطولة بريسبان األسترالية عام 

بفوزه  المباراة  ميدفيديف  وحسم   2019
على موراي بمجموعتين دون مقابل بواقع 

7-5 و2-6.
على  تفوقه  الروسي  الالعب  واصل  ثم 

المواجهات  في  البريطاني  منافسه 

للمرة  عليه  بتغلبه  بينهما  المباشرة 

دون  بمجموعتين  بنتيجة  وذلك  الثانية 

ميامي  دورة  في  و2-6   4-6 بواقع  مقابل 

لألساتذة )الماسترز( عام 2022.

كريم العلمي:

النجم الكندي دفع ثمن األخطاء

ســـعداء باإلشـــــادة بالتنظيـــــم

حزن كبير على الياسيم

موبيل  إكسون  قطر  بطولة  مدير  العلمي  كريم  أكد 

أن المفتوحة للتنس للرجال   2023
من  واحدة  تعد  البطولة 

أفضل البطوالت في فئتها 

أنها  الجميع  يشهد  بل 

هو  لما  االرتقاء  تستحق 

تقدمه  ما  ظل  في  أعلى 

قطر من تميز تنظيمي.

الرجال  »بطولة  وقال 

مباشر  بشكل  جاءت 

السيدات  بطولة  بعد 

ألنه  كبير  تحٍد  وهذا 

تنظيم  سهاًل  ليس 

يحدث  مثلما  متتاليتين  بطولتين 

على  للتنس  القطري  االتحاد  لكن  الدوحة،  في  هنا 

ممكنة  صورة  بأفضل  العمل  ويجري  التحدي  قدر 

نهائي  وننتظر  باللقب  التتويج  الزوجي  لثنائي  ونبارك 

ودانييل  موراي  إندي  بين  اليوم  للفردي  مميزا 

ميدفيديف«.

الختامي  لليوم  وصلنا  »لقد  قائاًل  حديثه  وواصل 

من  حريصة  كانت  المنظمة  اللجنة  أن  والحقيقة 

على  األولى  اللحظة 

درجات  أقصى  تحقيق 

مختلف  على  النجاح 

وهدفنا  المستويات، 

الصورة  تقديم  دائما 

المشرفة  التنظيمية 

التي تليق بقيمة ومكانة 

تنظيميًا  الرائدة  قطر 

العالم  مستوى  على 

وننتظر نهائي على أعلى 

مستوى اليوم«.

هذه  »خالل  وتابع 

حرص  ولمسنا  رائعا  فنيا  مستوى  شاهدنا  النسخة 

الحضور  على  العالميين  التنس  نجوم  من  نخبة 

تحققه  بما  كبيرة  بسعادة  ونشعر  والمشاركة، 

البطولة من نجاح عامًا بعد عام، وسيكون النهائي اليوم 

خير ختام للبطولة«.

على  خيمت  الحزن  من  حالة 

إلياسيم  الكندي فيلكس أوجيه 

بعد خسارته في نصف النهائي 

موبيل  إكسون  قطر  ببطولة 

أمام ميدفيديف، حيث كان  أمس 

لم  لكنه  اللقب  معانقة  إلى  يطمح 

النهائية. للمباراة  الوصول  من  يتمكن 

التوفيق  يحالفني  لم  »لألسف  وقال 

لعبت  أنني  خاصة  المواجهة  هذه  في 

كانت  وقد  ورائع  قوي  منافس  أمام 

بها  الفوز  في  أنجح  لم  لكن  قوية  المباراة 

بطولة  كانت  عامة  وبصورة  وخسرت، 

الحضور«. الجماهير على  وأشكر  جيدة 

ارتكب  الياسيم  أن  بالذكر  الجدير 

في  خاصة  األخطاء  من  العديد 

من  قريبا  كان  التي  الثانية  المجموعة 

المباراة  وخسر  خسرها  لكنه  بها  الفوز 

المنافسة. وودع 

فعاليات مميزة 
للجماهير

حرصت اللجنة المنظمة لبطولة قطر 

إكسون موبيل المفتوحة على توفير 

أجواء خاصة للجماهير، حيث تم 

توفير مناطق ترفيهية وتوزيع هدايا 

وإقامة مناطق لألطفال للعب واالستمتاع 

باألجواء االستثنائية التي تشهدها 

النسخة الحالية من البطولة، كما تم 

توفير قرية للمشجعين.

وقد تم فتح األبواب بسعة كاملة بعد 

أن تسببت جائحة كورونا في فرض 

قيود خالل السنوات الماضية لكن 

عادت األمور لطبيعتها وعادت الجماهير 

للحضور بكثافة واالستمتاع باألجواء 

الرائعة والمنافسة المميزة لنجوم 

العالم والمصنفين األوائل الذين 

يتألقون على مالعب مجمع خليفة 

الدولي وسط حضور جماهيري ملحوظ 

سواء في المدرجات أو في مناطق 

الفعاليات.

وستكون األبواب مفتوحة مبكرا اليوم 

من أجل استقبال الجماهير التي 

ستستمتع بالمباراة النهائية 

ومسك ختام 

البطولة.
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تواصلت اإلثارة في مهرجان قطر لالبل وتوج صالح جالرالله صالح بن عقيل 

النابت بأول رموز اليوم والمخصص لشوط الجل »محلي تالد« عن طريق 

اإلبل »الجزلة«، وحسم بن عقيل الرمز، باإلضافة إلى وشاح وجائزة مالية 

جوالت  )آخر  المجاهيم  فئة  منافسات  ضمن  وذلك  ريال،  ألف   100 قدرها 

مهرجان قطر لإلبل »جزيالت العطا« في نسخته الثانية(. 

وفي شوط الجل »دولي تالد« أحرز محمد سالم سالم مثيب النابت اللقب 

عن طريق اإلبل »الطويلة« لينال الرمز والوشاح والجائزة المالية 120 ألف 

ريال.

في حين تمكن مالك اإلبل »خزامة« علي جابر علي النجم المري من احتالل 

وجائزة  والوشاح  بالرمز  ليتوج  شرايا«  »محلي  الجل  لشوط  األول  المركز 

مالية قدرها 120 ألف ريال..وواصل محمد سالم بن مثيب النابت تألقه، 

وعاد في شوط الدولي شرايا ليقدم »مشكلة« لتنتزع المركز األول ويضيف 

ثاني رموزه في هذه األمسية بعد رمز الدولي تالد مع »الطويلة«.

استطاع  حيث  تحدي«،  »جل  أشواط  أقوى  في  والمتعة  اإلثارة  وتواصلت 

السعودي نايف فرحان محمد آل نادر أن يغادر برمز ووشاح وجائزة مالية 

قدرها 200 ألف ريال مع »وقفه« بعد أن احتلت المركز األول.

بمهرجان  العامة  العالقات  لجنة  رئيس  الهاجري  ناصر  بن  راشد  وأعرب   

قطر لإلبل عن سعادته الكبيرة بالتفاعل الكلي وردة الفعل اإليجابية على 

تنظيم المهرجان سواء من المشاركين في الفعاليات المصاحبة أو المالك 

القرية  على  الجماهير  اإلقبال  أن  معتبرا  المنافسات،  يخوضون  الذين 

مجلس  دول  أو  قطر  من  سواء  التوقعات  فاق  الشعبي  والسوق  الشعبية 

التعاون الخليجي أو من األجانب المقيمين في قطر.

إن  االمس،  منافسات  هامش  على  صحفي  تصريح  في  الهاجري،  وأضاف 

المهرجان يضم العديد من الفعاليات واالنشطة الثقافية واالجتماعية، الفتا 

إلى ردة الفعل إليجابية من الجميع.

متميزة  بصورة  يمضي  المهرجان  العامة:  العالقات  لجنة  رئيس  وقال 

تنظيم  في  القطري  بالتميز  يشيد  ظل  والجميع  الختام  ابواب  على  وهو 

الفعاليات  القطري لكبرى  امتداد لنجاحات كبيرة للنتظم  المهرجان وهو 

والبطوالت العالمية..وأشار الهاجري إلى أن المهرجان يلقى اهتماما كبيرا 

الحضور  على  الكثيرين  حرص  ظل  في  خاصة  الدولة،  جهات  كافة  من 

ومشاهدة المنافسات، الفتا إلى أن اللجنة المنظمة خصصت المقصورة 

لكبار الزوار بجانب الحضور الكبير من السفراء والحضور.

جابر  بن  حمد  قبل  من  بالرمز  تتويجه  عقب  الدوسري  فرحان  وقال 

الفوز وكنا متوقعين  العذبه )رئيس مهرجان قطر لإلبل(: الحمدلله على 

تتويج »وقفه« بالرمز رغم تخوفي الشديد، ألن الشوط به نخبة من اإلبل 

رموز  أقوى  حصد  في  ويطمع  يطمح  والجميع  قبل،  من  الرموز  صاحبات 

مركز  صاحبة  »وقفه«  أن  الدوسري  المميز..وأضاف  المهرجان  في  الجل 

أول في جزيالت العطا النسخة األولى، وكذلك في كأس العالم، وأيضا في 

الصياهد، واليوم )أمس( حصدت الرمز ولله الحمد، مشيرا إلى المشاركة 

بقوة في شوط النخبة متمنيا حصد اللقب.

اإلثارة تتواصل في مهرجان اإلبل

اليوم انطالق بطولة قطر الدولية لخيل الجزيرة العربية

مرحلة جديدة لمهرجان سوق واقف
يدخل مهرجان سوق 

واقف للفروسية والذي 
تنظمه لجنة االحتفاالت 

بالمكتب الهندسي 
الخاص مرحلة جديدة 
اليوم، وذلك بانطالق 

بطولة قطر الدولية الثانية 
عشرة لخيل الجزيرة 

العربية ضمن مهرجان 
سوق واقف للفروسية في 

نسخته الرابعة، بالساحة 
الغربية لسوق واقف 
وسط مشاركة كبيرة 

لمالك الخيل من دولة 
قطر وخارجها.

قطر  بطولة  تنطلق  أن  المقرر  ومن 

العربية  الجزيرة  لخيل  الدولية 

 3 لمدة  وتستمر  اليوم  األصيلة 

المقبل  االثنين  يوم  وتختتم  أيام 

داخل  من  رأسا   154 بمشاركة 

يوم  يخصص  فيما  وخارجها،  قطر 

لمزاد  الجاري  فبراير   28 الثالثاء 

»فئة  األصيلة  العربية  الخيل 

الجمال« والذي سيتيح لكافة المالك 

بيع  سيتم  حيث  الخيل،  شراء 

سعر  بأي  المعروضة  الخيل  كافة 

 80 إلى  تصل  والتي  تسترجع  ولن 

رأسا.

عبدالرحمن  أشاد  جانبه..  من 

على  العام  المشرف  النعمة 

شهدتها  التي  باألجواء  المهرجان 

الرابعة  الدولية  واقف  سوق  بطولة 

 ،)A( األصيلة  العربية  الخيل 

أقيمت  التي  القوية  والمنافسات 

على مدار 3 أيام وشهدت تفوق للخيل 

القطرية بعد فوز »سلطان الشقب« 

مؤسسة  )عضو  الشقب  مربط  ملك 

قطر( بالميدالية الذهبية في بطولة 

ملك  الناصر«  و»عريب  األفحل، 

الذهبية  بالميدالية  الناصر  مربط 

مربط  ملك  بيال«  إم  و»تي  األمهر،  في 

في  الذهبية  بالميدالية  الجميل 

بطولة المهرات.

الحضور  إلى  النعمة  نوه  كما 

للمهرجان  الكبير  الجماهيري 

واالقبال  اآلن،  وحتى  انطالقه  منذ 

المصاحبة  الفعاليات  على  الكبير 

اللجنة  حرصت  حيث  للمهرجان، 

من  العديد  إقامة  على  المنظمة 

ركوب  منها  للجماهير  الفعاليات 

وكلها  والهجن  والقطار  البوني 

برسوم رمزية باإلضافة إلى الحضور 

الجماهيري بالمجان، حيث ستكون 

للجماهير  مفتوحة  المدرجات 

إلى  باإلضافة  المهرجان،  أيام  طوال 

تخصيصها  تم  أكشاك  تواجد 

الفروسية،  مستلزمات  لبيع 

وترفيهية  متنوعة  فعاليات  بجانب 

تخصيص  عن  فضال  لألطفال، 

إلى  الجميع  داعيا  للعائالت،  أماكن 

واالستمتاع  المهرجان  زيارة وحضور 

بفعالياته المختلفة.

أمس  يوم  شهد  المهرجان  وكان 

الصغار،  للفرسان  مسابقة  إقامة 

بمشاركة فرق تحمل أسماء االحياء 

الجسرة  مثل  قطر  في  القديمة 

بهدف  رقاب  وام  والبدع  والرميلة 

بأسماء  الحالي  الجيل  تعريف 

األحياء القديمة، حيث شارك 4 فرق 

كل فريق يتكون من 7 اشخاص كما 

األلعاب  بعض  يضم  المهرجان  ان 

التي كانت تمارس من قبل األطفال 

في السابق مثل الدحروج وهي لعبة 

السابق،  في  األطفال  لعبها  قديمة 

سعف  من  يصنع  الذي  والجفير 

القديمة  الحرف  وبعد  النخيل، 

التي كانت موجودة في سوق واقف، 

وكانت موجودة في االحياء القطرية 

الطريقة  كانت  وهي  الكندري  مثل 

إلى  العذب  الماء  إليصال  القديمة 

ايضا  القديمة  الحرف  ومن  البيوت 

جاري الحمالي والبوكشة.

أجمل  أمس  المهرجان  شهد  كما 

تقدمها  التي  الموسيقية  العروض 

لموسيقى  التابعة  القرب  فرقة 

القطرية في سوق  المسلحة  القوات 

المصاحبة  الفعاليات  ضمن  واقف 

فعاليات  يشهد  الذي  للمهرجان 

الفئات  كافة  تناسب  كبيرة 

إلى  باإلضافة  المختلفة  العمرية 

إلى  للجماهير  المجاني  الدخول 

بمنافسات  واالستمتاع  المدرجات 

المهرجان.

دوليون  حكام  البطولة  في  ويشارك 

سكانزي  فاوستو  االيطالي  هم 

والبولندية  ويدنر  ميكايال  واأللماني 

محمد  والمغربي  ستيفانيوك  آنا 

مادن  جولي  والبلجيكي  أوسيدهوم 

والفرنسي  كافيرو  بيالر  واالسباني 

شارلوت  والبريطاني  جير  ايرك 

هولشوف،  تون  والهولندي  رويل 

االنضباط  لجنة  في  يتواجد  كما 

األلماني كريستسن فيسنيوسكي 

فيستنر  باربرا  والسويسرية 

الشريف  توفيق  أمنية  والمصرية 

هينيكينز  سوزان  والبريطانية 

والدكتور حسين عبارة من قطر.

المنظمة  اللجنة  إن  إلى  ويشار 

مالية  جوائز  خصصت  للمهرجان 

ريال  مليون   6.4 إلى  تصل  قيمة 

بالمراكز  الفائزين  على  توزع  قطري 

جوائز  توزيع  سيتم  حيث  األولى. 

التصفيات  مرحلة  في  متساوية 

وحتى  األول  من  بالمراكز  للفائزين 

ريال  ألف   45 من  تواليا  تبدأ  الثامن 

وحتى 9 آالف ريال.

بعد الوصول
إلى األشواط الحاسمة

اليوم انطالق
بطولة العالم للقدرة

بطولة  في  مشاركتهم  اليوم  قطر  فرسان  يدشن 

قرية  في  منافساتها  تقام  التي  للقدرة  العالم 

بوذيب الدولية للقدرة في أبوظبي.

فرسان   5 العالم  بطولة  في  قطر  منتخب  ويضم 

طاحوس  عبدالله  النعيمي،  سند  خالد  وهم: 

سعد  النعيمي،  طاحوس  حسن  النعيمي، 

المدرب  وبقيادة  بير،  وعطا  الدوسري،  محمد 

محمد طاحوس النعيمي.

نواف  بن  محمد  يخ  الشَّ سعادَة  الوفد  ويترأس 

ل  والتحمُّ الُقدرة  سباقات  نادي  رئيس  ثاني  آل 

القطري، ويضم عامر الحميدي مدير عام النادي.

قد  والمدربين  والخيل  قطر  فرسان  وكان 

أجل  من  الجاري،  فبراير   19 أبوظبي  إلى  وصلوا 

بقوة لتحقيق  واالستعداد  للمنافسات  التحضير 

نتائج جيدة في البطولة العالمية.

إن  ثاني  آل  نواف  بن  محمد  يخ  الشَّ سعادة  وقال 

المشاركة في بطولة العالم للقدرة فرصة كبيرة 

لفرساننا من أجل إثبات قدراتهم في ظل مشاركة 

نخبة من أفضل الفرسان والخيل.

الظروف  كافة  توفير  على  حرصنا  وأضاف: 

ولدينا  لديهم  ما  أفضل  تقديم  أجل  من  ألبطالنا 

هذه  في  التوفيق  لهم  ونتمنى  فيهم  كبيرة  ثقة 

البطولة.

سباقات  نادي  عام  مدير  الحميدي  عامر  وأكد 

قطر  فرسان  جاهزية  على  ل  والتحمُّ الُقدرة 

البطوالت،  أقوى  في  المنافسات  غمار  لخوض 

الماضية،  الفترة  في  الكبيرة  االستعدادات  بعد 

لتجهيز الفرسان والخيل للمشاركة في البطولة.

العالم  لبطولة  تحضيراتنا  الحميدي:  وقال 

أوروبا  من  الخيل  بإحضار  وقمنا  فترة  منذ  بدأت 

الفترة  خالل  الدوحة  في  تواجدها  على  وحصرنا 

الماضية، من أجل التأقلم على األجواء الخليجية 

والخيل  الفرسان  تواجد  على  حرصنا  كما 

بفترة  البطولة  قبل  أبوظبي  في  والمدربين 

كافة  وتوفير  أجوائها،  في  الدخول  أجل  من  كافة 

الظروف من أجل تقديم أفضل النتائج.

وأوضح الحميدي: »لم نأت إلى أبوظبي للمشاركة 

التواجد على منصة  فقط ولكن حضرنا من أجل 

التتويج ولدينا ثقة كبيرة في فرساننا، وبعثتنا 

تضم فرسانا مميزين للغاية وفي الفترة األخيرة 

القطريين  الفرسان  أن  كما  كبير،  بشكل  تألقوا 

اعداد مميز بهدف تجهيزهم  إلى برنامج  خضعوا 

للمشاركة في بطولة العالم ونشعر بتفاؤل كبير 

بتحقيق نتائج إيجابية ومميزة في هذا المحفل 

العالمي«.

ويشارك في بطولة العالم 125 من نخبة الفرسان 

ضمن  سيتنافسون  دولة   36 من  والفارسات 

منافسات الفردي والفرق، بحيث يتكون كل فريق 

من خمسة فرسان.

في  كلم   160 لمسافة  للقدرة  العالم  بطولة  وتقام 

ست مراحل، تبلغ مسافة األولى 31 كلم، والثانية 

كلم،   29 والرابعة  كلم،   30 والثالثة  كلم،   29.9
 20 السادسة  والمرحلة  كلم،   20.10 والخامسة 

كلم.

بمشاركة فرسان قطر في أبوظبي

عوض الكباشي كتب

$ الدوحة

{ الساحة الغربية جاهزة الستقبال البطولة اليوم

منافسة قوية بين المشاركين
 وإقبال كبير من الجماهير 


