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»5« مباريات بدوري اليد اليوم
الرجال  دوري  من  الخامس  األسبوع  ضمن  مباريات  خمس  اليوم  تقام 

لكرة اليد، حيث تجمع المباراة األولى الغرافة مع السد في تمام الساعة 

مساء،   5:45 الساعة  تمام  في  الدحيل  مع  قطر  ويلتقي  مساء   4:15
هذه  وتلعب  مساء   7:15 الساعة  تمام  في  العربي  مع  األهلي  ويلتقي 

يلتقي  فيما  الدحيل،  لصالة  الرئيسي  الملعب  على  الثالث  المباريات 

الخور مع الوكرة في تمام الساعة 4:15 مساء، ويلتقي الريان مع الشمال 

الفرعي  الملعب  على  المباراتان  وتلعب  مساء   5:45 الساعة  تمام  في 

لصالة الدحيل.

فاز على القطراوي بهدفين نظيفين

السد يعود لطريق االنتصارات
نادي  على  الفوز  السد  فريق  حقق 

قطر بهدفين دون رد، خالل المباراة 

استاد  على  أمس  جمعتهما  التي 

السد،  بنادي  حمد  بن  جاسم 

ضمن الجولة الثامنة بدوري نجوم 

qnb والتي كان قد تم تأجيلها في 
وقت سابق.

سجل هدفي السد كل من حسن 

45+4، وأكرم عفيف د  الهيدوس د 

52، وقد شهدت المباراة طرد ثنائي 
نادي قطر، عمر العمادي د 50، وبدر 

رصيد  الفوز  رفع  وقد   ،65 د  بانون 

المركز  في  نقطة   25 إلى  الزعيم 

الثالث، في حين تجمد القطراوي 

الرابع  المركز  في  نقطة   23 عند 

بجدول ترتيب البطولة.

المباراة بدأت بشكل متوازن، وفي 

تسديدة  عفيف  أكرم  أطلق   13 د 

الجزاء  منطقة  خارج  من  قوية 

مرتين،  على  قطر  حارس  أنقذها 

السيطرة  القطراوي  حاول  بعدها 

كان  لكن  اللقاء  مجريات  على 

السد،  جانب  من  ضغط  هناك 

الهيدوس  حسن  توغل  ود24 

كرة  ولعب  االيمن  الجانب  من 

عرضية ولكن دفاع نادي قطر كان 

للخارج،  وأبعدها  بالمرصاد  لها 

 30 الدقيقة  في  الهيدوس  وعاد 

الحارس  فوق  من  كرة  ولعب 

لمرمى  االيمن  بالقائم  اصطدمت 

قطر وذهبت للخارج، بعدها نجح 

الزعيم  وضع  في  الهيدوس  حسن 

بالمقدمة خالل الوقت المحتسب 

األول،  للشوط  الضائع  من  بدل 

صوبها  التي  الحرة  الضربة  بعد 

حسن الهيدوس من خارج منطقة 

اليمنى  الزاويا  لتسكن  الجزاء 

لمرمى قطر.

للقاء  العودة  القطراوي  حاول 

لكن  الثاني  الشوط  في  والتعديل 

حتى  الوقت  من  كثير  يمضي  لم 

أضافة  في  عفيف  أكرم  نجح 

مجهود  بعد   ،52 د  الثاني  الهدف 

أن  قبل  االيمن،  الجانب  من  فردي 

محمودي  خالد  قطر  مدافع  يراوغ 

اليسرى  الزاويا  في  صوب  ثم 

محرزًا  العباسي  ساطع  للحراس 

الهدف الثاني للزعيم.

الطرد  بحالتي  تأثر  القطراوي 

الركائز  من  اثنين  خروج  بعد 

في  وخاصة  الفريق  في  المهمة 

الدفاع وهما عمر العمادي د50 بعد 

بشكل   VARالـ لتقنية  العودة 

البطاقة  بعد  بانون  وبدر  مباشر، 

الصفراء الثانية وهو األمر الذي أثر 

بصورة كبيرة على قدرة القطراوي 

الزعيم  فحسم  العودة،  على 

لطريق  وعاد  الفوز  وحقق  اللقاء 

االنتصارات.

عادل النجار كتب

في المباراة المؤجلة من الجولة الثامنة

المرخية يقلب الطاولة على أم صالل

قلب المرخية تأخره 
بهدف، إلى انتصار 
مثير بنتيجة 2/ 1، 
على أم صالل، في 

المباراة المؤجلة من 
الجولة الـ 8 من دوري 

نجوم QNB، التي 
أقيمت أمس السبت 

على ستاد عبدالله 
بن خليفة بنادي 

الدحيل.
الالعب  المرخية  هدفي  وسجل 

في  فتوحي  إدريس  المغربي 

الدقيقتين )35، 40(.

الهدف  النصر  ناصر  سجل  فيما 

الدقيقة  أم صالل في  الوحيد لفريق 

.4
ورفع المرخية رصيده إلى 15 نقطة، 

فيما  الثامن،  المركز  بها  صعد 

نقاط   9 عند  صالل  أم  رصيد  تجمد 

في المركز الـ 12 واألخير.

وقوية،  سريعة  المباراة  وجاءت 

تقدم فيها فريق أم صالل بهدف مبكر 

الشوط  بداية  من  دقائق  أربع  بعد 

مباشرة،  بعدها  ليتراجع  األول، 

المجال للمرخية للسيطرة  وأعطى 

على أجواء اللقاء، وتسجيل هدفين 

قبل نهاية الشوط األول.

في  مبكرا  هدفا  صالل  أم  سجل 

النصر،  ناصر  بواسطة   4 الدقيقة 

مستوى  مباشرة  بعدها  ليتراجع 

المرخية  استحوذ  حيث  الفريق، 

وفرض  أكبر  بنسبة  الكرة  على 

هدف  عن  باحثا  اللقاء،  في  منقه 

التعادل .

كثيرة  فرص  للمرخية  وسنحت 

تألق  لكن  التعادل،  هدف  تسجيل 

دون  حال  صالل  أم  مرمى  حارس 

تمكنه من ذلك .

فيها  تمكن  التي   35 الدقيقة  لتأتي 

هدف  تسجيل  من  فتوحي  إدريس 

حيث  فردي،  مجهود  عبر  التعادل 

منطقة  خارج  قوية  تسديدة  أطلق 

من  أبوبكر  خليفة  فشل  الجزاء، 

صدها.

سيطرته  فرض  المرخية  وواصل 

إدريس  ليتمكن  األول،  الشوط  في 

الدقيقة  في  المباراة  نجم  فتوحي 

عبر  الثاني،  الهدف  إضافة  من   40
حارس  يتمكن  لم  رائعة  مخالفة 

مرمى أم صالل من صدها.

من  تبقى  فيما  النتيجة  تتغير  ولم 

انتهى بتقدم  الذي  الشوط  عمر هذا 

المرخية بهدفين لهدف.

إحصائيات الشوط األول تظهر تفوق 

المرخية، في االستحواذ على الكرة 

بنسبة 58 % مقابل 42 % لفريق أم 

صالل.

منها  تسديدات   8 المرخية  وسدد 

 3 مقابل  المرمى،  على  كرات   4
تسديدات ألم صالل منها كرة واحدة 

على المرمى.

ركنيات   3 على  المرخية  وتحصل 

غابت  فيما  الشوط،  هذا  في 

الركنيات عن فريق أم صالل.

الشوط  بداية  في  صالل  أم  حاول 

له  وسنحت  بالنتيجة،  يعود  أن 

أي  تشكل  لم  لكنها  الفرص  بعض 

حتى  المرخية،  دفاع  على  خطورة 

طالل  أجراها  التي  التغييرات  بعد 

الثاني  الشوط  لينتهي  القرقوري، 

واللقاء بفوز المرخية بنتيجة 2/ 1.

وحيد بوسيوف كتب

بهدفين ال��ف��وز  إل��ى  ب��ه��دف  ت��أخ��ره  قلب 

تعادال سلبيا في مباراة األمس

الوكرة والشمال »ال غالب وال مغلوب«

بدون  والوكرة  الشمال  فريقا  تعادل 

من  بينهما  الُمؤجلة  المباراة  في  أهداف 

 ،QNB نجوم  لدوري  الثامن  األسبوع 

باستاد جاسم بن حمد بنادي السد.. 

نقطة   20 إلى  الوكرة  يترفع  بالنتيجة 

والشمال إلى 11.

ومثيرة  قوية  جاءت  األمس  مواجهة 

ورغبة  كبير  تحفظ  مع  البداية  من 

خاصة  فريق،  لكل  الخسارة  عدم  في 

الوكرة  لفريق  بالنسبة  المواجهة  وأن 

بالطبع ليست سهلة في ظل قوة الفريق 

الذي قدم مستويات جيدة وحقق نتائج 

إثرها  على  احتل  الموسم،  هذا  مميزة 

المركز السابع برصيد 19 نقطة.

»7« تصدى عمير عبدالله  الدقيقة  وفي 

ويحرم  طارق،  مصطفى  لتسديدة 

الشمال من التقدم بالنتيجة.

بصورة  يعتمد  الوكرة  أن  واضحا  وبدا 

المقدمة  في  العبيه  سرعة  على  كبيرة 

الهجومية… ويسعى للفوز من أجل العودة 

عليه  ينافس  كان  الذي  الذهبي  للمربع 

قبل توقف الدوري بسبب المونديال.

من  الشمال  فريق  سعى  المقابل  وفي 

لصالحه  المباراة  بنقاط  الظفر  أجل 

من  عدد  في  الفريق  تعثر  أن  بعد 

المواجهات وكانت مباراة األمس بمثابة 

فرصة جيدة للفريق للتعويض.

فريق  كل  حاول  الثاني  الشوط  وفي 

دفاعات  ان  إال  مبكر  هدف  تسجيل 

في  كانوا  المرمى  وحراس  الفريقين 

الموعد مع هجمات هنا وهناك.

الهجومية  الجرعة  زيادة  أجل  ومن 

الجزائري  العبه  لوبيز  المدرب  اشرك 

خطف  في  منه  رغبة  يطو  بن  محمد 

هدف، ولكن دون أي جديد.

عوض الكباشي كتب
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جاهزون للمواجهة الحاسمة
صعوبة  الدحيل،  مدرب  كريسبو،  هيرنان  األرجنتيني  د  أكَّ

مباراة فريقه، أمام الهالل السعودي.

وقال كريسبو، في المؤتمر الصحفي: »نعلم جيًدا ما ينتظرنا 

كبير،  فريق  أيًضا  لكننا  قوًيا،  فريًقا  سنواجه  الهالل.  أمام 

من  يلزم  ما  بكل  وسنقوم 

الوصول  حلم  تحقيق  أجل 

وأضاف  النهائية«.  للمباراة 

)مدرب  دياز  ورامون  »أنا 

نصنع  أن  استطعنا  الهالل( 

بيت  ريفر  بقيادة  التاريخ 

بكأس  للتتويج  األرجنتيني 

سعيد  ليبرتادوريس. 

سنقابل  ألننا  للغاية 

لكن  البعض،  بعضنا 

مدربان.  ونحن  المرة  هذه 

تاريًخا  يمتلك  مدرب  هو 

كبيًرا، وأنا ال زلت في بداية 

أردنا  »إذا  وتابع  المشوار«. 

فيجب  بالبطولة،  التتويج 

حامل  على  الفوز  علينا 

يمتلك  ألنه  بالبطولة؛  للفوز  المرشح  هو  الهالل  أن  نعلم  اللقب. 

مستويات  تقدم  عناصر  ولديه  النهائيات،  في  كبيرة  خبرة 

العبي  إمكانيات  في  وواثق  للتأهل،  الفرصة  لدينا  لكن  مميزة، 

الفريق، وسندخل للمباراة من أجل الفوز«. وعن الغيابات التي 

سلطان  العبنا  لخدمات  »سنفتقد  قال:  المباراة،  ستشهدها 

الطبي  الجهاز  سأقابل  الالعبين  لبقية  بالنسبة  أما  البريك، 

للفريق لكي يحدد لي الحالة الصحية لجميع الالعبين«.

أبدى لويز مارتن، نجم وسط الدحيل، استعدادهم لمواجهة الهالل.

بعد  الهالل  مباراة  لخوض  متحمس  »الجميع  الصحفي:  المؤتمر  في  لويز،  وقال 

أن حققنا إنجاز الوصول للدور نصف النهائي. هدفنا اآلن بلوغ النهائي ألول مرة 

أيًضا في تاريخنا«.

أننا  تــمــاًمــا  وأضــــاف »نــعــلــم 

يلعب  قوًيا  فريًقا  سنواجه 

ما  وهـــذا  مــمــيــز،  بشكل 

ـــي حــصــولــه  ســـاهـــم ف

النسخة  لقب  على 

لكننا  الــمــاضــيــة، 

لخوض  جــاهــزون 

هـــــذه الـــمـــبـــاراة 

األهم  تعد  التي 

فـــــــي تـــــاريـــــخ 

الــنــادي، وهــذا 

ــا  ــن حـــــافـــــز ل

لـــمـــواصـــلـــة 

من  الــعــمــل 

أجل الوصول للنهائي«.

وتابع »ال نعلم من سيبدأ المباراة في الهالل، لكن بالطبع 

وضعفه،  قوته  نقاط  ومعرفة  الفريق  بــدراســة  سنقوم 

أنفسنا من أجل  التركيز في  لكن قبل ذلك يجب علينا 

تحقيق بطاقة التأهل للنهائي«.

عازمون  لكن  صعبة،  الهالل  أمــام  مهمتنا  أن  »رغــم  وختم 

على بذل أقصى مجهود لنا داخل الملعب من أجل كتابة 

تاريخ آخر للنادي في اآلسيوية«.

عازمون على مواصلة كتابة التاريخ سـنــواجـــه
فـريــقــا قــويـــــا

الهالل،  مدرب  دياز،  رامون  األرجنتيني  أبدى 

ثقته في قدرة فريقه على الوصول إلى نهائي 

دوري أبطال آسيا.

»هدفنا  الصحفي:  المؤتمر  في  دياز،  وقال 

الحالي هو تجاوز الدحيل والوصول للنهائي. 

واثقون من قدرتنا على ذلك«.

أننا  يعني  الدور  لهذا  »الوصول  وأضاف 

الوصول  لكن  العقبات،  من  العديد  تجاوزنا 

لكننا  العمل،  من  للمزيد  يحتاج  للنهائي 

بالمشاركات  متمرًسا  فريًقا  نمتلك  أيًضا 

والعالمية«. وأوضح »لدينا مجموعة  القارية 

الذين  األجانب  الالعبين  من  وكبيرة  جيده 

التواجد في كل المباريات، لكن  يستحقون 

عدة  ونملك  فقط،   4 اختيار  يتم  بالبطولة 

خيارات مناسبة ومتاحة لهذه المباراة«.

أمام فريق قوي.  لقاء صعب  وأردف »ينتظرنا 

أجل  من  لدينا  ما  كل  نبذل  أن  علينا  يجب 

تواجد  رائع  »أمر  وختم  والتأهل«.  الفوز 

مدربين أرجنتينيين في نصف النهائي. أنا 

سعيد جًدا بمقابلة كريسبو«.

هـدفــنـــــا الـنـهـــائــي
دوري  لنهائي،  الوصول  فريقه  هدف  أن  السعودي،  الهالل  العب  الشهري،  صالح  أكد 

أبطال آسيا، خالل مواجهة الدحيل بالدور نصف النهائي.

وقال الشهري في المؤتمر 

الــصــحــفــي الــتــقــديــمــي 

ــمــبــاراة: »هــدفــنــا هو  لــل

الــوصــول إلــى الــمــبــاراة 

النهائية، ونحن قادرون 

عـــلـــى الـــحـــفـــاظ عــلــى 

اللقب«.

وأضــــــاف: »الــدحــيــل 

فـــريـــق كــبــيــر، قــدم 

مـــــــبـــــــاراة كـــبـــيـــرة 

أمـــــــــــام الــــشــــبــــاب 

وأتمنى  وانتصروا، 

الــفــوز من  أن يــكــون 

هــذه  فــي  نصيبنا 

المواجهة«.

صالح الشهري:

لويز مارتن:

يواجه الهالل السعودي في نصف نهائي دوري أبطال آسيا اليوم

الدحيل يتحدى حامل اللقب

الهالل  بفريق  اليوم  الدحيل  يصطدم 

كبيرة،  كروية  قمة  في  السعودي، 

من  بداية  الثمامة،  ملعب  على  ستقام 

الدوحة،  بتوقيت  مساًء  السادسة 

دوري  النهائي  نصف  الدور  ضمن 

أبطال أسيا.

ومن المنتظر أن تشهد المباراة صراعا 

يطمح  حيث  الفريقين،  بين  كبيرا 

للمباراة  المشوار  لمواصلة  منهما  كل 

النهائية.

كتابته  لمواصلة  الدحيل  ويتطلع 

بلوغه  بعد  اآلسيوية،  في  للتاريخ 

في  األولى  للمرة  النهائي  نصف  للدور 

تاريخه، بعد فوزه على فريق الشباب 

ربع  الدور  لهدف في  السعودي بهدفين 

مع  موعدا  ليضرب  للبطولة،  النهائي 

الهالل السعودي حامل اللقب.

السعودي  الهالل  يبحث  بينما 

النسخة  في  حققه  الذي  لقبه  عن 

في  الخامس  لقبه  وتحقيق  الماضية، 

أربع  لها  المسابقة، بعد تتويجه بطاًل 

و2021  و2019  و2000   1991 أعوام  مرات 

كما  تتويجا،  اآلسيوية  الفرق  كأعلى 

نسخ  في  أيضا  مرات  أربع  وصيفا  حل 

كأكثر  و2017،  و2014  و1987   1986
فريق يحتل الوصافة أيضا، ليكون قد 

النهائية  المباراة  في  التواجد  سجل 

قياسي  برقم  مناسبات  ثماني  في 

قاري.

هيرنان  األرجنتيني  المدرب  وقاد 

النهائي  قبل  للدور  الفريق  كريسبو 

البطولة  في   11 الـ  مشاركته  خالل 

هذه  بإنجاز  ينجح  مدرب  أول  وبات 

ترتيب  متصدر  كان  أن  بعد  المهمة، 

ربع  الدور  بلغ  قد   ،QNB نجوم  دوري 

2013 و2015  النهائي من قبل في أعوام 

و2018.

طموحات كبيرة
الحالية  النسخة  في  الدحيل  يبحث 

من بطولة دوري أبطال آسيا، أن يحذو 

المسابقة  في  السد  مواطنه  حذو 

في  اللقب  حقق  أن  بعد  القارية، 

يكون  وأن  و2011(،   1989( مناسبتين 

بالصعود  ينجح  قطر  في  فريق  ثاني 

لمنصة ألقاب البطولة اآلسيوية.

أن  أولونجا  مايكل  الكيني  زمالء  ويدرك 

أمام  خاصة  صعبة،  ستكون  المهمة 

من  حاليا  يعتبر  الذي  الهالل  فريق 

فالطريق  لهذا  اآلسيوية،  الفرق  أفضل 

ممثل  ومواجهة  النهائية  للمباراة 

الشرق أوراوا ريد دايموندز الياباني لن 

يكون مفروشا بالورود، كونه سيواجه 

مونديال  من  الثانية  النسخة  وصيف 

األندية وحامل لقب دوري أبطال آسيا، 

وهذا  كبيرة  الفريق  طموحات  لكن 

كريسبو،  هيرنان  المدرب  أكده  ما 

الالعبين  أغلب  اكتسبها  التي  للخبرة 

في المسابقة القارية.

تحقيق  أجل  من  كريسبو  ويعول 

يقوده  قوي  دفاع  خط  على  الهدف  هذا 

وفيديريكو  الراوي  بسام  الثالثي 

باإلضافة  أيمن  ويوسف  فرنانديز 

المنتظر  من  الذي  النعيمي  لمحمد 

الغد،  مباراة  في  أيضا  يشارك  ان 

مايكل  الهداف  يقوده  رائع  هجوم  وخط 

الدور  في  هدفين  سجل  الذي  أولونجا 

بهما  قاد  الشباب،  بمرمى  النهائي  ربع 

الدحيل للمربع الذهبي.

الدفاع عن لقبه 
وجد الهالل السعودي صعوبات كبيرة 

بعد  النهائي،  نصف  للدور  بلوغه  في 

اإليراني  فوالذي  على  الصعب  تفوقه 

النهائي،  ربع  الدور  في   0 /1 بنتيجة 

مهاجمه  سجله  الذي  الهدف  بفضل 

المالي موسى ماريجا، مامنحه خطوة 

أمام  مباراته  النهائي..وستكون  نحو 

األخير  هذا  كون  أصعب،  الدحيل 

إلقامة  جماهيري،  بدعم  سيحظى 

األدوار اإلقصائية في الدوحة منذ الدور 

في  حافزا  سيكون  وهذا  النهائي،  ثمن 

صالح الدحيل، وستكون الخبرة سالح 

لمواصلة  المواجهة  هذه  في  الهالل 

والبحث  لقبه،  عن  الدفاع  في  رحلته 

البطولة  في  الخامس  لقبه  عن 

القارية.

بين  اليوم  مباراة  في  الفائز  أن  ويذكر 

ممثل  سيواجه  والدحيل،  الهالل 

الياباني،  دايموندز  ريد  أوراوا  الشرق 

في  إما  المقبل  أبريل   29 في  ذهابا 

مايو   6 في  وإيابا  الرياض،  أو  الدوحة 

المقبل على أرض أوروا.

{ الهالل {  الدحيل

كتب        وحيد بوسيوف

{ رامون دياز

ديــاز:

{ لويز مارتن

كريسبو:

{ كريسبو

{ صالح الشهري

بين كريسبو ورامون دياز

مــواجـهـة الـمـعـلـم والتـلـمـيـذ
الدحيل  مباراة  ستكون 

تحت  السعودي،  والهالل 

خالصة،  أرجنتينية  إدارة 

على  دياز  رامون  بوجود 

للهالل،  الفنية  القيادة  رأس 

كريسبو  هيرنان  ومواطنه 

في الدحيل. وقال رامون دياز 

الدحيل  »نعرف  ذلك:  عن 

كان  الذي  كريسبو  ومدربهم 

وحققنا  إشرافي،  تحت  يلعب 

العديد من اإلنجازات معا«.

»فخور  أوضح  كريسبو  أما 

بمواجهة رامون دياز، لقد كتبنا 

عندما  بليت،  ريفر  تاريخ  معا 

ليبرتادوريس  كأس  حصدنا 

تذكرة  الهالل،  وقطع   .»1996
دوري  نهائي  نصف  إلى  العبور 

3-1 على شباب  الفوز  أبطال آسيا، بعد 

فوالد  على   0-1 واالنتصار  دبي،  أهلي 

اإليراني في دور الثمانية.

بركالت  الريان  على  تغلب  الدحيل  أما 

الترجيح في ثمن النهائي، قبل الفوز 1-2 

في دور الثمانية أمام الشباب السعودي.

ويبحث الدحيل عن إنجاز غير مسبوق 

ليكون  النهائية،  للمباراة  بالصعود  له 

بعد  النهائي  يصل  قطري  فريق  ثاني 

السد بطل نسخة 2011.

الكيني  الهداف  على  فيعول  كريسبو  أما 

هدفا   15 سجل  حيث  أولونجا،  مايكل 

أبطال  دوري  في  خاضها  مباراة   13 خالل 

آسيا منذ أبريل 2021.

المهمة  أن  أولونجا  مايكل  زمالء  ويدرك 

الذي  الهالل  أمام  خاصة  صعبة،  ستكون 

{ كريسبو سيواجه مدربه السابقيعتبر حاليا من أفضل الفرق اآلسيوية.
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الشيخ  السمو  صاحب  حضرة  شهد 

البالد  أمير  ثاني،  آل  حمد  بن  تميم 

إكسون  قطر  بطولة  ختام  المفدى، 

للرجال  للتنس  المفتوحة  موبيل 

والثالثين  الحادية  نسختها  في   2023
مجمع  مالعب  على  أقيمت  والتي 

واالسكواش  للتنس  الدولي  خليفة 

مساء أمس.

المباراة  المفدى  األمير  سمو  وتابع 

بين  أقيمت  التي  للبطولة  النهائية 

ميدفيديف  دانييل  الروسي  الالعبين 

والبريطاني  عالميا  الثامن  المصنف 

عالميا  الـ70  المصنف  موراي  آندي 

الروسي  الالعب  بفوز  وانتهت 

 4 ـ   6 بواقع  مقابل  دون  بمجموعتين 

و6 ـ 4.

من  عدد  البطولة  ختام  حضر  كما 

والوزراء  الشيوخ  السعادة  أصحاب 

البطولة  وضيوف  المسؤولين  وكبار 

رياضة  محبي  من  غفير  وجمهور 

التنس.

وكان قد نجح الالعب الروسي دانييل 

ميدفيدف المصنف الثامن عالميا في 

الفوز بلقب بطولة قطر إكسون موبيل 

البريطاني  على  فوزه  بعد  المفتوحة 

اندي موراي بمجموعتين دون مقابل. 

غانم  ناصر  السيد  سعادة  وقام 

القطري  االتحاد  رئيس  الخليفي 

الطائرة  والريشة  للتنس واالسكواش 

مدير  العلمي  كريم  السيد  يرافقه 

الروسي  البطل  بتتويج  البطولة 

وتسليم  البطولة  كأس  وتسليمه 

موراي جائزة المركز الثاني.

مميزة،  النهائية  المباراة  وجاءت 

المصنف  ميدفيديف  نجح  حيث 

على  التغلب  في  للبطولة  الثالث 

سابقا  عالميا  األول  المصنف  موراي 

والـ70 حاليا بواقع 6ـ 4 و6 ـ 4 في مباراة 

على  دقيقة  و46  ساعة  استمرت 

خليفة  لمجمع  الرئيسي  الملعب 

الدولي للتنس واالسكواش.

 27( الروسي  لالعب  األول  هو  اللقب 

في  والـ17  قطر  بطولة  في  عاما( 

لقب  ضمنها  من  االحترافية  مسيرته 

المفتوحة عام  أميركا  واحد كبير في 

ميدفيديف  دانييل  وانضم   ..2021
الذي  دافيدينكو  إلى مواطنيه نيكوالي 

حصل على لقب بطولة قطر عام 2010 

وأندريه روبليف عام 2020.

نظيره  الروسي  الالعب  وحرم 

البريطاني )35 عاما( من تحقيق اللقب 

 2008 عامي  بعد  قطر  في  له  الثالث 

أندي موراي في  بالتالي  و2009 وفشل 

روجيه  السويسري  األسطورة  معادلة 

في  قطر  بطولة  بلقب  الفائز  فيدرر 

و2006   2005 أعوام  مناسبات  ثالث 

و2011.

حضرة صاحب السمو شهد ختام بطولة »قطر اكسون موبيل«

ميدفيديف يعانق الصقر الذهبي

} تصوير-  محمود حفناوي { الروسي ميدفيديف

مسك الختام 
بحفل مبهر 

بمجمع خليفة الدولي

كتب          عادل النجار وقنا

حرم موراي من اللقب الثالث

أول بطولة للنجم 
الروسي في الدوحة

بطولة  في  األول  لقبه  تحقيق  في  ميدفيديف  الروسي  نجح 

واحد  لقب  ضمنها  من  االحترافية  مسيرته  في  والـ17  قطر 

كبير في أميركا المفتوحة عام 2021 في حين توقف رصيد 

القاب أندي موراي عند 46 لقبا وكان موراي قد تأهل للنهائي 

الكندي  الالعب  على  النهائي  نصف  في  فوزه  بعد  قطر  في 

عالميا  والتاسع  للبطولة  الثاني  المصنف  أوجيه  فيليكس 

6، بينما تأهل الالعب الروسي إلى  ـ  6 و7  ـ  6 ـ صفر و3  بواقع 

 6 بواقع  التشيكي جيري ليتشيكا  النهائي بعد تغلبه على 

ـ 4 و7 ـ 6.

في  الالعبين  بين  الثالثة  هي  المواجهة  تلك  وكانت 

في  الفوز  الروسي  لالعب  وسبق  االحترافية  مسيرتهما 

المواجهتين السابقتين على نظيره البريطاني في بطولتي 

2022 بنتيجة  2019 وميامي لألساتذة  بريسبان األسترالية 

{ البطل والوصيفواحدة بمجموعتين دون مقابل.

ميدفيديف:

موراي:

سعادتي كبيرة باللقب

حزين للخسارة.. وأشكر الجماهير

عن  ميدفيديف  دانييل  الروسي  أعرب 

قطر  ببطولة  بالفوز  الكبيرة  سعادته 

األولى  للمرة  للتنس  موبيل  اكسون 

على  الفوز  أن  أكد  حيث  تاريخه،  في 

تحقق  النهائي  في  موراي  البريطاني 

المستوى  ظل  في  كبيرة  بصعوبة 

البريطاني  النجم  قدمه  الذي  المميز 

اللقاء  مع  التعامل  في  نجح  لكنه 

بالشكل المطلوب.

للغاية  رائعة  كانت  »البطولة  وقال 

حضرت  التي  الجماهير  وأشكر 

النهائية  المباراة  تميز  في  وساهمت 

كما أشكر أندي موراي على األداء الرائع 

والمستوى المميز وأنا سعيد بأن يكون 

اللقب من نصيبي ألن ذلك بمثابة حافز 

الموسم  هذا  مشواري  لمواصلة  كبير 

بالصورة التي أتطلع إليها«.

مدينة  الدوحة  مدينة  أن  الالعب  وأكد 

من  العديد  يسمع  كان  وأنه  رائعة 

عن  الالعبين  من  اإليجابية  التعليقات 

البطوالت ولهذا قرر المشاركة بها. 

في  مشاركته  احتمالية  وعن 

أخرى،  مرة  المفتوحة  قطر  بطولة 

وارد  أمر  أنه  »أعتقد  ميدفيديف  قال 

األمر  تأكيد  يمكن  ال  ولكن  للغاية... 

الموسم  وتيرة  على  يعتمد  ألنه  اآلن 

إلى  التوجه  يمكنني  إذ  حينها 

القدوم  أو  أوروبا  في  البقاء  أو  المكسيك 

إلى الدوحة ودبي«.

المنظمة  للجنة  الشكر  الالعب  وقدم 

البطولة،  تميز  في  ساهم  من  وكل 

موبيل  اكسون  قطر  بطولة  أن  مؤكدا 

على  المميزة  البطوالت  من  واحدة 

مستوى العالم.

شعوره  موراي  أندي  البريطاني  أبدى 

لها  التي تعرض  الخسارة  بالحزن بعد 

موبيل  إكسون  قطر  بطولة  نهائي  في 

الجمهور  كان  حيث  أمس،  للتنس 

الفوز  تحقيق  في  فشل  لكنه  يسانده 

في  الثالثة  للمرة  البطولة  وحصد 

تاريخه.

ميدفيديف  هو  قويا  العبا  »واجهت  وقال 

لصالحه  المباراة  حسم  في  نجح  الذي 

حيث  اللقب،  على  التهنئة  له  وأقدم 

الفوز  من  وتمكن  اللقاء  خالل  قوته  أظهر 

رغم  التوفيق  فيه  يحالفني  لم  وقت  في 

محاولتي االنتصار«.

كانت  عامة  بصورة  »البطولة  وقال 

قوية  مستويات  وشهدت  للغاية  مميزة 

بعد  بالنهائي  التواجد  في  نجحت  وقد 

وكان  البطولة  خالل  قدمته  قوي  أداء 

الفوز  في  أنجح  لم  لكن  الفوز  طموحي 

بالمباراة النهائية«.

لبطولة  المميز  بالتنظيم  الالعب  وأشاد 

»البطولة  وقال  موبيل،  إكسون  قطر 

عامًا  متواصاًل  نجاحًا  وتحقق  مميزة 

نظرا  عليها  القائمين  وأشكر  عام،  بعد 

الجماهير  أشكر  كما  المبذولة  للجهود 

في  للغاية  مميزة  وكانت  حضرت  التي 

مباريات البطولة وخاصة النهائي«.

تشجيع كبير للنجمين المميزين

الجمهور استمتع بالنهائي
قطر  لبطولة  النهائية  المباراة  شهدت 

حضورًا  أمس  للرجال  موبيل  إكسون 

الجمهور  واستمتع  مميزًا،  جماهيريًا 

اللجنة  وفرتها  التي  الرائعة  باألجواء 

الجماهيري  للحضور  وكان  المنظمة، 

دور  أمس  النهائية  المباراة  في  الرائع 

بأبهى  وخروجه  النهائي  تميز  في  واضح 

الروسي  من  كٍل  جمهور  لعب  وقد  صورة، 

دورا  موراي  آندي  والبريطاني  ميدفيديف 

مدرجات  في  الجمهور  تألق  في  مميزا 

الدولي  خليفة  بمجمع  الرئيسي  الملعب 

وكان المشهد الختامي رائعا ومميزا للغاية 

خاصة مع فقرة األلعاب النارية التي تفاعل 

معها الجمهور بصورة كبيرة. { حضور جماهيري كبير

في فئة »250« وللمرة الخامسة

»اكسون موبيل« أفضل بطولة في العالم
فئة  من  بطولة  كأفضل  موبيل«  »إكسون  قطر  بطولة  اختيرت 

الـ250 نقطة في العالم مجددًا وذلك وفقا لتصويت العبي التنس 

المحترفين. 

حيث اختيرت أمس كأفضل بطولة في فئتها للمرة الخامسة، 

ويعد هذا التتويج دليال جديدًا على النجاح التنظيمي والرياضي 

للبطولة التي تشهد مشاركة أفضل مصنفي العالم في اللعبة 

كما أنه يؤكد على العناية التي توليها دولة قطر للرياضة والتي 

الرياضية  المحافل  أكبر  استضافة  في  خاللها  من  نجحت 

الدولية. 

بطوالت  اختيار  أعلنت  المحترفين  الالعبين  رابطة  وكانت 

و2017   2015( أعوام  بعد  الخامسة  للمرة  نقطة(،   250( الدوحة 

و2019 و2021 و2022(.
{ العلمي مدير البطولة يتسلم الجائزة

{ موراي خالل النهائي
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ناصر بن غانم الخليفي:

تشريف سمو األمير تتويج للنجاح
فخورون بتقديم »قطر إكسون موبيل« صـورة عالميـة للتنظيـم القـطري

أكد سعادة ناصر بن غانم الخليفي رئيس االتحاد القطري 

للتنس واإلسكواش والريشة الطائرة أن بطولة قطر اكسون 

موبيل للتنس خرجت بصورة مميزة.

الشكر  آيات  أسمى  العليا  المنظمة  اللجنة  رئيس  ورفع 

والعرفان إلى مقام حضرة صاحب السمو أمير البالد المفدى 

الكريمة  الرعاية  على  ثاني،  آل  حمد  بن  تميم  الشيخ 

القطرية  والرياضة  خاصة  بصفة  للتنس  الالمحدود  ودعمه 

الرشيدة  القيادة  دعم  أن  مؤكدًا  عامة،  بصفة  والرياضيين 

موبيل  اكسون  قطر  بطولة  نجاح  في  األثر  أكبر  له  كان 

حضرة  تشريف  »إن  وقال  الرائعة،  الصورة  بتلك  وخروجها 

منافسات  وحضوره  المفدى  البالد  أمير  السمو  صاحب 

للسعي  ودافع  الصدر  على  وساما  يعد  أمس  الختامي  اليوم 

المستمر عن النجاح«.

على  غريبًا  ليس  النسخة  لهذه  الرائع  التنظيم  إلى  وأشار 

قطر التي تعد عاصمة للرياضة العالمية، وقال »جددت قطر 

الرياضية  األحداث  تنظيم  في  الكبير  تميزها  على  تأكيدها 

رغم كل التحديات، وأكدت قطر للعالم أنها على قدر التحدي 

باإلجراءات  مشيدا  العالمية«  البطوالت  كبرى  احتضان  في 

التي  بالصورة  البطولة  خروج  في  وساهمت  اتباعها  تم  التي 

تليق بها وبما يساهم في تميز قطر تنظيميًا.

والريشة  واالسكواش  للتنس  القطري  االتحاد  رئيس  وأشاد 

اكسون  قطر  بطولة  في  العاملة  اللجان  بجميع  الطائرة 

موبيل وكل الشركاء الذين ساهموا في نجاح البطولة، وقال 

إلى  للوصول  جبارة  مجهودات  بذل  الجميع  إن 

تحقيق النجاح الذي هو سمة مقترنة بدولة قطر 

في تنظيمها واستضافتها لألحداث العالمية.

وقدم التهنئة للبطل دانييل ميدفيديف الذي قدم 

مستوى رائعا استحق عليه اللقب، كما هنأ اندي 

موراي على المستوى الذي ظهر به خالل المنافسات 

أن  مؤكدا  النهائية،  للمباراة  الوصول  في  ونجاحه 

منافسات البطولة هذا العام جاءت قوية.

التي  المميزة  النسخة  بهذه  الجميع  استمتع  »لقد  وقال 

شهدت حضور طيبًا لعدد من نجوم التنس العالميين مما 

يستمتع  الجمهور  جعلت  عالية  مستويات  نشاهد  جعلنا 

دلياًل  كانت  المميزة  النهائية  المباراة  ولعل  بالمباريات، 

على ذلك التميز«.

} تصوير- محمود حفناوي

عادل النجار كتب

إلى مؤسسة إنجاز قطر خالل الحفل الختامي

منـحــة مـالـيـــة مـــن إكســـــون مـــوبـيـــل
مليون  قدرها  مالية  منحًة  موبيل  إكسون  قدمت 

إنجاز  مؤسسة  إلى  قطري  ريال  ألف  واربعمائة 

إكسون  لبطولة  الختامي  الحفل  في  وذلك  قطر، 

المنحة  وستدعم   2023 للتنس  المفتوحة  موبيل 

المتمثلة  رسالتها  تنفيذ  في  قطر  إنجاز  مؤسسَة 

والمهنيين  للطالب  التعليمية  الفرص  توفير  في 

جهود  ستدعم  وكذلك  قطر،  دولة  في  الشباب 

والتعليم  والتعليم  التربية  وزارة  مع  قطر  إنجاز 

العالي.

جينيتي،  دومينيك  السيد  المنحة  بتقديم  قام 

قطر،  موبيل  إلكسون  العام  والمدير  الرئيس 

السيد  قطر  إنجاز  مؤسسة  عن  نيابًة  وتسّلمها 

لمؤسسة  التنفيذي  الرئيس  الخاجه،  عماد 

غانم  بن  ناصر  سعادة  بحضور  وذلك  قطر،  إنجاز 

الخليفي، رئيس االتحاد القطري للتنس، والسيد 

مؤسسة  في  األعلى  الرئيس  نائب  تشابمان،  نيل 

موبيل. إكسون 

البرامج  تحسين  »إن  جينيتي  دومينيك  وقال 

تنمية  لتعزيز  العالم  أنحاء  جميع  في  التعليمية 

مجاَلي  في  وخاصًة  قدراتهم،  وتطوير  الشباب 

إكسون  في  أولوياتنا  أحُد  هو  والعلوم،  الرياضيات 

موبيل. وبوصفنا مؤسسًة رائدة في مجاٍل صناعي 

فإننا  والهندسة،  والعلوم  الرياضيات  على  يعتمد 

فرص  توفير  في  للتعليم  الرئيس  الدوَر  ندرك 

االقتصادي«.  النمو  ودفع عجلة  التوظيف 

التنفيذي  الرئيس  الخاجه،  عماد  قال  حين  في 

خاصًا  يعتبر  المبادرة  هذه  توقيت  إن  قطر  إلنجاز 

خمسة  بمرور  احتفالها  بمناسبة  قطر  إلنجاز 

الكريمة  المنحة  فهذه  تأسيسها.  على  عامًا  عشر 

للعديد  الفرصة  ستمنح  موبيل  إكسون  من 

مبكرة  عمرية  مراحل  ومنذ  قطر،  في  األطفال  من 

اتخاذ  من  ستمكنهم  ومعارف  مهارات  على  لالطالع 

سليمة. مستقبلية  مهنية  خيارات 

{  ناصر الخليفي

{  من التتويج

{ منحة إلى »إنجاز«

طارق الشريف رئيس االتحاد اإلفريقي:

النـهـائــي كــان مبـهـرًا

رئيس  الشريف  طارق  أكد 

أن  للتنس  اإلفريقي  االتحاد 

قطر  بطولة  في  شاهده  ما 

تميز  من  للتنس  موبيل  إكسون 

الهائلة  القدرات  يعكس  تنظيمي 

من  وتظهرها  قطر  تمتلكها  التي 

لمختلف  الراقي  التنظيم  خالل 

قطر  ومن  العالمية  البطوالت 

موبيل. إكسون 

اإلعالم  لوسائل  تصريح  في  وقال 

أمس  البطولة  نهائي  بعد 

الرائع  التنظيم  هذا  لقطر  »أبارك 

للتنس  القطري  االتحاد  وأهنئ 

الطائرة  والريشة  واالسكواش 

كبير  تميز  من  شاهدناه  ما  على 

مؤكدا  المستويات«  مختلف  على 

جمعت  التي  النهائية  المباراة  أن 

كانت  أمس  ومواري  ميدفيديف 

خاللها  واستحق  ومميزة  رائعة 

باللقب. الفوز  الروسي  الالعب 

على  البطولة  »حصول  وتابع 

فئة  في  العالم  في  األفضل  جائزة 

مستحقًا  أمرًا  يعتبر  نقطة   250
أرض  على  نشاهده  ما  واقع  من 

كبير  وجهود  خدمات  من  الواقع 

أو  قطر  على  غريبا  ليس  وهذا 

الحصول  اعتادت  التي  البطولة 

الجائزة«. على تلك 

{  ميدفيديف تألق في النهائي

طارق زينل:

نسخة مميزة على جميع المستويات
التحاد  العام  السر  أمين  زينل  طارق  أكد 

الطائرة،  والريشة  واإلسكواش  التنس 

تميزت  موبيل  اكسون  قطر  بطولة  أن 

النهائي  وجاء  المستويات،  جميع  على 

أمس بين ميدفيديف ومواري ليكون خير 

مميز  أداء  شاهدنا  حيث  للبطولة  تتويج 

والنقلل  باللقب  فوزه  لميدفيديف  ونبارك 

من الجهد الكبير والمستوى المميز الذي 

قدمه موراي خالل البطولة.

في  العاملة  اللجان  كل  نشكر  وقال: 

لتحقيق  بالسعادة  ونشعر  البطولة، 

المستويات،  مختلف  على  التميز  هذا 

مباشر  بشكل  تنظيمها  رغم  فالبطولة 

لكن  انرجيز  توتال  قطر  بطولة  بعد 

االتحاد بكل لجانه كان في الموعد وعمل 

درجات  أقصى  لتحقيق  كبير  بجهد 

بقيمة  يليق  بما  التنظيمي،  النجاح 

ومكانة قطر العالمية.

وقد حرصت اللجنة المنظمة العليا على 

توفير كل مقاومات التميز للجميع، وذلك 

صورة  بأفضل  البطولة  نجاح  لضمان 

شهدت  التي  النسخة  هذه  في  ممكنة 

مستوى  على  اللعبة  لنجوم  قويا  حضورا 

العالم.

كريم العلمي:

صورة مشرفة للتنظيم القطري
قطر  بطولة  مدير  العلمي  كريم  تسلم 

البطولة  جائزة  للتنس  موبيل  إكسون 

قطر  بطولة  ختام  في  فئتها  في  األفضل 

عن  عبر  وقد  أمس،  موبيل  إكسون 

تحقق  الذي  بالنجاح  الكبيرة  سعادته 

للتنس،  موبيل  إكسون  قطر  بطولة  في 

خليفة  مجمع  في  رائعة  أجواء  وسط 

النهائية  المباراة  أن  إلى  مشيرا  الدولي، 

العيار  من  العبين  بين  رائعة  جاءت 

لبطولتنا  ختام  مسك  لتكون  الثقيل 

الفوز  لميدفيدف  »نبارك  وقال  العريقة. 

باللقب ونهنئ موراي على المستوى الذي 

قدمه ونشيد بكل الجهود التي بذلت من 

أجل تحقيق أقصى درجات النجاح«.

بالتميز  كبيرة  »سعادتنا  وتابع 

بالصورة  البطولة  وخروج  التنظيمي 

بقيمة  تليق  التي  المشرفة  التنظيمية 

على  تنظيميًا  الرائدة  قطر  ومكانة 

بأفضل  النهائي  وخروج  العالم  مستوى 

صورة ممكن«، مؤكدا أن حصول البطولة 

تأكيد  العالم  في  األفضل  جائزة  على 

الستمرارية النجاح والتميز.



السمو  صاحبة  شهدت 

ناصر  بنت  موزا  الشيخة 

رئيس مجلس إدارة مؤسسة 

والعلوم وتنمية  للتربية  قطر 

المجتمع، مساء أمس، ختام 

العاشرة  النسخة  منافسات 

التجاري«  »البنك  بطولة  من 

الدولية للفروسية - الشقب، 

والتي  »لونجين«،  برعاية 

ثالثة  لمدة  الشقب  نظمها 

أيام.

األمس،  منافسات  وحضر 

بن  جوعان  الشيخ  سعادة 

حمد آل ثاني رئيس اللجنة 

وعدد  القطرية،  األولمبية 

في  الشخصيات  كبار  من 

الدولة.

المنافسات،  نهاية  وعقب 

السمو  صاحبة  قامت 

بالمراكز  الفائزين  بتتويج 

لقفز  الكبرى  للجائزة  األولى 

عن  أسفرت  التي  الحواجز 

فوز األلماني ماركوس إينينج 

والفرنسي  األول،  بالمركز 

بالمركز  ديليستر  سيمون 

الثاني، والياباني مايك كاواي 

بالمركز الثالث، كما كرمت 

الراعية  الشركات  سموها 

الفارس  وحقق  للبطولة. 

إينينج  ماركوس  األلماني 

لقب الجائزة الكبرى، وأقيمت 

المباراة على ارتفاع 160 سم، 

 410 قيمتها  مالية  بجوائز 

 35 بمشاركة  يورو،  آالف 

في  األبرز  من  وفارسة  فارسا 

على  إينينج  وشارك  العالم، 

وحقق  جولد«  »ستار  الجواد 

بدون  ثانية   41.74 قدره  زمنا 

التمايز  جولة  في  أخطاء 

وفاز  فرسان   7 لها  تأهل  التي 

بجائزة مالية قدرها 135 ألف 

يورو، وحل في المركز الثاني 

سايمون  الفرنسي  الفارس 

على  شارك  الذي  ديلستر 

فونتينز  »ديكستر  الجواد 

ثانية   42.03 قدره  بزمن  زد« 

جائزة  وحاز  أخطاء،  بدون 

يورو،  ألف   82 قدرها  مالية 

الياباني  الفارس  ثالثا  وجاء 

مايك كاواي الذي شارك على 

الجواد »ساكسو دي ال كور« 

محققا زمنا قدره 44.98 ثانية 

بجائزة  وفاز  أخطاء  بدون 

مالية قدرها 43 ألف يورو.

سيمون يحصد مباراة القفز 

الفرنسي  الفارس  وحقق 

جولة  لقب  ديلستر  سيمون 

أقيمت  التي  نجوم  الخمسة 

ضمن جوالت اليوم األخير من 

بطولة البنك التجاري الدولية 

برعاية  الشقب   – للفروسية 

المباراة  وأقيمت  لونجين، 

ارتفاع 150 سم بجوائز مالية 

يورو،  ألف   52.600 قيمتها 

بمشاركة 27 فارسا وفارسة، 

الجواد  على  ديلستر  وشارك 

وحقق  آر«  أميلوسينا  »آي 

بدون  ثانية   57.66 قدره  زمنا 

الفارس  ثانيا  وحل  أخطاء، 

ويتاكير  جاك  اإلنجليزي 

أميركا  »إكوين  الجواد  على 

فالي« محققا زمنا قدره 60.03 

ثانية بدون أخطاء، حل ثالثا 

ديتر  هانز  األلماني  الفارس 

دي  »فيتميل  الجواد  على 

 60.40 قدره  بزمن  كوتيه« 

وشارك  أخطاء،  بدون  ثانية 

في الجولة الفارس السعودي 

كمال باحمدان.
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مساء  والفروسية  السباق  نادي  نظم 

أمس على مضمار العقدة سباق الخيل 

األصيلة  المهجنة  الخيل  جائزة  على 

إنتاج محلي لمسافة 1400 متر، واشتمل 

الشوط  وخصص  أشواط،   7 على 

سباق  في  والرئيسي  »السابع«  األخير 

األول  بالمركز  وفازت  للجائزة  األمس 

مبارك  ملك  »الشموس«  الفرس  فيه 

سعيد النعيمي، باشراف المدرب أحمد 

سميث،  جيفرسن  وبقيادة  قبيسي، 

وحل في المركز الثاني »شامان بوثيلة« 

وفي  المالكي،  إبراهيم  سعيد  ملك 

العنود  ملك  »الحرقة«  الثالث  المركز 

خليفة عبد الحرمن المالكي. 

أما في األشواط من األول وحتى السادس 

من  تواليا  األول  بالمركز  الفوز  فكان 

نصيب الحصان »متحفز« ملك السيدة 

والحصان  إبراهيم،  عوض  صبحية 

خليفة  محمد  ملك  بي«  »بوسويلو 

ملك  »هركيول«  والحصان  السويدي، 

»نانو  والمهرة  الكواري،  عيسى  ناصر 

تورو« ملك حسن علي عبد الملك العبد 

مزرعة  ملك  »قباس«  والحصان  الملك، 

ملك  »حريب«  والحصان  الوسمية، 

بن  محمد  بنت  ايمان  الشيخة  سعادة 

خليفة آل ثاني.

عمر المناعي:ماركوس بطل الجائزة الكبرى:

سعداء بالنجاح الكبيرفعلتها من جديد
أعرب األلماني ماركوس 

ايني بطل الجائزة 

الكبرى عن سعادته 

الغامرة بالجائزة 

الكبرى، للمرة الثانية 

في الدوحة. وقال 

ماركوس في المؤتمر 

الصحفي عقب 

التتويج: كان لدي 

شعور بأني لن أكرر 

فوزي السابق لكني 

فعلتها وفزت مجددا. 

وأضاف: أشعر بسعادة 

كبيرة بتواجدي وسط 

نخبة من أفضل فرسان 

العالم في بطولة 

الشقب المميزة للغاية، 

إنها منشأة رائعة، 

وأرى أن كل من حضر 

استمتع بالمنافسات 

الكبيرة والفعاليات 

المميزة.

بطولة  مدير  المناعي  عمر  أعرب 

الشقب الدولية عن سعادته بالنجاح 

الكبير الذي حققته النسخة العاشرة 

من البطولة.

المؤتمر  في  المناعي  عمر  وقال 

سعداء  التتويج:  عقب  الصحفي 

الذين  قطر  في  هنا  الجميع  بوجود 

والرفيع  العالي  األداء  هذا  على  شهدوا 

والعروض المتميزة كل عام. 

والجميع  والخيل  الفرسان  وأضاف: 

النسخة  في  لديه  ما  أفضل  قدم 

ونشكرهم  البطولة،  من  العاشرة 

البطولة،  انجاح  في  مساهمتهم  على 

في  لمشاركتهم  دائمًا  ونتطلع 

بدأنا  وتابع:  المقبلة.  البطوالت 

بأربع مسابقات ثم ركزنا الحقا على 

والترويض  األولمبية،  المسابقات 

بطولة  وكذلك  رائع،  بشكل  سارت 

والتي  الخاصة  االحتياجات  ذوي 

الشقب  بطولة  في  اهدفنا  أحد  تعد 

وفي  قطر  في  وإدخالها  تقديمها  في 

المنطقة، ولذا نعتبرها فرصة مميزة 

الستضافة هؤالء الفرسان الرائعين.

بطولة  استضافة  امكانية  وحول 

العالم للفروسية بعد نجاح البطوالت 

األمور  المناعي:  قال  الشقب،  في 

أننا  وأعتقد  وساق،  قدم  على  جارية 

شيء  وكل  األمر  هذا  على  نعمل 

ممكن في هذه المنشآت وربما بعض 

األماكن في حاجة إلى تطوير من أجل 

استضافة بطوالت أكبر، وماضون في 

هذا الطريق.

الشيخ خليفة بن عبد العزيز:

المنافسات صعبة وسعيد باللقب
أعرب الفارس الشيخ خليفة بن عبد 

العزيز عن سعادته بحصد لقب فئة 

النجمتين خالل منافسات بطولة الشقب 

الدولية أمس.

وقال في تصريحاته عقب التتويج: سعيد 

باالنتصار، وراض عما حققته، كما أن 

كل ما تضمنته البطولة مذهل حًقا ويفوق 

الوصف من مرافق حديثة ومتطورة والكثير 

من الجهد والعناية بأدق التفاصيل، إنها من 

وجهة نظري بطولة مثالية.

وأضاف: المنافسة في هذه البطولة كانت 

صعبة، وقد بذلت قصارى جهدي للوصول 

إلى ما أصبو إليه، وأود أن أتوجه بالشكر 

إلى المنظمين لما بذلوه من جهد وعمل 

متميز، إنها بحق أفضل بطوالت الفروسية 

في العالم، فأنا سعيد بهذه النتيجة التي 

حققتها.

وأرجع تألقه هذا الموسم إلى تركيزه التام 

وحرصه على التدريب مع مدربه الذي 

تعاقد معه منذ عام تقريبا مع امتالكه 

لحصانين أحدهما إيطالي واآلخر ألماني.

في سباق الخيل بمضمار العقدة

»الشموس« تفوز بجائزة الخيل المهجنة

»النجمتين« خليفة بن عبد العزيز يفوز بـ
بن  خليفة  الشيخ  الفارس  فاز 

بطولة  بلقب  ثاني  آل  عبدالعزيز 

اليوم  جوالت  ضمن  النجمتين 

التجاري  البنك  بطولة  من  األخير 

برعاية  الشقب   - للفروسية  الدولية 

لونجين، وأقيمت المباراة على ارتفاع 

135 سم، وشارك الشيخ خليفة على 
زمنا  محققا  »سيرنديبتي«  الجواد 

أخطاء،  بدون  ثانية   58.92 قدره 

الفارس  الثاني  المركز  في  وجاء 

الجواد  على  الخرافي  علي  الكويتي 

ثانية   60.03 قدره  بزمن  »كارات« 

الفارسة  ثالثا  وحل  أخطاء،  بدون 

على  شريف  سيرين  الفرنسية 

الجواد »برينوس« محققة زمنا قدره 

وشارك  أخطاء،  بدون  ثانية   60.33
المباراة فرسان من قطر وفرنسا  في 

وكندا  واألردن  والسعودية  والكويت 

وتركيا، وقام بتتويج الفائزين الحكم 

الدولي اإلماراتي خليل إبراهيم.

الخرافي بطل الجائزة الكبرى للنجمتين

الخرافي  علي  الكويتي  الفارس  حقق 

لجوالت  الكبرى  الجائزة  لقب 

النجمتين ضمن جوالت اليوم األخير 

الدولية  التجاري  البنك  بطولة  من 

للفروسية – الشقب برعاية لونجين، 

على  تمايز  جولة  مع  المباراة  وأقيمت 

قيمتها  مالية  بجوائز  سم   145 إرتفاع 

 34.70 26 ألف يورو، محققا زمنا قدره 

التمايز  جولة  في  أخطاء  بدون  ثانية 

الفارس  ثانيا  وحل  »آي«  الجواد  على 

السعودي كمال باحمدان على الجواد 

ثانية   35.37 قدره  بزمن  »كويكلي« 

الفارس  ثالثا  وجاء  أخطاء،  بدون 

على  الباكر  خليفة  محمد  القطري 

 36.30 قدره  بزمن  »ليسابون«  الجواد 

ثانية بدون أخطاء.

صاحبة السمو تشهد ختام البطولة وتتوج الفائزين

نهاية مثالية لبطولة الشقب الدولية

كتب          محمد الجندي وقنا

الكويتي الخرافي:

األجواء رائعة
أعرب الفارس الكويتي 

علي الخرافي عن 

سعادته بحصوله 

على الجائزة الكبرى 

لفئة نجمتين، واصفًا 

كافة أجواء البطولة 

بالمثالية في ميدان 

لونجين بالشقب وهو 

ما ساعد الخيل على 

التألق .

وأشار الخرافي إلى 

أن حضور الخيل إلى 

قطر بشكل مريح، 

واألجواء في الدوحة 

التي تشبه األجواء 

في الكويت ساعد 

الخيل على تقديم أداء 

مضاعف.
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بحضور الشيخ سحيم بن عبدالعزيز

نادي قطر ينظم 
مهرجان البراعم

المهرجان  الرياضي  قطر  نادي  نظَم 

 13 تحت  الطائرة  الكرة  لبراعم  الرابع 

بتعاون  وذلك   ،4×4 بنظام  سنوات 

الطائرة  للكرة  القطري  االتحاد  وإشراف 

وقام  الكواري،  غانم  بن  علي  برئاسة 

االتحاد  جانب  من  المهرجان  بتنسيق 

محمود حسونة.

بن  سحيم  الشيخ  سعادة  وبحضور 

نادي  رئيس  نائب  ثاني  عبدالعزيزآل 

الكواري  غانم  بن  علي  الرياضي  قطر 

القــطــري  االتحـــاديــن  رئيــــس 

ومحمد  الطائرة  للكرة  آسيا  وغـــــرب 

غرب  اتحاد  عام  أمين  الكواري  سالم 

الكعبي  وخـــالد  الطائرة  للكرة  آسيا 

بنــادي  الطائرة  الكرة  جهاز  رئيــس 

الالعبين  قدامى  أبرز  من  وعدد  قــطـــر 

بدأت  اللعــبة  ومحبي  السابقين 

الوطني  بالنشيد  المهرجان  فعاليات 

بداية  صافرة  انطلــقت  ذلك  وبعد  لدولة 

أندية   9 بمشاركة  المهرجان  مباريات 

والسد  والريان  والغرافة  الوكرة  هي: 

واألهلي،  والشمال  والخور  والعربي  وقطر 

هذه  في  العًبا   130 من  أكثر  وبُمشاركة 

العمرية. الفئة 

بن  سحيم  الشيخ  سعادة  وقام 

غانم  بن  وعلي  ثاني،  عبدالعزيزآل 

في  الالعبين  قدامى  بتكريم  الكواري 

المدفع  جمال  الكابتن  تقدمهم  اللعبة 

بنادي  الطائرة  الكرة  مؤسسي  أبرز  أحد 

الالعبين  تكريم  تم  كما  الرياضي  قطر 

سالم  اسماعيل،  سالم  وهم:  القدامى 

حسن  النهدي،  عبدالهادي  الودعاني، 

مرزوق السليطي،جاسم محمد الكعبي، 

نجله  وتسملها  ميرزا  حسن  المرحوم 

محمد، راشد غانم الكواي، حسن نجم، 

حسن  اسماعيل  الكواري،  سالم  محمد 

الشيب.

باالتحاد  الفني  الخبير  تكريم  تم  كما 

هاشم  والدكتور  علي  إمام  حسين 

الراوي باإلضافة إلى الحكام الُمشاركين 

واللجان التنظيمية والفنية وفرق األندية 

وُمساعديهم،  والُمدربين  الُمشاركة 

وذلك في ختام المهرجان.

الدوحة           $

في منافسات بطولة كأس آسيا للشوزن

عبدالله أمان يتوج الفائزين

أدعم الرماية يحصد ميداليتين

ختام مميز لدوري الهوكي

حـــصـــد مــنــتــخــبــنــا الـــوطـــنـــي لــلــرمــايــة 

مــيــدالــيــتــيــن )فــضــيــة وبـــرنـــزيـــة( خــالل 

كأس  بطولة  منافسات  فــي  مشاركته 

ضــمــن  منافسات  لــلــشــوزن  آســيــا 

ــــال  ــــرج ــــل االســــــكــــــيــــــت ل

والـــــســـــيـــــدات الـــتـــي 

ـــا  تـــســـتـــضـــيـــفـــه

ـــى  الــــكــــويــــت إل

مــــــــــارس   2
المقبل.

ــــــــــــــاءت  وج

الــمــيــدالــيــة 

الـــفـــضـــيـــة 

عــــــــــــبــــــــــــر 

ريم  الرامية 

الــشــرشــنــي، 

فـــي اإلســكــيــت 

ـــــــردي  ــــة ف ــــئ ــــف ل

ـــــدات، فــي  ـــــي ـــــس ال

ــن أحـــــرز الــثــنــائــي  ــي ح

راشد العذبة وريم الشرشني 

الميدالية البرونزية في فئة الفرق مختلط 

لمسابقة اإلسكيت.

العذبة  علي  حمد  أكد  السياق  هذا  وفي 

للرماية  القطري  االتــحــاد  عــام  ســر  أمين 

ـــم الــشــرشــنــي  والـــقـــوس والــســهــم أن ري

والميدالية  األول  المركز  على  نافست 

تحصد  أن  قبل  لحظة  آخر  إلى  الذهبية 

الــمــيــدالــيــة الــفــضــيــة اآلســيــويــة، 

الميدالية  إلـــى  بــاإلضــافــة 

ــــبــــرونــــزيــــة الـــتـــي  ال

حـــقـــقـــتـــهـــا رفـــقـــة 

ــــد الــعــذبــة  راش

الفرق  فئة  في 

ـــط،  مـــخـــتـــل

فــــي إنـــجـــاز 

جــــــــديــــــــد 

يـــــــضـــــــاف 

إلـــــى بــقــيــة 

إنــــــجــــــازات 

الــــــرمــــــايــــــة 

القطرية، وقال 

»هــذه اإلنــجــازات 

الــــعــــنــــابــــيــــة هــي 

الكبير  للدعم  نتيجة 

األولمبية  اللجنة  ــرف  ط مــن 

جوعان  الشيخ  سعادة  برئاسة  القطرية 

بن حمد آل ثاني، ورئيس االتحاد مشعل 

والــتــي كللت بــإحــراز  الــنــصــر،  إبــراهــيــم 

الفضية اآلسيوية«.

ــى بــطــولــة الــــدوري  أســــدل الــســتــار عــل

 ،2023  -  2022 لموسم  للهوكي  القطري 

الــمــاضــي  سبتمبر  ــي  ف انــطــلــقــت  الــتــي 

دور  ــن  م وأقــيــمــت  فــــرق،   10 بــمــشــاركــة 

واحد، يليه صعود الـ 4 فرق األولى للمربع 

الذهبي لتحديد البطل.

وتــمــكــن فــريــق 

وانــديــريــرز من 

ــــوز بــلــقــب  ــــف ال

ـــــة  ـــــول ـــــط ـــــب ال

ـــد تــغــلــبــه  ـــع ب

عــــلــــى فـــريـــق 

مــــســــيــــعــــيــــد 

ــــــــــالت  ــــــــــرك ب

 -  3( الترجيح 

انتهاء  بعد   ،)2
األصلي  الوقت 

لـــــلـــــمـــــبـــــاراة 

الــــنــــهــــائــــيــــة 

ليحصد   ،)1  -  1( ــادل  ــع ــت ال بنتيجة 

مسيعيد مركز الوصافة.

فيما حل في المركز الثالث مناصفة كل 

نصف  خسارته  بعد  الدوحة  فريق  من 

 ،)5  -  1( بنتيجة  وانديريرز  أمام  النهائي 

وفــريــق لــوســيــل بــعــد خــســارتــه نصف 

النهائي أمام مسيعيد بنتيجة )3 - 6(.

السر  أمين  الخاطر  ــان  أم عبدالله  وقــام 

الرجبي  لرياضة  القطرية  للجنة  العام 

شــؤون  مــديــر  غــانــم  وعيسى  والــهــوكــي، 

إدارة  مجلس  وعــضــو  الــهــوكــي  ريــاضــة 

الــلــجــنــة الــقــطــريــة، بــتــتــويــج الــفــائــزيــن 

بالمراكز الثالثة األولى.

ــح لـــه عقب  ــري ــص وقـــــال الــخــاطــر فـــي ت

إن  ـــج:  ـــوي ـــت ـــت ال

زيادة عدد الفرق 

هذا  المتنافسة 

دوري  فــي  الــعــام 

تتويج  الــهــوكــي 

اللجنة  لــجــهــود 

للعبة  القطرية 

الســــتــــقــــطــــاب 

ـــــد مـــن  ـــــمـــــزي ال

الــــــــمــــــــواهــــــــب 

ــة  ــاض ونـــشـــر ري

الــــــهــــــوكــــــي.. 

مـــــعـــــربـــــا عـــن 

الــبــطــولــة فــي أفضل  ســعــادتــه بــخــروج 

صـــــورة مـــن الــنــاحــيــتــيــن الــتــنــظــيــمــيــة 

والفنية.

البطولة  أن  غــانــم  عيسى  ــد  أك بـــدوره، 

مختلف  بــيــن  كــبــيــرا  تــنــافــســا  شــهــدت 

قوة  أن  إلــى  مشيرا  المشاركة،  األنــديــة 

الــنــهــائــيــة تعكس  الــمــبــاريــات  مــســتــوى 

تطور مستويات فرق الهوكي.

{  ريم 

الشرشني

لخيل الجزيرة العربية بمهرجان سوق واقف للفروسية

منافسة قوية ببطولة قطر الدولية

التصفيات  منافسات  وشهدت 

سنة  عمر  المهرات  لفئة  التأهيلية 

ملك  المرونة«  »غالية  فوز   ) أ   1(

األول،  بالمركز  المرونة  مربط 

ملك  الناصر«  »صبحة  وحلت 

الثاني،  المركز  في  الناصر  مربط 

الريان  مزرعة  ملك  الريان«  و»شام 

في المركز الثالث.

 أما في منافسات تصفيات المهرات 

بالمركز  فازت  ب(   1( سنة  عمر 

ملك  الجساسية«  »ريشة  األول 

في  وجاءت  الكواري،  ناصر  جبر 

الريان«  »الزهيرة  الثاني  المركز 

المركز  وفي  الريان،  مزرعة  ملك 

ملك  العظام«  أم  »سارة  الثالث 

مسفر محمد مسفر الهاجري.

عمر  األمهار  منافسات  وأسفرت 

الناصر«  »مليحه  فوز  عن  سنة 

في  وحل  الناصر،  مربط  ملك 

النواصي«  »نجم  الثاني  المركز 

المركز  النواصي، وفي  ملك مربط 

الثالث »وضاح الدوحة« ملك مربط 

الدوحة.

المهرات عمر سنة فئة  وفي بطول 

الذهبية  بالميدالية  فازت   ،UFC
مربط  ملك  المرونة  غالية  المهرة 

 «ً الفضية  بالميدالية  وفازت 

مربك  ملك  الناصر«  صبحة 

»الزهيرة  وبالبرونزية  الناصر، 

الريان« ملك مزرعة الريان.

ناصر  جبر  أعرب  جانبه  من 

الجساسية  مربط  مالك  الكواري 

فوز  بعد  الكبيرة  سعادته  عن 

بالمركز  الجساسية  ريشة 

»فئة1  عمر  المهرات  فئة  عن  األول 

الفوز  على  لله  وقال:الحمد  ب« 

شوط  كان  لقد  األول،  بالمركز 

قوي ومثير ولكن الحمد لله حقننا 

ونشكر  المشاركة  هذه  من  األهم 

على  المهرجان  على  القائمين 

التنظيم المميز.

األول  المركز  أخذنا  وأضاف: 

بقية  من  القوية  المنافسة  رغم 

الخيول، ونحن بالنسبة لنا المهم 

المربط،  بإنتاج  نشارك  ان  هو 

نريد  ولكن  أخرى  خيول  لدينا 

التابعة  بالخيل  المشاركة 

لمربط الجساسية فقط.

وتابع: اعتقد ان الفوز بالمركز األول 

في أول مشاركة لهذه المهرة يعتبر 

ان  للمسقبل،ونتمنى  خير  مبشر 

هناك  وتكون  القوة  بهذه  نستمر 

إستمرارية

وأن  سبق  أنه  الطوار  جبر  واكد 

اخرى  مهرجانات  في  شارك 

الدولي  كتارا  مهرجان  مثل 

الموسم  شاركنا  واألهالي،حيث 

وفزنا  المربط  بنفس  الماضي 

في  وايضا  والثالث  الثاني  المركز 

مهرجان كتارا والهدف من هذا كله 

وإنتاجنا.  بمربطنا  نشارك  أننا 

المهرة  لهذه  مشاركة  اول  هذه 

السنة  يتجاوز  لم  عمرها  بحيث 

وإن شاء الله القادم أفضل.

انطلقت مساء أمس 
منافسات بطولة قطر 

الدولية الـ 12 لخيل الجزيرة 
العربية، المقامة على 

مدار 3 أيام ضمن مهرجان 
سوق واقف للفروسية 

في نسخته الرابعة الذي 
تنظمه لجنة االحتفاالت 

بالمكتب الهندسي 
الخاص بالساحة الغربية 

للسوق وسط مشاركة 
كبيرة من مالك الخيل 

محليا وخارجيا ويستمر 
حتى يوم 28 من شهر 

فبراير الحالي.

الدوحة          $

في مهرجان قطر لإلبل

إثارة كبيرة في شوط »تالد عدد 20«

المجاهيم أمس، منافسات  شهدت تحديات 

حظيت  والتي   ،)20 عدد  )تالد  الجمل  شوط 

كبير  مجهود  وأيضا  قويين،  وندية  بإثارة 

شاق  بعمل  قاموا  الذين  التحكيم  لجان  من 

والجديد  األولى.  العشرة  المراكز  الختيار 

لإلبل  قطر  لمهرجان  المنظمة  اللجنة  أن  هو 

قد  الثانية،  نسخته  في  العطا«  »جزيالت 

المركز  من  أي  فقط  مراكز  ستة  عن  أعلنت 

الرابع وحتى العاشر.

عبيد  محمد  مع  الرابع  المركز  وجاء 

اإلمارات،  دولة  من  العامري  مريمان  محمد 

الجابر  علي  راشد  محمد  مع  والخامس 

المري من السعودية، والسادس كان محمد 

عبدالرحمن علي المري من الكويت، والسابع 

من  العجمي  الرزق  بيشان  فهيد  محمد  كان 

مسعود  فكان  الثامن  المركز  أما  السعودية، 

في  وحل  السعودية،  من  الهاجري  علي  فهيد 

المركز التاسع صالح جابر علي المخضوبية 

ابراهيم  محمد  كان  وأخيرا  قطر،  من  المري 

حمد المرشد من السعودية.

علي  الشاعر/     تكريم  أمس  المهرجان  وشهد 

رئيس  قبل  من  الدوسري  الهوامله  سالم  بن 

المهرجان حمد جابر العذبة.

تراثية  فعالية  لإلبل،  قطر  نادي  وأقام 

الوطني  اليوم  الكويتيين  األشقاء  لمشاركة 

والعشرين  الخامس  في  يقام  والذي  لدولتهم 

من فبراير كل عام.

من جانبه.. أشاد خالد سعد النابت رئيس 

لالبل  قطر  لمهرجان  اللوجستية  اللجنة 

جزيالت العطا 2023 بالمستوى المتميز الذي 

ظهر به المهرجان منذ البداية وحتى الوصول 

إلى أبواب الختام، مشيًرا إلى جاهزية جميع 

الكبيرة  ورغبتهم  المهرجان  في  المشاركين 

في الظفر بالرموز والجوائز.

في  اللوجستية  اللجنة  رئيس  وأوضح 

قطر  مهرجان  ان  صحفية:  تصريحات 

في  المهرجان  وان  قوية،  منافسة  شهد  لالبل 

من  وتفرده  تميزه  واصل  الحالية  نسخته 

حيث الترتيب والتنظيم والمشاركة.

من  المزيد  المتبقية  االيام  تشهد  وتابع: 

الوصول  بعد  خاصة  واإلثارة  التنافس 

وذلك  الحاسمة  واالشواط  الختام  لمحطات 

دول  من  لمشاركين  الحالل  جاهزية  ظل  في 

القطريين  المشاركين  جانب  إلى  الخليج 

أجل  من  عندهم  ما  أفضل  اختاروا  الذين 

اللجنة  رئيس  واوضح  متميزة.  مشاركة 

اللوجستية إلى ان: المهرجان الحالي يعتبر 

والعينية  المالية  الجوائز  ناحية  من  األعلى 

وهو ما يجعلها تجد كل االهتمام والمشاركة 

اإلقبال  ان  إلى  النابت  خالد  وأشار  الفاعلة. 

ان  خاصة  التوقعات،  كل  فاق  الجماهيري 

يبرز  أن  حرصت  للمهرجان  المنظمة  اللجنة 

من  الجماهير  أمام  الثري  القطري  التراث 

إقباال  وجدنا  ولهذا  والمقيمين،  السائحين 

جماهيريا كبيرا للغاية.. مشيًرا إلى انهم في 

ما  كل  توفير  على  حرصوا  المنظمة  اللجنة 

يحتاجه الجمهور والمشاركين من تسهيالت 

يمكنها ان تسهم في وجودهم بصورة مريحة 

مليئة  جميلة  بأجواء  االستمتاع  أجل  من 

بالتنافس واالثارة.

كتب         عوض الكباشي

{  خالد النابت 


