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إدميلسون.. يغادر قبل المباراة
اختار األرجنتيني هيرنان كريسبو، أن يبدأ اللقاء بالعبه البلجيكي 

إدميلسون جونيور منذ الدقائق األولى من عمر المباراة، لكن سرعان 

الكاحل،  في  بألم  شعوره  بعد  به  المجازفة  يمكن  ال  أنه  الحظ  ما 

ليقوم بتغييره بالالعب اسماعيل محمد.

اليسرى  الجهة  على  تحركاته  خاصة  إلدميلسون  الدحيل  وافتقد 

التي تقلق المدافعين، وتسديداته، فغيابه عن تشكيلة الفريق في 

لقاء أمس كان مؤثرًا.

انهار أمام الهالل.. وسقط بـ »سباعية«

الدحيل يودع بـ »فضيحة تاريخية«

دوري  في  الدحيل  مغامرة  الهالل  أنهى 

بنتيجة  عليه  بالتفوق  آسيا،  أبطال 

ثقيلة 7 /  0، في الدور نصف النهائي من 

التي  المباراة  خالل  آسيا،  أبطال  دوري 

ليضرب  الثمامة،  استاد  على  أقيمت 

موعدًا مع أوراوا الياباني في النهائي.

أوديون  من:  كل  الهالل  سباعية  وسجل 

الدقائق  في  هاتريك  سوبر  إيجالو 

في  هدفين  وماريجا   )62  ،48  ،10  ،2(

سجله  وهدف    /)27  ،14( الدقيقتين 

.38 سالم الدوسري في الدقيقة 

السعودي،  الهالل  بداية قوية من جانب 

مبكر  هدف  تسجيل  من  تمكن  الذي 

أوديون  هدافه  بواسطة  المباراة،  في 

الدحيل  دفاع  في  خطأ  بعد  إيجالو، 

إليجالو  مرر  الذي  كنو  محمد  استغله 

.2 ليسجل الهدف األول في الدقيقة 

حسابات  أربك  المبكر  األول  الهدف 

أن  ماريجا  استطاع  حيث  الدحيل، 

الدقيقة  في  الثاني  الهدف  يضيف 

منطقة  في  توغله  بعد  الخامسة، 

زكريا  صالح  وجدت  كرة  وسدد  الجزاء 

المناسب. المكان  في 

سدد  عندما  سريعا،  الدحيل  رد  وجاء 

لويز مارتن كرة قوية علت العارضة في 

السابعة. الدقيقة 

مدافعي  جانب  من  األخطاء  وتواصلت 

العبو  كثيرًا  فيها  استثمر  الدحيل، 

في  الثاني  الهدف  إلضافة  الهالل، 

الهدف  مسجل  طريق  عن   10 الدقيقة 

هذه  تلقى  الذي  إيجالو،  أوديون  األول 

ميشايل  من  الحاسمة  التمريرة  المرة 

ديلجادو.

الدحيل  يبحث  كان  الذي  الوقت  وفي 

لم  التقليص،  هدف  تسجيل  عن 

عن  للدفاع  للخلف  الهالل  يتراجع 

نحو  اندفاعه  واصل  بل  منطقته، 

ودفع  أخرى،  أهداف  عن  بحثا  الهجوم 

العبي الدحيل إلى ارتكاب األخطاء مثل 

الدقيقة  لتأتي  هدفين  أول  في  حدث  ما 

ماريجا  موسى  فيها  تمكن  التي  الـ14 

بعد  للهالل،  الثالث  الهدف  تسجيل  من 

عرضية تلقاها من من سالم الدوسري.

وحاول بعدها الدحيل ان يمسك بالكرة 

بعد  الثقة  العبوه  يستعيد  حتى  أكثر، 

3 أهداف. تلقي 

من   22 الدقيقة  في  علي  المعز  وكاد 

بمقصية  لفريقه  األول  الهدف  تسجيل 

عبدالله  الهالل  مرمى  حارس  وجدت 

المناسب. المكان  في  المعيوف 

الدقيقة  في  خطأ  زكريا  صالح  وارتكب 

الرابع. الهدف  فريقه  يكلف  كاد   ،24
من  األخطاء  ارتكاب  مشهد  واكتمل 

خاصة  الدحيل،  مدافعي  جانب 

الذي  فرنانديز  فيديريكو  األرجنتيني 

استغله   ،27 الدقيقة  في  التسلل  كسر 

الرابع  الهدف  لتسجيل  ماريجا  موسى 

وسط  المباراة  في  له  والثاني  للهالل، 

الدحيل. انهيار كبير من العبي 

الهجومية  الهالل  محاوالت  واستمرت 

الخامس  هدفه  عن  يبحث  كان  الذي 

الدوسري  لسالم  وسنحت  المباراة،  في 

بعد   33 الدقيقة  في  تسجيله  فرصته 

عن  بقليل  كرته  ومرت  مرتدة،  هجمة 

الدحيل  مرمى  لحارس  األيسر  القائم 

صالح زكريا.

الهدف  الدوسري  سالم  وسجل 

واألول   ،38 الدقيقة  في  للهالل  الخامس 

له في المباراة.

السادس  الهدف  المباراة  حكم  وألغى 

الدقيقة  في  للهالل  ماريجا  سجله  الذي 

التسلل. بداعي   43
الهالل  بتقدم  األول  الشوط  لينتهي 

نظيفة. بخماسية 

الثاني،  في  األول  الشوط  سيناريو  تكرر 

في  مبكرا  هدفا  الهالل  سجل  حيث 

وهو  ايجالو  بواسطة   ،48 الدقيقة 

والثالث  المباراة،  في  لفريقه  السادس 

له في المباراة.

هدفه  ليضيف  الالعب  نفس  وعاد 

في  لفريقه  والسابع  المباراة  في  الرابع 

.62 الدقيقة 

صفوف  عن  المحاوالت  بعدها  وغابت 

الذي استسلم مبكرا في مباراة  الدحيل 

الفرص  يصنع  الهالل  وترك  أمس، 

بخسارة  اللقاء  لينتهي  ويسجل.. 

الهالل. 7/ 0 وتأهل  الدحيل بنتيجة 

كريسبو :  كتب         وحيد بوسيوف

خبرتنا صنعت الفارقمنافسنا أقوى منا

أكد األرجنتيني هيرنان كريسبو، مدرب الدحيل، أن 

الهالل كان أقوى منهم، في مباراة أمس، التي أقصي فيها 

من الدور نصف النهائي، بنتيجة 7/ 0.

تلعب  عندما  الصحفي:  المؤتمر  في  كريسبو  وقال 

نفس  وفي  نجومًا،  يملك  الهالل،  مثل  كبير  فريق  أمام 

في  كبير  الفارق  مهمة،  لعناصر  افتقد  فريقنا  الوقت 

الهالل تجاوز فالمنجو  أن  المستوى. وأضاف: ال ننسى 

أهداف   3 سجل  وكما  األندية،  مونديال  في  البرازيلي 

البطولة عدة  الهالل فاز بهذه  أن  أمام ريال مدريد، وكما 

أما  النهائية،  األدوار  في  التواجد  على  ومتعود  مرات 

فريقي فوصل ألول مرة لهذا الدور.

وتابع: الهالل أفضل منا هذه حقيقة، التاريخ من يقول 

ورغم  السهل مجاراة فريق قوي مثله،  ذلك، وليس من 

صعبا  كان  األمر  لكن  توازننا  استعادة  في  محاوالتنا 

علينا.

وعن األخطاء التي ارتكبها دفاع الفريق، قال: بدأنا 

الموسم بإصابة سيميدو الذي اكتفى بلعب 

التحق  فرنانديز  وفيديريكو  دقائق،   5
الشتوي،  الميركاتو  خالل  بصفوفنا 

أبطال  بدوري  مباريات   3 في  شارك 

صعبا  كان  وهذا  أيام،   6 خالل  آسيا 

عليه، لهذا أنا أشكره على المجهودات 

التي بذلها، وساهم معنا في تأهلنا 

النهائي..  نصف  للدور  التاريخي 

أثرت  اإلصابات  لألسف  وواصل: 

علينا، حتى بالنسبة إلدميلسون 

أن  جاهدا  حاول  الذي  جونيور، 

لحظة  آخر  في  اليوم،  معنا  يكون 

جدا  الصعب  ومن  بتغييره،  قمنا 

تعويضه،  يستطيع  العب  إيجاد 

العكس مع الهالل بإمكانه إيجاد بديل 

أي العب ألنه فريق متكامل.. وأشار إلى 

البطولة،  أنه فخور بما قدمه العبوه في 

والوصول للدور نصف النهائي ليس باألمر 

أمس  مباراة  من  البناء  وسيحاولون  السهل، 

للتعلم من األخطاء.

السعودي، عن سعادته  الهالل  رامون دياز مدرب  أعرب 

القطري،  الدحيل  على  فريقه،  حققه  الذي  بالتأهل 

لنهائي دوري أبطال أسيا.

تكون  أن  نتوقع  كنا  الصحفي:  المؤتمر  في  دياز  وقال 

البطولة،  هذه  مثل  في  خبرتنا  لكن  صعبة،  المباراة 

فوزنا،  في  ساهم  متتاليتين،  مرتين  اللقب  وتحقيق 

والتركيز كان عاليا.

تعكس  ال  والنتيجة  قوي،  فريق  الدحيل  وأضاف: 

لديها  مباراة  كل  القدم  كرة  هي  فهذه  المباراة،  نتيجة 

كبيرة  كفاءة  لديه  شاب  مدرب  كريسبو  ظروفها، 

لديه  وسيكون  النهائي،  نصف  للدور  وصوله  والدليل 

مستقبل كبير.

وعن مواجهة أوراوا الياباني في النهائي، قال رامون: كان 

اللذين خسرنا  النهائيين  هناك فرق كبير بين ظروف 

أمامهما، حيث كنا نمتلك نقصا على مستوى الالعبين 

المحترفين، وإصابات على مستوى بعض الالعبين.. 

أقوى،  وأصبحنا  محترفون،  العبين   7 حاليا  العكس 

االتحاد  من  أتمنى  أقوى،  بشكل  اللعب  وسنحاول 

اآلسيوي أن يغير قانون عدد الالعبين األجانب، فنحن 

نشارك بـ 5 العبين في الوقت الذي نملك 7.

وتابع: األمر صعب بالنسبة لي في استبعاد العبين في 

قائمة الفريق، فهم يمتلكون إمكانيات كبيرة وبإمكانهم 

تقديم اإلضافة لنا.

رامون دياز:

تشكيلتا الفريقين
مارتن،  لويز  مرمى(،  )حارس  زكريا  صالح  الدحيل: 

كريم  علي،  المعز  جونيور،  ادميلسون  الراوي،  بسام 

تاي  نام  النعيمي،  محمد  أولونجا،  مايكل  بوضيف، 

هي، فيديريكو فرنانديز، يوسف أيمن.

الهالل: عبدالله المعيوف )حارس مرمى(، حمد اليامي، 

عبدالحميد،  سعود  البليهي،  علي  سو،  هيون  جامج 

محمد كنو، سلمان الفرج، سالم الدوسري، ميشيايل 

ديلجادو، موسى ماريجا، أوديون إيجالو.

فرنانديز.. أداء سيئ

إيجالو : فخور بالسوبر هاتريك

يتحمل دفاع الدحيل مسؤولية الهزيمة الكبيرة 

التي تلقاها الفريق أمام الهالل بنتيجة 7/ 0، 

دوري  بطولة  من  النهائي  نصف  الدور  في 

أقيمت  التي  المباراة  خالل  آسيا،  أبطال 

أمس على استاد الثمامة.

كارثية  أخطاء  الفريق  دفاع  وارتكب 

خاصة  الهالل،  مهاجمو  استثمرها 

فيديريكو  األرجنتيني  للمدافع  بالنسبة 

حيث  سيئ،  بمستوى  ظهر  الذي  فرنانديز 

كسره  بسبب  أهداف   3 األقل  على  يتحمل 

لخط التسلل وخطأه في المراقبة.

يلعبون  مرة  ألول  كأنهم  الدحيل  مدافعو  وظهر 

الفريق  افتقد  حيث  البعض،  بعضهم  مع 

بشكل كبير للظهير األيسر سلطان البريك.

سعادته  إيجالو  أوديون  أبدى 

أبطال  دوري  لنهائي  فريقه  بتأهل 

على  الكبير  فوزهم  بعد  آسيا، 

الدحيل بنتيجة 7 /0.

أفضل  بجائزة  المتوج  إيجالو  وقال 

كبيرة،  مباراة  قدمنا  المباراة:  في  العب 

واستحققنا الوصول للنهائي الهام بالنسبة لنا.

وأشكر  أهداف  أربعة  بتسجيلي  فخور  أنا  وأضاف: 

الفوز  هذا  في  ساهموا  الذين  الالعبين  جميع 

الكبير.

على  البداية  في  التركيز  علينا  يجب  كان  وتابع: 

ذلك  من  واألهم  مبكر،  هدف  وتسجيل  الضغط، 

ضرورة التركيز إلضافة أهداف أخرى، وأن ال نرجع 

للخلف، وهذا ما حدث.
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الدوحة  بطولة  منافسات  اليوم  تنطلق 

دورة  إلى  المؤهلة  الحواجز  لقفز  الدولية 

والتي   »2024 »باريس  األولمبية  األلعاب 

للفروسية  القطري  االتحاد  ينظمها 

لمدة  وتستمر  الحديث،  والخماسي 

يومين على ميدان لونجين الخارجي في 

الشريك  قطر،  مؤسسة  عضو  الشقب، 

الرسمي في تنظيم هذا الحدث.

راشد  بالفرسان  قطر  منتخب  ويشارك 

وحمد  محمد  حسن  وباسم  المري  تويم 

وسعيد  القاضي  ناصر  وحمد  العطية 

استعد  المنتخب  وكان  القاضي،  ناصر 

خالل  من  البطولة  هذه  في  للمشاركة 

أوروبا تحت إشراف  معسكر تدريبي في 

فرسان  شارك  كما  توبس،  ايان  المدرب 

سمو  سيف  بطولة  منافسات  في  قطر 

فبراير  في  أقيمت  التي  المفدى  األمير 

التجاري«  »البنك  بطولة  بجانب  الحالي 

برعاية  الشقب،   - للفروسية  الدولية 

منافساتها  اختتمت  التي  »لونجين« 

أمس األول.

الطبي  الفحص  عملية  أمس  وأجريت 

المنافسات  وقرعة  المشاركة  للخيل 

على  األولى  بجولتين  غدا  تنطلق  التي 

 30 تبلغ  مالية  بجوائز  سم   145 ارتفاع 

سم   160 ارتفاع  على  والثانية  يورو،  ألف 

بجوائز مالية تبلغ 73 ألف يورو، وتختتم 

على  األولى  أيضا  بجولتين  الثالثاء  غدا 

ألف   53 تبلغ  بجوائز  سم   145 ارتفاع 

على  الكبرى  الجائزة  والثانية  يورو، 

إلى  تصل  مالية  بجوائز  سم   155 ارتفاع 

98 ألف يورو.
هذه  منافسات  جميع  أن  إلى  يشار 

مشاركة  وتشهد  نجوم،   4 فئة  البطولة 

قطر  جانب  إلى  وإفريقيا  آسيا  من  دول 

واألردن  والمغرب  )السعودية  وهي 

واإلمارات ومصر وسوريا(.

للبطولة  المنظمة  اللجنة  وأكملت   

الذي  الحدث  الستضافة  استعداداتها 

للفروسية  القطري  االتحاد  ينظمه 

بالشراكة  البطولة  تنظيم  مسؤولية 

»الزبرجد  شركة  وبرعاية  الشقب،  مع 

رسميًا  راعيًا  بوصفها  للمجوهرات« 

البيطرية  العيادة  وكذلك  للبطولة، 

لووم  شركة  تتولى  فيما  بالشقب، 

الرعاية اإلعالمية للبطولة.

اليوم.. انطالق بطولة الدوحة الدولية لقفز الحواجز المؤهلة لـ»2024«

»أولمبياد باريس« فرسان قطر يتطلعون لـ

والتجديف  القطري للشراع  االتحاد  عقد 

العادية  العمومية  الجمعية  اجتماع 

طرح  شهدت  والتي   ،2022 للموسم 

في  المهمة  الموضوعات  من  الكثير 

االتحاد  أنشطة  أبرزها  األعمال  جدول 

الموسم  خالل  الخارجية  والمشاركات 

.2023 الرياضي الجديد 

ماجد  بن  راشد  االجتماع  وترأس 

وبحضور  االتحاد  رئيس  السليطي 

ممثل  عن  فضال  األعضاء،  غالبية 

اللجنة األولمبية عيسى علي غانم الذي 

العمومية  الجمعية  انعقاد  صحة  أكد 

القانوني. النصاب  الكتمال 

العمل  يواصل  االتحاد  أن  راشد  وأكد 

جهود  بفضل  أهدافه  تحقيق  أجل  من 

وإداريين،  ومدربين  العبين  من  الجميع 

االهتمام  في  الدولة  جهود  بجانب  وذلك 

بالرياضة.

كلمته  خالل  السليطي،  وقال 

تحديات  تجاوز  االتحاد  إن  االفتتاحية، 

كبيرة خالل العام الماضي، وعمل خالل 

رياضتي  دعم  على  الماضية  الفترة 

االرتقاء  خالل  من  والتجديف  الشراع 

والتأكيد  المشاركة،  وتعزيز  باألداء 

الرياضة. على أهمية هذه 

جهوده  االتحاد  مواصلة  أن  على  وشدد 

الحالي  العام  في  للتطوير  الحثيثة 

األنشطة  مختلف  تنظيم  خالل  من 

بمستواهما  والنهوض  الرياضتين  في 

جميع  على  إنجازاتهما  وتعزيز 

إلى  بالشكر  متوجها  المستويات، 

دعمها  على  القطرية  األولمبية  اللجنة 

مجلس  أعضاء  جميع  وإلى  لالتحاد، 

اسهاماتهم  على  والعاملين  اإلدارة 

االتحاد  رؤية  تنفيذ  في  وجهودهم 

أهدافه. وتحقيق 

»الشراع والتجديف« »عمومية مثمرة« لـ

بدر الدرويش:

بحضور »44« مباراة في مونديال »2022«

جاهزون للحدث الهام

مشجع قطري
 يدخل موسوعة جينيس

اللجنة  رئيس  الدرويش  بدر  أكد 

لقفز  الدوحة  لبطولة  المنظمة 

االتحاد  ورئيس  الحواجز 

للفروسية،  القطري 

الجاهزية  على 

الكاملة الستضافة 

لة  لبطو ا

كافة  واستقبال 

المشاركين.

رئيس  وقال 

للجنة  ا

وضعنا  المنظمة: 

األخيرة  اللمسات 

بطولة  استضافة  على 

الدوحة الدولية لقفز الحواجز 

كبيرة  أهمية  تمثل  التي 

المستوى  على  فقط  ليس 

على  أيضًا  وإنما  التنظيمي، 

المنافسات  وأهمية  الفني  المستوى 

دورة  وهو  األكبر،  للحدث  التأهل  في 

األلعاب األولمبية باريس 2024.

وحول إقامة البطولة في أسبوع حافل 

بين  الدولية  البطوالت  من 

الدولية  الشقب  بطولة 

لونجين..  وبطولة 

رئيس  قال 

القطري  االتحاد 

 : سية و للفر

دولة  اعتادت 

تنظيم  على  قطر 

ت  ليا لفعا ا

الكبرى  الرياضية 

الستضافة  ونتطلع 

على  مميزة  بطولة 

والمستوى  الفني  المستوى 

التنظيمي.

الشكر  الدرويش  بدر  ووجه 

حرص  مؤكدًا  البطولة،  رعاة  لكافة 

المقبل  الحدث  إبراز  على  الجميع 

بأفضل صورة.

عبد  حمد  القطري  المشجع  سّجل 

بموسوعة  قياسيًا  رقمًا  العزيز 

أكبر  حضور  في  العالمية  جينيس 

المباريات في نسخة واحدة  عدد من 

 44 حضر  أن  بعد  العالم،  كأس  من 

مباراة من أصل 64 مباراة في استادات 

قطر   FIFA العالم  كأس  بطولة 

في  منافساتها  اختتمت  التي   ،™2022
18 ديسمبر الماضي.

واالرث  لمشارع  العليا  اللجة  وقالت 

حمد،  تمكن  الرسمي:  موقعها  على 

39 عامًا، من تحقيق  البالغ من العمر 

أن  بعد  المسبوق  غير  اإلنجاز  هذا 

خاللها  من  وصل  دقيقة  خطة  وضع 

حضور  في  والنجاح  هدفه،  إلى 

بطولة  في  المباريات  من  عدد  أكبر 

في  آخر  مشجع  بأي  مقارنة  واحدة، 

العالمي،  الرياضي  الحدث  تاريخ 

أن  المرجح  من  قياسيًا  رقمًا  ليحرز 

إنجازًا خاصًا به، يصعب على  يبقى 

مشجع آخر تجاوزه في المستقبل.

مدينة  في  نشأ  الذي  حمد،  وقال 

مؤسسة  في  مدربًا  ويعمل  الوكرة 

اإلرث  برنامج  المبهر،  الجيل 

لمونديال  واإلنساني  االجتماعي 

2022: »لطالما حلمت بأن أكون  قطر 

العب كرة قدم والمشاركة في كأس 

انطالق  موعد  اقتراب  ومع  العالم، 

الخاص  أسلوبي  اخترت  المونديال، 

ناجحة  استضافة  في  للمشاركة 

قطر  تميز  على  والتركيز  للبطولة 

لجميع  الرائع  التنظيم  في  وتفوقها 

وإلقاء  التاريخي،  الحدث  جوانب 

التنقل من استاد  الضوء على سهولة 

إلى آخر.« 

جدول  من  التحقق  »بعد  وأضاف: 

أن  وجدت  المونديال،  مباريات 

مباريات  ثالث  حضور  بإمكاني 

صعوبة  واجهت  أنني  إال  اليوم،  في 

الوصول  في  األحيان  بعض  في 

الذي  االستاد  إلى  المناسب  بالوقت 

ولكني  التالية،  المباراة  يستضيف 

بمساعدة  هدفي  تحقيق  من  تمكنت 

بسيارته  يقلني  كان  الذي  شقيقي 

من استاد إلى آخر ألتمكن من حضور 

المدة  كانت  عندما  حتى  المباريات، 

الذي  االستاد  نحو  للتوجه  المتاحة 

عن  تزيد  ال  التالية  المباراة  سيشهد 

الرقم  أحطم  وبالتالي  واحدة،  ساعة 

القياسي«.

الدوحة          $

علي الرميحي:

منافسات قوية في انتظار فرساننا
الرميحي،  يوسف  بن  علي  توقع 

لقفز  الدوحة  لبطولة  الفني  المدير 

إدارة  مجلس  وعضو  الحواجز 

تكون  أن  للفروسية،  القطري  االتحاد 

بين  القوة  غاية  في  المنافسات 

التصفيات  في  المشاركين  الفرسان 

ظل  في  وذلك  لألولمبياد،  المؤهلة 

الرغبة الكبيرة لدى الجميع في الظفر 

ببطاقتي التأهل ألولمبياد 2024.

موسم  أن  الرميحي  علي  وأكد 

وفر  قطر  في  العام  لهذا  الفروسية 

الفرسان  لتجهيز  الفرص  من  العديد 

الكبرى  البطوالت  أجواء  في  والدخول 

والمنافسات القوية.

الشيخ أحمد بن نوح:

نتطلع الستضافة مميزة
ثاني  آل  نوح  بن  أحمد  الشيخ  أعرب 

المنظمة  اللجنة  رئيس  نائب 

لقفز  الدولية  الدوحة  لبطولة 

باالتحاد  العام  السر  وأمين  الحواجز 

عن  جانبه  من  للفروسية،  القطري 

تطلعه الستضافة مميزة للمنافسات 

األولمبية  األلعاب  لدورة  المؤهلة 

باريس 2024.

بطولة  نوح:  بن  أحمد  الشيخ  وقال 

الحواجز  لفقز  الدولية  الدوحة 

المنتخبات  طريق  في  مهمة  خطوة 

باريس  أولمبياد  نحو  المشاركة 

فرسان  من  قوي  ألداء  نتطلع   ،2024
لدعم في هذه البطولة الهامة، ونرجو 

التوفيق لجميع المنتخبات العربية 

المشاركة في البطولة. { الشيخ أحمد بن نوح

{ بدر الدرويش

{ علي الرميحي 

األهلي يواجه السيب 
والوكرة يالقي كاظمة

مواجهات حاسمة 
في »عربية الطائرة«

المنظمة  اللجنة  أعلنت 

العربية  للبطولة 

والمقامة  الطائرة  للكرة 

الفترة من  بالقاهرة، خالل 

وحتى  الجاري  فبراير   20
جدول  المقبل،  مارس   2

الدور  ومواعيد مباريات 

إقامته  المقرر  النهائي  ربع 

اإلثنين. اليوم 

ومن المقرر، أن يلتقي 

متصدر  البحريني  النصر 

األولى مع  المجموعة 

العراقي،  الشمال  مصافي 

الرابع  المركز  صاحب 

في  الثانية  بالمجموعة 

الثانية ظهًرا على  تمام 

.2 صالة رقم 

اللقاء،  ويعقب هذا 

األهلي  مواجهة تجمع بين 

األولى  المجموعة  وصيف 

العماني  السيب  مع 

الثالث  المركز  صاحب 

على  الثانية  بالمجموعة 

الصالة. نفس 

بمشاركة »157« متسابقا ومتسابقة

انطــالقــة قوية لــدوري الــدراجـــات
انطلقت من مدينة الغويرية المرحلة 

القطري  الدوري  سباقات  من  الرابعة 

قائمة  تضمنت  حيث  للدراجات 

وخمسين  وسبعة  مائة  االنطالقة 

خط  على  وقفوا  ومتسابقة  متسابقا 

االنطالق، وقسموا إلى أربع مجموعات، 

ثالثين  األولى  المجموعة  تضمنت 

المجموعة  وتضمنت  متسابقا 

وتضمنت  متسابقا  عشرين  الثانية 

وأربعين  واحدا  الثالثة  المجموعة 

المجموعة  ضمت  فيما  متسابقا 

وستين  اثنين  واألخيرة  الرابعة 

ينطلق  لم  فيما  ومتسابقة،  متسابقا 

رغم  متسابقا  وعشرين  ثالثة  حوالي 

تسجيلهم في السباق.

وجاءت أجواء السباق حماسية للغاية 

من  الرابعة  المرحلة  تعتبر  حيث 

المتصدرين  تبرز  التي  المراحل  أهم 

لسباقات الدوري لهذا الموسم.

منافسة  شهدت  األولى  المجموعة 

األولى  الثالثة  المراكز  على  قوية 

خط  قبل  األخير  األمتار  حسمتها 

النهاية لتعلن فوز الدراج عبد الرحمن 

غانم بالميدالية الذهبية بعد أن قطع 

قدره  بزمن  مترًا  كيلو   111 مسافة 

وأربٌع  دقيقة  وأربعون  وثماٍن  ساعتان 

بلغ  سرعة  بمعدل  ثانية  وعشرون 

/س، وحل في المراكز الثاني  39كلم 

فضل  الدراج  الفضية  والميدالية 

الخاطر بفارق أجزاء من الثانية، فيما 

والميدالية  الثالث  المركز  في  جاء 

البرونزية الدراج بالل السعدي.

 92 لمسافة  الثانية  المجموعة  وفي 

الدراج  األول  بالمركز  فاز  مترا  كيلو 

ساعتان  قدره  بزمن  سوتو  جيز 

وأربعون  وأربٌع  دقيقة  وثالثون  وتسعة 

الدراج  الثاني  المركز  ثانية، وحل في 

صاحب  عن  ثانية  بفارق  باز  سيفين 

المركز األول وجاء ثالثًا الدراج سلمان 

المجموعة  وفي  الزمن،  بنفس  الهيل 

فاز  مترا  كيلو   74 لمسافة  الثالثة 

بالمركز األول الدراج محمد الجعيدي 

ودقيقتان  ساعتان  قدره  بزمن 

من  الثاني  والمركز  ثانية،  وعشرون 

بفارق  إرمونوريل  جي  الدراج  نصيب 

بالمركز  واكتفي  الثانية  من  أجزاء 

الزمن،  بنفس  جوزيف  مارك  الثالث 

واألخيرة  الرابعة  المجموعة  وفي 

المركز  حصد  مترا  كيلو   55 لمسافة 

قدره  بزمن  جوليون  راي  الدراج  األول 

وسبع  دقيقة  وثالثون  وخمٌس  ساعة 

نصيب  من  الثاني  والمركز  ثواٍن 

أجزاء  بفارق  ابريتيجو  ريكس  الدراج 

من الثانية عن المركز األول وجاء ثالثًا 

أربعة  بفارق  موريوس  جين  الدراج 

ثواٍن.

اللجنة المنظمة أكملت استعدادها للتصفيات المرتقبة
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أبوشيبة يرد الدين للعامري والعطية على منصة التتويج

ختام مثير للجولة الثانية 
من بطولة قطر للدريفت

التي  التأهيلية  بالتجارب  وبدأت 

الخميس  يوم  حصتين  على  أقيمت 

األولى  الجولة  بطل  تمكن  وفيها 

العامري  أحمد  العماني  المتسابق 

متفوقًا  األعلى  النقاط  تسجيل  من 

الماضية  الجولة  في  وصيفه  على 

شيبة  أبو  مسير  الكويتي  المتسابق 

والذي أنهى تجارب الجولة االفتتاحية 

وحل  أيضًا.  للعامري  وصيفًا 

العطية  سعود  القطري  المتسابق 

بالمركز الثالث متقدمًا على العماني 

رياض المبسلي. أما في بقية النتائج 

الحلول  من  مصطفى  ياسر  فتمكن 

بالمركز الخامس متقدمًا على محمد 

خورشيد فيما أكمل كل من اللبناني 

أبو  أحمد  واألردني  الجندي  محمد 

جواد  عبدالله  والقطريين  ارشيد 

العشر  المراكز  الدوسري  ومبارك 

األولى.

توزيع  تم  التجارب  هذه  لنتائج  ووفقًا 

مواجهات  جدول  على  المتسابقين 

العامري  ووحده  اإلقصائية  التاندم 

وجود  بدون  )باي(  الدور  هذا  اجتاز 

ياسر  من  كل  غاب  بينما  منافس 

وخالد  سالم  ووليد  المصطفى 

األول  الدور  مواجهات  عن  الشافعي 

دفع  الذي  األمر  ميكانيكية  لمشاكل 

أبو  ومسير  جبشة  يزن  بمنافسيهم 

الدور  نحو  خورشيد  ومحمد  شيبة 

المواجهات  شهدت  فيما  المقبل. 

عبدالله  تفوق  األخرى  الثنائية 

ورياض  ارشيد  أبو  أحمد  على  جواد 

كذلك  عياش  أبو  لؤي  على  المبسلي 

أكمل كل من سعود العطية ومحمد 

الثمانية  المتسابقين  عقد  الجندي 

النهائي  ربع  الدور  نحو  المتأهلين 

عبدالله  من  كل  على  بتغلبهما 

على  الدوسري  ومبارك  المحتسب 

الترتيب.

صراع الكبار على منصة التتويج
الثقيل  العيار  من  مواجهات  أربعة 

للبطولة  النهائي  ربع  الدور  شهدها 

في جولتها الثانية وأسفرت عن تفوق 

في  األولى  األربعة  المراكز  أصحاب 

التأهيلية، فعلى الجانب  التصفيات 

الثنائية  المواجهات  جدول  من  األول 

على  التغلب  من  العامري  تمكن 

المبسلي  تمكن  فيما  جواد  عبدالله 

من التفوق على يزن جبشة وفي الدور 

العامري  تمكن  األول  النهائي  نصف 

المواجهة  نحو  طريقه  متابعة  من 

على  الثانية  للجولة  الختامية 

رياض  مواطنه  على  بتغلبه  التوالي 

الخاسر  سيلتقي  والذي  المبسلي 

الثانية  النهائية  المواجهة نصف  من 

الثالث.  المركز  صاحب  لتحديد 

جدول  من  المقابلة  الجهة  في  أما 

المواجهة  شهدت  فقد  المواجهات 

تقدم  النهائي  ربع  الدور  في  األولى 

{ الشيخ جبر بن خالد مدير النادي مع المتوجين بالمراكز الثالثة األولى 

أقيمت منافسات الجولة الثانية من بطولة 
قطر للدريفت بمشاركة واسعة من نخبة 

أبطال هذه الرياضة. وعلى غرار الجولة 
االفتتاحية جاءت منافسات هذه الجولة 

على درجة عالية من التنافسية.

مسير أبو شيبة للدور نصف النهائي 

الجندي  محمد  منافسه  غياب  بعد 

لمشاكل تتعلق بالمحرك في الوقت 

على  العطية  سعود  فيه  تفوق  الذي 

وبهذا  خورشيد.  محمد  المتسابق 

في  شيبة  أبو  لمالقة  العطية  تأهل 

دانت  مواجهة  في  النهائي  نصف 

جاءت  وبهذا  للثاني.  فيها  الغلبة 

الجولة  لهذه  الختامية  المواجهة 

المواجهة  عن  األصل  طبق  نسخة 

وفي  الماضية.  للجولة  الختامية 

الوقت الذي كان العامري يبحث فيه 

يبحث  شيبة  أبو  كان  ثان  لقب  عن 

على  الصراع  وإبقاء  له  الدين  رد  عن 

الجولة  حتى  معلقًا  البطولة  لقب 

أن  بعد  أراد  ما  له  وكان  الختامية، 

واكتفى  الثانية  للجولة  بطاًل  توج 

المركز  أما  الثاني  بالمركز  العامري 

الثالث على منصة التتويج فقد ذهب 

أن  بعد  العطية  سعود  للمتسابق 

المركزين  تحديد  مواجهة  حسم 

مع  جمعته  والتي  والرابع  الثالث 

رياض المبسلي لمصلحته.

وبختام المنافسات قام سعادة الشيخ 

جبر بن خالد آل ثاني مدير عام نادي 

والدراجات  السيارات  لسباق  قطر 

النارية بتتويج الفائزين الثالثة األوائل 

اإلعالم  لوسائل  مميز  حضور  وسط 

وعشاق رياضة المحركات. ولتختتم 

من  الثانية  الجولة  منافسات  بذلك 

للجولة  االستعدادات  ولتبدأ  البطولة 

إقامتها يومي  والمقرر  واألخيرة  الثالثة 

شهر  من  والثالثين  والحادي  الثالثين 

مارس القادم.

مساء اليوم بلبصير

»جزيالت العطا« يصل محطة الختام

اليوم في تمام الساعة  يختتم مساء 

لإلبل  قطر  مهرجان  مساء  السادسة 

»جزيالت العطا« في نسخته الثانية 

بميدان  يناير   28 يوم  انطلقت  التي 

لبصير في منطقة الشحانية، وسط 

مشاركة خليجية كبيرة.

ويعتبر »جزيالت العطا« أول مهرجان 

في  متخصص  وهو  فئات،   3 يضم 

جمالها،  وعالمات  ومزاينها  اإلبل 

اآلباء  رياضة  صون  إلى  ويسعى 

واألجداد وغرسها في نفوس األجيال، 

السالالت  على  الحفاظ  عن  فضال 

العربية األصيلة والنادرة.

لمهرجان  المنظمة  اللجنة  وأكملت 

لتنظيم  استعداداتها  لإلبل  قطر 

من  الجديدة،  النسخة  ختام  حفل 

خالل فقرات متميزة ومتنوعة. حيث 

الجمل  أشواط  نتائج  إعالن  سيتم 

 )30 النخبة  – شوط   20 النخبة  )تالد 

الجهات  وتكريم  الفائزين،  وتتويج 

برعاية  المهرجان  ويأتي  الراعية، 

وحضور سعادة صالح بن غانم العلي 

ويشرف  والشباب،  الرياضة  وزير 

حفل الختام اليوم أصحاب السعادة 

مديرو  والسادة  والدبلوماسيون 

وممثلو الجهات المتعاونة والشريكة.

من  الجديدة  النسخة  وشهدت 

المهرجان استخدام تطبيق »مزاين«، 

تدشين  مع  مؤخرا  إطالقه  تم  والذي 

اإللكترونية  بالمنصة  الربط  خدمة 

التطبيق  أن  معتبرا  البلدية،  لوزارة 

الخدمات  كافة  رقمنة  إلى  يهدف 

المحليين  اإلبل  بمالك  المتعلقة 

والدوليين ومواكبة تطوير الرياضات 

الحادث  الكبير  التطور  مع  التراثية 

في القطاع الرياضي للدولة.

خالل  شوطا   99 المهرجان  وتضمن 

بواقع  والدولية،  المحلية  منافساته 

و34  المغاتير،  فئة  في  شوطا   31
شوطا  و34  األصايل،  فئة  في  شوطا 

لها  خصص  وقد  المجاهيم،  فئة  في 

إلى  تهدف  ضخمة…  مالية  جوائز 

منح المالك القطريين الفرصة الكافية 

وإكسابهم  والتأهيل،  للتنافس 

المنافسات  لدخول  الالزمة  الخبرات 

لجميع  خصصت  التي  الثانية، 

خاصة  العالم،  مستوى  على  المالك 

التعاون  مجلس  دول  في  األشقاء 

وبمشاركة  العربية  الخليج  لدول 

كل من السعودية واإلمارات والكويت 

وسلطنة عمان. 

سنويا  ملتقى  المهرجان  ويشكل 

يسهم  حيث  وعشاقها،  اإلبل  لمالك 

عبر الفعاليات واألنشطة المصاحبة 

الداخلية،  السياحة  تطوير  في  له 

االقتصادي  النشاط  وتحفيز 

استقطابه  خالل  من  وذلك  المحلي، 

في  الراغبين  الزوار  من  المزيد 

إلى  المتنوعة،  منافساته  حضور 

وأصحاب  األعمال  لرواد  دعمه  جانب 

والمتوسطة  الصغيرة  المشروعات 

بما فيها المنزلية.

وشهد مهرجان قطر لإلبل أمس دخول 

مفتوح  جمل  شوط  النخبة  شوط 

عدد 30 فئة المجاهيم أشواط دولية، 

وجائزة  ووشاحا  رمزا  المتوج  وينال 

ويحصل  ريال،  مليون  بقيمة  مالية 

 700 مالية  وجائزة  وشاح  على  الثاني 

ألف ريال، وينال الثالث وشاحا و500 

ألف ريال. 

الرابع  المركز  صاحب  وسيحصل 

ريال  ألف  و200  ريال،  ألف   300 على 

الخامس،  المركز  صاحب  جائزة 

 150 المركز السادس  وينال صاحب 

ألف ريال، و100 ألف ريال من نصيب 

نصيب  من  ريال  ألف  و80  السابع، 

 60 على  التاسع  ويحصل  الثامن، 

نصيب  ريال من  ألف  و50  ريال،  ألف 

 
ُّ

الفائز بالمركز العاشر.. وسوف يتم

والفائزين  الشوط  نتائج  عن  اإلعالن 

اليوم

الفائزين  عن  اإلعالن  سيتم  كما 

شوط  النخبة  شوط  في  وتتويجهم 

المجاهيم  فئة   20 عدد  تالد  جمل 

أشواط دولية، الذي دخل أول أمس، 

على  األول  المركز  يحصل  حيث 

والثاني  ورمز ووشاح،  ريال  ألف   500
وينال  ووشاح،  ريال  ألف   300 على 

 200 الثالث  المركز  على  الحاصل 

وسيحصل  ووشاحا،  ريال  ألف 

وسينال  ريال،  ألف   150 على  الرابع 

ألف   100 مالية  جائزة  الخامس 

ريال، وينال السادس 80 ألف ريال، 

وينال  السابع،  نصيب  من  ألفا  و60 

ريال  ألف  و30  ريال،  ألف   50 الثامن 

وينال  التاسع،  المركز  لصاحب 

ألف   20 العاشر  المركز  صاحب 

نتائج  عن  اإلعالن   
ُّ

يتم وسوف  ريال، 

الشوط والفائزين اليوم.

عوض الكباشي كتب

دخول شوط النخبة 
في منافسات األمس

األعلى جوائز في المنطقة

تميــــــز كبيـــــر

من  قيمة  األعلى  المهرجان  يعتبر 

تم  التي  المالية  الجوائز  ناحية 

رصدها خصيصا لهذا المهرجان والذي 

وعربية  خليجية  مشاركة  يشهد 

شوطا   99 المهرجان  وتضمن  كبيرة، 

والدولية،  المحلية  منافساته  خالل 

بواقع 31 شوطا في فئة المغاتير، و34 

شوطا في فئة األصايل، و34 شوطا في 

فئة المجاهيم، وسيتم خاللها اختيار 

أجمل ناقة أو مجموعة من اإلبل، وفق 

ومتعارف  محددة  ومعايير  مواصفات 

عليها عند أهل الخبرة واالختصاص، 

كبيرة  إشادات  المهرجان  القى  كما 

في  والمشاركين  المالك  طرف  من 

المهرجان. 

االبل  قطر  مهرجان  انطالق  قبل 

مسؤولو  حرص  العطا«  »جزيالت 

إطالق  على  اإلبل  لمزاين  قطر  نادي 

خدمة  وتدشين  »مزاين«،  تطبيق 

ويهدف  اإللكترونية،  بالمنصة  الربط 

كافة  رقمنة  إلى  »مزاين«  تطبيق 

اإلبل  بمالك  المتعلقة  الخدمات 

ومواكبة  والدوليين،  المحليين 

مع  التراثية  الرياضات  هذه  تطوير 

القطاع  في  الحادث  الكبير  التطور 

الرياضي للدولة، وجاء إطالق التطبيق 

كافة  لتطوير  النادي  رؤية  ضمن 

الرياضة  بهذه  المتعلقة  اإلجراءات 

العام  التطور  ومواكبة  الشعبية، 

مستوى  ورفع  الرياضي،  القطاع  في 

جودة الخدمات المقدمة لمالك ومربي 

االلكتروني  الربط  فكرة  وإن  اإلبل. 

واالنتقال  اإلجراءات  لتطوير  جاءت 

التعامالت  إلى  الورقية  التعامالت  من 

توجهات  مع  تماشيا  وذلك  الرقمية، 

ورقمنة  إجراءاتها  تسهيل  في  الدولة 

قد  وكان  للجمهور،  المقدمة  خدماتها 

مهرجان  خالل  التطبيق  تجربة  تمت 

أجل  من   ،2022 العالم  كأس  مزاين 

وتطويرها  اإليجابيات  اكتشاف 

والعيوب ومحاولة معالجتها بالطريقة 

المثلى.

»جزيالت  لإلبل  قطر  مهرجان  تميز 

والثاني  األولى  نسختيه  في  العطا« 

يتمتع  التي  الكبيرة  المصداقية  هو 

بها المهرجان ولجنة التحيكم التي ال 

تتاسمح مع كل كبيرة وصغيرة مع 

الذين يشاركون  والمالك  المضمرين 

قوانين  وضع  تم  حيث  المهرجان  في 

وبشفافية  الجميع،  على  صارمة 

سيرورة  ضمان  أجل  من  كبيرة 

وإعطاء  المثلى  بالطريقة  المهرجان 

عن  نتكلم  وهنا  حقه،  شخصه  كل 

محاربته  تمت  الذي  العبث  مكافحة 

العطا  جزيالت  مهرجان  في  نهائيا 

بإمكانيات  مختبر  وضع  خالل  من 

كل  عن  للكشف  متطورة  ووسائل 

المهرجان  جعل  ما  وهو  التالعبات، 

كل  طرف  من  كبيرة  إشادة  يلقى 

المشاركين.



19متابعات السنة )28( - اإلثنين  7 من شعبان  1444هـ الموافق 27 فبراير 2023م العدد )10038(

استكمال المرحلة التأهيلية اليوم.. والدور الرئيسي غدًا

»Ooredoo« الكبرى للبادل على خط االنطالق

تتواصل التحضيرات بصورة كبيرة 

 Ooredoo بطولة  منافسات  النطالق 

على  تقام  التي  للبادل  الكبرى  قطر 

مجمع  في  إعدادها  تم  التي  المالعب 

خليفة الدولي للتنس، والتي ستقام 

خالل الفترة من 28 فبراير وإلى غاية 5 

مارس المقبل، حيث تشهد البطولة 

باعتبارها  كبيرا  عالميا  حضورا 

على  البطوالت  أقوى  من  واحدة 

مستوى العالم.

قاعة  في  قرعة  أمس  سحبت  وقد 

المؤتمرات الرئيسية بمجمع خليفة 

الدولي، بحضور مسؤولي من االتحاد 

القطري للتنس واالسكواش والريشة 

رأسهم  وعلى   ،)QTSBF( الطائرة 

طارق زينل أمين السر العام باالتحاد 

قوية  مواجهات  عن  القرعة  وكشفت 

للغاية، بين مصنفين على مستوى 

التمهيدية  المراحل  خالل  عال 

في  البطولة،  في  المتقدمة  واألدوار 

نجوم  أبرز  من  نخبة  مشاركة  ظل 

اللعبة.

البطولة  متصدرا  يستهل  حيث 

ليبرون  خوان  عالميا  األول  المصنف 

تشينكوا )إسبانيا( وأليخاندرو غاالن 

رومو )إسبانيا( مشوارهما في الدوحة 

من الدور الرئيسي وينتظران األطراف 

كما  التمهيدية،  االدوار  من  المتأهلة 

يلعب الثنائي اإلسباني الموكن من 

بنتيز الرا وديل كاستيلو مع الثنائي 

وأوقعت  وميركادال،  رفيرا  اإلسباني 

القرعة الثنائي المكون من الفرنسي 

في  هيرنانديز  واإلسباني  تيسون 

المكون  اإلسباني  الثنائي  مواجهة 

ومينوز،  غوستوسو  فيالرينو  من 

ويلعب األرجنتيني المكون من كابرا 

اإلسباني  الثنائي  مع  وغيتيراس 

المكون من اوريا وريكو.

منتخبنا  مشاركة  مستوى  على 

سيلتقي الثنائي علي الصايغ وريان 

غيريرو  اإلسباني  الثنائي  الجفيري 

القرعة  وضعت  كما  سوس،  ومويا 

ثنائي منتخبنا العنابي اآلخر المكون 

الله ومحمد سعدون  من محمد عبد 

الكواري في مواجهة الثنائي اإلسباني 

كما  وكاردونا،  لكومبو  دي  رميريز 

جبر  اآلخر  العنابي  ثنائي  يلعب 

المطوع ومحمد الخنجي، مع الثنائي 

ويواجه  وإسبري،  ألونسو  اإلسباني 

سعدون  وخالد  الحجي  الله  عبد 

الثنائي اإلسباني المكون من رويس 

غونازاليس وورابيو.

للتنس  القطري  االتحاد  حرص  وقد 

المالعب  تجهيز  على  واالسكواش 

خاصة  البطولة  عليها  ستقام  التي 

قطر  بطولتي  تنظيم  بعد  تأتي  أنها 

للسيدات،  للتنس  انرجيز  توتال 

المفتوحة  موبيل  اكسون  وقطر 

للرجال وهو ما يشكل تحديا كبيرا 

دائما  لكنهم  االتحاد  مسؤولي  أمام 

لتقديم  دائما  ويتطلعون  الموعد  في 

القطري  للتنظيم  مشرفة  صورة 

تمتلكها  التي  الهائلة  القدرات  وإظهار 

قطر وجدارتها بتنظيم أكبر البطوالت 

العالمية بأفضل صورة ممكنة.

{ من مراسم سحب القرعة { القرعة كشفت عن مواجهات قوية

كتب        عادل النجار

{ من المنافسات التأهيلية

للمشاركة وتحقيق 
االستفادة المرجوة

منح عناصر 
منتخبنا »4« بطاقات

المنظمة  اللجنة  حرصت 

Ooredoo قطر  لبطولة 

الكبرى للبادل على منح أربع 

الرئيسي  للدور  بطاقات 

لالعبينا وهم: محمد 

سعدون وعبد الله حجي 

وخالد سعدون ومحمد 

عبد الله ومحمد الخنجي 

وعلي المطوع وعلي الصايغ 

وريان الجفيري باإلضافة 

تأهيليتين  لبطاقتين 

وحصل  منتخبنا  لالعبي 

عليهما عبد العزيز سعدون 

وعبد الله العمادي وعلي 

اليافعي،  السعدي وناصر 

والشك أن مشاركة عناصر 

البطولة تعتبر  منتخبنا في 

الالعبين  لهؤالء  احتكاكا 

مع العبين عالميين ذوي 

عالمي. مستوى 

المنافسة ستكون قوية
 Ooredoo أكد طارق زينل مدير بطولة

الكاملة  الجاهزية  للبادل  الكبرى  قطر 

بأفضل  البطولة  تنظيم  أجل  من 

صورة ممكنة، وقال على هامش القرعة 

مباريات  »ننتظر  أمس  جرت  التي 

القرعة  كشفت  أن  بعد  للغاية  قوية 

يكون  أن  ونتوقع  قوية  مواجهة  عن 

البطولة  أن  خاصة  رائعا  المستوى 

على  الالعبين  نخبة  مشاركة  تشهد 

األوائل،  المصنفين  العالم  مستوى 

وسوف يكون هناك تنافس قوي للغاية 

لالعبي  ونتمنى  المباريات  جميع  في 

على  حصلوا  الذين  القطري  المنتخب 

في  يتواجدوا  أن  التأهيلية  البطاقات 

المنافسة«.

ستكون  المباريات  أن  نعلم  وقال: 

العبينا،  في  كبيرة  ثقتنا  لكن  صعبة 

المستوى  وتقديم  النجاح  لهم  ونأمل 

المنشود.

قال:  باللقب  للفوز  العبين  ترشح  وعن 

صعبة  والترشيحات  كبيرة  البطولة 

في  كبيرة  أسماء  وجود  ظل  في  جدا 

اللعبة، ونحن نتوقع مباريات قوية.

لتنظيم  اليد  اتحاد  جاهزية  مدى  وعن 

بعد  باك«  تو  »باك  بطريقة  البطولة 

والرجال،  للسيدات  التنس  بطولتي 

والجميع  تماما  جاهزون  نحن  قال: 

وهذه  متواصلة،  بصورة  يعمل 

بطولة  أول  بعد  الثانية،  النسخة 

من  البطولة  وهذه  للغاية،  ناجحة 

أعلى البطوالت 2000 نقطة.

{ طارق زينل

في الدور التمهيدي

خسـارة ربـاعي منتخبـنـا
إشادة بالجاهزية التنظيمية الكبيرة

نجوم العالم جاهزون للتحدي
الدور  منافسات  اليوم  تتواصل 

 Ooredoo لبطولة  التمهيدي 

 ،2023 للبادل  الكبرى  قطر 

أمس  يوم  شهد  حيث 

العنابي  ثنائي  خسارة 

وناصر  اليافعي  علي 

الثنائي  من  اليافعي 

من  المكون  اإلسباني 

وجوزي  لوبيز  أدريان 

بنتيجة  موليا 

رد  دون  مجموعتين 

بواقع ) 6 - 2 و6 - 0(، 

الثنائي  خسر  كما 

الكواري  العزيز  عبد 

العمادي  الله  وعبد 

من  المكون  الثنائي  من 

إكاردو  سيرجيو  االسباني 

واإليطالي إيميليانو إيريارت.

{ عبدالعزيز سعدون 

خالل مباراة أمس

نــــتــــوقــــع 
نــــســــخــــة 
مــــمــــيــــزة

حرصت موزة خالد المهندي 

مديرة إدارة الرعاية والمسؤولية 

االجتماعية واإلعالم االستراتيجي 

في شركة أوريدو على حضور قرعة 

بطولة Ooredoo قطر الكبرى للبادل 

التي سحبت أمس، وقد أعربت 

عن سعادتها البالغة باستمرار 

التعاون مع االتحاد القطري للتنس 

واالسكواش، ورعاية بطولة 

Ooredoo قطر الكبرى للبادل لعام 
2023 للنسخة الثانية على التوالي، 

خاصة أن البادل متطور للغاية في 

الفترة األخيرة ولدينا منتخب جيد، 

وهناك اهتمام كبير جدا من دولة 

قطر بلعبة البادل.

وتطرقت موزة المهندي للحديث 

عن البطولة قائلة »القرعة جاءت 

جيدة، وتبشر بمباريات قوية 

جدا في البطولة التي يشارك فيها 

مجموعة من الالعبين هم األفضل 

على مستوى العالم، والكل مدعو 

لالستمتاع بالمباريات«.

وأضافت قائلة: رياضة البادل 

تجذب الشباب القطري بشكل 

كبير في الفترة األخيرة، وجزء من 

مسؤولية أوريدو االجتماعية هي 

دعم الرياضة بشكل عام.

وحول الخطط المستقبيلة قالت: 

نرعى العديد من بطوالت البادل، 

ونسعد بذلك بشكل كبير.

{ من منافسات البادل بالمرحلة التأهيلية أمس

موزة خالد 
المهندي:

طارق زينل:

األيام  خالل  الدوحة  على  توافد 

الذين  البادل  نجوم  األخيرة 

بطولة  في  سيشاركون 

للبادل  الكبرى  قطر   Ooredoo
تحدث  وقد   ،2023 لعام 

الالعب  القرعة  هامش  على 

غوتيريز  سانجو  األرجنتيني 

نقاط  بعدد  عالميا   11 المصنف 

عن  عبر  حيث  نقطة،   5170
سعادته البالغة بالمشاركة في 

البطولة والتي يتواجد بها نخبة 

على  اللعبة  العبي  أفضل  من 

المصنفون  العالم، وهم  مستوى 

البطولة  أن  على  مؤكدا  األوائل، 

ستكون قوية جدا، في ظل وجود 

من  العديد  بين  قوية  مباريات 

الصعب  ومن  األكفاء  الالعبين 

التوقع بنتيجة المباريات.

مذهلة  األجواء  قائال:  وأضاف 

يرام،  ما  على  التنظيمية  واألمور 

ومباريات القرعة قوية جدا، ونحن 

في  وسنسير  التركيز،  قمة  في 

البطولة خطوة بخطوة من أجل 

بقوة،  والمنافسة  لألمام  التقدم 

فالمهمة ليست سهلة على اإلطالق 

ورغبتنا  قدراتنا  في  نثق  أننا  إال 

في  النتائج  أفضل  تحقيق  في 

البطولة الهامة.
{ نجوم اللعبة توافدوا على الدوحة



متابعات السنة )28( - اإلثنين  7 من شعبان  1444هـ الموافق 27 فبراير 2023م العدد )10038(20

اليوم ختام بطولة قطر الدولية لخيل الجزيرة العربية

منافسات مثيرة بمهرجان سوق واقف للفروسية

سوق  مهرجان  فعاليات  تواصلت 

واقف للفروسية في نسخته الرابعة 

االحتفاالت  لجنة  تنظمه  الذي 

الخاص  الهندسي  بالمكتب 

وسط  للسوق  الغربية  بالساحة 

الخيل  مالك  من  كبيرة  مشاركة 

محليا وخارجيا.

وتواصلت أمس منافسات تصفيات 

لخيل   12 الـ  الدولية  قطر  بطولة 

مدار  على  العربية،المقامة  الجزيرة 

واقف  سوق  مهرجان  ضمن  أيام   3
الستار  يسدل  والتي  للفروسية، 

عليها مساء اليوم. وتبدأ المنافسات 

بعد  ويعقبها  األفحل  فئة  تصفيات 

ذلك نهائيات كل الفئات.

وأسفرت نتائج تصفيات األمس في 

فوز  عن   ،3A أعوام   3 المهرات  فئة 

»زنوبيا الوعب« ملك مربط الحمامة 

المركز  في  وجاء  األول،  بالمركز 

الثاني: »قمر ايجا« ملك مربط ايجا 

ثم في المركز الثالث: »الجازي أبهر« 

ملك مربط أبهر.

فاز   ،3B أعوام   3 المهرات  فئة  وفي 

الناصر«  »شمة  األول،  بالمركز 

وجاء  النعيمي،  سيف  محمد  ملك 

ملك  هيا«  بي  »تي  الثاني،  المركز 

المركز  في  وحل  الدوحة،  مربط 

ملك  الناصر«  »ياسمين  الثالث 

مربط الناصر.

وفي فئة االمهر عمر سنتين حل في 

ملك  الفارس«  »شهاب  األول  المركز 

منصور مسعود المري، وجاء »هيثم 

الشاهين في  الشاهين« ملك مربط 

ملك  الفهد«  و»مذهل  الثاني  المركز 

مربط الفهد في المركز الثالث.

في  جاء  أعوام،   3 األمهر  فئة  وفي 

ملك  الوعب«  »حاتم  األول:  المركز 

المركز  في  ثم  الحمامة  مربط 

مزرعة  ملك  الريان«  »ذيبان  الثاني: 

الثالث  الترتيب  في  وتاله  الريان 

»عقاب الحزم« ملك مربط الحزم.

سنوات،   6-4 من  األفرس  فئة  وفي 

الوعب«  »أميرة  األول:  المركز  جاء 

ثاني  آل  حمد  بن  ثاني  الشيخ  ملك 

ابن  »بداية  الثاني:  المركز  في  ثم 

سالمة« ملك مربط الجهام، وتاله في 

ملك  الفارس«  »عزوة  الثالث  المركز 

منصور مسعود المري.

سعداء بإقبال المالك
أعرب محمد عبد الرحمن المنصور مدير مهرجان 

سوق واقف للفروسية بأن اللجنة المنظمة قامت 

بجهود جبارة من أجل تحقيق النجاح الذي تأمله 

لجنة االحتفاالت بالمكتب الهندسي الخاص، في 

كل فعالياتها السعاد الجماهير والترويج السياحى 

الرياضى والتثقيفى لكل الفئات. 

وأضاف قائال: هذه أول مرة لي كمدير للمهرجان، وقد 

وجدت كل الدعم والتعاون 

من جميع اللجان ومن 

فريق العمل الشامل، 

والحمد الله وفقنا في 

متابعة بطولة ناجحة 

بشهادة المالك والمرابط 

الكبرى في أنحاء قطر، 

وأسعدني وجود هذا العدد 

الكبير من المالك للشباب 

ويعينهم سنة بعد 

أخرى على اقتناء أفضل 

السالالت وكل هذا ساعد 

على أن نرى المزيد من 

الجماهير واألجواء الجميلة حول الميدان الذي أصبح 

مكانا سياحيا نفتخر في مثل هذا التوقيت كل موسم 

خاصة وأن الجميع يحرصون على المنافسة الشريفة، 

بعد أن تم تخصيص جوائز مغرية للفائزين بالمراكز 

األولى على مستوى الفئات التأهيلية أو على مستوى 

جوائز األلقاب في اليوم الختامي، وقد أسعدنا كثيرا 

مشاركة بعض المرابط العربية واالستعانة بحكام 

عرب إلدارة المنافسات الجمالية. 

وأكد مدير البطولة حرص الجميع على تقييم 

المهرجان مع اليوم األخير ومعرفة كل وجهات النظر 

واالنطباعات عن التنظيم والنصائح الفنية لالستفادة 

منها في البطوالت المقبلة لتحقيق المزيد من 

النجاحات ونأمل أن يكون ختام المهرجان والمنافسات 

اليوم مسك الختام في ظل اختيار أجمل األبطال 

والبطالت لعام 2023 ونتمنى السعادة والفرحة لكل 

المشاركين في النهائيات، والله يقدرنا على تحقيق 

المزيد من النجاحات وأن نجعل البطولة بعد سالمة 

كل الخيل المشاركة متعة للجماهير.

محمد المنصور :

ف��ع��ال��ي��ات م��ت��ن��وع��ة ب��ال��م��ه��رج��ان
خصصت اللجنة المنظمة 

لمهرجان سوق واقف للفروسية 

العديد من الفعاليات 

التنشيطية واألنشطة، وتشمل 

هذه األنشطة: ركوب الخيل، 

ألعابا ومسابقات، وورشا فنية 

لتعليم األطفال، إنجاز أعمال 

يدوية بسيطة، كما تشتمل 

على ورشة لتعليم األطفال الرسم 

الكاريكاتوري السريع، إلى جانب 

عروض الرسم على الوجه، 

باإلضافة إلى عروض شخصيات 

كرتونية متجولة، ويتضمن 

المهرجان أيضًا فعاليات الرسم 

والتلوين على الرمل وعلى األلواح.

وتشهد الفعاليات إقباال كبيرا 

من العائالت والسائحين حيث 

تعتبر فرصة خاصة لألطفال 

لالستمتاع بأجواء المهرجان 

واالستمتاع بجمال الخيل 

بالنسبة للكبار.

الغرافة يواصل
تصدره لدوري اليد

تواصلت أمس منافسات بطولة دوري كرة اليد، حيث 

حقق الوكرة الفوز على الخور بنتيجة 29-27 ضمن 

األسبوع الخامس من دوري الرجال لكرة اليد وكان 

شوط المباراة األول قد انتهى 14-13 قبل أن يعزز 

الوكرة تقدمه ويحسم المباراة والنقاط.

 في الوقت نفسه حقق الغرافة الفوز على السد 

بنتيجة 32-30، كما حقق الدحيل الفوز على قطر 

بنتيجة 34-27، كذلك حقق الريان الفوز على الشمال 

بنتيجة -35 23 كذلك حقق العربي الفوز على األهلي 

بعد المباراة القوية التي جمعتهما في ختام مباريات 

الجولة. ويتصدر الغرافة قمة الدوري برصيده 15 

نقطة، بينما الدحيل في المركز الثاني برصيد 13 

نقاط ويأتي الريان برصيد 13 نقاط في المركز الثالث 

والوكرة 12 نقطة.

فوز الوكرة والدحيل والريان والعربي

عنابي الشاطئية يشارك 
في بطولة ملك الملعب

يخوض ثنائي منتخبنا الوطني للكرة الطائرة 

الشاطئية بطولة ملك الملعب التي ستقام في ميامي 

بالواليات المتحدة األميركية خالل الفترة من 12-9 

مارس القادم ويتكون منتخبنا من الثنائي شريف 

يونس وأحمد تيجان المصنف الثاني عالميا، 

والفائز بلقب هذه البطولة في يناير من العام 2022، 

عندما استضافتها أسباير زون للمرة األولى في الشرق 

األوسط.   وكان منتخبنا قد شارك منافسات بطولة 

ملك الملعب للكرة الشاطئية التي تنظمها مؤسسة 

أسباير زون، االسبوع الماضي بمشاركة أفضل 

30 فريقا يذكر أن منتخبنا الوطني األول »قطر أ« 
المكون من الثنائي شريف يونس وأحمد تيجان، 

قد فاز بطولة كأس االتحاد اآلسيوي للكرة الطائرة 

الشاطئية لمنطقة غرب آسيا، التي أقيمت على مالعب 

الغرافة الشاطئية، والمؤهلة لبطولة كأس آسيا 

»الكونتيننتال«.

تستضيفها ميامي األميركية

عوض الكباشي كتب

العطية األسرع في المرحلة االستعراضية

اتحاد السيارات يواصل استعداداته لباها قطر
النارية  والدراجات  للسيارات  القطري  االتحاد  يواصل 

الفترة  في  يقام  الذي  الدولي،  قطر  لباها  استعداداته 

الجولة  ويشّكل  المقبل،  مارس   18 إلى   15 من  الممتّدة 

للباجا  األوسط  والشرق  »فيا«  العالم  كأس  من  الثانية 

الثانية أيضًا من كأس العالم  كروس كاونتري، والجولة 

للباجا للدراجات النارية »فيم«.

العربية  اإلمارات  في  الصحراوي  أبوظبي  رالي  استقطب 

العالميين،  السائقين  أبرز  اهتمام  المتحدة هذا األسبوع، 

النارية  والدراجات  للسيارات  القطري  االتحاد  يتوقع  لذا 

المزيد من طلبات المشاركة في باجا قطر قبل موعد إقفال 

باب التسجيل في األّول من آذار/    مارس المقبل.

األخيرة  اللمسات  حاليًا  قطر  باجا  عن  المسؤولون  ويضع 

الذي  الحدث  مسار  وضبط  والنهاية  االنطالق  موقعي  على 

يقام برئاسة رئيس االتحاد القطري للسيارات والدراجات 

لالتحاد  التنفيذي  والمدير  المناعي،  الرحمن  عبد  النارية 

عمرو الحمد، وعضو مجلس اإلدارة عبد الرزاق الكواري..

وتنطلق المنافسات مع مرحلة تمهيدية يوم 16 مارس بدءًا 

من الساعة 3 بالتوقيت المحلي.

وفاز ناصر صالح العطية بفئة السيارات في باجا السعودية 

عن  السائقين  ترتيب  صدارة  في  نقاط   8 بفارق  متقدمًا 

كأس  في  ياكوبيني،  كروز  خوان  تويوتا  فريق  في  زميله 

المخضرم  ويحتل  كاونتري.  كروس  للباجا  »فيا«  العالم 

البولندي كرزيستوف هولوزيتش المركز الثالث.

من ناحية أخرى ..

زمن  أسرع  العطية  صالح  ناصر  العالمي  بطلنا  سجل 

أبوظبي  رالي  مستهل  في  االستعراضية  المرحلة  في 

العالم  كأس  بطولة  من   الثانية  الجولة  الصحراوي 

للراليات الصحراوية )رالي رايد 2023-( 

ماثيو  مالحه  مع  العطية  ناصر  العالمي  بطلنا  وسجل 

مع  تي1«،  هايلوكس  »تويوتا  سيارته  متن  على  بوميل 

المرحلة  4:45 دقيقة في  )تويوتا غازو ريسينغ( زمنا  فريق 

البالغ مسافتها 6.76 كم في الظنة متفوقا على ثنائي فريق 

هانتر،  برودرايف  سيارة  مع  على  إكستريم  ريد  البحرين 

الفرنسي جيرالين شيشيريه ومالحه أليكس وينوك  الذي 

العطية،  بطلنا  عن  ثوان   4 وبفارق  الثاني  المركز  في  جاء 

فابيان  مالحه  مع  لوب  سيبستيان  الفرنسي  حل  فيما 

لوركين في المركز الثالث 10 ثوان عن العطية.

أبوظبي  برالي  الفوز  إلى  العطية  ناصر  بطلنا  ويتطلع 

الصحراوي بعد فوزه الشهر الماضي بلقب رالي داكار في 

في  الخامسة  للمرة  السعودية  العربية  المملكة  في  يناير 

يبتعد  حيث  العالمية،  البطولة  مراحل  اولى  في  تاريخه 

العطية بفارق نطقتين فقط في الصدارة العالمية برصيد 

85 نقاط خلف الفرنسي لوب الذي يتصدر البطولة برصيد 
87 نقطة.

وتنطلق صباح اليوم المرحلة األولى من خمس مراحل عبر 

صحراء منطقة الظفرة مسافتها االجمالية 2170 كيلومتًرا 

وتؤدي إلى انتهاء الرالي في العاصمة اإلماراتية بعد ظهر يوم 

الجمعة المقبل.
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