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فعاليات »الرياضة للجميع« تعلم المهارات لألطفال
واألنشطة  الفعاليات  من  عددا  للجميع  للرياضة  القطري  االتحاد  ينظم 

باألنشطة  الحافلة  فعالياته  روزنامة  ضمن  المنوعة،  التعليمية  الرياضية 

الفئات  كافة  تناسب  فعالية،   683 إلى  تصل  والتي  الرياضية،  والبطوالت 

العمرية، وتلبي اهتمامات عدد كبير من محبي ممارسة الرياضة، من الرجال 

والسيدات واألطفال وكبار السن..وشهدت حديقة الريان أمس األول، فعالية 

اكتشف رياضة الكريكيت، بالتعاون مع اللجنة القطرية لرياضة الكريكيت، 

الرياضة  هذه  على  للتعرف  األطفال،  من  كبيرا  حضورا  الفعالية  وسجلت 

وكيفية ممارستها، كما ينظم االتحاد القطري للرياضة للجميع، اليوم فعالية 

أخرى لألطفال لتعريفهم برياضة الرجبي.

خسارة الدحيل تدق ناقوس الخطر

»الطوفان«.. زوبعة في فنجان !

سيناريو  أو  الظروف  عن  الحديث 

الدحيل،  على  قاسيًا  كان  الذي  المباراة 

هيرنان  المدرب  للوم  مباشرة  يقودنا 

وفريقه  ساكنًا  بقي  الذي  كريسبو 

اللعب،  من  فقط  دقيقة   14 بعد  ينهار 

الدفع  بمحاولته  الغريب  الختياره  سواء 

المصاب،  ادميلسون  الفريق  بنجم 

الالعبين  بعض  إشراك  على  وإصرار 

مثل  عليها،  يتعودوا  لم  مراكز  في 

لمركزه  أعاده  لو  الذي  الراوي  بسام 

مكان  في  هدفين  تلقيه  بعد  األصلي 

سيعالج  كان  فرنانديز،  فيديريكو 

زاد  وما  الكارثية..  الدفاعية  األخطاء 

الهزيمة غرابة كان تبرير المدرب، الذي 

أفضلية  ولديه  منهم  أقوى  الهالل  أن  قال 

الخبرة في دوري أبطال آسيا، ونسي أن 

 7 بتلقي  بل  اإلقصاء  في  ليس  المشكل 

الرديف،  بفريق  شارك  لو  حتى  أهداف، 

فنفس المنافس وجد صعوبات لتجاوز 

في  التاسع  المركز  يحتل  الذي  فوالذي 

لعب  أيضا  والدحيل  اإليراني،  الدوري 

يحتل  الذي  الشباب  أمام  كبيرة  مباراة 

السعودي  بالدوري  الثالث  المركز 

ذلك  ورغم  اللقب،  على  بقوة  وينافس 

على  ويتفوق  يقاتل  الدحيل  شاهدنا 

للهزيمة  التبرير  فلماذا  منافسه، 

الحديث  بدل  الخبرة؟  بعامل  الثقيلة 

عن أخطائه التي كان باإلمكان تجاوزها 

لو تدخل بعد استقبال فريقه لهدفين.

ظهر  حيث  للروح،  الدحيل  نادي  وافتقد 

الريان  مباراتي  عن  مغايرة  بصورة 

كان  الجمهور  عامل  أن  رغم  والشباب، 

بدعم  الفريق  حظي  حيث  صالحه،  في 

من جمهوره الذي حضر للملعب لدعمه، 

جدًا  سيئ  بمستوى  ظهر  الفريق  ان  إال 

الهالل  تقدم  عندما  فحتى  المباراة،  في 

أول ربع ساعة غابت  بثالثية نظيفة في 

ردة فعل الفريق، ولم يسجل أي محاولة 

للتسجيل.. خطيرة 

التي  األسباب  أهم  تستعرض   $ و 

أمام  بسباعية  يسقط  الدحيل  جعلت 

الهالل في اآلسيوية.

الخسارة في قاموس كرة القدم خيار ال مفر، ولكن عندما يتعلق 
األمر بنتيجة ثقيلة هنا يجب علينا أن ندق ناقوس الخطر.. وهذا 

ينطبق على متصدر دورينا نادي الدحيل الذي سقط أمام الهالل 
في نصف نهائي دوري أبطال آسيا بنتيجة 0/7، لم يكن يتوقعها 

حتى المتمرس في البطولة رامون دياز، الذي قال في المؤتمر 
الصحفي النتيجة ال تعكس مستويات المنافس، وظروف 

المباراة هي التي جعلتهم يسجلون سباعية كاملة..

وحيد بوسيوف كتب

التردد في إشراكه أظهر الفقر الفني

 ادميلسون يكشف التخبط !
تفاجأ  كما  كريسبو  هيرنان  فاجأنا 

العبه  بإدراج  اللقاء  بداية  قبل  الجميع 

التشكيلة  في  جونيور  ادميلسون 

مباراة  في  أصيب  الذي  وهو  األساسية، 

تحول  ما  وسرعان  السعودي،  الشباب 

قراره لتخبط بعد أن خسره في اإلحماء، 

محمد،  باسماعيل  بتعويضه  وقام 

للمدرب  الفني  الفقر  يوضح  قرار  في 

قبل  المباراة  خسر  الذي  األرجنتيني، 

بدايتها لصالح معلمه رامون دياز، الذي 

عرف كيف يقود فريقه لفوز كبير على 

أن  للمدرب  باإلمكان  تلميذه..وكان 

يستفيد بتواجد فرجاني ساسي أكثر 

اربك  مصاب،  العب  على  إصراره  من 

الوقت  في  فريقه  وحسابات  حساباته 

اللقاء  يدخل  أن  عليه  يجب  كان  الذي 

بتركيز عاٍل.

باستثناء أولونجا

المحترفون دون المستوى
عالمة استفهام كبيرة على أداء محترفي نادي الدحيل 

نشاهد  كنا  الذي  الوقت  ففي  الهالل،  مباراة  خالل 

إيجالو  وأوديون  ماريجا  موسى  الهالل  رباعي 

سو  هيون  وجانج  ديلجادو  وميشايل 

فريقهم  فوز  في  كبيرا  دورا  يلعبون 

الدحيل  محترفو  ظهر  الكبير، 

بمستوى سيئ.

هو  أولونجا  مايكل  يكون  وقد 

مباراة  في  فحتى  االستثناء، 

يساعده  من  يجد  لم  الهالل 

له  يقدم  من  أو  الهجوم  في 

لكن  الحاسمة،  التمريرات 

الجنوبي  للكوري  بالنسبة 

العبا  أصبح  فقد  هي  تاي  نام 

ويختفي  مباراة  في  يظهر 

بما  فمقارنة  بمباراتين، 

مستواه  سابقًا  يقدمه  كان 

وان  اآلخر،  هو  تراجع  في 

في  أهداف   4 سجل  قد  كان 

الدوري، لكن هذا ال يعني أنه في 

فيديريكو  مستواه..بينما  قمة 

اللغز،  بمثابة  يعتبر  فرنانديز 

يتحمل المدافع األرجنتيني فيديريكو 

األهداف  في  كبيرة  مسؤولية  فرنانديز 

التي تلقاها فريقه من الهالل، بعد المستوى 

التسلل  الذي ظهر به، فتارة يقوم بكسر  السيئ 

وتارة أخرى يرتكب أخطاء في المراقبة.

{ ادميلسون

{ فيديريكو فرنانديز

بينما فريقه انهار بعد أول ربع ساعة دون أن يتحرك

كريسبو.. يسوق مبررًا للهزيمة الثقيلة !
دقيقة  لـ14  الهالل  فريق  احتاج 

بعد  كاملة،  أهداف   3 لتسجيل 

األخطاء  مهاجموه  استغل  أن 

حيث  الدحيل،  دفاع  من  الكارثية 

خاصة  الالعبين  بين  التفاهم  غاب 

أيمن  يوسف  للرباعي  بالنسبة 

الراوي  وبسام  فرنانديز  وفيديريكو 

وكذلك محمد النعيمي، الذين بدوا 

وكأنهم ألول مرة يلعبون مع بعض.

االعتماد  الدحيل  مدافعو  وحاول 

إليقاف  التسلل  مصيدة  على 

وهي  الهالل،  مهاجمي  خطورة 

كبيرا  تفاهما  تتطلب  التي  الخطة 

كلها  كانت  لهذا  المدافعين،  بين 

وايجالو  ماريجا  الثالثي  صالح  في 

يتميزون  الذين  الدوسري،  وسالم 

الكرة. بالسرعة في نقل 

صعوبات  النعيمي  محمد  ووجد 

وهذا  اليسرى،  الجهة  على  كبيرة 

الذي  الراوي  بسام  على  ينطبق 

في  أيمن  كظهير  عليه  اعتمد 

ما  وهو  عليه،  يتعود  لم  منصب 

كريسبو  منظومة  خلل  في  تسبب 

الثاني،  الهدف  فبعد  الدفاعية، 

على  إلعادة  بالتدخل  مطالبا  كان 

قلب  لمركز  الراوي  بسام  األقل 

من  بدال  أيمن  يوسف  مع  الدفاع 

كان  الذي  فرنانديز  فيديديركو 

مع  المباراة،  في  ضعيفا  أداؤه 

محمد  إسماعيل  على  االعتماد 

أصر  المدرب  لكن  أيمن،  كظهير 

5 أهداف  على نفس الخطة ليتلقى 

في الشوط األول.

تبريرات  الهزيمة  من  والغريب 

أن  اعتبر  الذي  كريسبو،  المدرب 

أقوى ويملك نجومًا يصنعون  الهالل 

الدحيل  أن  نسي  لكنه  الفارق، 

كان  اإلقصاء  بسباعية،  خسر 

الخبرة  كانت  إن  عاديا  سيكون 

النتيجة  لكن  المنافس،  صالح  في 

لو  حتى  تبريرها  يمكن  ال  الثقيلة 

الرديف. الدحيل بفريق  { كريسبولعب 

العبو منتخبنا.. 
تراجع مستمر

لفريق  الثقيلة  الهزيمة  على  اللوم 

الدحيل من الهالل السعودي لن يكون 

على الالعبين المحترفين، بل حتى 

من  منهم  المواطنين  الالعبين  على 

الذين  الوطني،  منتخبنا  مع  يلعب 

تراجع مستواهم بشكل كبير خالل 

بالنسبة  خاصة  موسمين،  آخر 

وكريم  محمد  اسماعيل  للثالثي 

األخير  هذا  علي،  والمعز  بوضيف 

حطم  لألهداف  قناصًا  كان  أن  بعد 

بها حتى أرقامًا في كأس آسيا 2019، 

تراجع مستواه بشكل رهيب.. وهذا 

كان  الذي  الراوي  بسام  على  ينطبق 

خارج اإلطار في مباراة الهالل، وهذا قد 

يعود للعبه في مركز الظهير األيمن، 

ولكن بالعموم بسام المدافع الصلب 

تراجع  القوية  التسديدات  وصاحب 

مستواه بشكل كبير هو األخير، لهذا 

فهم مطالبون بالعمل أكبر في الفترة 

المقبلة الستعادة مستواهم.

ظهرت  التي  اإليجابيات  بين  ومن 

هو  آسيا  أبطال  دوري  مباريات  خالل 

المستوى الجيد الذي قدمه المدافع 

يؤكد  الذي  أيمن،  يوسف  الشاب 

قادم  مدافع  أنه  ألخرى  مشاركة  من 

بقوة.

المشاركة في دوري أبطال آسيا

غياب المنافسة بالدوري يقتل األندية
عوامل كثيرة تلعب دورل كبيرل في 

الحضور القوي بالمنافسات القارية 

وجود  أبرزها  لألندية،  بالنسبة 

المحلي، وهذا  الدوري  المنافسة في 

الهالل  جعل  الذي  المباشر  السبب 

بدوري  القوية  عروضه  في  يستمر 

أبطال آسيا، ألنه وجد منافسة قوية 

في الدوري السعودي وهذا ما يجعله 

يدخل اآلسيوية 

كامل  في  وهو 

 ، ية هز لجا ا

يحتل  فالهالل 

المركز  اآلن 

بالدوري  الرابع 

ي  د لسعو ا

نقطة   32 بـ 

جدول  في 

تيب  لتر ا

ي  لذ ا

ه  ر يتصد

بـ  النصر 

نقطة،   43
حب  صا و

 41 يملك  االتحاد  الثاني  المركز 

عن  واحدة  نقطة  بفارق  نقطة، 

الشباب  الثالث  المركز  صاحب 

السعودي.

أنه  سنجد  لدورينا  نعود  وعندما 

وهذا  والسد  الدحيل  سيطرة  تحت 

سمو  كأس  مسابقتي  على  ينطبق 

متصدر  فحتى  قطر،  وكأس  األمير 

الدحيل  حاليا  الدوري 

في  للهزيمة  فقط  مرتين  تعرض 

الموسم الحالي، وكان ذلك في بداية 

منتخبنا  العبو  غاب  عندما  الموسم 

أهداف   10 سوى  يتلق  ولم  الوطني، 

في 13 مباراة، فيما تلقى 7 أهداف في 

مباراة واحدة باآلسيوية، وهنا يوضح 

فرق في المنافسة..وتأهل الهالل للدور 

نصف النهائي بتسجيله هدف واحد 

فقط في مرمى فوالذي اإليراني الذي 

التاسع  المركز  يحتل 

دوريه  في 

وهنا  المحلي، 

أيضا  يؤكد 

الذي  السبب 

األندية  يجعل 

تظهر  اإليرانية 

األخرى  هي 

ت  يا بمستو

في  جيدة 

القارية،  البطولة 

أنديتنا  عكس 

تواصل  التي 

السقوط.
{ من مباراة الدحيل أمام المرخية
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بحضور وزيري الرياضة والشباب والبلدية

ختام مبهر لمهرجان قطر لإلبل

االثنين  أمس  مساء  الستار  أُسدل 

لإلبل  قطر  مهرجان  فعاليات  على 

الثانية  نسخته  في  العطا«  »جزيالت 

الثامن  من  الفترة  خالل  أقيمت  والتي 

وحتى  الماضي  يناير  من  والعشرين 

فبراير  من  والعشرين  السادس 

منطقة  في  لبصير  بميدان  الجاري 

الشحانية بمشاركة مكثفة من مالك 

من دول مجلس التعاون الخليجي..

للمهرجان  الختامي  اليوم  وجاء 

ومزايانتها  اإلبل  في  المتخصص 

فئاته  في  قوية  منافسات  شهد  والذي 

والمجاهيم  واألصايل  المغاتير  الثالث 

حافال بتنوع فقراته المميزة والممتعة 

للغاية..

وتشريف  برعاية  الختام  حفل  وجاء 

وزير  العلي  غانم  بن  صالح  سعادة 

الرياضة والشباب وشهد حفل الختام 

الدكتور  سعادة  التتويج  في  وشارك 

تركي  بن  عبدالعزيز  بن  عبدالله 

السبيعي وزير البلدية.

المسرح  في  أقيم  الذي  الحفل  بدأ 

بكلمة  لبصير  بميدان  الخارجي 

مقدمته  ألقتها  للحضور  ترحيبية 

عائشة علي، تلتها بعد ذلك قراءة آليات 

القارئ علي  الكريم من قبل  القرآن  من 

الشيب.

وبعد االنتهاء من التالوة العطرة للذكر 

الحفل  مقدمة  صعدت  الحكيم، 

المسرح  خشبة  إلى  علي  عائشة 

مجددا لتقديم الشاعر علي بن صبيح 

تليق  شعرية  قصيدة  ألقى  الذي 

بالحدث السنوي األبرز في مزاين اإلبل 

بدولة قطر والمنطقة الخليجية.

بعرض  الختامي  الحفل  استمر  ثم 

أوبريت غنائي جسد المكانة الرفيعة 

قديما  العرب  عند  اإلبل  احتلتها  التي 

االوبريت  للثراء،  ومظهر  للعز  كرمٍز 

واشعار  البورشيد،  تميم  تأليف  من 

محمد بن راشد المريزيق وأداها حمد 

الخزينة والفنانة بسمة، وبمصاحبة 

المخرج  وأخرجه  العاوي  علي  الشبل 

فيصل العذبة.

الغنائي،  األوبريت  فقرة  انتهاء  وبعد 

عادت المقدمة عائشة علي إلى خشبة 

تقديم  عن  لإلعالن  الخارجي  المسرح 

ملخص  فيه  عرض  مسجل  فيديو 

التي  البيارق  أهل  ألشواط  مشوق 

جزيالت  من  الثانية  النسخة  شهدتها 

القوية  بالمنافسة  وحفلت  العطا 

واإلثارة الشديدة التي حبست أنفاس 

المالك والجماهير الغفيرة التي تابعت 

األشواط.

تولى  حيث  الختام  الحفل  وتواصل 

اإلعالمي المتألق محمد البريدي اإلعالن 

الراعية  الجهات  وأسماء  النتائج  عن 

المهرجان  في  بالتكريم  حظيت  التي 

دعمه  في  الفعال  دورها  على  عطفا 

وإخراجه بصورة ناجحة.

تكريم هل البيارق والفائزين 
بأشواط النخبة

تم  الختام،  حفل  فقرات  بين  ومن 

المهرجان  ببيارق  الفائزين  تتويج 

واألصايل  )المغاتير  الثالث  للفئات 

والمجاهيم(.

عبيد  عاصي  زايد  السعودي  وكان 

المتوجين،  قائمة  رأس  على  الشمري 

حيث استطاع الشمري حسم البيرق 

المخصص لفئة المغاتير، ليتواصل 

الجبور  فراج  عامر  فهد  ويتوج  التكريم 

ذهبي،  ورمز  مالية  بجائزة  السبيعي 

عدد  تالد  الجمل  شوط  عن  وذلك 

بداح  فنيسان  فهيد  وتوج  وضح،   20
الجائزة  الفضي  بالرمز  السبيعي 

المالية لحصوله على المركز الثاني، 

المقاطي  هريسان  عبود  صقر  وتوج 

لحصوله  برونزي  ورمز  مالية  بجائزة 

على المركز الثالث.

سمار  سعود  حامد  تتويج  تم  كما 

ذهبي،  ورمز  مالية  بجائزة  العتيبي 

وذلك عن شوط الجمل شرايا عدد 30 

وتوج  صفر،  شعل-  النخبة«  »شوط 

بالرمز  الشمري  عبيد  عاصي  زايد 

الفضي والجائزة المالية المخصصين 

توج  وأخيرا  الثاني،  المركز  لصاحب 

صاحب  العنزي  خليل  ابراهيم  مهنا 

المركز الثالث.

الدوسري  مناحي  بداح  رثوان  وتوج 

عن  الذهبي،  والرمز  المالية  بالجائزة 

»شوط   30 عدد  شرايا  الجمل  شوط 

ظافر  ليتوج  حمر،   - شقح  النخبة« 

الفضي  بالرمز  السحمه  فالح  محمد 

المخصصين  المالية  والجائزة 

سعد  وتوج  الثاني،  المركز  لصاحب 

محمد فالح الدهيمان السبيعي مركز 

الثالث.

كما توج سالم عجيم محمد الشرافي 

بالرمز الذهبي والجائزة المالية، وذلك 

عن شوط الجمل شرايا عدد 30 »شوط 

عبدالله  حمدان  وتوج  وضح،  النخبة« 

الفضي  بالرمز  الشيباني  فدغوش 

المخصصين  المالية  والجائزة 

لصاحب المركز الثاني، وتوج مناحي 

محمد فهد القحطاني للمركز الثالث.

عبدالله  فتوج  األصايل،  صعيد  وعلى 

ببيرق  الكواري  طوار  بن  خليفة  أحمد 

ناصر  نهار  سعد  توج  كما  األصايل. 

ماجد النعيمي بالرمز الذهبي والجائزة 

تالد  الجمل  شوط  عن  وذلك  المالية، 

صياح  علي  راشد  وتوج   ،)20( عدد 

الفضي  بالرمز  المنصوري  محمد 

والجائزة المالية لحصوله على المركز 

حسن  سلطان  حسن  وتوج  الثاني، 

الضابت الدوسري الثالث.

خليفة  أحمد  عبدالله  توج  وأيضا 

الذهبي  بالرمز  الكواري  طوار  بن 

الجمل  شوط  عن  المالية،  والجائزة 

النخبة«،  »شوط   30 عدد  شرايا 

ضابت  مبارك  عبدالله  مبارك  وتوج 

والجائزة  الفضي  بالرمز  الدوسري 

المالية المخصصين للمركز الثاني، 

البوسعيد  مبارك  محمد  سيف  وتوج 

والجائزة  البرونزي  بالرمز  الخيارين 

المالية المخصصين لصاحب المركز 

الثالث.

فئة المجاهيم 
فرج  فهيد  فتوج  المجاهيم،  فئة  أما 

هادي هليل الغفران ببيرق المجاهيم. 

جابر  عبدالله  منقية  توجت  كما 

والجائزة  الذهبي  بالرمز  المري  فاضل 

تالد  الجمل  شوط  عن  وذلك  المالية، 

فرج  فهيد  منقية  وتوجت   ،)20( عدد 

الفضي  بالرمز  الغفران  هليل  هادي 

والجائزة المالية لحصوله على المركز 

سالم  محمد  منقية  وتوجت  الثاني، 

البرونزي  بالرمز  النابت  مثيب  سالم 

والجائزة المالية لحصوله على المركز 

نايف  منقية  توجت  وأيضا  الثالث.  

فرحان محمد آل نادر الدوسري بالرمز 

شوط  عن  المالية،  والجائزة  الذهبي 

الجمل شرايا عدد 30 »شوط النخبة«، 

وتوجت منقية سليمان بن عبدالله بن 

حمد بن سليم بالرمز الفضي والجائزة 

المالية المخصصين للمركز الثاني، 

هليل  هادي  فرج  فهيد  منقية  وتوجت 

والجائزة  البرونزي  بالرمز  الغفران 

المالية المخصصين لصاحب المركز 

الثالث.

كتب        عوض الكباشي

منصور الرويلي:

التغطية اإلعالمية متميزة
رئيس  الرويلي،  منصور  اشــاد 

بالمهرجان  اإلعــالمــيــة  اللجنة 

بتغطية اإلعالم الوطني والدولي 

المهرجان  أعطت  التي 

ـــًا وتــــواجــــدًا  ـــم زخ

وتقدم   ، إعالميًا 

بــــالــــشــــكــــر 

ــــل  ــــائ ــــوس ل

على  اإلعـــالم 

تــغــطــيــتــهــا 

 ، ة لمتميز ا

وقناة الكاس 

الــــريــــاضــــيــــة 

الرسمي  الناقل 

ـــــات  ـــــق ـــــاب ـــــس ـــــم ل

عبر  يــومــيــًا  الــمــهــرجــان 

اســـتـــديـــو تــحــلــيــلــي صــبــاحــي 

مقدرًا  العطا،  جزيالت  وبرنامج 

ــا أثـــنـــى رئــيــس  ــم ــم ك ــه ــاون ــع ت

ــة عــلــى الـــدور  ــي ــالم الــلــجــنــة اإلع

ــل  ــواص ــت الــكــبــيــر لــمــنــصــات ال

االجــتــمــاعــي قـــائـــاًل: لــقــد وصــل 

ـــــدد الـــمـــشـــاهـــدات  ع

عــــلــــى مــخــتــلــف 

ما  الــمــنــصــات 

ــن  يـــــزيـــــد ع

مــلــيــون   53
مــشــاهــدة، 

منها تقريبا 

مليونا   18
منصة  على 

وأكثر  سناب 

مليونا   13 ــن  م

وأكثر  تويتر،  على 

من 13 مليونا على منصة 

ماليين   5 من  وأكثر  تــوك،  تيك 

عــلــى انــســتــقــرام، وأكــثــر مــن 4 

ماليين على يوتيوب.

تكريم الرعاة والشركاء
كرمت اللجنة المنظمة لمهرجان قطر لإلبل 

الجهات الراعية ممثلة في الراعي الرسمي: 

صندوق دعم لألنشطة الرياضية واالجتماعية، 

الراعي اللوجيستي: شركة شاطئ البحر، 

والشريك االستراتيجي: وزارة البلدية، 

والناقل الرسمي: قناة الكأس الرياضية ومن 

الجهات المشاركة، السادة وزارة الداخلية 

وقوة أمن لخويا. وتم تكريم اللجان المشاركة 

وحرصت اللجنة المنظمة للمهرجان على 

تكريم اللجان المشاركة في المهرجان، اللجنة 

الفنية واللجنة الطبية ولجنة الحكام، تقديًرا 

للمجهود الكبير الذي قاموا به على مدار أيام 

المهرجان، ال سيما أن كل اللجان قامت بدورها 

على أكمل وجه.

حمد العذبة:

التهــنئة للمــالك وعـشـــاق اإلبـــل
مهرجان  رئيس  العذبة،  جابر  بن  حمد  وجه 

اإلبل  وعشاق  للمالك  التهنئة  لإلبل   قطر 

في  العطا«  »جزيالت  بنجاح  ومحبيها 

بصون  والمتمثلة  المنشودة،  أهدافه  تحقيق 

نفوس  في  وغرسها  واألجداد،  اآلباء  رياضة 

مثمًنا  والمتعاقبة،  الحاضرة  األجيال 

ودعم  التنظيمية  اللجان  جهود 

ورعايتها  الوطنية  المؤسسات 

التي  المهرجان،  لمنافسات 

حققت نجاًحا فاق التوقعات.

نــجــاح  أن  الـــعـــذبـــة  وأكـــــــد 

الــــمــــهــــرجــــان ســيــنــعــكــس 

ــى الــمــســاعــي  ــل إيـــجـــاًبـــا ع

بالثروة  للنهوض  المبذولة 

المحلية،  الــحــيــوانــيــة 

شك  ال  مــمــا  وسيسهم 

وتحقيق  تنميتها  في 

الــــفــــائــــدة لــجــمــيــع 

الـــمـــالك، مـــؤكـــًدا أن 

»جزيالت العطا« سار في جميع مراحله الثالث 

بشكل رائع، وحسب الخطة التنظيمية التي 

تعالى،  الله  مــن  وبفضل  مسبًقا،  لــه  ــدت  أع

نجحت في تنظيم نسخة استثنائية، يأتي 

ذلك امتدادا للنجاح الكبير للنسخة األولى 

من المهرجان الذي اصبح له مكانة 

في  الــمــالك  جميع  لـــدى  خــاصــة 

وبحسب  الــخــلــيــج.  دول  كــافــة 

تطوًرا  المهرجان  يشهد  العذبة 

عاًما بعد اآلخر، واليوم أصبح من 

المزاين،  مهرجانات  وأهم  أقوى 

التنظيم  مــســتــوى  حــيــث  ــن  م

والحضور الجماهيري، مؤكًدا 

لــإلبــل  قــطــر  مـــهـــرجـــان  أن 

بنسخته الجديدة شهد 

حضوًرا كبيًرا من قبل 

مختلف  مــن  األشــقــاء 

ـــــس  ـــ ــلـــ مـــــجـــ دول 

التعــاون.
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بمجمع خليفة الدولي اليوم في الدور الرئيسي

أبطالنا جاهزون النطالق »Ooredoo للبادل«

الكبير  التحدي  للبادل  الوطني  منتخبنا  نجوم  يخوض 

قطر   Ooredoo لبطولة  الرئيسي  الدور  بداية  في  اليوم 

الكبرى للبادل التي تقام على مالعب البادل التي تم تجهيزها 

للتنس، وسط  الدولي  للبطولة في مجمع خليفة  خصيصًا 

على  االوائل  المصنفين  ألبرز  كبيرة  عالمية  مشاركة 

وتستمر  اليوم  الرئيسي  دورها  يبدأ  التي  البطولة  مستوى 

مشاركة  تشهد  المقبل  مارس  شهر  من  الخامس  حتى 

جاهزون  العنابي  نجوم  لكن  كبيرا  تحديا  وتشكل  قياسية 

الثنائي  سيخوض  حيث  الالزمة،  بالصورة  أنفسهم  لتقديم 

جبر المطوع ومحمد الخنجي، مع الثنائي اإلسباني المكون 

رقم  الملعب  على  وذلك  إسبري  وخوانلو  ألونسو  إدوارد  من 

نفسه،  الملعب  وفي  اللقاء  ذلك  بعد  يلتقي  حين  في   ،3
الثنائي  مع  سعدون  وخالد  الله  عبد  محمد  منتخبنا  ثنائي 

اإلسباني المكون رميريز دي لكومبو  وكاردونا وعلى الملعب 

رقم 4 يلتقي ثنائي منتخبنا علي الصايغ وريان الجفيري مع 

الثنائي اإلسباني غيريرو ومويا سوس، ويعقبه على الملعب 

نفسه لقاء ثنائي العنابي عبدالله الحجي ومحمد سعدون 

الكواري مع الثنائي اإلسباني المكون من رويس غونازاليس 

وورابيو.

فيما تنطلق مباريات الدور الرئيسي، بلقاء اسباني خالص 

مع  ديسترو  وخوسيه  فرنانديز  أنطونيو  الثنائي  يجمع 

خافيير جونزاليس باراهونا وخافيير جارسيا، كذلك يلعب 

الثنائي اإلسباني الموكن من بنتيز الرا  وديل كاستيلو مع 

المكون  الثنائي  ويلتقي  وميركادال،  رفيرا  اإلسباني  الثنائي 

مواجهة  في  هيرنانديز  واإلسباني  تيسون  الفرنسي  من 

الثنائي اإلسباني الموكن من فيالرينو غوستوسو  ومينوز ، 

ويلعب األرجنتيني المكون من كابرا وغيتيراس مع الثنائي 

اإلسباني المكون من اوريا وريكو.

مستوى  على  البادل  نجوم  أبرز  مشاركة  البطولة  وتشهد 

تشينكوا  ليبرون  خوان  اإلسباني  الثنائي  ويشكل  العالم، 

المنافسين  لكل  األكبر  التحدي  رومو  غاالن  وأليخاندرو 

وجنبتهما  العالمي  للتصنيف  المتصدرين  باعتبارهما 

القرعة خوض الدور األول.

وكان يوم أمس قد شهد ختام المرحلة التأهيلية وسط إثارة 

كبيرة، حيث كانت عناصر العنابي التي شاركت في تلك 

العنابي  ثنائي  خسر  حيث  المنافسة،  ودعت  قد  المرحلة 

المكون  اإلسباني  الثنائي  من  اليافعي  وناصر  اليافعي  علي 

رد  دور  مجموعتين  بنتيجة  موليا  وجوزي  لوبيز  أدريان  من 

العمادي  الله  وعبد  الكواري   العزيز  عبد  الثنائي  خسر  كما 

الثنائي المكون من االسباني سيرجيو إكاردو واإليطالي  من 

منتخبنا  نجوم  على  كبيرة  اآلمال  لكن  إيريارت،  إيميليانو 

الذين سيشاركون بالدور الرئيسي اليوم.

{ من المنافسات التأهيلية { محمد سعدون العب العنابي يخوض الدور الرئيسي اليوم

عادل النجار كتب

قدمتها اللجنة المنظمة لتحقيق أكبر مكاسب

Wild cards ألبطالنا

لبطولة  المنظمة  اللجنة  قدمت 

للبادل  الكبرى  قطر   Ooredoo
العنابي  لنجوم   Wild cards
فرق   4 منح  تم  حيث  للمشاركة، 

لالعبينا  الرئيسي  للدور  بطاقات 

الله  وعبد  سعدون  محمد  وهم 

ومحمد  سعدون  وخالد  حجي 

وعلي  الخنجي  ومحمد  الله  عبد 

وريان  الصايغ  وعلي  المطوع 

لبطاقتين  باالضافة  الجفيري 

أربعة  ضم  لفريقين  تأهيليتين 

وحصل  منتخبنا  عناصر  من 

وعبد  سعدون  العزيز  عبد  عليها 

السعدي  وعلي  العمادي  الله 

يتأهل  لم  لكن  اليافعي  وناصر 

في حين سيظهر نجوم منتخبنا 

الرئيسي  بالدور  المشاركون 

اليوم.

{ من مشاركة عبدالعزيز سعدون بالمرحلة التأهيلية

جهد كبير من اتحاد التنس لتجهيزها

»24« مباراة على »6« مالعب

24 مباراة على المالعب  تقام اليوم 

تجهيزها  تم  التي  الستة 

حيث  للبطولة،  خصيصًا 

للتنس  القطري  االتحاد  حرص 

المالعب  تجهيز  على  واالسكواش 

المنافسات  عليها  ستقام  التي 

بأفضل صورة ممكنة، على الرغم 

تنظيم  بعد  مباشرة  تقام  أنها 

انرجيز  توتال  قطر  بطولتي 

للتنس للسيدات، وقطر اكسون 

على  للرجال  المفتوحة  موبيل 

الدولي،  خليفة  مجمع  مالعب 

أمام  كبيرا  تحديا  يشكل  ما  وهو 

االتحاد، لكنهم دائما في  مسؤولي 

لتقديم  دائما  ويتطلعون  الموعد 

القطري  للتنظيم  مشرفة  صورة 

التي  الهائلة  القدرات  وإظهار 

بتنظيم  وجدارتها  قطر  تمتلكها 

بأفضل  العالمية  البطوالت  أكبر 

صورة ممكنة.

{ من المنافسات التأهيلية 

مباريات قوية أقيمت أمس

استكمال المرحلة التأهيلية
التأهيلية  المرحلة  مباريات  أمس  استكملت 

حيث  للبادل،  الكبرى  قطر   Ooredoo لبطولة 

لم يتمكن الزوجي المكون من اإلسباني مونتيل 

كاريسو والفرنسي إنزيريلو من الفوز بالمباراة 

التي جمعتهما مع الثنائي اإلسباني المكون من 

 4-6  ( لمجموعة  بمجموعتين  أمايا  ميليندايز 

المكون  اإلسباني  الثنائي  وتأهل  و5-7(  و6-1 

الفوز  بعد  آبيسيا  ويوريبارين  فوستير  من 

وجيميناز  ديلغادو  فيرموزال  مواطنهما  على 

)6-4 و6-7 و6-2(، ولحق الثنائي  كساي بواقع 

والمتاهلين  الفائزين  بركب  االخر  اإلسباني 

بعد  نافاس  ورميريز  مارتنيز  الرئيسي  للدور 

بالنكو،  وغراسيا  غاسبار  الثنائي  على  الفوز 

موريو  الفرنسي  من  المكون  الثنائي  وإستطاع 

واإليطالي سينكروبي تحقيق الفوز على الزوجي 

ومارتنيز  كابيزا  بيريز  من  المكون  اإلسباني 

المكون  اإلسباني  الزوجي  وضرب  سانشيز 

بالدور  موعدا  كيسادا  وهيرنانديز  جوفري 

الثنائي  على  الفوز  بعد  للبطولة  الرئيسي 

ساالندرو  اوغستين  اإليطالي  من  المكون 

ونيغوراس لورانزو بنتيجة مجموعتين لصفر 

{ من المنافسات التأهيلية للبطولةبواقع )6-1 و2-6(.

احتكاك مهم مع المصنفين.. الخنجي:

أشكر اتحاد التنس 
على الفرصة

للبادل  منتخبنا  العب  الخنجي  محمد  اكد 

والريشة  واإلسكواش  التنس  التحاد  الشكر 

الثانية  للمرة  بالمشاركة  فخور  انه  الطائرة 

التحاد  الشكر  وقدم   ،  Ooredoo بطولة  في 

الدعم  على  الخليفي  ناصر  برئاسة  التنس 

ومنحهم  قطر  في  البادل  لالعبي  الكبير 

أن  مؤكدا  البطولة  في  للمشاركة  الفرصة 

الالعبين  منح  االتحاد 

البطاقات  القطريين 

للمشاركة  المتوحشة 

األمر  وهو  البطولة  في 

بمردود  سيعود  الذي 

مستواهم  على  كبير 

مع  االحتكاك  خالل  من 

البادل  العبي  أفضل 

العالم،  مستوى  على 

المستوى  على  بطولتين  خضنا  »لقد  وقال 

مراحل  ألقصى  الوصول  خاللهما  تم  المحلي 

المنتخب  عناصر  معظم  أن  كما  الجاهزية، 

سبق  النسخة  هذه  في  سيشاركون  الذين 

وخاضوا المنافسة النسخة الماضية. 

{ محمد الخنجي

علي الصايغ:

جاهزون للتحدي
قال علي الصايغ العب منتخبنا الوطني للبادل إنه سعيد 

الكبرى  قطر   Ooredoo بطولة  في  مرة  ألول  بالمشاركة 

هذه  في  جيدة  بصورة  للظهور  »نتطلع  وقال  للبادل، 

المهمة  أن  ونعلم  األولى،  للمرة  فيها  أشارك  التي  البطولة 

ستكون صعبة لكننا جاهزون للتحدي، ونعلم أن أفضل 

العبي البادل في العالم والمصنفين األوائل يشاركون في 

هذه البطولة، وهذا تحد كبير بالنسبة لنا أن نشاركهم 

االحتكاك  خالل  من  خبرات  ونكتسب  الملعب  نفس 

واالسكواش  للتنس  القطري  لالتحاد  الشكر  ونقدم  بهم، 

بهذا  عالمية  بطولة  تنظيم  على  الطائرة  والريشة 

المستوى ومنحنا الفرصة للمشاركة واكتساب خبرات 

التي  كبيرة للمستقبل، ونحن نتطلع للظهور بالصورة 

نرجوها ونحقق االستفادة التي نتطلع إليها«.

ريان  زميله  مع  يتشارك  الصايغ  أن  بالذكر  الجدير 

بمواجهة  المهمة  وسيبدأ  الفريق  نفس  الجفيري 

صعبة اليوم في الدور الرئيسي مع الثنائي اإلسباني 

ثنائي  لكن  صعبة  مهمة  وهي  سوس،  ومويا  غيريرو 

العنابي استعد بقوة لتلك المواجهة.

الالعبين  أصغر  أحد  الجفيري  ريان  ويعتبر 

Ooredoo قطر الكبرى للبادل  المشاركين في بطولة 

قدم  حيث  الوطني،  منتخبنا  عناصر  مستوى  على 

الالعب الشاب مستويات مميزة ساهمت في اختياره 

ضمن العناصر التي ستشارك في البطولة، فالالعب 

من مواليد عام 2002.
{ الصايغ والجفيري
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المؤهلة ألولمبياد باريس

انطالق بطولة الدوحة الدولية لقفز الحواجز
أمس  انطلقت  قنا-  الدوحة- 

الدولية  الدوحة  بطولة  منافسات 

دورة  إلى  المؤهلة  الحواجز  لقفز 

»باريس  المقبلة  األولمبية  األلعاب 

.»2024
وتشهد البطولة مشاركة منتخبات 

ومصر  واإلمارات  والسعودية  قطر 

ميدان  على  وتقام  والمغرب، 

الشقب  في  الخارجي  لونجين 

للفروسية  القطري  االتحاد  وينظمها 

مع  بالتعاون  الحديث  والخماسي 

على  قطر  مؤسسة  عضو  الشقب 

مدار يومين متتاليين.

فوز  الفرق  منافسات  وشهدت 

األول  بالمركز  السعودي  المنتخب 

رفقة   2024 باريس  إلى  ليتأهل 

المنتخب اإلماراتي صاحب المركز 

المصري  المنتخب  وحل  الثاني، 

خالل  من  وذلك  الثالث،  المركز  في 

إلى  المؤهلة  الجولة  منافسات 

ارتفاع  على  أقيمت  التي  االولمبياد 

160 سم بجوائز مالية 73 ألف يورو.
أسفرت  الفردي،  منافسات  وفي 

على  أقيمت  التي  األولى  الجولة 

مالية  بجوائز  سم   145 ارتفاع 

السعودي  فوز  عن  يورو،  ألف   30
بالمركز  الراجحي  عبدالرحمن 

الثاني  المركز  في  وحل  األول، 

والمغربي  الكربي،  موفى  االماراتي 

سامي شرقاوي في المركز الثالث.

منافسات  الثالثاء  اليوم  وتختتم 

األولى  بجولتين  البطولة  هذه 

 53 مالية  بجائزة   145 ارتفاع  على 

سم   155 على  والثانية  يورو..  ألف 

بجائزة مالية 98 ألف يورو.

الدهامي  سامي  السعودي  وأشاد 

في  السابعة  المنطقة  رئيس 

التي  للفروسية  الدولي  االتحاد 

قارتي  في  العربية  الدول  تضم 

الجيد  بالتنظيم  وإفريقيا  آسيا 

للفروسية  القطري  االتحاد  قبل  من 

واحدة  في  تقام  التي  البطولة  لهذه 

الخاصة  المنشآت  أفضل  من 

ومتقدما  العالم..  في  بالفروسية 

المتأهلة  الفرق  إلى  بالتهنئة 

المنتخبات  التوفيق لبقية  ومتمنيا 

خاصة  المقبلة،  المنافسات  في 

منتخبات  ألحد  فرصة  هناك  أن 

خطف  على  للمنافسة  المنطقة 

باريس  إلى  التأهل  بطاقات  إحدى 

2024 من خالل البطولة المقامة في 
سبتمبر  شهر  نهاية  في  برشلونة 

المقبل وتستمر حتى شهر أكتوبر 

المقبل.

الشيخ القعقاع بن حمد حضر منافسات األمس

ختام حافل لبطولة قطر الدولية

قطر  بطولة  منافسات  أمس  مساء  اختتمت 

التي  العربية،  الجزيرة  لخيل   12 الـ  الدولية 

سوق  مهرجان  ضمن  أيام   3 مدار  على  أقيمت 

الذي  الرابعة  نسخته  في  للفروسية  واقف 

الهندسي  بالمكتب  االحتفاالت  لجنة  تنظمه 

وسط  للسوق  الغربية  بالساحة  الخاص 

قطر  دولة  من  الخيل  لمالك  كبيرة  مشاركة 

وخارجها ويختتم فعالياته اليوم بمزاد الخيل.

 وحضر منافسات االمس سعادة الشيخ القعقاع 

بن حمد آل ثاني.

من  سمسمة  مربط  ملك  الريان«  »يزيد  وظفر   

قطر بالميدالية الذهبية لألفحل، ونال الفضية 

من  جاكوب  جلين  ملك  فهيم«  جي  »جاي 

ملك  الزوبير«  »نشمي  إلى  والبرونزية  بلجيكا، 

حسن مبارك شداد الهندال من الكويت. 

مربط  ملك  سالمه«  ابن  »بداية  الفرس  وفازت   

لفئة  الذهبية  بالميدالية  )قطر(  من  الجهام 

األفرس، وذهبت الفضية إلى »شيخة الدانات« 

والبرونزية  )قطر(،  الكعبي  علي  الله  عبد  ملك 

إلى »أميرة الوعب« ملك سعادة الشيخ ثاني بن 

الوعب«  »زنوبيا  المهرة  وفازت  ثاني.    آل  حمد 

ملك مربط الوعب من )قطر( بالميدالية الفضية 

ايجا  مربط  ملك  ايجا«  و»قمر  المهرات،  لفئة 

مربط  ملك  النايف«  و»تمارا  بالفضية،  )مصر( 

الشاهين )قطر( بالبرونزية.

األولى  بالمراكز  الفوز  كان  األمهار  فئة  وفي   

»هتيم  بالذهبية  فاز  حيث  قطرية،  لمرابط 

وبالفضية  الحمامة،  مربط  ملك  الوعب« 

المري،  مسعود  منصور  ملك  الفارس«  »شهاب 

وبالبرونزية »ذيبان الريان« ملك مزرعة الريان. 

على  العام  المشرف  النعمة  عبدالرحمن  وقال 

للمهرجان  المنظمة  اللجنة  إن  المهرجان، 

إلى  وصلت  قيمة  مالية  جوائز  خصصت 

الفائزين  على  وزعت  قطري  ريال  مليون   6.4

في  الثامن  حتى  األول  من  األولى،  بالمراكز 

التصفيات ومن األول حتى الثالث في النهائيات.  

المهرجان  من  الحالي  العام  نسخة  أن  وأضاف 

خارجية،  دول  من  الكبيرة  بالمشاركة  تميزت 

على  للمهرجان  المنظمة  اللجنة  حرصت  كما 

نسخة  في  الصغار  للفرسان  مسابقة  تنظيم 

واقف  ما يميز مهرجان سوق  الحالي، وهو  العام 

الخاصة  المهرجانات  من  غيره  عن  للفروسية 

بالخيل بجانب الدخول المجاني للجماهير. 

المهرجان  من  األولى  أيام  الثالثة  أن  إلى  وأشار   

واقف  سوق  بطولة  لمنافسات  تخصيصها  تم 

الدرجة  من  األصيلة  العربية  للخيل  الرابعة 

لخيل  الدولية  قطر  بطولة  ان  موضحا   ..)  A(

أمس  اختتمت  األصيلة  العربية  الجزيرة 

بمشاركة 150 رأسا من الخيل من داخل وخارج 

قطر، ومشيرا إلى ان المهرجان سيختتم بمزاد 

الخيل العربية األصيلة )فئة الجمال(، الفتا إلى 

أن ميزة هذا المزاد هي أن كل خيل تشارك فيه 

 61 مشاركة  وسيشهد  تسترجع  ولن  ستباع 

رأسا من الخيل.

إلى  المهرجان  على  العام  المشرف  وأشار   

الحالي  العام  نسخة  في  شهد  المهرجان  ان 

من  المصاحبة  الفعاليات  من  العديد  تنظيم 

مستلزمات  لبيع  تخصيصها  تم  أكشاك  بينها 

وترفيهية  متنوعة  فعاليات  بجانب  الفروسية، 

القطار  وركوب  البوني  سباق  مثل  لألطفال 

عن  فضال  وغيرها،  األصيلة  العربية  والهجن 

تخصيص أماكن للعائالت.

 ونوه إلى أن اللجنة المنظمة حريصة على إقامة 

وإحياء  للمالك  دعما  سنويا  الفروسية  مهرجان 

لهذا التراث الرتباطه الوثيق بالمجتمع القطري.

من جانبه.. أشاد الحكم سيف الهاجري ومالك 

سوق  لمهرجان  المميز  بالتنظيم  لبرقة  مربط 

الثانية  الدولية  قطر  وبطولة  للفروسية،  واقف 

عشرة لخيل الجزيرة العربية.

جاءت  البطولة  في  المنافسة  الهاجري:  وقال 

قوية للغاية في ظل المستويات العالية للخيل 

المشاركة في المنافسات، ولذا الفوز بالمراكز 

األولى في هذه البطولة لم يكن سهال على االطالق.

قطر  دولة  امتالك  على  الهاجري  سيف  وأكد 

لخيل عربية أصية، مؤكدًا أنها من اوائل الدول 

التي استقطبت الخيل العربية االصيلة. وأشار 

إلى أنهم شاركوا في منافسات االمهر عمر سنة 

التواجد  على  حرصهم  إلى  مشيرا  واالفرس، 

في  مشاركتهم  مؤكدًا  الكثيرة،  البطوالت  في 

الحدث األكبر وهو كأس العالم في كتارا.

عن  العلي  نبيلة  الكويتية  المعلقة  وأعربت 

لها  المنظمة  اللجنة  بتوجيه  الكبيرة  سعادتها 

بالتعليق على منافسات البطولة التي أصبحت 

تشارك  إنها  حيث  خاصة  مكانة  لديها  تحتل 

تراثي  بمذاق  تتميز  وهي  نسخة  اول  منذ  فيها 

التي  البطوالت  كل  في  قبل  من  تألفه  لم  فريد 

العلي  نبيلة  وأشادت  عليها  وتعلق  تحضرها 

بالبطولة الحالية فنيا وتنظيميا وجماهيريا..

والحضور  جميلة  البطولة  أضواء  وأضافت: 

والعربية  القطرية  والمشاركة  التوقعات  فاق 

انها  جماال  البطولة  وزاد  السابقة  النسخ  تفوق 

الدوليين  الحكام  من  كبير  بعدد  استعانت 

الدرجات  فجاءت  األجانب  أو  العرب  من  سواء 

جدا  واقعية  المتنافسة  للخيل  الممنوحة 

عن  راضيا  كان  والكل  شكوى  اية  تحدث  ولم 

لمن  األلقاب  وذهبت  البطولتين  في  التحكيم 

يستحقها.

{  سعادة الشيخ القعقاع بن حمد آل ثاني 

»المزاد« 
يسدل 

الستار على 
مهرجان 

سوق 
واقف 

للفروسية 
اليوم

$ الدوحة

لعام »2022«

ميسي »األفضل« في العالم
ليونيل  األرجنتيني  النجم  اختير 

من  العالم  في  العب  أفضل  ميسي 

القدم،  لكرة  الدولي  االتحاد  قبل 

أقيم  الذي  أمس اإلثنين، في الحفل 

باريس،  الفرنسية  العاصمة  في 

الشخصيات،  من  العديد  بحضور 

السويسري  فيفا  رئيس  بينها 

الخليفي  وناصر  إنفانتينو،  جياني 

جيرمان  سان  باريس  رئيس 

وآخرين.

وجاء اختيار ليو ميسي بعدما كان 

األرجنتين لحصد لقب  قد قاد بالده 

2022، عقب الفوز  كأس العالم قطر 

المنتخب  حساب  على  النهائي  في 

عقب  الترجيح  بركالت  الفرنسي 

واإلضافي  األصلي  بالوقت  التعادل 

.3-3
مميزا  مستوى  قّدم  قد  ميسي  وكان 

النسخة  في  التانجو  منتخب  مع 

االستثنائية التي أقيمت على مالعب 

أبهرت  التي  قطر،  دولة  في  مميزة 

بروح  ظهوره  خالل  من  وذلك  العالم، 

البطولة  طوال  وقتالية  استثنائية 

من  العديد  خالل  لفعاليته  إضافة 

المباريات، منها الهدف الغالي والمهم 

أمام المكسيك.

الثالث  للقب  األرجنتين  وقاد ميسي 

في تاريخها، بعدما كان آخر تتويج 

أرماندو  دييجو  الراحل  مع   1986 في 

أيضًا  توج  ليو  أن  العلم  مع  مارادونا، 

القدم  لكرة  الفرنسي  الدوري  بلقب 

وكذلك  جيرمان  سان  باريس  مع 

كأس األبطال الفرنسي.

العبة،  أفضل  تتويج  أيضا  تم  كما 

وجائزة  ومدربة،  مدرب  وأفضل 

وجائزة  هدف،  ألفضل  بوشكاش 

في  مرمى  وحارسة  حارس  أفضل 

العالم، على النحو التالي:

لالعبة  ذهبت  العبة  أفضل  جائزة 

برشلونة،  العبة  بوتياس  أليكسا 

مدرب  سكالوني  ليونيل  وتوج 

بجائزة  األرجنتيني  المنتخب 

حصدت  فيما  مدرب،  أفضل 

المنتخب  مدربة   – فيخمان  سارينا 

أفضل  جائزة  للسيدات،  اإلنجليزي 

مدربة.

العب  أوليكسي،  مارتشين  وحصل 

على  الخاصة  االحتياجات  ذوي  من 

جائزة بوشكاش ألفضل هدف.

وتوج األرجنتيني إيميليانو مارتينيز 

بينما  مرمى،  حارس  أفضل  جائزة 

إيربس  ماري  السويسرية  حصلت 

– حارسة مرمى مانشستر يونايتد 
على جائزة أفضل حارسة مرمى.
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اللجنة األولمبية تعلن عن تنظيم النسخة الثالثة

الدوحة تستضيف بطولة 
األلعاب الشاطئية »2023«

عن  القطرية  األولمبية  اللجنة  أعلنت  قنا-  الدوحة- 

األولمبية  اللجنة  بطولة  من  الثالثة  النسخة  تنظيم 

التي ستقام من خالل   2023 القطرية لأللعاب الشاطئية 

الحي  شواطئ  على  المقبل  مارس   17 إلى   10 من  الفترة 

الثقافي »كتارا«.

صحفيًا  مؤتمرًا  القطرية  األولمبية  اللجنة  عقدت  وقد 

أمس كشفت من خالله عن كافة التفاصيل التنظيمية 

والفنية للبطولة.

الضوء  المؤتمر  في  البطولة  مدير  عضيبة  راشد  وسلط 

واإلجراءات  المستهدفة  والفئات  البطولة  أهداف  على 

اللجنة  حرص  مؤكدًا  والفنية،  واإلدارية  التنظيمية 

األولمبية القطرية على االرتقاء بالرياضة المجتمعية إلى 

واالجتماعية  البدنية  الصحة  مستوى  ورفع  جديدة  آفاق 

بين أفراد المجتمع المحلي.

أن  إلى  الثالثة  للنسخة  المنظمة  اللجنة  »تطمح  وقال: 

يرتفع عدد المشاركين إلى أكثر من )1000( العب والعبة 

هي:  شاطئية  رياضات  سبع  في  يتنافسون  العام،  هذا 

وكرة  الشاطئية  الطائرة  والكرة  الشاطئية  القدم  كرة 

السلة )33( والمالكمة والكاراتيه والسباحة واإلكوايثلون، 

وذلك في إطار حرص اللجنة األولمبية القطرية على نشر 

ثقافة األلعاب الشاطئية في المجتمع القطري وتشجيع 

أفراد المجتمع للمحافظة على البيئة«.

وأضاف عضيبة »لقد حرصنا على زيادة عدد األلعاب ورفع 

خلفية  على  الثالثة  النسخة  هذه  في  المشاركة  سقف 

ولالستجابة  المجتمع  أفراد  كافة  من  المتزايد  اإلقبال 

في  الشاطئية  الرياضات  وهواة  محبي  من  المتميزة 

النسختين الماضيتين 2020 و2022«.

المنظمة  اللجنة  تخصيص  عن  البطولة  مدير  وكشف 

لجوائز مالية تبلغ 500 ألف ريال قطري للفائزين والفائزات 

أمله  عن  معربا  األلعاب،  مختلف  في  األولى  بالمراكز 

األولمبية  اللجنة  بطولة  من  الثالثة  النسخة  خروج  في 

القطرية لأللعاب الشاطئية 2023 بصورة متميزة.

المؤسسة  عن  ممثال  المناعي  أحمد  أعرب  جهته،  من 

باستضافة  سعادته  عن  »كتارا«،  الثقافي  للحي  العامة 

القطرية  األولمبية  اللجنة  بطولة  من  الثالثة  النسخة 

لأللعاب الشاطئية 2023.. قائال:»إن ) كتارا( اعتادت على 

الرياضية  ضمنها  ومن  المختلفة  األحداث  استضافة 

االولمبية  اللجنة  مع  الشراكة  هذه  خالل  من  وتتطلع 

اللجنة  بطولة  من  متميزة  نسخة  تنظيم  إلى  القطرية 

األولمبية لأللعاب الشاطئية«. 

إن  البطولة  مدير  نائب  غانم  عبدالعزيز  قال  بدوره 

المجتمعية  واألنشطة  الفعاليات  ضمن  تندرج  البطولة 

لتشجيع  القطرية  األولمبية  اللجنة  تنظمها  التي 

الرياضية  األنشطة  ممارسة  على  المجتمع  أفراد  كافة 

واللياقة  الصحة  على  الحفاظ  في  اإليجابي  لتأثيرها 

من  الفرد  شخصية  بناء  في  والمساهمة  البدنية، 

والعقلية،  والنفسية  والصحية  االجتماعية  الناحية 

تشجيع  على  القطرية  األولمبية  اللجنة  تحرص  ولذلك 

وصحي  إيجابي  حياة  كأسلوب  الرياضية  المشاركات 

في جميع قطاعات وفئات المجتمع القطري.

{ من المؤتمر الصحفي

بمشاركة »600« شخص 

الدوحة تستضيف المؤتمر 
الطبي السابع لالتحاد اآلسيوي

المؤتمر  الستضافة  الدوحة  تستعد 

لكرة  اآلسيوي  لالتحاد  السابع  الطبي 

ويستمر  المقبل،  الخميس  يوم  القدم 

حتى السادس من مارس 2023، تحت 

 - الرياضي  والطب  القدم  »كرة  شعار 

االحتفال بالتنوع«، بمشاركة أكثر من 

600 مشارك من كافة أنحاء العالم.
الطبي  المؤتمر  تنظيم  وسيتم 

اآلسيوي  االتحادين  بين  بالشراكة 

ومستشفى  القدم  لكرة  والقطري 

والطب  العظام  لجراحة  سبيتار 

شبكة  من  مركز  أول  وهو  الرياضي، 

لالتحاد  التابعة  الطبي  التميز  مراكز 

القدم  لكرة  اآلسيوي  واالتحاد  الدولي 

يستضيف هذا المؤتمر المرموق.

الشيخ  قال  الترحيبية،  رسالته  وفي 

رئيس  خليفة  آل  إبراهيم  بن  سلمان 

»هذه  القدم:  لكرة  اآلسيوي  االتحاد 

للخبراء  المثالية  المنصة  هي 

أحدث  لمشاركة  المعروفين  الطبيين 

في  واألبحاث  والتطورات  المعلومات 

أيضا فرصة  إنها  الرياضة.  مجال علوم 

ومناقشة  تعلم  أجل  من  للمشاركين 

كرة  العبي  لصالح  الممارسات  أفضل 

القدم والرياضة«.

والطب  القدم  »كرة  شعار  وتحت 

الرياضي - االحتفال بالتنوع«، سيجمع 

هذا الحدث مرة أخرى خبراء عالميين 

أحدث  ومناقشة  لمشاركة  مشهورين 

األطباء  مع  العلمية  الطبية  التطورات 

الصحية  الرعاية  مهنة  وممارسي 

في  والمتخصصين  المساعدين 

بين  من  والطب،  الرياضية  العلوم 

مشاركين آخرين.

خالل  التمهيدي،  المؤتمر  يشتمل 

على  مارس،   3 إلى   2 من  الفترة 

الحقن  تتناول  وجلسات  عمل  ورش 

الصوتية  فوق  بالموجات  الموجهة 

الطوارئ  وطب  والعظام  للعضالت 

العالج  وأخصائيي  القدم  لكرة 

الطبيعي الرياضي وإجراءات مكافحة 

المنشطات.

المقرر  الرئيسي  الطبي  المؤتمر  أما 

مارس،   6 إلى   4 من  الفترة  خالل  عقده 

رئيسية  كلمات  يتضمن  سوف  فهو 

ملصقات  وعروض  وندوات  ومحاضرات 

سيسلط  كما  طبية،  عمل  وورش 

بعد  القدم  كرة  عودة  على  الضوء 

تطورت  وكيف   )19  - )كوفيد  جائحة 

اللعبة من حيث التنوع والشمول.

استعدادًا لخوض نهائيات آسيا المؤهلة لكأس العالم

كشف قائمة عنابي الشباب

يواصل منتخبنا الوطني تحت 20 عاما تحضيراته لخوض 

نهائيات كأس آسيا 2023 التي ستنطلق غدًا في أوزبكستان 

والمؤهلة لنهائيات كأس العالم.

إلى  البعثة  وصول  بعد  بقوة  تدريباته  منتخبنا  وخاض 

أوزبكستان، حيث قام سعادة السفير السيد حسن حمزة 

بزيارة  أوزبكستان،  جمهورية  لدى  قطر  دولة  سفير  هاشم، 

20 سنة في مقر إقامتهم في  لبعثة منتخبنا الوطني تحت 

الكبير  التركيز  من  حالة  منتخبنا  ويعيش  أوزبكستان. 

استعدادًا لضربة البداية، حيث تقام المنافسات على مدار 

19 يوما، وذلك في مدينتي طشقند وفيرغانا، ويتنافس 16 
منتخبا على الفوز باللقب القاري.

الذي  العنابي  المنتخب  قائمة  الكرة  اتحاد  أمس  أعلن  وقد 

في  عشرة  الخامسة  للمرة  القارية  بالنهائيات  يشارك 

أحمد  محمد،  علي  وهم:  العبا   23 القائمة  وضمت  تاريخه، 

ابراهيم  مازن،  سامي  )الدحيل(  محمد  يونس  رياض، 

الحسين،  الهاشمي  )الريان(،  السيد  مصطفى  الحسن، 

أمير حسن، محمد خالد )العربي(، مهدي المعجبه )السد(، 

الخطيب، نبيل عرفان  )األهلي(، يوسف  جاسم الشرشني 

محمد  محمد،  أيوب  )السيلية(،  العوض  اواب  )الوكرة(، 

منصور، سيف الدين حسن )الغرافة(، مبارك شنان، حسن 

االسباني(،  ليونيسا  )كولتورال  عصام  مصطفى  الغريب، 

أحمد الراوي، راشد العبدالله )الكوركون االسباني(، شلبان 

عبدالله )أوبين البلجيكي(.

إيناكي  االسباني  المدرب  يقوده  الذي  »العنابي«  ويستهل   

بمواجهة  غدا  القارية  النهائيات  في  مشواره  جونزاليس 

نظيره اإليراني الذي حقق اللقب في 4 مناسبات سابقة من 

استاد  ويستضيف   ،)1976  ،1975  ،1974  ،1973( أعوام  قبل 

منافسات  ضمن  المواجهة  فيرغانا  مدينة  في  االستقالل 

المجموعة الثانية التي تضم كال من أستراليا وصيف بطل 

في  النهائي  قبل  الدور  بلغ  الذي  فيتنام  ومنتخب   2010 عام 

نسخة عام 2016 حيث يلتقيان على الملعب ذاته في اليوم 

نفسه. 

المضيف  أوزبكستان  منتخب  يلتقي  ذاته،  الصعيد  على 

استاد  على  األربعاء  غدا   1994 نسخة  بطل  سوريا  مع 

بونيودكور في طشقند ضمن المجموعة األولى، التي تشهد 

البطولة،  بلقب  الفوز  لهما  سبق  منتخبين  بين  مواجهة 

وهما إندونيسيا والعراق، وذلك على استاد لوكوموتيف في 

طشقند. وتنطلق مباريات المجموعة الثالثة يوم الخميس 

الجنوبية  كوريا  مع  عمان  منتخب  يتواجه  حيث  المقبل، 

التي توجت بلقب البطولة 12 مرة، وذلك على استاد جار في 

طشقند، ويليها لقاء المنتخب األردني مع طاجيكستان على 

استاد لوكوموتيف. وتقام يوم الجمعة المقبل الجولة األولى 

منتخب  يواجه  حيث  الرابعة،  المجموعة  منافسات  من 

اليابان نظيره الصيني، تعقبها مواجهة منتخب السعودية 

أول  ليكون  األول  يتطلع  حيث  وقرغيزستان  اللقب  حامل 

منتخب يفوز بألقاب متتالية منذ أن فعلت كوريا الجنوبية 

ذلك عامي 2002 و2004.

{ لقطة جماعية للعنابي تحت »20« عاما

سفيرنا في أوزبكستان يزور البعثة.. والمنتخب يستعد لمواجهة إيران

عادل النجار كتب

في العاصمة المصرية القاهرة أمس

الجامعة العربية تكرم رئيس »األمن الرياضي«
األمين  أبوالغيط  أحمد  السيد  قام 

العربية،  الدول  لجامعة  العام 

حنزاب  بن  محمد  السيد  بتكريم 

رئيس مجلس إدارة المركز الدولي 

الدوحة-  -مقره  الرياضي  لألمن 

الشخصيات  من  عدد  ضمن 

إطار  في  وذلك  البارزة،  العربية 

للنسخة  العربية  الجامعة  تنظيم 

للتنمية  العربي  اليوم  من  األولى 

بمقر  انعقد  الذي   2023 المستدامة 

األمانة العامة للجامعة في العاصمة 

المصرية القاهرة.

هو  حنزاب  بن  محمد  وكان 

الوحيدة  العربية  الشخصية 

من  الرياضة  مجال  في  المنخرطة 

إلى  المكرمة  الشخصيات  بين 

الشخصيات  من  العديد  جانب 

العام  القطاعين  من  والمسؤولين 

المجتمع  ومنظمات  والخاص 

المدني.

الدول  لجامعة  العام  األمين  وأشاد 

محمد  السيد  بجهود  العربية 

إدارة  مجلس  رئيس  حنزاب  بن 

على  الرياضي  لألمن  الدولي  المركز 

مؤكدا  الماضية..  السنوات  مدار 

إدارة  مجلس  رئيس  تكريم  أن 

جاء  الرياضي  لألمن  الدولي  المركز 

واإلشادة  التقدير  ويعكس  مستحقا 

أهداف  تنفيذ  أجل  من  بجهوده 

2030 والنهوض  التنمية المستدامة 

الصعيد  على  التنموي  بالعمل 

العربي من خالل الرياضة.

وكان المركز الدولي لألمن الرياضي 

العام  األمين  من  خطابا  تلقى  قد 

بن  فيه  دعا  العربية  للجامعة 

األولى  النسخة  لحضور  حنزاب 

لالستدامة  العربي  اليوم  أعمال  من 

ممثلي  من  عدد  فيها  شارك  التي 

الهيئات  ورؤساء  العربية  الحكومات 

وممثلي  الخاص  والقطاع  الرسمية 

منظمات المجتمع العربي المدني.

إن  حنزاب  بن  قال  جهته،  من 

المستمر  وبالدعم  الدولي  المركز 

دولية  مرجعية  أصبح  قطر  دولة  من 

والنزاهة  الرياضي  واألمن  للسالمة 

ما  الدعم  هذا  ولوال  الرياضة  في 

المستويات  تلك  إلى  المركز  وصل 

مشيدا  والعربية..  العالمية 

اليوم  من  األولى  النسخة  بتنظيم 

العربي لالستدامة 2023.

وأثنى بن حنزاب على جهود جامعة 

التنمية  مجال  في  العربية  الدول 

الستدامة  مهم  كإطار  المستدامة 

واالقتصادية  االجتماعية  األبعاد 

والبيئية وكذلك الجوانب الرياضية 

الرياضة  فيه  أصبحت  وقت  في 

مهما  ورافدا  لالستثمار  خصبا  مجاال 

الكثير  في  اإلجمالي  المحلي  للناتج 

من دول العالم.

ندى  السيدة  قالت  جانبها،  من 

التنمية  إدارة  مدير  العجيزي، 

الدولي  والتعاون  المستدامة 

تكريم  إن  العربية،  الدول  بجامعة 

إطار  في  يأتي  حنزاب  بن  محمد 

العربية  الدول  جامعة  مساعي 

البارزة  جهوده  على  الضوء  لتسليط 

المستدامة  بالتنمية  يتعلق  فيما 

إلى أن  الرياضي.. الفتة  في المجال 

قدوة  تمثل  المكرمة  الشخصيات 

للمركز  أن  إلى  ومشيرة  بها  يحتذى 

مبادرات  الرياضي  لألمن  الدولي 

بمستوى  االرتقاء  تستهدف  مهمة 

برنامج  سيما  ال  اإلنساني  الرفاه 

»سيف ذا دريم« الذي أصبح نموذجا 

عبر  الشباب  وتمكين  إللهام  عالميا 

استخدام الرياضة كوسيلة ومحفز 

إيجابي لتطوير المجتمعات.

العالم  كأس  أن  العجيزي  وأكدت 

نجاحا  حقق   2022 قطر   FIFA
البناء  يمكن  كبير  إرثا  وترك  هائال 

التنمية  إدارة  أن  إلى  عليه.. مشيرة 

الدولي  والتعاون  المستدامة 

للعمل  تتطلع  العربية  بالجامعة 

بشكل أوثق مع المركز الدولي لألمن 

الرياضي  الجانب  في  الرياضي 

بما  المستدامة  بالتنمية  المتعلق 

العربي  الشباب  تطلعات  يخدم 

بمفاهيم  للتوعية  ثقافة  وتكريس 

األمم  أهداف  وتحقيق  االستدامة 

وإيجاد  المجال  هذا  في  المتحدة 

رفاه  أجل  من  داعم  عربي  مناخ 

الشعوب العربية.

العطية يفوز بالمرحلة األولى برالي أبوظبي
ناصر  القطري  السائق  حقق  قنا-  أبوظبي- 

األولى  بالمرحلة  الفوز  العطية  صالح 

الثانية  النسخة  منافسات  ضمن 

أبوظبي  رالي  من  والثالثين 

الجولة  يشكل  الذي  الصحراوي، 

العالم  كأس  بطولة  من  الثانية 

رايد  )رالي  الصحراوية  للراليات 

.)2023 -

وقطع العطية بصحبة مالحه 

على  بوميل  ماثيو  الفرنسي 

متن سيارة »تويوتا هايلوكس 

مسافتها  البالغ  المرحلة  تي1« 

اإلجمالية 404 كم، بواقع مسافة 

ومسافة  كلم،   242 بلغت  خاصة 

زمن  في  كلم،   162 بلغت  انتقالية 

ثانية،  و51  دقائق  و8  ساعات   3 قدره 

الجنوب  عن  دقيقة   5.51 بفارق  متفوقا 

حل  الذي  التيجان  هاندريك  إفريقي 

عن  دقيقة   5.54 وبفارق  ثانيا، 

الذي  الراجحي  يزيد  السعودي 

احتل المركز الثالث.

العطية  تصدر  الفوز  وبهذا 

بعد  للرالي  العام  الترتيب 

أمس  االستعراضية  المرحلة 

ومرحلة اليوم، بتوقيت إجمالي 

و36  دقيقة  و13  ساعات   3 قدره 

عن  دقيقة   6.05 بفارق  ثانية، 

ثاني  الراجحي  يزيد  السعودي 

الجنوب  جاء  فيما  العام،  الترتيب 

إفريقي هاندريك التيجان في المركز 

الثالث للترتيب العام بفارق 6.18 دقيقة 

عن المتصدر.


