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مسيمير يتفوق على الخريطيات
تمكن نادي مسيمير من تحقيق فوز مهم على الخريطيات، بنتيجة 3 / 2، في 

الجولة التاسعة من دوري الدرجة الثانية، خالل اللقاء الذي أقيم على استاد 

سعود بن عبدالرحمن بنادي الوكرة. وسجل ثالثية مسيمير كل من محمد 

فخري الناصر في الدقيقة 33، ودوس سانتوس في الدقيقة 44، فيما أضاف 

عمر عبدالله الهدف الثالث في الدقيقة 90+4. بينما سجل هدفي الخريطيات 

كل من ماجد سالمين في الدقيقة 45+1، ومحمد طالب عفيفة في الدقيقة 

90. وانتهت مباراة لوسيل ومعيذر بالتعادل اإليجابي بين الفريقين، بنتيجة 
1/ 1، خالل المباراة التي أقيمت أمس على ملعب لوسيل.

برئاسة الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد 

تشكيل اللجنة المنظمة لكأس آسيا

القطري  لالتحاد  التنفيذي  المكتب  أصدر 

 2023 لعام   )13( رقم  القرار  القدم  لكرة 

المحلية  اللجنة  بتشكيل  والخاص 

 2023 آسيا  أمم  كأس  لبطولة  المنظمة 

خليفة  بن  حمد  الشيخ  سعادة  برئاسة 

راشد  جاسم  والسيد  ثاني  آل  أحمد  بن 

البوعينين نائبًا للرئيس.

وبعضوية كل من السيد أحمد عبدالعزيز 

المهندي  خليل  إبراهيم  والسيد  البوعينين 

منصور  والسيد  بالن،  طالب  هاني  والسيد 

علي  غانم  والسيد  األنصاري،  محمد 

السويدي،  خليفة  محمد  والسيد  الكواري، 

وممثٍل من وزارة الداخلية.

محمد  منصور  السيد  تعيين  تم  كما 

األنصاري األمين العام لالتحاد القطري لكرة 

اللجنة  في  عضويته  إلى  باإلضافة  القدم، 

المنظمة المحلية مديرًا عامًا للبطولة.

الفترة  في  البطولة  ُتقام  أن  المقرر  ومن  هذا 

في   2024 فبراير   10 إلى   2024 يناير   12 من 

دولة قطر.

على  القدم  لكرة  اآلسيوي  االتحاد  واستقر 

كأس  استضافة  حق  ومنحها  قطر  دولة 

بعد  وذلك  الصين،  من  بدال   2023 آسيا 

من  وإندونيسيا  الجنوبية  كوريا  انسحاب 

سباق الترشح لتنظيم البطولة.

حق  نالت  قد  الصين  كانت   ،2019 وعام 

عن  تخلت  لكنها  النهائيات،  استضافة 

بسبب  العام  هذا  سابق  وقت  في  التنظيم 

كورونا  فيروس  انتشار  من  الحد  جهود 

رئيس  سّلم  قد  وكان   .)19  - )كوفيد 

البحريني سلمان  االتحاد اآلسيوي، الشيخ 

استضافة  شهادة  خليفة،  آل  إبراهيم  بن 

القطري،  االتحاد  لرئيس  آسيا  لكأس  قطر 

ثاني،  آل  أحمد  بن  خليفة  بن  حمد  الشيخ 

فيها  تستضيف  التي  الثالثة  المرة  لتكون 

 1988 نسختي  بعد  القارية  النهائيات  قطر 

كأس  استضافت  أن  لقطر،  وسبق  و2011. 

السعودية  توجت  عندما   ،1988 عام  آسيا 

الجنوبية  كوريا  حساب  على  باللقب 

2011 عندما توجت  بركالت الترجيح، وعام 

اليابان على حساب أستراليا بعد التمديد.

من   2019 عام  لقب  منتخبنا  أحرز  وقد 

سنوات   4 كل  مرة  تقام  التي  البطولة 

يملك  حين  في   ،1956 عام  وافتتحت 

 4( بألقابها  القياسي  الرقم  اليابان  منتخب 

 3( وإيران  السعودية  من  كل  يليه  مرات( 

مرات(.

البوعينين نائبًا للرئيس 
واألنصاري مديرا للبطولة

دعــم كبـيـــر للشـــمــال
قــبــــل مواجـــهـة قــطـر
شهدت تدريبات فريق الكرة بنادي الشمال التي أقيمت 

مساء أمس الثالثاء، مساندة كبيرة من قبل إدارة 

النادي وقطاع الفئات السنية، وذلك لمساندة الفريق 

قبل مواجهة نادي قطر في الجولة 16من الدوري .

وحرص على حضور تدريب أمس، إبراهيم عبد الله 

حسين السادة رئيس النادي، وعبد الله شمسان 

السادة نائب الرئيس، وإبراهيم حسين مدير النادي، 

ومشعل مقبل العلي رئيس جهاز الكرة، وأحمد السادة 

مدير الفريق، ومحمد المناعي رئيس قطاع الفئات 

السنية ومحمد عيسى الكبيسي العب الشمال 

السابق، وعلي حمد المستشار الفني وطه عيسى 

المسؤول اإلعالمي بالنادي، وعدد من مدربين الفئات 

السنية بالنادي.

من جهة أخرى.. كرم الجهاز اإلداري لفريق الكرة بنادي 

الشمال برئاسة مشعل مقبل العلي، جمشير عامل 

المهمات بالفريق، وذلك قبل مغادرته وعودته إلى بالده 

وقام مشعل مقبل العلي بإهداء جمشير درع النادي 

تكريمًا له، وحرص العبو الشمال والجهاز الفني على 

التواجد في االحتفالية .

ناصر الخليفي:

ميسي »فخر« سان جيرمان
باريس  نادي  رئيس  الخليفي،  ناصر  هنأ 

ليونيل  األرجنتيني  النجم  جيرمان،  سان 

بجائزة  فوزه  على  الفريق،  مهاجم  ميسي، 

أفضل العب في العالم.

للنادي  الرسمي  الموقع  عبر  الخليفي  وقال 

ليونيل  أجل  من  جدا  »سعيد  الباريسي: 

باريس  العبي  أحد  بفوز  وفخور  ميسي، 

في  العب  ألفضل  فيفا  بجائزة  جيرمان  سان 

العام«.

مبابي،  كيليان  أهنئ  أن  أود  »كما  وأضاف: 

حكيمي  وأشرف   ،2022 قطر  مونديال  هداف 

المثالية  التشكيلة  في  تواجدهما  على 

ألفضل 11 العبا في العالم«.

وزاد: »تواجد 3 العبين في التشكيلة المثالية 

في  زمالئهم  ولباقي  لهم،  حافزا  يمثل  للفيفا، 

الفريق«.

جميع  »أشكر  بالقول:  تهنئته  الخليفي  وأتم 

العبي باريس سان جيرمان، الذين ساعدوا 

بهذه  الفوز  على  وحكيمي  ومبابي  ميسي 

الجوائز«.

التشكيل  في  جيرمان  سان  ثالثي  وتواجد 

فان  »كورتوا،  من:  كل  رفقة  المثالي 

مودريتش،  بروين،  دي  كانسيلو،  دايك، 

كاسيميرو، بنزيما، هاالند«.

ميسي  ليونيل  األرجنتيني  النجم  واختير 

االتحاد  قبل  من  العالم  في  العب  أفضل 

أقيم  الذي  الحفل  في  القدم،  لكرة  الدولي 

بحضور  باريس  الفرنسية  العاصمة  في 

رئيس  بينها  من  الشخصيات،  من  العديد 

وناصر  إنفانتينو،  جياني  السويسري  فيفا 

جيرمان  سان  باريس  رئيس  الخليفي 

وآخرون.

قد  كان  بعدما  ميسي  ليو  اختيار  وجاء 

كأس  لقب  حصد  إلى  األرجنتين  بالده  قاد 

النهائي  في  الفوز  عقب   ،2022 قطر  العالم 

بركالت  الفرنسي  المنتخب  حساب  على 

األصلي  بالوقتين  التعادل  بعد  الترجيح 

واإلضافي 3-3.

مع  مميزًا  مستوى  قّدم  قد  ميسي  وكان 

االستثنائية  النسخة  في  التانغو  منتخب 

التي أقيمت على مالعب مميزة في دولة قطر، 

ظهوره  خالل  من  وذلك  العالم،  أبهرت  التي 

البطولة،  طوال  وقتالية  استثنائية  بروح 

إضافة لفعاليته خالل العديد من المباريات، 

منها الهدف الغالي والمهم أمام المكسيك.

الثالث في  اللقب  إلى  وقاد ميسي األرجنتين 

تاريخها، بعدما كان آخر تتويج في 1986 مع 

العلم أن  أرماندو مارادونا، مع  الراحل دييجو 

لكرة  الفرنسي  الدوري  بلقب  أيضًا  توج  ليو 

وكذلك  جيرمان،  سان  باريس  مع  القدم 

كأس األبطال الفرنسي.

{  ميسي ومبابي وحكيمي 

{  ناصر الخليفي 

بمواجهة إيران اليوم

عنابي الشباب يبدأ المهمة اآلسيوية
يبدأ المنتخب القطري لكرة القدم اليوم مشواره 

في نهائيات كأس آسيا 2023، التي تستضيفها 

أوزبكستان والمؤهلة لنهائيات كأس العالم، 

بمواجهة المنتخب اإليراني على استاد االستقالل 

في مدينة / فيرغانا/ ، ضمن منافسات المجموعة 

الثانية من البطولة التي يحمل لقبها المنتخب 

السعودي.

وتمكن المنتخب من خوض فترة إعداد جيدة 

خالل األشهر الماضية، خاض خاللها العديد 

من المباريات، فضال عن معسكره الداخلي في 

أكاديمية التفوق الرياضي أسباير، ووصل لدرجة 

الجاهزية المطلوبة.

ويسعى لتقديم نسخة مميزة وتحقيق نتائج 

الفتة تساهم في وصوله إلى مونديال الشباب 

للمرة الخامسة في تاريخه، عطفا على مشواره 

الناجح في التصفيات، حين تصدر المجموعة 

الثانية بالعالمة الكاملة برصيد )12( نقطة 

جمعها من )4( انتصارات متتالية، حيث فاز على 

كل من منتخبات نيبال، وبوتان، وبنغالديش 

ثم البحرين، مقابل 7 نقاط لكل من البحرين 

وبنغالديش، و3 نقاط لبوتان، في حين بقي رصيد 

نيبال خاليا من النقاط، وسجل 14 هدفا، مقابل 

دخول هدف واحد فقط في مرماه.

وخاض المنتخب تدريباته اليوم على استاد 

االستقالل، وقد حرص خاللها الجهاز الفني على 

وضع اللمسات األخيرة واختيار التشكيلة الذي 

سيخوض به لقاء الغد، كما ركز على بعض 

النقاط المتعلقة بالمنتخب المنافس، ومنح 

واجبات خاصة لبعض الالعبين، وشدد على 

ضرورة اللعب بتركيز كبير على مدار دقائق 

المباراة.

ويعول المدرب اإلسباني غونزاليس على مجموعة 

واعدة من الالعبين، في مقدمتهم جاسم الشرشني 

والهاشمي الحسين، إلى جانب العب الكوركون 

اإلسباني أحمد الراوي وزميله شلبان عبدالله، 

المحترف في صفوف أوبين البلجيكي، فضال عن 

ثالثي كولتورال ليونيسا اإلسباني مصطفى عصام 

ومبارك شنان وحسن الغريب.

مدرب إيران:

ندرك قوة المنتخب القطري
المنتخب  مدرب  مرفاوي  عبدالصمد  قال 

إن  الصحفي:  المؤتمر  خالل  اإليراني، 

قوي  بشكل  للظهور  يسعى  بالده  منتخب 

أهمية  على  مشددا  القارية،  النهائيات  في 

ظل  في  اإليرانية  للكرة  بالنسبة  البطولة 

تواجد أفضل المنتخبات في قارة آسيا.

معهم  نتنافس  أن  نريد  »نحن  وأضاف: 

إظهار مستوى قدراتنا، ومنتخب  من أجل 

جيد  بعمل  قاموا  وهم  كبير،  فريق  قطر 

قمنا  أيضا  نحن  ولكن  التصفيات،  خالل 

باألمر ذاته في مشوار بلوغ النهائيات، وكال 

الفريقين قوي، ولكنني آمل أن نقدم أفضل 

ما بوسعنا خالل المواجهة«.

العبين  منتخبه  امتالك  مرفاوي  وأبرز 

أمام  المنافسة  على  القدرة  لهم  موهوبين، 

وسوف  آسيا،  قارة  في  المنتخبات  أفضل 

أجل  من  بوسعهم  ما  أفضل  يقدمون 

تحقيق النتائج المنتظرة.

مدرب منتخبنا:

تنتظرنا مواجهة صعبة
أباديا  إيناكي  اإلسباني  أكد 

غونزاليس، المدير الفني للمنتخب 

القطري، جاهزية المنتخب لمواجهة 

على  اإليراني  نظيره  أمام  االستهالل 

)فرغانا(  مدينة  في  االستقالل  استاد 

الثانية  المجموعة  منافسات  ضمن 

 20 تحت  آسيا  كأس  بطولة  من 

أوزبكستان  تستضيفها  التي  عاما، 

والمؤهلة لنهائيات كأس العالم.

المؤتمر  خالل  غونزاليس،  وقال 

المواجهة:  يسبق  الذي  الصحفي 

للبطولة،  جيد  بشكل  »استعددنا 

تقديم  على  الالعبين  قدرة  في  وأثق 

أنفسهم بالصورة المأمولة«، مضيفا: 

أمام  غدا  صعبة  مباراة  »تنتظرنا 

في  الحال  هو  كما  قوي  منافس 

االفتتاحية  الجولة  مباريات  جميع 

على  ينصب  وتركيزنا  البطولة،  في 

تقديم العرض المرجو«.

منافسة  البطولة  تشهد  أن  وتوقع 

المنتخبات  جميع  بين  قوية 

جائحة  أن  معتبرا  المشاركة، 

فرص  بضياع  تسببت  كورونا 

يجعلهم  ما  الشباب،  الالعبين  على 

هذه  في  للمشاركة  متحمسين 

البطولة.

متكافئة  ستكون  الفرق  كل  أن  وذكر 

المنتخب  أن  إال  الجودة،  ناحية  من 

على  للمنافسة  يتطلع  القطري 

المنتخبات  بقية  ومواجهة  اللقب 

بقوة واندفاع، مشيرا إلى أن منتخب 

الحالي هو جزء من مشروع  الشباب 

أفضل  ينتقل  أن  خالله  من  يتوقع 

الوطني  المنتخب  إلى  فيه  الالعبين 

األول.

للمنتخب  الفني  المدير  وختم 

المؤتمر  في  تصريحاته  القطري، 

الصحفي، بالتأكيد على أن البطولة 

إلظهار  لالعبين  كبيرة  فرصة  تعد 

تدون  كونها  وإمكانياتهم  قدراتهم 

القاري  المستوى  على  األول  ظهورهم 

المشاركة  عليهم  تعذرت  أن  بعد 

بسبب  للناشئين  آسيا  كأس  في 

وهدف   ،)19  - )كوفيد  جائحة 

إيجابية  نتائج  تحقيق  الجميع 

تسعد الجماهير القطرية.

عادل النجار كتب
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كشفت اللجنة المنظمة 
لسباق الهجن برنامج 

المهرجان السنوي لسباق 
الهجن العربية األصيلة 

على سيف حضرة صاحب 
السمو الشيخ تميم بن 
حمد آل ثاني أمير البالد 

المفدى )حفظه الله 
ورعاه( على مدار 431 شوطا 

بالميدانين )الشيحانية 
ولبصير( و44 رمزًا وسيارات.

وينتظر الكثير من مالك 
الهجن وعشاق رياضة 

التراث في قطر انطالقة 
هذا المهرجان الختامي 

الكبير لموسم )2023-2022( 
بعد مهرجاني المؤسس 

ومهرجان سمو األمير 
الوالد.

ويحظى المهرجان هذا العام بجوائز 

ونقديه  نقدية(  )سيارات  عينيه 

قيمة بلغت 44 رمزا )16 ذهبيا لهجن 

الشيوخ(  والسعادة  السمو  أصحاب 

و)28 رمزًا فضيًا لهجن أبناء القبائل( 

والسيف  الفضي  السيف  أبرزهم 

عينية  جوائز  وكذلك  الذهبي، 

بالمراكز  للفائزين  )سيارات نقدية( 

من  الهجن  عليها  تتنافس  األولى 

الفئات  لجميع  شوطًا   372 خالل 

)الشحانية(  ميدان  في  العمرية 

وحتى   2023 /3 /4 السبت  من  بداية 

من  يوما   13 الـ  مدار  16/ 3/ 2023على 
الحيل  سن  وحتى  الحقايق  سن 

ثالثة  أول  إلى  باإلضافة  والزمول، 

أشواط من سباق الهجن التراثي.

الوطني  قطر  بنك  وسيكون 

الزمول  لشوط  الراعي  هو   QNB
اليوم  قبل  ما  باليوم  الرئيسي 

وسيقدم  العامة(  )لألشواط  الختامي 

1.500.000 ريال للفائز بالمركز األول 
ضمن  الفضي،  للخنجر  باإلضافة 

ليوم  المسائية  الفترة  منافسات 

2023 من مهرجان  15 مارس  األربعاء 

حضرة صاحب السمو الشيخ تميم 

بن حمد آل ثاني أمير البالد المفدى 

ميدان  على  األصيلة  العربية  للهجن 

الشيحانية.

قطر«  »شل  لشركة  بالنسبة  أما 

الخنجر  لشوط  الراعي  ستكون 

الفضي للزمول العمانيات )لألشواط 

ما  اليوم  منافسات  ضمن  عامة(، 

حضرة  مهرجان  من  الختامي  قبل 

بن  تميم  الشيخ  السمو  صاحب 

المفدى  البالد  أمير  ثاني  آل  حمد 

ميدان  على  األصيلة  العربية  للهجن 

الشيحانية.

جائزة  قطر«  »شل  شركة  وستقدم 

للفائز  ريال  1.000.000 مليون  نقدية 

بالمركز األول.

الفضي  الخنجر  لشوط  الراعي  أما 

شركة  فسيكون  العمانيات  للزمول 

جائزة  بتقديمها   OOREDOO
)لألشواط  ريال   1.000.000 نقدية 

ما  اليوم  منافسات  ضمن  العامة( 

الختامي  قبل 

السمو  صاحب  حضرة  مهرجان  من 

ثاني  آل  حمد  بن  تميم  الشيخ 

العربية  للهجن  المفدى  البالد  أمير 

األصيلة على ميدان الشيحانية.

أشواط إنتاج قطر

األول  المراكز  جوائز  وستكون 

جوائز  عشر  االثني  لألشواط 

الشروط  وجاءت  )سيارات(،  عينية 

بأشواط  للمشاركة  والتعليمات 

قطر  إنتاج  والجذاع  واللقايا  الحقايق 

المطية  أن تكون  التالي:  النحو  على 

إنتاج  ومن  قطر  دولة  في  مولودة 

ذرب،  مختبر  لدى  المثبتة  الفحول 

وأن يكون تثبيت )الفحل( عن طريق 

الهجن،  لسباق  المنظمة  اللجنة 

حيث   )DNA( مختبر  من  وصادرة 

صادرة  تثبيت  بطاقة  للمطية  يكون 

من مختبر ذرب.

المنظمة  اللجنة  نوهت  كما 

المشاركة  أن  على  الهجن  لسباق 

إنتاج  جذاع  ولقايا  حقايق  بأشواط 

بسن  الهجن  لجميع  مفتوحة  قطر 

الحقايق واللقايا سواء )هجن اإلنتاج 

المشتريات(،  هجن  أو  الشخصي 

يشارك  أن  مالك  ألي  يحق  إنه  حيث 

الشروط  توافرت  إذا  باألشواط 

كانت  وإن  حتى  ذكرها  السالف 

المطية من هجن المشتريات. 

إضافة شوط ضمن 
سباق الهجن التراثي

اللجنة  حرص  عليه  المتعارف  من 

إقامة  الهجن  لسباق  المنظمة 

ضمن  التراثية  للهجن  سباقات 

ومنها  الكبرى  المهرجانات  فعاليات 

الهجن  لسباق  السنوي  المهرجان 

العربية األصيلة على سيف حضرة 

الشيخ  السمو  صاحب 

تميم 

بن حمد آل ثاني أمير البالد المفدى 

الله  )حفظه   2023  -  2022 لموسم 

رياضه  على  للحفاظ  وذلك  ورعاه( 

هائاًل،  إقباال  يشهد  ما  ودائمًا  التراث 

هناك  سيكون  المرة  هذه  ولكن 

شوط  إضافة  سيتم  حيث  اختالف 

)االتحاد العربي( اليها لتصبح اربعة 

أشواط بدال من ثالثة أشواط للفئات 

للراكب  عاما   45 ـ   18 من  العمرية 

البشري.

جوائز نقدية ضخمة 
لشوط السيف الفضي

ألف  و500  ماليين   10 تخصيص  تم 

بواقع  مفتوح«،  »الحيل  لشوط  ريال 

بالسيف  للفائز  ماليين   5.000.000
الجوائز  بقية  إلى  باإلضافة  الغالي، 

شوط  في  الثاني  بالمركز  الخاصة 

ريال  مليون   2.500.000 السيف 

الثالث  للمركز  مليون  و1.500.000 

و500.000  للرابع  مليون  و1.000.000 

للمركز الخامس.

قيمة  رفع  تم  حيث 

غير  أرقام  إلى  المالية  الجوائز 

ستكون  الجوائز  وكل  مسبوقة، 

مليونية في مختلف الفئات السنية 

والزمول.  الحيل  حتى  الحقايق  من 

النقدية  الجوائز  توحيد  وكذلك 

الحقايق  من  الرموز  أشواط  لكافة 

المفتوح  رموز  سواء  الثنايا،  حتى 

الشخصي،  اإلنتاج  أو  العمانيات  أو 

لصاحب  ريال   1.500.000 لتكون 

رموز  أشواط  كافة  في  األول  المركز 

الثنايا،  حتى  الحقايق  من  البكار 

كما سيحصل الوصيف على جائزة 

والثالث  ريال  ألف   800.000 مالية 

 200.000 والرابع  ألف   400.000 على 

ألف والخامس 100.000 ألف ريال.

الفائز  سيحصل  القعدان  رموز  وفي 

ريال  مليون   1.000.000 على  بالرمز 

كما  الرئيسية،  األشواط  كل  في 

الثاني  المركز  صاحب  سيحصل 

والثالث  ريال  ألف   600.000 على 

 200.000 والرابع  ريال  ألف   300.000
ألف   100.000 والخامس  ريال  ألف 

ريال.

الجوائز  رفع  أيضا  تم  بل  تم  كما 

لليوم  الكبرى  الرموز  ألشواط  المالية 

والزمول،  الختامي الخاصة بالحيل 

الحيل  شوط  جائزة  رفع  تم  حيث 

2.000.000 مليون ريال  إلى  عمانيات 

ألف   800 الثاني  المركز  وصاحب 

 400 والرابع  ألف   600 والثالث  ريال 

ألف والخامس 250.000 ريال.

الحيل  شوط  جائزة  رفع  تم  وكذلك 

للفائز  ونصف  مليون  إلى  إنتاج 

للمركز  ألف  و800.000  بالشلفة 

و200.000  للثالث  و400.000  الثاني 

للرابع و100.000 ألف للخامس.

رفع  فتم  الزمول  أشواط  أما 

إلى  مفتوح  الزمول  شوط  جائزة 

بشوط  للفائز  1.500.000مليون 
و1.000.000مليون  مفتوح،  الزمول 

عمانيات،  للزمول  ريال 

و1.000.000مليون ريال للفائز بشوط 

أشواط  كل  لتكون  إنتاج،  الزمول 

المهرجان مليونية من الحقايق حتى 

الحيل والزمول.

األشواط الختامية 
على يومين 

على  طرأت  التي  اإلضافات  أبرز  ومن 

صاحب  حضرة  سيف  مهرجان 

الشيخ  المفدى  البالد  أمير  السمو 

)حفظه  ثاني  آل  حمد  بن  تميم 

الختامية  األشواط  إقامة  ورعاه(  الله 

السمو  أصحاب  بهجن  الخاصة 

أبناء  وهجن  الشيوخ  والسعادة 

يومين  مدار  على  لتقام  القبائل 

حيث  واحد،  يوم  من  بدال  متتاليين 

أعداد  مشاركات  المنافسات  تشهد 

جميع  من  المتنافسين  من  كبيرة 

البداية  وستكون  الخليجية،  الدول 

 2023 مارس   15 االربعاء  يوم  مساء 

من خالل أشواط هجن أبناء القبائل 

الحيل  لسن  الفضة  بأشواط 

ويتوقع  العامة(،  )لألشواط  والزمول 

كالعادة  األشواط  تلك  تشهد  أن 

الجوائز  على  كبيرًا  تنافسًا 

 1000.000 النقديه حيث رصدت لها 

الفضي  والخنجر  ريال  مليون 

مقدمة  اإلنتاج  الزمول  لشوط 

و1.500.000   »OOREDOO« من 

لشوط  الفضية  والشلفة  ريال 

ريال  و.1.000.000  اإلنتاج  الحيل 

والخنجر  قطر«  »شل  من  مقدمة 

الُعمانيات  الزمول  لشوط  الفضي 

الفضية  والشلفة  ريال  و2.000.000 

والخنجر  العمانيات  الحيل  لشوط 

 1.500.000 نقديه  وجائزه  الفضي 

المفتوح،  الزمول  لشوط  ريال 

المفتوح  الحيل  شوط  جائزه  وتبلغ 

5.000.000 ماليين ريال قطري للفائز 
بالمركز األول والسيف الفضي.

 16 الخميس  التالي  اليوم  وفي 

مسك  سيكون   2023 مارس  من 

الفترة  الذهب في  الختام مع أشواط 

تاريخ  في  ُتسطر  والتي  المسائية 

أشواط  خالل  من  المنافسات، 

جوائز  لها  ُرصد  وقد  والتحدي  القمة 

ريال  ألف   800.000 ضخمه  نقدية 

الزمول  لشوط  الذهبي  والخنجر 

الٌعمانيات و1.000.000 ريال والشلفة 

العمانيات  الحيل  لشوط  الذهبية 

الذهبي  والخنجر  ريال  و1.000.000 

وتبلغ قيمه  المفتوح،  الزمول  لشوط 

للحيل  الرئيسي  الشوط  جائزه 

والسعادة  السمو  أصحاب  لهجن 

مليون   2.000.000 الشيوخ 

إلى  باإلضافة  قطري،  ريال 

السيف الذهبي.

مهرجان سمو األمير للهجن ينطلق السبت
جوائز مالية ضخمة

كتب          عوض الكباشي
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في الدور الرئيسي ببطولة Ooredoo قطر الكبرى للبادل

تفوق إسباني على نجوم العنابي

{ علي الصايغ وريان الجفيري { تفوق إسباني أمام نجوم العنابي

كذلك خسر ثنائي منتخبنا محمد عبدالله 

اإلسباني  الثنائي  أمام  سعدون  وخالد 

خالل  وكاردونا  لكومبو  دي  رميريز  المكون 

 3 رقم  الملعب  على  اقيمت  التي  المباراة 

الثنائي  وتفوق  الدولي،  خليفة  بمجمع 

بواقع  نظيفتين،  بمجموعتين  اإلسباني 

6-1 و0-6.
علي  منتخبنا  ثنائي  تلقى  أيضا 

أمام  خسارة  الجفيري  وريان  الصايغ 

سوس،  ومويا  غيريرو  اإلسباني  الثنائي 

و2-6،   1-6 بواقع  نظيفتين  بمجموعتين 

عناصر  خاضها  التي  المباريات  آخر  وفي 

عبدالله  الثنائي  خسر  أمس،  العنابي 

حجي ومحمد سعدون الكواري أمام الثنائي 

غونازاليس  رويس  من  المكون  اإلسباني 

 ،0-6 بواقع  رد،  دون  بمجموعتين  وورابيو 

و1-6.

وقد أقيمت أمس 24 مباراة شهدت إثارة وقوة 

فوز  أمس  النتائج  أبرز  من  وكان  كبيرة، 

اإلسباني سانشيز بنيرو وغارسيا  الثنائي 

المكون  األرجنتيني  الثنائي  على  رودريغو 

بنتيجة  والمبارتي  بولياتي  كريز  من 

شوطين دون رد )6-2 و6-7(.

المكون  اآلخر  اإلسباني  الثنائي  تأهل  كما   

الثنائي  على  الفوز  بعد  ورويس  ريكو  من 

بواقع  لصفر  بشوط  وفالديس  دومينغوز 

اإلسباني  الثنائي  وضرب  و4-6(،   3-6(

موعدا  وباوتيستا  جيوناغا  من  الموكن 

تجاوز  بعد  البطولة  من  الثاني  بالدور 

دون  بشوطين  ومارتي  اورتيغا  مواطنهما 

مقابل )6-0 و2-6(.

من  المكون  اإلسباني  الزوجي  وصل  كذلك 

فيرنانديز وديسترو للدور الثاني بعد الفوز 

باراهونا  المكون  اإلسباني  الثنائي  على 

بواقع  رد  دون  شوطين  بنتيجة  وغارسيا 

اإلسباني  الزوجي  وخطف  و4-6(،   2-6(

اآلخر المكون من بينيتيز الرا ودي لكاستيلو 

على  الفوز  بعد  القادم  للدور  العبور  بطاقة 

وميركادال  ريفيرا  اإلسباني  الثنائي 

و1-6(،   5-7( بواقع  لصفر  بشوطين 

األرجنتيني  من  المكون  الثنائي  وإستطاع 

بعد  التأهل  من  جيل  واإلسباني  مويانو 

مارتنيز  اإلسباني  الثنائي  على  الفوز 

بواقع  رد  دن  بشوطين  نافاس  وراميريز 

زاباتا  اإلسباني  الثنائي  وفاز  و3-6(،   4-6(

وسانس على الثنائي المكون من اإلسباني 

بشوطين  سيوسكين  واإليطالي  سانتانا 

الثنائي  وتجاوز  و2-6(،   3-6( بواقع  لصفر 

وهيرنانديز  جوفري  من  المكون  اإلسباني 

اإليطالي  من  الموكن  الثنائي  كيسادا 

بشوطين  ساغير  واإلسباني  باتينيوتيس 

لصفر بواقع )6-3 و5-7(.

البطولة  منافسات  تتواصل  أن  المقرر  ومن 

عالمي  واهتمام  كبيرة  إثارة  وسط  اليوم 

واسع خاصة أن هذه النسخة تضم أفضل 

المصنفين العالميين في لعبة البادل.

{ كأس البطولة

تتواصل اليوم منافسات بطولة Ooredoo قطر 
الكبرى للبادل التي تقام على مالعب البادل التي 

تم تجهيزها خصيصًا للبطولة في مجمع خليفة 
الدولي للتنس، وسط مشاركة عالمية كبيرة ألبرز 

المصنفين االوائل على مستوى.
وكان الدور الرئيسي الذي أقيم أمس قد شهد 

تفوقا إسبانيا واضحا على حساب نجوم منتخبنا 
العنابي، حيث خسر ثنائي منتخبنا جبر المطوع 

ومحمد الخنجي أمام الثنائي اإلسباني المكون 
من إدوارد ألونسو وخوانلو إسبري بمجموعتين 
دون رد، وذلك خالل المباراة التي جمعتهم على 
الملعب رقم 3، بمجمع خليفة الدولي للتنس 

ولم يتمكن ثنائي العنابي من تحقيق أي تفوق 
على الثنائي اإلسباني اللذين فرضا أفضليتهما 

على المواجهات وحسماها بواقع 6-0 و 0-6.

عادل النجار محمد عبدالله:كتب

حافز للمستقبل
وصف محمد عبدالله العب منتخبنا الوطني للبادل 

مشاركته في بطولة Ooredoo قطر الكبرى للبادل 

بالمهمة والمميزة، على الرغم من الخسارة في 

مباراة األمس أمام الالعبين اإلسبانيين، مؤكدا على 

ان المباراة كانت قوية للغاية مع العبين مميزين 

معروفين بإمكانياتهم الكبيرة، ولكن النتيجة تعتبر 

طبيعية في ظل فارق التصنيف وقوة الثنائي 

اإلسباني، مشيرًا إلى أن عناصر منتخبنا تستفيد 

من االحتكاك ومواجهة مثل هؤالء الالعبين المصنفين 

وذلك يمنحهم خبرات جديدة للمستقبل.

وقال »كنا نعلم جيدا مدى صعوبة المهمة، فالبطولة 

كبيرة والمنافس ليس سهال، ونحن مازلنا نزيد 

من خبراتنا في اللعبة، ولكن المشاركة في البطولة 

بحد ذاتها مهمة جدا وأفادتنا كثيرا، ويجب ان نشكر 

االتحاد على منحنا تلك الفرصة الثمينة الكتساب 

الخبرات بغض النظر عن النتيجة«، مؤكدا أن 

االتحاد يدعم الالعبين بشكل كبير من خالل منحهم 

الفرصة للمشاركة في مثل هذه البطولة العالمية.

قام عدد من نجوم بطولة Ooredoo قطر الكبرى 

للبادل بجولة لالستمتاع باالجواء الرائعة في الدوحة 

وقاموا بزيارة العديد من األماكن والتقاط صور 

تذكارية، كما حرصت اللجنة المنظمة على إقامة 

مباراة استعراضية للنجوم على شاطئ الدوحة 

مع كأس البطولة في أجواء نالت اعجابهم بصورة 

كبيرة، حيث أجمعوا على أن قطر رائدة في تنظيم 

البطوالت الرياضية وقدموا شكرهم لالتحاد القطري 

للتنس واالسكواش والريشة الطائرة على منحهم 

الفرصة لالستمتاع باالجواء إلى جانب التنظيم 

الرائع للبطولة، مؤكدين حرصهم على الحضور 

بشكل سنوي للمشاركة في البطولة التي تحقق 

نجاحا كبيرا منذ تنظيمها العام الماضي والحالي.

{ نجوم البادل يستمتعون باألجواء في الدوحة

جولة للنجوم مع الكأس 

محمد الخنجي:

تجربة مهمة لتطوير قدراتنا
أكد العب منتخبنا الوطني للبادل محمد الخنجي 

أن الخسارة أمام الثنائي اإلسباني الونسو واسبري 

في الدور الرئيسي أمس ال تقلل من الجهد المبذول 

من من أجل االستفادة منهم خاصة أنهما 

أفضل المصنفين الـ35 على 

مستوى العالم..وقال : فخورون 

بإقامتها في قطر ونشكر 

االتحاد على منحنا الفرصة 

للمشاركة واالستفادة من 

مثل هؤالء الالعبين«.

وتابع »هذه المشاركة 

الثنائية لنا في البطولة للعام 

الثاني على التوالي وفي كل مرة 

نكتسب المزيد من الخبرات ونتطلع 

لتحقيق أكبر استفادة من أجل التطور والظهور بصورة 

أفضل في البطوالت القادمة التي سنخوضها«.

خالد سعدون الكواري:

مشاركتي األولى تمنحني دافعا كبيرا

{ خالد سعدون الكواري

وجه الشكر لالتحاد .. جبر المطوع:

واجهنا منافسين عالميين

الكواري  سعدون  خالد  اعتبر 

أن  للبادل  الوطني  منتخبنا  العب 

Ooredoo قطر  المشاركة في بطولة 

الكبرى إنجاز في حد ذاته، خاصة أن 

البطولة تقام في قطر بحضور أفضل 

في  العالم  مستوى  على  المصنفين 

اللعبة.

مشاركته  بعد  تصريحات  في  وقال 

»خضنا  أمس  الرئيسي  الدور  في 

يحالفنا  لم  لكن  للغاية  قوية  مباراة 

لكننا  أقوياء  منافسين  أمام  التوفيق 

عن  النظر  بغض  كثيرا  استفدنا 

النتيجة، فنحن نعلم فارق المستوى 

لكننا  العالميين،  النجوم  مع 

ونطمح  االحتكاك  خالل  من  استفدنا 

الالعبين  مستوى  وان  خاصة  للتطور 

االقليمي  المستوى  على  القطريين 

كبيرة  تحديات  وهناك  ومميز  مرتفع 

تنتظرنا، ونحن من الفرق القوية على 

ونسعى  واإلقليمي  القاري  المستوى 

في  والمشاركة  التطور  من  للمزيد 

العالم  نجوم  من  نخبة  تضم  بطولة 

أمر إيجابي يدفعنا لألمام«.

مشيرًا إلى أنه سعيد بالمشاركة في 

الدور الرئيسي لبطولة كبيرة بحجم 

األولى  للمرة  الكبرى  قطر   Ooredoo
بعد عودته من إصابة طويلة أبعدته 

عن المالعب لمدة تسعة أشهر، لكنه 

عاد منها بصورة جيدة ويسعى لمزيد 

من التطور في الفترة القادمة.

قدم جبر المطوع العب منتخبنا للبادل 

واإلسكواش  التنس  التحاد  الشكر 

الفرصة  منحه  على  الطائرة  والريشة 

قطر   Ooredoo بطولة  في  للمشاركة 

للبادل. الكبرى 

الدور  في  أمس  المطوع  وخسر 

المشاركة  اعتبر  لكنه  الرئيسي 

خبرات  وأكسبته  كبيرة،  فائدة  ذات 

االحتكاك  خالل  من  للمستقبل  كبيرة 

مستوى  على  األوائل  بالمصنفين 

مستوى  على  فقط  ليس  العالم 

مستوى  على  أيضا  ولكن  المباريات، 

والتعرف عن  التدريبات واالستعدادات 

الالعبين  هؤالء  شخصيات  على  قرب 

اللعبه. في  وفكرهم 

أمام  كبيرة  صعوبة  وقال»واجهنا 

حققنا  لكننا  اإلسباني  الفريق 

معهم،  االحتكاك  خالل  من  استفادة 

بداية  في  مازلنا  أننا  يعلم  والكل 

هؤالء  عكس  على  اللعبة  في  المشوار 

اللعبة منذ سنوات  الالعبون يمارسون 

كبير،  بشكل  نتطور  لكننا  طويلة 

الالعبين  لتطوير  يسعى  واالتحاد 

في  المشاركة  خالل  من  القطريين 

والمباريات  والمعسكرات  البطوالت 

مهمة،  بطوالت  على  مقبلون  ونحن 

ستقام  التي  العربية  البطولة  منها 

ونحاول  المقبل،  الشهر  الشارقة  في 

أن نقدم أفضل ما لدينا لتحقيق  دائما 

تحقيق  على  وسنعمل  النتائج  أفضل 

بطولة  في  مشاركتنا  من  االستفادة 

للبادل«. الكبرى  قطر   Ooredoo

{ من المنافسات أمس
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السريع والخاطف تحت »16« عامًا

بطولة الشطرنج على خط االنطالق
أعلن االتحاد القطري للشطرنج أمس 

حياة  بطولة  منافسات  تنظيمه  عن 

والخاطف  السريع  للشطرنج  بالزا 

الجمعة  يوم  عاما،وذلك   16 تحت 

بمجمع  المفتوحة  القاعة  في  المقبل 

حياة بالزا التجاري.

وتقام المنافسات في بطولة الشطرنج 

 7 السريع وفق النظام السويسري من 

جوالت بمعدل 10 دقائق + 5 ثوان لكل 

الشطرنج  منافسات  تقام  نقلة،فيما 

السبت  يوم  تنطلق  التي  الخاطف 

دقائق   3 بمعدل  جوالت   9 من  المقبل 

+ 2 ثانية لكل نقلة.
البطولة  أن  الشطرنج  اتحاد  وأكد   

ألف   18 جوائزها  مجموع  يبلغ  التي 

قوانين  جميع  تطبيق  سيتم  ريال 

السريع  للشطرنج  الدولي  االتحاد 

والخاطف.

التنفيذي  المدير  التميمي  حمد  وأكد 

أن  للشطرنج  القطري  لالتحاد 

تؤكد  البطولة  من  الثانية  النسخة 

االتحاد  بين  الكبير  التعاون  على 

إلى  مشيرا  بالزا  حياة  ومجمع 

االتحاد  قبل  من  المستمرة  المساعي 

مع  الشراكات  من  النوع  هذا  لتعزيز 

في  للمساهمة  الوطنية  المؤسسات 

نشر ثقافة الشطرنج في قطر.

له  تصريح  في  التميمي  وأشار 

إقباالاً  ستشهد  البطولة  أن  إلى  امس 

العديدة  للطلبات  بالنظر  ا  كبيراً

القطري  االتحاد  استقبلها  التي 

للمشاركة،  الالعبين  من  للشطرنج 

تسجيل  رابط  وضعنا  إننا  حيث 

القطري  االتحاد  موقع  على  للبطولة 

على  االتحاد  حرص  للشطرنج،مبينا 

لتجهيز  البطوالت  هذه  مثل  إقامة 

تمثيل  على  قادرين  العبين  وإعداد 

منتخبنا الوطني في المحافل الكبرى 

خالل السنوات المقبلة.

تصريحاته:»لقد  التميمي  وختم 

وضعت للجنة الفنية كافة الترتيبات 

يوم  المنافسات  بانطالق  الخاصة 

القاعة  داخل  المقبل  الجمعة 

بالزا،ومن  حياة  مجمع  في  المفتوحة 

البطولة بمواكبة  أن تحظى  المنتظر 

النسخة  غرار  على  كبيرة  جماهيرية 

كبيرة  مشاركة  شهدت  التي  األولى 

من جانب جميع الالعبين«.

قبل ساعات من انطالق الجولة االفتتاحية بالشقب غدا

كشف تفاصيل بطولة لونجين العالمية
أعلن الشقب – 
عضو مؤسسة 
قطر، تفاصيل 

بطولة لونجين 
العالمية ألبطال 

قفز الحواجز، 
الجولة االفتتاحية 

للموسم الجديد 
التي ستنطلق 

غدا وتستمر حتى 
السبت المقبل 

بالشقب.

جاء ذلك خالل المؤتمر الصحفي الذي عقد 

عمر  من  كل  وحضره  الشقب  في  أمس 

مدير  بالشقب  التجاري  المدير  المناعي 

المستشار  الهاجري  الله  عبد  البطولة،وفهد 

المدير  دينيس  وماركو  بالشقب،  اإلعالمي 

قفز  ألبطال  العالمية  لونجين  في  الرياضي 

النسخة  بطل  األلماني  الحواجز،والفارس 

الخلف  وأشجان  بيربام،  لودجر  الماضية 

المدير بالبنك التجاري أحد رعاة البطولة.

والمدير  البطولة  مدير  المناعي  عمر  وبدأ 

بكل  بالترحيب  للشقب  التجاري 

المناعي  البطولة، وحرص  المشاركين في 

سواء  الشركاء  لكافة  الشكر  توجيه  على 

البنك التجاري واكسون موبيل ومجوهرات 

زبرجد وهيئة السياحة على دعمهم وثقتهم 

اكبر  تنظيم  في  وامكانياته  الشقب  في 

نكون  ان  نطمح  وقال:  الدولية،  البطوالت 

على قدر المسؤولية ونوسع قاعدة البطوالت 

المتعلقة بالفروسية في بالدنا.

حدثا  البطولة  هذه  أصبحت  وأضاف: 

عام  الدوحة  في  انطالقها  منذ  هاما  سنويا 

األمثل  المكان  هو  الشقب  وسيكون   ،2008
ألبطال  العالمية  لونجين  جوالت  النطالق 

قفز الحواجز لما يتمّيز به من مرافق فريدة 

أما  الرياضة.  من  المجال  هذا  في  نوعها  من 

تطورت  فقد  قطر  في  الفروسية  رياضة  عن 

األخيرة،  السنوات  في  ملحوظ  بشكل 

ويسعدنا أن نرى أفضل الفرسان في العالم 

وهم يعودون للمشاركة في هذه البطولة.

ألهدافها..  البطولة  تحقيق  مدى  وحول 

الهدف  حققت  البطولة  المناعي:  عمر  قال 

الترويج  في  مساهمتها  بجانب  إقامتها  من 

ان  أكد  كما  قطر،  في  الرياضية  للسياحة 

أفضل  مشاركة  تشهد  كل  في  البطولة 

العالم وجميعهم حريص على  الفرسان في 

أفضل  من  تعد  التي  البطولة  في  التواجد 

الجوالت من حيث جودة التنظيم والحضور 

كبيرة  جماهيرية  بمتابعة  وتحظى  الكبير 

الرياضية  الفعاليات  البطولة واحدة من  ألن 

الكبرى في الدولة التي تجذب إليها الحضور 

الجماهيري

الجلوبال  أن  شك  ال  المناعي:  عمر  وقال 

بحكم  العالم  حول  الجوالت  أفضل  من  تور 

العالم،وأفضل  فرسان  أفضل  وجود 

بلد  ألي  رياضية  إضافة  العالم،فهي  خيل 

القطري  االتحاد  وتنظيم  فقط،  قطر  وليس 

بهدف  كان  سنوات  أربع  لمدة  للفروسية 

كان  ذلك  وبعد  قطر،  إلى  البطولة  جذب 

مستوى  إلى  البطولة  وأخذ  التطوير،  الهدف 

أعلى،وهناك أهداف كثيرة وضعت للبطولة 

بغرض أن تكون قطر على خريطة الفروسية 

االتحاد  رزنامة  في  بارز  وموقعنا  العالمية، 

الدولي.

{ عمر المناعي

$ الدوحة

عمر المناعي: »الجلوبال تور« حدث استثنائي وإضافة ألي دولة 

فصل الجائزة الكبرى عن دوري األبطال
ا حافالاً بالمتعة واإلثارة وأرقى فنون الفروسية، إذ  يحمل عام 2023 في الشقب برنامجاً

ا في نظام دوري األبطال العالمي حيث تجرى الجولة األولى  سيشهد هذا العام تغييراً

والجولة الثانية في نفس اليوم بدالاً من يومين. باإلضافة إلى ذلك، سوف تسفر جوالت 

لقفز  الكبرى  الجائزة  منافسات  في  للمشاركة  ا  متنافساً  40 أفضل  تأهل  عن   2023
ا أكبر لمشاركة العديد  الحواجز بجوالت لونجين العالمية لألبطال، مما يتيح فرصاً

من الفرسان في المنافسات الكبرى.

وأعلن ماركو عن فصل جولة الجائزة الكبرى للفرق لتقام قبل يوم من ختام المنافسة 

التي تشهد إقامة الجائزة الكبرى للفردي.

لودجر حامل اللقب:

أشجان الخلف: أحرص على التواجد 
فخورون برعاية بجولة الدوحة

بطوالت الشقب وصف الفارس األلماني لودجر بيرباوم حامل لقب 

هذه الجولة في العام الماضي مرفقات الشقب 

التي تقام عليها المنافسات بعالية الجودة وانه في 

كل عام يحرص على التواجد في هذه البطولة 

التي توج بلقبها العام الماضي ويشارك فيها منذ 

العام 2008 في الدوحة، وتوقع أن تكون المنافسات 

قوية بين الفرسان المشاركين من أجل التتويج 

بلقب البطولة

وتوقع أن تأتي المنافسات قوية بين الفرسان 

المشاركين من أجل للفوز بالجائزة الكبرى 

لجوالت لونجين العالمية ألبطال قفز الحواجز، 

حيث يسعى لودجر بيرباوم لمواصلة االنتصارات 

بصحبة الجواد ميال، بينما يتطلع هنريك فون 

ا للفوز بأول لقب  إيكرمان المصنف األول عالمياً

له على اإلطالق في هذه البطولة.، ينطلق بيتر 

ديفوس وصيف نسخة العام الماضي لتحسين 

مركزه وتحقيق إنجاز أفضل منذ بداية الجوالت 

التي من المتوقع أن تشهد منافسات قوية ومثيرة. 

قد تكون انطالقة ديفوس متواضعة مقارنة 

ا  ا متحفظاً بمنافسيه، خاصة أنه يتبع تكتيكاً

بعض الشيء في الجولة االفتتاحية على عكس 

أقرب منافسيه العام الماضي وبطل نسخة 2023 

بن ماهر الذي يغيب بسبب اإلصابة.

والفعاليات  الرعاية  مديرة  الخلف  أشجان  قالت 

معكم  أتواجد  أن  كبير  شرف  التجاري:  بالبنك 

وأرحب بكم أفضل ترحيب،و يفخر البنك التجاري 

ولبطوالت  الرياضية،  للبطوالت  راعيا  يكون  بأن 

يمتلك  التجاري  والبنك  الشقب،  في  الفروسية 

مستقبال واعدا في قطر، وهدفنا دعم الفعاليات في 

الدولة ال سيما الرياضية منها، ودائما نسعى لدعم 

األصيلة،  العربية  قيمنا  ونشر  القطري  موروثنا 

حيث يجمعنا عشق الفروسية والخيل، ونرجو أن 

يستمتع الجميع بالفعاليات، ويسعدني أن أتوجه 

بالشكر إلدارة الشقب على كل الجهود المبذولة.

{ صورة ارشيفية من منافسات سابقة من بطولة لونجين

مرافق الشقب استثنائيةماركو دينيس:

الرياضي  المدير  دينيس،  ماركو  قال 

رأت  المنظمة  اللجنة  إن  لونجين:  في 

الجائزة  جولة  فصل  الموسم  هذا  في 

ختام  من  يوم  قبل  لتقام  للفرق  الكبرى 

الجائزة  إقامة  تشهد  التي  المنافسة 

اتاحة  أجل  من  وذلك  للفردي  الكبرى 

اإلعالمية  واألجهزة  للجماهير  الفرصة 

لالستمتاع بالمنافسات.

ان  فريق  لكل  يمكن  أنه  الى  وأشار 

بتغير  أخرى  الى  مسابقة  من  يتغير 

تصنيفات  حسب  الجياد  او  الفرسان 

دينيس  تحدث  كما  منهم.  واحد  كل 

بالنسبة  الرائعة  الشقب  مرافق  عن 

الخيل،  وماّلك  والفرسان،  للخيل 

في  الشقب  يحرص  وقال:  والجمهور، 

كل عام على تطوير مرافقه واالرتقاء بها 

استثنائية  هنا  المرافق  األفضل،  نحو 

مستوى  على  األفضل  تعّد  بل  بالفعل 

والتي  الخيل،  بمرافق  ا  بدءاً العالم 

اهتماماتنا  قائمة  رأس  على  تعتبر 

األخرى  المرافق  وجميع  تعلمون،  كما 

في  بما  للغاية  ورائعة  مثالية  تعتبر 

ما  وحتى  والميادين،  االسطبالت  ذلك 

التجهيزات  كل  الكواليس.  خلف  يدور 

األفضل  لتكون  مصممة  المقدمة 

أعلى  تحاكي  وهي  والفرسان،  للخيل 

مستويات الجودة، كما أن ماّلك الخيل 

إلى  القدوم  عند  بالسعادة  يشعرون 

سيجدون  بأنهم  التام  ليقينهم  الدوحة 

إمكانيات عالمية المستوى.
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أسدل الستار مساء أمس على النسخة 

واقف  سوق  مهرجان  من  الرابعة 

تنظيم  لجنة  نظمته  والذي  للفروسية، 

الخاص  الهندسي  بالمكتب  االحتفاالت 

خالل الفترة من 21 إلى 28 من شهر فبراير 

بسوق  الغربية  الساحة  على  الماضي 

واقف.

بطولتين  إقامة  المهرجان  وتخلل 

دوليتين لجمال الخيل سواء بطولة قطر 

الجزيرة  لخيل  عشرة  الثانية  الدولية 

الدولية  واقف  سوق  بطولة  أو  العربية، 

 ،)A(األصيلة العربية  الخيل  الرابعة 

الخيل  بمزاد  أمس  مساء  واختتم 

الذي  الجمال(  )فئة  األصيلة  العربية 

شارك فيه عدد 61 من رؤوس الخيل.

المزاد نجاحا كبيرا حيث بيعت  وحقق 

جميع رؤوس الخيل التي عرضت وسط 

ومحبي  الخيل  مالك  من  كبير  حضور 

رياضة الفروسية.

على  يزيد  ما  المزاد  حصيلة  وبلغت 

وحققت  ريال  ألف  قطري  ريال  المليون 

والفرس  المشرق«،  »غصامة  الفرس 

المزاد،  في  سعر  أعلى  الجزيل«  »جوري 

80 ألف  حيث بيعت كل واحدة منهما بـ 

ريال.

إقامة  على  المنظمة  اللجنة  وتحرص 

للمالك  دعما  سنويا  الفروسية  مهرجان 

الوثيق  الرتباطه  التراث  لهذا  وإحياء 

النسخة  أن  علما  القطري،  بالمجتمع 

األولى أقيمت في عام 2018، وحقق نجاحا 

على  الجمهور  من  كبيرا  وإقباال  الفتا 

الفعاليات.

عدد  إقامة  شهد  المهرجان  أن  إلى  يشار   

بينها  من  المصاحبة،  الفعاليات  من 

الفروسية،  مستلزمات  لبيع  منافذ 

بجانب فعاليات ترفيهية لألطفال، فضال 

عن تخصيص أماكن للعائالت.

للمهرجان  المنظمة  اللجنة  إن  ويذكر   

وصلت  قيمة  مالية  جوائز  خصصت 

على  وزعت  قطري  ريال  مليون   6.4 إلى 

فعاليات  في  األولى  بالمراكز  الفائزين 

المهرجان. 

من  الحالي  العام  نسخة  أن  إلى  ويشار   

الكبيرة  بالمشاركة  تميزت  المهرجان 

اللجنة  حرصت  كما  خارجية،  دول  من 

المنظمة للمهرجان على تنظيم مسابقة 

العام  نسخة  في  الصغار  للفرسان 

الحالي، وهو ما يميز مهرجان سوق واقف 

المهرجانات  من  غيره  عن  للفروسية 

الدخول  بجانب  بالخيل  الخاصة 

أن  إلى  يشار  كما  للجماهير..  المجاني 

ميزة هذا المزاد هي أن كل خيل تشارك 

وسيشهد  تسترجع  ولن  ستباع  فيه 

مشاركة 61 رأسا من الخيل.

تخللته بطولتان دوليتان لجمال الخيل 

ختام ناجح لمهرجان سوق واقف للفروسية

{   من مزاد الخيل أمس

عبد الرحمن النعمة:الدوحة          $

سعداء بنجاح المهرجان
المشرف  النعمة  عبدالرحمن  أعرب 

واقف  سوق  مهرجان  على  العام 

بنجاح  سعادته  عن  للفروسية 

المهرجان، وذلك بفضل رغبة المالك 

في  ساهم  مما  الكبير  وتعاونهم 

نجاحا  ليحقق  المهرجان  استمرار 

كبيرا.

مشاركة  شهد  المهرجان  أن  وأضاف 

بطولتي  في  المالك  من  كبيرة 

العربية  للخيل  الدولية  واقف  سوق 

التي  الرابعة  نسختها  في  األصيلة 

متتالية،  أيام   3 مدار  على  نظمت 

لخيل   12 الـ  الدولية  قطر  وبطولة 

أقيمت  التي  العربية  الجزيرة 

واختتم  أيضا،  أيام  ثالثة  مدار  على 

)فئة  األصيلة  العربية  الخيل  بمزاد 

الجمال(.

وأشار النعمة إلى أن اللجنة المنظمة 

مالية  جوائز  خصصت  للمهرجان 

قيمة وصت إلى 6.4 مليون ريال قطري 

بالمراكز  الفائزين  على  توزيعها  تم 

األولى في فعاليات المهرجان. 

وأوضح أن اللجنة المنظمة حريصة 

الفروسية سنويا  إقامة مهرجان  على 

التراث  لهذا  وإحياء  للمالك  دعما 

الرتباطه الوثيق بالمجتمع القطري.

ببطولة الدوحة لقفز الحواجز

الزغبــي يحصد الجائـزة الكبرى
منافسات  أمس  مساء  اختتمت 

لقفز  الدولية  الدوحة  بطولة 

الحواجز المؤهلة إلى دورة األلعاب 

»باريس  المقبلة  األولمبية 

.»2024
مشاركة  البطولة  وشهدت 

والسعودية  قطر  منتخبات 

والمغرب،  ومصر  واإلمارات 

ميدان  على  وأقيمت  واألردن، 

الشقب  في  الخارجي  لونجين 

ونظمها االتحاد القطري للفروسية 

والخماسي الحديث بالتعاون مع 

على  قطر  مؤسسة  عضو  الشقب 

مدار يومين متتاليين.

كريم  المصري  الفارس  وتوج 

»زانديجو«  جواده  على  الزغبي 

الكبرى  الجائزة  جولة  بلقب 

ختام  في  أقيمت  التي  للفردي 

ارتفاع  على  البطولة،  منافسات 

فارسا   14 وبمشاركة  سم   155
98 ألف يورو،  وبجائزة مالية تبلغ 

المغربي  الثاني  المركز  في  وحل 

مواطنه  وجاء  بناني،  عبدالسالم 

المركز  في  ودار  عبدالكبير 

الجولة  هذه  في  وشارك  الثالث. 

تويم  راشد  القطري  الفارس 

المري وحل في المركز السادس.

األولى  الجولة  منافسات  وشهدت 

على  اليوم  أقيمت  التي  للفردي 

مالية  بجائزة  سم   145 ارتفاع 

السعودي  فوز  يورو،  ألف   53
األول،  بالمركز  الدهامي  رمزي 

في  األحرش  علي  المغربي  وجاء 

إبراهيم  واألردني  الثاني،  المركز 

بشارات في المركز الثالث.

أمس  الفرق  منافسات  وشهدت 

فوز المنتخب السعودي بالمركز 

 »2024 »باريس  إلى  ليتأهل  األول 

صاحب  اإلماراتي  المنتخب  رفقة 

المنتخب  وحل  الثاني،  المركز 

الثالث،  المركز  في  المصري 

الجولة  منافسات  خالل  من  وذلك 

التي  األولمبياد  إلى  المؤهلة 

سم   160 ارتفاع  على  أقيمت 

بجوائز مالية 73 ألف يورو.

أمس،  الفردي  منافسات  وفي 

على  أقيمت  التي  الجولة  أسفرت 

مالية  بجوائز  سم   145 ارتفاع 

السعودي  فوز  عن  يورو،  ألف   30
بالمركز  الراجحي  عبدالرحمن 

الثاني  المركز  في  وحل  األول، 

اإلماراتي موفى الكربي، والمغربي 

المركز  في  شرقاوي  سامي 

الثالث.

في  المشاركون  الفرسان  وأشاد 

البطولة بحسن االستضافة  هذه 

القطري  االتحاد  من  والتنظيم 

الحديث  والخماسي  للفروسية 

قطر،  مؤسسة  عضو  والشقب 

الخاصة  المرافق  وبجودة 

الفارس  أعرب  حيث  بالبطولة، 

الشربتلي  عبدالله  السعودي 

باريس  أولمبياد  إلى  المتأهل 

بتأهل  سعادته  عن   ،2024
لألولمبياد  السعودية  منتخب 

مرة أخرى من خالل هذه البطولة، 

االتحاد  إلى  بالشكر  وتقدم 

حسن  على  للفروسية  القطري 

من  العديد  وتقديم  التنظيم 

المشاركين  للفرسان  التسهيالت 

في هذه البطولة.

من ناحيته، عبر السعودي رمزي 

بالنتائج  سعادته  عن  الدهامي، 

البطولة  هذه  في  حققها  التي 

األلعاب  دورة  إلى  وبالتأهل 

باألداء  مشيدا  المقبلة،  األولمبية 

المنتخب  فرسان  قبل  من  الجيد 

التي  البطولة  هذه  في  السعودي 

مكنه  متميزا  مستوى  خاللها  قدم 

من تحقيق نتائج جيدة.

من رالي أبوظبي الصحراوي

العطيــة يفــوز بالمرحـــلة الثانيــة
أبوظبي- قنا- حقق السائق القطري ناصر صالح العطية 

الثانية  النسخة  منافسات  ضمن  الثانية  بالمرحلة  الفوز 

والثالثين من رالي أبوظبي الصحراوي، الذي يشكل الجولة 

الثانية من بطولة كأس العالم للراليات الصحراوية )رالي 

مارس  من  الثالث  حتى  ويستمر   )2023  - رايد 

الحالي.

مالحه  بصحبة  العطية  وقطع 

على  بوميل  ماثيو  الفرنسي 

»تويوتا  سيارة  متن 

تي1«  هايلوكس 

حلة  لمر ا

السراب  قصر  بمنطقة  للتوزيع(  أدنوك  )مرحلة  الثانية 

مرحلة  منها  خاصة،  مراحل  كلم   257 مسافتها  والبالغة 

انتقالية أسفلتية مسافتها 108 كم، في زمن قدره 3 ساعات 

و33 دقيقة و39 ثانية ليحافظ على صدارة الترتيب العام، 

الراجحي  يزيد  السعودي  عن  دقيقة   12.14 بفارق  متفوقا 

التشيكي مارِتن  14.55 دقيقة عن  وبفارق  ثانيا،  الذي حل 

بروكوب الذي احتل المركز الثالث.

الثانية:  بالمرحلة  الفوز  له بعد  تصريح  في  العطية  وقال 

بعض  في  التنقل  وكان  للغاية..  صعبة  مرحلة  »كانت 

ألننا  سعيد  لكنني  حقًا.  للمالحة  صعبا  المسار  أجزاء 

لتحدي  مستعد  وأنا  الثانية  المرحلة  انهينا 

الغد«.

منافسات  / األربعاء/   اليوم  وتقام 

 266 لمسافة  للرالي  الثالثة  المرحلة 

كلم منها 37 كلم مرحلة وصل بمنطقة 

قصر السراب.

أكثر من مليون ريال حصيلة مزاد الخيل العربية األصيلة 


