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طائرة السد تواجه الغرافة بالدوري
الطائرة،  للكرة  الدوري  منافسات  ضمن  والغرافة  السد  فريقا  اليوم  يلتقي 

أن  البطولة بعد  انتصار في  أول  المباراة بهدف تحقيق  الفريقان  حيث يدخل 

المركز  الغرافة  يحتل  حيث  األخيرة،  للمراكز  للتراجع  منهما  كل  تعرض 

صالة  على  اليوم  ومباراة  نقاط،  أي  والسد بدون  واحدة،  نقطة  التاسع برصيد 

التي يحتل صدارتها فريق  البطولة  انتصار ألحدهما في  أول  االتحاد ستشهد 

الملك القطراوي برصيد 21 نقطة، ويأتي حامل اللقب الريان في المركز الثاني 

برصيد 19 نقطة وله مباراة مؤجلة.

سلة القطراوي 
تعبر األهلي

حقق فريق نادي قطر 

فوزه األول في انطالق 

دوري السلة بعد تخطي 

العميد األهالوي 82 / 74 

في مباراة قوية ومثيرة 

في افتتاحية المسابقة 

التي شهدت إثارة 

وصراعا قويا من البداية 

وحسمها القطراوي، 

وكان اتحاد السلة قد 

أعلن عن انطالق الدوري 

بمشاركة 9 أندية، 

وهي: السد والغرافة 

والريان والعربي والوكرة 

واألهلي والشمال والخور 

وقطر. والذي يستمر 

حتى الثامن من شهر 

ابريل القادم للموسم 

الرياضي الجديد -2022 

.2023
تتواصل فعاليات 

الدوري ويلتقي اليوم 

الوكرة مع الخور في 

الـ 5:30 مساًء، ويليه 

لقاء الشمال مع العربي 

في الـ 7:30 مساًء 

بصالة نادي الغرافة… 

ويحصل السد حامل 

اللقب على راحة في 

الجولة األولى.

ُيذكر أن الموسم 

الجديد التحاد السلة 

دشن بتتويج السد 

بطاًل للنسخة العاشرة 

لكأس قطر لكرة السلة.

اليوم بين برشلونة والريال

الكالسيكو في كأس الملك

وضيفه  التقليدي  غريمه  الجريح  برشلونة  يواجه 

ذهاب  كالسيكو  في  الخميس،  اليوم  مدريد  ريال 

إسبانيا  ملك  كأس  مسابقة  النهائي  نصف 

إلى  يسعى  حيث  حرجة  فترة  في  القدم،  بكرة 

مختلف  في  التوالي  على  الثالثة  الخسارة  تفادي 

المسابقات.

4 أيام  تلقى برشلونة ضربتين موجعتين على مدى 

بخروجه خالي الوفاض قاريا بخسارته أمام مضيفه 

في  الخميس   2-1 اإلنجليزي  يونايتد  مانشستر 

إياب الملحق المؤهل إلى ثمن نهائي الدوري األوروبي 

في   -1 صفر  ألميريا  مضيفه  أمام  ثم  ليج«،  »يوروبا 

في  نقاط   10 االبتعاد  فرصة  مهدرا  المحلي  الدوري 

الصدارة عن النادي الملكي.

العب  نجميه  غياب  في  المباراة  برشلونة  ويخوض 

موسى  الفرنسي  الدولي  وجناحه  بيدري  الوسط 

البولندي  لهدافه  باإلضافة  اإلصابة،  بسبب  ديمبلي 

الفخذ  في  إصابة  بسبب  ليفاندوفسكي  روبرت 

تعرض لها في المباراة ضد ألميريا.

ويولي برشلونة أهمية كبيرة لمواجهة ريال وبدا ذلك 

هرنانديس  تشافي  مدربه  إراحة  خالل  من  واضحا 

للعديد من الالعبين األساسيين في المباراة األخيرة 

أبرزهم المدافعون أليخاندرو بالديه والفرنسي جول 

واألوروغوياني  رافينيا  البرازيلي  والجناح  كونديه 

رونالد أراوخو، علما أنه دفع باألخيرين في الدقيقتين 

46 و67.

البرتغالي كارلوس كيروش:

تدريب العنابي فخر ومسؤولية
القطري  لالتحاد  اإللكتروني  الموقع  أجرى 

القدم حوارًا خاصًا مع مدرب منتخبنا  لكرة 

الوطني البرتغالي كارلوس كيروش سلط 

الهامة،  النقاط  الضوء خالله على كثير من 

القطري  المنتخب  تدريب  »إن  قال  حيث 

امتناني  أعرب عن  أن  وأود  فخر ومسؤولية. 

هذا  ُيعد  نفسه،  الوقت  وفي  بي.  لثقتهم 

ما  لكل  باالمتنان  إشادة  أيًضا  التحدي 

وهنا  مسيرتي،  خالل  القدم  كرة  لي  قدمته 

واالجتماعية  اإلنسانية  التجارب  إلى  أشير 

ومررُت  عايشتها  التي  الفريدة  والثقافية 

كرة  بفضل  أقول،  أن  أستطيع  خاللها.  من 

القدم، أنا اآلن شخص عاش الحياة واختبر 

العالم بشكل كبير«.

وتطرق للحديث عن تقنيات كرة القدم 

وتطورها وقال »أدى تطور التدريب 

إلى عودة اللعبة إلى محتوى 

التدريب.  ومنهجية 

تعزيز  بعد 

هيم  لمفا ا

 ، ليب سا أل ا و

والبدنية  والتكتيكية  الفنية  واألساسيات 

القدم  كرة  مع  لتتوافق  لالعب  والعقلية 

المعاصرة. وأعتقد أن التحدي الكبير اليوم 

هو »الدماغ« )الرأس( وكل ما يتعلق بتدريب 

مستوى  من  القرار،  صنع  على  الالعب 

االحترافية«  العالية  المنافسة  إلى  الشباب 

تحتوي  اللعبة  هذه  تزال  »ال  وواصل 

األصلية،  القدم  كرة  أخالقيات  آثار  على 

ورومانسيتها، لكنني اليوم أفضل أن أسميها 

في  والمنتصر  الفائز  فهو  »البيزنس«  لعبة 

النهاية، في األصل من المفترض أن ُتنشئ 

المسابقات أواًل ثم ُتنِسُب المكاسب المالية 

إنشاء  يتم  اليوم  األبطال.  إلى  والمزايا 

ننشئ  ثم  وحسابها،  المالية  المكاسب 

المسابقات«.

»لحسن  بالقول  ذكرياته  عن  وتحدث 

أولئك  مع  فريدة  لحظات  عشت  الحظ، 

بالنسبة  القدم«  كرة  »عائلة  كانوا  الذين 

لي وقال: هناك ثالث لحظات تميز حياتي 

تأثيرها  وكل   1966 العالم  كأس  المهنية: 

أساًسا  ذلك  ويرجع  شبابي،  فترة  على 

في  الموزمبيقيين  ومساهمة  مثال  إلى 

المنتخب البرتغالي، وكأس العالم 1982، 

للمساهمة  الفرصة  لي  أتيحت  حيث 

سانتانا  تيلي  في  المتواضع  بعملي 

في  األولى  خطواتي  واتخذت  وموراسي، 

الفريق  ذلك  خصوم  وتحليل  استكشاف 

البرازيلي الرائع ؛ ثم الفوز بكأس العالم 

تحت 20 سنة مع البرتغال.
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اليوم.. في قمة الجولة الـ »16« من الدوري 

الدحيل والعربي.. صراع الصدارة

بن  عبدالله  استاد  يستضيف 

الجولة  قمة  الدحيل،  بنادي  خليفة 

التي   ،QNB نجوم  دوري  من  الـ16 

الدحيل  المتصدر  بين  ستجمع 

في  العربي،  المباشر  ومالحقه 

الساعة السادسة ونصف.

أجل  من  الفريقان  وسيلعب 

ستكون  التي  النقاط  على  الحصول 

في  فريق  كل  لوضع  بالنظر  غالية، 

جدول الترتيب الدوري.

وبعد مرور 15 جولة يتواجد الدحيل 

نقطة،   32 برصيد  األول  المركز  في 

مباريات   10 في  الفوز  خالل  حققها 

والتعادل مرتين فيما انهزم في مباراة 

الفريق  هجوم  وسجل  فقط،  واحدة 

 27 أولونجا  مايكل  الكيني  بقيادة 

فيما  بالدوري،  هجوم  كأقوى  هدفا 

كأقوى  فقط  أهداف   10 دفاعه  تلقى 

دفاع في الدوري.

أما العربي الطرف الثاني في المباراة 

 31 برصيد  الثاني  المركز  فيحتل 

اآلخر  هو  فوزه  خالل  حققها  نقطة، 

في 10 مباريات والتعادل مرة واحدة، 

وسجل  مباريات،   3 في  انهزم  بينما 

هجوم الفريق 25 هدفًا بفارق هدفين 

فقط عن الدحيل، فيما تلقى 13 هدفًا 

كثاني أقوى دفاع في دوري النجوم.

على  الفوز  حقق  قد  كان  العربي 

المرخية بهدفين دون رد في األسبوع 

الخامس عشر، في المقابل الدحيل 

كذلك  المرخية  على  فاز  قد  كان 

في  هدف  مقابل  أهداف  بثالثة 

تأجلت  ثم  عشر،  الرابع  األسبوع 

األسبوع  في  الريان  أمام  مباراته 

خوض  بسبب  عشر،  الخامس 

مباراة  والريان(  )الدحيل  الفريقين 

دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا 2022. 

ويتطلع كل فريق لمواصلة المشوار 

وحصد  الفوز  خالل  من  الدوري  في 

نقاط المباراة.

لتجهيز  مدرب  كل  سيسعى  كما 

فنيًا  المطلوبة،  بالصورة  العبيه 

الجميع  يكون  حتى  ومعنويًا  وبدنيًا 

في  الجاهزية،  من  عالية  درجة  على 

الفريقين  كال  سيفتقد  الذي  الوقت 

مختلفة  لظروف  الالعبين  من  عددًا 

سواء لإلصابة أو اإليقاف.

وسيعمل كل مدرب أيضًا على وضع 

ستعينه  التي  المناسبة  الطريقة 

المباراة،  من  المراد  تحقيق  على 

ولكن  الجاهزين،  بالعبيه  مدعومًا 

سيكون  بما  مرهونة  النتيجة  تبقى 

ويظهر  سيقدمه  وما  فريق  كل  عليه 

به العبوه طوال اللقاء.

وحيد بوسيوف كتب

يونس علي:

نسير بخطى جيدة

سهيل: هدفنا المنافسة

جاهزية  على  العربي  فريق  مدرب  علي  يونس  أكد 

لها  الدحيل  مباراة   : وقال  الدحيل  لمواجهة  فريقه 

بقوة  يتمتع  فريق  الدحيل  الخاصة،  حساباتها 

العبين  ويمتلك  كبيرة 

مميزين

يسير  الفريق  وأضاف: 

بالدوري  جيدة  بخطى 

إلى  دائمًا  ونسعى 

األخير  الفوز  استثمار 

مواصلة  أجل  من 

اإليجابية،  النتائج 

في  الفوز  وتحقيق 

وتابع  المقبلة.  المباراة 

قائاًل:  حديثه  يونس 

بعد  قادم  الدحيل 

أجل  من  وسيقاتل  اآلسيوية،  البطولة  في  خسارة 

وأتمنى  الفريق  بين  قوية  مواجهة  ستكون  لذا  الفوز، 

الفوز لمواصلة النتائج اإليجابية.

الدحيل  مواجهة  العربي  العب  سهيل  أحمد  وصف 

بالقوية والصعبة.

للمباراة من أجل  الجيد  وقال: يجب علينا االستعداد 

تحقيق الفوز.

ويريد  اآلسيوية  من  عائد  الدحيل  سهيل:  وأضاف 

على  للمنافسة  للعودة  نسعى  ونحن  التعويض، 

لقب الدوري وستكون مباراة قوية وهدفنا الفوز إلسعاد 

جماهير العربي.

تابع سهيل حديثه قائاًل: مباريات العربي مع الدحيل 

نقاط  سيحسم  من  هو  واألفضل  بالقوة،  دائمًا  تتسم 

تعزيز  أجل  من  االنتصار  تحقيق  وهدفنا  المباراة، 

موقفنا في جدول الترتيب.

{ يونس علي

كريسبو:

»مواجهة« بست نقاط

يوسف: المباراة ليست حاسمة

مباراة  أهمية  على  الدحيل  مدرب  كريسبو  شدد 

في  تحدث  الذي  كريسبو  وقال  الغد،  مساء  العربي 

المؤتمر الصحفي الذي انعقد عند السادسة من مساء 

المؤتمرات  بقاعة  أمس 

بالنادي:  الصحفية 

هذه  أهمية  تمامًا  نعلم 

مهمة  ولكنها  المباراة 

للعربي  بالنسبة  أكثر 

بقوة  سيسعى  الذي 

فارق  تقليص  أجل  من 

لنا  وبالنسبة  النقاط 

نوسع  لكي  فرصة  هي 

وبين  بيننا  الفارق 

منافسنا المباشر.

مباراة  كريسبو:  وقال 

الغد يمكن أن نعتبرها مباراة الست نقاط ألن االنتصار 

من  نقاط   3 وخصم  نقاط   3 رصيدنا  زيادة  يعني  فيها 

العربي ونعلم أن المباراة لن تكون سهلة.

مع  فريقه  مباراة  أن  الدحيل  العب  أيمن  يوسف  أكد 

العربي لن تحسم لقب البطولة.

غاية  في  العربي  مواجهة  أن  صحيح  يوسف:  وقال 

والوصيف،  الجدول  متصدر  بين  تجمع  ألنها  األهمية 

عليها  يتبقى  الذي  للبطولة  حاسمة  تكون  لن  أنها  إال 

تظهر  أن  الممكن  من  وأضاف:  المباريات.  من  الكثير 

تحسم  لن  ولكنها  البطل،  مالمح  الغد  مباراة  نتيجة 

لمباراة  فريقه  جاهزية  الدحيل  العب  وأكد  األمور. 

االنتصار  تحقيق  أجل  من  سنلعب  وقال:  العربي، 

ألن أي خسارة ستؤثر علينا ويجب أن نكون في كامل 

في  األهم  المباراة هي  أن هذه  ونرى  الذهني،  تركيزنا 

مشوارنا بالموسم الحالي.

{ كريسبو

على استاد جاسم بن حمد.. اليومالفريقان يبحثان عن الفوز

الريان وأم صالل .. لقاء تجديد اآلمالمواجهة قوية بين الشمال والقطراوية

من  دقائق  خمس  إال  الخامسة  الساعة  في  يلتقي 

مباريات  ضمن  قطر،  نادي  مع  الشمال  اليوم  مساء 

نجوم  دوري  منافسات  من  عشر  السادس  األسبوع 

مواجهة  في   ..2023  -  2022 الكروي  للموسم   QNB
يتوقع أن تأتي قوية ومثيرة من الطرفين… وسيرفع 

الثالث،  النقاط  وحصد  الفوز  شعار  فريق  كل 

لتعويض ما فقده من نقاط خالل الجوالت األخيرة.

القطراوي يدخل اللقاء وهو في المركز الرابع بجدول 

تلقى  قد  الفريق  وكان  نقطة،   23 برصيد  الترتيب 

له  مباراة  آخر  في  رد  دون  بهدفين  السد  من  خسارة 

هذه  وأدت  الثامن،  األسبوع  من  مؤجلة  كانت  والتي 

إلى  الثالث  المركز  من  الفريق  لتراجع  الخسارة 

الرابع. ويعمل يوسف سفري مدرب نادي قطر جاهًدا 

االنتصارات  الستعادة  وتحفيزهم  الالعبين  لتجهيز 

على  القطراوي  ويعتمد  الكبيرة،  والمعنويات  والثقة 

وإبراهيم  ومارتينيز،  سوريا،  سيبستيان  من:  كل 

العمادي  عمر  يغيب  فيما  رسن،  وبشار  ماجد، 

والمدافع المغربي بدر بانون، عقب تعرضهما للطرد 

في مواجهة السد األخيرة.

وهو  المباراة  يدخل  الشمال  فريق  الثاني  الطرف 

األهداف  11 نقطة بفارق  العاشر برصيد  المركز  في 

نقطة  حصد  قد  الفريق  وكان  )العاشر(،  الريان  عن 

بتعادله سلبيًا مع الوكرة في مواجهته األخيرة ضمن 

المباريات المؤجلة من األسبوع الثامن.

أمام  رزق،  وسام  مدربه  بقيادة  الشمال  وسيكون 

جدول  في  والتقدم  لالنتصارات  للعودة  كبير  تحٍد 

أمام  خسارة  من  قادم  والفريق  السيما  الترتيب، 

التعادل مع  الخامس عشر، ثم  األسبوع  الغرافة في 

الوكرة في المباراة المؤجلة من األسبوع الثامن.

علوان،  علي  من:  كل  على  الشمال  يعتمد  وبدوره 

يحيى،  ورابح  بامو،  وياسين  عطوان،  وأمجد 

العبي  من  وغيرهم  ناني  ماتياس  طارق،  ومصطفى 

الفريق. وقال يوسف السفري مدرب قطر: كل مباراة 

فإنه  الشمال  إلى  وبالنسبة  مختلفة  خصوصية  لها 

الفرق  لكل  االحترام  ونكن  الفوز  لتحقيق  أيضا  قادم 

للمباراة  استعداداتنا  أجرينا  وعموما  نواجهها،  التي 

والالعبون سيحصلون على فرصتهم للتعويض بعد 

أن أظهروا الحنكة والكفاءة، كما أننا نمتلك مجموعة 

وبالتالي  وبدالء،  أساسيين  الالعبين  من  متكاملة 

طويل  الموسم  ان  خصوصا  النقاط  لكسب  نسعى 

ويحتاج إلى التحلي بالتركيز.

الشمال:  مدرب  رزق  وسام  قال  اآلخر  الجانب  على 

تنتظرنا مواجهة صعبة أمام فريق جيد يضم العبين 

الفترة  في  جيدة  نتائج  وحقق  عال،  مستوى  على 

األخيرة.

كبير  حد  إلى  مصيرية  قطر  مواجهة  وأضاف: 

بالنسبة لنا، ولذا سنسعى خاللها لتحقيق نتيجة 

على  صعبة  ستكون  المباراة  أن  وأرى  إيجابية، 

الفريقين.

من  خالية  الخميس  مباراة  أن  الشمال  مدرب  وأكد 

األسرار على اعتبار أن كال الفريقين يعرفان بعضهما 

ولكننا  قطر  لنادي  حساب  ألف  نعمل  وقال:  جيدًا، 

نأمل في تحقيق نتيجة إيجابية.

وأضاف: صحيح أن أداء الشمال في تحسن وتصاعد 

ذلك  لترجمة  نسعى  لكننا  الماضية  الفترة  خالل 

حليفنا  التوفيق  يكون  أن  ونأمل  نتيجة،  إلى  األداء 

وتكون مواجهة قطر بمثابة البداية الحقيقية لنا.

في  السد  بنادي  حمد  بن  جاسم  استاد  يستضيف 

وأم  الريان  مباراة  اليوم،  مساء   4:55 الساعة  تمام 

من  عشر  السادس  األسبوع  منافسات  ضمن  صالل 

.QNB دوري نجوم

في  التاسع  المركز  في  وهو  اللقاء  يدخل  الريان 

الترتيب برصيد 11 نقطة بفارق األهداف عن الشمال 

مباريات،   3 في  الفوز  من  عليها  وحصل  )العاشر(، 

والتعادل في مباراتين، والخسارة في 8 لقاءات.

عشر  الثاني  المركز  يحتل  صالل  أم  المقابل  في 

السيلية  عن  األهداف  بفارق  نقاط   9 برصيد  واألخير 

في  الفوز  من  عليها  حصل  وقد  عشر(،  )الحادي 

في  والخسارة  لقاءات،   6 في  والتعادل  واحدة،  مباراة 

مقابل  بهدفين  المرخية  أمام  آخرها  كان  مباريات   7
هدف في المباراة الُمؤجلة من األسبوع الثامن.

خسارته  لتعويض  صالل  أم  سيسعى  وبينما 

الماضية والعمل على التقدم لمنطقة األمان واالبتعاد 

على  سيعمل  كذلك  الريان  فإن  الترتيب،  آخر  عن 

مواصلة االنتصارات في الدوري بعدما كان قد تغلب 

الرابع  على األهلي بأربعة أهداف دون رد في األسبوع 

عشر.

ويأمل طالل القرقوري مدرب أم صالل أن يدخل العبوه 

اللقاء بتركيز كبير والعودة لنغمة االنتصارات، ألن 

الفريق يحتاج لفوز يدفعه بقوة لألمام ويستعيد من 

خالله الثقة.

وفي المقابل فمن المؤكد أن مدرب الريان نيكوالس 

الدفاع  الفريق وعناصر  اطمأن على جاهزية  كوردوفا 

والهجوم قبل خوض المواجهة، ويدرك تمامًا أن الفوز 

ضروري من أجل التقدم لألمام بجدول الترتيب.

وأكد المغربي طالل القرقوري مدرب أم صالل على قوة 

وصعوبة مباراة فريقه مع الريان وقال: دائًما مواجهات 

يمتلك  الذي  المنافس  لقوة  نظًرا  قوية  تكون  الريان 

العبين ومحترفين مميزين.

النقاط  حصد  في  الرغبة  يمتلك  فريق  كل  وقال: 

في  يطمح  فريق  فهو  صالل  ألم  نظرنا  ولو  الثالث، 

االبتعاد عن منطقة الخطر، أما الريان فهو فريق يريد 

الترتيب،  جدول  في  مركزه  وتحسين  موقفه  تعزيز 

ومن هنا ستكون المباراة صعبة وقوية.

كبير،  وتركيز  بقوة  المباراة  سنخوض  وواصل: 

وأتمنى أن ننجح في تحقيق نتيجة إيجابية. 

أم  مباراة  الريان:  مدرب  كوردوفا  نيكوالس  وقال   

صالل مهمة للغاية وصعبة، ونحن درسنا المنافس 

جيدًا، ونعلم أنه فريق خطير في الهجمات المرتدة، 

وهي مواجهة هامة بالنسبة لنا ونعتبرها بـ 6 نقاط، 

وبإمكاننا  نقطتان،  هو  صالل  وأم  الريان  بين  والفارق 

التحضير  من  والبد  نقاط،   5 إلى  الفارق  توسيع 

بأفضل صورة لنكون جاهزين لتحقيق الفوز.

عودة  منذ  للفريق  كبيرا  تطورا  شاهدنا  وأضاف: 

األجانب  المحترفين  وانضمام  الدوليين،  الالعبين 

األداء والنتائج، والفريق قدم  الجدد، وهناك تطور في 

العربي،  أمام  واحد  شوط  عدا  فيما  مميزة  مباريات 

والنتائج  لألداء  استكمااًل  ستكون  صالل  أم  ومباراة 

الجيدة، ونتمنى أن نحقق نتيجة إيجابية.

وكشف مدرب الريان عن هدف الفريق خالل المرحلة 

الحالي،  الوضع  من  الخروج  هدفنا  وقال:  المقبلة، 

ممكن،  مركز  ألفضل  الترتيب  جدول  في  والتقدم 

مهمة  القادمة  والمباراة  النقاط،  من  عدد  أكبر  وجمع 

لتحسين ترتيب الفريق.

عوض الكباشي عادل النجاركتب كتب
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الشيخ جوعان بن حمد يشيد بتنظيم Ooredoo الكبرى للبادل:

لنكن وطنا رائدا يجمع العالم

عادل النجار وقنا كتب

الدولي  خليفة  مجمع  على  تتواصل 

والريشة  واإلسكواش  للتنس 

 Ooredoo الطائرة منافسات بطولة 

بمشاركة  للبادل  الكبرى  قطر 

مستوى  على  المصنفين  أفضل 

العالم.

جوعان  الشيخ  سعادة  أكد  وقد 

اللجنة  رئيس  ثاني  آل  حمد  بن 

بطولة  أن  القطرية  األولمبية 

تواصل  للبادل«  الكبرى  قطر  »أريد 

البطوالت  أهم  من  كواحدة  نجاحها 

البادل. لرياضة  الدولية 

في  جوعان  الشيخ  سعاة  وقال 

وكالة  ونقلتها  للبطولة  وجهها  كلمة 

البطولة  إن  »قنا«  القطرية  األنباء 

مجمع  مالعب  على  حاليا  المقامة 

واالسكواش،  للتنس  الدولي  خليفة 

اللعبة  نجوم  من  نخبة  بمشاركة 

العالم  في  األوائل  والمصنفين 

الكبير  الدعم  على  مؤشرا  تعد 

قطر  دولة  تقدمه  الذي  والمتواصل 

بغيرها  أسوة  البادل  لرياضة 

الشعبية  ذات  الرياضات  من 

المتصاعدة.

هذه  في  سعادته:  وأضاف 

والعرفان  الشكر  نجدد  المناسبة 

السمو  صاحب  حضرة  لمقام 

امير  ثاني  آل  الشيخ تميم بن حمد 

والدعم  االهتمام  على  المفدى  البالد 

القطرية  للرياضة  المحدود  غير 

والمباشر  الكبير  األثر  له  كان  مما 

العديد  باستضافة  قطر  فوز  على 

العالمية  والبطوالت  االحداث  من 

األلعاب. الكبرى سنويا في مختلف 

جوعان  الشيخ  سعادة  وأشار 

قطر  »اريد  بطولة  تنظيم  ان  إلى 

مع  تماشيا  يأتي  للبادل«  الكبرى 

القطرية  األولمبية  اللجنة  رؤية 

من  العالم  يجمع  رائدا  وطنا  »لنكن 

مستدامة«..  رياضية  تنمية  خالل 

باإلضافة إلى االنتشار الكبير للعبة 

أصبحت  التي  والشعبية  البادل 

األخيرة  السنوات  في  بها  تحظى 

أو  المحلي  المستوى  على  سواء 

الدولي.

اللجنة  رئيس  سعادة  وجدد 

اللجنة  التزام  القطرية  األولمبية 

لالتحاد  الكامل  الدعم  بتقديم 

واالسكواش  للتنس  القطري 

تنظيم  أجل  من  الطائرة  والريشة 

إطار  في  مستوى  بأعلى  البطولة 

لجميع  »نوليه  الذي  االهتمام 

البطوالت الرياضية المقامة في قطر 

إلظهارها  الالزمة  اإلمكانات  وتوفير 

قطر  مكانة  تعكس  التي  بالصورة 

تنظيم  صعيد  على  عالميا  الرائدة 

األحداث الرياضية الكبرى«.

جوعان  الشيخ  سعادة  وأعرب 

أمنياته  عن  كلمته  ختام  في 

البطولة  ولضيوف  للمشاركين 

عاصمة  الدوحة  في  اإلقامة  طيب 

أمله  عن  معربا  العالمية  الرياضة 

والنجاح. بالتوفيق  للجميع 

البطولـــة تتماشــى مع رؤيـــة اللجنـــة األولمبيــة مــن خــالل تنميــة رياضيــة مســتدامة

{ من المنافسات أمس بدور 32 { من المنافسات أمس بدور 32 

األبواب مفتوحة للجماهير

نسخة الدوحة مميزة للغاية
األرجنتيني دي نينو :

الفرصة  الجماهير  أمام  ستكون 

الدولي  خليفة  مجمع  إلى  للحضور 

للتنس واالسكواش والريشة الطائرة 

من أجل االستمتاع بمباريات بطولة 

للبادل،  الكبرى  قطر   Ooredoo
على  اللعبة  نجوم  لمشاهدة  وذلك 

هذه  في  يتنافسون  العالم  مستوى 

حرصت  وقد  المميزة،  النسخة 

كل  توفير  على  المنظمة  اللجنة 

بالمنافسات  االستمتاع  عوامل 

وكذلك  للجماهير  رائعة  أجواء  في 

للعائالت، وتم توفير مطاعم ومناطق 

تساهم  منوعة  وفعاليات  ترفيه 

وكذلك  بالمباريات  االستمتاع  في 

بالمالعب،  المحيطة  المناطق 

الرياضات  البادل أكثر  وتعتبر لعبة 

والعالم  والمنطقة  قطر  في  انتشارا 

يحرص  لذا  األخيرة  السنوات  في 

الجمهور على متابعة مبارياتها خاصة 

منافسات  الدوحة  تحتضن  عندما 

عالمية من الطراز الرفيع مثل بطولة 

Ooredoo قطر الكبرى للبادل.

األرجنتيني  البادل  العب  أكد 

المصنف  نينو  دي  مارتين 

في  يشارك  أنه  عالميًا  الخامس 

الكبرى  قطر   Ooredoo بطولة 

ويعتبرها  الثانية،  للمرة  للبادل 

مقدما  البطوالت،  أفضل  من  واحدة 

على  المنظمة  للجنة  الشكر 

الفوز  بعد  وقال  التنظيم،  حسن 

ستوباكزوك  زميله  مع  حققه  الذي 

زاباتا  االسباني  الثنائي  على 

بالفوز  كبيرة  »سعادتنا  وسانس 

البطولة  هذه  في  المشوار  ومواصلة 

للغاية  قويا  احتكاكا  تعد  التي 

من  العديد  خاللها  اكتسبنا 

في  أستمر  أن  وأحاول  الخبرات، 

المقبلة ونحافظ  المباراة  التألق في 

أول  في  حققناه  الذي  الفوز  على 

إلى  أعود  وأن  بالبطولة،  لنا  مباراة 

سعيدة،  بذكريات  األرجنتين 

بنجاح«. المشوار  مواصلة  وأتمنى 

فخورون باستضافة نجوم العالم.. ناصر الخليفي:

النجاحـــات القطريــــة متواصلـــة
ناصر  السيد  سعادة  أكد 

االتحاد  رئيس  الخليفي  غانم 

واالسكواش  للتنس  القطري 

استضافة  أن  الطائرة  والريشة 

الكبرى  قطر  »اريد  بطولة 

تواصال  تأتي   2023 للبادل« 

القطرية  الرياضية  للنجاحات 

وفي ضوء النجاح غير المسبوق 

خالل  قطر  دولة  حققته  الذي 

فيفا  العالم  كأس  استضافة 

قطر 2022.

له  تصريح  في  الخليفي  وقال 

بعودة  سعداء  نحن  أمس: 

أسرع  إحدى  البادل  رياضة 

العالم  في  انتشارا  الرياضات 

الدوحة،  مدينة  إلى  أخرى  مرة 

التي أصبحت الوجهة الرئيسية 

الرياضية  البطوالت  لكبرى 

الترفيهية  والفعاليات  العالمية 

العالمية.

جولة  تدشين  تم  أنه  إلى  وأشار 

 12 قبل  العالمية  بادل  بريمير 

شهرا بالشراكة مع رابطة العبي 

واالتحاد  المحترفين  البادل 

فخورون  ونحن  للعبة،  الدولي 

لصالح  جميعا  حققناه  بما  جدا 

الفترة  هذه  خالل  البادل  رياضة 

الوجيزة.

وأضاف رئيس اللجنة المنظمة 

أيضا  فخورون  نحن  للبطولة: 

العالم  في  اللعبة  نجوم  برؤية 

الجماهير  ويمتعون  يتنافسون 

خليفة  مجمع  مالعب  داخل 

واالسكواش،  للتنس  الدولي 

ونحن  القادمة  األجيال  ويلهمون 

بجانبهم  وقوفنا  على  نؤكد 

طموحنا  لتحقيق  وسعينا 

إلى  باللعبة  لالرتقاء  المشترك 

مستويات متقدمة.

امتنانه  عن  الخليفي  وعبر 

شركة  إلى  المنظمة  واللجنة 

وباقي  اللقب  راعية  »اريد« 

على  األخرى  الراعية  الشركات 

مضيفا:  للبطولة..  دعمهم 

الالعبين  بأن  ثقة  على  ونحن 

البطولة  وضيوف  والجماهير 

ممتعة  بتجربة  سيحظون 

واستثنائية.

اريد  بطولة  منافسات  وانطلقت 

قطر الكبرى للبادل بقوة الثالثاء، 

من  الخامس  حتى  وتستمر 

مارس الحالي بمشاركة كبيرة 

والمصنفين  اللعبة  أبطال  من 

{ ناصر الخليفياألوائل.

{ دين نينو وستوبا كزوك

االسباني كوييو:

طموحاتي كبيرة 
رغم قوة المنافسة

قال العب البادل اإلسباني ارتور كوييو 

سعيد  إنه  عالميا  الثالث  المصنف 

وتخطي  أمس  حققه  الذي  بالفوز 

خوفري  انياجو  االسباني  الثنائي 

بعد  بمجموعتين  هيرنانديز  ولويس 

مباراة قوية، مؤكدًا أن البداية الجيدة 

كبيرا  دافعا  تعطيه  البطولة  في 

لمواصلة المشوار بنجاح.

القطري  التنظيم  بروعة  الالعب  وأشاد 

بطولة  منافسات  من  النسخة  لهذه 

وقال  للبادل،  الكبرى  قطر   Ooredoo
لقطر  بالحضور  كبيرة  »سعادتي 

العالمية  البطولة  هذه  في  للمشاركة 

المصنفين،  أفضل  تضم  التي 

والحقيقة أن التنظيم رائع للغاية.

{ االسباني ارتور

اإلثارة تتواصل على مجمع خليفة الدولي

ثمن نهائي مرتقب اليوم
قطر   Ooredoo بطولة  منافسات  اليوم  تتواصل 

البادل  التي تقام على مالعب  الكبرى للبادل 

التي تم تجهيزها خصيصًا للبطولة 

الدولي  خليفة  مجمع  في 

مشاركة  وسط  للتنس، 

ألبرز  كبيرة  عالمية 

المصنفين االوائل على 

مستوى العالم.

اليوم  تقام  حيث 

ثمن  الدور  مباريات 

حيث  النهائي، 

هناك  ستكون 

غاية  في  مواجهات 

القوة والندية تجمع 

االوائل،  المصنفين 

وقد شاهدنا يوم أمس 

نتائج قوية لمباريات دور 

الثنائي  32، حيث تأهل  الـ 

ستوباكسوز  األرجنتيني 

بعد  النهائي  الثمن  للدور  ودينينو 

فوزهما على الثنائي اإلسباني المكون من 

 2-6( بواقع  لصفر  شوطين  بنتيجة  وسانس  زاباتا 

و6-3(، وفي المباراة الثانية تمكن الثنائي المكون من 

على  كمبانغولو  والبرازيلي  سانشيز  األرجنتيني 

حساب الثنائي اإلسباني المكون من ألونسو 

لصفر  شوطين  بنتيجة  إيسبري 

الثنائي  وفاز  و2-6(،   5-7( بواقع 

من  المكون  اإلسباني 

على  وباوتيستا  غيوناغا 

سانشيز  مواطنهما 

وغارسيا  بينيرو 

رودريغو بشوط دون 

 6-7( بواقع  مقابل 

تأهل  كما  و0-6(، 

المكون  الزوجي 

من اإلسباني ارتورو 

واالرجنتيني  كويو 

تابيا للدور الـ 16 بعد 

الثنائي  على  الفوز 

من  المكون  االسباني 

وهيرنانديز  جوفري 

شوطين  بنتيجة  كيسادا 

الثنائي  وفاز  و0-6(،   2-6( بواقع 

ومانديز  مارتنيز  من  المكون  االسباني 

على الثنائي االسباني اآلخر المكون من رويس وريبو 

بمجموعتين لمجموعة بواقع )7-5 و3-6 و2-6(.

{ من المنافسات أمس

{ سعادة الشيخ جوعان بن حمد
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الدوحة          $

اليوم  البطولة  منافسات  وتبدأ 

على  األولى  نجوم،   3 فئة  بجولتين 

 5 تبلغ  مالية  بجوائز  سم   135 ارتفاع 

آالف يورو والثانية على ارتفاع 145 سم 

26 ألف يورو،  بجائزة مالية تزيد على 

على  الصغار  للفرسان  جولة  تعقبهما 

األولى  الجولة  ثم  سم،   90  -  80 ارتفاع 

سم   145 ارتقاع  على  نجوم   5 لفئة 

بجائزة مالية تبلغ 8800 يورو.

فئة  بجولة  الغد  منافسات  وتختتم 

وبجائزة  سم   145 ارتفاع  على  نجوم   5
مالية تصل إلى 26 ألف يورو، ومن ابرز 

منافسات اليوم الثاني في البطولة غدا 

للفرق  الكبرى  الجائزة  جولة  الجمعة، 

التي تقام على ارتفاع 160 سم وبجائزة 

أما في  ألف يورو.   300 إلى  مالية تصل 

ثالث  السبت  غد  بعد  الختامي  اليوم 

ايام البطولة تقام جولة الجائزة الكبرى 

 345 إلى  تصل  مالية  بجوائز  للفردي 

ألف يور وتقام على ارتفاع 160 سم. 

بين  قوية  المنافسات  تأتي  أن  ويتوقع 

الفوز  أجل  من  المشاركين  الفرسان 

لونجين  لجوالت  الكبرى  بالجائزة 

حيث  الحواجز،  قفز  ألبطال  العالمية 

لمواصلة  بيرباوم  لودجر  يسعى 

ميال،  الجواد  بصحبة  االنتصارات 

إيكرمان  فون  هنريك  يتطلع  بينما 

لقب  بأول  للفوز  عالميا  األول  المصنف 

البطولة، فيما  اإلطالق في هذه  له على 

نسخة  وصيف  ديفوس  بيتر  يبحث 

مركزه،  تحسين  عن  الماضي  العام 

بداية  منذ  أفضل  إنجاز  وتحقيق 

تشهد  أن  المتوقع  من  التي  الجوالت 

منافسات قوية ومثيرة.

كوهنر  ماكس  الثنائي  أما 

المتوقع  فمن  أهلمان،  وكريستيان 

األسبوع  هذا  قوتهما  بكامل  ينطلقا  أن 

آالف  أمام  قدراتهما  الستعراض 

خالل  للفروسية  المحبة  الجماهير 

جولة الدوحة.

اليوم.. بميدان الشقب وبمشاركة نخبة من فرسان العالم

بطولة لونجين على خط البداية

حتى نهاية الموسم

السد يتعاقد مع أيوب الكعبي

بعقد  رسميا  الكعبي،  أيوب  المغربي  الدولي  الالعب  مع  السد  نادي  تعاقد 

احترافي يمتد إلى نهاية الموسم الرياضي الحالي، قادما إليه من هاتاي سبور 

التركي، الذي أعلن انسحابه من الدوري المحلي، بسبب تأثره بالزلزال المدمر 

الذي ضرب تركيا وسوريا.

بدياًل  القائمة  الالعب  ودخل 

للغاني اندريه أيوا الذي خرج من 

قائمة السد خالل فترة االنتقاالت 

انضمام  وجاء  األخيرة،  الشتوية 

حر  انتقال  صفقة  في  الكعبي 

حيث  السد،  صفوف  لتدعيم 

للحفاظ  السداوي  الزعيم  يتطلع 

في  حظوظ  من  تبقى  ما  على 

الدوري  بطولة  على  المنافسة 

التي توج به في اخر نسختين.

الرسمي  الحساب  نشر  وقد 

صور  من  عددا  السد  لنادي 

الكعبي بقميص النادي وسيكون 

مع  للمشاركة  جاهز  الالعب 

الفريق في المرحلة القادمة.

في  يشارك  الكعبي  أيوب 

تدريبات الزعيم للمرة األولى

وانتظم النجم المغربي في تدريبات الزعيم، وسط حفاوة كبيرة من قبل الجهاز 

الفني، بقيادة االسباني خوانما وبقية الالعبين.

لمواجهة  استعدادًا  أمس،  الرئيسي  مرانه  خاض  قد  السداوي  الفريق  وكان 

مساء  ستقام  والتي  النجوم،  دوري  من  عشر  السادس  األسبوع  ضمن  السيلية 

الجمعة على استاد جاسم بن حمد بنادي السد.

تنطلق اليوم- الخميس- منافسات الجولة األولى 
واالفتتاحية لبطولة جوالت لونجين العالمية ألبطال 

قفز الحواجز، ودوري األبطال العالمي لعام 2023، التي 
ينظمها الشقب عضو مؤسسة قطر في ميدان 

لونجين في الشقب حتى الرابع من شهر مارس الجاري 
بمشاركة نخبة متمّيزة من الفرسان والخيل التي 

ستشارك في هذا الحدث العالمي والذي يتجاوز مجموع 
جوائزه 36 مليون يورو هذا العام. 

برنامج اليوم األول
بجوائز  سم   135 ارتفاع  على  نجوم  ثالثة  فئة  من  قفز  جولة  صباحا:  العاشرة 

قدرها 5 آالف يورو.

الثانية عشرة والربع: جولة قفز من فئة ثالثة نجوم على ارتفاع 145 سم بجوائز 

قدرها 26.200 يورو.

الثانية مساء: جولة قفز محلية على إرتفاع -80 90 سم

على  مرحلتين  من  نجوم  خمسة  فئة  من  قفز  جولة  مساء:  والنصف  الرابعة 

إرتفاع 145 سم بجوائز قدرها 8.800 يورو.

الزمن من فئة خمسة نجوم على  السابعة وعشر دقائق مساء: جولة قفز ضد 

ارتفاع 145 سم بجوائز قدرها 26.200 يورو.

تغيير في نظام دوري األبطالقائمة مميزة من المشاركين
يمني األلماني ماركوس إينينج على جواده ستارجولد نفسه بالفوز بجولة 

الدوحة والجائزة المالية البالغة 375 ألف يورو، ال سيما أن معنوياته مرتفعة 

للغاية بعد تتويجه بلقب الجائزة الكبرى لمنافسات قفز الحواجز ببطولة 

البنك التجاري للفروسية - الشقب برعاية لونجين منذ أيام. 

ألكساندر،  توبس  وإدوينا  سمولدرز  هاري  أيضا  المشاركين  قائمة  وتضم 

مما يجعلها واحدة من أكثر الجوالت تنافسية في تاريخ هذه الجوالت التي 

ومالين  ويتاكر،  جون  من  كل  مشاركة  إلى  إضافة  بالدوحة،  استضافتها 

دير  فان  ومايكل  لينش،  ودينيس  بروينسيلز،  ونيلز  جونسون،   - باريارد 

فليوتن في هذه الجوالت العالمية.

العالمي،  األبطال  دوري  نظام  في  تغييرا  العام  هذا  يشهد 

اليوم نفسه  الثانية في  حيث تجرى الجولة األولى والجولة 

جوالت  تسفر  سوف  ذلك،  إلى  باإلضافة  يومين،  من  بدال 

2023 عن تأهل أفضل 40 متنافسا للمشاركة في منافسات 
العالمية  لونجين  بجوالت  الحواجز  لقفز  الكبرى  الجائزة 

من  العديد  لمشاركة  أكبر  فرصا  يتيح  مما  لألبطال، 

الفرسان في المنافسات الكبرى.

  كتب          عادل النجار

»اآلسيوية« عنابي الشباب يخسر من إيران بـ
القدم  لكرة  الوطني  منتخبنا  تلقى 

نظيره  أمام  خسارة  عامًا،   20 تحت 

أولى  في  رد  دون  بهدف  اإليراني 

 ،20 تحت  آسيا  ببطولة  مبارياته 

االستقالل  إستاد  على  أقيمت  والتي 

في مدينة فيرغانا بأوزبكستان، وذلك 

ضمن منافسات المجموعة الثانية.

بين  كبيرة  ندية  شهدت  المباراة 

األول  شوطها  وخرج  المنتخبين، 

الثاني  الشوط  في  لكن  أهداف،  دون 

ركلة  من  اإليراني  المنتخب  استفاد 

وسجل  لصالحه  احتسابها  تم  جزاء 

منها هدف الفوز د25 عن طريق الالعب 

ثالث  أول  ليحصد  حزباوي،  أمين 

نقاط في صراع المنافسة على التأهل 

التي تضم كل من  ضمن المجموعة 

وأستراليا  وإيران  العنابي  منتخبنا 

العودة  منتخبنا  حاول  وقد  وفيتنام.. 

اإليراني  الهدف  استقبال  بعد  للقاء 

العناصر  من  بالعديد  المدرب  ودفع 

التي شكلت خطورة كبيرة من بينها 

لكن  جودة،  خالد  محمد  المهاجم 

اإليراني  للمنتخب  الدفاعية  الطريقة 

اللقاء  عمر  من  األخيرة  الدقائق  في 

النتيجة  على  الحفاظ  من  مكنته 

وتحقيق الفوز والثالث نقاط.

في سباق الخيل أمس

»دوغان« يحصد كأس الحويلة
غالور(  جاجا   × باالس  )وندسور  دوغان  الجواد  أحرز 

فوزه  بعد  وذلك  الحويلة،  كأس  البرنس  مربط  ملك 

بالشوط الثامن والرئيسي في سباق الخيل أمس. 

المهجنة  للخيل  تكافؤ  بشوط  دوغان  الجواد  وفاز 

األصيلة إنتاج محلي تصنيف 70-90 عمر 4 سنوات فما 

فوق لمسافة 1200م، مع الخيال فالح بوغنيم وبإشراف 

المدرب عويضه سالم الهاجري، وتوج الفائزين عبدالله 

السباق  بنادي  السباقات  إدارة  مدير  الكبيسي،  راشد 

والفروسية.

وإنتاج مشعل  الفرس حشمه ملك  األول  وفاز بالشوط 

المهر  الثاني  وفاز بالشوط  العطية  بن علي بن محمد 

وإنتاج  ملك  أوكسيتان(   × فاير  أوف  )هارتس  شاليش 

وتدريب منصور بن مسفر الشهواني. 

 × )محماس  ِدنغ  ِسن  الجواد  الثالث  بالشوط  وفاز 

وفاز  النعيمي،  الحيي  مبارك  على  مبارك  ملك  مارول( 

دو  بالدورا   × )عاصي  حردان  الجواد  الرابع  بالشوط 

بروجير( ملك حمد أحمد حسن المالكي الجهني. 

بانغلد  )ستارز  المرقاب  المهر  الخامس  بالشوط  وفاز 

بن  محمد  بن  خليفة  ملك  كيس(  كيتلنز   × بانر 

خليفة عبد الله العطية وفاز بالشوط السادس المهرة 

ملكة )المرتجز × كوريانا( ملك وإنتاج الشقب ريسنغ. 

وفاز بالشوط السابع الجواد أوبزرفنغ )فوتستبس إن 

ذا ساند × ميرتي( ملك الشيخ محمد بن سلمان محمد 

عبدالعزيز آل ثاني.

من رالي أبوظبي الصحراوي

العطية يفوز بالمرحلة الثانية
أحرز بطلنا ناصر صالح العطية لقب المرحلة الثانية ضمن 

أبوظبي  رالي  من  والثالثين  الثانية  النسخة  منافسات 

كأس  بطولة  من  الثانية  الجولة  يشكل  الذي  الصحراوي، 

وتختتم   ،)2023  - رايد  )رالي  الصحراوية  للراليات  العالم 

منافساته بعد غد الجمعة.

بوميل  ماثيو  الفرنسي  مالحه  بصحبة  العطية  وقطع 

الثالثة  المرحلة  تي1«  هايلوكس  »تويوتا  سيارة  متن  على 

266 كلم  والبالغة مسافتها  السراب  بمنطقة بمنطقة قصر 

مراحل خاصة، في زمن قدره 3.51.45 ساعات، متفوقا بفارق 

بحصبة  لوب  سيبستيان  الفرنسي  عن  فقط  ثانية   48
آر  »بي  سيارة  متن  على  لوركين  فابيان  البلجيكي  مالحه 

وبفارق  الثاني،  المركز  صاحب  هانتر«  برودرايف   – أكس 

التيجان  هينك  إفريقي  الجنوب  السائق  عن  دقائق   5.59
سيارة  متن  على  كومينجز  بريت  ومواطنه  مالحه  بصحبة 

»تويوتا هايلوكس تي1« الذي حل ثالثا.

كبير  لحادث  تعرضه  رغم  األمس  بجولة  العطية  وفاز 

لسيارته  بالغة  بأضرار  وتسبب  الوقت  من  الكثير  أضاع 

»تويوتا هايلوكس«، وهو األمر الذي اضطر اللجنة المنظمة 

تعرض  أن  بعد  خاصة  الرالي،  استكمال  من  الستبعاده 

قفص السيارة ألضرار بالغة.

صدارته  العطية  واصل  الثالثة،  المرحلة  انتهاء  وبعد 

ساعة،   10.39.00 قدره  إجمالي  بزمن  للرالي  العام  للترتيب 

السائق  منافسيه  أقرب  عن  دقيقة   25.03 بفارق  متفوقا 

السعودي يزيد الراجحي صاحب المركز الثاني، فيما جاء 

ومواطنه  مالحه  بصحبة  بروكوب  مارتن  التشيكي  السائق 

دايفيد بابيسكا على متن سيارة »فورد« المركز الثالث بزمن 

إجمالي 11.15.44 ساعة وبفارق 36.44 دقيقة عن العطية.

{ من منافسات سابقة ببطولة لونجين
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اليوم على مالعب نادي الدوحة وبمشاركة »126« العبا

انطالق بطولة قطر العالمية للجولف

منافسات  الخميس  اليوم  تنطلق 

المفتوحة  العالمية  قطر  بطولة 

 )37( رقم  نسختها  في  للجولف 

المقامة على ملعب نادي الدوحة على 

بمشاركة  متتالية  أيام  ثالثة  مدار 

قطر  بطولة  وتعتبر  العبا.   126
من  للجولف  المفتوحة  العالمية 

حيث  قطر،  دولة  في  البطوالت  أقدم 

في  مرة  أول  البطولة  هذه  أقيمت 

القطري  االتحاد  واستمر   ،1983 عام 

للجولف في إقامة البطولة المفتوحة 

تمتد  سمعتها  بدأت  إذ  تطويرها  مع 

خارج دولة قطر.

 وتلعب البطولة بنظام )فردي(، حيث 

يتم احتساب عدد الضربات الفعلية 

األول  اليوم  لجميع المشاركين خالل 

في  للعب  يتأهل  ثم  الثاني،  واليوم 

اليوم الثالث واألخير أفضل )60( العبا 

والفائز  األولى  المراكز  لتحديد  فقط 

باللقب.

كبير  عدد  بمشاركة  البطولة  وتقام 

ممن  الجولف  رياضة  محبي  من 

المشاركة  شروط  عليهم  تنطبق 

المنتخب  العبي  من   9 ضمنهم  ومن 

جهام  ومنهم  للجولف  األول  القطري 

وصالح  الشهراني،  وعلي  الكواري، 

الشهراني،  وعبدالرحمن  الكعبي،، 

وسلمان  المهندي،  وعبدالعزيز 

البوعينين،  العزيز  وعبد  الخنجي، 

ومبارك  الكواري،  سعيد  ومحمد 

أن  بالذكر  جدير  الكواري.  عيسى 

للعب  يتأهل  سوف  بالبطولة  الفائز 

قطر  التجاري  البنك  بطولة  في 

ماسترز للمحترفين 2023.

القطري  االتحاد  البطولة  وينظم 

األولمبية  اللجنة  وبرعاية  للجولف 

 - إنتركونتيننتال  وفندق  القطرية 

الدوحة، ونادي الدوحة للجولف.

أمين  المهندي  ابراهيم  محمد  وتقدم 

القطري  لالتحاد  المساعد  السر 

الصحفي  المؤتمر  في  للجولف، 

الذي عقده االتحاد ظهر أمس لإلعالن 

بالشكر  البطولة،  تفاصيل  عن 

دعمها  على  القطرية  األولمبية  للجنة 

إنجاح  في  والمشاركة  للبطولة 

الراعية  الشركات  وجميع  فعالياتها، 

تشهد  البطولة  أن  وأضاف  للبطولة. 

 40 من   126 مشاركة  العام  هذا  في 

دولة، من بينها دول خليجية وعربية 

مشاركة  تشهد  البطولة  ان  كما 

الماضي  العام  في  بلقبها  المتوج 

الدنماركي ميكيل ماتيسن، بجانب 

ابطال سابقين لها. 

البطولة  ومثمنا دور االتحاد في تطور 

ملعب  في  بدأت  حيث  العريقة 

إلى  وصلت  أن  إلى  تطورت  ثم  رملي 

واحدة  تعد  إذ  الحالي،  المستوى 

العالم  في  البطوالت  وأعرق  أقدم  من 

قبل  من  جيد  بتصنيف  وتحظى 

دائما  وتكون  للجولف  الدولي  االتحاد 

الدولة  خارج  من  الهواة  لالعبين  قبلة 

الظفر  أجل  من  فيها  للمشاركة 

قطر  بطولة  إلى  التأهل  ببطاقة 

ماسترز للمحترفين. 

لالتحاد  المساعد  السر  أمين  وتقدم 

إلى  بالدعوة  للجلوف  القطري 

منافسات  حضور  إلى  الجماهير 

اجواء مثالية  في  تقام  التي  البطوالت 

الدوحة  ملعب  إلى  الدخول  وان 

تذاكر  غير  من  مجاني  لللجولف 

إلتاحة الفرصة ألكبر عدد من محبي 

اللعبة لمشاهدة البطولة واالستمتاع 

بالفعاليات المصاحبة.

محمد إبراهيم المهندي: جاهزون لمنافسات أعرق البطوالت الدوحة           $

جاري ماجلينشي:

ملعب نادي الدوحة جاهز
بدوره، أكد جاري ماجلينشي مدير عام نادي الدوحة للجولف جاهزية 

العالم  في  البطوالت  أعرق  من  تعد  التي  البطولة  الستضافة  الملعب 

أنحاء  جميع  من  الهواة  الجولف  العبي  من  كبيرة  مشاركة  وتشهد 

العالمية  قطر  بطولة  تشهد  أن  ماجلينشي  جاري  وتوقع  العالم. 

نخبة  وجود  ظل  في  مرتفعة  مستويات  الحالي  العام  في  المفتوحة 

مميزة من الالعبين المشاركين في المنافسات وطموحاتهم الكبيرة في 

تحقيق نتائج إيجابية، مؤكدًا أن المنافسة على لقب البطولة لن تكون 

سهلة على اإلطالق.

أندرياس فيستر:

سعداء بشراكتنا مع »الجولف«
كونتيننتال-  انتر  لفندق  العام  المدير  فيستر  أندرياس  عبر 

قطر  بطولة  رعاية  في  الفندق  باستمرار  سعادته  عن  الدوحة 

تجمعه  التي  وبالشراكة  السنوات  من  لعدد  للجولف  المفتوحة 

لخدمة  مميزة  خدمات  توفير  خالل  من  للعبة  القطري  باالتحاد 

الالعبين وزوار البطولة.

إلى  الهادفة  الفندق  سياسة  لتترجم  تأتي  الشراكة  هذه  أن  وأكد 

دعم األنشطة الرياضية في قطر بشكل عام.

البطولة تحظى بمشاركة كبيرة
أكد محمد فيصل النعيمي عضو مجلس االتحاد القطري للجولف، في 

كلمة له خالل المؤتمر، اكتمال كافة الترتيبات خاصة أن البطولة منذ 

انطالقتها وهي في تطور مستمر، وفي كل عام تزداد قوة وتشهد مشاركة 

في  تحظى  انها  كما  الهواة،  من  العالم  مستوى  على  الالعبين  من  أوسع 

وفق  وتقام  القطري  المنتخب  العبي  من  كبيرة  بمشاركة  العام  هذا 

النظام الذي اعتمد في السنوات الماضية.  وأشار إلى أن مستوى العبي 

هذه  في  شأن  لهم  يكون  أن  ويتوقع  مستمر  تطور  في  القطري  المنتخب 

البطولة وينافسوا على المراكز المتقدمة فيها

محمد فيصل النعيمي:

»14« فئة تتنافس ببطولة قطر للدراج ريس

عودة التحدي على رمال سيلين
الدراج  لحلبة  مجددًا  الحياة  تعود 

قطر  بنادي  الخاصة  الرملي  ريس 

النارية  والدراجات  السيارات  لسباق 

مقابل  الرملية  سيلين  شواطئ  على 

مع  اليوم،  مساء  سيلين  منتجع 

من  األولى  الجولة  منافسات  انطالق 

الرملي  ريس  للدراج  قطر  تحدي 

سعادة  رعاية  تحت  يقام  والذي 

ثاني  آل  حمد  بن  خالد  الشيخ 

يخصص  حيث  النادي،  رئيس 

السيارات  لمنافسات  األول  اليوم 

والدراجات  الخفيفة  والشاحنات 

على  أم  عجلتين  على  سواء  النارية 

فئة  لمنافسات  إضافة  عجالت  ثالث 

أما  لألطفال  المخصصة  البوالريس 

مخصصًا  فسيكون  الجمعة  غٍد  يوم 

البوالريس  مركبات  لمنافسات 

والمعدلة  الستوك  الثالث  بفئاتها 

منافسات  إلى  إضافة  واألنليميتد 

كذلك  الباغي  مركبات  فئتي 

للبطولة  المنظمة  اللجنة  أضافت 

األولى  جديدتين  فئتين  الموسم  هذا 

الخميس  يوم  منافساتها  ستقام 

سلندر   6 لسيارات  ومخصصة 

منافسات  ستقام  فيما  نايتروس 

الهايلوكس  والمسماة  الثانية  الفئة 

الفئتين  لهاتين  ويتوقع  الجمعة  يوم 

أن تشهدا مشاركة خليجية واسعة.

من  للبطولة  الزمني  الجدول  ووفق 

التسجيل  عمليات  تنطلق  أن  المقرر 

الساعة  بتمام  الفني  والفحص 

للفئات  وذلك  اليوم  ظهر  الثالثة 

على  اليوم،  هذا  المقررة  الثمانية 

مساًء  الخامسة  الساعة  في  يتم  أن 

وذات  للمنافسات.  الحلبة  افتتاح 

الغد  يوم  سيعتمد  الزمني  الجدول 

ووفق  المشاركة.  الست  للفئات 

لكل  يعطى  المنافسة  هيكلية 

المضمار  الجتياز  محاولتان  متسابق 

البالغ طوله 91 مترا تقريبًا حيث تقام 

المتسابقين  األولى لجميع  المحاولة 

ذلك  بعد  تعقبها  الفئات  مختلف  من 

بأن  التذكير  مع  الثانية  المحاولة 

حتى  مفتوحًا  يبقى  التسجيل  باب 

نهاية المحاولة األولى لجميع الفئات، 

وفي النهاية يؤخذ الزمن األفضل لكل 

النهائي  الترتيب  لتحديد  متسابق 

للمتسابقين في كل فئة.

النطالق  التحضيرات  أيام  منذ  وبدأت 

العمل  يجري  حيث  األولى  الجولة 

اعتاد  الذي  المضمار  تهيئة  على 

كل  المنافسات  استضافة  على 

به  المحيطة  المرافق  وتجهيز  موسم 

ومدرجات الجمهور، إضافة إلى توخي 

تحت  واألمان  السالمة  عوامل  كل 

إشراف سعادة الشيخ جبر بن خالد 

آل ثاني مدير النادي.

{ من منافسات الموسم الماضي

الدوحة           $

أبطال قطر يتنافسون 
للفوز بالبطولة العربية للجودو

لخوض  االستعدادات  إطار  في 

الدوحة   - للجودو  العالم  بطولة 

الجودو  أبطال  يسعى   ،2023
األسبوع  هذا  نهاية  القطريون 

للتنافس على الصعيد العربي في 

صالة علي بن حمد العطية.

للجودو  العربية  البطولة  وُتقام 

 ،2023 – الدوحة  للرجال والسيدات 

 4 والسبت  مارس   3 الجمعة  يومي 

مارس، في نفس الصالة الرياضية 

التي  العالمية  المعايير  ذات 

ستستضيف بطولة العالم للجودو 

- الدوحة 2023 في مايو القادم.

 300 نحو  ُيشارك  أن  المنتظر  ومن 

واإلمارات  ومصر،  قطر،  من  العب 

واألردن،  المتحدة،  العربية 

والمغرب،  والبحرين،  وجيبوتي، 

وتونس،  والعراق،  والجزائر، 

في  ولبنان،  وسوريا،  والكويت، 

للرجال  للجودو  العربية  البطولة 

التي   ،2023 الدوحة   – والسيدات 

الفرصة  المشاركين  ستمنح 

لخوض  استعدادهم  مدى  الختبار 

الدوحة   - للجودو  العالم  بطولة 

14 مايو  إلى   7 الفترة من  2023، في 
القادم.

المري،  الهادي  عبد  السيد  وعّلق 

واالتصال  التسويق  لجنة  رئيس 

لبطولة  والختام  االفتتاح  وحفل 

 ،2023 الدوحة   - للجودو  العالم 

بشرف  بالفوز  سعدنا  »لقد  قائاًل: 

للجودو  العالم  بطولة  استضافة 

البطولة  ستكون   .2023 الدوحة   -

هذا  نهاية  ُتقام  التي  العربية 

األسبوع فرصة مثالية الختبار مدى 

للحدث  العرب  األبطال  استعداد 

عن  ممثلون  وسيحضر  العالمي. 

البطولة  في  للجودو  الدولي  االتحاد 

أنها  من  ثقة  على  ونحن  العربية، 

ستتكّلل بالنجاح«.

عن  للجودو  قطر  فريق  أعلن  وقد 

الذين  الستة  الالعبين  أسماء 

العربية  البطولة  في  سيمثلونه 

الدوحة   – سيدات   – رجال  للجودو 

 81 )وزن  رباحي  2023، وهم: محمد 
كغ(،   81 )وزن  رباحي  وخليل  كغ(، 

وصالحة  كغ(،   100( نفوي  ورضا 

بوقحوص  وفاتنة  كغ(،   57( البادي 

)52 كغ(، وخلود الكواري )78 كغ(.

الجمعة  يوم  المنافسات  وتنطلق 

ويوم  ظهًرا   2 الساعة  تمام  في 

وستقام  ظهًرا،   1 الساعة  السبت 

في  الميداليات  توزيع  مراسم 

الساعة 5 مساًء. وجدير بالذكر أن 

حضور المنافسات متاح مجاًنا أمام 

الجمهور.

كتب        عوض الكباشي

أم صالل يســتـعيد يـاســين البـخيـت

مع  تعاقده  صالل  أم  نادي  أعلن 

كبديل  البخيت،  ياسين  األردني 

فالنتينو  األسترالي  للمحترف 

كرم  صالل  أم  نادي  وكان  يويل. 

البخيت،  ياسين  األردني  محترفه 

أن تجددت إصابته )كسر في  بعد 

الماضي  يناير  شهر  خالل  الذراع( 

ليتم التعاقد مع األسترالي فالنتينو 

أم  عن  غاب  ياسين  وكان  يويل. 

بسبب  الماضية،  الفترة  في  صالل 

الكسر  يتجدد  أن  قبل  الكسر، 

في  المشاركة  صعوبة  وبالتالي 

بفترة  صالل  أم  ويمر  المنافسات. 

صعبة هذا الموسم، ويحتل المركز 

األخير بجدول ترتيب الدوري.

البرازيلي  مع  النادي  وتعاقد 

إلى  لالنضمام  اراخو  فنيسيوس 

القدم  لكرة  األول  الفريق  صــفــوف 

الذي  كودجيا  لإليفواري  بـــديــال 

له  متمــــنين  لإلصـــابة  تعرض 

التوفيق.

تعاقد مع البرازيلي فنيسيوس


