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ياسين البخيت: التعادل عادل
أكد المحترف األردني ياسين البخيت أن التعادل مع الريان أمس يعتبر نتيجة 

مقبولة في ظل مجريات اللقاء لكنه أعتبر أن أم صالل كان األقرب للفوز من واقع 

الفرص التي كانت كافية ليخرج فريقه متقدما لكنه رغم ذلك راض بالتعادل.

وقال »في البداية أشكر نادي أم صالل وأنا سعيد بالتسجيل وهذا أقل ما يمكن أن 

أقدمه للنادي بعد عودتي وسأعمل على تقديم األفضل في المباريات القادمة«.

على  نركز  أن  علينا  لكن  الترتيب  جدول  في  صعب  »الوضع  حديثه  وواصل 

أنفسنا فقط وأن نجتهد من أجل تعديل األوضاع وأعتقد أننا قادرون على تحقيق 

ذلك«.

بهدف لمثله في مباراة مثيرةبعد أن توقفت انتصاراته لسبع جوالت

أم صالل يفرض التعادل على الريان»الشمال« يعود عبر القطراوي

قوي  المواجهة  تأتي  أن  طبيعي  أمر 

بين الفريقين من بداية المباراة وفي 

تحقيق  نحو  الفريقين  رغبة  ظل 

الفوز وخطف النقاط الثالث.

الشمال  نصيب  من  كانت  والبداية 

عن  األولى  الدقيقة  من  حاول  الذي 

الذي  بامو  ياسين  المغربي  طريق 

شكل الخطورة في المقدمة الهجومية 

امجد  طلعات  مع  الشمال  لفريق 

وسط  في  الفارق  شكل  الذي  عطوان 

الميدان.

القطراوي  افتقد  المقابل  وفي 

عنه..  عرف  الذي  الهجومي  للحضور 

اوقات  اال في مناسبات بسيطة خالل 

محاوالت  تشكل  ولم  المباراة… 

على  الكبيرة  الخطورة  القطراوي 

تصله  لم  الذي  سيكا  بابكر  مرمى 

محاوالت  رغم  كثيرة…  كرات 

وسبستيان  رسن  بشار  للعراقي 

سوريا.

ومن  اللقاء  عمر  من   38 الدقيقة  وفي 

تنفيذها  تم  الشمال  لفريق  ركنية 

المهاجم  وتصل  الكرة  لتمر  بنجاح 

لعبها  الذي  بامو  ياسين  المغربي 

ساطع  الحارس  يسار  لتمر  خادعة 

األول  الهدف  عن  معلنا  العباسي 

لفريق الشمال.

ان تكون  التقدم كان البد  وبعد هدف 

هناك ردة فعل من القطراوي من أجل 

ادراك التعادل قبل نهاية الشوط األول 

القطراوية  والمحاوالت  الهجمات  ان  اال 

كانت خجولة.

دفع  الثاني  الشوط  انطالق  ومع 

نادي  مدرب  سفري  يوسف  المدرب 

قطر بعدد من االسماء من أجل عمل 

ادراك  أجل  من  والسعى  االضافة 

خطف  في  التفكير  وبعده  التعادل 

نقاط اللقاء.

على  الشمال  نادي  مدرب  وعمل 

المحافظة على العبيه الذين شاركوا 

ساعة  ربع  مرور  وبعد  البداية…  منذ 

دفع  للمواجهة  الثاني  النصف  من 

االسماء  من  بعدد  رزق  وسام  المدرب 

الذي  بالهدف  تقدمه  على  للحفاظ 

انتهى عليه الشوط األول.

هدف  إضافة  في  عطوان  امجد  ونجح 

تمريرة  بعد   »74« الدقيقة  في  ثاني 

الذي  جدو  السيد  محمد  من  رائعة 

بعد  العارضة  من  عادت  كرة  وجد 

بامو  ياسين  المغربي  من  تسديدة 

من  عطوان  امجد  العراقي  ليتمكن 

إضافة الهدف الثاني لفريقه.

اخطر  عبدالناصر  ساطع  وأبعد 

امجد  العراقي  من  التسديدات 

عطوان في الدقيقة 76 ويحرم الالعب 

من الثنائية.

وكاد محمد السيد جدو أن ينهي آمال 

فرصة  وجد  ان  بعد  القطراوي  الملك 

تسديدة  ان  اال   82 الدقيقة  في  جيدة 

جدو ذهبت بعيًدا عن مرمى الملك.

وأضاف المدافع ماتياس الهدف الثالث 

لفريق الشمال من ضربة جزاء ارتكبها 

دفاع القطراوي مع ياسين بامو ليتمكن 

ماتياس ناني من إضافة الهدف الثالث 

في الدقيقة 86.

الشوط األول كان ريانيًا على مستوى 

األداء والنتيجة، حيث فرض الرهيب 

واالستحواذ  السيطرة  في  تفوقه 

مع  صالل  ألم  دفاعي  تنظيم  مقابل 

المرتدة  الهجمات  على  االعتماد 

تحويل  في  الريان  ونجح  السريعة، 

في  تقدم  إلى  السيطرة  في  أفضليته 

كبير  جماعي  عمل  بعد  النتيجة 

بولي  يوهان  حولها  مميزة  وعرضية 

برأسه إلى شباك أم صالل د25 ليمنح 

الريان التقدم، ولم تكن هناك ردة فعل 

ألم صالل في شوط المباراة األول الذي 

انتهى لصالح الريان بهدف نظيف.

تمامًا  مختلفًا  كان  الثاني  الشوط 

أجل  من  لألمام  صالل  أم  اندفاع  بعد 

من  الريان  يستفد  ولم  التعويض، 

على  له  الحت  التي  العديدة  الفرص 

من  استفاد  الذي  صالل  أم  عكس 

قدرات وخبرات ياسين البخيت الذي 

في  طولية  كرة  استغالل  من  تمكن 

بقوة  وسددها  الريان  جزاء  منطقة 

بصعوبة  الريان  حارس  لها  فتصدى 

لياسين  جديد  من  الكرة  وارتدت 

وضعها  عن  يتوانى  لم  الذي  البخيت 

في الشباك د70 ليمنح أم صالل تعادال 

مستحقا في المباراة، في أول ظهور له 

بعد عودته للفريق.

التقدم  فرصة  له  الحت  الريان 

ركلة  احتساب  بعد  جديد  من 

الحكم  عودة  بعد  لصالحه  جزاء 

لتقنية  الجاسم  عبدالرحمن 

يوهان  لكن   ،VAR المساعد  الفيديو 

بعد  د78،  الجزاء  الركلة  أهدر  بولي 

للركلة  أبوبكر  خليفة  تصدى  أن 

الجزائية وحافظ على النتيجة.

شهدت  اللقاء  من  األخيرة  الدقائق 

صالل  أم  نجح  بل  الهجمات،  تبادل 

طريق  عن  د92  هدف  تسجيل  في 

إلغاؤه  تم  لكن  ارواخو  فينسيوس 

الذي  الوقت  في  التسلل،  بداعي 

كرة  وبولي  حاتم  عبدالعزيز  أهدر 

هدف محقق أمام مرمى أم صالل د94، 

اإليجابي  بالتعادل  المباراة  لتنتهي 

ويحصد كل منهما نقطة واحدة.

محمد سراج: قادرون 
على تجاوز الوضع الحالي

إن  الريان  العب  سراج  محمد  قال 

لعدم  نتيجة  صالل  أم  مع  التعادل 

 ،%  100 بنسبة  أداء  أفضل  تقديم 

على  حصولهم  صالل  ألم  »نبارك  وقال 

لفريق  »هاردلك«  وأقول  النقطة  تلك 

أفضل  نقدم  لم  أننا  والحقيقة  الريان 

أن  المفترض  من  وكان  لنا  أداء 

عامة  بصورة  لكن  الفرص  نستغل 

يجب أن نفكر في المباريات القادمة«.

وضعه  تجاوز  على  الريان  قدرة  وعن 

التعامل  »علينا  قال  حاليًا،  الصعب 

القادمة،  المرحلة  مع  بخطوة  خطوة 

لكننا  صعب  الوضع  أن  نعلم  فنحن 

قادرون على تجاوزه بأن نعمل معًا من 

أجل الفريق«.

{ الريان وأم صالل{ الشمال وقطر

عاد فريق الشمال لسكة االنتصارات بعد ان تغلب على القطراوي 
بنتيجة ثالثة أهداف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما باالمس 

بملعب عبدالله بن خليفة بنادي الدحيل في منافسات الجولة 
الـ16 من دوري نجوم QNB موسم 2022/  2023… احرز أهداف الشمال 

المغربي ياسين بامو في الشوط األول والعراقي امجد عطوان 
وماتياس ناني.. النتيجة رفعت رصيد الشمال إلى 14 نقطة وبقي 

القطراوي في 23 نقطة.

فرض أم صالل التعادل على الريان بهدف لمثله، خالل المباراة التي 
جمعتهما أمس على استاد جاسم بن حمد بنادي السد، ضمن 

.QNB منافسات األسبوع السادس عشر من دوري نجوم
الريان تقدم بهدف سجله يوهان بولي د25، وتعادل ألم صالل 

ياسين البخيت د70، ليكتفي كل منهما بنقطة واحدة، حيث 
رفع الريان رصيده إلى 12 نقطة وأم صالل إلى 11 نقطة في 

جدول ترتيب الدوري.

عوض الكباشي عادل النجاركتب كتب

هزم العربي بثالثية ووسع فارق النقاط

»القمة« الدحيل ينفرد بـ
مالحقيه  أقرب  إلى  الفارق  الدحيل  وسع 

أمس  عليه  فوزه  بعد  نقاط،   4 إلى  العربي 

بنتيجة 3/ 1، في قمة الجولة الـ16 من دوري 

نجوم QNB، خالل المباراة التي أقيمت على 

استاد عبدالله بن خليفة بنادي الدحيل.

الدحيل كل من نام تاي هي  وسجل ثالثية 

 ،37 الدقيقة  في  علي  والمعز   7 الدقيقة  في 

ومايكل أولونجا في الدقيقة 2+90

بينما سجل حامد اسماعيل الهدف الوحيد 

للعربي في الدقيقة 25.

الفارق  الدحيل  المتصدر  وسع  الفوز  وبهذا 

 4 إلى  العربي  المباشر  مالحقه  وبين  بينه 

نقطة،   35 إلى  رصيده  رفع  ان  بعد  نقاط، 

نقطة   31 عند  الدحيل  رصيد  تجمد  بينما 

في المركز الثاني. 

وحاول  ومثيرة،  قوية  المباراة  بداية  جاءت 

الدحيل فرض ايقاعه مبكرًا على دفاع فريق 

في  التقدم  هدف  تسجيل  محاواًل  العربي، 

الدقائق األولى من عمر المباراة، وهو ما حدث 

نام  الجنوبي  الكوري  سجل  أن  بعد  الفعل 

من   7 الدقيقة  في  التقدم  هدف  هي،  تاي 

خالل تسديدة قوية داخل منطقة الجزاء لم 

يستطع محمود أبو ندى من صدها.

هدف  على  سريعا  الرد  العربي  وحاول 

الدحيل، من خالل محاوالت عن طريق عمر 

خارج  التسديد  على  اعتمد  الذي  السومة 

منطقة الجزاء، محاواًل مباغتة حارس مرمى 

الدحيل صالح زكريا.

العربي  فيها  تمكن  التي   25 الدقيقة  وتأتي 

من تسجيل هدف التعادل عن طريق حامد 

هالل  من  رائعة  كرة  تلقى  الذي  اسماعيل 

في  ليضعها  بشكل  الكرة  وروض  محمد، 

شباك الدحيل معلنا عن هدف التعادل.

وتمكن الدحيل في الدقيقة 37 من تسجيل 

الهدف الثاني بواسطة المعز علي، بعد كرة 

ارتدت اليه من مدافع العربي مارك مونيسيا.

تقدم  هدف  على  الرد  بعدها  العربي  وحاول 

أي  تشكل  لم  محاوالت  خالل  من  الدحيل 

خطورة على مرمى منافسه، لينتهي الشوط 

األول بتقدم الدحيل بهدفين لهدف.

بحماس  الثاني  الشوط  الفريقان  ودخل 

العمق  من  الضغط  الدحيل  وكثف  كبير، 

الهدف  لتسجيل  محاولة  في  واألطراف 

التوغل  بعد  ذلك  يتحقق  أن  وكاد  الثالث، 

األيسر،  الجانب  من  هي  تاي  لنام  الناجح 

أولونجا  معها  يتعامل  لم  عرضيته  ولكن 

بالشكل المناسب.

في  فريقه  مهمة  السومة  عمر  وصعب 

تلقى  أن  أن  بعد  التعادل،  هدف  تسجيل 

بعد   78 الدقيقة  في  الحمراء  البطاقة 

الثانية له في  حصوله على بطاقة الصفراء 

المباراة.

وكاد مايكل أولونجا أن يضيف الهدف الثالث 

كرة  تلقيه  بعد   80 الدقيقة  في  لفريقه 

تسديدته  ومرت  هي  تاي  نام  من  عرضية 

مرمى  لحارس  األيمن  القائم  على  بقليل 

العربي.

بعد  كبير  بشكل  العربي  مستوى  وتراجع 

طرد عمر السومة، وما سهل من مهمة الدحيل 

 2+90 الذي اضاف الهدف الثالث في الدقيقة 

الذي ضمن  أولونجا،  بواسطة هدافه مايكل 

الفوز لفريقه بالنقاط الثالث.

عمر  من  تبقى  فيما  النتيجة  تتغير  ولم 

وقت  دقائق   6 الحكم  أضاف  أن  بعد  المباراة 

بدل الضائع، لتنتهي المواجهة بفوز الدحيل 

بنتيجة 3/ 1.

ذياب هارون:

سننافس على »3« بطوالت
بالفوز  سعادته  عن  الدحيل  العب  هارون،  ذياب  أعرب 

الذي حققه فريقه، على العربي بنتيجة 3 /1.

اللقاء: لعبنا مباراة جيدة  وقال في تصريحات له عقب 

بعد  مباشرة  جاءت  أنها  خاصة  فيها،  الفوز  ونستحق 

وفتحنا  بسرعة،  نسيناها  التي  اآلسيوية  في  مباراتنا 

صفحة جديدة.

بقوة،  عليها  سننافس  بطوالت   3 لدينا  اآلن  وأضاف: 

مثلما تعودنا في كل موسم.

حامد إسماعيل:

خسرنا بسبب األخطاء
كانت  المباراة  أن  العربي،  العب  إسماعيل  حامد  أكد 

جيدة بين الفريقين.

أعتقد  المباراة:  عقب  له  تصريحات  في  حامد  وقال 

لم  ارتكبناها،  التي  األخطاء  بسبب  اللقاء  خسرنا  أننا 

يحالفنا الحظ، وهذه هي كرة القدم، من يخطئ يخسر 

المواجهة.

وأضاف: الدوري اليزال في الملعب، أمامنا مباريات يجب 

الجوالت  أيضا قد يتعثر في  والدحيل  الفوز فيها،  علينا 

ونكون  الهزيمة،  هذه  سنعوض  الله  شاء  وان  المقبلة، 

أفضل من مباراة أمس.

وعن اعتراضاتهم الكثيرة على قرارات حكم المباراة، قال 

كانت  اذا  أكيد  اللعبة،  من  جزء  الحكم  العربي:  العب 

أشكر  ولكن  اللعب،  يفسد  محلها  في  ليست  قراراته 

أفضل  والقادم  لمساندة،  بقوة  حضر  الذي  جمهورنا 

بالنسبة للعربي.

وحيد بوسيوف كتب
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اليوم.. بين السد والسيلية في الجولة »16« من الدوري

 مواجهـــة القـمــة والـقــاع 

بنادي  حمد  بن  جاسم  استاد  سيكون 

مساء  والنصف  السابعة  في  السد، 

تجمع  التي  للمباراة  مسرًحا  اليوم 

بين السد والسيلية، لحساب الجولة 

 QNB نجوم  دوري  من  عشر  السادسة 

للموسم 2023-2022.

كل  هدف  هي  الثالث  النقاط  وتعتبر 

يمر  التي  الظروف  ظل  في  منهما  فريق 

بها كل فريق من حيث السد الساعي 

وفي  الصدارة  من  اكثر  لالقتراب 

المقابل السيلية الذي يبحث عن طوق 

نجاة. 

المباراة في المركز  فريق السد يدخل 

أن  ومؤكد  نقطة،   25 برصيد  الثالث 

كبيرة  ورغبة  تحفز  حالة  في  الفريق 

النقاط  على  والحصول  الفوز  لتحقيق 

التي  النقاط  خسائر  لتعويض  الثالث 

خالل  المباريات  بعض  في  حدثت 

األهلي  أمام  آخرها  كان  والتي  الموسم 

خالل  عشر  الخامس  األسبوع  في 

بهدفين  العميد  فيها  فاز  التي  المباراة 

استعادة  قبل  وذلك  هدف،  مقابل 

على  بتغلبه  لالنتصارات  الفريق 

المباراة  في  رد  دون  بهدفين  قطر  نادي 

الُمؤجلة من األسبوع الثامن.

 السد يدرك أن المهمة لن تكون سهلة، 

فريق  منافسه  استعادة  ظل  في 

الالعبين  من  قوته  كاملة  السيلية 

المحترفين األجانب والمحليين وأيضًا 

الجوالت  من  نقاط   5 على  حصوله 

الثالث الماضية.

مشاركة  المباراة  تشهد  ان  ويتوقع 

ويخوض  الكعبي..  ايوب  المغربي 

مكتملة  بمجموعة  المباراة  السد 

البرازيلي  عودة  بعد  الالعبين  من 

غيليرمي توريس من اإليقاف إثر غيابه 

فيما  األخيرة،  قطر  نادي  مواجهة  عن 

سيواصل تباتا الغياب في ظل معاناته 

من إصابة في العضلة األمامية.

السيلية  اليوم  لقاء  في  الثاني  الطرف 

األخير  وقبل  عشر  الحادي  المركز  في 

أم  عن  األهداف  بفارق  نقاط،   9 برصيد 

صالل صاحب المركز الثاني عشر.

يدخل السيلية اللقاء بمعنويات عالية 

الثالث  في  نقاط  خمس  جمع  أن  بعد 

الشمال  على  بالفوز  األخيرة  جوالت 

قطر،  ونادي  صالل  أم  مع  والتعادل 

أفضل  تقديم  على  الفريق  وسيعمل 

 - اللقب  حامل   – السد  أمام  لديه  ما 

لتحقيق نتيجة إيجابية.

ال  هذا  ولكن  والقاع  القمة  بين  لقاء 

للسد.. محسومة  المباراة  ان  يعني 

على الرغم ان مواجهة القسم األول بين 

الفريقين قد انتهت بفوز السد بهدفين 

مقابل هدف… اال ان السيلية سيعمل 

لقاء  في  إيجابية  نتيجة  تحقيق  على 

الليلة.

عوض الكباشي كتب

خوانما: 

جاهزون للقاء

على  السداوي  الفريق  مدرب  خوانما  اإلسباني  أكد 

األسبوع  ضمن  السيلية،  لمواجهة  الزعيم  جاهزية 

السادس عشر من دوري النجوم.

الخاص  الصحفي  المؤتمر  خالل  خوانما  وتحدث 

أن  من  الرغم  وعلى  تفرده،  فريق  لكل  بالمباراة: 

في  المتقدمة  المراكز  في  حالًيا  يتواجد  ال  السيلية 

جدول الترتيب، يجب أن نولي اهتماًما وثيًقا لنقاط 

قوتهم ونركز على المباراة بحذر. 

وأضاف: ستكون مباراة صعبة مثل أي مباراة أخرى، 

أجل  من  وتركيزنا  قوتنا  كامل  في  نكون  أن  ويجب 

تحقيق وحصد الثالث النقاط.

وتابع المدرب األسباني: بغض النظر عن الخسارة 

حققنا  فقد  األهلي،  ضد  األخيرة  المتوقعة  غير 

كأس  بطولة  وفي  الدوري  في  انتصارات  سلسلة 

قطر، لذلك سنواصل العمل والبناء من أجل تحقيق 

المزيد من االنتصارات.

وعن انضمام الوافد المغربي الجديد أيوب الكعبي، 

يمكنه  شخص  بأي  دائًما  نرحب  خوانما:  قال 

الالعب  عن  الحديث  األفضل  من  الفريق،  مساعدة 

أثناء  البعض  بعضنا  على  تعرفنا  أن  بعد  الجديد 

العمل مًعا في الفريق.

المواجهة  أهمية  على  السد  العب  علي  هاشم  شدد 

هو  كما  لنا  بالنسبة  للغاية  مهمة  المباراة  وقال: 

الحصول  الدوري،  في  متبقية  مباراة  كل  مع  الحال 

على ثالث نقاط أمر بالغ األهمية لفريقنا.

اليوم.. على استاد ثاني بن جاسم

األهلي ضيفًا ثقياًل على الغرافة
بنادي  جاسم  بن  ثاني  إستاد  يستضيف 

دقائق  خمس  إال  الخامسة  تمام  في  الغرافة 

ضمن  واألهلي،  الغرافة  مباراة  اليوم،  مساء 

دوري  من  عشر  السادس  األسبوع  مواجهات 

.QNB نجوم

يدخل الغرافة صاحب األرض اللقاء وفي رصيده 

22 نقطة، من الفوز في 6 مباريات والتعادل في 
4 والخسارة في مثلهما، وسجل الفريق 25 هدفًا 
واهتزت شباكه 27 مرة، في حين يمتلك األهلي 

 5 وتعادل  مباريات،   5 في  الفوز  بعد  نقطة   20
مرات، وخسر في 4 مباريات، وسجل 24 هدفًا، 

مقابل 25 هدفًا هزت شباكه.

منهما،  لكل  األهمية  غاية  في  تعد  المباراة 

الثالث نقاط ومحاولة  فالغرافة يسعى لحصد 

بينما  للمربع،  جديد  من  العودة 

يتمسك األهلي بفرصة التواجد في المربع لذا 

تمثل المباراة أهمية لكال الفريقين، السيما وأن 

الفارق بينهما نقطتين فقط.

الندية،  غاية  في  مواجهة  إلى  تشير  الدالئل 

مدرب  مارتينز  بيدرو  البرتغالي  وسيحاول 

األخير  الفوز  عقب  االنتصارات  مواصلة  الغرافة 

هدفين،  مقابل  أهداف  بثالثة  الشمال  على 

األساسية،  الركائز  من  عدد  على  معتمدًا 

تاهرات،  ومهدي  إبراهيمي،  ياسين  وأبرزهم: 

األمين،  وهمام  عالء،  وأحمد  علي،  والمهدي 

يعتمد  المقابل،  في  الالعبين،  من  وغيرهم 

قوي  هجوم  خط  على  نيبوشا  األهلي  مدرب 

النعيمات،  يزن  األردني  المحترف  بقيادة 

وعبدالرشيد إبراهيم، وسفيان هني، والمهاجم 

الشاب عمر سيكو صاحب الهدفين في مواجهة 

انتهت  والتي  عشر  الخامس  باألسبوع  السد 

لمصلحة األهلي بهدفين مقابل هدف، ويأمل أن 

لتحقيق  الغرافة  حارس  شباك  هز  من  يتمكن 

النقاط الثالث.

الفني  المدير  مارتينز  بيدرو  قال  جانبه  من 

خالل  جيدة  كانت  استعداداتنا  للغرافة: 

األسبوع، والالعبون جاهزون لخوض هذا اللقاء 

الالعبين  بقية  أما  عصام،  مصطفى  باستثناء 

فحالتهم جيدة وليست لدينا أي إصابات.

المنافس سيأتي بحماس  أن  أنا متأكد  وقال: 

السد..  قادمون من فوز على  وثقة كبيرة ألنهم 

األهلي فريق قوي على المستوى البدني وسريع 

جيدون  العبون  لديهم  أن  بجانب  المرتدات  في 

النوع  لهذا  جاهزون  ونحن  األمامي،  الخط  في 

المباريات، وبالتالي ستكون مواجهة قوية،  من 

بالصبر  التحلي  علينا  يجب  لنا  بالنسبة 

تكون  أن  واألهم  الكرة،  على  نستحوذ  عندما 

في  خطير  فريق  أمام  قوية  فعل  ردة  لدينا 

المرتدات.

مدرب  نيبوشا  أكد  اآلخر..  الجانب  على 

أمام الغرافة وقال:  األهلي صعوبة مباراة فريقه 

مواجهة فريق قوي مثل الغرافة لن تكون سهلة، 

طاقمه  مع  يعمل  األهلي  في  ولكنه 

يكون  أن  على  والعبيه  المعاون 

درجات  أفضل  في  دائما  الفريق 

من  للمباراة  والتحضير  التركيز 

مشيرا  والفنية،  البدنية  النواحي 

في الوقت ذاته إلى أن األهلي يتطلع 

وتحقيق  األداء  في  لألفضل  دائما 

النقاط أمام المنافسين.

المميز  المستوى  نيبوشا:  وأضاف 

مواجهة  في  الفريق  به  ظهر  الذي 

في  الفوز  خالله  من  وحقق  السد 

الطموح  إلى  يعود  الماضية  الجولة 

الكبير والرغبة األكيدة لدى الالعبين 

األداء  في  والتطور  األفضل  لتقديم 

بكل جدية، مبينا أن المنافسة قوية 

في  األندية  بين  والفوارق  الدوري  في 

ومن  النتائج  تحكمها  الترتيب  جدول 

من  قريبا  يكون  النقاط  على  يحصل 

تحقيق هدفه بالحصول على المركز 

الذي يتطلع إليه.

كل  سيقدم  الفريق  أن  على  وشدد 

تحقيق  أجل  من  الملعب  في  لديه  ما 

أن  موضحا  المطلوبة،  النتيجة 

التركيز يكون دائما على الروح العالية 

عامالن  وهما  الفوز  تحقيق  في  والرغبة 

وسيعمل  األهلي  صفوف  في  يتوفران 

أي  مواجهة  في  إلظهارهما  فريقه  مع 

فريق، الفتا إلى أن األهلي يعمل من أجل 

جاهزا  الفريق  وسيكون  الفوز  تحقيق 

لمواجهة الغرافة.

عادل النجار كتب

من بوابة المرخية

الوكرة يسعى الستعادة انتصاراته

جاسم  بن  ثاني  استاد  اليوم  يستضيف 

والوكرة،  المرخية  مباراة  الغرافة،  بنادي 

في األسبوع السادس عشر من دوري نجوم 

من  بداية   ،2023  2022- للموسم   QNB
الساعة السابعة ونصف مساًء.

 20 رصيده  وفي  المباراة  الوكرة  ويدخل 

نقطة وضعته في المركز السادس، بفارق 

األهداف عن األهلي، بينما المرخية يحتل 

المركز الثامن برصيد 15 نقطة.

بعد  جديد  من  توازنه  إلستعادة  ويتطلع 

تراجعت  قوية،  كانت  موسم  بداية 

وتعادالت  خسائر  بين  ما  مؤخرًا،  نتائجه 

المباراة  خالل  الشمال  أمام  آخرها  وكان 

انتهت  والتي  الثامن  األسبوع  من  الُمؤجلة 

بالتعادل بدون أهداف.

فيما يسعى المرخية لتأكيد انطالقته من 

وذلك  االنتصارات  استعاد  أن  بعد  جديد 

على حساب أم صالل بهدفين مقابل هدف 

في المباراة الُمؤجلة من األسبوع الثامن.

خالل  الوكرة  فريق  في  األخطاء  وتكررت 

المنطلق  هذا  ومن  األخيرة،  المباريات 

يصححها  أن  لوبيز  ماركيز  المدرب  يريد 

يريد  أنه  كما  اليوم،  مباراة  من  بداية 

النقاط الثالث خشية التراجع أكثر خاصة 

الرصيد  بنفس  األهلي  مع  يتساوى  وأنه 

ويالحقه المرخية، ومن هنا تكمن صعوبة 

المواجهة.

داال  األنجولي جاسينتو  على  لوبيز  ويعول 

بسبب  الماضية  المباراة  عن  غاب  الذي 

يطو،  بن  محمد  والجزائري  اإليقاف، 

والمدافع البرازيلي لوكاس مينديز، وحازم 

شحاته، وعمر علي، وغيرهم من الالعبين.

بمعنويات  اليوم  مباراة  المرخية  ويدخل 

عالية، بعد الفوز الذي حققه على أم صالل 

الذي  اإلنتصار  وهو  الماضية،  الجولة  في 

يسعون  الذي  الفريق،  لالعبي  الثقة  أعاد 

في  والتواحد  الخطر  منطقة  من  للهروب 

في  المدرب  قال  كما  الدافئة  المنطقة 

المؤتمر الصحفي

الالعب  تألق  على  مبارك  عبدالله  ويعول 

المغربي إدريس فتوحي أمام أم صالل بعد 

جميلة،  وبطريقة  رائعة  ثنائية  سجل  أن 

يملكون  الذين  الالعبين  لبعض  باإلضافة 

الخبرة.

أن  المرخية  مدرب  مبارك  الله  عبد  وأكد 

وقال:  الوكرة  لمواجهة  فريقه  استعدادات 

المباراة لن تكون سهلة وستكون قوية بين 

الجانبين.

كرة  ويلعب  قوي  فريق  الوكرة  أضاف: 

مثل  مميزون  هدافون  ولديه  جماعية 

واألنجولي  يطو  بن  محمد  الجزائري 

جاسينتو داال، كما أن تراجع نتائج الوكرة 

المرخية  يخدع  لن  الماضية  الجوالت  في 

في مباراة الجمعة.

لوبيز  ماركيز  بارتلومي  اإلسباني  وصف 

المرخية،  أمام  الوكرةـ مباراة فريقع  مدرب 

بالمهمة والصعبة 

هي  المباراة  هذه  أن  أعتقد  لوبيز:  وقال 

المنافسة  أراد  إذا  للوكرة  األخيرة  الفرصة 

وضعيته  وتحسين  الذهبي  المربع  على 

فإننا  وبالتالي  الترتيب  جدول  في 

النقاط  وحصد  الفوز  بتحقيق  سنتمسك 

الثالث.

الجيدة  الفرق  من  المرخية  فريق  وأضاف: 

والعبين  متميز  مدرب  ولديه  الدوري  في 

في  والمهارة  بالسرعة  يمتازون  أكفاء 

على  نعمل  فإننا  لذلك  المرتدة  الهجمات 

خطورة  مدى  ندرك  ألننا  الثغرات  غلق 

الفريق المنافس.

وحيد بوسيوف كتب

سامي الطرابلسي:

مباراة صعبة ومهمة

مدرب  الطرابلسي  سامي  التونسي  أكد 

مع  فريقه  مباراة  وصعوبة  قوة  على  السيلية 

السد في الجولة السادسة عشرة لدوري نجوم 

QNB، وقال: دائمًا مواجهة السد تكون قوية نظرًا 
لقوة الخصم الذي يمتلك العبين محترفين على 

أعلى مستوى ويعد منتخبًا كاماًل يعج بالنجوم.

بالمباراة:  الخاص  الصحفي  المؤتمر  في  وقال 

تحضيرات الفريق كانت بنفس الروح والعزيمة 

واإلصرار على الخروج من هذه الوضعية الصعبة 

القادمة  المباريات  وجميع  الفريق  يعيشها  التي 

تكتسي أهمية كبرى، ونحن حاولنا خالل فترة 

التي  األخطاء  بعض  معالجة  التحضيرات 

الجانب  ترميم  إلى  باإلضافة  الفريق  فيها  وقع 

الفرص  استغالل  على  وحثهم  للفريق  النفسي 

ال  المباريات  هذه  مثل  ألن  أهداف  إلى  وترجمتها 

كبير  فريق  أمام  السهلة  الفرص  إلهدار  مجال 

مثل السد.

تنتظرنا  السيلية:  العب  المنهالي  أحمد  وقال 

والجميع  السد  فريق  أمام  ومهمة  قوية  مباراة 

ونحن  جيدة  ليست  بفترة  يمر  السد  أن  يعلم 

الجدول  في  ترتيبنا  مستوى  على  نعاني  أيضا 

ووضعنا يؤسف له وأتمنى ان نؤدي المطلوب منا 

اللقاء  هذا  من  نخرج  وان  المباراة  في  كالعبين 

أنفسنا  في  الثقة  لدينا  ونحن  نقاط،  بالثالث 

والطموح في تحقيق الفوز.



ثاني،  آل  حمد  بنت  المياسة  الشيخة  سعادة  توجت 

رئيس مجلس أمناء متاحف قطر، أمس، المشاركين في 

جولة الفرسان الصغار، التي أقيمت ضمن منافسات اليوم 

األول للجولة االفتتاحية لبطولة جوالت لونجين العالمية 

التي   ،2023 العالمي  األبطال  ودوري  الحواجز،  قفز  ألبطال 

عضو  الشقب  في  لونجين  ميدان  في  أمس  انطلقت 

أيام  ثالثة  مدار  على  البطولة  ينظم  الذي  قطر،  مؤسسة 

والخيل  الفرسان  من  متميزة  نخبة  بمشاركة  متتالية، 

المشاركة في هذا الحدث العالمي، والذي يتجاوز مجموع 

جوائزه 36 مليون يورو هذا العام.

وشهدت الجولة مشاركة 20 فارسا وفارسة، حقق 15 منهم 

الفوز بالمركز األول دون الوقوع في نقاط جزاء، وهم: حسن 

علي المرهون، وعبد العزيز سعود المطوع، وماجد جمعان 

عبيد،  الكريم  عبد  ومريم  السويدي،  ثاني  وكلثم  العلي، 

العزيز  عبد  والشيخ  ثاني،  آل  جاسم  بن  خليفة  والشيخ 

وبرزان عزام  الشهواني،  آل ثاني، وهادي ناصر  بن جاسم 

صالح، ومحمد حمزة الكواري، وعبد العزيز سعود فخرو، 

المفتاح،  الرحمن  السويدي، ويوسف عبد  وناصر جاسم 

وسحيم حمد اليافعي، ومحمد عبد الله المري.

من جهة أخرى.. يتنافس أبرز فرسان وفارسات العالم اليوم 

من خالل جولتين في دوري األبطال العالمي للفرق »جلوبال 

شامبيونز ليج« على جوائز مالية قدرها 360 ألف يورو، وتقام 

ضد  واحدة  جولة  من  سم   155 ارتفاع  على  األولى  المباراة 

الثانية على إرتفاع 160 سم  الزمن، في حين تقام المباراة 

وهي التي تحدد ترتيب الفرق في دوري األبطال العالمي.
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الشيخة المياسة تتوج الفائزين بمنافسات الفرسان الصغار

انطالقة قوية لبطولة لونجين العالمية

$ الدوحة

عمر المناعي:

في سباق الخيل بنادي الفروسية 

»الشقب« األنسب النطالق لونجين

»اليق« يفوز بكأس الوفاء

بطولة  مدير  المناعي،  عمر  أشاد 

بالمستويات  العالمية،  لونجين 

ظهرت  التي  المميزة 

من  األول  اليوم  في 

مشيرا  البطولة، 

الجولة  أن  إلى 

حية  فتتا ال ا

ما  دائما 

ن  يكو

طابع  لها 

خاص.

أن  وأضاف 

الجولة  هذه 

بقوة  انطلقت 

إلى  يشير  ما  وهو 

على  الفرسان  إصرار 

قوي  بشكل  الظهور 

أنه  خاصة  ومختلف، 

خيل  الفارس  لدى  يكون  ما  غالبا 

يسعى  أفضل  ومستوى  جديد 

إلظهاره في الجولة األولى.

البطولة  أن  إلى  المناعي  وأشار   

منذ  مهما  سنويا  حدثا  أصبحت 

عام  الدوحة  في  انطالقها 

2008، وبات الشقب 
هو المكان األمثل 

ق  نطال ال

ت  ال جو

نجين  لو

لمية  لعا ا

قفز  ألبطال 

؛  جز ا لحو ا

يتميز  لما 

مرافق  من  به 

فريدة من نوعها 

في هذا المجال من 

ان  .وأضاف  الرياضة. 

في  ساعدت  البطولة 

في  الفروسية  تطور 

قطر بشكل ملحوظ في السنوات 

الفرسان  أفضل  لتواجد  األخيرة، 

في العالم في هذه البطولة.

الوفاء  كأس  اليق  المهر  أحرز 

التاسع  بالشوط  فوزه  بعد  وذلك 

الخيل  سباق  في  والرئيسي 

السباق  نادي  نظمه  الذي  أمس 

الشوط  وشهد  والفروسية. 

الوفاء  كأس  على  الرئيسي 

إنتاج  األصيلة  العربية  للخيل 

بسباق  والفائزة  المبتدئة  محلي 

أداًء  سنوات   4 عمر  سباقين  أو 

بن  خليفه  ملك  اليق  للمهر  مذهاًل 

الذي  الكواري  خليفة  بن  شعيل 

أحرز الفوز بقيادة الخيال جيروم 

الفائزين عبدالعزيز  موتار، وتوج 

إدارة  مدير  البوعينين،  جاسم 

العقدة. مجمع 

الفرس  فازت  األشواط  بقية  وفي 

ريسنغ  وذنان  بشعار  تانيا 

وفي  األول،  بالشوط  محلي 

األسد  المهر  فاز  الثاني  الشوط 

محمد  بن  عبدالله  وإنتاج  ملك 

العطية  حمد  بن  عبدالله  بن 

بالشوط  وفاز  األول  بالمركز 

ملك  كليرن  الجواد  الثالث 

الكميت  سعيد  علي  سعيد 

ملك  أمينابل  الفرس  وفازت 

سعيد  محمد  سعيد  ناصر 

وفاز  الرابع  بالشوط  العيده 

الجواد  الخامس  بالشوط 

علي  حسن  م.  ملك  منسترل 

واحرز  العبدالملك  الملك  عبد 

أحمد  ملك  دايمندز  ثري  الجواد 

الشوط  الجهني  المالكي  حسن 

السابع  بالشوط  وفاز  السادس 

وفاز  الشقب،  ملك  دحيل  الجواد 

شالع  الجواد  الثامن  بالشوط 

ريسنج. الشقب  ملك 

{ عمر المناعي

الشيخ نواف بن ناصر:

األيرلندي دينيس يفوز بالجولة األولى

ســـــعداء بتكريــــــم الفائـــزين

فرانسيسكو يحصد »الخمس نجوم«

مجلس  عضو  ثاني،  آل  ناصر  بن  نواف  الشيخ  سعادة  أعرب 

والفروسية  الشقب  أسرة  لمشاركته  سعادته  عن  الشقب،  إدارة 

الهامة التي جمعت  الفائزين أمس في الجولة  القطرية في تكريم 

الفوز  لهم  سبق  الذين  وخاصة  الحواجز  قفز  أبطال  من  العديد 

بألقاب هذه البطولة في الجوالت السابقة.

وأشار سعادة الشيخ نواف إلى أنه حريص دائما على متابعة كل 

البطوالت الدولية للفروسية التي تقام في قطر وخاصة في الشقب.

سباقات  خالل  من  أنواعها  بكل  لالهتمام  دائما  سعيت  وقال:   

المحلية  الفروسية  اتحاد  بطوالت  أو  بالنادي  الجمال  وبطوالت 

الموسع  االهتمام  خالل  من  واتسعت  وتطورت  نمت  التي  والدولية 

آل  حمد  بن  جوعان  الشيخ  سعادة  برئاسة  األولمبية  اللجنة  من 

الشقب  واستراتيجية  الشقب  منشآت  في  الهائل  والتطور  ثاني، 

العالمية في تطوير ثقافة الفروسية والتراث لألجيال القطرية جيال 

يعد آخر.

نجوم  الخمس  الرياضية  الفعاليات  من  البطولة  هذه  أن  وأضاف 

لتميزها  نظرًا  العالم  فرسان  من  كبير  بإقبال  تحظى  والتي 

واحترافيتها، مشيرًا إلى طموح مؤسسة الجلوبال تور واالحترافية 

لهذه  واالحترافي  الجيد  التنظيم  وإلى  بها،  تتميز  التي  الكبيرة 

المؤسسة في كل جوالتها حول العالم.

حيدان يفوز 
بجولة »3« النجوم

الفارس محمد  حقق 

سعيد حيدان على 

الجواد »دي سوسيدو« 

لقب أولى جوالت 

الثالثة  القفز من فئة 

الجولة  وأقيمت  نجوم، 

135 سم  على ارتفاع 

5 آالف  بجوائز قدرها 

 28 يورو، بمشاركة 

فارسا وفارسة من قطر 

وفرنسا  والسعودية 

والكويت  واألردن 

وسجل  وبريطانيا، 

 33.91 حيدان زمنا قدره 

ثانية بدون أخطاء، 

الثاني  وحل في المركز 

الفارس فالح سويد 

الجواد  العجمي مع 

مسجال  »ستيبورن« 

34.62 ثانية  زمنا قدره 

بدون اخطاء، وجاء في 

الفارس  الثالث  المركز 

جمعة  حمد  سعيد 

مع الجواد »أمبر دي 

بوفور«.

البرازيلي  الفارس  حقق 

على  جوزيه  فرانسيسكو 

بلو«  دي  »كارت  الجواد 

القفز  جوالت  ثاني  لقب 

نجوم  الخمس  فئة  من 

والتي أقيمت أمس ضمن 

لونجين  بطولة  فعاليات 

قفز  ألبطال  العالمية 

الحواجز.

على  الجولة  وأقيمت 

بجوائز  سم   145 ارتفاع 

يورو،  ألف   26.200 قدرها 

زمنا  فرانسيسكو  وحقق 

بدون  ثانية   55.52 قدره 

ضد  جولة  في  أخطاء 

 39 فيها  شارك  الزمن 

في  وحل  وفارسة،  فارسا 

الفارس  الثاني  المركز 

إيمانويل  اإليطالي 

الجواد  على  جواديانو 

زمنا  وحقق  بالو«  »كراك 

بدون  ثانية   57.93 قدره 

ثالثة  حلت  فيما  أخطاء، 

ليلي  اإلنجليزية  الفارسة 

آتوود على الجواد »كاريبو 

قدره  زمنا  محققة  هورتا« 

58.01 ثانية بدون أخطاء.
السعودي  الفارس  وحقق 

على  الدهامي  رمزي 

ال  إس  إل  »مانوال  الجواد 

جوالت  ثاني  لقب  سيال« 

الثالث  فئة  من  القفز 

الجولة  وأقيمت  نجوم، 

سم   145 ارتفاع  على 

 26.200 قدرها  بجوائز 

 16 وبمشاركة  يورو،  ألف 

قطر  من  وفارسة  فارسا 

والسعودية  والكويت 

وفرنسا،  وإيطاليا  واألردن 

 23.95 قدره  زمنا  مسجال 

أخطاء،  بدون  ثانية 

الثاني  المركز  في  وحل 

علي  الكويتي  الفارس 

الخرافي على الجواد »آي« 

ثانية   25.60 زمن  مسجال 

بدون أخطاء.

األيرلندي  الفارس  وحقق 

على  لينش  دينيس 

»كورنيتش  الجواد 

جوالت  أول  لقب  إيبيريو« 

الخمس  فئة  من  القفز 

بتتويج  وقام  نجوم، 

الشيخ  سعادة  الفائزين 

ثاني،  آل  ناصر  بن  نواف 

المناعي  عمر  بحضور 

مدير البطولة.

وأقيمت الجولة على ارتفاع 

قدرها  بجوائز  سم   145
لينش  وحقق  يورو،   8800
بدون   25.43 قدره  زمنا 

المركز  في  وحل  أخطاء، 

السويدي  الفارس  الثاني 

على  إيكيرمان  فون  إنريك 

بزمن  »ساليزي«  الجواد 

بدون  ثانية   27.43 قدره 

أخطاء.
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اإلثارة تتواصل ببطولة Ooredoo قطر الكبرى للبادل

صراع إسباني التيني بربع النهائي

بطولة  بمنافسات  اإلثارة  تتواصل 

التي  للبادل  الكبرى  قطر   Ooredoo
تم  التي  البادل  مالعب  على  تقام 

في  للبطولة  خصيصًا  تجهيزها 

للتنس،  الدولي  خليفة  مجمع 

وسط مشاركة عالمية كبيرة ألبرز 

مستوى  على  االوائل  المصنفين 

ربع  الدور  اليوم  يقام  حيث  العالم، 

النهائي للبطولة، وسط صراع كبير 

أميركا  ونجوم  إسبانيا  نجوم  بين 

واألرجنتين  البرازيل  من  الالتينية 

على لقب البطولة.

منافسات  أمس  جرت  حيث 

وشهدت  النهائي  ثمن  الدور 

المكون  الثنائي  فوز  المنافسات 

كوييو  ارتورو  االسباني  من 

على  تابيا  أغوستين  واالرجنتيني 

واإلسباني  مويانو  األرجنتيني 

بواقع  رد  دون  بمجموعتين  جيل 

الثنائي  فاز  كذلك  و3-6(،   2-6(-

فرانكو  من  المكون  األرجنتيني 

نينو  دي  ومارتن  ستوباتشوك 

من  المكون  اإلسباني  الثنائي  على 

باوتيستا  وجيرو  جونجاجا  انريك 

بواقع  نظيفتين  بمجموعتين 

المكون  الثنائي  وفاز  و3-6(،   0-6(

ماكسيميليانو  االرجنتيني  من 

كمباغنولو  والبرازيلي  سانشيز 

نافارو  فرانسيسكو  االسباني  على 

تيو  خوان  واالرجنتيني  كومبان 

بمجموعتين بواقع )6-3 و5-7(.

الفريق  النهائي  ربع  إلى  صعد  كما 

خافيير  االسباني  من  المكون 

فريدريكو  واألرجنتيني  جاريدو 

الفريق  على  فوزه  بعد  شانجونو 

جيفير  االسبانيين  من  المكون 

ـ   6 بواقع  مينديز  ورافايل  مارتينيز 

3 و6 ـ صفر.
مواجهة  اليوم  مباريات  أبرز  ومن 

المكون  االسباني  الفريق  تجمع 

الفريق  مع  وليبرون  جاالن  من 

اإلسباني المكون من اليخاندرو رويز 

وجيرونيمو جوانزاليس.

من ناحيته أكد سعادة الشيخ علي 

بن جبر آل ثاني الرئيس التنفيذي 

الكامل  الدعم  على  قطر«  »اريدو  لـ 

احدى  انها  معتبرا  البادل  لرياضة 

على  انتشارا  الرياضات  اسرع 

المستوى المحلي.

نقلته  له  تصريح  في  سعادته  وقال 

إن  »قنا«  القطرية  األنباء  وكالة 

بدعم  التزامها  تواصل  الشركة 

للبادل«  الكبرى  قطر  »اريد  بطولة 

للعام الثاني على التوالي ايمانا منها 

شغف  ومدى  الرياضة  هذه  بأهمية 

الكثيرين بها في دولة قطر.

والتعاون  العمل  »سنواصل  وتابع: 

للتنس  القطري  االتحاد  مع  الوثيق 

الطائرة  والريشة  واالسكواش 

العالمية  الدوحة  مكانة  لتعزيز 

كبرى  استضافة  في  المرموقة 

من  وغيرها  الرياضية  البطوالت 

الفعاليات العالمية المهمة األخرى«.

 وأضاف الشيخ علي بن جبر آل ثاني 

خالل  من  تسعى  قطر«  »اريدو  أن 

لنشر  الرياضية  للبطوالت  رعايتها 

والمنافسة  النظيف  اللعب  مفهوم 

الصحية  الحياة  وأساليب  النزيهة 

بما يساهم في تنمية المجتمع.

كتب         عادل النجار

الشيخ علي بن جبر : 
حريصون على تعزيز 

الريادة القطرية

{ من منافسات ثمن النهائي أمس

{ سعادة الشيخ علي بن جبر آل ثاني

{ من منافسات ثمن النهائي أمس

محمد السبيعي:طارق زينل:

وفرنا كل عوامل التغطية المميزةقوة المنافسة تعزز نجاح البطولة
أمين  زينل  درويش  طارق  أكد 

القطري  لالتحاد  العام  السر 

والريشة  واالسكواش  للتنس 

قطر  »اريد  بطولة  مدير  الطائرة، 

يستضيفها  التي  للبادل«  الكبرى 

تعد  البطولة  أن  حاليا  االتحاد 

بريميير  جولة  في  واألهم  األقوى 

بادل العالمية.

إعالمية  تصريحات  في  وقال 

الكبيرة  الشعبية  ظل  في  إنه 

جولة  بطوالت  بها  تحظى  التي 

أميركا  في  بادل  البريميير 

األوسط  والشرق  وأوربا  الجنوبية 

قطر  في  البطولة  توفر  وافريقيا 

الفرصة لعشاق هذه الرياضة في 

بمشاهدة  لالستمتاع  قطر  دولة 

العالم  في  الالعبين  أفضل 

وبمتابعة ارقى مستويات رياضة 

البادل، وخاصة في ظل مشاركة 

في  األوائل  المصنفين  جميع 

بطولة قطر.

المستوى  ان  زينل  وأوضح 

من  قويا  بدأ  للمنافسات  الفني 

الدور  نتائج  وجاءت  األول  اليوم 

حيث  منطقية  والثاني  األول 

األوائل  المصنفين  جميع  تأهل 

أمس،  النهائي  ثمن  الدور  إلى 

قوة  بكل  المنافسة  وستتواصل 

مع وصولنا لمرحلة الحسم.

البرازيلي بابلو ليما:

NUMBER 1 نسخة الدوحة
أكد البرازيلي بابلو ليما المصنف 

قطر   Ooredoo ببطولة  التاسع 

على  حرص  أنه  للبادل  الكبرى 

للعام  البطولة  في  المشاركة 

بطولة  ألنها  التوالي  على  الثاني 

المستويات،  جميع  على  مميزة 

وقال في تصريحات لوسائل اإلعالم 

أمس  حققه  الذي  االنتصار  بعد 

وتأهله للدور ربع النهائي بالبطولة: 

»سعادتي كبيرة للغاية بالحضور 

البطولة  في  للمشاركة  قطر  إلى 

العالم  في  األفضل  تعتبر  التي 

ومن  المستويات  مختلف  على 

 ،NUMBER 1 هي  نظري  وجهة 

وقد  األفضل  هو  هنا  فالتنظيم 

شاركت في نسخة العام الماضي 

الشديد  إعجابي  البطولة  ونالت 

النسخة  هذه  في  حضرت  ثم 

قطر  وأهنئ  تميزًا  أكثر  ووجودها 

بهذا التنظيم الرائع«.

عبدالعزيز  محمد  قال 

مجلس  عضو  السبيعي 

اللجنة  ورئيس  االتحاد  إدارة 

»اريد  بطولة  عن  اإلعالمية 

قطر الكبرى للبادل« إن الجهود 

تحقيق  في  تساهم  اإلعالمية 

درجات  أقصى  البطولة 

النجاح.

تحقق  البطولة  »هذه  وقال 

عالية  عالمية  مشاهدة  نسب 

متابعتها  يتم  حيث  جدا 

حول  دولة   180 من  اكثر  في 

اللجنة  أن  إلى  مشيرًا  العالم« 

العوام  كل  وفرت  المنظمة 

تغطية  في  تساهم  التي 

على  الالزمة  بالصورة  البطولة 

المستوى اإلعالمي.

وأضاف »نحن سعداء بتنظيم 

رياضة  أن  خاصة  البطولة 

تحظى  أصبحت  البادل 

ويتم  قطر  داخل  بشعبية 

المئات  جانب  من  ممارستها 

من الشباب« مؤكدا أن اإلشادة 

شهادة  للبطولة  قطر  بتنظيم 

القطرية  للريادة  جديدة  نجاح 

األحداث  تنظيم  مستوى  على 

الكبرى. الرياضية 

{ محمد السبيعي{ طارق زينل

{ ليما يتحدث لـ $ الرياضي

بمشاركة »13« دولة

اليوم انطالق البطولة العربية للجودو

البطولة  منافسات  اليوم  تفتتح 

العربية للجودو للرجال والسيدات، 

حمد  بن  علي  صالة  على  وذلك 

العطية، والتي تستمر لمدة يومين 

بمشاركة 13 دولة.

وقال عيد المريخي أمين السر العام 

لالتحاد القطري للتايكواندو والجودو 

الصحفي  المؤتمر  خالل  والكاراتيه، 

الذي عقد أمس بخصوص اكتمال 

كافة التحضيرات النطالق البطولة: 

»نتوجه بالشكر إلى االتحاد العربي 

االتحاد  في  ثقته  على  للجودو 

البطولة،  الستضافة  القطري 

ناجحة  البطولة  تكون  أن  ونتمنى 

تنظيميا  سواء  المقاييس  بكل 

البطوالت  بمستوى  وترتقي  وفنيا 

تعد  هذه  ان  إلى  مشيرا  العربية، 

فيها  تستضيف  التي  األولى  المرة 

رياضة  في  عربية  بطولة  قطر 

الجودو«.

تعد  العربية  البطولة  وأضاف: 

بمثابة حدث تجريبي لبطولة العالم 

للجودو   الدوحة 2023   التي ستقام في 

مايو   14 إلى   7 من  الفترة  خالل  قطر 

على  الوقوف  أجل  من  وذلك  المقبل، 

الجوانب التنظيمية قبل استضافة 

الحدث العالمي الكبير.

الوطني  منتخبنا  سيمثل  وتابع: 

)محمد  وهم  العبين   6 البطولة  في 

رباحي )وزن 81 كغ(، وخليل رباحي 

)وزن 81 كغ(، ورضا نفوي )100 كغ(، 

وفاتنة  كغ(،   57( البادي  وصالحة 

الكواري  وخلود  كغ(،   52( بوقحوص 

)78 كغ(، معربا عن أمله في أن يكون 

خالل  من  متميزا  القطري  الحضور 

المنافسة على الميداليات والتواجد 

التتويج في أكبر عدد  على منصات 

ممكن من األوزان.(

وحول سير التحضيرات الستضافة 

 2023 للجودو   الدوحة  العالم  بطولة 

قال عيد المريخي بأن التحضيرات 

اقتراب  مع  وساق  قدم  على  جارية 

لم  التي  للبطولة  التنازلي  العد 

نحو  سوى  انطالقها  على  يتبقى 

شهرين فقط، مضيفا في هذا اإلطار: 

متميزة  ستكون  العالم  بطولة 

خصوصا وأن اللجنة المنظمة التي 

جوعان  الشيخ  سعادة  يترأسها 

اللجنة  رئيس  ثاني  آل  حمد  بن 

مجموعة  تضم  القطرية  األولمبية 

أصحاب  من  القطري  الشباب  من 

الكفاءات 

الفتاح  عبد  أشاد  جهته،  ومن 

لالتحاد  العام  األمين  القيسي 

اللجنة  بجهود  للجودو  العربي 

القطري  واالتحاد  القطرية  األولمبية 

والكاراتيه  والجودو  للتايكواندو 

للرجال  العربية  البطولة  إلنجاح 

تعتبر  البطولة  إن  وقال  والسيدات، 

في  العربي  االتحاد  نشاط  باكورة 

أنه  إلى  إلى  الفتا  الحالي،  العام 

الطلب  على  باإلجماع  الموافقة  تمت 

وذلك  البطولة  الستضافة  القطري 

تنظيم  في  المعروفة  قطر  لسمعة 

األحداث الرياضية والتي كان آخرها 

كأس  لبطولة  المتميز  التنظيم 

العالم FIFA قطر 2022 والتي حققت 

أفضل  من  وكانت  كبيرا  نجاحا 

نسخ البطولة.

بالبطولة العربية بمصر

طائرة الوكرة في المركز الرابع

الرابع  المركز  الوكرة  طائرة  فريق  حقق 

الطائرة  للكرة  العربية  البطولة  في 

أمام  خسارتة  بعد  بمصر  أقيمت  والتي 

فريق السيب العماني »بالفاصلة« 2-3، 

ليحرز السيب المركز الثالث والميدالية 

المركزين  تحديد  مباراة  في  البرونزية 

العربية  البطولة  في  والرابع  الثالث 

لألندية للكرة الطائرة رجال في نسختها 

األشواط  نتيجة  وجاءت   ..  ،41 الـ 

 ،»25-17«  ،»15-25«  ،»23-25« كالتالي: 

»22-25«، »15-13«، وأقيمت المباراة على 

صالة رقم 2 بإستاد القاهرة الدولي.

على   )1-3( بنتيجة  الوكرة  وخسر 

المباراة  إلى  وصل  األهلي  وكان  النصر. 

على  تحقق  الذي  الفوز  عقب  النهائية 

حساب السيب العماني بنتيجة )0-3( 

في عدد األشواط.

عوض الكباشي كتب
وحيد بوسيوف كتب
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حضور كبير من أبطال العالم
أن بطولة  الحمادي  المطوع  الله علي  أكد عبد 

العالم للشوزن، ستشهد مشاركة  كأس 

 465 إلى  وصل  الرماة  من  قياسي  عدد 

راميا ورامية، من مختلف دول العالم، 

بتاريخ  قياسا  جدا  كبير  عدد  وهو 

بطوالت كأس العالم.

المؤتمر  خالل  له  تصريح  في  وقال 

إقباال  تشهد  البطولة  الصحفي: 

العالميين  الرماة  من  كبيرا 

بعد  تأتي  أنها  خاصة  واألولمبيين، 

استضافة قطر لكأس العالم لكرة القدم 

للبطولة،  ترويج  خير  ذلك  فكان   ،2022
التنظيم  سيكون  األولمبية  اللجنة  وبدعم 

وأضاف:  القدم.  كرة  مستوى  نفس  على 

جميع ابطال العالم واألولمبيين حرصوا على التواجد في هذه النسخة من 

الرماة،  على  توزيعها  يتم  التي  النقاط  كسب  لهم  يتسنى  حتى  البطولة، 

كونها من أكبر بطوالت الرماية.

{ عبدالله الحمادي

عبد الله الحمادي:

ريم الشرشني:

منتخبنا  رامية  الشرشني،  ريم  أكدت 

بطولة  في  للمشاركة  جاهزيتها  عن 

كأس العالم للشوزن.

صحفية  تصريحات  في  ريم  وقالت 

أفضل  مشاركة  تشهد  البطولة  لها: 

العالم،  والراميات على مستوى  الرماة 

التنافسي،  المستوى  يعزز  وهذا 

جيدة  كانت  للبطولة  وتحضيراتنا 

البطوالت  في  مشاركتنا  خالل  من 

قطر  بطولة  غرار  على  السابقة 

التي  للشوزن  المفتوحة  الدولية 

اقيمت الشهر الماضي على ميادين لوسيل 

الكويت.  في  اقيمت  التي  آسيا  كأس  بطولة  في  بعدها  وشاركت  للرماية، 

كأس  بطولة  في  حققتها  التي  الفضية  بالميدالية  جدا  سعيدة  وأضاف: 

آسيا للرماية، وهذا حافز لي للمنافسة بقوة في كأس العالم.

فضية آسيا حافز كبير لي

{  ريم 

الشرشني

تنطلق األحد المقبل بمشاركة »465« راميا ورامية

كشف تفاصيل كأس العالم للشوزن

أقيم أمس المؤتمر الصحفي الخاص 

التي  للشوزن،  العالم  كأس  ببطولة 

 12 لغاية  مارس   6 يوم  تنطلق  سوف 

الكشف  فيها  وتم  الجاري،  الشهر  من 

عن تفاصيل الخاصة بالبطولة.

من  كل  الصحفي  المؤتمر  وحضر 

نائب  السليطي  شاهين  جاسم 

مدير البطولة وعبد الله على المطوع 

الفنية،  اللجنة  رئيس  الحمادي 

رئيس  العبيدلي  يوسف  وحمد 

اللجنة االعالمية.

السليطي:  جاسم  قال  البداية  وفي 

كبير،  بشكل  للبطولة  حضرنا 

نوفمبر  شهر  نهاية  منذ  بدأت  فقد 

البطولة  هذه  أن  خاصة  البماضية، 

راميا   30 حوالي  تشهد  سوف 

المنافسات  سيثري  ما  وهو  أولمبيا، 

تكون  أن  يتوقع  التي  البطولة  في 

السيما  والندية  القوة  منتهى  في 

البطولة،  في  الموجودة  األسماء  مع 

مستوى  على  األفضل  ويعتبرون 

العالم في اللعبة.

األولمبية  اللجنة  نشكر  وأضاف: 

ومساهمتها  الالمحدود  الدعم  على 

نشكر  وكما  البطولة،  نجاح  على 

التي  البطولة،  في  المشاركة  الدول 

التواجد  في  كبير  بشكل  حرصت 

بعد  تأتي  التي  البطولة،  في 

المفتوحة  قطر  بطولة  استضافة 

نتائج  شهدت  حيث  الشوزن،  لرماية 

كأس  ان  على  يدل  ما  وهو  مميزة 

العالم سيكون أكثر قوة من الناحية 

الفنية.

في  القطرية  المشاركة  وعن 

يكون  العالم  بطوالت  قال:  البطولة، 

كل  ففي  معينة،  مقاعد  لدينا 

سواء  العبين  خمسة  لدينا  مسابقة 

الرماة  ودائما  االسيكت،  أو  التراب  في 

القطريون يكونوا أقوياء في البطوالت 

يحققون  وقت  أي  ففي  العالمية، 

في  كبيرة  ثقة  على  ونحن  إنجاز، 

ما  أفضل  تقديم  على  وقدرتهم  رماتنا 

لديهم في البطولة العالمية.

المنافسة ستكون بين  أن  إلى  وأشار 

إنجاز  عن  بحثا  والراميات  الرماة 

بطاقة  على  الحصول  في  أمال  دولي 

تأهل لألولمبياد.

الوفود  عن  للحديث  وتطرق 

المشاركة وموعد وصولها إلى الدوحة 

قائال »يوجد وفود هنا من بطولة قطر 

على  تتوافد  الوفود  وباقي  المفتوحة، 

يكتمل  ان  المنتظر  ومن  الدوحة، 

الوصول بتاريخ 6 مارس«.

العبيدلي،  حمد  قال  جانبه  ومن 

لعبة  االعالمية:  اللجنة  رئيس 

نجاحات  لدينا  مميزة  الرماية 

وهناك  واولمبية،  وعالمية  آسيوية 

كافة  من  بالبطولة  كبير  إهتمام 

الدول المشاركة، جميع الدول مهتمة 

من  تغطية  هناك  وسيكون  بالعبيها، 

االتحاد الدولي للعبة ايضا.

{ من المؤتمر الصحفي

جاسم السليطي: جهزنا

بشكل جيد الستضافة البطولة

كتب       وحيد بوسيوف

ننتظر نتائج أفضل من العبينا

مدرب  رقية  بن  حسن  أكد 

العبي  أن  الوطني  منتخبنا 

العنابي قدموا أداء طيبا في اليوم 

العالمية  قطر  بطولة  من  األول 

في  حسن  وقال  للجولف. 

أداء  ننتظر  أمس:  تصريحاته 

ونتائج أفضل من العبي منتخبنا 

أن  خاصة  اليوم،  منافسات  في 

األداء أمس كان جيدا لكنه ليس 

على مستوى طموحنا.

يتحسن  أن  أتوقع  وأضاف: 

اليوم  النتائج  وكذلك  المستوى 

في ظل األجواء المثالية من حيث 

وأرى  اللعبة،  لممارسة  الطقس 

يتواجد  أن  جدا  الوارد  من  أنه 

المنتخب  العبي  من  اثنان 

األوائل  العشرة  بين  القطري 

والمنافسة على لقب البطولة. 

حسن بن رقية مدرب منتخبنا:

مايك شويري:

الخبير  شويري  مايك  أشاد 

للجولف  القطري  باالتحاد  الفني 

بأجواء اليوم األول من بطولة قطر 

العالمية ، مشيرًا إلى أن الطقس 

على  الالعبين  وساعد  جيدًا  كان 

تقديم مستويات جيدة.

قال  القطرية  المشاركة  وعن 

الجولف:  باتحاد  الفني  الخبير 

الالعبين  من  اثنان  تأهل 

العشرة  ضمن  القطريين 

وعلي  الكعبي  صالح  وهما  األوائل 

ينافس  أن  وأتوقع  الشهراني، 

األولى  المراكز  في  أحدهما 

بالبطولة غدا.

بطولة  أن  إلى  مايك  وأشار 

قطر تأتي قبل أيام قليلة من 

التي  الخليجية  البطولة 

األسبوع  بالبحرين  ستقام 

في  يشارك  التي  المقبل 

الوطني  منتخبنا  مها 

للجولف، مؤكدًا أن بطولة 

واحدة  تعد  العالمية  قطر 

البطوالت  وأعرق  أقدم  من 

المصنفة عالميًا.

البطولة أفضل إعداد لـ »الخليجية«

{ حسن بن رقية ووليد السيد

{ مايك 

شويري

تصدر االنجليزي ريس جودير الترتيب العام في 

اليوم األول من بطولة قطر العالمية للجولف التي 

ينظمها االتحاد القطري للجولف على مالعب نادي 

الدوحة. ونجح الالعب اإلنجليزي في الوصول إلى 

الصدارة بتحقيق 72 ضربة أي المعدل تاله الروسي 

دانيل سولكوف في المركز الثاني بعدما حقق 73 

ضربة أي ضربة واحدة فوق المعدل متساويا مع 

الويلزي جو جونز.

وجاء في المركز الثالث الالعب الويلزي جيمس ناش 

بمجموع ضربات 74 ضربة أي ضربتان فوق المعدل، 

ثم جاء في المركز الرابع السيرالنكي دينيش كومار 

بمجموع ضربات 75 ضربة متساويا مع األميركي 

ميليس تيلور، وكذلك االنجليزي سام ستيبان.

وجاء في المركز الخامس 5 العبين هم: جريج 

ماكلور وماتياس كامبيروس وجاك ويلتشاير 

والباكستاني عمر خالد حسين،فيل بارك وحقق كل 

منهم 76 ضربة أي أربع ضربات فوق المعدل، تالهم 

في مراكز المقدمة الثنائي القطري صالح الكعبي 

وعلي الشهراني ومعهما البحرينيان محمد حامد 

األيثم وسلطان عبد الله الحكم ومعهم لورينزو جوبيه 

ودينيس موريس وحقق كل منهم 77 ضربة بواقع 

5 ضربات فوق المعدل.. وقدم الكعبي والشهراني 
انطالقة جيدة اذا اخذنا في االعتبار الرياح التي جاءت 

في الفترة الصباحية ويمتلك كال منهما القدرة على 

تحسين الرقم في منافسات اليوم قبل الوصول إلى 

المرحلة الختامية غدا.

وفي باقي النتائج لم يحقق باقي العبينا النتائج 

المتوقعة واكتفى عبد الرحمن الشهراني 79 ضربة 

أي 7 ضربات فوق المعدل وحقق جهام الكواري 81 

ضربة أي 9 ضربات فوق المعدل وسلمان الخانجي 

حقق 12 ضربة فوق المعدل بمجموع ضربات 85 

ضربة وحقق محمد سعيد الكواري 20 ضربة فوق 

المعدل بمجموع ضربات 92 ضربة.

وتتواصل اليوم منافسات اليوم الثاني من البطولة 

التي سيسدل الستار عليها يوم غدا السبت والذي 

ستكون منافساته حاسمة في تحديد البطل 

المنتظر.

{ صالح 

الكعبي

{ علي 

الشهراني

صالح الكعبي وعلي الشهراني يحققان نتائج جيدة

جودير يتصدر بطولة قطر العالمية للجولف
الدوحة           $


