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أيوب الكعبي يظهر للمرة األولى
شهدت مواجهة األمس الظهور األول للمغربي أيوب الكعبي، وشارك الالعب في 

80، وقد انضم الالعب للزعيم قبل أيام بعد أن أعلن السد تعاقده مع  الدقيقة 

المغربي قادما من هاتاي سبور التركي إلى غاية نهاية الموسم الكروي الحالي. 

وكان الكعبي قد خاض في وقت سابق تجربة احترافية في الدوري الصيني 

مع هيبي، ليخوض واحدة أخرى وهذه المرة بتركيا قبل أن ينسحب فريقه 

أن  يذكر  المدينة.  ضرب  الذي  المدمر  الزلزال  جراء  الدوري  من  سبور  هاتاي 

األندية  لهذه  وسجل  الرياضي  والوداد  بركان  ونهضة  الراك  مع  تألق  الكعبي 

أهدافا عديدة، كما حمل قميص »األسود« في العديد من المرات.

أمام فيتنام بكأس آسيا اليوم

عنابي الشباب يبحث عن التعويض

المنتخب  يسعى  قنا-  طشقند- 

الفوز  إلى  القدم  لكرة  للشباب  القطري 

الفيتنامي  المنتخب  يواجه  عندما 

اليوم السبت على استاد االستقالل في 

الجولة  في  األوزبكية،  »فيرغانا«  مدنية 

المجموعة  منافسات  من  الثانية 

الثانية من كأس آسيا تحت 20 عاما.

بطل  القطري،  المنتخب  وكان 

مستهل  في  خسر  قد   ،2014 نسخة 

في  رد،  دون  بهدف  إيران  أمام  المشوار 

بشكل  الفيتنامي  المنتخب  بدأ  حين 

األسترالي  المنتخب  متجاوزا  مثالي 

المنتخبان  ليتصدر  ذاتها،  بالنتيجة 

نقاط   3 برصيد  المجموعة  الفائزان 

لكل منهما.

مهما  مطلبا  الثالث  النقاط  وستكون 

استعادة  أجل  من  القطري  للمنتخب 

التأهل  على  المنافسة  حظوظ  كامل 

المجموعة،  عن  النهائي  ربع  الدور  إلى 

أمال  المشوار،  بمواصلة  التفكير  قبل 

المؤهلة  األربعة  المقاعد  أحد  بحجز 

للشباب،  العالم  كأس  نهائيات  إلى 

التي ستقام في إندونيسيا خالل الفترة 

ما بين 20 مايو و11 يونيو المقبلين.

األسترالي  المنتخبان  ويضرب 

ضمن  أيضا  السبت  موعدا  واإليراني 

المجموعة الثانية ذاتها، حيث ستكون 

المنتخب  أمام  سانحة  الفرصة 

اإليراني لحجز بطاقة التأهل إلى الدور 

سيسعى  فيما  الفوز،  حال  في  الموالي 

على  للحافظ  األسترالي  المنتخب 

حظوظه في المنافسة.

أباديا  إيناكي  اإلسباني  وشدد 

القطري،  المنتخب  غونزاليس، مدرب 

على ضرورة الظهور بمستوى أفضل من 

المباراة  في  المنتخب  قدمه  الذي  ذاك 

الحفاظ عل  إيران، من أجل  أمام  األولى 

حظوظ المنافسة في التأهل إلى الدور 

الموالي.

الصحفي  المؤتمر  في  المدرب  وقال 

صعبة  مواجهة  خضنا  المباراة:  قبل 

ذلك  رغم  لكن  المشوار،  مستهل  في 

الفرص للتسجيل  سنحت لنا بعض 

األمثل،  بالشكل  نستثمرها  أن  دون 

المباراة  في  تحسينه  علينا  ما  نعرف 

الثانية أمام المنتخب الفيتنامي.

أن  يجب  التي  الجوانب  أحد  وأضاف: 

نقوم بتحسينها هي االستحواذ، حيث 

لفترة  الكرة  على  نسيطر  أن  يجب 

المباراة  في  جدا  مهم  أمر  وهذا  أطول، 

الثانية، كما يجب أال نسمح للمنافس 

إلى  الدفاع  من  السريع  بالتحول 

المباراة  أخطاء  في  نقع  ال  كي  الهجوم، 

السابقة أمام إيران.

في ختام الجولة الـ»16« من الدوري 

السد يتخطى السيلية برباعية
على  وكبيرا  ثمينا  فوزا  السد  حقق 

في   0 /4 بنتيجة  السيلية  فريق 

نجوم  دوري  من  الـ16  الجولة  ختام 

تقدم   …2023   /2022 موسم   QNB
10 وأضاف  اكرم عفيف في الدقيقة 

غليرمي توريس الثاني في الدقيقة 

ثالث  بونجاح  بغداد  وسجل   ..25
الرابع  و   ،31 الدقيقة  في  االهداف 

 76 الدقيقة  في  سيار  احمد  من 

الى  رصيده  السد  يرفع  بالنتيجة 

في  السيلية  يبقى  بينما  نقطة   28
المركز األخير برصيد 9 نقاط.

كافية  كانت  فقط  دقائق  خمس 

للفريقين..  نبض  جس  تكون  ان 

أولى  عفيف  اكرم  بعدها  ليطلق 

مرمى  نحو  القوية  التسديدات 

امين  كلود  الحارس  ان  إال  السيلية 

كان في الموعد وأبعدها من مرماه.

كانت  السداوية  الرغبة  ان  إال 

في  عفيف  اكرم  لينجح  حاضرة 

اول  هدف  تسجيل  من   10 الدقيقة 

سانتي  مرر  أن  بعد  السد  لفريق 

مباشرًة  لعبها  جميلة  كرة  كارزوال 

امين  كلود  مرمي  في  عفيف  اكرم 

هدف اول للزعيم.

وواصل الزعيم سيطرته علي اللقاء 

المتمثلة  الخطورة  الكرة مع  وتناقل 

في بغداد بونجاح واكرم عفيف.

غليرمي  اضاف   25 الدقيقة  وفي 

من  الزعيم  أهداف  ثاني  توريس 

منطقة  خارج  من  قوية  تسديدة 

الحارس  ابعاده  في  فشل  الجزاء 

اهداف  ثاني  عن  لتعلن  امين  كلود 

المباراة.

محاولة  هناك  كانت  المقابل  وفي 

لكن  خافي  اسماعيل  المغربي  من 

عن  بعيدا  مرت  الالعب  تسديدة 

وبعدها  برشم..  مشعل  مرمى 

من  ثانية  محاولة  هناك  كانت 

محمدي  مهرداد  طريق  عن  السيلية 

من  كان  واالبعاد  التدخل  لكن 

دفاعات نادي السد.

بغداد  استطاع   31 الدقيقة  وفي 

ثالث  هدف  إضافة  من  بونجاح 

لفريقه بعد هجمة سريعة ومنظمة 

بعد  اسد  علي  من  بتمريرة  انتهت 

ليجدها  عفيف  اكرم  من  عكسية 

ويسجل  بونجاح  بغداد  الهداف 

ثالث االهداف للزعيم السداوي.

عفيف  اكرم  كاد   42 الدقيقة  وفي 

والرابع  له  الثاني  الهدف  يضيف  ان 

الى  تحولت  الكرة  ان  اال  لفريقه 

ركنية.

كان  الثاني  الشوط  انطالق  ومع 

بالهجوم سعًيا  المبادر  السيلية هو 

بداية  مع  الفارق  تقليص  منهم 

جاء  الرد  ان  اال  الثاني…  الشوط 

كازورال  سانتي  عبر  وقويا  سريًعا 

في  العارضة  من  عادت  لعبها  الذي 

الدقيقة 54.

السيلية  عمل  السد  محاولة  بعد 

هدف  وخطف  اآلمال  إحياء  على 

ان  اال  المزيد،  في  التفكير  وبعدها 

كرات السيلية لم تشكل الخطورة 

الكبيرة على مرمي مشعل برشم.

وأضاف احمد بدر سيار الهدف الرابع 

وصلت  التي  الكرة  من  مستفيًدا 

الحارس من  ان تصدى  لالعب بعد 

تسديدة مصعب خضر في الدقيقة 

االيقاع  بذات  اللعب  76… ويتواصل 
بعد ان كاد البديل ايوب الكعبي من 

اضافة الهدف الخامس اال ان حارس 

ليطلق  بصعوبة..  ابعدها  مرمى 

المباراة  نهاية  المباراة  حكم  بعدها 

برباعية  السيلية  على  السد  بفوز 

نظيفة.

عوض الكباشي كتب

تشكيلتا الفريقين
السد:

توريس،  جايرمي  سلمان،  طارق  جونج،  ريونج  برشم،  مشعل 

علي  الكعبي،  أيوب  عفيف،  أكرم  علي،  هاشم  كارزوال،  سانتي 

الليثي،  بهاء  خضر،  مصعب  بوعالم  خوخي  سيار،  أحمد  أسد، 

بغداد بونجاح، أحمد السعيد.

السيلية:

مجدي  محمد،  مصطفى  المنهالي،  أحمد  امين،  كلود 

سباعي"،  "أحمد  خافي  اسماعيل  عبدالله،  صديق 

»سعد  جاسمي،  علي  محمود«  عبدالله  فيتور،  سيرجيو 

كارلوس،  سيرجيو  ديامي،  محمد  فايز،  رامي  الصوان« 

مهرداد محمدي.

تفوق على المرخية برباعية 

الوكرة يستعيد ذاكرة االنتصارات
انتصاراته،  ذاكرة  الوكرة  استعاد 

على  أمس،  حققه  الذي  الفوز  بعد 

المرخية، بنتيجة 4/ 0، خالل المباراة 

بن  ثاني  ستاد  على  أقيمت  التي 

جاسم بنادي الغرافة، ضمن األسبوع 

.QNB الـ16 من دوري نجوم

وسجل رباعية الوكرة كل من محمد 

بن يطو هدفين في الدقيقتين )2،70( 

 ،14 الدقيقة  في  الشحاتة  وحازم 

ويوسف عبدالرزاق في الدقيقة 1+90.

إلى  رصيده  الفوز  بهذا  الوكرة  ورفع 

الرابع،  المركز  في  وضعته  نقطة   23
 15 المرخية عند  بينما تجمد رصيد 

نقطة في المركز الثامن.

وكان الوكرة لم يحقق أي فوز خالل 6 

موسم  بداية  بعد  األخيرة،  مواجهات 

كانت جيدة للفريق.

واضحة  بأفضلية  المبارة  الوكرة  بدأ 

الكرة  على  واالستحواذ  بالسيطرة 

وبناء الهجمات عن طريق األطراف ومن 

محمد  العبيه  قدرات  مستغال  العمق 

وجاسينتو  شحاتة  وحازم  يطو  بن 

مرمى  هددوا  الذين  منير،  وخالد  داال 

الشوط  من  دقيقة  أول  منذ  المرخية 

التقدم  هدف  الوكرة  وسجل  األول. 

الجزائري  مهاجمه  عبر   2 الدقيقة  في 

من  القاها  كرة  بعد  يطو،  بن  محمد 

عمر علي.

أسلوبه  فرض  في  الوكرة  وواصل 

عدة  وشن  القصيرة  بالتمريرات 

والعمق،  األطراف  طريق  عن  هجمات 

المرخية  أداء  انحصر  المقابل  في 

االرتكاز  ومنطقة  الملعب  وسط  في 

للمحاوالت  للتصدي  الدفاعية 

على  اعتمد  حيث  للوكرة،  الهجومية 

االنطالقات السريعة إلدريس فتوحي 

عكس  كثيرة  كرات  تصله  لم  الذي 

المباريات األخيرة.

في  له  الثاني  الهدف  الوكرة  وسجل 

بواسطة   14 الدقيقة  خالل  المباراة 

يتحمله  خطأ  بعد  شحاتة،  حازم 

شريف،  لؤي  المرخية  مرمى  حارس 

عمر  كرة  إبعاد  من  يتمكن  لم  الذي 

على  فرض  الوكرة  تفوق  علي.. 

مبكر  تغيير  إجراء  مبارك  عبدالله 

علي  بإدخال  وذلك   ،27 الدقيقة  في 

المهندي مكان عبدالغني لعالم إلعطاء 

إضافة قوية لخط هجوم الفريق.

خالل  الفريقين  محاوالت  وتواصلت 

تحسنا  شهدت  التي  األخيرة  الدقائق 

أن  حاول  الذي  المرخية،  أداء  في 

يسجل هدف التقليص.

وانتهى الشوط بتقدم الوكرة بهدفين 

األول  الشوط  إحصائيات  نظيفين. 

مستوى  على  الوكرة  تفوق  تظهر 

االستحواذ بالكرة بنسبة 53 % مقابل 

أكثر  كانت  ان  بعد  للمرخية،   %  47
خالل بداية اللقاء.

 4 منها  كرات   8 الوكرة  وسدد 

 5 مقابل  المرمى،  على  تسديدات 

على  منها  كرة  للمرخية  تسديدات 

 3 على  الوكرة  وتحصل  المرمى. 

للمرخية  ركنيات   5 مقابل  ركنيات 

من  للتسجيل  يستغلها  لم  الذي 

خاللها أهدافًا.

في  أفضل  بشكل  المرخية  ودخل 

تسجيل  محاواًل  الثاني  الشوط 

الكرات  التقليص، معتمدا على  هدف 

الرؤوس،  ناخية  الموجهة  العالية 

أن  التي كاد في إحداها خالد رضوان 

وفي   .55 الدقيقة  في  هدف  يسجل 

المرخية  يحاول  كان  الذي  الوقت 

تسجيل هدف التقليص، عاد محمد 

في  الثاني  هدفه  ليسجل  يطو  بن 

بالدقيقة  لفريقه  والثالث  المباراة 

منطقة  داخل  فردي  مجهود  بعد   69
تتجه  المباراة  كانت  وبينما  الجزاء. 

سجل  نظيفة،  بثالثية  الوكرة  لفوز 

عبدالرزاق  يوسف  البديل  الالعب 

الدقيقة  في  لفريقه  الرابع  الهدف 

الوكرة  بفوز  اللقاء  لينتهي   ،1+90
بنتيجة 4/ 0.

{ الوكرة والمرخية

وحيد بوسيوف كتب

محمد بن يطو:

كانت آخر فرصة لنا!
عن  الوكرة  العب  يطو،  بن  محمد  أعرب 

سعادته بالفوز الذي حققه فريقه، أمس 

على المرخية.

بعد  له  تصريحاته  في  يطو  بن  وقال 

المباراة: الحمد لله حققنا فوزا مهما، كنا 

للفريق  فرصة  آخر  وكانت  له،  بحاجة 

للمنافسة على المربع.

بعد  النقاط  من  الكثير  أضعنا  وأضاف: 

العالم،  كأس  عقب  الدوري  استئناف 

فرصا  ونضيع  متماسكا،  يكن  لم  الفريق 

أهدافا،  ونستقبل  المرمى،  أمام  كثيرة 

والحمد لله عدنا أمس، وسجلنا هدفين 

المباراة،  عمر  من  األولى  الدقائق  في 

وتابع: باإلضافة  لنا روحا كبيرة.  أعطيا 

للفوز والنقاط الثالث التي حققناها، األهم 

هو عودة الروح من جديد للفريق.

محمد الحسن:

خسرنا بسبب غياب التركيز
أن  المرخية،  العب  الحسن  محمد  أكد 

الفريق دخل المباراة بدون تركيز، وهذا ما 

جعلهم يتلقون هدفين في أول ربع ساعة. 

وقال في تصريحات عقب المباراة: حاولنا 

في بداية الشوط أن ندرك الوضع، سجلنا 

لماذا  أعرف  ال  وبعدها  إلغاؤه،  وتم  هدفا 

في  الفوز  حققنا  وأضاف:  استسلمنا. 

المباراة الماضية وقلة التركيز صعبة.
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إعالن برنامج بطولة غرب آسيا للطائرة

»علي غانم« يشارك 
في العمومية العربية

االتحادين  رئيس  الكواري  غانم  بن  علي  يشارك 

اجتماعات  في  الطائرة،  للكرة  آسيا  وغرب  القطري 

لالتحاد  التنفيذي  والمكتب  العمومية،  الجمعية 

القاهرة،  في  تقام  والتي  الطائرة،  للكرة  العربي 

العام  السر  أمين  كانو  أحمد  يوسف  فيها  ويشارك 

العربي،  باالتحاد  االحتكام  لجنة  ورئيس  باالتحاد، 

ومحمد سالم الكواري واألمين العام التحاد غرب آسيا.

الطائرة  للكرة  اتحاد غرب آسيا  من جهة ثانية أصدر 

الرجال،  ألندية  آسيا  غرب  لبطولة  الرسمي  الجدول 

خالل  الرياضة  قصر  صالة  في  مبارياتها  تقام  والتي 

 )18-7( من  الفترة 

)مارس( الحالي، ويمثلنا 

من  كل  البطولة  في 

الشرطة والريان بجانب 

وشباب  الوحدات 

إلى  األردن  من  الحسين 

الكويت  أندية  جانب 

الميناء  الكويتي، 

ُعمان  اليمني،  عدن 

كليب  دار  الُعماني، 

الجنوب  غاز  البحريني، 

إلياس  والنبي  العراقي، 

الفلسطيني.

الجدول،  وبحسب 

يلتقي في المباراة األولى 

النبي  مع  كليب  دار 

 9 الخميس  يوم  ظهر  من   ،12 الساعة  عند  إلياس 

من:  كل  ذاته  اليوم  في  يلعب  فيما  الحالي،  )مارس( 

2 ظهرا، فيما يستهل  الشرطة مع ُعمان عند الساعة 

عند  الجنوب  غاز  بلقاء  مشواره  الحسين  شباب 

الساعة 4 مساء، ويقام حفل افتتاح البطولة الرسمي 

والذي سيحفل بالعديد من  الخامسة،  عند الساعة 

الحاضرة،  للجماهير  والمفاجآت  المميزة  الفقرات 

وتنتهي مباريات اليوم األول بلقاء الوحدات وميناء عدن 

اليمني عند الساعة 7 مساء.

)مارس(   10 الجمعة  يوم  البطولة  مباريات  وتتواصل 

شباب  فيها  ويلتقي  مباريات،   4 بإقامة  الحالي 

ظهرا،   11 الساعة  عند  إلياس  النبي  مع  الحسين 

عصرا،   3 الساعة  عند  عدن  الميناء  مع  والكويت 

5 مساء، وتختتم  الشرطة مع الوحدات عند الساعة 

مباريات اليوم الثاني بلقاء الريان مع دار كليب.

بمشاركة »83« العبا والعبة

انطالقة قوية للبطولة العربية للجودو

في  للجودو،  العربية  البطولة  أمس  افتتحت 

التي  للسيدات  والـ14  للرجال  الـ21  نسختها 

حمد  بن  علي  صالة  على  الدوحة  تستضيفها 

العطية بالسد على مدى يومين وتختتم اليوم 

بمشاركة قرابة 83 العبا والعبة من 13 دولة.

سعادة  البطولة  من  االمس  منافسات  وشهدت 

القطري  خالد بن حمد العطية رئيس االتحاد 

االتحاد  رئيس  والكاراتيه  والجودو  للتايكواندو 

السر  أمين  المريخي  وعيد  للجودو،  العربي 

االتحاد،  واعضاء  القطري  لالتحاد  العام 

االتحادات  من  العديد  رؤساء  إلى  باالضافة 

العربية للعبة.

قوية  للبطولة  األول  اليوم  منافسات  وجاءت 

الرجال  فئتي  في  األوزان  مخلف  في  ومثيرة 

والسيدات، ففي وزن تحت 73 كلغ للرجال توج 

الجزائري هود زرداني بالميدالية الذهبية، وفاز 

محمد  حسين  الكسندر  ادن  دجيبوتي  العب 

رمزان  البحريني  ونال  الفضية،  بالميدالية 

مروان  والمصري  البرونزية،  كودزهاكوف 

الطناحي البرونزية.

المغربي عبد  أحرز  كلغ،   66 تحت  وزن  في  أما 

جورام  واالماراتي  الذهبية  بوسحية  الرحمان 

الحداد  جو  واللبناني  الفضية،  دزافاشفيلي 

البرونزية ورشيد شراد البرونزية أيضا.

عادل  المصري  حقق  كلغ   60 تحت  وزن  وفي 

يعقوبي  بالل  الجزائري  وفاز  الذهبية  حمادة 

العراقي  من  كل  البرونزية  ونال  بالفضية 

محمد السلطاني والسوري سليمان الرفاعي.

 48 تحت  وزن  وفي  السيدات  فئة  في  أما 

بالذهبية  سالم  نورا  المصرية  توجت  كلغ 

والمغربية  الفضية  قدور  هوارية  والجزائرية 

عزيزة شاكر البرونزية.

فايزة  الجزائرية  فازت  كلغ   52 تحت  فئة  وفي 

العبة  ونالت  الذهبية  بالميدالية  عيساحين 

منتخبنا الوطني صالحة البادي الفضية.

وأخيرا وفي وزن تحت 57 كلغ توجت المغربية 

وفازت  الذهبية  بالميدالية  اراوي  سمية 

الجزائرية زينة بوعكاش بالميدالية الفضية.

تجريبي  حدث  بمثابة  العربية  البطولة  وتعد 

التي   )2023 )الدوحة  للجودو  العالم  لبطولة 

مايو   14 إلى   7 الفترة من  ستقام في قطر خالل 

الجوانب  على  الوقوف  أجل  من  وذلك  المقبل، 

العالمي  الحدث  استضافة  قبل  التنظيمية 

الكبير.

رئيس  العطية  حمد  بن  خالد  سعادة  وألقى 

افتتاح  في  كلمة  للجودو  العربي  االتحاد 

والـ  للرجال  الـ21  للمنتخبات  العربية  البطولة 

14 للسيدات بالدوحة.
الرياضية  الحركة  »تشهد  العطية:  وقال 

األخيرة  اآلونة  في  كبيرا  تطورا  قطر  بدولة 

القيادة  قبل  من  الالمحدود  الدعم  بفضل  وذلك 

المتواصل  الدعم  وكذلك  قطر  لدولة  الرشيدة 

سعادة  برئاسة  القطرية  األولمبية  اللجنة  من 

الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني«.. مشيرا إلى 

منطلق  من  تأتي  البطولة  هذه  استضافة  أن 

شعوب  بين  الرياضة  تطوير  على  الحرص 

تعد  الرياضة  بأن  وإيمانا  العربية  الدول 

وسيلة هامة من وسائل التقارب بين الشعوب 

وتجسيد وحدتها وتضامنها

إقامة  أن  للجودو  العربي  االتحاد  رئيس  ولفت 

للجودو  العالم  وبطولة  العربية  البطولة 

على  تأكيد  هو  قطر  دولة  أرض  على   2023
المختلفة ودعم األنشطة  اهتمامنا بالرياضات 

الرياضية.

تستضيفها  التي  للجودو  العالم  بطولة  وعن 

الدوحة في شهر مايو المقبل أكد العطية على 

على  تجري  لها  واالستعدادات  التحضيرات  أن 

قدم وساق وأن كل األمور والترتيبات التنظيمية 

والسادة  »ويسرني  وقال:  الحين.  من  مكتملة 

أعضاء مجلس إدارة االتحاد القطري للتايكواندو 

االشقاء  بجميع  الترحيب  والكاراتيه  والجودو 

مع  للجودو  العربية  البطولة  في  المشاركين 

بإقامة  المشاركة  للفرق  تمنياتي  خالص 

سعيدة في بلدهم الثاني دولة قطر«.

وشدد العطية على قوة المنافسات التي شهدها 

لكافة  التوفيق  متمنيا  البطولة  من  األول  اليوم 

الالعبين والالعبات المشاركين فيها.

{ من مراسم التتويج{ سعادة خالد بن حمد العطية رئيس االتحاد العربي للجودو

كتب           وحيد بوسيوف

كتب           عوض الكباشي

ينظم بالشراكة بين االتحادين اآلسيوي والقطري وسبيتار اليومتعادال بهدف لمثله أمس

انطالق المؤتمر الطبي لالتحاد اآلسيويالغرافة واألهلي.. حبايب

فرض األهلي التعادل على الغرافة بهدف لمثله خالل المباراة 

التي جمعتهما أمس على استاد ثاني بن جاسم بالغرافة، 

نجوم  دوري  من  عشر  السادس  األسبوع  مواجهات  ضمن 

.QNB
وتعادل  د30،  تاهرات  مهدي  سجله  بهدف  تقدم  الغرافة 

بنقطة  منهما  كل  ليكتفي  د66  اومارو  عبدالرشيد  لألهلي 

الوقت  في  نقطة   23 إلى  رصيده  الغرافة  رفع  حيث  واحدة، 

ترتيب  جدول  في  نقطة   21 إلى  رصيده  األهلي  رفع  الذي 

البطولة.

الغرافة  فرض  حيث  اللقاء،  شوطي  تقاسما  الفريقان 

األول ونجح في تحويل تلك األفضلية  أفضليته في الشوط 

إلى تقدم في النتيجة بهدف نظيف، وجاء الهدف بعد عمل 

جماعي مميز انتهت بتمريرة عرضية أرضية سيطر عليها 

يسار  على  بذكاء  الكرة  ووضع  جيد  بشكل  تاهرات  مهدي 

حارس األهلي د30، ومنح الفهود األفضلية في النتيجة، ولم 

انتهى  حيث  األول  الشوط  في  لألهلي  فعلى  ردة  هناك  تكن 

لصالح الغرافة بهدف دون رد.

الشوط الثاني كان لألهلي، حيث نجح في العودة للنتيجة 

التعادل  بهدف  انتهت  كبيرة  خطورة  تشكيل  من  وتمكن 

اومارو الذي استفادة من كرة مرتدة  عن طريق عبدالرشيد 

يحاول  كان  وقت  في  األهلي  وسط  خط  عناصر  قطعها 

الهجمة  لكن  أكبر  بصورة  اللقاء  على  السيطرة  الغرافة 

اومارو  إلى رشيد  التمرير  األهلي وسرعة  السريعة لعناصر 

الذي دخل بشجاعة إلى منطقة الغرافة من الجانب األيسر 

وسدد كرة قوية للغاية سكنت شباك الغرافة د66.

األهلي كاد أن يضيف هدفا ثانيا بعد التعادل عندما أخطأ 

حالة  في  يانسن  عمر  فأصبح  الكرة  إبعاد  في  الغرافة  دفاع 

انفراد كامل من منتصف ملعب الغرافة مع حارس المرمى 

لكن مهاجم األهلي تعامل بغرابة مع االنفراد وسدد بصورة 

سيئة إلى جوار المرمى وأهدر فرصة الفوز.

أجل  من  وضغط  التقدم  في  العودة  بعدها  حاول  الغرافة 

لعبا  وسطه  وخط  األهلي  دفاع  لكن  ثان  هدف  تسجيل 

من  الرغم  على  النتيجة  تغيير  دون  حالت  جيدة  بصورة 

منها  يستفد  لم  لكن  إضافيا  وقتا  دقائق   8 الحكم  احتساب 

هني  سفيان  األهلي  العب  إقصاء  من  الرغم  على  منهما،  أي 

بالبطاقة الحمراء بعد التأكد من تدخله المباشر على قدم 

لكن  عددي  بنقص  فريقه  ولعب  الغرافة،  العب  عالء  أحمد 

الغرافة لم ينجح في استغالل النقص في الدقائق األخيرة 

المباراة بالتعادل ليكتفي كل منهما بنقطة واحدة  وانتهت 

فقط من هذه الجولة.

بطاقة حمراء ضد »هني«

وتلقى سفيان هني العب األهلي بطاقة حمراء مباشرة أمس 

بسبب التدخل المباشر على قدم العب الغرافة أحمد عالء، 

المساعد  الفيديو  لتقنية  الشريف  محمد  الحكم  لجأ  وقد 

VAR، للتأكد من الخطأ.

لالتحاد  السابع  الطبي  المؤتمر  فعاليات  اليوم  تنطلق 

بالشراكة  الدوحة  في  يقام  الذي  القدم،  لكرة  اآلسيوي 

سبيتار  ومستشفى  والقطري  اآلسيوي  االتحادين  بين 

لجراحة العظام والطب الرياضي، ويستمر حتى االثنين 

السادس من شهر مارس الجاري، ويحظى بتواجد أكثر 

من 600 مشارك.

مركز  أول  يعد  الذي  سبيتار،  مستشفى  ويستضيف 

الدولي  التابعة لالتحاد  الطبي  التميز  من شبكة مراكز 

يتضمن  الذي  المؤتمر  القدم،  لكرة  اآلسيوي  واالتحاد 

محاضرات وندوات وعروض ملصقات وورش عمل طبية، 

الرياضي وكيف  الطب  أهم قضايا  الضوء على  ويسلط 

تطورت اللعبة من حيث التنوع والشمول.

120 خبيرا عالميا مرموقا  يحاضر في المؤتمر أكثر من 

حيث  الرياضة،  وعلوم  الرياضي  الطب  مجال  في 

والتطورات  والقضايا  التحديات  أحدث  سيناقشون 

الموضوعات  تشمل  فيما  والطب،  الرياضة  علوم  في 

الرئيسية التي سيتم عرضها في المؤتمر: إعادة التأهيل 

بين  واألهلية  بالرياضة،  المرتبطة  االرتجاجات  بعد 

والسكتة  الغذائية،  والمكمالت  والتغذية  الجنسين، 

القلبية المفاجئة، وتصوير اإلصابة، والتحرش، وإساءة 

معاملة العبات كرة القدم، وصحة األسنان.

الخميس  عقدت  الرئيسي،  المؤتمر  انطالق  وقبيل 

تفاعلية  وجلسات  عمل  ورش  الجمعة،  وأمس 

بمشاركة قياسية من مختلف الدول، تناولت مواضيع 

والعظام  للعضالت  الموجهة  الحقن  أبرزها:  مختلفة 

القدم،  لكرة  الطوارئ  وطب  الصوتية،  فوق  بالموجات 

وأخصائيو العالج الطبيعي الرياضي، وإجراءات مكافحة 

المنشطات.

المعلومات  المشاركين من تبادل  العمل  ومكنت ورشة 

العضلي  للجهاز  الصوتية  فوق  الموجات  تشريح  حول 

رعاية  لتحسين  العملية  الخبرة  وجمع  الهيكلي، 

بشأن  التوجيهية  والمبادئ  والمرضى،  الرياضيين 

تدابير مكافحة العدوى، كما شملت الورش محاضرات 

نقاش،  وحلقات  عملية  وجلسات  توضيحية،  وعروضا 

المحاضرات  قاعة  في  الفعاليات  هذه  أقيمت  حيث 

التابع  الرياضية  الجراحة  تدريب  ومركز  بسبيتار 

قطر  ومختبر  أسباير،  وأكاديمية  للمستشفى، 

لمكافحة المنشطات.

وعلى غرار المؤتمر األخير في مدنية تشينغدو الصينية 

السابع  المؤتمر  سيتضمن  سوف   ،2019 عام  في 

سيتم  حيث  الطبية،  اآلسيوي  االتحاد  جوائز  تقديم 

تقديرا  الطبيعي  العالج  وأخصائيي  الفرق  أطباء  تكريم 

لمساهماتهم في تقدم كرة القدم.

القدم  لكرة  اآلسيوي  االتحاد  في  الطبي  المؤتمر  يعقد 

عام  في  األولى  النسخة  كانت  حيث  سنوات،  أربع  كل 

1995 في طوكيو باليابان، وتشهد كل نسخة منذ ذلك 
الحين استجابة متزايدة، مع تزايد عدد الحضور، فيما 

تحظى النسخة السابعة من المؤتمر بدعم من االتحاد 

الدولي لكرة القدم واالتحادات القارية والحركة األولمبية، 

والهيئات الرياضية والطبية الدولية.

 كتب            عادل النجار

اليوم.. ثالث جوالت بطولة قطر للسرعة
الجولة  منافسات  السبت  اليوم  تنطلق  قنا-  الدوحة- 

الثالثة من بطولة قطر الوطنية للسرعة في فئة السيارات 

السيارات  اتحاد  ينظمها  التي   ،2023 للموسم  إسبرينت 

لوسيل  حلبة  بنادي  الكارتنج  حلبة  في  النارية  والدراجات 

من  واسعة  بمشاركة  المسائية،  الفترة  في  الرياضي 

السائقين المحليين والمقيمين ومن خارج قطر.

إجراءات  بإنهاء  صباحا  التاسعة  الساعة  الفعاليات  وتبدأ 

تدقيق  إجراءات  وكذلك  المشاركين،  لجميع  التسجيل 

واإلرشادي  التحضيري  االجتماع  يعقبه  المنافسات،  مسار 

على  تدريب  ذلك  يلي  مساء،  السادسة  الساعة  للسائقين 

لفة المضمار، ثم فترة تدريب عامة الساعة السادسة و45 

دقيقة، على أن تقام المنافسات الرسمية اعتبارا من الساعة 

الواحدة ظهرا بانطالق السباق األول، يتبعه السباقان الثاني 

والثالث في الثانية ظهرا والثالثة عصرا، ثم تختتم البطولة 

الساعة الرابعة والنصف مساء بتتويج الفائزين.

فئات  ست  في  الجولة  هذه  منافسات  تقام  أن  المقرر  ومن 

مختلفة وهي: O1، O2، O3، P1، P2، P3، على أن يقوم كل 

يتم  ثم  ومن  فئة،  كل  في  محاوالت  ثالث  بإجراء  متسابق 

احتساب النتيجة األفضل.

السيارات  فئة  في  للسرعة  الوطنية  قطر  بطولة  وتحظى 

إسبرينت باهتمام بالغ من جانب المسؤولين داخل اتحاد 

عبداللطيف  بن  عبدالرحمن  السيد  برئاسة  السيارات 

آخر  بعد  موسما  الكبير  اإلقبال  ظل  في  سيما  ال  المناعي، 

المواسم  في  كبيرة  بصورة  زادت  التي  المشاركة  على 

المنافسات،  مستوى  ارتفاع  في  ساهم  ما  وهو  األخيرة، 

جوائز  تخصيص  بعد  سيما  ال  والقوة،  اإلثارة  حدة  وزيادة 

والجدية  الحماس  من  نوع  إلضفاء  للفائزين  مجزية  مالية 

على البطولة.
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يشهد ميدان التحدي بالشحانية اليوم 

انطالق المهرجان السنوي لسباق الهجن 

العربية األصيلة على سيف حضرة صاحب 

السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير 

البالد المفدى )حفظه الله ورعاه(، والذي يقام 

في الفترة من 4 وحتى 16 مارس المقبل، 

بمشاركة واسعة من الهجن القطرية 

والخليجية، على أرضية ميداني الشحانية 

ولبصير، بواقع 431 شوطًا.

وينتظر الكثير من مالك الهجن وعشاق رياضة 

التراث في قطر انطالقة هذا المهرجان الختامي 

الكبير لموسم )-2022 2023( بعد مهرجاني 

المؤسس ومهرجان سمو األمير الوالد، 

ويحظى المهرجان هذا العام بجوائز عينية 

ونقدية قيمة بلغت 44 رمزا )16 ذهبيًا لهجن 

أصحاب السمو والسعادة الشيوخ( و)28 رمزًا 

فضيًا لهجن أبناء القبائل( أبرزهم السيف 

الفضي والسيف الذهبي، وكذلك جوائز 

عينية )سيارات نقدية( للفائزين بالمراكز 

األولى تتنافس عليها الهجن من خالل 372 

شوطًا لجميع الفئات العمرية في ميدان 

)الشيحانية( على مدار الـ 13 يوما من سن 

الحقايق وحتى سن الحيل والزمول، باإلضافة 

إلى ثالثة أشواط من سباق الهجن التراثي.

وسوف يكون بنك قطر الوطني )QNB( هو 

الراعي لشوط الزمول الرئيسي باليوم ما قبل 

اليوم الختامي )لألشواط العامة( وسيقدم 

1.500.000 ريال للفائز بالمركز األول باإلضافة 
للخنجر الفضي، ضمن منافسات الفترة 

المسائية ليوم األربعاء 15 مارس 2023 من 

المهرجان.

أما بالنسبة لشركة »شل قطر« ستكون 

الراعي لشوط الخنجر الفضي للزمول 

العمانيات )لألشواط عامة(، وستقدم الشركة 

جائزة مالية نقدية 1.000.000 مليون ريال 

للفائز بالمركز األول.

اما الراعي لشوط الخنجر الفضي للزمول 

 OOREDOO اإلنتاج )عام( ستكون شركة

بتقديمها جائزة نقدية 1000.000 ألف ريال.

وسط مشاركة قطرية وخليجية كبيرة

أغلى مهرجانات الهجن على خط االنطالق
عوض الكباشي كتب

عبدالله الكواري:

ننتظر نسخة 
استثنائية

أكد عبدالله بن محمد الكواري 

نائب رئيس اللجنة المنظمة 

لسباق الهجن ورئيس االتحاد 

العربي لرياضة الهجن، أن 

االستعداد جاٍر على قدم وساق 

للتجهيز ألغلى المهرجانات سيف 

حضرة صاحب السمو الشيخ 

تميم بن حمد آل ثاني أمير البالد 

المفدى ابتداء من 4 مارس 2023، 

وكافة التجهيزات على أعلى 

مستوى فنيا وإداريا وتنظيميا 

كما هي عادة ميدان التحدي 

في الشحانية يكون جاهزا 

وفي الموعد النطالق أهم وأكبر 

مهرجان يخص رياضة اآلباء 

واألجداد بسهولة.

أضاف قائال: من المتوقع أن يشهد 

مهرجان سيف حضرة صاحب 

السمو أمير البالد المفدى للهجن 

العربية األصيلة، إقباال بأعداد 

كبيرة وغير مسبوقة، سواء من 

هجن أصحاب السمو والسعادة 

الشيوخ أو مالك الهجن من أبناء 

القبائل، ليس قطر وحدها، 

ولكن من كل الدول الخليجية 

والعربية الشقيقة.

وأشار عبدالله بن محمد 

الكواري قائال إن كل المؤشرات 

تؤكد أن النسخة التي نحن 

بصددها ستكون استثنائية 

بكل المقاييس إن شاء الله، 

السيما أن الهجن القطرية حققت 

إنجازات كبيرة هذا الموسم في 

المهرجانات الكبرى سواء داخليا 

أو خارجيا، وستسعى لمواصلة 

إنجازاتها بإذن الله.

الهجن  لسباق  المنظمة  اللجنة  حرصت 

التراثية  للهجن  سباقات  إقامة  على 

الكبرى  المهرجانات  فعاليات  ضمن 

الهجن  لسباق  السنوي  المهرجان  ومنها 

حضرة  سيف  على  األصيلة  العربية 

آل  حمد  بن  تميم  الشيخ  السمو  صاحب 

 –  2022 لموسم  المفدى  البالد  أمير  ثاني 

للحفاظ  وذلك  ورعاه(،  الله  )حفظه   2023
إقباال  يشهد  ما  ودائمًا  التراث  رياضة  على 

هائاًل، وبناء عليه تم إضافة شوط )االتحاد 

بداًل  أشواط  أربعة  لتصبح  إليها  العربي( 

من ثالثة للفئات العمرية من 18 ـ 45 عامًا 

للراكب البشري.

كما يشهد المهرجان الختامي المقام على 

الشيخ  السمو  صاحب  حضرة  سيف 

تميم بن حمد آل ثاني أمير البالد المفدى، 

إضافة أشواط لسن الحقايق وسن اللقايا 

أشواط   4 وهي  قطر  إنتاج  الجذاع  وسن 

ذرب  مختبر  فحول  إنتاج  بهجن  خاصة 

)DNA( لسن الحقايق، و4 أشواط خاصة 

 )DNA( ذرب  مختبر  فحول  إنتاج  بهجن 

بهجن  خاصة  أشواط  و4  اللقايا،  لسن 

لسن   )DNA( ذرب  مختبر  فحول  إنتاج 

الجذاع ضمن فعاليات المهرجان، على أن 

أبناء  »لهجن  فقط  العامة  لألشواط  تكون 

القبائل« بميدان الشحانية… هذا وسوف 

لألشواط  األولى  المراكز  جوائز  تكون 

عينيه )سيارات نقدية(، وجاءت الشروط 

الحقايق  بأشواط  للمشاركة  والتعليمات 

واللقايا والجذاع إنتاج قطر.

الهجن  لسباق  المنظمة  اللجنة  حددت 

في  المشاركة  للهجن  التقديرية  القيمة 

الشيخ  السمو  صاحب  حضرة  سيف 

البالد  أمير   - ثاني  آل  حمد  بن  تميم 

 4( من  الفتره  خالل  يقام  والذي  المفدى، 

الحقايق  لسن   )2023 مارس   16 ــ  مارس 

واللقايا والجذاع بميدان الشيحانيه فقط 

أشواط  أو  الرئيسيه  الرموز  أشواط  سواء 

الجوائز  أشواط  أو  النقدية(  )السيارات 

النقدية.

القيمة  وُمحددة  ُمقيمة  األشواط  وهذه 

البائع  على  إجبارية  القيمة  وهذه  ُمسبقًا 

تتضمن  والتي  للمشتري  واختيارية 

بالـ  المشاركة  المطايا  أنواع  جميع 

اإلنتاج   – الُعمانيات   – )المهجنات 

ولمعرفة   )DNA قطر  إنتاج   – الشخصي 

القيم الُمحدده لكل مركز قبل التسجيل 

مراجعة  ُيمكنكم  بالمهرجان  واإلشتراك 

فترة  خالل  بالشيحانية  اللجنه  مكتب 

التسجيل المقررة الحقا.

وتحمل المهرجانات في ميدان الشحانية 

هذه  ولكن  واإلثارة،  القوة  طابع  دائما 

البالد  أمير  سمو  مهرجان  من  النسخة 

لزيادة  نظرا  ندية  أكثر  ستكون  المفدى 

الرموز  أشواط  في  خاصة  المالية  الجوائز 

الثنايا الخاصة بهجن  من الحقايق حتى 

العينية  الجائزة  فتكون  القبائل،  أبناء 

»الشلفة الفضية« والنقدية مليون ونصف 

للبكار، والخنجر والمليون ريال للقعدان.

تزيين الطرق باألعالم
لسباق  المنظمة  اللجنة  اللجنة  أنهت 

الستقبال  استعداداتها  كافة  الهجن 

كما  الكبير،  السنوي  المهرجان  ضيوف 

والطرق  التحدي  ميدان  أروقة  تزينت 

مجلس  دول  بأعالم  إليه  المؤدية 

ترتيب  وكذلك  الخليجي،  التعاون 

األمور  من  وغيرها  المضمار  أرضية 

الجميع  ليكون  بالمشاركين،  الخاصة 

وأقوى  المهرجانات  أغلى  مع  موعد  على 

التي تقام على سيف حضرة  التحديات 

صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل 

المهرجان  وهو  المفدى،  البالد  أمير  ثاني 

الفوز  شرف  لنيل  الجميع  يسعى  الذي 

التي  الغالية  ورموزه  أشواطه  من  بأي 

44 رمزًا ذهبيَا وفضيًا. تصل إلى 

في  المهرجانات  أن  فيه  الشك  ومما 

طابع  ماتحمل  دائما  الشحانية  ميدان 

النسخة  هذه  ولكن  واإلثارة،  القوة 

المفدى  البالد  أمير  سمو  مهرجان  من 

الجوائز  لزيادة  أكثر ندية نظرا  ستكون 

من  الرموز  أشواط  في  خاصة  المالية 

بهجن  الخاصة  الثنايا  حتى  الحقايق 

العينية  الجائزة  فتكون  القبائل،  أبناء 

مليون  والنقدية  الفضية«  »الشلفة 

ريال  والمليون  والخنجر  للبكار،  ونصف 

للقعدان.

تحديد القيمة التقديريةشوط االتحاد العربي التراثي
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الشيخ جوعان بن حمد حضر منافسات اليوم الثاني من بطولة لونجين

»ريزنبيك« يتوج بالجائزة الكبرى بالشقب

الفارسان  من  المكون  العالمي«  »ريزنبيك  فريق  حقق 

كرستيان كوكوك على الجواد »مومباي« وفيليب ويشابت 

األبطال  لدوري  الكبرى  الجائزة  لقب  »كوبي«  الجواد  على 

التي  ليج«  شامبيونز  »جلوبال  الحواجز  لقفز  العالمي 

العالمية  لونجين  جوالت  ألولى  الثاني  اليوم  في  أقيمت 

مباراتين  من  الجولة  وأقيمت  بالشقب،  الحواجز  لقفز 

األولى  المباراة  يورو،  ألف   360 قدرها  مالية  جوائز  على 

155 سم من جولة واحدة ضد الزمن، والمباراة  على ارتفاع 

الترتيب  حددت  التي  وهي   ، سم   160 ارتفاع  على  الثانية 

النهائي للفرق الستة عشر المشاركة في البطولة.

رئيس  ثاني  آل  حمد  بن  جوعان  الشيخ  سعادة  وحضر 

الشقب  إدارة  مجلس  رئيس  القطرية،  األولمبية  اللجنة 

الثاني أمس اليوم  منافسات 

بيراتيس«  »ستروبيز  فريق  الثاني  المركز  في  وحل 

الجوادين  على  ديلستر  سيمون  الفرسان  من  المكون 

الجوادين  على  مودولو  ومارلون  و»أميلوسينا«  »ديكستر« 

فريق  ثالثا  جاء  فيما  آدياموند«،  و»اليك  »إدرجار« 

ماركوس  الفرسان  من  المكون  يونايتد  فالكنسوارد 

على  واتيكار  وجون  جولد«  »ستار  الجواد  على  إينينج 

 32 األول  المركز  جوائز  أميركا«،وبلغت  »إكوين  الجواد 

يورو.. ألف   22 والثالث  يورو،  ألف   27 والثاني  يورو،  ألف 

الجائزة  بمباراة  )السبت(  اليوم  الكبرى  البطولة  وتختتم 

يورو  ألف   375 قدرها  مالية  جوائز  بقيمة  للفردي  الكبري 

سم   160 وهو  للبطولة  األعلى  اإلرتفاع  على  تقام  والتي 

في  الخيل  مستويات  وأقوى  النخب  الفرسان  بمشاركة 

في  الدوحة  جولة  بطل  تحدد  التي  المباراة  وهي  العالم 

الفردي بعد أن تحددت في الفرق، في حين تسبق مباراة 

الجائزة الكبرى ثالث مباريات إحداهما فئة خمسة نجوم 

ومباراتان فئة ثالثة نجوم.

$ الدوحة

وجدان المالكي
تدخل التصنيف الدولي

وجدان  القطرية  الفارسة  دخلت 

المالكي التصنيف الدولي المؤهل 

في  األولمبية،  األلعاب  دورة  إلى 

مسابقة الترويض الصادر حديثا 

للفروسية  الدولي  االتحاد  من 

لتصبح المالكي الفارسة القطرية 

والخليجية األولى التي تدخل في 

هذا التصنيف.

بهذا  وأعربت وجدان عن سعادتها 

الدولي  التصنيف  إلى  الدخول 

وخليجية  قطرية  فارسة  كأول 

المعتمد  التصنيف  هذا  تدخل 

من قبل االتحاد الدولي.

في  ستنتظم  أنها  وأكدت   

معسكر تدريبي في المانيا بداية 

استعدادا  المقبل  الشهر  من 

البطوالت  جميع  في  للمشاركة 

 3 فئة  الترويض  في  الدولية 

إلى  المؤهلة  نجوم   5 وفئة  نحوم 

المقبلة  األولمبية  األلعاب  دورة 

وانها تتدرب تحت   ، 2024  باريس 

جودي  االيرلندية  المدربة  إشراف 

»مانجو  جوادها  رفقة  رينولدز.. 

جاكارو« 

القطري  االتحاد  من  وبدعم 

األولمبية  واللجنة  للفروسية 

إلى  وجدان  تطمح  القطرية، 

الدولية  البطولة  في  المنافسة 

األلعاب  دورة  إلى  تؤهل  التي 

األولمبية 2024 في فرنسا

ومنذ  أنها  المالكي  وأوضحت 

فارسة  تصبح  بأن  تحلم  طفولتها 

حلمها  تحقق  ولقد  عالمية، 

ترويض  فارسة  أول  لتصبح 

تنافس  عربية  امرأة  وأول  قطرية 

من  الكبرى  الجائزة  مسابقة  في 

تاريخ  في  نجوم  الخمس  فئة 

الفروسية الدولية بعد مشاركتها 

المنافسات آخرها  العديد من  في 

.CHI  بطولة الشقب الدولية

المؤهل إلى أولمبياد باريس »2024«
بدر الدرويش رئيس اتحاد الفروسية:

الشقب وجهة مثالية للبطوالت الكبرى
الدرويش  بدر  أشاد 

القطري  االتحاد  رئيس 

للفروسية بالنجاح الذي 

جوالت  بطولة  تحققه 

لقفز  العالمية  لونجين 

الحواجز منذ انطالقتها، 

بالتنظيم  أشاد  كما 

من  للبطولة  المثالي 

الذي  الشقب  قبل 

للعام  يستضيفها 

العاشر على التوالي.

 وتقدم رئيس االتحاد 

للفروسية  القطري 

قطر  في  الفروسية  وعشاق  لمحبي  بالدعوة 

ميدان  في  اليوم  البطولة  ختام  لمتابعة 

أفضل  تضم  إنها  حيث  الشقب  في  لونجين 

الفرسان المصنفين في العالم.

استضافة  في  الشقب  نجاح  أن  إلى  وأشار 

لونجين  جوالت  بحجم  عمالقة  بطولة 

قدرة  يعكس  الحواجز،  قفز  ألبطال  العالمية 

الستضافة  عالمية  وجهة  باعتبارها  قطر  دولة 

التزام  يؤكد  كما  الرياضية،  المحافل  كبرى 

يصبح  ألن  الرامية  رؤيته  بتحقيق  الشقب 

مركزا عالميا رائدا في مجال الفروسية. 

 وأضاف: تساعد هذه البطوالت في تعزيز حب 

الفروسية لدى المجتمع القطري، كما تساهم 

في ترسيخ فخرنا واعتزازنا بتاريخ الفروسية 

يق  لعر ا

الذي تمتاز به دولة قطر.

مثالية  وجهة  أنه  أثبت  الشقب  أن  إلى  الفتا   

وفقا  الرياضية  المنافسات  كبرى  الحتضان 

بأن  يقين  على  نحن  وتابع:  المعايير.  ألعلى 

خاصة  اإلثارة  في  قمة  سيكون  البطولة  ختام 

األولمبيين  األبطال  من  نخبة  مشاركة  مع 

واألوروبيين، وأبطال جوالت لونجين العالمية 

ألبطال قفز الحواجز، ودوري األبطال العالمي.

قطر  لفرسان  فرصة  تعد  البطولة  ان  وأضاف 

صغار السن لمشاهدة أفضل فرسان العالم، 

ووصف إقامة جوالت 3 نجوم نجوم بأنها شكلت 

والصغار  الشباب  قطر  لفرسان  نادرة  فرصة 

على  الحواجز  قفز  نجوم  خبرات  من  للتعلم 

مستوى العالم.

لبطولة  المنظمة  اللجنة  قررت 

لونجين العالمية المقامة حاليًا 

بالشقب،  الخارجي  بالميدان 

الجماهير  دخول  يكون  أن 

اليوم  خالل  تذاكر  وبدون  مجانا 

الختامي من البطولة اليوم.

المنظمة  اللجنة  ودعت 

اليوم الختامي  الجميع لحضور 

بالفعاليات  واالستمتاع 

التي  البطولة  ومباريات 

أفضل  من  نخبة  تحتضن 

فرسان العالم.

الدخول مجاني اليوم
من فئة الـ»3« نجوم

بشارات يحصد الجولة الثانية
على  نجوم  ثالثة  فئة  الحواجز  قفز  جولة  وفي 

يورو   26.200 قدرها  بجوائز  سم   145 ارتفاع 

وبمشاركة 15 فارسا وفارسة من قطر والكويت 

أحرز  وفرنسا،  وايطاليا  واألردن  والسعودية 

الفارس األردني ابراهيم هاني بشارات المركز 

األول على صهوة الجواد »هنرييت« مسجال زمن 

يورو،  و550  آالف   6 على  وحصل  ثانية   61.98

على  الكويتي  الفارس  الثاني  المركز  في  وحل 

 64.12 زمنا  مسجال  »آي«  الجواد  على  الخرافي 

و240  آالف   5 على  وحصل  أخطاء  بدون  ثانية 

يورو، وجاء في المركز الثالث الفارس القطري 

»كريسبو«  الجواد  على  العجمي  سويد  فالح 

على  وحصل  أخطاء  وبدون  ثانية   75.85 بزمن 

3 آالف 930 يورو.
{من تتويج فئة الـ 3 نجوم 145 سم

في جولتها األولى

»5 نجوم« ميتيلينيو تفوز بـ
ميتيلينيو  لولي  اليونانية  الفارسة  حققت 

نجوم  الخمسة  فئة  من  القفز  جولة  لقب 

الجولة  في  القفز  فردي  منافسات  ضمن 

ثاني  في  للفرق  األبطال  دوري  في  األولى 

قفز  ألبطال  العالمية  لونجين  بطولة  أيام 

على  الجولة  وأقيمت  الشقب،  في  الحواجز 

ألف   30 جوائز  بإجمالي  سم   155 ارتفاع 

يورو، وشاركت لولي على الجواد »الرتيست 

 66.79 قدره  زمنا  محققة  توكساندرا«  دو 

الثاني  المركز  ثانية بدون أخطاء،وحل في 

الجواد  على  سياحي  إيف  التركي  الفارس 

ثانية   67.28 قدره  زمنا  محققا  »كالفينو« 

الهولندي  الفارس  ثالثا  وجاء  أخطاء،  بدون 

»جريفين«،  الجواد  على  جورفريلينج 

وفارسة  فارسا   37 الجولة  في  وشارك 

من  أقيمت  التي  للفرق  األبطال  دوري  ضمن 

عمر  الفائزين  بتتويج  وقام  جولتين،  خالل 

المناعي مدير البطولة.

حيدان يفوز بالـ »3« نجوم
حقق الفارس القطري محمد سعيد حيدان على الجواد 

الثالثة  فئة  من  القفز  جوالت  أولى  لقب  سوسيدو«  »دي 

نجوم ضمن فعاليات ثاني أيام بطولة لونجين العالمية 

ألبطال قفز الحواجز التي تستضيفها الدوحة في الشقب 

)عضو مؤسسة قطر( على مدار ثالثة أيام خالل الفترة من 

2-4 مارس الجاري 2023.
وأقيمت الجولة على إرتفاع 135 سم بجوائز قدرها 5000 

أخطاء  بدون  ثانية   54.16 قدره  زمنا  حيدان  يورو،وحقق 

من  وفارسة  فارسا   24 فيها  شارك  الزمن  ضد  جولة  في 

وإنجلترا  وفرنسا  واألردن  والكويت  والسعودية  قطر 

القطري  الفارس  الثاني  المركز  في  وحل  والسعودية، 

قدره  زمنا  وحقق  »ستيبورن«  الجواد  على  العجمي  فالح 

القطري  الفارس  ثالثا  وحل  أخطاء،  بدون  ثانية   56.26
سعيد ناصر القاضي على الجواد »كاسال دي فوريتس« 

محققا زمنا قدره 56.54 ثانية بدون أخطاء.

{ من تتويج فئة الـ 3 نجوم 135 سم

في أولى جوالت الفئة

{ من تتويج الجولة األولى لفئة الخمس نجوم
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في مفاجأة قوية بربع النهائي أمس

»األول عالميًا« يودع Ooredoo الكبرى للبادل

تقام اليوم منافسات الدور نصف النهائي 

ببطولة Ooredoo قطر الكبرى للبادل التي 

تقام على مالعب البادل التي تم تجهيزها 

خصيصًا للبطولة في مجمع خليفة الدولي 

للتنس، وسط صراع كبير بين نجوم العالم 

المشاركين في هذه النسخة للتتويج باللقب.

ومن المقرر أن يلتقي اليوم الثنائي المكون من 

اإلسباني أرتورو كوييو واألرجنتيني أغوستينو 

تابيا »المصنف الخامس« مع الثنائي 

األرجنتيني المكون من فرانكو ستوباتشوك 

ومارتن دي نينو »المصنف ثانيًا«.

وكان يوم أمس قد شهد تأهل الثنائي المكون 

من اإلسباني أرتورو كوييو واألرجنتيني 

أغوستينو تابيا إلى نصف نهائي بعد 

فوزهما على الثنائي المكون من األرجنتيني 

ماكسيميليانو سانشيس والبرازيلي لوكاس 

كامبانولو بمجموعتين دون رد، وحسم كوييو 

وتابيا المجموعتين لصالحهما 6-4 و6-3 خالل 

ساعة و22 دقيقة تقريبًا على الملعب الرئيسي 

بمجمع خليفة الدولي.

وفي ثاني المواجهات التي جرت أمس على 

الملعب نفسه، تمكن الثنائي األرجنتيني 

المكون من فرانكو ستوباتشوك ومارتن دي 

نينو من تحقيق الفوز على الثنائي المكون من 

اإلرجنتيني شينغتو واإلسباني غاريدو غوميز 

بنتيجة شوطين لصفر بواقع )7-6 و6-4( بعد 

مباراة قوية حسمها الثنائي فرانكو ودي نينو 

ببراعة شديدة وأكدا جاهزيتهما للمنافسة 

على اللقب.

وفي مباراة قوية للغاية جرت كذلك على 

الملعب الرئيسي، نجح الفريق اإلسباني 

المكون من أليخاندرو رويز وجيرونيمو 

جوانزاليس »المصنف السابع« في تحقيق 

الفوز على مواطنيهما أليخاندرو جاالن وخوان 

ليبرون »المصنف األول« في واحدة من أقوى 

مفاجآت البطولة.

حيث شهدت المواجهة التي امتدت ألكثر من 

ساعة ونصف الساعة، تألقا كبيرا للثنائي 

السابع على البطولة، حيث تفوق على 

المصنفين األوائل عالميا وألحق بهم الخسارة 

بمجموعتين دون رد، بواقع 6-4 و7-6، ليتأهال 

لنصف النهائي في حين ودع المرشحان 

األوليان المنافسة بعد أن كانت لديهما 

طموحات معانقة اللقب الذي خسراه في نهائي 

النسخة الماضية.

ومن المتوقع أن نشهد مواجهتين في غاية القوة 

بالدور نصف النهائي اليوم على مجمع خليفة 

الدولي للتنس.

{  من منافسات ربع النهائي أمس 
{  خوان ليبرون المصنف األول

عادل النجار أحمد بطي:كتب

ســعــداء باإلشــادة بــروعة التنظيم
شدد أحمد بطي مدير العالقات العامة لالتحاد 

القطري للتنس واالسكواش والريشه الطائرة 

على أهمية خروج هذه النسخة من منافسات 

بأفضل  للبادل  الكبرى  قطر   Ooredoo بطولة 

صورة ممكنة بما يعزز روعة التنظيم القطري.

وقال إن اتحاد التنس حريص على توفير كل 

العوامل التي تساهم في تميز البطولة، خاصة 

أنها أول بطولة كبرى مدرجة في جولة بريميير 

نسخة  فهي   .2023 لموسم  العالمية  بادل 

البطولة  وأنها  السيما  شيء  كل  في  مميزة 

تحظى  لًما  العالم  في  شعبية  واألكثر  االقوى 

من  كبيرة  عالمية  ومشاركة  حضور  من  به 

للبادل  لرياضة  المصنفين  الالعبين  أفضل 

في  جيدا  جماهيريا  حضورا  تشهد  أنها  كما 

ظل انتشار اللعبه 

وأشار إلى أن اقامة البطولة للمرة الثانية على 

التنظيمية  للمكانة  تأكيد  قطر  في  التوالي 

البطولة  هذه  استضافة  إن  وقال  الرائدة، 

الكبير  التطور  تعزيز  في  يساهم  العالمية 

المستويين  على  البادل  رياضة  تشهده  الذي 

العبي  وأن  الدولي  وأيضا  والمحلي،  اإلقليمي 

منتخبنا يكتسبون الخبرة واالحتكاك من هذه 

كبير  مردود  له  سيكون  مما  الكبرى  البطوالت 

في المستقبل. {  أحمد بطي

محمد سعدون الكواري:

المشــاركــة عــززت تصنيفنا العــالمي
أكد محمد سعدون الكواري، العب منتخبنا الوطني للبادل أن 

عناصر  منحت  الكبرى  قطر   Ooredoo بطولة  في  المشاركة 

من  الخروج  من  الرغم  على  للغاية  كبيرة  مكاسب  العنابي 

بالنسبة  كبيرة  فرصة  »كانت  قال  حيث  الرئيسي،  الدور 

لنا لكسب المزيد من الخبرات عبر االحتكاك مع العبين على 

مردود  له  سيكون  وهذا  عالمي،  تصنيف  ذات  عالي  مستوى 

المكاسب  من  العديد  بجانب  المستقبل،  في  علينا  كبير 

ضمن  موقعنا  على  لنحافظ  لنا  نقطة   40 إضافة  منها  األخرى 

كل  أن  إلى  إشارة  في  العالم«  مستوى  على  العب   200 أفضل 

 40 على  حصل  البطولة  في  شارك  العنابي  العبي  من  العب 

نقطة ستتم إضافتها لرصيده وفق التصنيف المقبل.

التوالي  على  الثاني  للعام  البطولة  هذه  بتنظيم  »نفخر  وقال 

في  األوائل  والمصنفين  الالعبين  من  الكثير  معي  تحدث  وقد 

البطولة وأجمعوا على أن تنظيم قطر للبطولة رائع للغاية بل 

شاركوا  التي  البادل  بطوالت  تاريخ  في  األفضل  بأنه  وصفوه 

فيها وهذا أمر مشرف ويدعوا للفخر ويعكس قيمة ومكانة قطر 

الرائدة تنظيميًا«.

للتنس  القطري  االتحاد  بدعم  نفسه  الوقت  في  وأشاد 

واإلسكواش والريشة الطائرة لالعبي البادل، وقال »هذا الدعم 

العمل  لمواصلة  ويدفعنا  المستقبل  أجل  من  يحفزنا  الكبير 

من أجل تحقيق النجاح في البطوالت القادمة، فهناك منافسات 

أو  اإلقليمي  المستوى  على  البطوالت  سواء  تنتظرنا  هامة 

التصفيات المؤهلة لبطولة العالم القادمة ونتمنى من االتحاد 

القارة في ظل زيادة عدد الممارسين  الدولي زيادة عدد مقاعد 

االستعداد  هو  الحالي  الوقت  في  يهمنا  ما  لكن  البادل  لرياضة 

وتكرار  التأهل  بطاقة  حصد  على  المنافسة  أجل  من  بقوة 

اإلنجاز بالمشاركة في بطولة العالم القادمة بعد أن حصدنا 

لقارتي  المخصصة  التأهل  بطاقة  الماضية  التصفيات  في 

آسيا وافريقيا«.

في  الدولي  االتحاد  قبل  من  النظر  إعادة  يتم  أن  »نأمل  وقال   

آلية التأهل ونظام التصفيات ألنه من غير المنطق أن تحصل 

قارات آسيا وأفريقيا باإلضافة إلى اوقيانوسيا مقعدا وحدا بل 

يجب أن تزيد عدد المقاعد في ظل زيادة ممارسي اللعبة في 

هذه القارات«.
{  محمد سعدون الكواري

المصنفون العالميون يخطفون األنظار

الجمهور يتفاعل مع األداء الراقي
حرصت اللجنة المنظمة على 

بطولة OORDOO قطر الكبرى 

للبادل الجارية على مالعب مجمع 

خليفة الدولي للتنس واالسكواش 

والريشة الطائرة، على توفير 

أجواء مميزة أمام الجماهير التي 

تحضر، ووفرت أماكن للعائالت 

وكذلك فعاليات ترفيهية، وقد 

شهد يوم أمس حضورا كبيرًا 

خاصة أن مباريات المصنفين 

عالميًا تحظى باهتمام جماهيري 

كبير حيث تشهد رياضة البادل 

نمو كبيرا واقباال جماهيريا 

واسعا في قطر، وقد عكس 

التواجد الجماهيري حرص 

محبي اللعبة على االستمتاع 

بنجوم العالم والمصنفين األوائل 

خالل تواجدهم في هذه البطولة 

التي تقام في الدوحة للمرة 

الثانية على التوالي، ومن المتوقع 

ان يزداد الحضور الجماهيري في 

نصف النهائي اليوم. {   الجماهير تستمتع باألجواء

رضاب مسعود:

وفرنا كل المتطلبات 
لـــوســائــــل اإلعـــــــالم

أكدت رضاب مسعود مديرة 

المركز اإلعالمي لبطولة 

Ooredoo قطر الكبرى 
للبادل أن اللجنة 

المنظمة للبطولة 

حرصت على توفير 

كل عوامل التغطية 

اإلعالمية بأفضل 

صورة ممكنة خاصة 

أن هذه النسخة 

تشهد مشاركة أفضل 

المصنفين في لعبة 

البادل على مستوى 

العالم، ويتم نقل المنافسات 

لحظة بلحظة.

وقالت »االتحاد القطري للتنس 

واالسكواش والريشة الطائرة برئاسة 

سعادة ناصر الخليفى وفر كل العوامل التي تساهم في 

خروج البطولة في أبهى صورة، كما تم توفير كل المتطلبات 

أمام وسائل اإلعالم العالمية والمحلية وهو األمر الذي عزز من 

نجاح البطولة ونال إشادة واسعة من اإلعالميين الذين حضروا 

للدوحة من أجل تغطية فعاليات البطولة ومبارياتها« مشيدة 

بكل الجهود التي بذلت من قبل اللجنة المنظمة من أجل 

تحقيق Ooredoo قطر الكبرى للبادل للنجاح الكبير على جميع 

المستويات بما يعكس القدرات التنظيمية الهائلة لقطر.

{  رضاب 

مسعود

األرجنتيني فرانكو:

أتمنى العبور للنهائي
 Ooredoo أثنى االرجنتيني فرانكو ستوباكزوك على تميز بطولة

قطر الكبرى للبادل على مختلف المستويات، حيث اعتبرها 

أحد أفضل البطوالت في العالم، وقال بعد تأهله لنصف النهائي 

»سعادتي كبيرة بالفوز والتأهل رفقة زميلي دي نينو مؤكدا أن 

المواجهة لم تكن سهلة على االطالق أمام العبين مميزين ولكن 

التركيز أصبح بصورة أكبر على مباراة نصف النهائي اليوم«.

وقال »أتمنى مواصلة المشوار في البطولة خاصة أن هذه 

النسخة مميزة سواء فنيا أو تنظيميا وسيكون من الرائع 

التتويج بها لكن ال نفكر في أبعد من نصف النهائي وتركيزنا كله 

على مواجهة اليوم النها تحمل أهمية كبيرة جدًا وأتمنى تجاوزها 

بنجاح والوصول للنهائي«.

{ األرجنتيني فرانكو رفقة زميله دي نينو
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محمد إبراهيم المهندي:

البطولة في تطور مستمر

أكد محمد إبراهيم المهندي أمين السر المساعد 

لالتحاد القطري للجولف أن منافسات البطولة 

تسير بشكل جيد وحسب ما تم التخطيط له من 

الناحية التنظيمية والفنية، خاصة ان البطولة تشهد 

مشاركة كبيرة من العبي الجولف الهواة حيث أن 

عدد المشاركين فيها  يزيد عن 120 العبا من 40 دولة 

وهذا عدد جيد مما يؤكد السمعة العالمية المتميزة 

للبطولة العريقة. 

  وأضاف  أمين السر المساعد لالتحاد القطري 

للجولف أن االتحاد القطري للعبة وبالتعاون مع 

نادي الدوحة يعمالن دوما على توفير جميع سبل 

إنجاح البطولة من حيث التجهيزات التي تسبق كل 

منافسة تقام بالملعب الذي يعتبر أفضل المالعب في 

المنطقة من حيث مطابقته للمواصفات العالمية. 

وأشار المهندي إلى أن البطولة في تطور مستمر من 

عام آلخر وتعد من أفضل بطوالت الهواة في العالم 

وتشهد سنويا مشاركة كبيرة من الطامحين في 

الوصول إلى مستوى األساتذة.

علي الشهراني:

أتطلع للمنافسة على اللقب
منتخبنا  العب  الشهراني  علي  أعرب 

التي  للنتائج  رضاه  عن  للجولف  الوطني 

بطولة  من  الثاني  اليوم  منافسات  حققها 

قطر العالمية للجولف أمس.

الرابع  المركز  احتل  الذي  الشهراني  وقال 

في الترتيب العام حتى اآلن في تصريحاته 

نتائج  أن  أعتقد  المنافسات:  انتهاء  عقب 

في  األول،  اليوم  من  أفضل  كانت  األمس 

ظل أجواء كانت أفضل من اليوم األول على 

مستوى الطقس.

من  الختامي  اليوم  في  طموحاته  وحول 

البطولة اليوم.. قال علي الشهراني: نتطلع 

والوصول  البطولة  لقب  على  للمنافسة 

لن  المنافسة  بالطبع  التتويج،  لمنصة 

بين  الشرس  الصراع  ظل  في  سهلة  تكون 

لقب  عن  الباحثين  الالعبين  من  العديد 

البطولة.

التوفيق  يكون  أن  منتخبنا  العب  وتمنى 

حليفه في منافسات اليوم، وتحقيق الهدف 

الذي يصبو إليه.

صالح الكعبي:

التوقعات صعبة اليوم 
منتخبنا  العب  الكعبي  صالح  رفض 

الوطني للجولف إبداء أي توقعات بشأن 

منافسات اليوم الختامي من بطولة قطر 

العالمية للجولف التي سيسدل الستار 

عليها اليوم. وقال الكعبي في تصريحاته 

في  للغاية  صعب  أمر  التوقعات  أمس: 

الذين  الالعبين  من  العديد  وجود  ظل 

يمتلكون قدرة حصد اللقب، وهو ما يزيد 

من صعوبة التوقعات.

قال  بالبطولة..  للفوز  تطلعه  وحول 

البطولة  بلقب  الفوز  بالطبع  الكعبي: 

لن  ذلك  ولكن  لتحقيقه،  أسعى  هدف 

على  العبين  وجود  ظل  في  سهاًل  يكون 

قصارى  سأبذل  ولكن  جيد،  مستوى 

التتويج  لمنصة  للوصول  جهدي 

والمنافسة على لقب البطولة.

قال  األمس..  منافسات  في  قدمه  وعما 

اليوم  من  أفضل  بشكل  لعبت  صالح: 

للغاية،  جيدة  كانت  واألجواء  األول، 

وأتطلع للمزيد في اليوم الختامي.

{ صالح الكعبي

تواجد عربي 
في المنافسات
شهدت منافسات بطولة قطر العالمية 

المفتوحةى للجولف تواجدا عربيًا في اليوم 

الثاني أمس، كان أبرزه البحرينيان سلطان 

عبد الله الحكم، والذي حقق مجموع ضربات 

151 متساويا مع الباكستاني عمر خالد 
حسين بسبع ضربات فوق المعدل.. وتواجد 

أيضا العبو البحرين ناصر يعقوب ومحمد 

حامد العاثم وخالد سالم العاثم وحسين 

احمد سالم وراشد فارس القطامي وحامد سالم 

العاثم ومن لبنان المخضرم رشيد عقل ومعه 

عمر مملوك.

تأهل »75« العبًا للمنافسات الختامية اليوم

صراع مثير ببطولة قطر العالمية للجولف
يسدل الستار اليوم على منافسات بطولة قطر 

العالمية للجولف التي ينظمها االتحاد القطري 

للجولف على مالعب نادي الدوحة للجولف.

المنافسات  في  الحسم  يوم  هو  اليوم  وسيكون 

والتي من المتوقع أن تصل إلى ذروتها اليوم في 

الالعبين  من  عدد  بين  الشرس  الصراع  ظل 

البطولة،  لقب  حصد  على  يتنافسون  الذين 

ماسترز  قطر  بطولة  إلى  بدوره  سيتأهل  والذي 

للجولف.

وأسفرت منافسات اليوم الثاني أمس عن تأهل 

العبين   5 بينهم  ومن  اليوم،  للنهائي  العبا   57
الكعبي  وصالح  الشهراني  علي  هم:  قطريين 

وعبد  الكواري  وجهام  الشهراني  الرحمن  وعبد 

العزيز المهندي.

منافسات  في  منتخبنا  العبي  نتائج  وجاءت 

وكان  للبطولة،  األول  اليوم  من  أفضل  األمس 

احتل  بعدما  بينهم  األبرز  هو  الشهراني  علي 

في  حل  الذي  الكعبي  وصالح  الثالث،  المركز 

الترتيب السادس.

وحقق عبد الرحمن الشهراني 156 ضربة أي 12 

ضربة   163 الكواري  وجهام  المعدل  فوق  ضربة 

24 ضربة فوق  19 ضربة فوق المعدل مقابل  أي 

كما  المهندي..  العزيز  عبد  لالعبنا  المعدل 

وسلمان  البوعينين  العزيز  عبد  من  كل  حقق 

الكواري  سعيد  ومحمد  ضربة   175 الخانجي 

مجموع 177 ضربة.

نجح  العام،  الترتيب  صدارة  مستوى  وعلى 

إلى  الوصول  في  ابستين  سام  االنجليزي 

ضربتين  بواقع  ضربة   146 بتحقيق  الصدارة 

فوق المعدل متساويا مع مواطنه ريس جوديير 

الويلزي  وجاء  األول  اليوم  في  الصدارة  صاحب 

 147 محققا  الثالث  المركز  في  ناش  جيمس 

3 ضربات فوق المعدل.. وجاء العبنا  ضربة أي 

بتحقيق  الثالث  الترتيب  في  الشهراني  علي 

 148 ضربات  بمجموع  المعدل  فوق  ضربات   4
تالهما  جونز،  جو  الويلزي  مع  متساويا  ضربة 

العبنا صالح الكعبي الذي حقق مجموع ضربات 

المعدل بالتساوي  149 أي خمس ضربات فوق 
مع كالوم فيتسجرالد.

محمد الجندي كتب

وليد السيد:

أصداء بطولة قطر.. عالمية
السكرتير  السيد،  وليد  أشاد 

العالمية  قطر  لبطولة  التنفيذي 

المفتوحة للجولف، باألجواء المميزة 

البطولة  منافسات  فيها  تقام  التي 

خالل هذه الفترة من العام.

وأشار وليد السيد إلى أن بطولة قطر 

محيطها،  خارج  أصداء  لها  بطولة 

وقال: االتحاد القطري للجولف ينظم 

بطولة »قطر المفتوحة العالمية لهواة 

سنة،   30 من  أكثر  منذ  الجولف« 

يتم  التي  البطوالت  أقدم  من  وهي 

أقيمت  حيث  قطر  دولة  في  تنظيمها 

 1983 العام  في  مرة  أول  البطولة  هذه 

دخان  وملعب  مسيعيد  ملعب  وكان 

ذلك  في  منافساتها  يستضيفان 

وال  رمليين  الملعبان  كان  وقد  الوقت 

يزاالن.

التنفيذي  السكرتير  وأضاف 

القطري  االتحاد  استمر  للبطولة: 

مع  المفتوحة  البطولة  إقامة  في 

تمتد  سمعتها  بدأت  إذ  تطويرها 

البطولة  وأقيمت  قطر  دولة  خارج 

للجولف  الدوحة  نادي  ملعب  على 

عشرة  الثالثة  نسختها  في  مرة  أول 

المستمر  والنجاح   ،1999 العام  في 

بعد  عاما  يكسبها  أصبح  للبطولة 

بين  الطيبة  السمعة  من  المزيد  عام 

فامتدت  العالميين  الجولف  هواة 

سمعتها إلى دول آسيا وأوروبا وأميركا 

العديد  فيها  يشارك  أصبح  بعدما 

على  يحرصون  الذين  الالعبين  من 

تحمل  البطولة  وأصبحت  الحضور 

سمة العالمية.


