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انعقاد عمومية الرجبي والهوكي
جمعيتها  اجتماع  والهوكي،  الرجبي  لرياضات  القطرية  اللجنة  عقدت 

بمقر  قاعةالزبارة  في   2023  /2022 الرياضي  للموسم  العادية  العمومية 

2023، ترأس االجتماع عبد الله  1 مارس  اللجنة األولمبية القطرية األربعاء 

الجمعية  وأعضاء  اإلدارة  مجلس  وأعضاء  العام،  السر  أمين  الخاطر  امان 

باللجنة  الرياضية  الشؤون  إدارة  ممثل  الجعل  مانع  وبحضور  العمومية 

األولمبية القطرية، وألسباب طارئة اعتذر عن الحضور يوسف جهام الكواري 

رئيس مجلس اإلدارة. 

الرياضي  للموسم  السابق  االجتماع  محضر  اعتماد  االجتماع  في  وتم 

2021/  2022، والموافقة على الكشوف المالية المدققة للسنة الماضية.

الشيخ جوعان بن حمد توج الفائزين ببطولة لونجين

»الجائزة الكبرى« فيليب بطاًل لـ

رئيس  ثاني  آل  حمد  بن  جوعان  الشيخ  سعادة  توج   

إدارة  مجلس  رئيس   - القطرية  األولمبية  اللجنة 

الكبرى  الجائرة  في  األولى  بالمراكز  الفائزين   - الشقب 

الخارجي  لونجين  بميدان  امس  مساء  أقيمت  التي 

من  االفتتاحية  الجولة  منافسات  ختام  في  الشقب،  في 

الحواجز،  قفز  ألبطال  العالمية  لونجين  جوالت  بطولة 

 - الشقب  نظمها  التي   ،2023 العالمي  األبطال  ودوري 

بمشاركة  أيام  ثالثة  مدار  على  قطر،  مؤسسة  عضو 

أفضل فرسان العالم.

بجولة  األول  بالمركز  ويشاوبت  فيليب  األلماني  وفاز 

الجائزة الكبرى التي أقيمت على ارتفاع 160 سم مع جولة 

تمايز محققا 34.37 ثانية على الجواد »جست بي جنتيل«، 

وحل مواطنه كريستيان كوكوك في المركز الثاني وجاء 

الفرنسي سيمون ديلستر في المركز الثالث.

فازت  سم،   145 ارتفاع  على  نجوم   5 فئة  مباراة  وفي 

األول،  بالمركز  مكاتير  هول  جودي  البريطانية  الفارسة 

في  جونسون  باريارد  مالين  السويدية  الفارسة  وجاءت 

فون  هنريك  السويدي  الفارس  وحل  الثاني،  المركز 

إيكيرمان في المركز الثالث.

يان توبس:

التطور ال يتوقف في الدوحة

جوالت  ومؤسس  رئيس  توبس  يان  أكد   .. جانبه  من 

ال  التطور  أن  الحواجز  قفز  ألبطال  العالمية  لونجين 

جولة  الدوحة  فيها  تستضيف  مرة  كل  في  أبدًا  يتوقف 

الجلوبال تور.

كبيرا،  وتطويرا  تغييرا  باستمرار  تشهد  البطولة  وقال: 

وهو ما شاهدناه في الجولة االفتتاحية التي نجح الشقب 

في تنظيمها بأفضل صورة.

الفرسان  من  العديد  مشاركة  شهدت  البطولة  وأضاف: 

ففي  السابق،  في  عليه  كان  مما  المتعة  من  والمزيد 

عليه  ترتب  ما  وهو  المشاركين  عدد  زاد  الكبرى  الجائزة 

زيادة حدة المنافسة.

 وقال: الجميع استمتع باألجواء خاصة في ظل المنشآت 

المميزة لدى الشقب، ورأينا العديد من التطور المصاحب 

للبطولة على مستوى التنظيم والبث التليفزيوني وغيره 

من األمور.

محمد الجندي كتب

علي الرميحي:

نسخة الشقب.. استثنائية
المدير  الرميحي  علي  أعرب 

سعادته  عن  للبطولة  الرياضي 

لبطولة  االفتتاحية  الجولة  بنجاح 

بالمستوى  مشيدًا  لونجين 

التنظيمي، وقال: »اعتدنا دائما على 

التنظيم المميز خاصة أنها السنة 

الشقب  فيها  ينظم  التي  العاشرة 

تطورا  البطولة  وتشهد  البطولة، 

الجهد  إلى  مشيرا  اآلخر،  بعد  عاما 

العمل  فريق  من  المبذول  الكبير 

من  التفاصيل،  بأدق  اهتموا  الذين 

أجل مواصلة نجاح البطولة«.

تقديم  من  تمكنا  لقد  وأضاف:" 

للغاية  ومميزة  استثنائية  نسخة 

كافة  من  كبيرة  إشادة  وتلقينا 

في  المشاركين  والفرسان  الوفود 

التي  األولى  المرة  وهي  البطولة، 

نستضيف فيها 3 بطوالت متتالية 

وبطولة  الدولية  الشقب  وهي: 

لألولمبياد  المؤهلة  الدولية  الدوحة 

وأشكر  العالمية،  لونجين  وجولة 

نهارا  ليال  عمل  الذي  العمل  فريق 

لنجاح البطولة، وصوال إلى الختام 

المسك للبطولة أمس.

لفئة الـ»3« نجوم

العمــــادي يفـــوز بالجائـــزة الكبـــرى
بجولة  العمادي  محمد  خالد  القطري  الفارس  فاز 

الجائزة الكبرى لفئة الثالث نجوم التي أقيمت ضمن 

فعاليات اليوم الثالث والختامي ألولى جوالت لونجين 

العالمية لقفز الحواجز بالشقب، والتي يشارك فيها 

نخب أبطال قفز الحواجز وأفضل الخيل في العالم، 

تمايز  مع  سم   150 ارتفاع  على  المباراة  وأقيمت 

والكويت  والسعودية  قطر  من  فرسان  بمشاركة 

 97 قدرها  مالية  وبجوائز  وإيطاليا،  وفرنسا  واألردن 

ألف يورو.

وشارك خالد العمادي على الجواد »ليتل لورد« محققا 

زمنا قدره 34.79 ثانية بدون أخطاء وحاز جائزة مالية 

قدرها 32 ألف يورو، وجاء في المركز الثاني الفارس 

الثالث  المركز  في  وحل  الدهامي،  رمزي  السعودي 

الفارس السعودي كمال باحمدان.

فيليب بطل الجائزة الكبرى:

عشت لحظات ال تنسى
أعرب األلماني فيليب ويشابت بطل الجائزة الكبرى 

للجولة االفتتاحية لونجين عن سعادته مؤكدًا أنها 

لحظة تاريخية ألنها المرة األولى التي يفوز بها بجولة 

لونجين.. وقال إنه أمر مميز الفوز بالجائزة الكبرى 

للونجين، قدمت أداء جيدا والحصان لم يفاجئني.. 

وتابع: أعتقد أنني محظوظ للفوز بهذه الجولة بقطر، 

المكان الذي أحسن إلينا الضيافة والترحاب؛ أشكر 

الشعب القطري والشقب على اهتمامهم بنا، بحيث 

المكان  هو  الشقب  أن  أعتقد  غرباء،  أننا  نشعر  لم 

العام  الفرسان..وأوضح:  فيه  يلتقي  الذي  المميز 

الماضي حققت المركز الثاني ولكن هذا العام أبليت 

الخطة  منها  األمور،  من  الكثير  وغيرت  حسنا  بالء 

واختيار أحسن األحصنة.. تعلمت من أخطائي ولكن 

لم أتوقع أن يقفز الحصان من دون أخطاء.

»3« نجوم راشد المري يحصد جولة الـ
المري  الفارس راشد تويم  توج 

فئة  من  األولى  المباراة  بلقب 

المباراة  الثالثة نجوم، وأقيمت 

جولة  من  سم   135 ارتفاع  على 

بمشاركة  الزمن  ضد  واحدة 

والكويت  قطر  من  فرسان 

وبجوائز  وفرنسا،  وإنجلترا 

مالية قدرها 5 آالف يورو.

الجواد  على  المري  وشارك 

قدره  زمنا  وحقق  »نافاروني« 

أخطاء،  بدون  ثانية   53.62
الفارسة  ثانيا  وجاءت 

شريف،  سيرين  الفرنسية 

حمد  الفارس  ثالثا  حل  فيما 

ناصر القاضي.

عمر المناعي:

الجميع استمتع بروعة المنافسات
البطولة  مدير  المناعي  عمر  بدأ 

حديثه  بالشقب  التجاري  والمدير 

بتوجيه  الصحفي  المؤتمر  في 

التهنئة للفائزين، وقال: لقد أبليتم 

رائعًا  أداًء  وقدمتم  حسنا  بالء 

وتابع  حضر  من  كل  به  استمتع 

منافسات البطولة، كما أدت الخيل 

بشكل رائع استمتع به الجميع.

التوقعات  أن  المناعي  عمر  وأكد 

بخصوص  للغاية  صعبة  كانت 

يصعب  وقال:  المنتظر،  البطل 

لونجين  جوالت  في  التوقع  دائما 

مشاركة  عند  وخاصة  العالمية 

التمايز  جولة  في  فارسا   12 أفضل 

والذين قدموا بطولة رائعة.

أعداد  تزايد  بشأن  سؤال  على  وردًا 

كل  في  والفعاليات  الجماهير 

عمر  قال  بالشقب..  تقام  بطولة 

المناعي: نحن سعداء باستضافة 

ونأمل  عاما،   16 منذ  البطولة 

األمر ال  أن  بالطبع أن تستمر، كما 

الدوحة، خاصة  يقتصر فقط على 

في  ستقام  األخيرة  الجولة  أن 

توسع  على  مقياس  وهو  الرياض 

انتشار هذه الرياضة في المنطقة.

وعن مشاركة راشد تويم المري.. 

البطولة  هذه  المناعي:  عمر  قال 

كانت بمثابة تحد وفرصة جديدة 

رائعا،  أداء  قدم  بالفعل  وهو  له، 

الرائع  العمل  سيواصل  أنه  وأرى 

في  واألفضل  المزيد  منه  وننتظر 

المستقبل.
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في استهاللية منافسات مهرجان سمو األمير للهجن

انطـالقــة قـويـــة بـ »الشــحــانــيـة«

العربية  الهجن  مهرجان  أمس  انطلق 

صاحب  حضرة  سيف  على  األصيلة 

ثاني،  آل  حمد  بن  تميم  الشيخ  السمو 

الشحانية،  بميدان  المفدى،  البالد  أمير 

من  عشر  السادس  حتى  وتستمر 

لهجن  كبيرة  بمشاركة  الجاري،  مارس 

الشيوخ  والسعادة  السمو  أصحاب 

وكذلك هجن أبناء القبائل من كافة دول 

مجلس التعاون الخليجي.

المسائية  الفترة  منافسات  وخصصت 

الكبير،  السنوي  المهرجان  أيام  ألول 

المخصصة  المفتوحة  الحقايق  ألشواط 

والسعادة  السمو  أصحاب  لهجن 

 4 مسافة  من  منافساتها  وجرت  الشيوخ، 

كم.

وتمكنت »نوادر« ملك سمو الشيخ حمدان 

وبقيادة  مكتوم،  آل  راشد  بن  محمد  بن 

من  الضبيعة،  محمد  عبيد  المضمر 

األمسية  هذه  نواميس  وأقوى  بأول  الفوز 

بناموس  بفوزها  الراقية،  التراثية 

بكار،  للحقايق  الرئيسي  األول  الشوط 

الزبار  أم  هجن  مع  شرسة  منافسة  بعد 

التي كانت قاب قوسين أو أدنى من الفوز 

بعد تصدرها للشوط القوي، لكن »نودار« 

من  األخيرة  األمتار  في  كلمتها  فرضت 

والناموس  الفوز  محققة  المثير  الشوط 

فيما   ،5:59:19 قدره  زمني  توقيت  في 

جاءت »الذيبة« لهجن أم الزبار في المركز 

الثاني بتوقيت قدره 5.59.55 دقيقة.

الزبار،  أم  هجن  ملك  »برق«  خطف  فيما 

ومستواه  الراقي  بأدائه  واألنظار،  القلوب 

حمد  سالم  حمد  مضمره  بقيادة  القوي 

مقدمة  على  السيطرة  من  وتمكن  بريك، 

الثاني  الشوط  القعدان،  أشواط  أقوى 

مع  شرسة  منافسة  بعد  الرئيسي، 

حمد  بن  عبدالعزيز  الشيخ  ملك  »هاوي« 

الذي حل وصيفا على  آل ثاني،  بن خالد 

الشوط القوي.

وحقق برق الفوز بناموس الحقايق قعدان 

دقيقة،   5:58:53 قدره  زمني  توقيت  في 

قدره  توقيتًا  »هاوي«  الوصيف  وسجل 

أم  لهجن  »ميدان«  وجاء  دقيقة،   5.58.83
قدره  بتوقيت  الثالث  المركز  في  الزبار 

6.00.33 دقيقة.
المخصصة  المسائية  الفترة  وشهدت 

تحقيق  المفتوحة  الحقايق  ألشواط 

كسر  تم  حيث  قوية،  توقيتات  عدة 

أشواط،  عدة  في  دقايق  الست  حاجز 

قائمة  الزبار  أم  لهجن  وتصدر»غاير« 

بالشوط  الفوز  بتحقيقه  التوقيتات  أقوى 

 5.57.83 قدره  زمن  في  للقعدان  الرابع 

أقوى  الزبار  أم  هجن  حققت  كما  دقيقة، 

5 توقيتات.

نتائج الفترة الصباحية 

أمس  صباح  الشحانية،  ميدان  شهد 

المهرجان  ومنافسات  فعاليات  السبت، 

العربية  الهجن  لسباق  الكبير  السنوي 

صاحب  حضرة  سيف  على  األصيلة 

ثاني،  آل  حمد  بن  تميم  الشيخ  السمو 

ورعاه،  الله  حفظه  المفدى،  البالد  أمير 

صباح  السنوي  الموعد  تجدد  حيث 

الختاميات  وأقوى  أهم  واحد من  أمس مع 

وهو  واألجداد،  اآلباء  لرياضة  الخليجية 

الحالل  مالك  ينتظره  الذي  المهرجان 

مجلس  دول  كافة  من  والمضمرون 

التعاون الخليجي لنيل شرف المشاركة 

في منافساته كل عام.

أيامه  أول  في  المهرجان  شهد  وكعادته 

شهد  وكذلك  كبيرًا،  جماهيريًا  حضورًا 

أول  في  المشاركين  من  كبيرة  كثافة 

خصصت  التي  الصباحية  منافساته 

قطر  وإنتاج  إنتاج،  الحقايق  ألشواط 

ومفتوح، لهجن أبناء القبائل من مختلف 

دول مجلس التعاون الخليجي.

طالب  حمد  ملك  »حصانة«  وتمكنت 

تسجيل  من  العذبة،  مسعود  راشد 

السجل  في  نور  من  بأحرف  اسمها 

الشرفي للمهرجان السنوي الكبير، كأول 

االستثنائية،   2023 نسخة  في  الفائزين 

المهرجان  نواميس  شريط  قصت  بعدما 

واالنطالقات،  األشواط  بأول  بفوزها 

بكار  للحقايق  الرئيسي  األول  الشوط 

 6:04:99 قدره  زمني  توقيت  في  إنتاج، 

دقيقة.

سعيد  حمد  ملك  »مهاجر«  هاجر  كما 

بأقوى  المنصوري،  السالمين  محمد 

حقق  بعدما  إنتاج،  القعدان  نواميس 

الفوز بالشوط الثاني الرئيسي للحقايق 

قعدان إنتاج، في توقيت زمني مميز قدره 

6:01:25 دقيقة.
الصباحية  االنطالقات  أول  وتوالت 

على  السبت  الكبير  السنوي  للمهرجان 

منها   13 خصصت  شوطًا،   24 مدار 

و7  قطر  إلنتاج  أشواط  و4  إنتاج  للحقايق 

أشواط مفتوحة، جرت من مسافة 4 كم.

منافسة مثيرة في أشواط الحقايق المفتوحة 
لهجن أصحاب السمو والسعادة الشيوخ

عوض الكباشي كتب

}  تصوير- عباس علي

حمد الشهواني:

ارتـفـــــاع قـيـمــــة الجــــوائـــــز
أبدى حمد بن مبارك الشهواني مدير 

اللجنة  في  والمالية  اإلدارية  الشؤون 

سعادته  الهجن  لسباق  المنظمة 

سيف  مهرجان  منافسات  بانطالق 

حضرة صاحب السمو الشيخ تميم 

المفدى  البالد  أمير  ثاني  آل  حمد  بن 

انطلق  والذي  ورعاه،  الله  حفظه 

ينتظره  السباق  هذا  إن  وقال  أمس، 

واألجداد  اآلباء  رياضة  عشاق  كل 

في المنطقة كلها كل موسم خاصة 

بال  تراثي  مهرجان  وأكبر  أغلى  وأنه 

استثناء.

الجوائز  قيمة  ارتفاع  إن  قائال:  أضاف 

الرموز  أشواط  كل  وأن  المالية، 

طبيعي  أمر  مليونية  جوائزها 

قيمة  أهمها  أسباب  لعدة  للغاية، 

أغلى  يحمل  الذي  المهرجان  وأهمية 

شرف  لينال  يتطلع  والكل  السيوف، 

والذهبية،  الفضية  بالرموز  التتويج 

فمن  ولهذا  المهرجان،  يشهدها  التي 

قوية  المنافسات  تكون  أن  المتوقع 

الشوط  وحتى  االنطالقة  منذ  للغاية 

يوم  في  الختامي  اليوم  في  المرتقب 

الخميس 16 مارس 2023.

الشهواني:  مبارك  بن  حمد  قال  كما 

المنافسات  تكون  أن  بالطبع  أتوقع 

سواء  الهجن  مالك  وأن  خاصة  قوية، 

من  الضيوف  من  أو  قطر  أبناء  من 

سيشاركون  الشقيقة،  الدول 

على  أصايل  من  لديهم  ما  بأفضل 

دون  السنية  الفئات  جميع  مستوى 

استثناء.

وقال أيضا: من المؤكد أن المشاركة 

شرف  الكبير  المهرجان  هذا  في 

على  يتواجد  من  لكل  كبير  ونجاح 

خالل  الشيحانية  ميدان  أرضية 

 ،2023 مارس   16 إلى   4 من  الفترة 

تمت  اإلدارية  اإلجراءات  وجميع 

باحترافية ونظام شديدين، كما هو 

متبع في جميع السباقات التي تقام 

في قطر، والجميع يعلمها تماما.

رجال األمن حاضرون 
لتــأمـيــن المهـرجـــان

أكد سعادة اللواء عبدالهادي ظافر االحبابي 

مدير إدارة أمن دخان بأنه في ظل وجود التعاون 

والتنسيق األمني المثمر مع اللجنة المنظمة 

لسباق الهجن ودور إدارة أمن دخان في الحفاظ 

على األمن بمنطقة االختصاص وإمكانية توفير 

األمن لجميع ميادين السباقات )المضمار 

الرئيسي ومضمار البصير في آن واحد(، تم 

توفير رجال األمن لتأمين فعاليات المهرجان 

السنوي الكبير لسباقات الهجن العربية األصيلة 

المقام على سيف حضرة صاحب السمو الشيخ 

تميم بن حمد آل ثاني أمير البالد المفدى )حفظه 

الله ورعاه(، حيث تحظى هذه السباقات بدعم 

من قبل سيدي سمو األمير الشيخ تميم بن 

حمد آل ثاني ومتابعة معالي رئيس مجلس 

الوزراء ووزير الداخلية للجهود المبذولة وتوجيهات 

معاليه بتذليل كافة الصعاب والمعوقات 

إلنجاحها، ودائمًا ما يحرص معاليه بأن يكون 

الدور األمني على أحسن ما يرام لتخرج هذه 

السباقات على أكمل وجه، وال يخفى على 

الجميع ما لهذه الرياضة من حب وشغف لدى 

المشاركين والمتابعين. 

 ورحب مدير إدارة أمن دخان بجميع ضيوف 

البالد الكرام من موطني دول مجلس التعاون 

الخليجي، وأشاد بالدور الكبير الذي يكون عليه 

المالك والحاضرون من الجمهور في الميدان 

وتعاونهم الكامل مع األمن. 

وأكد مدير إدارة أمن دخان على عراقة هذه 

الرياضة التراثية األصيلة وما وصلت إليه من 

تقدم وازدهار تحت رعاية قيادتنا الرشيدة، 

وشكر الجميع على حسن تعاونهم الدائم لتخرج 

هذه السباقات المقامة على ميدان الشحانية في 

أبهى صوره، وطالب الجميع بااللتزام بتعليمات 

األمن واللجنة المنظمة، مبينا أن الجميع على 

دراية تامة بأن التعاون وااللتزام يعكس مدى 

رقي المشاركين في المهرجان وخروج السباق 

بالشكل الرائع الذي تعودناه دائما في ميدان 

الشحانية.

اللواء عبدالهادي األحبابي:

منافسة مثيرة

أعرب مبارك بن بادي النعيمي مدير إدارة 

السباقات واألنشطة في اللجنة المنظمة 

لسباق الهجن، عن سعادته باالنطالقة القوية 

لمنافسات المهرجان المقام على سيف حضرة 

صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني 

أمير البالد المفدى، للهجن العربية األصيلة، 

في الفترة من 4 إلى 16 مارس 2023، حيث 

قال: المنافسة انطلقت والجميع يستمتع من 

عشاق رياضة اآلباء واألجداد، بفعاليات ختامي 

الختاميات على مستوى قطر والدول الخليجية 

والعربية.

وأضاف قائال: منافسة قوية داخل ميداني 

الشحانية ولبصير تمت بالفعل، وكل األمور 

مهيأة ليقدم المتنافسون أفضل ما لديهم من 

مستويات تعكس مدى التطور الذي تشهده 

هذه الرياضة العريقة، سواء في قطر أو من 

الدول الشقيقة.

وأشار قائال: إن كافة األمور التي تتعلق 

باحتياجات المتنافسين من مالك الهجن 

والمضمرين، تم توفيرها بكل تكافؤ، سواء 

للمالك للقطريين أو الضيوف المتنافسين في 

جميع أيام المهرجان وكل المراحل السنية 

المختلفة.

ولم يكتف مبارك بن بادي النعيمي بهذا بل 

قال أيضا: إن ميداني الشحانية ولبصير تم 

تجهيزهما بأعلى درجة فنية وتقنية ليس 

للمتنافسين فقط، ولكن أيضا من جانب 

الجماهير المتوقع حضورها بأعداد كبيرة، 

خاصة وأنهم يحضرون إلى هذا المكان من أجل 

االستمتاع بالرياضة التراثية األولى.

وتوقع مدير إدارة السباقات واألنشطة أن يكون 

هناك التزام تام من جانب كل من سيتواجد 

داخل ميدان التحدي، لتقديم صورة جيدة 

تعكس مدى أهمية هذا السباق وجودته.

وأشار الى أن كافة األمور التي تتعلق بالنواحي 

التنظيمية تمت بالفعل، وهناك تنسيق مع 

أمن دخان، على أعلى مستوى كما هي العادة 

في هذا السباق الغالي علينا جميعا،، وال 

يسعنا اال أن نتمنى التوفيق للجميع.

مبارك بن بادي:
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موعد  عن  أمس،  القدم،  لكرة  اآلسيوي  االتحاد  كشف 

إقامة مراسم قرعة كأس آسيا 2023 المقرر إقامتها مطلع 

العام المقبل في قطر، حيث نجحنا في الحصول على 

شرف استضافة البطولة بعد اعتذار الصين التي كان 

الحالي،  العام  البطولة خالل  أن تستضيف  المقرر  من 

من  والعاشر  يناير   12 بين  الفترة  خالل  ستقام  حيث 

فبراير 2024..وقرر االتحاد اآلسيوي اقامة القرعة يوم 11 

مايو المقبل، في العاصمة الدوحة، وذلك باالعتماد على 

تصنيف المنتخبات الشهري الصادر من االتحاد الدولي 

لكرة القدم »فيفا«.

المنتخبات  فإن  القارية،  البطولة  أنظمة  وبحسب 

 4 منها  كل  تضم  مجموعات   6 على  توزيعها  يتم  الـ24 

باإلضافة  ووصيفه،  المتصدر  منها  ويتأهل  منتخبات، 

إلى أفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثالث، وذلك لدور 

الستة عشر الذي يقام بنظام خروج المغلوب.

قبل  من  اآلسيوية  للمنتخبات  تصنيف  آلخر  ووفقًا 

»الفيفا«، فإن اليابان تتصدر تصنيف القارة، ثم إيران، 

وبعدها كوريا الجنوبية، ثم أستراليا، وبعدها قطر ثم 

وأوزبكستان،  وعمان  واإلمارات  العراق  ثم  السعودية، 

ثم الصين واألردن، وبعده البحرين وسوريا وفلسطين 

وقيرغيزستان، ثم فيتنام، وبعدها لبنان.

الدوحة تحتضن قرعة كأس آسيا »2023«

بمشاركة »465« راميا ورامية يمثلون »63« دولة

اليوم.. افتتاح كأس العالم للشوزن

في »11« مايو المقبل

المنافسات على »5« ميادين

جـاهـــزون لالنطـالقـــة

أكد عبد الله علي المطوع الحمادي 

للبطولة  الفنية  اللجنة  رئيس 

الترتيبات  كافة  إتمام  على 

الخاصة  الفنية  واألمور 

بطولة  بإستضافة 

للشوزن  العالم 

تنطلق  التي   2023
غدا.

في  الحمادي  وقال 

تصريحات صحفية 

في  سيشارك  له: 

ثمانية  البطولة 

تم  قطر  من  حكام 

واعداهم  تجهيزهم 

خاصة  دورة  خالل  من  جيد  بشكل 

باإلضافة  البطوالت،  هذه  لمثل 

اجانب  حكام  سبعة  مشاركة  إلى 

والسعودية  واإلمارات  ألمانيا  من 

والكويت وكرواتيا.

على  المنافسات  ستقام  وأضاف: 

يجري  أن  بعد  ميادين  خمسة 

التدريب  المشاركون 

وتنطلق  الرسمي.. 

ت  فسا لمنا ا

فئة  في  الرسمية 

تم  أوال  السكيت 

بعدها  تجرى 

منافسات التراب.

رئيس  وأشار 

ان  إلى  الفنية  اللجنة 

االتحاد القطري للرماية 

نظم  والسهم  والقوس 

عام 2001 نهائي كأس 

مشيرا  المصنفين  للرماة  العالم 

إلى أن بطوالت كأس العالم كانت 

مؤهلة لألولمبياد سابقا، ولكن تغير 

إنها  حيث  البطولة  هذه  في  النظام 

تمنح نقاطا للتصنيف الدولي.

النصر  إبراهيم  مشعل  شدد 

لبطولة  العالم  المدير 

للشوزن،  العالم  كأس 

ميادين  جاهزية  عن 

للرماية  لوسيل 

هذه  الستضافة 

الكبيرة. البطولة 

النصر  مشعل  وقال 

تصريحات  في 

نشكر  له:  صحفية 

األولمبية  اللجنة 

على  القطرية 

الكبير  وحرصها  الالمحدود  الدعم 

التي  البطولة  هذه  إنجاح  على 

الفعاليات  إحدى  تعد 

أجندتها  على  الهامة 

أجندة  على  وأيضا 

الدولي  االتحاد 

وكما  للرماية، 

الرعاة  نشكر 

سميين  لر ا

والدول  للبطولة، 

في  المشاركة 

واإلقبال  البطولة 

عديد  من  الكبير 

العالميين.  األبطال 

تفتح اليوم بطولة كأس العالم للشوزن 2023، على 

 12 مجمع ميادين لوسيل للرماية، وتستمر حتى 

مارس الجاري بمشاركة 465 راميا ورامية، يمثلون 

63 دولة، من ضمنهم 30 بطال أولمبيا وعالميا.
من  عضوا   15 للبطولة  المنظمة  اللجنة  وتضم 

العام  المدير  النصر  إبراهيم  مشعل  بينهم 

للبطولة، وجاسم شاهين السليطي نائب المدير 

رئيس  الحمادي  علي  وعبدالله  للبطولة،  العام 

اللجنة الفنية.

الرسمية  التدريبات  بإقامة  اليوم  البطولة  وتبدأ 

حيث  والسيدات،  للرجال  االسكيت  لمسابقة 

والسيدات  الرجال  لفئتي  المشاركون  سينافس 

تختتم  أن  على  طبقا   75 رماية  على  اإلثنين  غدا 

على  المنافسات  بإقامة  الثالثاء  يوم  في  المسابقة 

50 طبقا، تليها جولة النهائي ثم تتويج الفائزين في 
فئتي الرجال والسيدات.

يوم  مختلط  فرق  االسكيت  مسابقة  تقام  فيما 

األربعاء المقبل، تليها تتويج الفائزين، أما مسابقة 

بإقامة  المقبل  الخميس  يوم  فستنطلق  التراب 

التدريبات الرسمية، تليها إقامة المنافسات يومي 

على  والسيدات،  الرجال  لفئتي  والسبت  الجمعة 

أن تقام منافسات التراب فرق مختلط يوم األحد 12 

مارس، وليسدل على إثرها الستار على منافسات 

البطولة.

رماة   10 بـ  البطولة  في  الوطني  منتخبنا  ويشارك 

مسابقة  في  و5  التراب  مسابقة  في  رماة   5 بواقع 

االسكيت.

قطر  من  حكام   8 مشاركة  البطولة  ستشهد  كما 

واإلمارات  والسعودية  ألمانيا  مختلفة،  دول  من  و7 

والكويت كلهم لديهم الشارة الدولية، باالضافة إلى 

للعبة.. حيث  الدولي  االتحاد  قوانين  آخر  تطبيق 

كأس  بطولة  في  مشاركته  خالل  الرامي  يبحث 

البطوالت  بخالف  وهذا  دولي،  إنجاز  عن  العالم 

في  آمال  الدولي،  تصنيفه  نقاط  ورفع  المفتوحة 

حصد بطاقة تأهل لألولمبياد.

نائب  السليطي  شاهين  جاسم  جاسم  وصرح 

 ،2023 المدير العام لبطولة كأس العالم للشوزن 

التامة  والجاهزية  الترتيبات  كافة  اكتمال  حول 

قطر  ان  إلى  األحد.. مشيرا  اليوم  البطولة  النطالق 

االحداث  مختلف  تنظيم  في  وأبدعت  تميزت 

من  توفره  وما  كوادرها  خبرة  بفضل  الرياضية 

امكانيات كبيرة إلنجاح أي بطولة تقام على أرضها 

العذبة  للفخر..وأضاف:»حمد  يدعو  أمر  وهذا 

والقوس  للرماية  القطري  االتحاد  العام  السر  أمين 

رئيس  الحمادي  المطوع  علي  الله  وعبد  والسهم 

االتحاد  في  اعضاء  هما  للبطولة،  الفنية  اللجنة 

للعبة  الدولي  االتحاد  ثقة  وطبعا  للرماية،  الدولي 

كبيرة في اتحادنا ونحن أهل لهذه الثقة«.

وحيد بوسيوف كتب

{ عبد الله علي المطوع الحمادي

{ مشعل ابراهيم النصر

عبد الله الحمادي:

مشعل إبراهيم النصر:

عاما،   20 تحت  منتخبنا  تلقى 

خسارته الثانية في بطولة آسيا 

تحت 20، حيث خسر أمس أمام 

مقابل  بهدفين  الفيتنامي  نظيره 

التي  المباراة  خالل  واحد،  هدف 

في  االستقالل  استاد  على  أقيمت 

بأوزبكستان،  فيرغانا  مدينة 

وذلك ضمن منافسات المجموعة 

الثانية.

في  نقاط  أي  يحصد  لم  العنابي 

خسر  حيث  اآلن،  حتى  البطولة 

بهدف  إيران  أمام  األولى  مباراته 

نظيف، وخسر مجددًا أمس أمام 

ليتذيل  الفيتنامي،  المنتخب 

ترتيب المجموعة بدون نقاط.

محترفيه  الشمال  نادي  قدم 

التعاقد  في  نجح  أن  بعد  الجدد 

كيجو  مصطفى  المصري  مع 

والكندي شين اواليسن حتى نهاية 

الموسم، حضر المؤتمر الصحفي 

جهاز  رئيس  الكعبي  راشد  ناصر 

وبسام  الشمال  بنادي  السلة  كرة 

الشمال،  مدرب  مساعد  كحلة 

ووسائل اإلعالم المختلفة. 

رئيس  الكعبي  راشد  ناصر  وأكد 

جهاز كرة السلة بنادي الشمال أن 

التعاقدات الجديدة مميزة للغاية. 

.وقال »بالنسبة لكيجو فهو إضافة 

المقومات  بسبب  للفريق  كبيرة 

قادم  فهو  الالعب،  يمتلكها  التي 

المنتخب  مع  ويلعب  الزمالك  من 

جهاز  رئيس  وقال  المصري«.. 

الكرة بنادي الشمال: كيجو العب 

منضبط ويأتي قبل التمرين مبكرًا 

ودائما يتحدث مع الالعبين.

عنابي الشباب يخسر من فيتنام

الشمال يقدم محترفيه الجدد

في كأس آسيا

عادل النجار كتب

إشادة كبيرة من المشاركين بالتنظيم الرائع

ختــام ناجــح للبطولــة العربيــة للجــودو
العربي  البطولة  منافسات  على  أمس  الستار  أسدل 

للجودو، في نسختها الـ21 للرجال والـ14 للسيدات، التي 

اقيمت على مدى يومين، وذلك على صالة علي بن حمد 

العطية، وشارك فيها 84 العبا والعبة من 13 دولة وباجمالي 

321 من أطقم إدارية وفنية وطبية وحكام والعبين.
العطية  حمد  بن  خالد  سعادة  أمس  منافسات  وحضر 

والكاراتيه  والجودو  للتايكواندو  القطري  االتحاد  رئيس 

أمين  المريخي  وعيد  للجودو،  العربي  االتحاد  رئيس 

باالضافة  االتحاد،  واعضاء  القطري  لالتحاد  العام  السر 

إلى رؤساء العديد من االتحادات العربية للعبة.

قوية  للبطولة  واألخير  الثاني  اليوم  منافسات  وجاءت 

ومثيرة في مختلف األوزان في فئتي الرجال والسيدات.

وشهدت فئة الرجال فوز البحريني اسكيرني جيربيكوف 

بالميدالة الذهبية لوزن تحت 81 كلغ. 

الرملي  عمر  المصري  توج  كلغ،   90 تحت  وزن  وفي 

بالميدالية الذهبية، وحقق البحريني يعقوب زليمخان 

الميدالية الذهبية في وزن تحت 100 كلغ.

محمد  الجزائري  توج  كلغ،   100 فوق  وزن  وفي  وأخيرا 

المهدي ليلي بالميدالية الذهبية..أما في فئة السيدات 

وفي وزن تحت 63 كلغ فأحرزت المغربية شيماء الطيبي 

بلكحل  سعاد  الجزائرية  وتوجت  الذهبية،  الميدالية 

بالميدالية الذهبية لوزن تحت 70 كلغ، وفي وزن تحت 

الميدالية  اشعالل  لويزة  الجزائرية  حققت  كلغ   78
الذهبية، وأخيرا وفي وزن فوق 78 كلغ، توجت الجزائرية 

نرمين قراوة بالميدالية الذهبية.

وشهدت  »السبت«  أمس  انطلقت  المنافسات  وكانت 

لوزن  الذهبية  بالميدالية  زورداني  هود  الجزائري  فوز 

الرحمان  عبد  والمغربي  للرجال،  كلغ   73 تحت 

والمصري  كلغ،   66 تحت  وزن  بذهبية  بوسحية 

في  كلغ..أما   60 تحت  وزن  بذهبية  حمادة  عادل 

بذهبية  سالم  نورا  المصرية  توجت  فقد  السيدات  فئة 

عيساحين  فايزة  الجزائرية  وفازت  كلغ،   48 تحت  وزن 

سمية  المغربية  وأحرزت  كلغ،   52 تحت  وزن  بذهبية 

اراوي ذهبية وزن تحت 57 كلغ.

المريخي: 

سعداء بنجاح البطولة 

القطري  لإلتحاد  العام  السر  أمين  المريخي  عيد  أشاد 

الفني  بالمستوى  والكاراتيه،  والجودو  للتايكواندو 

عن  معربا   ..2023 /  الدوحة  للجودو  العربية  للبطولة 

الدوحة  التي تقام الول مرة في  البطولة  سعادته بخروج 

الناحيتين  من  الختامي  يومها  في  صورة  بأفضل 

التنظيمية والفنية.

البطولة  له:  صحفية  تصريحات  في  المريخي  وقال 

من  العديد  أن  بدليل  عالية،  فنية  مستويات  عرفت 

الذهبية  بالنقطة  النهائية  نتائجها  حسمت  المباريات 

وذلك لشدة التنافس بين الالعبين.

للجودو  العربية  البطوالت  من  العديد  تابعت  وأضاف: 

كبير  بإرتفاع  تميزت  بالدوحة  الحالية  البطولة  ولكن 

في المستوى الفني وذلك لمشاركة أغلب الدول العربية 

حيث وصل عددها إلى 13 دولة«.

كما أثنى المريخي على أداء حكام في البطولة مشيرا إلى 

أن كل المباريات لم تشهد أي حالة احتجاج على قرارات 

التحكيم. { من مراسم التتويج 
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في مسك الختام بمجمع خليفة الدولي اليوم

صراع أرجنتيني على لقب Ooredoo للبادل

يسدل الستار اليوم على منافسات 

الكبرى  قطر   Ooredoo بطولة 

احتضنتها  التي   2023 للبادل 

إنشاؤها  تم  التي  البادل  مالعب 

على مجمع خليفة الدولي للتنس، 

العالمية.  المعايير  أعلى  وفق 

تميزًا  النسخة  هذه  شهدت  وقد 

المستويات،  مختلف  على  كبيرًا 

أو الفنية، ونالت  سواء التنظيمية 

إشادة واسعة من الحضور خاصة 

حضور  وسط  أقيمت  البطولة  أن 

للمرة  االوائل  للمصنفين  قياسي 

تاريخ  في  التوالي  على  الثانية 

الذي  األمر  وهو  البادل،  رياضة 

التنظيمي  قطر  تميز  عكس 

في  تساعد  التي  الهائلة  والقدرات 

تحقيق أقصى درجات النجاح.

الملعب  على  سيقام  اليوم  النهائي 

الساعة  تمام  في  الرئيسي 

مساء،  والنصف  السادسة 

أرجنتينيًا  النهائي  وسيكون 

الثنائي  تأهل  بعد  خالصًا، 

باتشوك  ستو  فرانكو  من  المكون 

والثنائي  نينو،  دي  ومارتين 

المكون من فيرناندو بيالستيغين 

للمباراة  غوتيريز  وكارلوس 

نصف  في  فوزهما  عقب  النهائية 

سيكون  وبالتالي  أمس،  النهائي 

نهائي  عن  مختلفا  اليوم  النهائي 

نشهد  حيث  الماضية،  النسخة 

تقدم  مقابل  في  إسبانيا  تراجعا 

الدور  مباراتا  كبير.  أرجنتيني 

تميزت  أمس  النهائي  نصف 

في  شهدنا  حيث  والندية،  بالقوة 

كبيرا،  تقاربا  األولى  المواجهة 

الفارق  صنعت  الخبرة  لكن 

االرجنتيني  الفريق  نجح  عندما 

باتشوك  ستو  فرانكو  من  المكون 

المصنف  نينو  دي  ومارتين 

المباراة  إلى  العبور  في  الثاني 

الفريق  على  الفوز  بعد  النهائية 

كوييو  ارتور  االسباني  من  المكون 

تابيا  اوجستن  واألرجنتيني 

بمجموعتين  الخامس  المصنف 

 ،2 ـ  و6   3 ـ  و6   7 ـ   5 بواقع  لواحدة 

على  أقيمت  التي  المباراة  خالل 

خليفة  بمجمع  الرئيسي  الملعب 

الثنائي  نجح  كذلك  الدولي، 

فيرناندو  من  المكون  األرجنتيني 

غوتيريز  وكارلوس  بيالستيغين 

بطاقة  وحصد  الفوز  تحقيق  في 

الثنائي  حساب  على  التأهل 

خيرونيمو  من  المكون  االسباني 

رويز  واليخاندرو  غونزاليس 

لمجموعة  مجموعتين  بنتيجة 

مباراة  في  و4-6  و6-1   4-6 بواقع 

الجمهور  بها  استمتع  للغاية  قوية 

خليفة  مجمع  في  حضر  الذي 

أمامهم  الفرصة  وستكون  الدولي، 

للحضور واالستمتاع بنهائي كبير 

الليلة على لقب البطولة.

{  من نصف النهائي أمس{  من نصف النهائي أمس

{ كأس البطولة 2023

عادل النجار سعد المهندي:كتب

نجاح البطولة يعزز نمو اللعبة بالمنطقة
التنفيذي  المدير  المهندي  سعد  أكد 

واالسكواش  للتنس  القطري  لالتحاد 

قطر  »اريد  بطولة  ان  الطائرة  والريشة 

الكبرى للبادل« والتي يسدل عليها الستار 

بين  للغاية  قوية  منافسات  شهدت  اليوم 

جميع  ضمت  والتي  المشاركة  الفرق 

عددهم  بلغ  الذين  المصنفين  الالعبين 

112 العبا من مختلف دول العالم.
رئيس  أيضا  يشغل  وهو  المهندي  وقال 

والمواصالت  العامة  العالقات  لجنة 

األنباء  لوكالة  تصريح  في  بالبطولة 

كل  تقديم  تم  انه  »قنا«  القطرية 

التسهيالت وتوفير األجواء المناسبة والتي 

ساعدت الفرق على تقديم أفضل ما لديها 

في رياضة البادل.

وتابع: »ان البطولة سارت على نفس النهج 

من النجاح الذي شهدته بطولتا قطر توتال 

موبيل  اكسون  وقطر  السيدات  لتنس 

لتنس الرجال ليؤكد االتحاد القطري على 

احترافيته الكبيرة وخبراته المتراكمة في 

والتي  العالمية  البطوالت  هذه  استضافة 

يشاهدها مئات الماليين حول العالم«.

وأوضح المهندي أن رياضة البادل تكتسب 

وأصبح  قطر  دولة  في  كبيرة  شعبية 

االنتصارات  يحققون  القطريون  الالعبون 

ابطال  المصنفين  ويواجهون  اإلقليمية 

والبرازيل  واألرجنتين  إسبانيا  من  اللعبة 

في البطوالت العالمية.

{  سعد المهندي

النجم البرازيلي يقرر االعتزال في الدوحة

وداع خاص لألسطورة »ليما«

أقامت اللجنة المنظمة لبطولة Ooredoo قطر الكبرى 

للبادل احتفالية استثنائية للنجم البرازيلي بابلو 

ليما الذي تألق بصورة كبيرة خالل مسيرته في 

رياضة البادل، لكنه وصل لمحطته األخيرة، 

حيث شارك في البطولة باعتباره المصنف 

التاسع للبطولة وكان يطمح لحصد اللقب 

لكنه خسر وودع من ربع النهائي وقرر 

االعتزال، ولم تتوان اللجنة المنظمة عن 

إقامة احتفالية، خاصة له في الملعب 

الرئيسي أمس على هامش مباراتي الدور 

نصف النهائي، وذلك بحضور سعادة 

ناصر الخليفي رئيس االتحاد القطري 

للتنس واالسكواش والريشة الطائرة، 

وطارق زينل أمين السر العام لالتحاد، 

مدير البطولة، ولفيف من نجوم البطولة، 

وعائلة الالعب.

وتم تقديم درع تذكارية لالعب مع لوحة 

كبيرة بصورته، وجرى االحتفاء به في 

أجواء مميزة للغاية، تحدث خاللها عن شكره 

العميق للجنة المنظمة على تلك المبادرة 

الرائعة، مشيدا في الوقت نفسه بالتنظيم 

الرائع لبطولة Ooredoo قطر الكبرى للبادل ووصفها 

بأنها أفضل البطوالت في العالم، كما قدم الشكر لكل 

من سانده خالل مسيرته خاصة عائلته.

{ االحتفاء بالبرازيلي ليما

غوتيريز:

طموحي اللقب
أعرب األرجنتيني كارلوس 

غوتيريز عن سعادته بالتأهل 

للمباراة النهائية لبطولة 

Ooredoo قطر الكبرى للبادل 
بعد مباراة قوية في نصف 

النهائي أمس، وأضاف »تنتظرنا 

مباراة قمة في النهائي اليوم 

ونتمنى أن نكون في يومنا 

ويحالفنا التوفيق لتحقيق الفوز 

والتتويج بالبطولة، فسيكون 

من الرائع أن نحصد كأس هذه 

النسخة المميزة في الدوحة، 

وسيكون األمر تتويجا لكل العمل 

الذي قمنا به طوال البطولة من 

أجل الوصول للقب«.. مشيرا إلى 

أن المواجهة ستكون أرجنتينية 

خالصة وهو األمر الذي يجعلها 

ذات طبيعية خاصة.

يطمح للحفاظ على كأس البطولة

»دي نينو« عضو دائم بالنهائي
نجح األرجنتيني مارتين دي نينو في الحفاظ على 

مقعده في نهائي بطولة Ooredoo قطر الكبرى للبادل 

للمرة الثانية على التوالي، حيث كان قد وصل لنهائي 

نسخة العام الماضي وتألق بصورة كبيرة وحصد 

اللقب رفقة زميله االسباني فرانشيسكو نافارو في 

نسخة العام الماضي، لكنه يتطلع للفوز بالبطولة 

للمرة الثانية على التوالي لكن هذه النسخة رفقة زميله 

ومواطنه فرانكو ستو باتشوك، حيث تألقا في نسخة 

هذا العام وحصدا بطاقة العبور للنهائي وينتظرهم تحد 

كبير من أجل حصد اللقب في المباراة النهائية الليلة، 

وسيكون إنجازا كبيرا إذا حصد البطولة وحافظ على 

اللقب الذي توج به النسخة الماضية.

وقد أكد الالعب ذلك خالل المؤتمر الصحفي الذي 

عقد بعد المباراة حيث قال »أحمل ذكريات رائعة في 

الدوحة وأتمنى أن تتكرر بحصد اللقب مجددًا«.
{  دي نينو

البادل،  العب  على  ظهرت  كبيرة  سعادة 

بعد  باتشوك  ستو  فرانكو  األرجنتيني 

عبر  حيث  أمس،  النهائي  نصف  في  التألق 

للمباراة  بالوصول  الكبيرة  سعادته  عن 

الكبرى  قطر   OORDOO ببطولة  النهائية 

النهائي  نصف  في  الفوز  ووصف  للبادل، 

الذي  الشخصي  والنجاح  المميز  باألمر 

للغاية  »أنا سعيد  وقال  كثيرًا،  به  سيفخر 

ألنه النهائي األول بالنسبة لي على مستوى 

وأتمنى   ،»major« الرئيسية  البطوالت 

نينو  دي  زميلي  مع  التوفيق  يحالفني  أن 

اللقب«. ونحقق 

الذي  بالمستوى  كذلك  سعيد  »أنا  وقال 

أننا  خاصة  النهائي  نصف  في  قدمناه 

لكن  مميزين،  العبين  واجهنا 

اللقاء  مع  التعامل  في  نجحنا 

وتأهلنا  المناسب  بالشكل 

أن  ونتمنى  النهائية  للمباراة 

الحاسمة  المواجهة  في  نوفق 

مشيدا  اليــــوم«،  تنــــتظرنا  التي 

اللجنة  تبذلها  التي  بالجهود 

البطولة  تحقيق  أجل  من  المنظمة 

مختلف  على  النجاح  درجات  ألقصى 

المستويات.

اليوم  النهائية  المباراة  أن  إلى  وأشار 

يأمل  لكنه  والندية  القوة  غاية  في  ستكون 

رفقة  تماما  الموعد  وفي  جاهزا  يكون  أن 

زميله دي نينو من أجل حصد اللقب.

فرانكو ستو باتشوك:

major فخور بأول نهائي

{ فرانكو ستو باتشوك
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بعد منافسات مثيرة على مالعب نادي الدوحة للجولف

جونز يقتنص بطولة قطر العالمية

اقتناص  جونز  جو  الويلزي  الالعب  واستطاع 

حقق  بعدما  األول  والمركز  البطولة  كأس 

دون  ضربة  أي  ضربة   215 ضربات  مجموع 

المعدل.

ونجح جونز في تحقيق هذا الرقم بعد اجتيازه 

مواطنه  وجاء  واحدة،  بضربة   17 رقم  الحفرة 

بمجموع  الثاني  المركز  في  ناش  جيمس 

بينما  المعدل،  فوق  ضربة  أي   217 ضربات 

جوديير  ريس  لالنجليزي  الثالث  المركز  ذهب 

كالوم  مواطنه  ثم   219 ضربات  بمجموع 

أي  المعدل  فوق  ضربات  بخمس  فيتزجيرالد 

221 ضربة.
الوطني  منتخبنا  العب  الكعبي  صالح  واحتل 

للبطولة،  العام  الترتيب  في  الخامس  المركز 

فوق  ضربات  سبع  أي  ضربة   223 حقق  بعدما 

منافسات  في  جيدة  مستويات  وقدم  المعدل، 

اليوم الختامي أمس.

في  حسين  خالد  عمر  الباكستاني  وجاء 

المركز السادس بعدما حقق 225 ضربة، وتاله 

العب  سوكولوف  دانيال  السابع  الترتيب  في 

ضربة   11 حقق  بعدما  للجولف  الدوحة  نادي 

فوق المعدل.

وجاء في المركز الثامن اإلنجليزي سام ابستين 

وتاله  ضربة،   227 ضربات  مجموع  حقق  بعدما 

ضربة   228 محققا  جانجافارابو  تيج  الهندي 

فان  أوليفر  الهولندي  قبل  التاسع  المركز  في 

ضربة   13 أي  ضربة   229 حقق  والذي  ليليفيلد 

فوق المعدل ليحتل المركز العاشر.

السر  أمين  المهندي  إبراهيم  محمد  وقام 

بتتويج  للجولف  القطري  باالتحاد  المساعد 

عقب  العاشر  حتى  األول  المركز  من  الفائزين 

ختام المنافسات.

الرحمن  عبد  العبنا  احتل  أخرى..  ناحية  ومن 

 238 حقق  بعدما   25 الـ  المركز  الشهراني 

 46 المركز  المهندي  العزيز  عبد  واحتل  ضربة 

لعدم  الكواري  جهام  اضطر  بينما  ضربة   255 بـ 

الحصول  وفضل  تأهله  رغم  باللعب  المجازفة 

البطولة  في  للمشاركة  السفر  قبل  راحة  على 

اآلالم  ببعض  شعر  أن  بعد  خاصة  الخليجية، 

فضل على إثرها الراحة.

محمد الجندي كتب

بعد ثالثة أيام من اإلثارة ووسط أجواء مميزة للغاية على 
مستوى الطقس وأداء الالعبين.. أسدل الستار أمس على 

بطولة قطر العالمية المفتوحة للجولف والتي نظمها االتحاد 
القطري للجولف على مدار األيام الثالثة األخيرة على مالعب 

نادي الدوحة للجولف.

محمد إبراهيم المهندي:

البطولة خرجت في أفضل صورة

أعرب محمد إبراهيم المهندي أمين السر 

المساعد باالتحاد القطري للجولف عن 

العالمية  قطر  بطولة  بنجاح  سعادته 

للجولف وخروجها بهذه الصورة المميزة.

في  المهندي  إبراهيم  محمد  وقال 

التتويج:  عقب  أمس  تصريحاته 

مميزًا  جاء  للبطولة  الفني  المستوى 

على  البطولة  نجاح  في  وساهم  للغاية، 

المستوى  بجانب  الفني  المستوى 

أن  على  دائمًا  نحرص  الذي  التنظيمي 

يخرج في أبهى صورة.

شهد  للبطولة  الختامي  اليوم  وتابع: 

لقوة  نظرا  للغاية  صعبة  منافسة 

حتى  الالعبون  قدمه  الذي  المستوى 

اللقب  حصد  في  الويلزي  الالعب  نجح 

والتفوق على منافسيه.

لالعب  التهنئة  نقدم  قائال:  وأضاف 

مستوى  قدم  الذي  جونز  جو  الويلزي 

جيدا للغاية. 

الالعبين  لنتائج  تقييمه  وحول 

أعتقد   : قال  البطولة..  في  القطريين 

حد  إلى  جيدة  كانت  العبينا  نتائج  أن 

كبير السيما وأن البطولة وفرت لالعبين 

قبل  المناسب  االحتكاك  القطريين 

خوض البطولة الخليجية. 

مايك شويري:

نتائج الالعبين 
القطريين جيدة

أشاد مايك شويري الخبير الفني باالتحاد 

قطر  بطولة  بمنافسات  للجولف  القطري 

إلى  مشيرًا  للجولف،  المفتوحة  العالمية 

شديدا  تنافسا  وشهدت  قوية  جاءت  أنها 

بين الالعبين من أجل الظفر باللقب.

التتويج  عقب  تصريحاته  في  مايك  وقال 

العبًا   57 تأهل  شهد  األخير  اليوم  أمس: 

مستوى  على  للغاية  مميزة  أجواء  وسط 

الطقس والهواء.

وأشار الخبير الفني التحاد الجولف إلى أن 

باللقب  الفوز  استحق  الويلزي  المتسابق 

بعدما األداء الجيد الذي قدمه وتفوقه على 

منافسيه في نهاية المطاف.

األخير..  اليوم  في  المنافسات  قوة  وحول 

في  للغاية  جيدة  جاءت  األرقام  مايك:  قال 

المميز  الطقس  ظل  في  الختامي  اليوم 

خروج  بعد  وكذلك  الخفيف  والهواء 

يومين  أول  في  يوفقوا  لم  الذين  الالعبين 

تحسن  عن  أثمر  ما  وهو  البطولة،  من 

المستوى بشكل كبير.

في  القطريين  الالعبين  نتائج  وحول 

مقبولة  النتائج  شويري:  قال  البطولة.. 

الشهراني  علي  أن  خاصة  كبير  لحد 

من  قريبا  وكان  الرابع  المركز  في  كان 

تعرضه  لوال  األول  المركز  على  المنافسة 

لسوء حظ في الحفرة رقم 10 بعد خرجت 

على  أثر  ما  وهو  الصخرة،  خلف  الكرة 

ترتيبه.

المركز  في  أنهى  الكعبي  صالح  وأضاف: 

الخامس بعدما قدم مستويات طيبة على 

مدار البطولة.

أن  الجولف  باتحاد  الفني  الخبير  وأكد 

مقبولة  تعتبر  القطريين  الالعبين  نتائج 

من  البطولة  لقب  وحققوا  نافسوا  وطالما 

باللقب  فاز  الذي  الشهراني  علي  مثل  قبل 

الالعبين  حظوظ  أن  أرى  ولذا   ،2021 في 

المنافسة  في  حاضرة  دائمًا  القطريين 

على اللقب.

بعد إصابته وقبل ساعات من الخليجية

جهام 
يفضل الراحة

فضل جهام الكواري العب منتخبنا الوطني للجولف 

الختامي من بطولة قطر  اليوم  المشاركة في  عدم 

الستار  أسدل  والتي  للجولف  المفتوحة  العالمية 

عليها أمس.

وشعر جهام الكواري بآالم بسيطة ما جعله يقرر عدم 

على  مقبل  أنه  خاصة  األمس،  منافسات  خوض 

ستنطلق  التي  الخليجية  البطولة  في  المشاركة 

منافساتها بالبحرين غدًا االثنين.

في  حظوظه  أن  خاصة  الراحة  جهام  وفضل 

المنافسة على لقب بطولة قطر العالمية للجولف 

تقلصت بعد النتائج التي حققها في اليومين األول 

والثاني.

{ من منافسات البطولة

جو جونز بطل بطولة قطر:

ملعب الدوحة رائع 
وشكرا لالتحاد القطري

ببطولة  الفائز  جونز  جو  الويلزي  أعرب 

عن  للجولف  المفتوحة  العالمية  قطر 

سعادته الكبيرة بحصد لقب البطولة.

عقب  تصريحاته  في  جونز  وقال 

التتويج: حققت لقبا غاليًا بعد منافسة 

المميزين،  الالعبين  من  عدد  مع  قوية 

وأنا سعيد للغاية بذلك وأحب أن أشكر 

دور  له  كان  والذي  لي  المساعد  الطاقم 

كبير في الفوز باللقب.

في  مثالية  كانت  األجواء  وأضاف: 

كان  والتنظيم  للجولف  الدوحة  نادي 

ولذا  القطري،  االتحاد  جانب  من  رائعًا 

لالتحاد  الشكر  أوجه  أن  الضروري  من 

على  ومسؤوليه  للجولف  القطري 

إعطائي الفرصة للمشاركة، كما أشكر 

حلة  أبهى  في  ظهر  الذي  الدوحة  نادي 

وكان الملعب رائًعا.

قطر  بطولة  في  المشاركة  وحول 

بلقب  الفوز  بعد  للجولف  ماسترز 

الالعب  قال  المفتوحة..  قطر  بطولة 

من  ويزيد  رائع  أمر  هذا  الويلزي: 

قطر  بطولة  في  المشاركة  سعادتي، 

خطوة  الجولف  لمحترفي  ماسترز 

أحقق  أن  أتمنى  مشواري،  في  كبيرة 

بالشكل  أظهر  وأن  منها  كبيرة  استفادة 

للفوز  العمل  وسأواصل  أتمناه  الذي 

بالمزيد من األلقاب.

الختامي  اليوم  في  المنافسة  وعن 

أمس.. قال: مستويات الالعبين كانت 

مستويات  الجميع  وقدم  مرتفعة، 

جديًرا  كان  الجميع  أن  وأعتقد  رائعة، 

جميع  وأحيي  النهاية،  في  بالفوز 

التي  العالية  والروح  األداء  الالعبين على 

شهدتها منافسات البطولة.

رباعي منتخبنا إلى المنامة
غادر العبو منتخبنا الوطني للجولف، 

في  للمشاركة  وذلك  المنامة،  إلى 

والتي  الخليجية  البطولة  منافسات 

في  الملكي  النادي  مالعب  على  تقام 

الفترة من 5 إلى 9 من مارس الجاري.

الكعبي  صالح  الرباعي  وتوجه 

الكواري  وجهام  الشهراني  وعلي 

المنامة  إلى  الشهراني  وعبدالرحمن 

يحمل  التي  البطولة  في  للمشاركة 

الفردي  مستويي  على  لقبها  العنابي 

والفرق.

للمشاركة في البطولة الخليجية

{ جونز


