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الشولي يفوز ببطولة اإلمارات للكاراتيه
في  األول  المركز  الوكرة  نادي  العب  الشولي  يوسف  الواعد  البطل  حقق 

مسابقة الكاتا ضمن بطولة اإلمارات الدولية المفتوحة للكاراتيه التي جرت 

بإمارة الشارقة، ليواصل تميزه في رياضة الكاراتيه. ويأتي التتويج الجديد 

بعد تالق )الشولى( مؤخرا في بطولة ومهرجان مركز النجار الدلولية األولى 

للكاراتيه في المملكة األردنية الهاشمية.. وقد فاز يوسف في هذا الملتقى 

الرياضي بالميدالية الذهبية لفئة البراعم )مسابقة الكاتا(. 

وقدم يوسف الشولى العب نادي الوكرة نفسه في عدد من بطوالت الكاراتيه 

المحلية واالقليمية، وأثبت موهبته الراسخة. 

اليوم أمام الخريطيات في كأس األمير

الدحيل في مهمة سهلة..!
الغرافة،  بنادي  جاسم  بن  ثاني  استاد  اليوم  يستضيف 

16 من بطولة  الـ  مواجهة الدحيل والخريطيات، في الدور 

كأس األمير، وذلك بداية من الساعة السابعة ونصف.

وتبدو مهمة متصدر دوري نجوم QNB ستكون سهلة على 

الورق، أمام صاحب المركز الرابع في ترتيب دوري الدرجة 

الثانية الخريطيات.

الدحيل  يحتل  النجوم  دوري  من  جولة   16 مرور  وبعد 

المركز األول بـ 35 نقطة بفارق 4 نقاط عن مالحقه المباشر 

الثالث،  المركز  صاحب  السد  عن  نقاط  وسبع  العربي، 

حققها خالل الفوز في 11 مباراة والتعادل مرتين فيما انهزم 

مرة واحدة، وسجل هجومه فريقه 30 هدفًا كأقوى هجوم 

بالدوري، بينما تلقى دفاعه 11 هدفًا فقط حيث يعد أيضا 

أقوى دفاع في الدوري.

أما الطرف الثاني في المباراة الخريطيات فيحتل المركز 

الرابع بـ 13 نقطة بدوري الدرجة الثانية، في الجدول الذي 

الثاني  المركز  في  ومعيذر  نقطة،   22 بـ  الخور  يتصدره 

الثالث  المركز  صاحب  عليه  يتفوق  بينما  نقطة،   16 بـ 

 14 الشحانية بفارق نقطة واحدة حيث يملك هذا األخير 

نقطة.

في  بالكأس  والمتوج  اللقب  حامل  الدحيل  مهمة  تبدو 

المعنوية  الدفعة  ظل  في  المتناول،  في  مناسبات،  أربع 

العربي  على  فوزه  عقب  الدحيل  كسبها  التي  الكبيرة 

 QNB نجوم  دوري  من  عشرة  السادسة  الجولة  في 

الترتيب  بصدارة  مبتعدا   35 النقطة  إلى  رصيده  ليرفع 

مؤجلة،  مباراة  مع  مطارديه  أقرب  عن  نقاط  أربع  بفارق 

بدوري  األخيرة  المباراة  الخريطيات  خسر  بالمقابل 

 13 برصيد  الرابع  المركز  إلى  وتراجع  الثانية  الدرجة 

نقطة.

جيدة،  عناصر  تضم  تشكيلة  على  كريسبو  ويعول 

حيث  هدفا،   11 بـ  أولونجا  مايكل  دورينا  هداف  يتقدمهم 

يتفوق هذا األخير على الثالثي عمر السومة مهاجم العربي 

بولي  يوهان  الريان  ومهاجم  داال  جاسينتو  الوكرة  والعب 

هدفا  سجل  الذي  علي  للمعز  باإلضافة  هدفين،  بفارق 

العربي  على  الدحيل  فيها  تفوق  التي  مباراة  في 

يعتمد  ان  المنتظر  من  ولكن  الدوري،  بقمة 

على  أكثر  كريسبو  هيرنان  المدرب 

بعض من الالعبين الشباب.

وضعه  فسيكون  الخريطيات  أما 

أصعب، بغياب 3 العبين يعدون من 

ركائز الفريق، ويتعلق األمر بالثالثي 

صاحب  تيبركنين  رشيد  المغربي 

وعبد  دورينا،  مالعب  في  الخبرة 

نجيمة  وياسين  البدوي  الحفيظ 

باإلضافة إلى اإليراني بزمان منتظري، 

لها  تعرضوا  التي  اإلصابة  بداعي  وذلك 

خالل األيام الماضية.

{ الدحيل يسعى لمواصلة انتصاراته بعد الفوز على العربي

وحيد بوسيوف كتب

ياسر السباعي:كريسبو:

المفاجــآت واردةنحتـــرم المنـــافس
بطولة  في  الخريطيات  مباراة  الدحيل،  مدرب  كريسبو  هيرنان  المدرب  وصف 

هي  بالطبع  الصحفي:  المؤتمر  في  كريسبو  بالهامة..وقال  األمير  كأس 

ونعلم  المباراة،  لهذه  جاهزون  الفريق  العبي  وجميع  مختلفة  بطولة 

الضغط الكبير الواقع على العبينا بسبب مشاركتنا في بطولة دوري 

خالل  وعملنا  العربي،  أمام  األخيرة  مباراتنا  وكذلك  آسيا،  أبطال 

يحتاجون  والالعبون  الالعبين،  استشفاء  على  السابقة  الفترة 

للطاقة بسبب المجهود الكبير الذي بذلوه خالل الفترة الماضية، 

والفريق جاهز لهذه المباراة.

وأضاف: كرة القدم ال توجد بها مباراة سهلة، أعلم اننا في الدحيل 

الخريطيات  أمام  المباراة  أن  نمتلك فريقا قويا ولكن هذا ال يعني 

الفريق  العبي  على  وأركز  المنافس  نحترم  نحن  سهلة،  ستكون 

اإلصابات  بسبب  الالعبين  من  عدد  مع  الصعوبات  بعض  هناك 

ولكننا سنحافظ على هوية الفريق وسنعمل للتأهل للمرحلة التالية 

من المنافسة.

الخريطيات  لفريق  الفني  المدير  السباعي  ياسر  السوري  أبدى 

واقصاء  اليوم  المفاجأة  الكبيرة بقدرة فريقه على إحداث  ثقته 

يشعر  أنه  إلى  مشيرا  المنافسة..  من  مبكرا  الدحيل 

بالتفاؤل لتحقيق النتيجة المطلوبة بالرغم من الظروف 

العبيه  من  عدد  لجهود  الخاسر  فريقه  بها  يمر  التي 

بداعي اإلصابة.

بظروف  الدحيل  نواجه  أن  نتمنى  »كنا  وأضاف: 

أفضل، بعد أن تعرضنا لظروف صعبة خالل المباراة 

الالعبين  من  أربعة  واصابة  الدوري  في  لنا  السابقة 

مباريات  في  واردة  »المفاجآت  وتابع:  المحترفين«.. 

الكؤوس ونتمنى أن نحقق ذلك وثقتي كبيرة بالالعبين، 

شك  وبال  الفوز،  بطموح  نلعب  دائما  نحن  لنا  وبالنسبة 

الفوارق كبيرة بين الفريقين ونعرف قدرات الفريق المنافس 

الذي وصل لنصف نهائي دوري األبطال ويتصدر الدوري«. { كريسبو
{ ياسر السباعي

الخــــور يتحــــدى أم صــــالل
يستضيف استاد حمد بن خليفة بالنادي 

اليوم  مساء  من   4:45 الساعة  عند  األهلي 

من  عشر  الستة  الدور  مباريات  افتتاح 

القدم  لكرة  األمير  سمو  كاس  بطولة 

باللقاء الذي يجمع بين أم صالل والخور في 

مواجهة يتوقع أن تأتي قوية ومثيرة.

شريط  والخور  صالل  أم  فريقا  ويقص 

أم  فيها  يسعى  بمواجهة  اليوم  المنافسات 

 2008 العام  نسخة  في  بطال  المتوج  صالل 

لتأمين مقعده في ربع النهائي على حساب 

الدرجة  دوري  في  يلعب  الذي  منافسه 

الثانية.

وعينه  اليوم  مواجهة  يلعب  صالل  أم 

البطولة  في  بعيدا  والذهاب  الفوز  على 

حاليا  يحتل  الفريق  وأن  خاصة  الغالية.. 

في  األخير  قبل   - عشر  الحادي  المركز 

قد   - نقاط   10 برصيد   QNB نجوم  دوري 

الالعبين  مستوى  على  تغييرات  أجرى 

األردني  الثنائي  مع  بالتعاقد  المحترفين 

فينسيوس  والبرازيلي  بخيت  ياسين 

في  مغاير  بشكل  الفريق  أظهر  ما  اروخو، 

انتهت  والتي  الريان  أمام  األخيرة  المواجهة 

عدٍد  مدربه  ولدى  لمثله،  بهدف  بالتعادل 

مقدر من العبي الفريق قادرين على الظهور 

في  بعيدا  والذهاب  اليوم  لقاء  في  المتميز 

البطولة.

الطرف الثاني في مواجهة اليوم فريق الخور 

يمر بفترة جيدة بعدما تصدر ترتيب دوري 

وبفارق  نقطة   22 برصيد  الثانية  الدرجة 

ست نقاط عن أقرب مطارديه، ما يقربه من 

العودة السريعة إلى مصاف أندية الدرجة 

األولى في الموسم المقبل.

وتبدو  الفريقين  على  صعبة  اليوم  مباراة 

أجل  من  بينهما  متساوية  الحظوظ  فيها 

من  الثاني  للدور  التأهل  بطاقة  خطف 

البطولة.

}

من مباراة

 الخور وأم صالل 

الموسم الماضي

}

اليوم في

كأس سمو األمير

عوض الكباشي كتب طالل القرقوري:

ال نمتلك أفضلية!

أم  لفريق  الفني  المدير  القرقوري  طالل  المغربي  أكد 

مواجهة  في  االنتصار  تحقيق  على  فريقه  عزم  صالل 

اليوم أمام الخور.

وأضاف مدرب الفريق: »تنتظرنا مباراة مهمة وفرصتنا 

أن  يعرف  والجميع  المقبل،  الدور  إلى  للتأهل  قائمة 

والحظوظ  المفاجآت  من  تخلو  ال  الكؤوس  مباريات 

متساوية بين الفريقين«.

بالعودة  بدأنا  لنا  »بالنسبة  القرقوري:  وتابع 

في  جيدة  مستويات  تقديم  خالل  من  التدريجية 

ياسين  الالعب  عودة  وشكلت  األخيرة،  المباريات 

األسترالي  للمحترف  بديال  حل  الذي  البخيت 

فالنتينو جيول مكسبا كبيرا للفريق ما أعطى إضافة 

كبيرة«.

صالل  أم  لفريق  بالنسبة  أولويات  توجد  »ال  وقال: 

وسنسعى للمحافظة على مسيرتنا في هذه البطولة 

بعد  الصحف  عناوين  تكون  أال  وأتمنى  المهمة، 

الخور  أن  إلى  وتشير  لنا  بالنسبة  محزنة  المباراة 

يقصي أم صالل ويحدث المفاجأة«.

هشام جدران:

مهمتنا صعبة

شدد المغربي هشام جدران المدير الفني 

في  المواجهة  صعوبة  على  الخور  لفريق 

لقاء اليوم.. مشيرا إلى أن المهمة لن تكون 

الكبير  التطور  ظل  في  فريقه  على  سهلة 

للفريق المنافس في الفترة األخيرة.

وأضاف هشام: قد سبق أن واجهنا أم صالل 

في فترة سابقة خالل بطولة كأس حكام 

المونديال في  التي سبقت انطالقة  الفيفا 

بثالثة  عليه  وتغلبنا  الماضي،  نوفمبر 

صعيد  على  تغير  الفريق  لكن  لهدف، 

من  العديد  عليه  وطرأ  الفني،  الجهاز 

اللعب  أسلوب  مستوى  على  التغييرات 

وانطالقاته  الدفاعية  بالشراسة  ويتميز 

تصريحاته:  جدران  السريعة..وختم 

لدوري  الخور  عودة  األول  المقام  في  هدفنا 

نجوم QNB ألن الفريق ال يستحق التواجد 

نتصدر  ونحن  الثانية  الدرجة  دوري  في 

ونتطلع  الراهن،  الوقت  في  الترتيب 

لنحافظ على القمة.
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الثنائي األرجنتيني دي نينو وفرانكو يحصدان اللقب

ختام رائع لـ »Ooredoo« الكبرى للبادل

أسدل الستار مساء أمس على 

بطولة Ooredoo قطر الكبرى للبادل 

على مجمع خليفة الدولي للتنس، 

وسط نجاح كبير في النسخة 

الثانية التي ينظمها االتحاد القطري 

للتنس واالسكواش والريشة 

الطائرة.

وقد نجح الثنائي األرجنتيني 

المكون من مارتن دي نينو وفرانكو 

ستوباتشوك »المصنف الثاني« 

في حصد لقب البطولة بعد الفوز 

في المباراة النهائية أمس على 

مواطنيهما فيرناندو بيالستيجين 

وكارلوس دانييل »المصنف الرابع« 

بمجموعتين نظيفتين.

وقام سعادة السيد ناصر غانم 

الخليفي رئيس االتحاد القطري 

للتنس واالسكواش والريشة 

الطائرة يرافقه سعادة الشيخ علي 

بن جبر آل ثاني الرئيس التنفيذي 

لـ »Ooredoo قطر« والسيد طارق 

زينل أمين عام االتحاد القطري 

مدير البطولة والسيد لويجي 

كارارو رئيس االتحاد الدولي للبادل 

بتتويج الثنائي الفائز بكأس 

البطولة وتتويج الفريق الخاسر 

بجائزة المركز.

ففي المباراة النهائية للبطولة 

البالغة مجموع جوائزها 525 ألف 

يورو والتي أقيمت على الملعب 

الرئيسي لمجمع خليفة الدولي 

للتنس واالسكواش تغلب الثنائي 

)دي نينو ـ ستوباتشوك( على 

الثنائي )بيالستيجين ـ دانييل( 

بواقع 6 ـ 2 و7 ـ 6.

من جانبه قال سعادة ناصر بن 

غانم الخليفي رئيس االتحاد 

القطري للتنس واإلسكواش 

والريشة الطائرة، إن النجاح 

المتواصل سواء في بطولتي 

التنس للسيدات والرجال ثم 

بطولة Ooredoo قطر الكبرى للبادل 

كان مميزا، وهذا أمر يعكس قيمة 

ومكانة قطر الرائدة على مستوى 

تنظيم األحداث الرياضية الكبرى.

وقدم الخليفي التهنئة للثنائي 

مارتن دي نينو وفرانكو 

ستوباتشوك الفائز بالبطولة، وأكد 

أنهما قدما مستوى مميزا استحقا 

عليه الفوز، كما هنأ الثنائي 

فيرناندو بيالستيجين وكارلوس 

دانييل صاحبي المركز الثاني 

على األداء الطيب خالل البطولة وفي 

النهائي كذلك، مشيدا باألجواء 

التي كانت عليها المباراة النهائية.

وقدم كذلك الشكر لكل اللجان 

العاملة في البطولة على الجهود 

التي بذلت من أجل تحقيق النجاح 

التنظيمي الذي نال إشادة كبيرة 

على مختلف المستويات.

الجمهور عزز تميزها

نجاح تنظيمي كبير 
عززت الجماهير التي حضرت في نهائي بطولة Ooredoo قطر الكبرى 

للتنس  الدولي  خليفة  مجمع  على  أمس  مساء  أقيمت  التي  للبادل 

الذي  بالنهائي،  الجمهور  استمتع  حيث  الطائرة  والريشة  واالسكواش 

تألق خالله 4 من نجوم اللعبة على مستوى العالم.

االستمتاع  عوامل  كل  توفير  على  المنظمة  اللجنة  حرصت  وقد 

توفير  وتم  للعائالت  وكذلك  للجماهير  رائعة  أجواء  في  بالمنافسات 

االستمتاع  في  ساهمت  منوعة،  وفعاليات  ترفيه  ومناطق  مطاعم 

بالنهائي وكذلك المناطق المحيطة بالمالعب.

Ooredoo قطر الكبرى للبادل نجاحا كبيرا  وقد حققت بطولة 

نالت  حيث  التنظيمية  خاصة  المستويات  جميع  على 

األفضل  بأنها  ووصفوها  المشاركين  كل  إعجاب 

تنظيميا على مستوى العالم.

كارلوس غوتيريز:

خـــــســـــارة مـــؤلـــمـــة
الخسارة  إن  غوتيريز  كارلوس  األرجنتيني  قال 

أمر  للبادل  الكبرى  قطر   Ooredoo بطولة  نهائي  في 

لكنه  الفوز  حاول  حيث  له،  بالنسبة  للغاية  محزن 

وقال  نينو،  ودي  باتشوك  ستو  الثنائي  بقوة  صدم 

في  العودة  وحاولنا  األولى  المجموعة  خسرنا  »لألسف 

عامة  وبصورة  قويا  وأداء  كبيرة  ندية  واجهنا  لكن  الثانية 

نطمح  كنا  أننا  ورغم  النهائي  في  بالتواجد  سعداء  نحن 

للتتويج، لكن لم نوفق ونشكر الجميع على هذا التنظيم الرائع 

للبطولة والتميز الكبير الذي كانت عليه«.

األرجنتيني فرانكو ستو باتشوك:

لـقـبـــي األول مــــذهــــــل

أعرب األرجنتيني فرانكو ستو باتشوك 

العب البادل المتألق عن سعادته الكبيرة 

الكبرى  قطر   Ooredoo لقب  بحصد 

أن أحقق  المذهل  للبادل حيث قال »من 

مسيرتي،  في   »major« بطولة  أول  لقب 

حيث كنت حريصا على تقديم أفضل 

ما عندي خالل هذه البطولة، وقد نجحت 

اللقب  حصد  في  نينو  دي  زميلي  رفقة 

توجناه  البطولة  طوال  رائع  أداء  بعد 

وأضاف  التتويج«.  منصة  فوق  بالوقوف 

البطولة  هذه  تنظيم  على  قطر  »أشكر 

جميع  على  مميزة  كانت  التي  الرائعة 

كبير  بفخر  وأشعر  المستويات، 

كبيرا  حافزا  وأعتبره  اللقب  لتحقيق 

بالنسبة لي، من أجل مواصلة المشوار 

في المستقبل بأفضل صورة، وسأعتبر 

تجربتي في نسخة الدوحة هي األفضل 

والدافع نحو األفضل«.

رفع الكأس للمرة الثانية على التوالي

دي نينو يكتب التاريخ

نينو  دي  مارتين  األرجنتيني  البادل  العب  كتب 

قطر   Ooredoo ببطولة  فوزه  بعد  التاريخ 

التوالي،  على  الثانية  للمرة  للبادل  الكبرى 

حيث كان قد توج باللقب العام الماضي 

فرانشيسكو  االسباني  زميله  رفقة 

نافارو، ونجح في الفوز بالبطولة للمرة 

في  تألقه  بعد  التوالي  على  الثانية 

التتويج  من  وتمكن  أمس  النهائي 

مجددًا لكن هذه النسخة رفقة زميله 

ومواطنه فرانكو ستو باتشوك.

كبيرا  إنجازا  نينو  دي  فوز  ويعتبر 

على  الثانية  للمرة  باللقب  فوزه  بعد 

تصنيفه  ذلك  وسيرفع  التوالي، 

الثاني  المركز  يحتل  حيث  العالمي 

تألقه  بعد  لكن  العالمي،  التصنيف  في 

وحصده األلقاب ومنها لقب OORDOO قطر 

سيتعزز  كبرى  بطولة  وهي  للبادل  الكبرى 

وضعه العالمي.

عادل النجار طارق زينل:كتب

اإلشادة العالمية تأكيد للريادة القطرية

القطري  لالتحاد  العام  السر  أمين  زينل  طارق  أكد 

بطولة  مدير  الطائرة،  والريشة  واالسكواش  للتنس 

Ooredoo قطر الكبرى للبادل أن النجاح الكبير الذي 
حققته البطولة يعكس القيمة والمكانة الرائدة لقطر 

باإلشادة  سعداء  ونحن  التنظيمي،  المستوى  على 

التي جاءت من كل المشاركين.

»لقد  أمس  اإلعالم  لوسائل  تصريحات  في  وقال 

المباراة  كانت  وقد  للغاية،  مميزة  نسخة  شاهدنا 

بالقوة  تميزت  التي  للبطولة  الختام  مسك  النهائية 

النجوم العالميين، ونبارك للثنائي  التنافسية وتألق 

باتشوك  ستو  وفرانكو  نينو  دي  مارتين  األرجنتيني 

لعبت  نينو  دي  خبرة  أن  والحقيقة  باللقب،  فوزهما 

من  فوزه  له  ونبارك  اللقاء،  حسم  في  كبيرا  دورا 

البطولة« مشيدا بالمستوى  جديد في قطر وحصده 

وتابع  عام.  بشكل  وللبطولة  النهائية  للمباراة  العام 

الثانية  البطولة للمرة  »نحن سعداء للغاية بتنظيم 

على  العالم  نجوم  حرص  شاهدنا  وقد  التوالي،  على 

ونشكر  نقطة،   2000 ذات  البطولة  باعتبار  الحضور 

البطولة من  التي عملت طوال  واللجان  كل الشركاء 

أجل الخروج بها بتلك الصورة الرائعة«.

{  طارق زينل يتوسط الفائزين

سعد المهندي:

نسخة رائعة والنهائي استثنائي

قدم سعد المهندي المدير التنفيذي لالتحاد القطري 

للتنس واالسكواش والريشة الطائرة التهنئة للثنائي 

األرجنتيني الفائز بلقب بطولة Ooredoo قطر الكبرى 

عقب  اإلعالم  وسائل  مع  جلسة  خالل  وقال  للبادل، 

المباراة النهائية »لقد شاهدنا نسخة مميزة عكست 

كبيًرا  حافًزا  يعتبر  وهذا  القطري،  التنظيم  جدارة 

مختلف  على  النجاح  ُمواصلة  أجل  من  للُمستقبل 

والمنافسات،  البطوالت  ُمختلف  وفي  المستويات، 

واالسكواش  للتنس  القطري  االتحاد  نظم  فقد 

والريشة الطائرة ثالث بطوالت مختلفة بطريقة )باك 

تو باك( هي قطر توتال انرجيز للتنس للسيدات ثم 

بطولة اكسون موبيل للتنس للرجال، ثم أوريدو قطر 

الكبرى للبادل وجميعها تميزت بصورة كبيرة، وهذا 

الكبير  والعمل  المبذولة  الجهود  يعكس  كبير  أمر 

الذي جرى من أجل التأكيد على المكانة الرائدة لقطر 

في تنظيم البطوالت وإخراجها في أبهى صورة«.

{  ختام مميز

ناصر الخليفي: البطولة خرجت بصورة مميزة ونبارك لألبطال 
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شهدت مشاركات خليجية ومنافسات قوية

ختام مثير ألولى 
جوالت الدراج ريس الرملي

فئة  منافسات  شهدت  األول  اليوم  في 

تمكن  لألطفال  المخصصة  البوالريس 

المتسابق حمود السليطي من تسجيل 

متقدمًا  باللقب  ليتوج  األفضل  التوقيت 

ويوسف  الدرويش  راشد  من  كل  على 

الثاني  بالمركزين  حال  واللذين  آغا، 

والثالث على الترتيب. أما منافسات فئة 

اللقب  ذهب  فقد  الموتوكروس  دراجات 

فيها للمتسابق دين فاريل تاركًا المركز 

الشرشني.  وليد  للمتسابق  الثاني 

إثارة  الكواد  دراجات  فئة  شهدت  كذلك 

قوية مع مشاركة عدد من المتسابقين 

تقدمهم في الفئة المعدلة بنهاية المطاف 

المتسابق أمان العبدالله فيما جاء باسم 

أبو صويلح بالمرتبة الثانية أما في فئة 

الدرويش  يوسف  فتمكن  الستوك 

المركز  ليذهب  باللقب  الظفر  من 

إلى  وباالنتقال  زور.  أبو  لعبدالله  الثاني 

منافسات السيارات المزودة بمحركات 

قسمت  والتي  اسطوانات   6 من  مكونة 

سنجد  والمعدلة(  )الستوك  فئتين  إلى 

ذهب  قد  الستوك  األولى  الفئة  لقب  أن 

حل  فيما  حكمي  محمد  للمتسابق 

علي مبارك البدر بالمركز الثاني وذهب 

للمتسابق  المعدلة  الثانية  الفئة  لقب 

محمد  حل  فيما  الزعابي  حسن  جبر 

آخر  الثاني.أما  بالمركز  الشرشني 

الشاحنات  فئة  وهي  األول  اليوم  فئات 

األولى  التتويج  منصة  فكانت  الخفيفة 

في فئة الستوك فيها من نصيب عبدالله 

الثانية  المنصة  ذهبت  فيما  العامري 

المتسابق  توج  حين  في  فخرو  لعثمان 

وليد سالم بالفئة المعدلة تاركًا المركز 

الثاني ليعقوب الشرشني.

 إثارة في منافسات الباغي والبوالريس 
.. والهايلوكس تخطف األضواء

والذي  الثاني  اليوم  في  اإلثارة  تواصلت 

مركبات  لمنافسات  تخصيصه  تم 

والباغي  الثالث  بفئاتها  البوالريس 

 )Funco( والـمعدلة  العادية  بفئتيها 

في  دخولها  تم  جديدة  لفئة  إضافة 

الجولة  هذه  بوابة  من  البطولة 

األبطال  من  هم  فيها  شارك  من  وجميع 

على  منافساتها  وجاءت  السعوديين، 

درجة عالية من اإلثارة وحبس األنفاس 

في  اليحيى  الله  عبد  المتسابق  لكن 

األول  المركز  انتزاع  من  تمكن  النهاية 

على منصة التتويج بتسجيله التوقيت 

الثاني  المركز  ذهب  بينما  األفضل 

للمتسابق مشعل الخالدي. 

الباغي  مركبات  منافسات  في  أما 

العادية فتمكن المتسابق علي حسن 

من الظفر بالمركز األول تاركًا المركز 

وعاد  السليطي.  لعبدالله  الثاني 

التتويج  لمنصة  السليطي  عبدالله 

مرة ثانية لكن هذه المرة في منافسات 

 )Fukco( المعدلة  الباغي  مركبات 

صاحب  على  متقدمًا  بلقبها  توج  حيث 

النعيمي، وشهدت  الثاني مهنا  المركز 

منافسات البوالريس مشاركة واسعة 

على  وزعوا  الذين  المتسابقين  من 

الستوك  فئة  هي  األولى  فئات  ثالث 

اكتفى  فيما  الحمر  لعلي  لقبها  وذهب 

الصفر  محمد  المخضرم  المتسابق 

الصفر  محمد  وعاد  الثاني،  بالمركز 

التتويج  لمنصة  ثانية  مرة  ليصعد 

ثانيًا  حلوله  بعد  المركز  وبذات 

المتوج  خلف  المعدلة  الفئة  في 

فئات  أقوى  أما  النعيمي،  مهنا  باللقب 

البوالريس وهي فئة األنليميتد فاللقب 

المازمي  محمد  نصيب  من  كان  فيها 

المتسابق  به  ظفر  الثاني  والمركز 

سعادة  قام  و  السبوسي.  سلطان 

مدير  ثاني  آل  خالد  بن  جبر  الشيخ 

نادي قطر لسباق السيارات والدراجات 

النارية بتتويج الفائزين الثالثة األوائل 

في الفئات.

{ صورة جماعية للفائزين مع سعادة الشيخ جبر بن خالد آل ثاني مدير النادي

اختتمت على حلبة النادي الواقعة بمنطقة سيلين 
منافسات الجولة األولى من تحدي قطر للدراج ريس 

الرملي والذي امتد على مدار يومين كاملين.

في ثاني أيام مهرجان سمو األمير للهجن

الرموز الفضية تشعل الشحانية

} تصوير- عباس علي أشواط  حققت  متوقعًا،  كان  وكما 

خيالية  توقيتات  الحقايق  رموز 

الجميع  أعد  مهرجان  في  جديدة، 

العدة جيدًا لخوض غمار منافساته 

نيل  أجل  من  والقوية،  الصعبة 

وكتابة  رموزه  بأحد  الفوز  شرف 

التي  اإلنجازات  من  جديد  تاريخ 

من  السعيدة  لحظاتها  تمحى  ال 

الذاكرة مهما طال الزمن.

الرئيسي  األول  الشوط  في  والبداية 

المعارك  أقوى  من  واحدة  مع  كانت 

بمختلف  الجمهور  عليها  راهن  التي 

الفضية  الشلفة  معركة  انتماءاته، 

بدأ  الشوط  مفتوح،  بكار  للحقايق 

قويًا وسريعًا، الكل يبحث عن الفوز 

المنافسة  واشتعلت  والناموس، 

الشوط  عمر  من  األخيرة  األمتار  في 

ملك  »انذار«  سيطرت  حتى  القوي، 

عاطف عطيه حسن القرشي، على 

خط  إلى  كالسهم  وطارت  المقدمة 

النواميس لتحلق بالشلفة الفضية 

والجائزة  مفتوح  بكار  للحقايق 

زمني  توقيت  في  الكبرى  المليونية 

قدره 5:46:84 دقيقة.

فيما تألق »الكدري« ملك علي خليفة 

الشوط  في  السويدي،  خميس 

قعدان  للحقايق  الرئيسي  الثاني 

رائعًا،  أداء  »الكدري«  وقدم  مفتوح، 

الفضية  الرموز  أول  خالله  من  حقق 

المهرجان  في  الشحانية  ألبناء 

السنوي الكبير بعدما غرد بالخنجر 

في  مفتوح  قعدان  للحقايق  الفضي 

توقيت زمني قدره 5:46:22 دقيقة.

ناموسا اإلنتاج
ناصر  محمد  ملك  »الوثبة«  وطارت   

بالشلفة  المنهالي  يحيى  العوضي 

إنتاج،  بكار  للحقايق  الفضية 

أحكمت  بعدما  اإلمارات  دولة  إلى 

الشوط  مقدمة  على  سيطرتها 

الصدارة  لتحسم  الرئيسي  الثالث 

قدره  زمني  توقيت  في  والفوز 

5:51:52 دقيقة.
علي  سالم  ملك  »عز«  أبهر  فيما    

كل  الصعاق،  محمد  متعب 

ميدان  في  والمتابعين  الجماهير 

التحدي، بأداء مبهر ومخزون هائل، 

الفوز  يحسم  أن  خالله  من  استطاع 

الشحانية،  ألبناء  الثاني  بالرمز 

الفضي  الخنجر  اقتنص  بعدما 

توقيت  في  إنتاج  قعدان  للحقايق 

قدره  للغاية  وقوي  خيالي  زمني 

5:44:04 دقيقة.

نتائج الفترة الصباحية 
شهدتها  كبيرة  وندية  إثارة 

لثاني  الصباحية  الفترة  منافسات 

لسباق  السنوي  المهرجان  أيام 

العربية األصيلة على سيف  الهجن 

حضرة صاحب السمو الشيخ تميم 

بن حمد آل ثاني أمير البالد المفدى، 

والتي   ،2023 مارس   5 األحد  أمس 

العامة  الحقايق  ألشواط  خصصت 

أبناء  هجن  من  كبيرة  بمشاركة 

مجلس  دول  مختلف  من  القبائل 

التعاون الخليجي.

وبالتوازي مع قوة المنافسات والندية 

تحققت  األشواط،  تشهدها  التي 

منافسات  في  قوية  توقيتات  عدة 

وكسرت  اليوم،  الصباحية  الفترة 

العديد من المطايا المتبارية حاجز 

جهوزية  يؤكد  ما  وهو  دقائق،   6 الـ 

المطايا واستعداد المالك الكبير لهذا 

المهرجان السنوي المميز.

علي  ملك  »صبر«  تمكنت  وقد 

سعيد سالم الزرعي من اعتالء قمة 

بناموس  فوزها  بعد  بكار،  الحقايق 

للحقايق  الرئيسي  األول  الشوط 

هذا  انطالقات  أسرع  في  بكار 

بناموس  »صبر«  وغردت  الصباح، 

أمس  منافسات  في  األقوى  الشوط 

قدره  األفضل  هو  زمني  بتوقيت 

انفردت  بعدما  دقيقة،   5.52.92
بصدارة الشوط المميز بفارق زمني 

مريح عن أقرب منافسيها.

رئيسي القعدان
ناصر  محمد  ملك  »هملول«  وظفر 

نواميس  بأقوى  الشهواني  مسفر 

القعدان، بعد فوزه بصدارة الشوط 

قعدان  للحقايق  الرئيسي  الثاني 

بتوقيت زمني قدره 5.59.00 دقيقة.

ناموس  على  المنافسة  وشهدت 

قوة  الرئيسي  القعدان  شوط 

معلقة  األمور  واستمرت  كبيرة 

واحد  عمر  من  األخيرة  األمتار  حتى 

قبل  الصباح،  هذا  أشواط  أقوى  من 

ضئيل  بفارق  »هملول«  يحسمها  أن 

ملك  »ثمين«  منافسيه  أقرب  عن 

الذي  العامري  محمد  دغاش  سالم 

 5.59.40 قدره  بتوقيت  وصيفًا  حل 

علي  ملك  »مهتوى«  وجاء  دقيقة، 

محمد زيد أنديلة المري في المركز 

الثالث بتوقيت قدره 5.59.52 دقيقة.

تواصلت اإلثارة 
والتنافس بين نخبة 

الهجن الخليجية 
في مساء ثاني أيام 

المهرجان السنوي 
الكبير لسباق الهجن 
العربية األصيلة على 
سيف حضرة صاحب 

السمو الشيخ تميم بن 
حمد آل ثاني أمير البالد 

المفدى، مساء أمس 
األحد 5 مارس 2023، 

حيث رفعت الشعارات 
المتواجدة على أرضية 
ميدان الشحانية شعار 

التحدي في أشواط 
الرموز الفضية والجوائز 

المليونية، ألشواط 
الحقايق المسائية التي 

جاءت في قمة اإلثارة 
والقوة والمتعة والندية.

عوض الكباشي كتب

تسليم الرموز.. »13« مارس
رموز  تسليم  يتم  سوف  أنه  الهجن  لسباق  المنظمة  اللجنة  أعلنت 

األشواط الرئيسية لسن )الحقايق – اللقايا – الجذاع( للسادة الفائزين 

العربية  الهجن  لسباق  الكبير  السنوي  المهرجان  فعاليات  ضمن 

بن  تميم  الشيخ  السمو  صاحب  حضرة  سيف  على  الُمقام  األصيلة 

»اإلثنين«  مساء  ورعاه(،  الله  )حفظه  المفدى  البالد  أمير  ثاني  آل  حمد 

العصر  بعد  الثالثة  الساعة  عند  الشحانية  بميدان   3 /  13 الموافق 

…. وشهد المهرجان الذي انطلق السبت إثارة كبيرة من المشاركين 
القطريين والقادمين من دول الخليج في إشارة واضحة إلى أن الجميع 

سيقضي وقتا ممتعا ومميزا مع مهرجان 

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

المفدى )حفظه الله ورعاه( وهو المهرجان األغلى على مستوى الخليج.

أشواط رموز الحقايق 
تحقق توقيتات خيالية جديدة

اليوم فتح التسجيل للتراثي

لمهرجان  المنظمة  اللجنة  أعلنت 

باب  فتح  عن  للهجن  األمير  سمو 

التسجيل للراغبين االشتراك بسباق 

الهجن التراثي  ضمن فعاليات مهرجان 

اليوم  من  بداية    2023 قطر  »ختامي 

األربعاء  حتى   6  /3  /2023 اإلثنين 

صباحًا   7 الساعة  من   8  /3  /2023
في  التسجيل  بمكتب  ظهرًا   12 حتى 

سوف  السباق  بأن  علمًا   الشحانية  

يقام مساء يوم الجمعة 2023/  3/  10.

لسباق  المنظمة  اللجنة  وكشفت 

للسباق  عربي  شوط  عن  الهجن 

 2023 مارس   10 سيقام  الذي  التراثي 

مهرجان  فعاليات  ضمن  المقبل، 

الشيخ  السمو  صاحب  حضرة  سيف 

البالد  أمير  ثاني  آل  حمد  بن  تميم 

العربية األصيلة، على  المفدى للهجن 

أن يكون الشوط األول للقطريين فقط، 

4 كم،  45 سنة، لمسافة  ـ   18 من سن 

من  أيضا  للقطريين  الثاني  والشوط 

المسافة،  ولنفس  أيضا   45 ـ   18 سن 

والشوط الثالث للقطريين من سن 18 

أما الشوط  4 كم.  45 عاما، ولمسافة  ـ 

الشوط  فسيكون  إضافته  تمت  الذي 

العربي(  )لالتحاد  الترتيب  في  الرابع 

من سن 18 ـ 45 ولمسافة 2 كم. 
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محمد بن يوسف المانع:

الرماية حققت الكثير من اإلنجازات
أشاد سعادة محمد بن يوسف المانع النائب األول 

لرئيس اللجنة األولمبية القطرية باألجواء المميزة 

التي شهدها حفل افتتاح بطولة كأس العالم 

للشوزن الدوحة 2023... مشيرا إلى أن الرماية 

القطرية حققت والتزال الكثير من اإلنجازات التي 

رفت من خاللها الراية الوطنية في مختلف المحافل 

االقليمية والدولية.

 وقال: مشاركة هذا العدد الكبير من الرماة 

والراميات من شتى أنحاء العالم، باإلضافة إلى 

األبطال األولمبيين والعالميين، يؤكد المكانة 

التي تحظى بها قطر والثقة الموصولة في قدراتها 

التنظيمية وإمكانياتها اللوجيستية، لذا أصبحت 

االستضافات العالمية في دولة قطر تقام بصفة 

منتظمة، ال سيما بعد النجاح الباهر الذي شهدته 

المنطقة بأسرها خالل استضافة بطولة كأس 

العالم لكرة القدم فيفا قطر 2022. 

يشارك فيها »465« راميًا ورامية

افتتاح مبهر لكأس العالم للشوزن
للشوزن  العالم  كأس  بطولة  منافسات  أمس  افتتحت 

تستمر  حيث  للرماية،  لوسيل  ميادين  بمجمع   ،2023
ورامية،  راميًا   465 بمشاركة  الجاري،  مارس   12 حتى 

يمثلون 63 دولة، من ضمنهم 30 بطال أولمبيا وعالميا.

العالم  كأس  بطولة  افتتاح  حفل  خالل  ذلك  وجاء 

للبطولة،  المنظمة  اللجنة  نظمته   2023 للشوزن 

عبدالرحمن  بن  يوسف  بن  محمد  سعادة  بحضور 

القطرية،  االولمبية  اللجنة  لرئيس  األول  النائب  المانع 

وسعادة جاسم راشد البوعينين أمين اللجنة األولمبية، 

ومشعل ابراهيم النصر رئيس االتحاد القطري للرماية 

العام للبطولة وأعضاء االتحاد،  والقوس والسهم المدير 

والسيد ويلي جريل األمين العام لالتحاد الدولي للرماية 

إلى جانب عدد كبير من ضيوف البطولة.

بدأ  حيث  الفقرات،  من  العديد  االفتتاح  حفل  وشهد   

غنائية  فقرات  ثم  المشاركة  الدول  اعالم  باستعراض 

ومضة  استعراض  ثم  قطر  اوركسترا  فرقة  أحيتها 

ألهم  ملخص  فيديو  وتقديم  للبطولة  ترويجي  وفيديو 

اختتمت  التي  للشوزن  المفتوحة  قطر  بطولة  أحداث 

كلمة  تلتها  القطري  االتحاد  لرئيس  كلمة  ثم  مؤخرا 

إشارة  أعطى  الذي  للرماية  الدولي  لالتحاد  العام  االمين 

انطالق البطولة رسميا.

للرماية  القطري  االتحاد  رئيس  النصر  إبراهيم  ورحب 

والقوس والسهم، بجميع المشاركين في كأس العالم 

الحفل:  افتتاح  في  القاها  التي  الكلمة  في  وقال  للشوزن 

الرياضية  المناسبات  أهم  من  واحدة  تعد  البطولة  هذه 

منافساتها  تقام  والتي  الدوحة  تحتضنها  التي  العالمية 

الرماية  ميادين  أفضل  أحد  لوسيل،  ميادين  على 

العالمية تحت رعاية كريمة من سعادة الشيخ جوعان 

بن حمد آل ثاني رئيس اللجنة األولمبية القطرية.

وأضاف »يشارك في البطولة كوكبة من نجوم اللعبة في 

مختلف انحاء العالم، حيث وصل عدد المشاركين إلى 

30 راميا أولمبيا  63 دولة، منهم  465 راميا ورامية يمثلون 
والتراب،  االسكيت  مسابقتي  في  يتنافسون  وعالميا، 

وهو ما يمهد لبطولة مميزة من الناحية الفنية ومنافسة 

قوية من أجل التواجد على منصات التتويج، ليستمتع 

عشاق الرماية في كافة أنحاء العالم«.

كتب          وحيد بوسيوف

ناصر العطية:

بطولة ستبقى راسخة في األذهان
افتتاح  أن  العطية،  ناصر  بطلنا  أكد 

كان  للشوزن  العالم  كأس  بطولة 

عالميا أبهر الجميع الحاضرين.

له:  صحفية  تصريحات  في  وقال 

الحدث  هذا  على  القائمين  كل  نشكر 

على رأسهم سعادة الشيخ جوعان بن 

حمد آل ثاني رئيس اللجنة األولمبية، 

للرماية  القطري  االتحاد  ورئيس 

والقوس والسهم. وأضاف: أكثر من 60 

دولة مشاركة في هذه البطولة المهمة، 

سيكون  القادم  ألن  البداية،  هي  وهذه 

كبيرة.  أحداث  باستضافة  أفضل 

وتابع: جميع الرماة انبهروا بالتجهيزات 

العالمية الستضافة البطولة، وتنظيم 

ليس  العالمية  الرياضية  األحداث 

ال  أنه  إلى  وأشار  قطر.  على  بغريب 

بسبب  الفرق،  منافسات  في  يشارك 

الحادث الذي تعرض له، حيث جلس 

للعبة  القطري  االتحاد  رئيس  مع 

الفردي،  في  سينافس  أنه  له  وكشف 

للمشاركة في االستحقاقات المقبلة.

جاسم الجاسم رئيسا تنفيذيا 
لكأس آسيا »2023«

أصدرت اللجنة المنظمة المحلية لكأس 

آسيا 2023 قرارها رقم )1( لسنه 2023 بتعيين 

جاسم عبدالعزيز الجاسم رئيًسا تنفيذيًا 

لبطولة كأس آسيا 2023 ويأتي هذا القرار في 

إطار سعي اللجنة المنظمة المحلية في بدء 

الخطوات التنفيذية بشأن استضافة كأس 

آسيا 2023 في دولة قطر.

يشار إلى أن منتخب قطر هو حامل لقب كأس 

آسيا 2019 وسوف تستضيف دولة قطر أهم 

بطوالت الرجال في قارة آسيا للمرة الثالثة في 

تاريخها، بعد نسختي 1988 و2011.

الجدير بالذكر أن المكتب التنفيذي في االتحاد 

اآلسيوي لكرة القدم قد اختار االتحاد القطري 

لكرة القدم الستضافة كأس آسيا 2023.

يد العربي تغادر للبحرين 
للمشاركة في »الخليجية«

يغادر فريق العربي لكرة اليد إلى البحرين 

اليوم للمشاركة في بطولة دول مجلس 

التعاون الخليجي التاسعة والثالثين لألندية 

أبطال الكؤوس لكرة اليد، التي تنطلق 

منافساتها األربعاء المقبل وتستمر لغاية 17 

مارس الحالي. وسيخوض العربي منافسات 

البطولة ضمن المجموعة األولى التي تضم 

إلى جانبه كال من: أهلي سداب العماني 

والسالمية الكويتي والنجمة البحريني 

 المستضيف ، فيما تضم المجموعة الثانية 

فرق: الكويت الكويتي والشارقة اإلماراتي 

واألهلي البحريني والصفا السعودي. وسيبدأ 

العربي مشواره في البطولة بمالقاة أهلي 

سداب العماني يوم  األربعاء  المقبل، ثم يلتقي 

في مباراته الثانية مع السالمية الكويتي يوم 

10 مارس، قبل أن يواجه النجمة البحريني في 
مباراته األخيرة بدور المجموعات يوم الثاني 

عشر من الشهر ذاته.

توزيع هدايا الطب الرياضي

الدوحة تحتضن احتفالية »اآلسيوي«
في ختام فعاليات اليوم الثاني من المؤتمر الطبي السابع 

لالتحاد اآلسيوي الذي قام بالعاصمة القطرية الدوحة، وفي 

حفل عشاء أقيم على شرف المشاركين في المؤتمر، تم 

االحتفاء بأفضل أطباء وأخصائيي العالج الطبيعي في القارة 

اآلسيوية حيث تم تكريمهم لمساهماتهم الهائلة في تطوير 

اللعبة في النسخة الثالثة من الجوائز الطبية لالتحاد 

اآلسيوي لكرة القدم.

التكريم جرى يوم االحد بفندق الويستن بحضور عدد 

من مسؤولي اللجان الطبية لالتحادات القارية، ومسؤولي 

مستشفى سبيتار واالتحاد القطري لكرة القدم.

تم تقديم جوائز االتحاد اآلسيوي للطب الرياضي على هامش 

الدورة السابعة للمؤتمر الطبي لالتحاد اآلسيوي لكرة القدم 

في العاصمة القطرية، وتكريم األدوار البارزة والملهمة التي 

يلعبها هؤالء المهنيون الطبيون في ضمان أداء الالعبين في أوج 

عطائهم وحصولهم على أفضل رعاية ممكنة.

وعقب الكلمات الترحيبية من طرف ممثلي سبيتار واالتحاد 

اآلسيوي لكرة القدم واالتحاد القطري لكرة القدم، تسلم 

الدكتور محمد رازي من جمهورية إيران اإلسالمية جائزة 

االستحقاق المرموقة لطب كرة القدم خالل الحفل، في حين 

تم منح مواطنه الدكتور بهار حسن ميرزاي والياباني ماساشي 

ناجاو جائزة الطبيب الشاب من االتحاد اآلسيوي لكرة القدم.

كما تم منح الدكتور بهيسيث فيشاكول من تايالند، الذي 

توفي في عام 1998، والذي تم اختياره قبل وفاته.

ومنحت جوائز الخدمة المتميزة في االتحاد اآلسيوي لكرة 

القدم في الفئات الذهبية والفضية والبرونزية لـ 32 ممارسا 

آخر تقديرا ألدائهم المتميز في مهنهم.

 ويستضيف االتحاد اآلسيوي لكرة القدم ومستشفى سبيتار 

لجراحة العظام والطب الرياضي واالتحاد القطري لكرة 

القدم مؤتمر االتحاد اآلسيوي لكرة القدم رقم 7. تحت عنوان 

»كرة القدم والطب الرياضي - االحتفال بالتنوع«، يجمع 

بين المتخصصين المشهورين في الطب الرياضي والعلوم 

لتمكين المشاركين بالمعرفة حول إدارة المواقف الطبية 

المتعلقة بكرة القدم.

القرعة تجرى اليوم في الرياض

السد وقطر يشاركان في كأس الملك سلمان
بطولة  في  مشاركتهما  وقطر  السد  ناديا  أكد 

قد  كان  حيث  لألندية«،  سلمان  الملك  »كأس 

لالتحاد  خطابًا  القدم  لكرة  القطري  االتحاد  أرسل 

العربي لكرة القدم أكد فيه مشاركة الناديين وفقًا 

لشروط البطول،ة والتي تغير مسماها إلى »كأس 

العام  نسخة  من  بدءًا  لألندية«  سلمان  الملك 

تنمية  إلى  البطولة  تهدف  حيث   ،2023 الحالي 

وإثراء  العربي،  الوطن  في  القدم  كرة  وتطوير 

المنافسة بين األندية العربية.

قد  كان  الكرة  اتحاد  أن  الرياضي   $ وعلم 

والدحيل  السد  من  لكل  المشاركة  كتاب  أرسل 

على  فقط  السد  وافق  لكن  والوكرة  والعربي 

لذا  األندية،  باقي  اعتذرت  حين  في  المشاركة، 

نادي  بينها  من  وافق  أخرى  أندية  االتحاد  خاطب 

قطر على المشاركة.

الرياض  بمدينة  اليوم  البطولة  قرعة  حفل  ُيقام 

الساعة  تمام  في  السعودية  العربية  بالمملكة 

أحمد  الشيخ  سيحضرها  والتي  مساًء،  الثامنة 

بن حمد آل ثاني عضو المكتب التنفيذي لالتحاد 

األنصاري  منصور  والسيد  القدم  لكرة  القطري 

ممثلين  القدم  لكرة  القطري  لالتحاد  العام  األمين 

عن االتحاد، وممثال الناديين )السد وقطر( سعادة 

نائب  ثاني  آل  العزيز  عبد  بن  سحيم  الشيخ 

رئيس مجلس إدارة نادي قطر الرياضي، والسيد 

الشيخ  وسعادة  النادي،  مدير  الكواري  عبدالله 

ثاني  آل  عبدالله  بن  أحمد  بن  خالد  بن  خليفة 

الرياضي،  السد  لنادي  التنفيذي  المجلس  عضو 

التنفيذي  الرئيس  العلي  ناصر  تركي  والسيد 

السد  بنادي  العام  والمدير 

الرياضي، والسيد عبدالله البريك مدير الفريق.

نظام البطولة
آسيا  قارتي  من  ناديًا   37 بمشاركة  البطولة  ُتقام 

تصفيات  ستقام  البطولة  لنظام  ووفقًا  وأفريقيا، 

المملكة  تستضيفها  نهائيات  ثم  ومن  تمهيدية 

العربية السعودية في مدن أبها والباحة والطائف.

ناديا،   37 فيها  سيشارك  البطولة  منافسات 

ومن  التمهيدية،  التصفيات  بمرحلة  وستبدأ 

الصيف  في  ستقام  التي  النهائية  التصفيات  ثم 

القادم، وستشارك في البطولة فرق من السعودية 

والجزائر  وتونس  والبحرين  واإلمارات  واألردن 

والعراق  والصومال  وسوريا  والسودان  وجيبوتي 

والكويت  القمر  وجزر  وقطر  وفلسطين  وعمان 

ولبنان وليبيا ومصر والمغرب وموريتانيا واليمن.

الدور التمهيدي
الدوري  أبطال  األندية  التمهيدي  بالدور  يلتقي 

لموسم -2021 2022 بكل من جيبوتي وجزر القمر 

خروج  بنظام  المباريات  وتلعب  واليمن  والصومال 

للدور  واحد  ناٍد  ليتأهل  التجمع(  )بنظام  المغلوب 

األول.

الدور الثاني
يكون  واحدًا  ناديًا  وطني  اتحاد  كل  يرشح 

 ،2022-2021 بالموسم  للرابع  األول  من  ترتيبه 

من  المتأهلة  هي  المشاركة  األندية  لتكون 

وخمسة  آسيا  من  أندية  وسبعة  الدورالتمهيدي 

وتقام  مشاركة،  أندية  وخمسة  أفريقيا  من 

ناديًا   24 بين  واإلياب  الذهاب  بطريقة  المباريات 

يقام  الذي  الثاني،  للدور  ناديًا   12 منها  ليتأهل 

 6 يتأهل  أن  على  واإلياب  الذهاب  بنظام  أيضًا 

للنهائيات. أندية 

كتب       عادل النجار


