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طائرة العربي تتخطى الشمال
ضمن  نظيفة  بثالثية  الشمال  على  مستحقا  فوزا  العربي  النادي  فريق  حقق 

أمس  بينهما  جرت  التي  المباراة  في  الطائرة  للكرة  القطري  الدوري  منافسات 

ضمن المنافسات على صالة االتحاد ولم يجد العربي أي صعوبة في تحقيق 

الفوز ليعزز موقفه في جدول المسابقة وجاءت نتيجة األشواط »25 - 23 /25 

- 13 /29-27«. وبهذا الفوز رفع العربي رصيده إلى 14 نقطة في المركز الرابع 

والشمال تجمد رصيده عند النقطة الرابعة في المركز التاسع، وفي المباراة 

الثانية فاز الخور على الغرافة بنفس النتيجة ليواصل الفرسان انطالقهم في 

المسابقة التي ظهروا فيها بشكل رائع هذا الموسم ليرفع الخور رصيده إلى 17 

نقطة في المركز الثالث والغرافة في ثامن الترتيب برصيد 6 نقاط.

في إياب دور الـ»16« من دوري األبطال 

تشيلسي ودورتموند.. موقعة الحسم

الستة  دور  إياب  مباريات  اليوم  تنطلق 

عشر من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم 

اإلنجليزي  تشيلسي  يتأهب  حيث 

يخوضها  التي  الحاسمة،  للمواجهة 

دورتموند  بوروسيا  أمام  ملعبه  على 

لقاء  أيضا  تشهد  جولة  في  األلماني 

بروج  كلوب  مع  البرتغالي  بنفيكا 

البلجيكي.

تشيلسي  أمام  الذهاب  مباراة  وكانت 

دورتموند  بوروسيا  بفوز  انتهت  قد 

النتيجة  تلك  ومنحت  نظيف،  بهدف 

بعض  بوتر  دراهام  المدرب  فريق 

قلب  على  الفريق  قدرة  بشأن  التفاؤل 

لقاء  عبر  لصالحه  المواجهة  موازين 

اإلياب في العاصمة البريطانية لندن.

بوروسيا  أمام  الهزيمة  جاءت  فقد 

تعادالت  ثالثة  بعد  ذهابا  دورتموند 

متتالية في الدوري اإلنجليزي الممتاز.

هدفين  بتسجيل  تشيلسي  واكتفى 

جميع  في  مباريات  سبع  آخر  في 

آخر  في  وحيد  وبانتصار  المسابقات 

في  كان  الدوري،  في  مباريات  ست 

على  الماضي  األسبوع  نهاية  عطلة 

هذا  لكن  نظيف  بهدف  ليدز  حساب 

مشجعي  إلرضاء  كافيا  يكن  لم  الفوز 

الفريق.

بالعاصمة  النور  ملعب  وعلى 

بنفيكا  يلتقي  لشبونة،  البرتغالية 

تبدو  مواجهة  في  بروج  كلوب  مع 

الفريق  فاز  أن  بعد  محسومة، 

بهدفين  ملعبه  خارج  ذهابا  البرتغالي 

نظيفين.

على  حافظ  قد  بروج  كلوب  وكان 

في  دقيقة   50 طوال  شباكه  نظافة 

األخطاء  ثمن  دفع  لكنه  الذهاب  مباراة 

بهدفين  بنفيكا  وفاز  بعدها،  الدفاعية 

جزاء  ضربة  من  ماريو  جواو  سجلهما 

ودافيد نيريس في الدقيقتين 51 و88.

بثقة  المباراة  بنفيكا  ويخوض 

جميع  في  الفوز  حقق  أن  بعد  هائلة 

في  خاضها  التي  الثالث  المباريات 

الدوري البرتغالي الممتاز بعد مواجهة 

بنفيكا  يحتل  حيث  بروج،  كلوب 

أمام  نقاط  ثماني  بفارق  الدوري  صدارة 

المركز  صاحب  بورتو  منافسيه  أقرب 

الثاني.

{ من مباراة الذهاب

في كأس الملك سلمان

مواجهات قوية للسد وقطر

العاصمة  في  أمس  مساء  سحبت 

كأس  قرعة  الرياض  السعودية 

الملك سلمان لألندية العربية 2023.

وقطر  السد  ناديي  القرعة  وأوقعت 

يمثل  حيث  قوية،  مواجهات  في 

الفريقان الكرة القطرية في البطولة، 

وقد وقع السد في المجموعة الثانية 

نادي  مواجهة  في  قطر  نادي  ووقع 

الصفاقسي التونسي في الدور األول.

في  األربع  المجموعات  وجاءت 

التالي:  الشكل  على  النهائية  األدوار 

المجموعة األولى )الترجي التونسي 

الثالث  والمتأهل  السعودي  واالتحاد 

والشرطة  التمهيدية  األدوار  من 

تضم  الثانية  والمجموعة  العراقي(، 

المغربي  والوداد  القطري  السد 

والمتأهل الرابع من األدوار التمهيدية 

والهالل السعودي، وتضم المجموعة 

والمتأهل  المصري  الزمالك  الثالثة 

التمهيدية  األدوار  من  الخامس 

الثاني  والمتأهل  السعودي  والنصر 

من األدوار التمهيدية.

من  كال  الرابعة  المجموعة  وضمت 

والرجاء  الجزائري  بلوزداد  شباب 

من  السادس  والمتأهل  المغربي 

من  األول  والمتأهل  التمهيدية  األدوار 

األدوار التمهيدية.

األول  الدور  من  أندية   6 وتتأهل 

باإلضافة إلى 10 أندية تصل بشكل 

مباشر، وهي أبطال الدوريات العربية 

نجوم  دوري  بطل  السد  نادي  ومنهم 

والترجي  البيضاوي  والوداد   QNB
وشباب  المصري  والزمالك  التونسي 

والنصر  والهالل  الجزائري  بلوزداد 

العراقي،  والشرطة  السعودية،  من 

بطل  المغربي  الرجاء  جانب  إلى 

اتحاد  وصيفه  مع  السابقة  النسخة 

جدة.

بطولة  من  األول  الدور  وينطلق 

مارس،   13 يوم  سلمان  الملك  كأس 

ويستمر حتى 12 إبريل 2023.

ويبدأ الدور الثاني في 8 مايو، وينتهي 

تكون  أن  على   ،2023 يونيو   7 في 

المغلوب  خروج  بنظام  المباريات 

ذهاًبا وإياُبا.

سعودية،  مدن   3 وتستضيف 

نهائيات كأس الملك سلمان لألندية 

القادم، وهي  الصيف  العربية، خالل 

بمشاركة  والباحة  والطائف،  أبها، 

37 فريقًا.

عادل النجار كتب

الزعيم مع 

الوداد والهالل.. 

والملك يواجه 

الصفاقسي
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تأهل لربع نهائي كأس األمير

الدحيل يحبط مفاجأة الخريطيات

بالتشكيلة  اللعب  كريسبو  وفضل 

من  العديد  االحتياطية،واشرك 

لسهولة  االحتياطيين  الالعبين 

الالعبين  على  واإلبقاء  المهمة، 

األساسيين لمباراة السد في الجولة 

.QNB ال17 من دوري نجوم

أبرز  بغياب  الخريطيات  وتأثر 

بالثالثي  األمر  ويتعلق  عناصره، 

تيبركنين  رشيد  المغربي 

دورينا،  مالعب  في  الخبرة  صاحب 

وياسين  البدوي  وعبدالحفيظ 

بزمان  اإليراني  إلى  باإلضافة  نجيمة 

التي  اإلصابة  بداعي  وذلك  منتظري، 

تعرضوا لها خالل األيام الماضية.

المقبل،  الدور  في  صالل  أم  ويلتقي 

والسيلية  الريان  مباراة  من  الفائز 

التي ستقام اليوم.

كبير  بحذر  المباراة  الفريقان  بدأ 

جانب  من  خاصة  دقائق،   10 أول  في 

متسرعًا  يكن  لم  الذي  الدحيل 

بينما  منافسه،  لشباك  للوصول 

حاول الخريطيات أن يحتفظ بالكرة 

وأن يدافع أكثر خالل الدقائق األولى.

فيها  تمكن  التي   12 الدقيقة  لتأتي 

إسماعيل محمد من تسجيل الهدف 

األول في المباراة، بعد كرة في العمق 

تلقاها من زميله لويز مارتن، مسجاًل 

أول أهداف اللقاء.

الهجومية على  الحلول  وغابت بعدها 

الخريطيات  اكتفى  حيث  الفريقين، 

بالدفاع عن مرماه حتى ال يتلقى أهدافا 

أخرى، فيما واصل الدحيل سيطرته 

والبحث  كبيرة،  بنسبة  الكرة  على 

غابت،  التي  الهجومية  الحلول  عن 

لغياب المساحات على مهاجميه.

الدحيل  بتقدم  األول  الشوط  وانتهى 

بهدف نظيف.

تظهر  األول  الشوط  إحصائيات 

بنسبة  الكرة  على  الدحيل  سيطرة 

للخريطيات،   %  23 مقابل   %  77
 4 منها  تسديدات   7 الدحيل  وسدد 

يشهد  لم  فيما  المرمى،  على  كرات 

جانب  من  تسديدة  أي  الشوط 

بطريقة  لعب  الذي  الخريطيات، 

دفاعية، ولم يتحصل على أي ركنية 

ركنيتين  مقابل  دقيقة،   45 طيلة 

للدحيل.

وتواصلت محاوالت الدحيل بحثا عن 

الهدف الثاني لخوض اللقاء بأريحية 

تسجيل  سيناريو  وتفادي  أكثر، 

هدف التعادل القاتل.

ومع وصول المباراة للدقيقة 65 أجرى 

المباراة،  في  تغيرين  أول  المدربان 

خالد  الالعب  كريسبو  أدخل  حيث 

محمد مكان عبدالعزيز حسن، فيما 

محمد  الالعب  السباعي  ياسر  أدخل 

في  الحربي  رشيد  مكان  صبحي 

الدقيقة 68.

في  الثاني  التغيير  كريسبو  وأجرى 

هارون  عبدالله  بإدخال   72 الدقيقة 

مكان أحمد معين.

من  تبقى  فيما  النتيجة  تتغير  ولم 

وتأهل  بفوز  لتنتهي  المباراة،  عمر 

الدحيل.

وحيد بوسيوف كتب

تأهل نادي الدحيل إلى 
الدور ربع النهائي من 

بطولة كأس سمو 
األمير، بعد تفوقه 

أمس، على الخريطيات 
بنتيجة 1 /0، خالل 

المواجهة التي 
أقيمت على استاد 

ثاني بن جاسم بنادي 
الغرافة، بالدور الـ16.

وسجل هدف المباراة 
الوحيد الالعب 

اسماعيل محمد في 
الدقيقة 12.

وجاءت المباراة 
متوسطة المستوى 

الفني، وتمكن 
الدحيل من فرض 

إيقاعه على مجريات 
اللقاء، واللعب 

بأريحية كبيرة رغم 
تسجيله لهدف 

وحيد.

أحمد معين: التأهل أهم من األداء
أبدى أحمد معين، العب الدحيل سعادته بالفوز والتأهل للدور ربع النهائي 

كأس األمير. وقال :حققنا التأهل للدور المقبل، ولو أننا لم نقدم المستوى 

المعروف عن فريقنا، ولكن الحمد لله في بطوالت الكؤوس الفوز والتأهل هو 

وأضاف:  أفضل.  بشكل  ونلعب  سنفوز  المقبلة  المرة  الله  شاء  وإن  األهم، 

دخلنا المباراة مثل أي مباراة، رغبتنا في الفوز كانت كبيرة.

رشيد الحربي: الحظ تخلى عنا
الحربي  وقال  الفوز.  الدحيل على  الخريطيات،  الحربي، العب  بارك رشيد 

: حاولنا أن نستغل أخطاء منافسنا في المباراة، والحمد لله لعبنا بشكل 

جيد ولم نخرج بنتيجة قاسية، والقادم افضل. وأضاف: لم ندخل المباراة 

بشكل جيد، وهذا سبب تلقينا هدفا مبكرا.

يتمسك بالفرصة األخيرة بكأس آسيا

عنابي الشباب يواجه أستراليا

للشباب  الوطني  منتخبنا  يسعى 

تحت 20 عاما لكرة القدم إلى التمسك 

النهائي  ربع  الدور  إلى  التأهل  بآمال 

تحت  للشباب  آسيا  كأس  لبطولة 

أوزبكستان  المقامة حاليا في  20 عاما 
األسترالي  المنتخب  يواجه  حين 

على  اليوم   2010 عام  بطل  وصيف 

ضمن  طشقند،  في  جار  استاد 

الجولة الثالثة واألخيرة من منافسات 

المجموعة الثانية.

المتوج  القطري  المنتخب  ويأمل 

ميانمار  في   2014 نسخة  في  باللقب 

في  المباريات  نتائج  تخدمه  أن 

إلى  التأهل  أجل  من  األخيرة،  الجولة 

إلى  بحاجة  إنه  حيث  النهائي،  ربع 

إيران  خسارة  مقابل  الفوز،  تحقيق 

أمام فيتنام.

أباديا  ايناكي  اإلسباني  وقال 

القطري  المنتخب  مدرب  غونزاليس 

خالل مؤتمر صحفي: بعد خسارة أول 

مباراتين في البطولة، ما زال أمامنا اآلن 

مباراة واحدة، كي نظهر خاللها مستوى 

قدراتنا، نحن استعددنا جيدًا لمباراة 

اللعب  من  نتمكن  لم  ولكننا  فيتنام، 

بحسب الخطة التي وضعناها.

جيدة  فرص  على  »حصلنا  وأضاف: 

من أجل التسجيل أمام فيتنام، ولكننا 

الفرص،  هذه  استغالل  في  ننجح  لم 

ونأمل اآلن أن نقدم مستوى أفضل في 

المباراة األخيرة أمام أستراليا«.

قال تريفور مورغان مدرب  من جانبه، 

أمام  المباراة  »بعد  أستراليا:  منتخب 

جيدة  بصورة  الالعبون  تعافى  إيران، 

للمباراة  جاهزون  والالعبون  للغاية، 

أمام المنتخب القطري«.

ذات  ضمن  ثانية  مباراة  وفي 

المنتخبان  يضرب  المجموعة 

الفيتنامي واإليراني موعدا على استاد 

االستقالل في مدينة فيرغانا من أجل 

حجز مقعديهما في الدور الثاني.

قاد أم صالل لفوز في الوقت القاتل

البخيت يفك شفرة الخور
خطف نادي أم صالل أولى بطاقات 

على  تغلب  ان  بعد  الثمانية  دور 

أحرزه  مقابل  دون  بهدف  الخور 

 90« الدقيقة  في  البخيت  ياسين 

جمعت  التي  المواجهة  في   »+2
بينهما أمس على استاد حمد بن 

خليفة بالنادي األهلي... لحساب 

األمير  كأس  من  عشر  الستة  دور 

لكرة القدم.

المباراة  عمر  من  األولى  الدقائق 

في  المستوى  متوسطة  جاءت 

ظل رغبة الفريقين عدم استقبال 

وان  االولي  اللعب  دقائق  في  هدف 

صالل  أم  لفريق  األفضلية  كانت 

اال ان الهجمات لم تشكل الخطورة 

الكبيرة على مرمى فريق الخور.

من  دقائق  عشر  انقضاء  وبعد 

تحركات  بدات  اللعب  شوط 

عمل  ان  بعد  أفضل  تكون  الخور 

الثنائي  طريق  عن  التقدم  على 

بوغرطة  حمرون  الجزائري 

واسماعيل الحدادي.

الفرصة  كانت   »15« الدقيقة  في 

طريق  عن  األول  والتهديد  األولى 

كرة  سدد  الذي  براهيمي  سعيد 

حارس  يمين  مرت  قوية  ارضية 

المرمى.

أم  من   »17« الدقيقة  في  جاء  الرد 

ياسين  االردني  طريق  عن  صالل 

قوية  كرة  سدد  الذي  البخيت 

عادت  لكنها  بعيدة  مسافة  من 

من  صالل  أم  لتحرم  العارضة  من 

الهدف األول.

انتهى  األول  الشوط  زمن  نصف 

ان تهتز أي شبكة من شباك  بدون 

الفريقين بعد ان حافظ كل فريق 

على مرماه دون ان تهتز.

الدقيقة  في  فرصة  وانغا  واضاع 

من  الكرة  وصلته  ان  بعد   »25«

ان  اال  حداد  اسماعيل  المغربي 

لتضيع  بعيد  من  لعبها  وانغا 

بعدها  الخور…  لفريق  فرصة 

فرصة  ضاعت  دقائق  بخمس 

بعد  بوغرطة  حمرون  أمام  اخرى 

بداية  الخور  العبو  تناقلها  هجمة 

سعيد  مع  حداد  اسماعيل  من 

من  بإبعاد  وتنتهي  براهيمي 

دفاعات أم صالل.

وفي الدقيقة »36« هرب ياسين من 

الكماشة الدفاعية ووجد نفسه في 

الخور  نادي  مرمى  حارس  مواجهة 

ويسددها قوية تمر يسار نادر علي 

حارس مرمى الخور.

كان  الثاني  الشوط  انطالق  ومع 

واضحا ان نادي أم صالل هو االكثر 

الفوز  تحقيق  في  ورغبة  خطورة 

واعتمد  الثاني..  للدور  والذهاب 

عن  المرتدة  الهجمات  على  الخور 

وحمرون  براهيمي  سعيد  طريق 

بوغرطة واسماعيل حداد.

علي  الخور  مرمى  حارس  وواصل 

الدقيقة  في  ونجح  تميز  نادر 

من  خطرة  كرة  ابعاد  من   »61«

فنيسيس الذي لعبها وتصدى لها 

نادر وحولها لركنية.

سعيد  اضاع   72 الدقيقة  وفي 

ان  بعد  التقدم  فرصة  براهيمي 

لعبها  بعد  جزاء  ضربة  اضاع 

وعادت من القائم… ونفذ براهيمي 

ركلة جزاء احتسبها له حكم اللقاء 

بعد مخالفة ارتكبها معه الحارس 

خليفة ابوبكر.

وفي الدقيقة 83 كاد البديل احمد 

اول  هدف  احراز  من  المهندي 

لفريقه بعد لعب كرة جميلة مرت 

جوار القائم االيسر.

من  البخيت  ياسين  واستطاع 

قبل  التقدم  هدف  تسجيل 

القاتل  الوقت  وفي  المباراة  نهاية 

 ..  2  +  90 الدقيقة  في  وتحديدا 

الخور  فريق  حاول  الهدف  وبعد 

يكن  لم  الزمن  أن  اال  التعادل  ادراك 

حكم  بعدها  ليطلق  كافيا… 

صالل  أم  بفوز  اللقاء  نهاية  المباراة 

لدوري  ويتأهل  مقابل  دون  بهدف 

الثمانية.

عوض الكباشي كتب
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اليوم في كأس سمو األمير

وسط نتائج غير مرضية للفريقين بالدوري

المرخية يتحدى السداوية

الريان والسيلية.. مواجهة قوية

يستضيف استاد عبدالله بن خليفة 

الساعة  تمام  في  الدحيل  بنادي 

اليوم،  مساء  والنصف  السابعة 

ضمن  والمرخية،  السد  مواجهة 

ببطولة  عشر  الستة  دور  منافسات 

كأس سمو األمير لكرة القدم.

تعزيز  بطموح  اللقاء  السد  يدخل 

الفرق  أكثر  باعتباره  القياسي  رقمه 

ويتطلع  لقبا«،   18« بالكأس  تتويجا 

لمصاف  الصاعد  المرخية  لتخطي 

أندية الدرجة األولى الموسم الحالي، 

عندما يلتقيه في مباراة قوية ومثيرة 

والتأهل  المشوار  مواصلة  أجل  من 

للدور المقبل.

لن  المهمة  أن  إلي  الدالئل  وتشير 

المرخية  ظهر  حيث  سهلة،  تكون 

الحالية  النسخة  في  للسد  نًدا 

في  الحدث  صنع  بعدما  الدوري  من 

مستهل المشوار ليفوز ذهابًا بأربعة 

حامل  يرد  أن  قبل  لثالثة،  أهداف 

باالنتصار  اإلياب  في  الدوري،  لقب 

بصعوبة وبهدف دون رد.

بفوز  الصحوة  واصل  قد  السد  وكان 

ثاٍن تواليا على السيلية برباعية في 

معززا  الدوري،  من  الماضية  الجولة 

النقطة  إلى  بالوصول  الثالث  مركزه 

العربي  عن  نقاط  ثالث  وبفارق   28
المرخية  خسر  حين  في  الثاني، 

ليتجمد  النتيجة  بذات  الوكرة  أمام 

المركز  في   15 النقطة  عند  رصيده 

الثامن.

تماما  تختلف  بالتأكيد  اليوم  مباراة 

تبدو  حيث  الدوري  مباريات  عن 

في  متساوية  الفرق  كل  حظوظ 

مباراة  ننتظر  لذا  الكؤوس  مباريات 

رغم  الفريقين  بين  وتنافسية  قوية 

والتوقعات  اإلحصائية  األرقام  أن 

لكن  للسد  أفضلية  إلى  تشير 

من  سهال  صيدا  يكون  لن  المرخية 

واقع مستواه هذا الموسم.

الفريق  مدرب  خوانما  اإلسباني 

اعتبر  السد  بنادي  القدم  لكرة  األول 

لهذه  متحفزون  السد  العبي  أن 

بطولة  عن  تختلف  وهي  البطولة، 

ولذلك  المغلوب،  وبخروج  الدوري 

يجب أن يكون جميع عناصره في أتم 

جاهزية.

في المقابل مدرب المرخية عبد الله 

مبارك اعتبر أن المشاركة في بطولة 

األمير شرف ألي فريق يشارك  كأس 

حيث  العالية  لقيمتها  نسبة  فيها 

يعمل الجميع للظهور بمستوى رائع 

البطولة  هذه  في  للغاية  ومشرف 

بشغف  الجميع  ينتظرها  التي 

يضع  الذي  الفريق  إن  وقال  وترقب 

للوصول  معينة  فنية  استراتيجية 

ويلعب بتركيز  النهائية  المباراة  إلى 

لقب  سيحقق  من  هو  كبير  وجهد 

البطولة، مبينا أن المرخية ال يحتاج 

هو  الحقيقي  الحافز  ألن  حافز  إلى 

اللعب في بطولة غالية وكبيرة وأمام 

فريق بطل مثل السد، مشيرا إلى أن 

الغرافة  أقصى  أن  له  سبق  المرخية 

األمير  كأس  بطولة  من  والريان 

بطوالت  في  مستحيل  اليوجد  لذلك 

الكؤوس.

حمد  بن  سحيم  استاد  يستضيف 

تجمع  قوية  مباراة  اليوم  قطر  بنادي 

الساعة  من  بداية  والسيلية،  الريان 

الدور  منافسات  من  مساًء،   4:45
الحادية  النسخة  من  النهائي  ثمن 

لكرة  األمير  سمو  لكأس  والخمسين 

القدم 2023.

وسط  البطولة  في  الفريقان  ويلتقي 

على  للفريقين  مرضية  غير  نتائج 

اكتفى  إذ   ،QNB نجوم  دوري  مستوى 

الريان بتعادل مع أم صالل بهدف لمثله 

ليحتل  عشرة  السادسة  الجولة  في 

نقطة،   12 برصيد  العاشر  المركز 

في  السد  أمام  السيلية  سقط  فيما 

جمدت  نظيفة،  برباعية  الجولة  ذات 

في  التاسعة  النقطة  عند  الرصيد 

المركز األخير.

ويحتل الريان المركز العاشر بجدول 

ترتيب دوري النجوم بـ10 نقاط، حققها 

والهزيمة في  3 مباريات  الفوز في  خالل 

وسجل  مرات،   3 والتعادل  مواجهات   8
هجومه 16 هدفا بينما تلقى 19 هدفًا.. 

يوهان  اإليفواري  مهاجمه  ويتواجد 

الثاني ضمن ترتيب  المركز  بولي في 

رصيد  نفس  وهو  أهداف  بـ9  الهدافين 

وعمر  الوكرة،  العب  داال  جاسينتو 

الجدول  في  العربي،  مهاجم  السومة 

مايكل  الكيني  ترتيبه  يتصدر  الذي 

أولونجا هداف الدحيل بـ11 هدفًا.

خالل  النهار  واصل  الذي  السيلية  أما 

حيث  بالدوري،  أيضا  الحالي  الموسم 

يحتل الفريق المركز الـ12 واألخير بـ9 

مباراتين  في  الفوز  خالل  حققها  نقاط، 

في  الهزيمة  وتلقى  مرات،   3 والتعادل 

 16 الفريق  10 مباريات، وسجل هجوم 
كأضعف  هدفًا   31 تلقى  فيما  هدفًا، 

خط دفاع في الدوري، ويعتبر كارلوس 

سترانديبرج هداف الفريق بـ6 أهداف.

ويعول كوردوفا على المهاجم المغربي 

سفيان بوفال لمواصلة المشوار بنجاح 

في البطولة، بعد أن غاب في المباريات 

اإلصابة،  بسبب  بالدوري  الماضية 

واكتفى بالدقائق التي شارك فيها خالل 

أن  المنتظر  من  حيث  العربي،  مباراة 

يبدأ أساسيا في مباراة اليوم، باإلضافة 

فارجاس  جيسون  التشيلي  لالعب 

اإلنتقاالت  سوق  في  انضم  الذي 

بمستويات  ظهر  أنه  خاصة  الشتوية، 

األخيرة،  مشاركاته  خالل  جيدة 

باإلضافة لهدافه يوهان بولي.

سامي  التونسي  المدرب  فريق  ويملك 

الطرابلسي العديد من الحلول القادرة 

ظل  في  القوية  العروض  مواصلة  على 

وجود المهاجم اإليراني مهرداد محمدي 

والسويدي  مدثر  محمد  جانب  إلى 

والسنغالي محمد  سيرجيو كارلوس 

ديامي.

مو ـــ صالح

أصبح محمد صالح 

التاريخي  الهداف 

الدوري  لليفربول في 

أن  اإلنجليزي بعد 

القياسي  الرقم  حطم 

ألسطورة الريدز روبي 

 128 فاولر الذي سجل 

البريميرليج،  في  هدفا 

صالح  تخطاه  بينما 

بهدف ليصل إلى الهدف 

اللذين  بالهدفين   129
مرمى  في  سجلهما 

في  يونايتد  مانشستر 

26 وفاز فيها  الجولة 

نظيفة  برباعية  ليفربول 

يتلقاها  هزيمة  أكبر  وهي 

سنوات  منذ  اليونايتد 

طويلة. 

سعيدة  الريدز  جماهير 

وفخورة بما يقدمه 

الكنج صالح فخر العرب 

مع فريقهم وهو الالعب 

تنطلق  الذي  الوحيد 

له في  الحناجر بالغناء 

كل مباراة يلعبها ومع 

كل هدف يسجله.. 

مو صالح ذا إجيبشيان 

كنج.. رغم تراجع 

مستواه في اآلونة األخيرة 

مستوى  تراجع  مثلما 

الفريق ككل وظهرت 

الكبيرة في خط  عيوبه 

دفاعه وحارس مرماه 

الذي يقع  اليسون بيكر 

في أخطاء ال يقع فيها 

حارس صغير مبتدئ 

ما يسجل  وكثيرا 

صالح هدفا ولكن يأتي 

بيكر ويقع في أخطائه 

مجهود  فيهدر  المعتادة 

وأهداف صالح مثلما 

الريدز متقدما  كان 

بهدفين على ريال مدريد 

أحدهما من صالح ثم 

وقع الحارس في خطأين 

أسفرا عن التعادل ثم 

توالت أهداف الريال 

الذهاب  لقاء  لينتهي 

 2 / 5 لصالح الريال 

شبه  الريدز  مهمة  لتصبح 

اإلياب  لقاء  مستحيلة في 

15 مارس  بإسبانيا يوم 

 16 الحالي في دور الـ 

لدوري أبطال اوروبا. 

 ورغم تراجع مستوى 

الفريق االنجليزي وضياع 

البطولة تلو األخرى اال أن 

صالح اليزال أفضل العب 

في الفريق وكل مباراة 

يلعبها تكون له اكثر من 

بصمة مؤثرة تسعد 

جماهير الريدز، فهو 

هداف الفريق في الدوري 

االنجليزي هذا الموسم 

برصيد 11 هدفا يحتل 

بهم المركز الرابع بين 

الهدافين وإن كان من 

الصعب أن ينافس على 

لقب الهداف مثل المواسم 

الماضية ألن هاالند العب 

السيتي سجل 27 هدفا 

ويسبقه بـ 16 هدفا، ولكن 

هذا ال يمنع انه العب 

كبير وهداف وصانع 

أهداف ويهوى تحطيم 

األرقام القياسية التي 

صنعها عمالقة الكرة 

العالمية في البطوالت 

االنجليزية، وربما يعود 

ليفربول للبطوالت من 

جديد في الموسم القادم 

بشرط تدعيم صفوفه 

في االنتقاالت الصيفية 

بالعبين مميزين وعمالقة 

أمثال صالح وفانديك، 

وساعتها سيكون لصالح 

شأن آخر وانجازات 

جديدة وأرقام قياسية ال 

يسجلها اال مو صالح. 

} ناقد رياضي مصري

اإلسباني خوانما:

كوردوفا:

عبدالله مبارك:

سامي الطرابلسي:

أريد الفوز بالبطولة

كأس األمير فرصتنا األخيرة

تمنيت مواجهة السد

المنافسة حق مشروع

الفريق  مدرب  خوانما  اإلسباني  أكد 

على  السد،  بنادي  القدم  لكرة  األول 

للفريق  المقبلة  المواجهة  أهمية 

في  المرخية  أمام  السداوي 

كأس  لبطولة  الـ16  دور 

األمير.

في  خوانما  وتحدث 

خالل  تصريحاته 

الصحفي  المؤتمر 

بالمباراة:  الخاص 

مدى  نعلم  بالطبع 

كأس  بطولة  أهمية 

وهي  قطر  في  األمير 

للشعب  هامة  بطولة 

ولألندية والالعبين.

سمو  بكأس  الفوز  أريد  وأضاف: 

كجهاز  لنا  هامة  بطولة  هي  األمير، 

ولكن  نتأخر  الدوري  في  للنادي،  فني 

الزالت لدينا الفرصة وسنقاتل عليها، 

الدحيل  أمام  هامة  مواجهة  وتنتظرنا 

بعد مواجهة المرخية.

السد  جماهير  أن  إلى  خوانما  وأشار 

ونحن  البطولة  بهذه  ستطالبنا 

كأس  بطولة  وأضاف:  لها،  جاهزون 

نادي  في  لنا  جدًا  هامة  األمير 

النادي  وجماهير  السد، 

تتمنى  تأكيد  بكل 

ونحن  بها،  الفوز 

لذلك،  جاهزون 

ستكون  والبداية 

المرخية  بمواجهة 

ثمن  الدور  في 

النهائي.

وأتم المدرب اإلسباني 

نعيش  نحن  حديثه: 

مواجهة  واآلن  الحاضر، 

تنتظرنا  حاليًا،  األهم  هي  المرخية 

المرخية،  أمام  صعبة  مواجهة 

في  وحيد  بهدف  عليهم  انتصرنا 

الثاني،  بالقسم  الدوري  مواجهة 

قوية  ستكون  أمامهم  والمواجهة 

للغاية.

كوردوفا،  نيكوالس  التشيلي  أكد 

فريقه  مباراة  أن  الريان،  مدرب 

في  اليوم  المقررة  السيلية،  مع 

كأس  من  األولى  المرحلة 

ستكون  األمير، 

مواجهة صعبة.

كوردوفا  وقال 

المؤتمر  في 

 : لصحفي ا

مواجهة  »تنتظرنا 

فريق  أمام  صعبة 

ووضعه  ومقاتل  عنيد 

ال  الدوري  في  الحالي 

الحقيقي.  مستواه  عن  يعبر 

نهائي  لربع  والعبور  الفوز  هدفنا 

البطولة«.

الوصول  في  الرغبة  »لدينا  وأضاف 

البطولة،  في  ممكن  حد  ألبعد 

هو  شيء  وأهم  للنهائي،  والوصول 

الفوز بمباراة اليوم، وبعد ذلك لكل 

حادث حديث«.

األمير  »كأس  وتابع 

البطولة  هي 

التي  األخيرة 

عليها  ننافس 

لذا  الموسم،  هذا 

للمنافسة  نتطلع 

بقوة على اللقب«.

دامي  وشدد 

الريان،  العب  تراوري، 

فريقه  مباراة  صعوبة  على 

اليوم  ستقام  التي  السيلية  مع 

من  األولى  المرحلة  في  الثالثاء، 

كأس األمير.

قال عبدالله مبارك مدرب المرخية في 

أمس  عقد  الذي  الصحفي  المؤتمر 

بنادي الدحيل، إن لقب بطولة كأس 

التي  الفرق  لكل  مشروع  طموح  األمير 

تشمل  والتي  فيها،  تشارك 

ومتمرسة  قوية  فرقا 

متوسطة  وأخرى 

باإلضافة  المستوى 

الدرجة  ألندية 

ولكن  الثانية، 

الفرق  هذه  جميع 

حيث  من  تتساوى 

هذه  في  الحظوظ 

على  الغالية  البطولة 

الجميع.

وقبل  أنه  مبارك  عبدالله  وكشف 

تمنى  قد  كان  البطولة  قرعة  إجراء 

مواجهة السد، مشيرًا إلى أنه قال ذلك 

ألن المرخية اذا تمكن من تحقيق الفوز 

كأنما أصبح هو البطل باعتباره حقق 

الفوز على السد البطل، مشيرا إلى ان 

هذه البطولة ليس لها مقاييس فنية 

بدليل  واردة،  فيها  والمفاجآت  معينة 

الكبيرة  الفرق  من  العديد  ان 

وخليجيا  وعربيا  محليا 

وأن  سبق  وعالميا 

من  مبكرا  خرجت 

الكؤوس  بطوالت 

على يد فرق مغمورة 

نسبياً.

عبدالله  وأضاف 

السد  أن  مبارك 

وصاحب  كبير  فريق 

العبين  ويضم  بطوالت 

متميزين على مستوى المحترفين 

خبرات  له  أن  كما  والمواطنين، 

كأس  بطولة  في  كبيرة  وإنجازات 

األمير وغيرها من البطوالت.

الطرابلسي  سامي  التونسي  أبدى 

بقدرة  الكبير،  تفاؤله  السيلية  مدرب 

اليوم  االنتصار  تحقيق  على  فريقه 

التي  المحيطة  الظروف  من  بالرغم 

يمر بها.

من  »لست  السيلية  مدرب  وأضاف 

يعيشون  الذين  المدربين  نوعية 

من  له  نتعرض  ما  كل  رغم  اإلحباط 

ظروف صعبة، وقد استعددنا بشكل 

جيد«.

موسمه  يمضي  الذي  المدرب  وتابع 

في  »المنافسة  السيلية:  مع  العاشر 

حتى  للجميع  مشروع  حق  الكؤوس 

بمقدورها  الثانية  الدرجة  من  الفرق 

التأهل وبالنسبة لنا هدفنا بلوغ أدوار 

تقديم  على  القدرة  ونملك  متقدمة، 

للجاهزية  ووصلنا  مميزة  مستويات 

الجيدة«.

كارلوس  سيرجيو  السويدي  وقال 

مواجهات  إن  السيلية  فريق  مهاجم 

الكؤوس لها اعتبارات خاصة، مشددا 

الحيطة  بمبدأ  اللعب  ضرورة  على 

يختلف  الكؤوس  نظام  كون  والحذر 

عن الدوري.

هنا القاهرة

جمال برعي

كتب        عادل النجار

كتب          وحيد بوسيوف

{ كوردوفا
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في اليوم األول من مسابقة اإلسكيت

انطالقة مثيرة لكأس العالم للشوزن

مسابقة  منافسة  أمس  أقيمت 

العالم  كأس  بطولة  ضمن  االسكيت 

للشوزن 2023، بمجمع ميادين لوسيل 

للعبة،  القطري  باالتحاد  للرماية 

الجاري،  مارس   12 حتى  وتستمر 

يمثلون  ورامية،  راميا   465 بمشاركة 

أولمبيا  بطال   30 ضمنهم  من  دولة،   63
وعالميا.

قوية  األول  اليوم  منافسات  وجاءت 

الرجال  فردي  فئتي  في  ومثيرة 

ففي  االسكيت،  لمسابقة  والسيدات 

المشاركون  تنافس  الرجال  فئة 

جوالت   3 طيلة  طبقا   75 رماية  على 

اغلب  بين  المنافسة  اشتدت  حيث 

العالمة  العبون   7 وحقق  العالم  ابطال 

الثالث  خالل  طبق   75 برصيد  الكاملة 

جولة،  كل  في  طبقا   25 بواقع  جوالت 

هانكوك،  فينسون  األميركي  وهم 

هانسون،  جاسبر  والدنماركي 

عزمي  والمصري  ليجي،  لود  وااليطالي 

روساتي،  جابريال  وااليطالي  محيلبة، 

والهندي  سدريكيولي،  ايليا  ومواطنه 

احمد خان مايراج.

ايام  ثاني  في  اليوم  الرماة  وسيتبارى 

سيخوضون  حيث  االسكيت  مسابقة 

الرابعة  الجولتين  منافسات 

على  خاللها  يتنافسون  والخامسة 

أصحاب  اثرها  ليتاهل  طبقا   50 رماية 

النهائي  جولة  إلى  الثمانية  المراكز 

مجموعتين  إلى  تقسيمهم  ويتم 

المراكز  أصحاب  األبطال  لتحديد 

الثالثة األولى يليها تتويج الفائزين.

كانت  فقد  السيدات،  فئة  في  أما 

المنافسات قوية ومثيرة أيضا وشهدت 

فوز البطلة السلوفاكية دانكا بارتيكوفا 

الكامة  العالمة  محققة  األول  بالمركز 

الجوالت  طيلة  طبقا   75 باجمالي 

جولة،  كل  في  طبقا   25 بواقع  الثالث 

مالوفيشكو  ايرينا  االوكرانية  وحلت 

من  طبقا   74 برصيد  الثاني  بالمركز 

الجولة  في  طبقا   24 بواقع  جوالت   3
األولى ثم 25 طبقا في الجولتين الثانية 

سامنتا  األميركية  وجاءت  والثالثة، 

سيمونتون بالمركز الثالث برصيد 74 

الجولة  في  طبقا   25 بواقع  أيضا  طبقا 

الثانية  الجولة  في  طبقا   24 ثم  األولى 

وجاءت  الثالثة،  الجولة  في  طبقا  و25 

بالمركز  سوشيتي  سيمونا  االيطالية 

 74 االجمالي  الرصيد  بنفس  الرابع 

 25 بواقع  الجوالت  رصيد  وايضا  طبقا 

24 طبقا في  طبقا في الجولة األولى ثم 

الجولة  في  طبقا  و25  الثانية  الجولة 

ديانا  األخرى  االيكالية  وحلت  الثالثة، 

باجمالي  الخامس  بالمركز  باكوسي 

 23 بواقع  الثالث  الجوالت  في  طبقا   73
25 طبقا في  طبقا في الجولة األولى ثم 

الجولة  في  طبقا  و25  الثانية  الجولة 

باربورا  التشيكية  وجاءت  الثالثة، 

سيموفا بالمركز السادس برصيد 73 

الجولة  في  طبقا   25 بواقع  ايضا  طبقا 

الثانية  الجولة  في  طبقا   24 ثم  األولى 

و24 طبقا في الجولة الثالثة.

الراميات  وستتبارى 

ايام  ثاني  في  اليوم 

االسكيت  مسابقة 

سيخضن  حيث 

ت  فسا منا

لتين  لجو ا

بعة  ا لر ا

مسة  لخا ا و

خاللها  يتنافسن 

 50 رماية  على 

اثرها  لتتأهل  طبقا 

المراكز  صاحبات 

النهائي  جولة  إلى  الثمانية 

مجموعتين  إلى  تقسيمهم  ويتم 

المراكز  أصحاب  األبطال  لتحديد 

الثالثة األولى تليها تتويج الفائزات.

وحيد بوسيوف كتب

ذهبية وفضية في بطولة محترفي الجوجيتسو العالمية

أحمد الجهني يحقق ميداليتين
الوطني  منتخبنا  بطل  حقق 

إنجازا  الجهني  أحمد  للجوجيتسو 

بحصوله  القطرية،  للرياضة  جديدا 

على ميداليتين ذهبية وفضية، خالل 

مشاركته في بطولة A.J.P لمحترفي 

أقيمت  التي  العالمية،  الجوجيتسو 

اإلفريقية،  بالقارة  مرة  ألول  مصر  في 

مارس  و5   2 بين  ما  الفترة  خالل  وذلك 

 60 من  أكثر  وبمشاركة  الجاري.. 

على  الجهني  حصول  وجاء  دولة. 

كلغ،   95 وزن  في  الذهبية  الميدالية 

ليضيف  منافسيه،  على  تفوقه  بعد 

 85 وزن  في  الفضية  الميدالية  بعدها 

المنظمة  اللجنة  قررت  أن  بعد  كغ، 

لمنافسه  الذهبية  الميدالية  منح 

جولتي  انتهت  أن  بعد  المصري، 

حيث  بالتعادل،  بينهما  النهائي 

حسم عامل األرض الميدالية الذهبية 

أحمد  وأعرب  مصر.  من  لمصارع 

على  بحصوله  سعادته  عن  الجهني 

ميداليتين، بعد منافسة كانت قوية 

بين المشاركين في البطولة.

وقال الجهني في تصريحات صحفية 

الذي  اإلنجاز  بهذا  جدًا  سعيدًا  أنا  له: 

قوية  كانت  منافسة  في  حققته، 

على  المصارعين  أفضل  فيها  شارك 

كنت  لله  والحمد  العالم،  مستوى 

بنجاح  مشواري  لمواصلة  الموعد  في 

ميداليتين.  وتحقيق  البطولة  في 

أضاف: ما تحقق من إنجاز يعتبر ثمار 

الماضية،  الفترة  خالل  كبير  عمل 

القطرية  األولمبية  اللجنة  دعم  من 

بن  جوعان  الشيخ  سعادة  برئاسة 

خالد  بن  فهد  والشيخ  ثاني،  آل  حمد 

القطري  االتحاد  رئيس  ثاني  آل 

للمالكمة والمصارعة، وكذلك مدربنا 

وأبطال  اسماعيل،  البروفيسور 

منتخبنا الوطني للجوجيتسو. وأشار 

البطولة  في  حققه  الذي  اإلنجاز  إلى 

العالمي  الترتيب  في  يصعد  جعله 

 3 إلى   12 من  الجوجيتسو،  لرياضة 

عالميًا، والثاني آسيويًا واألول في قطر.
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كيمبرلي رودي:

التنـظـيــم الجـيــد
يـــرفــع المســـتــوى

رودي،  كيمبرلي  األميركية  الرامية  أبدت 

بطولة  في  بالمشاركة  سعادتها  عن 

كأس العالم للشوزن 2023.

تصريحات  في  كيمبرلي  وقالت 

الرائع  التنظيم  لها:  صحفية 

كبير  بشكل  يساهم  للبطولة 

والراميات،  للرماة  رائع  ظهور  في 

مستوى  أفضل  لتقديم  وأتطلع 

أجل  من  البطولة،  في  لدي 

التواجد على منصات التتويج.

صعبة،  ستكون  المنافسة  وأضاف: 

على  والدليل  جاهزية،  أتم  على  فالكل 

ايام  من  األول  اليوم  تحققت  التي  األرقام  ذلك 

المنافسة  أن  على  تدل  الرقام  فتلك  البطولة، 

ليست سهلة على الطالق.

ماجد التميمي:

طموحنا تسجيل أرقـام جيـدة

أكد ماجد التميمي رامي المنتخب السعودي، 

بجديد  ليس  للبطوالت  الجيد  التنظيم  أن 

على قطر.

قطر  صحفية:  تصريحات  في  التميمي  وقال 

التي نظمت كأس العالم لكرة القدم بهذا اإلبهار 

واإلبداع، بالتأكيد ستقدم نسخة استثنائية 

من بطوالت كأس العالم للشوزن أيضا، وهذا 

ما نراه على أرض الواقع أمام أعيننا.

بعد  صعبة،  البطولة  منافسات  وأضاف: 

في  بيننا  فيما  القوية  المنافسة  على  اعتدنا 

الخليجية، فما بالك ببطولة تشهد  البطوالت 

مشاركة أبطال العالم، وهذا ما ظهر خالل اليوم 

األول من مسابقة اإلسكيت.

في  جيدة  أرقام  تسجيل  إلى  نطمح  وتابع: 

البطولة، وتركيزنا على تقديم أفضل ما لدينا، 

وتحقيق االستفادة المرجوة من المشاركة في 

العالم  كأس  بطولة  بجحم  كبيرة  بطولة 

للشوزن.

بطاقة  خطف  إمكانية  عن  للحديث  وتطرق 

المهمة  فقال:   ..2024 باريس  ألولمبياد  تأهل 

نتمنى  استعدادتنا  قدر  على  ونحن  صعوبة، 

من  عائدون  فنحن  جيدة،  أرقام  نسجل  أن 

فترة توقف عن البطوالت، ونتمنى أن نكون في 

أفضل صورة في التحدي الكبير.

{   ماجد التميمي

االستمرار على نفس نظام الصعود والهبوط

تأجيل تقليص 
عدد فرق الدوري 

أصدرت اللجنة التنفيذية لالتحاد القطري لكرة 

القدم القرار رقم )16( لعام 2023 بشأن نظام الصعود 

والهبوط بالموسم الرياضي 2023-2022.

وبناًء على المادة رقم ) 7 ( من الئحة دوري نجوم 

QNB والمادة رقم )8( من الئحة دوري الدرجة الثانية 
للموسم الرياضي 2022/  2023 والمتضمنة نظام 

الصعود والهبوط وتقليص عدد فرق أندية الدرجة 

األولى إلى )10( فرق فقط، فقد قررت اللجنة التنفيذية 

لالتحاد القطري لكرة القدم ما يلي:

1 - تأجيل العمل بالنظام المذكور أعاله والخاص 
بتقليص عدد األندية المشاركة في دوري نجوم 

QNB، إلى 10 فرق فقط.
2 - االستمرار على نفس النظام الخاص بالصعود 

والهبوط للموسم الرياضي السابق 2021/  2022 

والعمل بأحكامه للموسم الرياضي الحالي 

2022/  2023، وذلك على النحو التالي:-
 أ.يفوز بمسابقة الدوري الفريق الذي يحرز العدد 

األكبر من النقاط.

 ب.يهبط صاحب المركز 12 في الدوري إلى الدرجة 

الثانية.

ج.يلعب الفريق صاحب المركز 11 في الدوري مباراة 

فاصلة مع صاحب المركز الثاني في دوري الدرجة 

الثانية لتحديد الفريق المشارك في دوري الموسم 

المقبل.

ختام فعاليات المؤتمر الطبي السابع
السابع  الطبي  المؤتمر  أعمال  أمس  اختتمت 

لالتحاد اآلسيوي لكرة القدم رسميًا يوم االثنين، 

أكثر  الدوحة، حيث حظي  العاصمة  وذلك في 

أحدث  على  شاملة  بإطاللة  مشارك   600 من 

التطورات في علوم وطب الرياضة.

الشيخ  من  كل  الختامي،  الحفل  وحضر 

االتحاد  رئيس  خليفة،  آل  ابراهيم  بن  سلمان 

خليفة  محمد  والسيد  القدم،  لكرة  اآلسيوي 

لمؤسسة  التنفيذي  الرئيس  السويدي، 

اسباير زون مدير عام سبيتار، ود. عبد العزيز 

لمستشفى  التنفيذي  الرئيس  الكواري،  جهام 

االتحاد  ممثل  بالن،  هاني  والسيد  سبيتار، 

القطري لكرة القدم، والسيد علي سالم عفيفة، 

نائب المدير العام ألكاديمية أسباير. 

استمر  الذي  التاريخي  الحدث  هذا  وشهد 

على  المشاركين  إطالع  أيام،  ثالثة  مدار  على 

العلمية  الممارسات  وأفضل  التحديات  أحدث 

العلمية  التطورات  جانب  إلى  والطبية، 

والتي  الرياضة،  وطب  علوم  مجال  في  الرائدة 

المستوى  استعرضها محاضرون مميزون على 

وأوراق  وندوات  محاضرات  خالل  من  العالمي 

عمل وورش عمل سريرية.

خليفة،  آل  إبراهيم  بن  سلمان  الشيخ  وأشاد   

رئيس االتحاد اآلسيوي لكرة القدم، بنجاح هذا 

الرائد  الحدث  هذا  تطور  على  وأكد  المؤتمر، 

الرائدة  الطبية  المؤتمرات  من  واحدًا  ليصبح 

ليس فقط على مستوى القارة، ولكن أيضًا على 

مستوى جميع أنحاء العالم الرياضي.

رؤيتنا  تتمثل  اآلسيوي:  االتحاد  رئيس  وقال 

التألق  يحققون  وفرقنا  العبينا  مشاهدة  في 

الطبي  والمؤتمر  الدولية،  المحافل  أكبر  في 

لالتحاد اآلسيوي لكرة القدم هو خيُر مثال على 

بتحقيق  القدم  لكرة  اآلسيوي  االتحاد  التزام 

طموحاتنا.

نكن  لم  جميعًا،  لكم  تقديري  خالص  وأضاف: 

تضحياتكم  لوال  المرحلة  هذه  إلى  لنصل 

واحترافيتكم وشغفكم والتزامكم بالهدف.

رفع  سنواصل  أننا  من  واثق  أنا  معًا،  وأوضح: 

إيمان  ولدّي  الرياضة،  وطب  علوم  في  معاييرنا 

تطورات  إلى  سيؤدي  المؤتمر  هذا  بأن  كبير 

الوقت  في  الرياضي،  الطب  في  ومثيرة  جديدة 

القدم  لكرة  اآلسيوي  االتحاد  فيه  يقوم  الذي 

الُمحسنة  المنافسات  من  جديد  عهد  بدخول 

في السنين القادمة.

االتحاد  من  بتنظيم  أقيم  الذي  المؤتمر  وشهد 

سبيتار  ومستشفى  القدم  لكرة  اآلسيوي 

واالتحاد  الرياضي  والطب  العظام  لجراحة 

القطري لكرة القدم، تواجد ما يقارب 120 خبيرًا 

يمثلون  والعلوم،  الرياضي  الطب  مجال  في 

الدولي  واالتحاد  القدم،  لكرة  اآلسيوي  االتحاد 

لكرة القدم، واالتحاد األوروبي لكرة القدم، واتحاد 

أميركا الجنوبية لكرة القدم، واالتحاد األفريقي 

إلى  الدولية،  األولمبية  واللجنة  القدم،  لكرة 

جانب مستشفى سبيتار.

د.عبد العزيز جهام الكواري

الرئيس التنفيذي لسبيتار

»حضور رئيس االتحاد اآلسيوي معالي الشيخ 

الطب  أهمية  على  آخر  تأكيد  هو  سلمان 

إحتصنته  الذي  المؤتمر  ونجاح  الرياضي 

 150 من  ازيد  بمشاركة  خاصة  الدوحة، 

من  كبير  عدد  المجال،  هذا  في  عالميا  خبيرا 

يؤكد  ما  سبيتار،  خبراء  من  هم  المتحدثين 

مكانة وريادة المستشفى الذي أضحى مرجعا 

للطب الرياضي وعلوم الرياضة. نحن فخورون 

ألنها  والتوصيات  المؤتمر  بمخرجات  جدا 

وتؤكد  الرياضي  المجتمع  احتياجات  ستلبي 

نجاح  أن  كما  الرياضي،  للطب  المحوري  الدور 

أسيويا  ليس  سبيتار  ريادة  يعزز  المؤتمر 

فحسب بل حتى في العالم، بالنظر للمحتوى 

ونوعية الحضور من نخبة الخبراء في العالم«.

رئيس االتحاد اآلسيوي 
يشيد بنجاح مؤتمر الدوحة
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محمد  ملك  »الدوحة«  حسمت  وقد   

بأقوى  الفوز  المري،  علي  حمد  علي 

التراثية  األمسية  هذه  أشواط 

األول  الشوط  تصدرها  بعد  النارية، 

لتغرد  مفتوح،  بكار  للقايا  الرئيسي 

مفتوح  بكار  للقايا  الفضية  بالشلفة 

 7:25:60 قدره  زمني  توقيت  في 

ألبناء  الرموز  أول  مهدية  دقيقة، 

وجماهير الشحانية.

محمد  ملك  »القرم«  تألق  فيما 

في  العامري،  علي  قناص  الحزمي 

حاسمًا  الرئيسي،  الثاني  الشوط 

شوط  القعدان  أشواط  بأقوى  الفوز 

قعدان  للقايا  الفضي  الخنجر 

قدره  زمني  توقيت  في  مفتوح، 

بالخنجر  ليطير  دقيقة،   7:25:51
الغالي إلى دولة اإلمارات الشقيقة.

كما توجت »غيوم« ملك مبارك محمد 

بالشلفة  العامري،  الثيماء  حسن 

الفضية للقايا بكار إنتاج، بعد فوزها 

الخامس  الرابع  الشوط  بصدارة 

قدره  زمني  توقيت  في  الرئيسي 

7:29:72 دقيقة.  كما نجح »شجاع« 
بالرشيد  عبيد  علي  حمد  ملك 

الخنجر  اقتناص  في  الكتبي، 

بعد  إنتاج،  قعدان  للقايا  الفضي 

الرئيسية،  األشواط  آلخر  تصدره 

في  الرئيسي  السادس  الشوط 

توقيت زمني قدره 7:27:86 دقيقة.

رموز العمانيات
الخطير  شعار  واصل  كما 

فاران عتيق 

الكبير  تألقه  المري،  البريد  محمد 

اللقايا، فبعد تتويجه  في منافسات 

الفترة  في  قوية  أشواط  بعدة 

المميز  الشعار  عاد  الصباحية، 

المرة  هذه  ولكن  جديد  من  للتألق 

توجت  بعدما  الرموز،  أشواط  مع 

الفضية  بالشلفة  ملكه  »الشامخة« 

المخصصة  عمانيات  بكار  للقايا 

للشوط الثالث الرئيسي في توقيت 

دقيقة،   7:24:50 قدره  مميز  زمني 

الفترة  خالل  األفضل  التوقيت  وهو 

المسائية أمس.

سلطان  سعيد  ملك  »عديم«  وفاز   

بصدارة  الشامسي،  سيف  حمد 

للقعدان  الرئيسي  الرابع  الشوط 

عمانيات، ليطير هو اآلخر بالخنجر 

إلى  عمانيات،  قعدان  للقايا  الفضي 

اإلمارات بعد رحلة مثيرة استغرقت 

من »عديم« 7:27:64 دقيقة.

متابعة جماهيرية 
لسباقات  المنظمة  اللجنة  جهزت 

التليفزيونية  الشاشات  الهجن 

منافسات  لمتابعة  »الضخمة« 

المهرجان السنوي.

أحمد  المهندس  أوضح  جانبه  من 

سالمة المشرف على شاشات النقل 

في  السباقات  بميدان  التليفزيوني 

المنظمة  اللجنة  أن  الشيحانية 

من  العديد  وفرت  الهجن  لسباق 

لمتابعة  التليفزيونية  الشاشات 

الكبير  السنوي  المهرجان  منافسات 

 60 شاشات   3 هناك  أن  إلى  مشيرًا 

و4  الرئيسية  المنصة  في  بوصة 

في  أمتار   4 في   8 عمالقة  شاشات 

وأيضا  كم   8 الـ  دورة  ونهاية  بداية 

 4 الـ  دورة  بداية  في  كبيرة  شاشة 

كم والـ 6 كم، وأيضا شاشات كبيرة 

على البوابة الرئيسية باإلضافة إلى 

2 شاشة داخل منصة التتويج. 
المشاركة  بحجم  سالمة  وأشاد 

العربية  الهجن  لمالك  الواسعة 

األصيلة سواء من قطر أو دول مجلس 

يعكس  مما  الخليجي  التعاون 

أشواط  جميع  في  المنافسة  قوة 

بصفة  الكبير  السنوي  المهرجان 

عامة واألشواط الرئيسية على الرموز 

بصفة خاصة.

شغف وحماس 
وانصارهم  المطايا  أصحاب  حرص 

بشغف  السباقات  متابعة  على 

أجل  من  له  مثيل  ال  وحماس  كبير 

بالمراكز  والفوز  بالرموز  الظفر 

بين  الكبير  الصراع  ظل  في  األولى 

كان  بلحظة  ولحظة  المتسابقين 

أجل  من  يسارعون  المشجعون 

للمطايا  الهمم  وشد  الحماس  بث 

المتسابقين  انصار  من  وكان 

يأتي  حيث  بسيارتهم.  يسرعون 

الهجن  سباقات  عاشقي  من  الكثير 

أنحاء  من  وصوب  حدب  كل  من 

هذه  لمشاهدة  الدولة 

تحظى  التي  الكبيرة  المنافسات 

بمشاركة كبيرة جدا.

الكاس  قناتا  تحرص  جانبهما  من 

التواجد  على  دائمة  بصفة  والريان 

أحداث  لنقل  الهجن  سباقات  في 

السباقات أوال بأول، حيث خصصت 

المذيعين  من  عددا  قناة  كل 

وأحداث  وقائع  لنقل  والمعلقين 

المهرجان الغالي ويشارك عدد كبير 

في  الهجن  سباقات  معلقي  من 

المهرجان 

سمو  سيف  على  الكبير  السنوي 

الدوري  قناة  خصصت  حيث  األمير، 

المعلقين  من  كبيرا  عددا  والكاس 

للتعليق على أشواط سباقات سيف 

سمو األمير الذي يحظى باهتمامات 

كبيرة.

منافسة صباحية قوية
التي  القوية  التحديات  تواصلت 

شهدتها منافسات الفترة الصباحية 

السنوي  المهرجان  لثالث 

األصيلة  العربية  الهجن  لسباق 

السمو  صاحب  حضرة  سيف  على 

أمير  ثاني  آل  حمد  بن  تميم  الشيخ 

التحدي  بميدان  المفدى،  البالد 

حيث   ،2023 مارس   6 االثنين  أمس 

كان الموعد مع أشواط اللقايا العامة 

المخصصة لهجن أبناء القبائل.

عبدالله  ملك  »غارة«  وافتتحت 

الحرسوسي،  سهيل  الزفنة  سيف 

بالشوط  بفوزها  اليوم  نواميس 

في  إنتاج  بكار  للقايا  الرئيسي  األول 

توقيت زمني قدره 7:31:16 دقيقة.

مسلم  ملك  »الهارب«  حسم  كما 

الفوز  العامري،  متعب  حمد 

الرئيسي  الثاني  الشوط  بناموس 

في  إنتاج  قعدان  للقايا  المخصص 

توقيت قدره 7:35:80 دقيقة.

منصور  ملك  »الفايزة«  حلقت  فيما 

العطية،  عبدالله  علي  عبدالله 

للقايا  الرئيسي  الشوط  بناموس 

قدره  توقيت  في  قطر  إنتاج  بكار 

7:39:06 دقيقة.
وقد شاركت في تحديات أمس أكثر 

في  تنافسوا  وقعودًا  مطية   1189 من 

أولى  أشواط   10 بواقع  شوطًا،   28
إلنتاج  تلتها  أشواط  و4  إنتاج  للقايا 

مفتوحًا،  شوطًا   14 ثم  قطر،  دولة 

وجرت جميع المنافسات من مسافة 

5 كم.

 البريد المري يتألق
تألق شعار محمد فاران عتيق البريد 

صباح  منافسات  خالل  بقوة  المري، 

بناموسين  الفوز  من  وتمكن  أمس 

الثاني  الشوط  ناموس  هما  قويين 

عشر المخصص للقايا قعدان إنتاج 

قطر عن طريق »العديد« الذي تصدر 

قدره  زمني  بتوقيت  القوي  الشوط 

7:41:20 دقيقة.
للبريد  »شواهين«  تحسم  أن  قبل 

الشوط  بناموس  الفوز  أيضا 

للقايا  المخصص  عشر  الخامس 

قدره  زمني  توقيت  في  مفتوح  بكار 

»ظبيان«  واختتم  دقيقة.    7:42:42
المزروعي،  براك  بلوش  ساري  ملك 

بالفوز  الرئيسية  األشواط 

بناموس الشوط السادس عشر 

للقايا  كرئيسي  المخصص 

توقيت  في  مفتوح  قعدان 

 7:37:16 قدره  زمني 

دقيقة.

أقوى المنافسات في أغلى البطوالت
في ثالث أيام مهرجان سمو األمير للهجن

تواصلت أمس بميدان الشحانية، 
منافسات ثالث أيام المهرجان السنوي 
الكبير لسباق الهجن العربية األصيلة 

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

المفدى، وكانت اإلثارة مساء أمس 

االثنين حاضرة بقوة، في المنافسة 
المخصصة ألشواط الرموز الفضية 

والجوائز المليونية التي كان لها أثر 
كبير في إشعال حماس المضمرين، 

رغبة منهم في الفوز والتتويج برمز 
من رموز هذا المهرجان السنوي الكبير 

الذي يسعى الجميع لحفر أسمائهم 
في سجالته المشرفة.

كتب          عوض الكباشي

»الدوحة« لمحمد علي المري تغرد بشلفة البكار مفتوح
} تصوير- عباس علي


