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تواصل منافسات دوري شباب قطر
تواصلت منافسات األسبوع الثالث من دوري شباب قطر »النسخة 

السابعة«، والتي ينظمها ويشرف عليها االتحاد القطري للرياضة للجميع، 

تحت مظلة وزارة الرياضة والشباب، على مالعب التدريب بنادي السد 

الرياضي، وسط تنافس قوي بين الفرق المشاركة، وقد أسفرت مباريات 

الجولة الخامسة لدورالمجموعات، عن فوز فريق المعمورة على فريق 

المفير بثالثية مقابل هدف واحد،، كما تفوق فريق المايدة على معهد 

الشرطة بهدفين مقابل هدف، بينما فاز فريق برزان على نظيره أم بركة 

بثالثة أهداف مقابل هدف، وانتهت المباراة الرابعة بتغلب فريق الكأس على 

الحزم بثالثة أهداف مقابل هدفين.

أمام بايرن ميونيخ اليوم بدوري األبطال

سان جيرمان يخوض مباراة الموسم
مباراة  الفرنسي  جيرمان  سان  باريس  يخوض 

األلماني  ميونيخ  بايرن  أرض  على  اليوم  »موسمه« 

كرة  في  أوروبا  أبطال  دوري  نهائي  ثمن  إياب  في 

عقر  في  ذهابًا  خسارته  قلب  عن  باحثًا  القدم، 

هجومه  لنجم  الجيدة  »الفورمة«  على  ومعّواًل  داره 

التفّوق  فرنسا  بطل  على  ويتعّين  مبابي.   كيليان 

بهدف  ذهابًا  خسارته  لقلب  البافاري،  الفريق  على 

عدم  بغية  كومان،  كينغسلي  السابق  العبه 

غرار  على  النهائي،  ثمن  الدور  في  مجددًا  اإلقصاء 

العام الماضي عندما وّدع أمام ريال مدريد اإلسباني 

البطل.  وبعد إقصائه من مسابقة الكأس المحلية 

أمام غريمه مرسيليا، سيبقى للفريق ساحة الدوري 

مرسيليا،  عن  مريح  بفارق  يتصدر  حيث  المحلي 

بحال توديعه اليوم من المسابقة القارية األولى.

سان  بمنح  قطر،  مونديال  هداف  مبابي،  ويحلم 

يتمكن  لم  إنجاز  وهو  األول،  القاري  اللقب  جيرمان 

مطلع  فرنسا  في  مرسيليا  سوى  تحقيقه  من 

تسعينيات القرن الماضي.

خسارة  بعد  جزئيًا  معنوياته  جيرمان  سان  رفع   

نهائي لشبونة، بإقصائه بايرن من ربع نهائي 2021 

على  يعّول  وهو  ذهابًا،  مبابي  من  ثنائية  بفضل 

األرجنتيني  العالم  بطل  لزميله  القاتلة  التمريرات 

مع  سابقًا  المجد  عرف  الذي  ميسي  ليونيل 

في  بايرن  يمّر  المقابل،  في  اإلسباني.  برشلونة 

لمهاجمه  التسجيل  شهية  انفتاح  مع  جيدة،  فترة 

الكاميروني إريك ماكسيم تشوبو-موتينج صاحب 

من  وخمسة  مباريات  سبع  آخر  في  أهداف  أربعة 

المتألق كومان، علمًا أن األخيرين حمال سابقًا ألوان 

مع  معركة  يخوض  الذي  الفريق  جيرمان.   سان 

بوروسيا دورتموند على صدارة »بوندسليجا« التي 

هيمن عليها في العقد األخير، عّزز صفوفه بالمهاجم 

الهولندي  الدفاع  وقلب  ماني  ساديو  السنغالي 

ماتيس دي ليخت، الستعادة اللقب القاري.

دوري  إلى  للتأهل  يقاتالن  فريقين  بين  مباراة  وفي 

األبطال الموسم المقبل، يبحث توتنهام اإلنجليزي 

اإليطالي  ميالن  أرض  على  ذهابًا  خسارته  قلب  عن 

بهدف.

أمام  مفاجئة  بخسارة  »اللومباردي«  الفريق  ُمني 

فيورنتينا في الدوري المحلي، ليتساوى مع روما في 

أرض  على  فسقط  توتنهام،  أما  الخامس..  المركز 

مقربة  على  الخامس  ليفربول  وبات  ولفرهامبتون 

ثالث نقاط منه مع مباراة مؤجلة.
{  من مباراة الذهاب

العنابي الشاب يسقط أمام أستراليا بالتسعة

خـســـارة كــارثيــة.. !
العنابي  منتخبنا  لها  تعرض  كارثية  خسارة 

في  حاليا  المقامة  آسيا،  بكأس  عاما   20 تحت 

األسترالي  نظيره  أمام  خسر  حيث  أوزبكستان، 

جمعهما  الذي  اللقاء  في  لهدف،  أهداف  بتسعة 

منافسات  من  واألخيرة  الثالثة  الجولة  في  أمس 

البطولة. الثانية من  المجموعة 

اإلطالق  على  مقبولة  غير  الهزيمة  تلك  شك  وبدون 

ألن المنتخب العنابي الشاب كان من المفترض 

أن يذهب للمنافسة على بطاقة التأهل بالبطولة 

لكأس  التأهل  بطاقة  على  المنافسة  وكذلك 

مطلقًا  ترق  لم  والنتائج  األداء  لكن  المقبل،  العالم 

الذي يفتح المجال  األمر  للمستوى المطلوب، وهو 

الجهاز  التساؤالت حول عمل  الكثير من  أمام طرح 

قام به من تحضيرات وتجهيزات، فمن  وما  الفني 

المنتخب بهذه الصورة في  أن يظهر  المقبول  غير 

بطولة  لقب  األول  العنابي  المنتخب  يحمل  وقت 

أن  المفترض  من  وكان   ،2019 بها  توج  التي  آسيا 

المخزون  بمثابة  عاما   20 تحت  منتخب  يكون 

األول،  للمنتخب  جديدة  عناصر  سيضخ  الذي 

مرض  غير  أمر  أوزبكستان  في  حدث  ما  لكن 

منصات  عبر  الجماهير  غضب  أثار  وقد  مطلقًا، 

يصدق  لم  البعض  أن  بل  االجتماعي،  التواصل 

العاجل  التدخل  اآلن  المهم  ومن  النتيجة،  تلك 

إلعادة األمور إلى وضعها الطبيعي من جديد.

المطلوب  المستوى  يقدم  لم  الشاب  العنابي 

وخرج  المجموعات  دور  في  فوز  أي  يحقق  ولم 

للمدرب  بصمات  إي  تظهر  ولم  الوفاض،  خالي 

حيث  غونزاليس،  اباديا  ايناكي  اإلسباني 

إيران بهدف نظيف،  أمام  األولى  الجولة  خسر في 

لهدف،  بهدفين  فيتنام  أمام  بالخسارة  وأعقبها 

أهداف  بتسعة  أمس  استراليا  أمام  الخسارة  ثم 

مقابل هدف وحيد.

أمام  يذكر  مستوى  أي  الشاب  العنابي  يقدم  ولم 

المنتخب  هدف  سجل  حيث  أمس،  استراليا 

أهداف  سجل  فيما  د2،  عصام  مصطفى  الوحيد 

الغريب  حسن  من:  كل  األسترالي  المنتخب 

 ،)13( مرماه  في  خطأ  القطري  المنتخب  العب 

وأوليفرا   ،)25( رودريغيز  ورافائيل   ،)21( وودونيل 

وجابريل   ،)76( ويل  وجون  و76(،   39( هدفين 

 90( وبادوالتو   ،)90( وجودوين   ،)79( بوبوفيتش 

األسترالي  المنتخبان  ضمن  قد  وكان   .)2  +
من  النهائي  ربع  الدور  إلى  التأهل  واإليراني 

األهداف  بفارق  العنابي،  مجموعة  عبر  البطولة 

الثالثة  المنتخبات  بين  المباشرة  المواجهات  في 

وتبلغ  القدم،  لكرة  اآلسيوي  االتحاد  تعليمات  وفق 

العالم  كأس  نهائيات  األولى  األربعة  المنتخبات 

الفترة  خالل  إندونيسيا  في  ستقام  التي  للشباب 

20 مايو و11 يونيو المقبلين. ما بين 

ما حدث في أوزبكستان يدق ناقوس الخطر ويتطلب تدخال عاجالمنتخبنا فشل في تحقيق أي فوز بكأس آسيا وخرج بصورة مؤسفة

عادل النجار كتب

اللجنة األولمبية تحتفل 
باليوم العالمي للمرأة

احتفلت اللجنة األولمبية القطرية باليوم 

العالمي للمرأة على ميدان لونجين الشقب 

الدوحة أمس، ذلك تقديرًا للمرأة القطرية ودورها 

المحوري في كافة قطاعات المجتمع وباألخص 

الرياضي.

وشهدت احتفالية اللجنة األولمبية القطرية 

باليوم العالمي للمرأة جلسة حوارية بمشاركة 

عدد من الشخصيات الرياضية البارزة ومنها 

نجمة األدعم للمبارزة لينا البوعينين، وعداءة 

األدعم مريم فريد، والناشطة في المجال 

 Wyld الرياضي هيا بورشيد مؤسس مركز

للسيدات، كما استهدفت الجلسة الحوارية 

محاور عدة من ضمنها سرد قصص النجاح، 

والتغلب على الضغوطات، وحث األجيال 

الصاعدة من الفتيات لتحقيق أهدافهن.

كما تضمنت هذه االحتفالية حصة تدريبية 

في اإلحماء استعدادًا لفعالية الجري تحت 

إشراف مركز Wyld Gym قبل إقامة سباق 

الجري الرسمي للسيدات والفتيات على 

مسافتي: )2.5 كم و5 كم( الذي تم بمشاركة 

كبيرة من محبي رياضة الجري من الفتيات 

ومن مختلف الفئات العمرية.

السد يضرب المرخية برباعية
على  الفوز  السد  فريق  حقق 

رد،  دون  أهداف  بأربعة  المرخية 

جمعتهما  التي  المباراة  خالل 

بن  عبدالله  استاد  على  أمس 

ضمن  الدحيل  بنادي  خليفة 

عشر  الستة  دور  منافسات 

لكرة  األمير  سمو  كأس  ببطولة 

القدم.

من  كل  السد  رباعية  سجل 

وعلي  د11،  بونجاح  بغداد 

سانتي  واإلسباني  د32،  أسد 

الجديد  والوافد  د62،  كازورال 

ركلة  من  د9+90  الكعبي  أيوب 

لدور  بذلك  السد  ليتأهل  جزاء، 

سمو  كأس  ببطولة  الثمانية 

المرخية  ودع  حين  في  األمير 

البطولة.

خالل  طوياًل  ينتظر  لم  السد 

المباراة من أجل الوصول لشباك 

األسلوب  وضح  حيث  المرخية، 

في  السداوي  للزعيم  الهجومي 

للمرخية،  دفاعي  التزام  مقابل 

خط  العب  توريس  مهارات  لكن 

كرة  وتمريره  البرازيلي،  الوسط 

دفاع  خلف  عفيف  ألكرم  رائعة 

األفضلية  السد  منح  المرخية 

قوية  كرة  عفيف  سدد  عندما 

مرمى  حارس  لها  تصدى 

ارتدت  الكرة  لكن  المرخية، 

الكرة  الذي وضع  لبغداد بونجاح 

المرمى  حارس  فوق  من  ببراعة 

ومنح السد التقدم د11.

ضغطه  السد  بعدها  واصل 

التقدم،  تعزيز  أجل  من  القوي 

تشكيل  المرخية  حاول  وقت  في 

خالل  من  السد  على  خطورة 

دفاع  لكن  المرتدة،  الهجمات 

في  كانا  مرماه  وحارس  السد 

من  الزعيم  وتمكن  الموعد، 

عمل  بعد  النتيجة  مضاعفة 

على  وتمريرة  كبير  جماعي 

عفيف  ألكرم  األيسر  الجانب 

الذي مرر كرة رائعة وضعت علي 

الخالي  المرمى  مواجهة  في  أسد 

ولم يجد أي صعوبة في تسجيل 

الهدف الثاني د32.

على  سداويًا  خرج  األول  الشوط 

ولم  والنتيجة،  األداء  مستوى 

بل  بالثنائية  السد  يكتف 

هدف  لتسجيل  الضغط  واصل 

واألقوى  األفضل  أنه  خاصة  ثالث 

اإلسباني  وتمكن  اللقاء،  خالل 

كازورال  سانتي  المخضرم 

الخاصة  بصمته  وضع  من 

د62،  الثالث  الهدف  بتسجيله 

مستغاًل تمريرة رائعة من بغداد 

اليسرى  بقدمه  فسدد  بونجاح، 

شباك  سكنت  صاروخية  كرة 

المرخية وحسمت األمور للسد.

الزعيم دفع بالوافد الجديد أيوب 

الكعبي والحت له بعض الفرص 

بالشكل  يستغلها  لم  لكن 

الصحيح، في الوقت الذي كانت 

محدودة  المرخية  محاوالت 

صاروخية  تسديدة  أبرزها  لكن 

في  ضربت  فتوحي  إلدريس 

للخارج،  ومرت  السد  عارضة 

حملت  األخيرة  اللحظات  لكن 

تمكن  السد،  لصالح  جزاء  ركلة 

أيوب الكعبي من وضعها بطريقة 

رائعة في شباك المرخية د9+90 

ليمنح السد الهدف الرابع ويؤكد 

انتصاره وتأهله للدور المقبل.

تأهل لدور الثمانية 
بكأس سمو األمير

ك������ي������روش ح�������اض�������رًا ف������ي ال����ل����ق����اء
مدرب  كيروش  كارلوس  البرتغالي  المدرب  حرص 

السد  مباراة  في  الحضور  على  األول  الوطني  منتخبنا 

والمرخية أمس، من أجل تدوين بعض المالحظات على 

أداء عناصر الفريقين بصورة عامة والسد بشكل خاص، 

عديدة  عناصر  على  الوطني  المنتخب  يعتمد  حيث 

في  التواجد  على  العنابي  مدرب  اعتاد  وقد  السد،  من 

المباريات المختلفة من أجل تكوين رؤية عامة عن قدرات 

الالعبين استعدادا للمرحلة القادمة.

{  ايناكي اباديا مدرب العنابي الشاب
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ضمن بطولة 

روسيتي يتوج بذهبية فردي االسكيتكأس العالم للشوزن

ومثيرة،  قوية  أمس  منافسات  وجاءت 

والرابعة  الثالثة  الجولتين  اقامة  وشهدت 

تنافس خاللها الرماة والراميات على رماية 

50 طبقا ليصعد إثرها الثمانية األوائل الى 
وأصحاب  األبطال  لتحديد  النهائي  جولة 

المراكز الثالثة األولى، حيث فاز االيطالي 

حل  أن  بعد  بالذهبية  روسيتي  جابريال 

بالمركز األول لجولة النهائي متقدما على 

األميركي فينسن هانكوك الذي حل ثانيا 

االيطالي  وجاء  الفضية،  الميدالية  ونال 

اآلخر لود لويجي بالمركز الثالث وحصد 

البرونزية.

وفي فئة فردي السيدات، توجت االميركية 

بعد  االسكيت  بذهبية  رود  كيمبرلي 

النهائي،  لجولة  األول  بالمركز  حلت  أن 

سامنتا  لمواطنتها  الوصافة  مركز  تاركة 

ونالت  بالفضية،  فازت  التي  سيمونتون 

الميدالية  سيشوتي  سيمونا  االيطالية 

البرونزية بعد أن حلت بالمركز الثالث.

ابراهيم  مشعل  الفائزين  بتتويج  وقام 

للرماية  القطري  االتحاد  رئيس  النصر 

للبطولة،  العام  المدير  والسهم  والقوس 

نائب  السليطي  شاهين  جاسم  والسيد 

المدير العام للبطولة، وويلي جريل االمين 

العام لالتحاد الدولي للرماية.

العالم  كأس  بطولة  منافسات  وتتواصل 

اإلسكيت  مسابقة  بإقامة  اليوم،  للشوزن 

أما  الفائزين،  تتويج  يليها  مختلط،  فرق 

مسابقة التراب فستنطلق غدا الخميس 

إقامة  تليها  الرسمية،  التدريبات  بإقامة 

المنافسات يومي الجمعة والسبت لفئتي 

الرجال والسيدات، على أن تقام منافسات 

مارس،   12 األحد  يوم  مختلط  فرق  التراب 

منافسات  على  الستار  إثرها  ليسدل 

 10 البطولة ويشارك األدعم في البطولة بـ 

رماة، بواقع 5 رماة في مسابقة التراب، و5 

في مسابقة اإلسكيت.

وتشهد البطولة مشاركة 8 حكام من قطر 

والسعودية  ألمانيا  مختلفة،  دول  من  و7 

الشارة  لديهم  كلهم  والكويت  واإلمارات 

الدولية، باإلضافة إلى تطبيق آخر قوانين 

االتحاد الدولي للعبة، حيث يبحث الرامي 

العالم  كأس  بطولة  في  مشاركته  خالل 

البطوالت  بخالف  وهذا  دولي،  إنجاز  عن 

الدولي،  تصنيفه  نقاط  ورفع  المفتوحة 

آمال في حصد بطاقة تأهل لألولمبياد.

وأبدى الرامي اإليطالي جابريال روسيتي، 

بالميدالية  بتتويجه  سعادته  بالغ  عن 

ببطولة  اإلسكيت  مسابقة  في  الذهبية 

كأس العالم للشوزن الدوحة 2023..

وقال روسيتي في تصريحاته عقب ختام 

مراسم التتويج: هذا اليوم مميز وهام جدا 

ميداليتي  فيه  أحرزت  ألنني  لي  بالنسبة 

العالم  كأس  بطولة  في  األولى  الذهبية 

الميدالية  حققت  أن  بعد  للشوزن، 

دي  ريو  األولمبية  األلعاب  في  الذهبية 

في  الذهبية  والميدالية   2016 جانيرو 

بطولة أوروبا عام 2021.

في مهرجان سمو األمير للهجن

الرموز الفضية بين »الشعارات القوية«

بين  التنافس  وتيرة  وارتفعت 

الشعارات العمالقة في ختام منافسات 

أبناء  لهجن  بالنسبة  األولى  المرحلة 

الرموز  أشواط  في  وخاصة  القبائل، 

جوائز  لها  خصصت  التي  الرئيسية 

بين  الحماس  درجة  رفعت  مليونية 

المضمرين إلى أقصى درجاتها.

نخبة  تواجد  التنافس  حدة  من  ورفع 

تحمل  التي  الخليجية  الهجن  من 

والتي  واأللوان،  الشعارات  من  العديد 

مجلس  دول  مختلف  من  قدمت 

المجد  عن  بحثًا  الخليجي  التعاون 

التحدي وفي مهرجان كبير  في ميدان 

هو  الجميع  على  غاليًا  اسمًا  يحمل 

تميم  الشيخ  المفدى  األمير  سمو  اسم 

بن حمد آل ثاني، حفظه الله ورعاه.

األكبر  التواجد  اإلماراتية  للهجن  وكان 

عدد  بأكبر  ممثلة  اليوم،  أشواط  في 

ترضى  ال  التي  النوعية  المطايا  من 

الصدارة،  عن  دائما  وتبحث  بالفوز  إال 

أبناء  لهجن  كبيرًا  ندًا  وكانت 

األخرى  هي  تملك  التي  الشحانية 

على  قادرة  ومميزة  قوية  نوعيات 

كافة  في  السيطرة  وفرض  المنافسة 

الميادين الداخلية والخارجية.

قوي  تواجد  المملكة  لهجن  كان  كما 

الثالث  للضلع  كممثل  األخرى  هي 

قطر  من  المكون  الرهيب  المثلث  في 

تواجدت  وأيضا  والسعودية،  واإلمارات 

هجن أبناء سلطنة عمان بقوة وكذلك 

الكويتية. الهجن 

بحكم  اإلمارات  هجن  واستحوذت 

قوية  رموز  ثالثة  على  الكمي،  تفوقها 

مساء  الفضية  الجذاع  منافسات  في 

بالشلفة  الفوز  حققت  بعدما  أمس، 

الفضية للجذاع بكار مفتوح عن طريق 

»رعود« ملك صالح محمد صالح نصره 

بالخنجر  الفوز  وكذلك  العامري، 

عن  عمانيات  قعدان  للجذاع  الفضي 

سلطان  محمد  ملك  »ضاري«  طريق 

بالشوط  الفائز  الكتبي،  مرخان  مطر 

قعدان  للجذاع  الرئيسي  الرابع 

بالشلفة  الفوز  أخيرًا  ثم  عمانيات، 

بواسطة  إنتاج،  بكار  للجذاع  الفضية 

حمد  راشد  حمد  ملك  »رصاصة« 

رصاصة  أطلقت  التي  الكتبي،  غدير 

الشوط  في  منافسيها  على  الرحمة 

الصدارة  لتحسم  الرئيسي  الخامس 

والناموس.

المملكة  أبناء  هجن  سجلت  فيما 

المميز  حضورها  السعودية  العربية 

ومميز  قوي  برمز  بفوزها  أيضًا، 

بكار  للجذاع  الفضية  الشلفة  هو 

»الكايدة«  انتزعتها  التي  عمانيات، 

المملوك  المميز  األزرق  بشعارها 

عبدالعزيز  موسى  عبدالعزيز  للسيد 

الفوز  »الكايدة«  وحسمت  الموسى، 

بالشوط الثالث الرئيسي.

ثنائية قطرية قوية
فيما تألقت الهجن القطرية وكان ألبناء 

الشحانية تواجد قوي ومؤثر في كافة 

»شغموم«  وتمكن  الرئيسية،  األشواط 

الجربوعي  هادي  محمد  مبارك  ملك 

للهجن  الرموز  أول  انتزاع  من  المري، 

القطرية مساء اليوم، بفوزه بأقوى رموز 

الفضي  الخنجر  انتزع  بعدما  القعدان 

المخصص  مفتوح،  قعدان  للجذاع 

توقيت  في  الرئيسي  الثاني  للشوط 

زمني قوي ومميز قدره 8:58:65 دقيقة، 

منافسات  في  األفضل  التوقيت  وهو 

أمس.

سالم  دائمًا  المتألق  شعار  واصل  كما 

علي متعب الصعاق، تألقه الكبير هذا 

الخنجر  اقتناص  من  وتمكن  الموسم، 

الفضي للجذاع قعدان إنتاج، عن طريق 

»لطام« الفائز بآخر األشواط الرئيسية.

الشوط الرئيسي للبكار إنتاج
علي  محمد  ملك  »بحور«  نجحت   

بالظفر  الجحافي،  سليم  سعيد 

للجذاع  الرئيسي  الشوط  بناموس 

األول  بالشوط  فوزها  بعد  إنتاج،  بكار 

منافسات  انطالقة  في  الرئيسي، 

مهرجان  أيام  لرابع  الصباحية  الفترة 

سيف  على  األصيلة  العربية  الهجن 

تميم  الشيخ  السمو  صاحب  حضرة 

المفدى،  البالد  أمير  ثاني  آل  حمد  بن 

بالشوط  الفوز  »بحور«  وحققت  أمس، 

الرئيسي للبكار إنتاج   

مبارك  عبدالله  ملك  »ناصي«  تألق  كما 

الشوط  في  العامري،  عثعيث  مسلم 

للجذاع  المخصص  الرئيسي  الثاني 

بصدارة  الفوز  حاسمًا  إنتاج،  قعدان 

قدره  زمني  توقيت  في  القوي  الشوط 

»الريم«  وحسمت  دقيقة.   9:12:75
الفوز  الشرقي،  صالح  حمد  علي  ملك 

المخصص  الخامس  الشوط  بناموس 

اقتنص  كما  قطر،  إنتاج  بكار  للجذاع 

أبوشارب  علي  محمد  ملك  »هياض« 

المري، الفوز بناموس الشوط السادس 

الرئيسي للجذاع قعدان إنتاج قطر

رئيسي المفتوح
سليم  حمد  ملك  »الهدة«  استطاعت 

ناموس  انتزاع  العامري،  حربي 

فوزها  بعد  المفتوحة،  األشواط  أقوى 

المخصص  التاسع  الشوط  بناموس 

في  مفتوح  بكار  للجذاع  كرئيسي 

كما  دقيقة.   9:16:62 قدره  توقيت 

حسم »عرب« ملك سالم محمد سعيد 

الشوط  بناموس  الفوز  المنهالي، 

العاشر المخصص كرئيسي للجذاع 

قعدان مفتوح.

تواصلت منافسات 
المهرجان السنوي لسباق 

الهجن العربية األصيلة 
على سيف حضرة صاحب 

السمو الشيخ تميم بن 
حمد آل ثاني أمير البالد 

المفدى، حيث كان 
الموعد مساء أمس مع 

األشواط المليونية والرموز 
الفضية المخصصة 

ألشواط الجذاع العامة 
الخاصة بهجن أبناء 

القبائل من مختلف دول 
مجلس التعاون الخليجي.

كتب      عوض الكباشي

} تصوير- عباس علي

جاسم السليطي:

المـنـافـســـة 
جــاءت قـويــة

 أكد جاسم شاهين السليطي نائب المدير العام 

لبطولة كأس العالم للشوزن، أن منافسات 

االسكيت جاءت قوية.

وقال السليطي في تصريحات صحفية له: 

الشوط األخير من المنافسات هو من حسم 

اللقب، ألن األجواء كانت رائعة والرؤية في ميادين 

لوسيل استثنائية.

وأضاف: البطل األميركي فينسون هانكوك متعود 

على التواجد دائما في المقدمة، لكن أمس وجد 

منافسة قوية من ابطال إيطاليا، الذين حاصروه 

في النهائي وتحصل في األخير جابريال روسيتي 

على الميدالية الذهبية.

وتابع: اليوم سيكون الموعد مع مسابقة فرق 

مختلط، وهي فرصة لمن يسعفه الحظ في 

الوصول لمنصة التتويج بالتعويض فيها.

وأشار إلى أن االتحاد الدولي للرماية أشاد بشكل 

كبير بالتنظيم الرائع لبطولة كأس العالم، وهذا 

ينطبق على المشاركين، وهذا ليس جديدا على 

قطر.

كيمبرلي:

تتويج 
له طعم خاص

تحدثت األميركية كيمبرلي رود، 

على أهمية اإلنجاز الذي حققته 

بفوزها بالميدالية الذهبية في 

بطولة كأس العالم للشوزن 

الدوحة 2023. وقالت كيمبرلي في 

تصريحات صحفية: شاركت في 

العديد من بطوالت العالم وأحرزت 

فيها العديد من الميداليات، ولكن 

التتويج الذي حققته له طعم 

خاصة ألنه جاء عقب منافسة 

قوية مع مجموعة من البطالت 

الممييزات. وأضافت: التنظيم 

كان رائعًا حيث تم توفير كل 

المتطلبات واألجواء المناسبة 

للمشاركين لكي يخوضوا 

المنافسات في أحسن الظروف. 

وختمت: المنافسة كانت قوية في 

الجولة النهائية، وسط رغبة كل 

البطالت للصعود لمنصة التتويج.

حصد اإليطالي جابريال روسيتي ذهبية فردي الرجال 
لمسابقة االسكيت، ضمن بطولة كأس العالم للشوزن 

2023، المقامة حاليا بمجمع ميادين لوسيل للرماية باالتحاد 
القطري للعبة، وتستمر حتى 12 مارس الجاري، بمشاركة 
465 راميا ورامية، يمثلون 63 دولة، من ضمنهم 30 بطال 

أولمبيا وعالميا، فيما فازت االميركية رود كيمبرلي ذهبية 
فردي السيدات لمسابقة االسكيت.

كتب          وحيد بوسيوف
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تأهل لربع نهائي أغلى البطوالت لمواجهة الدحيل

السيلية يطيح بالريان من كأس األمير
نهائي  ربع  إلى  السيلية  نادي  تأهل 

كأس سمو األمير، بعد تفوقه أمس 

 ،1 /  2 بنتيجة  الريان  على  الثالثاء، 

استاد  على  أقيمت  التي  المباراة  في 

سحيم بن حمد بنادي قطر.

من  كل  السيلية  هدفي  وسجل 

السويدي كارلوس ستراندبيرج في 

محمدي  مهرداد  واإليراني   9 الدقيقة 

في الدقيقة 79.

الوحيد  الريان  هدف  سجل  بينما 

في  بولي  يوهان  اإليفواري  الالعب 

الدقيقة 26.

ربع  الدور  في  السيلية  وسيواجه 

النهائي، حامل اللقب ومتصدر دوري 

نجوم QNB نادي الدحيل.

الثاني  الظهور  المباراة  وشهدت 

بوفال  سفيان  المغربي  للدولي 

الريان،  بقميص  الموسم  هذا 

األخيرة  المباريات  في  غيابه  بعد 

لها  تعرض  التي  اإلصابة  بسبب 

المباراة  بداية  العربي.  مباراة  خالل 

حيث  الفريقين،  بين  مثيرة  كانت 

الكرة،  على  يسيطر  أن  الريان  حاول 

مع  كبير  بحذر  السيلية  لعب  فيما 

الهجمات  محاولة االعتماد أكثر على 

المرتدة.

العبي  لدى  كبيرة  رغبة  وظهرت 

السيلية لتسجيل هدف مبكر، وهو 

9 عبر مهاجمه  الدقيقة  ما تحقق في 

ستراندبيرج  كارلوس  السويدي 

بعد تمريرة من سعد الصوان.

هدف  على  يرد  أن  الريان  وحاول 

األخطاء  استغالل  محاواًل  الريان، 

الفردية من جانب العبي السيلية.

عبر   26 الدقيقة  في  الريان  وتمكن 

من  أولى  محاولة  بعد  بولي،  يوهان 

حارس  لها  تصدى  منصور  تميم 

محمد،  عبدالرحمن  السيلية  مرمى 

لتعود الكرة للمهاجم اإليفواري بولي.

وكاد السيلية يضيف الهدف الثاني 

في  محمد  مصطفى  طريق  عن 

الدقيقة 35 برأسية مرت بقليل على 

القائم األيمن لحارس مرمى الريان.

تبقى  فيما  النتيجة  تتغير  ولم 

انتهى  الذي  الشوط،  هذا  عمر  من 

بالتعادل اإليجابي هدف لكل فريق.

مدربا  قام  الثاني  الشوط  بداية  ومع 

حيث  تغييرين،  بإجراء  الفريقين 

الالعبين  كوردوفا  نيكوالس  أدخل 

مكان  جمعة  ومحمد  بوفال  سفيان 

مفتاح  وخالد  منصور  تميم  من  كل 

سامي  قام  فيما   ،58 الدقيقة  في 

مهرداد  الثنائي  بادخال  الطرابلسي 

محمدي وحسن أحمد مكان الالعبين 

هدف  مسجل  وكارلوس  علي  هادي 

التقدم للسيلية في الشوط األول.

الهدف  يسجل  عوض  موفق  وكاد 

الثاني في الدقيقة 67 بعد توغله في 

حارس  خروج  لكن  الجزاء،  منطقة 

الوقت  في  كان  السيلية  مرمى 

فرصة  الريان  على  مفوتا  المناسب 

تسجيل هدف التقدم.

إضافة  من  محمدي  مهرداد  وتمكن 

الدقيقة  في  للسيلية  الثاني  الهدف 

من  للريان  كبير  تراجع  وسط   ،79
حيث األداء.

من  تبقى  فيما  النتيجة  تتغير  ولم 

السيلية  بفوز  لتنتهي  المباراة،  عمر 

بنتيجة 2 / 1.

كتب            وحيد بوسيوف

لحساب الدور »16« من أغلى البطوالت

»نارية« بين الوكرة والشحانية

يلتقي الوكرة مع الشحانية على استاد 

حمد بن خليفة، في الساعة 4:45 مساء 

عشر  الستة  الدور  مباريات  ضمن  اليوم 

لكرة  األمير  سمو  كاس  منافسات  من 

القدم.

جاهزية  أكثر  يبدو  الوكرة  فريق 

في  الصحوة  سجل  أن  بعد  وتحضيرا، 

سلسلة  منهيًا  الدوري  من  الـ16  الجولة 

متجاوزا  فوز،  دون  مباريات  خمس  من 

رصيده  ليرفع  نظيفة  برباعية  المرخية 

إلى النقطة 23 مستعيدًا المركز الرابع، 

االسماء  من  العديد  المدرب  ويمتلك 

مواجهة  في  الفارق  صناعة  على  القادرة 

اليوم.

فريق  اليوم  لقاء  في  الثاني  الطرف 

بدوري  المركزالثالث  يحتل  الشحانية 

14 نقطة وبفارق  الدرجة الثانية برصيد 

شهد  حيث  الثاني  معيذر  عن  نقطتين 

نتائجه  في  ملحوظا  إيجابيًا  تطوًرا 

مؤخرًا.

بعقلية  الشحانية  سيدخل  حيث 

أمام  المباراة  صعوبة  رغم  االنتصار 

في  الرابع  المركز  يحتل  الذي  الوكرة 

دوري نجوم قطر برصيد 23 نقطة، ولكن 

الجهاز الفني بالنادي جهز الالعبين بدنيًا 

المنتظر  األداء  تقديم  أجل  من  وفنيًا 

وقيمتها  وزنها  لها  بطولة  في  والمطلوب 

وتعتبر غالية على جميع الفرق

أكد اإلسباني ألفارو ميخيا المدير الفني 

للفريق األول لكرة القدم بنادي الشحانية 

دور  في  الوكرة  لمالقاة  الفريق  جاهزية 

األمير  كأس  منافسات  من  عشر  الستة 

ملعب  على  ستقام  التي  المباراة  في 

تمام  في  األهلي  بالنادي  خليفة  بن  حمد 

الساعة 4 و45 دقيقة مساًء.

مدرب  لوبيز  ماركيز  اإلسباني  أكد 

الوصول  هو  فريقه  هدف  أن  الوكرة، 

لنهائي بطولة كأس أمير قطر.

الصحفي  المؤتمر  خالل  لوبيز  وقال 

الشحانية  ضد  الوكرة  لمباراة 

تحظى  بطولة  في  كبيرة  »طموحاتنا 

في  واألهمية  الخصوصية  من  بالكثير 

الكرة القطرية«.

أخرى  خطوة  للتقدم  »نسعى  وتابع 

بعدما  قطر،  أمير  كأس  منافسات  في 

الماضية  النسخة  نهائي  نصف  بلغنا 

وخسرنا أمام الغرافة«.

{ الوكرة يسعى للفوز على الشحانية اليوم

   كتب        عوض الكباشي

العربي يخشى مفاجآت الشمالاليوم على استاد ثاني بن جاسم
يستضيف استاد ثاني بن جاسم في تماما 

مواجهة  اليوم،  مساء  والنصف  السابعة 

دور  منافسات  ضمن  الشمال،  العربي 

الستة عشر ببطولة كأس سمو األمير.

رغبة  وسط  اللقاء  الفريقين  كال  يدخل 

مشوار  وإكمال  الفوز  تحقيق  في  مشتركة 

العربي  يتطلع  حيث  الغالية،  البطولة 

برصيد  الدوري  في  الثاني  المركز  صاحب 

أمام  األخيرة  الخسارة  لتجاوز  نقطة،   31
يأمل  بالمقابل  لثالثة،  بهدف  الدحيل 

فوزه  حقق  بعدما  الصحوة  تأكيد  الشمال 

األول منذ أكثر من سبع جوالت عندما تجاوز 

نادي قطر بثالثية نظيفة ليرفع رصيده إلى 

النقطة 14 في المركز التاسع.

قوية  مواجهة  أمام  أننا  إلى  تشير  الدالئل 

للغاية، وتبدو حظوظ العربي أكبر من واقع 

ما  دائما  لكن  الموسم  هذا  الفريقين  نتائج 

تبقى مثل هذه المباريات ذات طابع خاص، 

يتميزان  فريقين  بين  ألنها  فقط  ليس 

كاس  بطولة  في  ألننا  ولكن  والقوة  بالندية 

وبالتالي الحظوظ تبقى قائمة لكل منهما.

خمس  آخر  في  األفضلية  يمتلك  العربي 

في  فاز  حيث  الفريقين،  جمعت  مواجهات 

ينجح  ولم  األخيرة  الخمس  المباريات 

الشمال في تحقيق أي انتصار على العربي 

شهر  في  االتحاد  كاس  في  عليه  الفوز  منذ 

األخيرة  السنوات  وبالتالي   ،2021 أبريل 

تلك  ستكون  فهل  للعربي،  أفضلية  تشهد 

أم  اليوم،  مباراة  في  مستمرة  األفضلية 

مفاجأة  ويحقق  آخر  رأي  للشمال  سيكون 

لن تسعد بالتأكيد جماهير العربي الكبير 

التي تمني النفس بحصد اللقب؟

مواجهة  من  الفائز  أن  بالذكر  الجدير 

استاد  على  المقررة  والشمال  العربي 

النهائي،  ربع  الدور  اليوم،  جاسم  بن  ثاني 

ومالقاة الفائز من مباراة األهلي ومعيذر التي 

حمد،  بن  سحيم  استاد  على  غدًا  ستقام 

سابق،  وقت  في  أجريت  التي  القرعة  وفق 

والوصول  للفوز  الفريقين  كال  يتطلع  لذا 

للمرحلة المقبلة واستكمال المشوار بنجاح 

في البطولة.

كتب              عادل النجار

وسام رزق:

نمتلك دوافع كبيرة للفوز
الفني  المدير  رزق،  وسام  الوطني  المدرب  أكد 

فريقه  تنتظر  التي  المهمة  صعوبة  للشمال، 

الذي يقدم مستويات كبيرة في  العربي،  أمام 

النسخة الحالية من الدوري، بدليل تواجده 

في المركز الثاني على سلم الترتيب، فارضا 

نفسه طرفا في المنافسة على اللقب.

تكون  لن  مهمتنا  أن  ندرك  المدرب:  وقال 

جيدة  عناصر  يجمع  فريق  أمام  سهلة 

للغاية، لكننا في الوقت نفسه نملك الدوافع 

في  قوي  ظهور  تسجيل  أجل  من  الكبيرة 

االنتصار،  في  بحظوظنا  والتمسك  المباراة، 

واستكمال مشوار البطولة.

من  حاليا  جيدة  بمرحلة  نمر  رزق:  وسام  وأضاف 

الالعبين  كل  يقدمه  الذي  الطيب  المستوى  خالل 

الذين أظهروا توهجا كبيرا في اآلونة األخيرة، األمر الذي 

انعكس باإليجاب على النتائج، وبالتالي نتطلع لمواصلة النسج على المنوال ذاته في 

بطولة كأس األمير، التي نعتز ونفتخر بالمشاركة فيها.

يونس علي:

طموحنا النهائي
علي،  يونس  الوطني  المدرب  أكد 

سعي  للعربي،  الفني  المدير 

لقب  على  للمنافسة  فريقه 

القدم،  لكرة  األمير  كأس 

الشمال  يواجه  عندما 

الدور  في  اليوم 

من  النهائي  ثمن 

الحادية  النسخة 

من  والخمسين 

البطولة.

يونس  وقال 

المؤتمر  في  علي 

الذي  الصحفي 

بطولة  أمس:  عقد 

تحظى  األمير  كأس 

لدى  كبيرة  بخصوصية 

إلى  يطمح  والكل  الجميع، 

ونحن  اللقب،  على  المنافسة 

نسعى  جماهيري  كناد  بدورنا 

طرفا  ونكون  بعيدا،  نذهب  ألن 

وجب  لكن  النهائية،  المباراة  في 

الشمال،  مواجهة  على  اآلن  التركيز 

في  طيبة  مستويات  يقدم  الذي 

فإن  وبالتالي  األخيرة،  المباريات 

أن  وأعتقد  سهلة،  تكون  لن  المهمة 

بالتفاصيل  ستحسم  النتيجة 

الصغيرة.

الكبيرة  المسؤولية  ندرك  وأضاف: 

إعادة  أجل  من  عاتقنا  على  الملقاة 

بعد  التتويج  منصات  إلى  الفريق 

على  ونعّول  طويلة،  غياب  فترة 

في  المستوى  في  الالفت  التطور 

نكون  أن  أجل  من  الحالي  الموسم 

طرفا فاعال في المنافسة، خصوصا 

كأس  مثل  ومهمة  غالية  بطولة  في 

األمير.

{ وسام رزق

ناني: نتائجنا 
األخيرة تحفزنا

أرون:
أتوقعها صعبة

قال األرجنتيني ماتياس 

ناني مدافع الشمال إن 

مواجهة العربي اليوم ستكون 

صعبة من واقع ما يقدمه من 

مستويات في بطولة الدوري، 

مؤكدًا أن فريقه عاقد العزم 

على تحقيق الفوز والتأهل إلى 

الدور ربع النهائي من البطولة، 

معتبرا أن النتائج التي يحققها 

الشمال مؤخرا شكلت دافعا 

كبيرا لكل الالعبين من أجل 

مواصلة الظهور القوي، وقال: 

»لقد تحضرنا بالصورة الالزمة 

لهذه المواجهة وسنعمل على 

تقديم كل ما يمكن من أجل 

تحقيق الفوز والتأهل للمرحلة 

القادمة في كأس األمير«.

أكد األيسلندي أرون 

غونارسون، العب العربي، 

جاهزية فريقه لخوض 

المواجهة التي وصفها بالصعبة 

أمام الشمال، مستشهدا 

بالمباراة األخيرة التي جمعت 

الفريقين في الدوري، مبديا 

فخره بالوصول مع الفريق إلى 

المباراة النهائية في نسخة 

العام 2020، معتبرا أن الطموح 

في النسخة الحالية سيكون 

التتويج باللقب.

وقال »نحن جاهزون للمباراة 

ونعلم صعوبة المواجهة 

لكن هدفنا هو الفوز والتأهل 

ومواصلة المشوار حتى نهائي 

البطولة«.




