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الخور ثانًيا والغرافة ثالًثا

»الشاطئية« القطراوي يتوج بـ

للكرة  العام  للدوري  بطلاً  الرياضي  قطر  نادي  فريق  ُتوج 

الطائرة الشاطئية للرجال ولتحت 

على  فوزه  بعد  ا  ثانياً الخور  فريق  حّل  فيما  سنة،   20
قوية  منافسات  بعد  ا،  ثالثاً فحّل  الغرافة  أما  الغرافة، 

شهدتها ملعب الغرافة الشاطئية.

االتحاد  إدارة  مجلس  عضو  الكواري  سالم  محمد  وقاَم 

بتتويج  الشاطئية،  الطائرة  الكرة  لجنة  رئيس  ونائب 

والميداليات  البطولة  بدرع  قطر  نادي  البطل  الفريق 

وحاز  الفضية،  الميداليات  الخور  فريق  ونال  الذهبية، 

مراسم  في  وشارك  البرونزية،  الميداليات  الغرافة  فريق 

تتويج الفرق الفائزة بالمراكز الثلثة األولى خالد الكعبي 

صقر  وصالح  قطر  بنادي  الطائرة  الكرة  جهاز  رئيس 

الشقيري المهندي رئيس جهاز نادي الكرة الطائرة بنادي 

الخور الرياضي.

ختام النسخة األولى
لبطولة الجامعات لليد

اختتمت أمس األربعاء منافسات النسخة األولى لبطولة 

الجامعات لكرة اليد التي نظمها االتحاد القطري للرياضة 

بالصالة  مارس   22 إلى   12 من  الفترة  في  الجامعية 

من  عدد  بمشاركة  قطر  بجامعة  الجديدة  الرياضية 

مؤسسات التعليم العالي والجامعات.

والميدالية  األول  المركز  الشرطة  معهد  فريق  حصد   

والتكنولوجيا  للعلوم  الدوحة  جامعة  فريق  ونال  الذهبية 

فريق  حصل  بينما  الفضية،  والميدالية  الوصافة  مركز 

جامعة قطر على المركز الثالث والميدالية البرونزية.

وقام سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي - رئيس 

االتحاد القطري للرياضة الجامعية بتتويج الفرق الفائزة 

بالمراكز الثلثة األولى.

حضر ختام منافسات بطولة الجامعات لكرة اليد للرجال 

إدارة  مجلس  وأعضاء  مسؤولي  كبار  من  عدد   2023
الجامعات  وممثلي  الجامعية  للرياضة  القطري  االتحاد 

والفرق المشاركة وعدد من الطلب.

أسباير تفتح التسجيل في مهرجان رمضان
8 فعاليات  أعلنت مؤسسة أسباير زون عن فتح باب التسجيل للفرق واألفراد بـ 

الثامن  في  انطلقه  والمقرر  الرياضي  رمضان  مهرجان  خلل  مختلفة  رياضية 

والعشرين من مارس، حيث أصبح المهرجان علمة مسجلة لدى عشاق الرياضة 

في قطر عبر ما يقدمه من فعاليات متنوعة..وقد كشفت مؤسسة أسباير زون 

مساءاً  والنصف  التاسعة  الساعة  من  تبدأ  والتي  للفعاليات  الكامل  جدولها  عن 

مؤسسة أسباير  لموظفات  خاصة  فعالية  ستقام  حيث  الليل،  منتصف  وحتى 

القدم  الكرة  مسابقات  البيت  استاد  يستضيف  كما  أسباير،  حديقة  في  زون 

)رجال( في الفترة من 28 مارس إلى 8 أبريل ومنافسات كرة القدم الرباعية )رجال( 

من 28 مارس إلى 1 أبريل في ملعب كره القدم الخماسية.

Ooredoo في نصف نهائي بطولة كأس

الدحيــل والسد.. قمـة جــديدة

ان  بعد  الدور،  لهذا  الدحيل  وتأهل 

برصيد  الثانية  مجموعته  تصدر 

في  الفوز  خلل  حققها  نقطة،   13
واحدة  مرة  والتعادل  مباريات   4
وذلك  هزيمة،  ألي  يتعرض  لم  فيما 

أيضا  ضمت  التي  المجموعة  في 

والشمال  والريان  والغرافة  )العربي 

والمرخية(..بينما تأهل للدور نصف 

المركز  في  حل  أن  بعد  النهائي 

الثانية،  المجموعة  من  الثاني 

الفوز  خلل  حققها  نقاط،   9 برصيد 

للهزيمة  وتعرض  مباريات   3 في 

التي  المجموعة  في  وذلك  مرتين، 

قطر  ونادي  صلل  )أم  الفرق  ضمت 

واألهلي والوكرة والسيلية(.

بفترة  الفريقين  كل  ويمر 

في  الدحيل  يتواجد  جيدة،حيث 

الدوري  ببطولة  الترتيب  صدارة 

39 نقطة، بينما يأتي السد  برصيد 

في المركز الثالث برصيد 32 نقطة.

مؤخرااً  التقيا  قد  الفريقين  وكان   

األسبوع  من  الُمؤجلة  المباراة  ضمن 

انتهت  والتي  للدوري،  العاشر 

بتعادلهما بهدفين لكل منهما.

المباراة  تشهد  ان  المتوقع  ومن 

المدربين،  بين  تكتيكيا  صراعا 

وخوانما  الدحيل  مدرب  كريسبو 

المدربين  من  وهما  السد،  مدرب 

األدوات  مع  التعامل  يجيدون  الذين 

والعناصر الموجودة لديهما.

من  عددااً  فريق  كل  يضم  حيث   

اللعبين أصحاب المستوى المتميز 

قوي،  عرض  تقديم  على  القادرين 

المتألق والهداف مايكل  ففي الدحيل 

هي  تاي  ونام  علي  والمعز  أولونجا 

محمد  وإسماعيل  ساسي  وفرجاني 

عن  ويغيب  اللعبين،  من  وغيرهم 

البلجيكي  اللعب  الفريق  صفوف 

ادميلسون جونيور.

قوته  على  السد  يراهن  بينما   

القناص  وجود  ظل  في  الهجومية 

بغداد بونجاح وأكرم عفيف وسانتي 

وغيرهم  الهيدوس  وحسن  كازورال 

من اللعبين.ــ

يستضيف استاد سحيم 
بن حمد بنادي قطر، اليوم 

مباراة قوية تجمع بين 
الدحيل والسد، بداية من 

الساعة 9:45 مساًء، ضمن 
الدور نصف النهائي من 

 Ooredoo بطولة كأس
للموسم 2022- 2023.

ومن المنتظر أن تشهد 
المباراة صراعا كبيرا بين 

الفريقين، وهذا ما يحدث 
في المباريات التي تجمع 

الفريقين، وهذه المرة الرغبة 
ستكون أكبر لهما من أجل 

الوصول للمباراة النهائية.

الزعيم بمن حضر

  مواجهة صعبة
مدرب  خوانما  اإلسباني  أكد 

لمباراة  فريقه  جاهزية  السد، 

في  الخميس،  اليوم  الدحيل 

من  النهائي  قبل  الدور 

كأس  بطولة 

.Ooredoo
ل  قا و

في  خوانما 

ت  يحا تصر

قع  للمو

سمي  لر ا

السد:  لنادي 

نا  تنتظر «

صعبة  مواجهة 

أمام فريق كبير، نواجه 

ا وقد لعبنا ضدهم  ا صعباً منافساً

ونعلم  قليلة  أيام  قبل  الدوري  في 

مدى صعوبة المباراة«.

اليوم  مباراة  بين  الفارق  وحول 

أيام  قبل   )2-2( الدوري  ولقاء 

مباراة  »كل  السد:  مدرب  أوضح 

وهذه  خاصة  حسابات  لها 

واآلن  ا  تماماً مختلفة  المسابقة 

بعض  دون  سنلعب 

العبينا الدوليين«.

 : ف ضا أ و

لطبع  با «

فنا  هد

الفوز  هو 

 ، س لكأ با

نحن 

ن  متحمسو

بوجود  للغاية 

فرصة الوصول إلى 

النهائي ويرجع ذلك إلى 

الجهد الكبير الذي بذله اللعبون 

الشباب قبل المونديال«.

وختم: »الوصول للنهائي سيكون 

لهذه  خاصة  لنا  ا  كبيراً ا  إنجازاً

المجموعة من اللعبين«.

وحيد بوسيوف كتب

شهاب الليثي: 
الفريقان كتاب مفتوح

حارس  الليثي،  شهاب  أكد 

السد،  أمام  مباراتهم  أن  الدحيل، 

ستكون مفتوحة

ستكون  بالتأكيد   : الليثي  وقال 

وصعبة  للجمهور  ممتعة  مباراة 

فالفريقان  الفريقين،  كل  على 

المواجهات  ظل  في  مفتوح  كتاب 

الفترة  في  جمعتنا  التي  العديدة 

من  قوة  بكل  وسنعمل  األخيرة، 

أجل االنتصار. 

بعض  من  نعاني  وأضاف: 

الموسم،  انطلقة  منذ  الغيابات 

وخضنا الجوالت األولى من الدوري 

بدون العبينا الدوليين. 

كريسبو: ندخل كل البطوالت من أجل التتويج
أكد األرجنتيني هيرنان كريسبو، مدرب الدحيل على صعوبة 

وقوة مباراة فريقه أمام السد، في الدور نصف النهائي من 

.Ooredoo بطولة كأس

النادي:  لموقع  تصريحات  في  كريسبو  وقال 

مبارياتنا مع السد دائما ما تكون مثيرة وتكون 

ندية، وهذا ما حدث في المباراة األخيرة، التي 

نجحنا في العودة فيها في الدقيقة األخيرة 

ومثل هذه المباريات تتطلب أن يكون جميع 

اللعبين في قمة تركيزهم طيلة زمنها.

وأضاف: الفريق يسير في الطريق الصحيح، 

وكذلك  الدوري،  ترتيب  جدول  نتصدر  حيث 

سنخوض اليوم نصف نهائي من بطولة كأس 

Ooredoo، التي شارك فيها جميع األندية ووصولنا لهذا 
الدور يعني أننا اجتهدنا ونجحنا في تحقيق االنتصارات 

التي كفلت لنا هذا التواجد. .وعن طموحاتهم في البطولة، قال 

كريسبو: الدحيل يدخل لكل بطولة من أجل التتويج 

بلقبها، فنحن فريق كبير وطموح الفرق الكبيرة 

وتحقيق  التتويج  لمنصات  الصعود  هو  دومااً 

غياب  المباراة  ستشهد  وتابع:  األلقاب.. 

ادميلسون جونيور وعاصم مادبو  كل من 

اللعبين  بقية  ولكن  البريك،  وسلطان 

حديثه:  وختم  المباراة..  لهذه  جاهزون 

اللعبين  يمنح  القدم  كرة  في  االنتصار 

تحقيق  مواصلة  أجل  من  اضافية  طاقة 

في  تواجدنا  وبالتأكيد  اإليجابية،  النتائج 

صدارة الدوري يتطلب منا أن نظهر شخصية 

البطل، وأن نثبت أحقيتنا في هذا المركز بإظهار 

القوة الحقيقية للفريق.

{ كريسبو

خوخي بوعالم:

خوانما:

شدد خوخي بوعلم العب السد، 

مع  فريقه  مباراة  أهمية  على 

الدحيل، التي ستقام الخميس، 

بطولة  من  نهائي  نصف  في 

.Ooredoo كأس

في  بوعلم  وقال 

لموقع  تصريحات 

»مواجهة  السد  ناديه 

سهلة  تكون  لن  الدحيل 

اللذين  الفريقين  على 

الفوز  عن  يبحثان 

نهائي  وبلوغ 

البطولة«.

ل  حو و

ق  ر لفا ا

بين مباراة 

اليوم ولقاء 

يقين  لفر ا

في الدوري المحلي، علق »مواجهة 

إلى  تحتاج  الدحيل  أمام  اليوم 

العبور  هدفنا  فقط،  واحد  فائز 

من  »نعاني  للنهائي«..وتابع 

بعض  تواجد  مع  الغيابات 

منتخبات  مع  اللعبين 

المنتخب  وكذلك  بلدهم 

األولمبي«..وأوضح خوخي 

دائما  يبقى  »السد  بوعلم 

الغيابات،  رغم  حضر  بمن 

على  سنعمل  ولذلك 

أفضل  تقديم 

لدينا،  ما 

أقصى  وبذل 

بوسعنا  ما 

ز  للفــــــــــــــــو

عــــــــــــلى 

الدحيل«.
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Ooredoo اليوم بين العربي وأم صالل في كأس

صراع من أجل النهائي
 9:45 يشهد استاد جاسم بن حمد بنادي السد في الساعة 

والعربي في  أم صالل  التي تجمع بين  المواجهة  اليوم  مساء 

للموسم   Ooredoo كأس  بطولة  من  النهائي  نصف  الدور 

فريق،  لكل  خاصة  أهمية  المباراة  وُتشكل   …  2023  2022-

حيث يسعى كل منهما للظفر باللقب في هذا الموسم.

بفارق  نقطة   37 برصيد  الثاني  المركز  يحتل  العربي 

مميزة  فترة  يعيش  المتصدر،  الدحيل  عن  نقطتين 

الترتيب  بجدول  متقدم  مركز  في  والتواجد  باالنتصارات 

ببطولة الدوري.

 10  احتل العربي وصافة ترتيب المجموعة الثانية برصيد 

نقاط، بعد الدحيل متصدر المجموعة، حيث جمع العربي 

النقاط من الفوز في 3 مباريات والتعادل في مباراة والخسارة 

في مثلها.

من:  كال  المجموعات  دور  في  الثانية  المجموعة  وضمت 

الدحيل، العربي، الغرافة، الريان، الشمال، المرخية.

أم صالل يحتل المركز الحادي عشر برصيد 13 نقطة، ولكن 

التنافس في بطولة كأس Ooredoo مختلف، حيث تميز أم 

صالل في دور المجموعات وتصدر مجموعته، كما أن العربي 

أجاد وقدم مستوى كبيرًا أيضًا وتأهل عن جدارة إلى نصف 

يمكن  وال  ومثيرة،  قوية  ستكون  فالمباراة  وبالتالي  النهائي، 

االنتصار  لتحقيق  حظًا  األوفر  سيكون  بمن  مسبقًا  التوقع 

والوصول للنهائي.

نقطة،   13 برصيد  األولى  المجموعة  صالل  أم  وتصدر 

بتحقيقه الفوز في 4 مباريات والتعادل في مباراة واحده بدون 

أي خسارة.

أم  من:  كال  المجموعات  دور  في  األولى  المجموعة  وضمت   

صالل، السد، نادي قطر، األهلي، الوكرة، السيلية.

والقوة،  باإلثارة  تتسم  دائمًا  والعربي  صالل  أم  مواجهات 

وكل منهما سيسعى لعبور اآلخر من أجل الوصول للمباراة 

وهو  البطولة،  بكأس  التتويج  على  والمنافسة  النهائية 

وطالل  العربي  مدرب  علي  يونس  من  كل  اليه  يسعى  ما 

القرقوري مدرب أم صالل.

عوض الكباشي كتب

يونس علي:

مواجهة تحتاج لتركيز 
أبدى يونس علي مدرب العربي، استعداد الفريق لمواجهة 

.Ooredoo أم صالل في نصف نهائي كأس

وقال المدرب في تصريحات له قبل المباراة: االستعدادات 

ونتطلع  صالل،  أم  لمواجهة  جاهزون  جيد،  بشكل  تمضي 

فريق  صالل  أم  وتابع:  للنهائي.  والوصول  الفوز  لتحقيق 

والوصول  الفوز  إلى  ويسعى  مميزين،  العبين  يضم  منظم 

الفريق  عن  سيغيب  أنه  إلى  وأشار  النهائية.  المباراة  إلى 

انضموا  الذين  الدوليين  الالعبين  بعض  المباراة  خالل 

الدولي،  التوقف  فترة  خالل  لمنتخباتهم 

وبعض اإلصابات الموجودة في الفريق، 

لكن لدينا مجموعة رائعة من الالعبين 

وجاهزون لتقديم أنفسهم بصورة جيدة 

التأهل  وأضاف:  المقبلة.  المباراة  في 

الكامل  للتركيز  يحتاج  للنهائي 

إن  حيث  دقيقة،   90 الـ  طوال 

بخروج  ُتلعب  المباريات  هذه 

أكثر  سيكون  ومن  المهزوم، 

الفوز  سيحقق  تركيزًا 

ويتأهل للنهائي.

قائاًل:  حديثه،  واختتم   

بشكل  مباراة  كل  في  نفكر 

الكؤوس  ومواجهات  منفصل، 

حسابات  ولها  الدوري  عن  تختلف 

إلى  للوصول  وسنسعى  خاصة، 

منافس  أمامنا  ولكن  النهائي، 

ما  أفضل  تقديم  وعلينا  صعب، 

لدينا من أجل الفوز.

محمد صالح النيل:

نتطلع إلى النهائي
صعوبة  على  العربي،  العب  النيل  صالل  محمد  أكد 

المباراة أمام أم صالل.

صالل  أم  فريق  طموحات  نحترم  تصريحاته:  في  وقال 

بغض  سهلة،  ستكون  مهمتنا  أن  أعتقد  وال  تأكيد،  بكل 

النظر عن موقع المنافس على خريطة جدول الترتيب، 

األمر الذي ال يعتبر مقياسًا لتقييم أداء أم صالل، بالتأكيد 

توجد  وال  أكبر  بتركيز  العربي  تواجه  الفرق  جميع  ألن 

مباراة سهلة في عالم كرة القدم. 

للمواجهة،  التحضيرات  وعن 

إيجابية  الفريق  في  األجواء  قال: 

وقد  الدوري،  نتائج  بعد  خصوصًا 

وكل  الدوري  مباراة  ملف  أغلقنا 

تركيزنا حاليًا على المباراة القادمة، 

على  الجميع  يكون  أن  وأتمنى 

المطلوبة  الجاهزية  درجة 

والتأهل  الجماهير  إلسعاد 

حديثه  واختتم  للنهائي. 

ستكون  المباراة  قائاًل: 

لمشاركة  جيدة  فرصة 

الذين  الالعبين  بعض 

كثيرًا  يشاركوا  لم 

ليلعبوا  الدوري،  في 

كنصف  مهمة  مباراة  في 

 ،Ooredoo كأس  نهائي 

للفوز  الفريق  ومساعدة 

والوصول للنهائي.

القرقوري:

هدفنا المباراة الختامية
مدرب  القرقوري  طالل  المغربي  أكد 

العربي  مواجهة  أن  صالل  أم  فريق 

 Ooredoo كأس  نهائي  نصف  في 

المنافس  ألن  وصعبة  قوية  ستكون 

الكبيرة  المقومات  من  يمتلك  فريق 

المحترفين  أفضل  توافر  على  عالوة 

مستوى  على  مواطنين  والعبين 

ممتاز ودكلة بدالء أيضا. 

كبيرة  مواجهة  ستكون  هنا  ومن 

يسعى  منا  كل  والمنافس  ألننا 

النهائية  المباراة  إلى  والوصول  للفوز 

المباراة  وأن  السيما  بالكأس  والظفر 

ال تحتمل أية أخطاء والفريق األفضل 

للفرص  واستغالال  حظوظًا  واألكثر 

واألقل أخطاًء سيكون الفوز حليفه.

المواجهة  ندخل  أن  البد  هنا  ومن 

على  وسنعمل  كبير  بتركيز 

لترجمتها  الفرص  كل  استغالل 

لصالحنا كما أننا سنضع التشكيلة 

بها  نواجه  التي  المناسبة  والخطة 

فريق األحالم.

الفريق  العبي  كل  القرقوري:  وقال 

على  عالوة  المباراة  أهمية  يدركون 

والوصول  الفوز  تحقيق  في  رغبتهم 

للنهائي ألنها فرصة جيدة وأننا نهيئ 

مباريات  أن  خاصة  للمواجهة  الفريق 

تعويضات  بها  يكن  لم  الكؤوس 

وبالتالي  المنافسة  يترك  والخاسر 

علينا أن ندخل بتركيز قوي من أجل 

الظفر بالفوز.

ناصر النصر:

قوية وصعبة
إن  الفريق  العب  النصر  ناصر  قال 

المباراة قوية وصعبة وإن مباريات 

الكؤوس تختلف عن الدوري وكلنا 

جاهزون للقاء بقوة أمال في الوصول 

في  نطمع  ألننا  النهائية  للمباراة 

إحراز اللقب. 

وقال ناصر النصر: نعلم جيدا 

العربي  مواجهة  وصعوبة  قوة 

عازمون  صالل  أم  العبي  ولكن 

على الفوز.

شهدت طرح الكثير من الموضوعات

»البليارد والسنوكر« يعقد جمعيته العمومية
للبليارد  القطري  االتحاد  عقد 

والسنوكر اجتماع الجمعية العمومية 

شهدت  والتي   ،2022 للموسم  العادية 

طرح الكثير من الموضوعات المهمة في 

االتحاد  أنشطة  أبرزها  األعمال  جدول 

الموسم  خالل  الخارجية  والمشاركات 

وترأس   .2023 الجديد  الرياضي 

رئيس  الرمزاني  محمد  االجتماع 

 21( األعضاء  غالبية  وبحضور  االتحاد، 

عضوا(، فضال عن ممثل وزارة الرياضة 

أكد  الذي  النجار،  إبراهيم  والشباب 

العمومية  الجمعية  انعقاد  صحة 

الكتمال النصاب القانوني.

أمين  النعيمي  سالم  محمد  وافتتح 

السر العام باالتحاد، اجتماع الجمعية 

بمنتجع  أقيمت  التي  العمومية 

أعمال  جدول  واستعرض  المسيلة، 

برامج  أبرزها  كان  والتي  االجتماع، 

خطة  ومشروع  الرياضي  النشاط 

العمل للموسم الحالي 2023.

يواصل  االتحاد  أن  النعيمي  وأكد 

العمل من أجل تحقيق أهدافه بفضل 

ومدربين  العبين  من  الجميع  جهود 

وإداريين، وذلك بجانب جهود الدولة في 

االهتمام بالرياضة.

في  كلمته  خالل  النعيمي،  وقال 

الفترة  االتحاد عمل خالل  إن  االجتماع، 

البليارد  رياضة  دعم  على  الماضية 

باألداء  االرتقاء  خالل  من  والسنوكر 

على  والتأكيد  المشاركة،  وتعزيز 

أهمية هذه الرياضة.

المدير  الخيارين  مبارك  تطرق  بدوره، 

الفنية  األمور  إلى  لالتحاد  التنفيذي 

البليارد  رياضة  بتطوير  الخاصة 

استعراض  عن  فضال  والسنوكر، 

)بطولة  الثالث  اآلسيوية  البطوالت 

آسيا  بطولة  للرجال،  للسنوكر  آسيا 

آسيا  وبطولة  للسيدات،  للسنوكر 

استضافها  التي  اإلنجليزي(،  للبليارد 

االتحاد القطري وحققت نجاحا كبيرا، 

االستحقاقات  مناقشة  عن  فضال 

التي ستشارك فيها قطر سواء  المقبلة 

على صعيد البليارد أو السنوكر.

في الشقب

شهر الصحة واللياقة يعود من جديد
يعود شهر الصحة واللياقة من جديد 

بنسخته الثانية، بعد أن لقي رواجًا 

وإقبااًل كبيرًا في نسخته األولى من 

مع  الشقب  يتعاون  الماضي.  العام 

في  الرائدة  المؤسسات  من  عدد 

مجال اللياقة البدنية ليقدموا ألفراد 

بدنية  لياقة  حصص  المجتمع 

في  لونجين  ميدان  في  مجانية 

الشقب خالل شهر رمضان المبارك. 

تشمل الحصص مجموعة متنوعة 

مثل  الرياضية،  التمارين  من 

الدراجات  وحصص  األثقال،  رفع 

البدنية،  اللياقة  وحصص  الثابتة، 

الكثير  وغيرها  الديتوكس،  ويوغا 

مما يساعدكم على تحقيق التوازن 

بين الفكر والروح والجسد.

حصرية  حصص  الشقب  يقدم   

في  يساهم  إنه  إذ  فقط،  للنساء 

تمكين اإلناث من ممارسة الرياضة. 

التي  المجانية  الحصص  تهدف 

تشجيع  إلى  الشقب  يقدمها 

العمرية  الفئات  جميع  مشاركة 

في  البدنية  التربية  دور  وتفعيل 

جميع المراحل الدراسية إلى جانب 

الفعاليات  في  الحضور  تعزيز 

على  المحافظة  أجل  من  الرياضية 

نمط الحياة الصحي في المجتمع. 

الركائز  إلهام!  تحفيز،  تركيز، 

الثالثة التي تعتمد عليها الحصص 

ولياقة  أفضل  لنتائج  الرياضية 

في  الرياضة  فممارسة  أكثر، 

جدًا  مفيدة  الفضيل  رمضان  شهر 

الدهون  للصحة وتعد فرصة لحرق 

والحركة  فالنشاط  المخزونة، 

الوزن  على  المحافظة  وسائل  من 

تعزيز  جانب  إلى  البدنية  واللياقة 

تدفق  على  والحفاظ  الدماغ  صحة 

العضالت  تقوية  إلى  باإلضافة  الدم 

والمحافظة على الحيوية والنشاط. 

وستقام الحصص من 23 مارس إلى 

المسائية.  الفترة  خالل  أبريل،   12
من  واحدة  ساعة  حصة  كل  مدة 

الساعة 21:00 إلى 22:00 مساًء.
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عنابي الطائرة الشاطئية يشارك 
»Elite16 - Tepic« في بطولة

الدوحة -قنا- يشارك المنتخب القطري للكرة 

الطائرة الشاطئية للرجال، المكون من الثنائي 

شريف يونس وأحمد تيجان، المصنف الثالث 

عالميا، في بطولة »Elite16 - Tepic« المقامة 

في المكسيك، وتستمر حتى »األحد« المقبل، 

بمشاركة أفضل المصنفين على مستوى 

العالم.

وأوقعت قرعة البطولة المنتخب القطري ضمن 

المجموعة األولى، التي تضم أيضا الثنائي 

النرويجي »مول وسوروم« المصنف األول عالميا، 

والثنائي اإليطالي كوتافافا ونيكوالي، إلى جانب 

منتخب رابع سيتم تحديده الحقا من التصفيات 

التي ستلعب الحقا.

وسيبدأ المنتخب القطري مبارياته في البطولة 

اليوم »الخميس« بمواجهة المنتخب الذي 

سيتأهل من التصفيات، على أن يخوض مباراته 

الثانية غدا »الجمعة« بمواجهة منتخب النرويج، 

ليختتم دور المجموعات، في مساء ذات اليوم، 

بمواجهة نظيره االيطالي.

يشار إلى أن المنتخب القطري يحل في المركز 

الثالث بالتصنيف العالمي الذي أصدره االتحاد 

الدولي للعبة حديثا، برصيد »7,220« نقطة، 

خلف ثنائي منتخب هولندا بروير وميوسن 

الثاني برصيد »7,380« نقطة، بينما يتصدر 

الثنائي النرويجي »مول وسوروم« التصنيف 

برصيد )9,120( نقطة.

وحقق المنتخب القطري، المتوج بالميدالية 

البرونزية في أولمبياد طوكيو 2020، العديد من 

النتائج المتميزة في السنوات األخيرة، بقيادة 

الثنائي المتميز شريف يونس وأحمد تيجان إذ 

قدما مستويات أبهرت الجميع، وجعلت المنتخب 

من أوائل منتخبات العالم في التصنيف 

العالمي.

»10« فرق على مجموعتين.. واالنطالقة بعد غد

كشف تفاصيل بطولة الوجبة

من  الثالث  المقبل  السبت  يوم  تنطلق 

الوجبة  بطولة  الكريم  رمضان  شهر 

الـ21  نسختها  في  القدم  لكرة  الرمضانية 

تقسيمهم  تم  فرق  عشرة  بمشاركة 

المجموعة  تضم  حيث  مجموعتين  إلى 

وأم  ولوكير  ولبصير  الوجبة  فرق  األولى 

الثانية  المجموعة  وتضم  ولخويا،  بركة 

وكلية  ومريخ  وشرق  والريان  الشقب  فرق 

العشرة  الفرق  تتنافس  وسوف  الشرطة، 

القوية  البطولة  من  المجموعات  دور  في 

مجموعة  كل  عن  فريقان  يتأهل  أن  على 

المنافسة  ثم  ومن  النهائي  قبل  الدور  إلى 

على التأهل للمباراة النهائية من البطولة.

بداية  ضربة  تكون  أن  المنتظر  ومن   

بإقامة  العريقة  الرمضانية  البطولة 

المجموعة  مباريات  ضمن  مباراتين 

فريق  بين  تجمع  األولى  المباراة  األولى، 

الساعة  تمام  في  لبصير  وفريق  الوجبة 

ستجمع  بينما  مساء،  والنصف  الثامنة 

أم  فريقي  اليوم  نفس  في  الثانية  المباراة 

بركة مع لخويا في تمام الساعة التاسعة 

المجموعة  عن  مباراتان  وتقام  والنصف، 

الثانية يوم األحد حيث يلتقي فريق كلية 

الساعة  تمام  في  شرق  فريق  مع  الشرطة 

الثامنة والنصف، وتليها مواجهة الريان مع 

مريخ، وتستمر المنافسة بإقامة مباراتين 

كل يوم لحين االنتهاء من دور المجموعات 

لتحصل  رمضان،   12 بتاريخ  البطولة  من 

النهائي  نصف  الدور  إلى  المتأهلة  الفرق 

الدور  يقام  ثم  رمضان،   13 يوم  راحة  على 

ويحصل  رمضان   14 بتاريخ  النهائي  قبل 

المباراة  إلى  المتأهالن  الفريقان  بعده 

تقام  أن  على  يوم  لمدة  راحة  على  النهائية 

من  السابع  الجمعة  يوم  النهائية  المباراة 

أبريل المقبل الموافق 16 من شهر رمضان 

الفضيل. 

العشرة  الفرق  أسماء  إلى  وبالنظر  هذا 

التكهن  جدا  الصعب  من  نجد  المتواجدة 

بنتائج المباريات، أو بهوية البطل الجديد 

خاصة وان هناك العديد من الفرق التي لها 

على  دائما  منافسا  وتعتبر  حافل  تاريخ 

أكثر  الوجبة  فريق  مقدمتها  في  اللقب 

تواجد  وأيضا  البطولة،  بلقب  متوج  فريق 

مميزة  عناصر  يضم  الذي  الشقب  فريق 

األخيرة  النسخة  بلقب  والمتوج  للغاية، 

شرق  فريق  إلى  باإلضافة  البطولة،  من 

قبل  النسخة  لقب  حامل  مريخ  وفريق 

القوي  المنافس  الريان  وفريق  األخيرة، 

باإلضافة  األخيرة  النسخة  ووصيف  دائما 

ولبصير  لخويا  مثل  الجديدة  الفرق  إلى 

التي  القوية  الفرق  من  وغيرهم  بركة،  وأم 

كأس  رفع  أجل  من  قوة  بكل  تسعى 

البطولة في مسك الختام. 

في  المشاركة  الفرق  أن  بالذكر  الجدير 

االستعداد  على  تحرص  الوجبة  بطولة 

منافسات  لخوض  للغاية  جيد  بشكل 

اليومية  التدريبات  خالل  من  البطولة 

بخبرات  واالستعانة  المعسكرات،  وإقامة 

أتم  في  تكون  لكي  الفنية  المدربين 

وان  خاصة  الكبير  للتحدي  جاهزية 

المستوى الفني للبطولة مرتفع للغاية. 

للبطولة  المنظمة  اللجنة  راعت  كما 

المباريات  لمتابعة  الجماهيري  الحضور 

وسائل  بكل  البطولة  ملعب  بتجهيز 

ممتعة  متابعة  لتوفير  للجماهير  الراحة 

البطولة  وان  خاصة  المدرجات،  من 

يحرصون  كثر  بمتابعين  تحظى 

لالستمتاع  يومية  بصفة  التواجد  على 

الفرق  وتشجيع  المباريات  بمشاهدة 

المنظمة  اللجنة  وفرت  حيث  المشاركة، 

تخرج  لكي  للجميع  الراحة  سبل  كافة 

معتاد  هو  كما  صورة  أفضل  في  البطولة 

دائما.

$ الدوحة

في سباق الخيل بنادي الفروسية أمس

إرنست أولدرتش 
يفوز بكأس الجساسية

السباق  أسواط  بقية  وأسفرت 

)فار  مطراش  الجواد  فوز  عن  أمس 

فاديت × أونابيال( ملك مربط العنود 

العربية  للخيل  األول  بالشوط 

تصنيف  محلي  إنتاج  األصيلة 

فوق  فما  سنوات   4 عمر  وأقل   65
الخيال  بقيادة  1700م  لمسافة 

المدربة  وبإشراف  السيابي  أنس 

العنود خليفة المالكي

الفوز  كان  الثاني..  الشوط  وفي 

األصيلة  العربية  الخيل  بشوط 

المبتدئة عمر 4-6 سنوات لمسافة 

السقاف  إف  زد  للمهر  1700م 
ملك  األمينة(  إف  زد   × )المرتجز 

ابراهيم  محمد  محمد  إبراهيم 

حمد  المدرب  وبإشراف  الفضاله، 

الجهني مع الخيال سفيان سعدي

المهر  فاز  الثالث..  الشوط  وفي 

واريور  )ساكسن  سين  ساكسن 

الرفاع  ملك  مورننغ(  كريستال   ×
جاسم  المدرب  وبإشراف  ريسنق 

للخيل  التكافؤ  بشوط  الغزالي 

المهجنة األصيلة تصنيف 70 وأقل 

لمسافة  فوق  فما  سنوات   3 عمر 

1700م

التكافؤ  شوط  الرابع  الشوط  وفي 

تصنيف  األصيلة  المهجنة  للخيل 

فوق  فما  سنوات   3 عمر   85-65
الجواد  به  فاز  1100م،  لمسافة 

موتشنغ   × )زوفاني  َرن  آند  كراش 

الجسرة  مربط  ملك  ألونغ( 

وبإشراف المدرب عبد الله المال 

الجواد  الخامس  بالشوط  وفاز 

اإلطاللة(   × البحر  إف  )إيه  متحفز 

في  إبراهيم  عوض  صبحية  ملك 

العربية  للخيل  التكافؤ  شوط 

-65 األصيلة إنتاج محلي تصنيف 

4 سنوات فما فوق لمسافة  85 عمر 
محمد  المدرب  وبإشراف  1200م، 
الخيال  وبقيادة  األحمد  خالد 

شتيبان مازور.

الجواد  السادس  بالشوط  وفاز 

ملك  إتشر(   × مي  وذ  )أبايد  أشيقر 

محمد عبد الله العبد الملك بشوط 

األصيلة  المهجنة  للخيل  التكافؤ 

80 وأقل عمر  إنتاج محلي تصنيف 

1200م  لمسافة  فوق  فما  سنوات   4
بفارق 3 أطوال بقيادة الخيال أنس 

خالد  محمد  المدرب  مع  السيابي 

األحمد.

فاز الجواد إرنست أولدرتش )أويسس دريم 
× واليس( ملك عبد اللطيف حسين زينل 

العمادي بكأس الجساسية، وذلك بعد فوزه 
بالشوط الرئيسي الذي اقيم أمس بنادي السباق 

والفروسية والمخصص للخيل المهجنة األصيلة 
تصنيف 80-100 عمر 4 سنوات فما فوق لمسافة 

1900م وذلك بإشراف المدرب زهير محسن 
وبقيادة رائعة من الخيال لوكاس دولوزييه، 

وتوج الفائزين عبدالله راشد الكبيسي، مدير إدارة 
السباقات بنادي السباق والفروسية.

اليوم في النسخة الثالثة عشرة على مالعب أسباير

»3« مباريات تدشن بطولة الكاس الرمضانية
تنطلق اليوم منافسات النسخة الثالثة عشرة من 

القدم، حيث تقام  لكرة  الرمضانية  الكاس  بطولة 

المقامة  البطولة،  افتتاح  في  مواجهات  ثالث  اليوم 

 ،)5( رقم  الخارجي  أسباير  أكاديمية  ملعب  على 

وستكون أولى مواجهات البطولة بين فريقا أم صالل 

التاسعة  الساعة  الساعة  الشحانية في تمام  مع 

والربع مساء في افتتاح مباريات المجموعة األولى 

وتبدأ المباراة، تليها مباراة مدينة خليفة مع برزان 

الثانية  المجموعة  ضمن  مساء   10:25 الساعة 

الدفنة  األول بمواجهة بين  اليوم  وتختتم مباريات 

مع أم األفاعي في المجموعة الثالثة.

توزيعها  تم  فريقا   16 بمشاركة  البطولة  وتقام 

على 4 مجموعات ضمت المجموعة األولى: فرق أم 

ضمت  فيما  والمايدة،  والشحانية  والوجبة  صالل 

والرميلة  خليفة  مدينة  فرق  الثانية  المجموعة 

المجموعة  فرق  تضم  بينما  وعنيزة،  وبرزان 

بينما  والوكرة،  األفاعي  وأم  والخور  الدفنة  الثالثة 

حامل  المعمورة  فريق  الرابعة:  المجموعة  تضم 

اللقب ومعه قناة الكاس وزكريت.

ويقام الدور األول بنظام الدوري من دور واحد ويتأهل 

أول وثاني كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي الذي 

يقام بنظام خروج المغلوب حتى المباراة النهائية 

التي تحدد البطل.

من  المشاركة  على  كبيرا  اقباال  البطولة  وشهدت 

كافة الفرق التي تحمل أسماء مناطق في الدولة، 

 16 بمشاركة  اكتفت  المنظمة  اللجنة  ولكن 

على  المنظمة  اللجنة  تحرص  كما  فقط،  فريقا 

للجميع  الفرصة  إلتاحة  المشاركات  في  التنوع 

هذه  في  جديدة  أسماء  تظهر  حيث  للمشاركة 

كبيرا  نجاحا  حققت  التي  البطولة  من  النسخة 

واقوى  أفضل  من  واحدة  وباتت  سنواتها  مدار  على 

البطوالت الرمضانية.

المدير  الهتمي  عبدالله  بن  عيسى  السيد  وأكد 

العام لقنوات الكاس الرياضية أن تنظيم البطولة 

على  الكاس  قنوات  حرص  منطلق  من  يأتي 

االجتماعية من أجل تشجيع  القيام بمسئوليتها 

طاقات  وتفريغ  القدم،  كرة  ممارسة  على  الشباب 

الشباب من خالل الرياضة ونشر الوعي بأهميتها 

لتكون نمط حياة صحي في حياتهم.

تحققه  الذي  الكبير  بالنجاح  سعداء  وأضاف: 

البطولة على مدار سنواتها حتى باتت واحدة من 

أقوى البطوالت خالل شهر رمضان الكريم واصبحت 

لها سمعه طيبة وتحظى باهتمام كبير.

نسختها  في  انطلقت  قد  الكأس  بطولة  وكانت 

الكاس،  قناة  فريق  بلقبها  وتوجد   2009 عام  األولى 

فيما حصد لقب النسخة الثانية في 2010: فريق 

زكريت، ولقب النسخة الثالثة 2011 فريق اتحاد 

كرة القدم، والذي حافظ ايضا على لقب النسخة 

الكاس ليحص  2012، فيما عاد فريق  الرابعة في 

لقب النسخة الخامسة في 2013، كما حقق اللقب 

الثاني على التوالي والثالث في تاريخ البطولة عام 

بلقبين  الفوز  من  الكرة  اتحاد  فريق  وتمكن   ،2014
السابعة  بالنسختين  بفوزه  و2016   ،2015 عامي 

النسخة  وفي  الكاس،  فريق  رقم  ليعادل  والثامنة 

التاسعة 2017 توج باللقب فريق الوعب، وعاد فريق 

الكاس من جديد ليحصد لقب النسخة العاشرة 

الحادية  النسخة  لقب  احرز  فيما   ،2018 لعام 

عشرة 2019 فريق لحويلة، ولقب النسخة الثانية 

عشرة 2022 فريق المعمورة.

$ أم صالل يواجه الدوحة
الشحانية 

ومدينة خليفة 
مع برزان 

والدفنة يلتقي 
أم األفاعي 


