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ديشامب يوصي العبي فرنسا باإلفطار
حكام  بأن  تفيد  التي  التقارير  »بعد  الفرنسية  ليكيب  صحيفة  ذكرت 

لالعبين  للسماح  مؤقتا  المباريات  إيقاف  منهم  طلبوا  قد  اإلنجليزي  الدوري 

اإلجراء في  لم يتم طلب مثل هذا  المسلمين باإلفطار خالل شهر رمضان، 

الدوري الفرنسي«.

استثنائية  إجراءات  بأي  فرنسي  ناد  أي  يتقدم  لم   : الصحيفة  وأضافت 

لمعاملة الالعبين المسلمين في رمضان.

أيام   5 وكشفت أيضا أن العبي منتخب فرنسا، سيؤجلون صيامهم لمدة 

هولندا  مباراتي  حتى  ديشامب،  ديديه  الفني  المدير  من  توصية  بعد 

وأيرلندا في تصفيات يورو 2024.

البدع يدافع
عن لقبه أمام معيذر

ختام  بطولة »قطر
ستااليت« لإلسكواش

أسدل الستار على منافسات بطولة قطر 

»ستااليت« لإلسكواش الدولية التي نظمها االتحاد 

القطري لإلسكواش على مالعب مجمع خليفة 

الدولي بمشاركة 16 العبا قطريا ودوليا.

وحصد لقب هذه البطولة الالعب وليد زمان بعد 

تغلبه في المباراة النهائية على منافسه القطري 

سالم المالكي بثالثة أشواط نظيفة بواقع 11 7- / 

.8-11 / -7 11
وأشرف على حفل توزيع الجوائز على أصحاب 

المركزين األول والثاني، السيد طارق زينل أمين 

السر العام لإلتحاد القطري للتنس واإلسكواش 

والريشة الطائرة والسيد سعد المهندي مدير 

البطولة وذلك بحضور جمع من محبي رياضة 

اإلسكواش.

وهنأ السيد سعد المهندي مدير البطولة الفائزين 

بالمراكز األولى في البطولة، مثنيا على أدائهم 

خالل هذه المنافسة ومتمنيا لهم تحقيق المزيد 

من اإلنجازات في قادم األيام. 

وقال المهندي: نحرص دائما أن تكون البطوالت 

على أعلى مستوى تنظيمي بغض النظر عن 

فئتها أو الشريحة العمرية التي نستهدفها وذلك 

تماشيا مع رؤية االتحاد لتطوير اللعبة.

ويبلغ مجموع جوائز هذه البطولة 1000 دوالر، 

وتعد الثانية من نوعها التي ينظمها االتحاد 

القطري لإلسكواش هذا العام.

ُتقام مساء اليوم مباراتا الدور النصف النهائي 

لكأس الدرجة الثانية للموسم الرياضي 

الشحانية  يلتقي  حيث   ،2023-2022
بالخريطيات على استاد الخور، ويلعب 

معيذر مع البدع باستاد الوكرة، على أن 

يلتقي الفائزان من اللقاءين بتاريخ 29 الجاري 

على استاد سحيم بن حمد بنادي قطر في 

النهائية. المباراة 

وُتقام المباراتان في توقيت واحد وهو التاسعة 

والنصف مساًء، ويدير اللقاء األول الحكم 

نايف القادري، وسيكون اللقاء الثاني بصافرة 

الحكم محمد المزيد.

ووفًقا لنظام البطولة في حال انتهاء الوقت 

األصلي بالتعادل بين الفريقين يحتكمان 

مباشرة إلى ركالت الترجيح لتحديد الفريق 

الفائز والمتأهل للمباراة النهائية.

وكانت الفرق األربعة تأهلت للدور 

قبل النهائي من بطولة كأس الدرجة 

الثانية للموسم 2022-2023، بعد انتهاء 

مباريات الجولة السادسة واألخيرة من 

دور المجموعات.. والتي أسفرت عن فوز 

الشحانية على الخور 4-1 والبدع على الوعب 

2-0 عن المجموعة األولى، ليتأهل الشحانية 
في المركز األول برصيد 12 نقطة، والبدع 

ثانيًا برصيد 10 نقاط.. ولحساب المجموعة 

الثانية فاز معيذر على مسيمير 2-1، وتعادل 

الخريطيات مع لوسيل سلبيًا، ليتأهل 

معيذر بالمركز األول برصيد 12 نقطة 

11 نقطة. والخريطيات ثانيًا برصيد 

في نصف نهائي كأس الدرجة الثانية

تتويج الفائزين بالبطولة الدولية

Ooredoo حول تأخره لفوز ثمين وتأهل لنهائي كأس

»أم صالل« يقلب الطاولة على العربي
التأهل  بطاقة  صالل  أم  فريق  خطف 

بعد   Ooredoo كأس  بطولة  لنهائي 

تغلبه على العربي 2/ 1 في المواجهة التي 

بن  جاسم  استاد  على  بينهما  جمعت 

حمد .

حول أم صالل النتيجة والمباراة لصالحه 

ابراهيم  طريق  عن  العربي  تقدم  ان  بعد 

ناصر كال في الدقيقة 34، وعادل أم صالل 

الدقيقة  في  خفيفي  عبدالله  طريق  عن 

الهدف  البخيت  ياسين  وأضاف   ..87
الثاني في الدقيقة 6+90 

كما  ومثيرة  قوية  كانت  المشوار  بداية 

هو متوقع ولم تكن هناك أي افضلية لفريق 

على حساب االخر وظل اغلب اللعب خالل 

بدون  األولى  الدقائق  خالل  اللعب  فترة 

الخطورة عدا بعض الحاالت.

التي  الهجمات  هذه  أبرز  وكانت 

الذي  وجدها جواجو تخيرا 

وضع  في  نفسه  وجد 

كرة  وسدد  جيد 

لكنها  قوية 

مت  صطد ا

بالشبكة 

6 من عمر الشوط  الخارجية في الدقيقة 

األول من اللقاء.

وفي الدقيقة 14 ومن هجمة منظمة انتهت 

مرت  بقوة  سددها  الذي  محمد  هالل  عند 

الحقيقية في  الفرص  الجميع إحدى  من 

المواجهة.

من  لتسديدة  الهيل  جاسم  وتصدى 

بعد   19 الدقيقة  في  البخيت  ياسين 

من  رائع  بتصٍد  انتهت  سريعة  هجمة 

جاسم الهيل.

وفي  هجماته  شن  صالل  أم  وواصل 

وسرعة  تحركات  كانت   22 الدقيقة 

خبرة  ان  اال  حاضرة  البخيت  ياسين 

الحاسمة  كانت  اسماعيل  حامد  وتميز 

أخطر  إبعاد  في  اسماعيل  حامد  لينجح 

الهجمات.

وفي الدقيقة 34 ينجح النادي العربي في 

تسجيل الهدف األول عن طريق ناصر كال 

سامي  مواجهة  في  نفسه  وجد  ان  بعد 

بلدي حارس مرمى أم صالل بعد تمريرة 

عن  تعلن  المريسي  عبدالله  من  رائعة 

هدف التقدم األول لفريق العربي.

نقطة  إلى  المباراة  إعادة  فينيوس  وكاد 

عكسية  من   40 الدقيقة  في  البداية 

القائم  جوار  مرت  لكنها  تكسيرا  جواجو 

أخطر وأهم الفرص.

احتسبها  التي  االربع  الدقائق  تشهد  ولم 

نتيجة  في  تعديل  أي  العذبة  سعود 

بتقدم  انتهى  الذي  للمباراة  األول  الشوط 

أم  لنادي  مقابل  دون  بهدف  العربي  فريق 

كان  الثاني  الشوط  انطالق  صالل..ومع 

هو  صالل  أم  فريق 

كثر  ال ا

تحقيق  في  يرغب  انه  ووضح  خطورة 

مع  التعادل  وإدراك  إيجابية  نتيجة 

المباراة  من  الثاني  الشوط  انطالق 

فريق  كل  خاللها  من  يسعى  التي 

كأس  نهائي  إلى  التأهل  بطاقة  خطف 

.Ooredoo
الفرص  اخطر  ضاعت   58 الدقيقة  وفي 

الفرص  أخطر  تكسيرا  وجد  ان  بعد 

من  الكرة  إبعاد  في  الهيل  جاسم  ونجح 

نظافة  على  ليحافظ  العربي  فريق  مرمى 

شباكه.

وأبعد جاسم الهيل كرة قوية من عبدالله 

اللعب  شوط  في  بدياًل  حل  الذي  خفيفي 

ابعدها  قوية  كرة  سدد  ان  بعد  الثاني 

جاسم الهيل.

صالل  أم  فريق  نجح   87 الدقيقة  وفي 

سريعة  هجمة  بعد  التعادل  إدراك  في 

نقطة  إلى  المواجهة  ليعيد  ومنظمة 

يضيف   6+90 الدقيقة  وفي  البداية.. 

الثاني  الهدف  البخيت  ياسين 

ويطلق  اللعب  وليتواصل 

المباراة  حكم  بعدها 

المباراة  نهاية 

صالل  أم  بفوز 

فين  بهد

بل  مقا

هدف.

بعد تغلبه على السد بنتيجة »1/3«

Ooredoo الدحيل إلى نهائي كأس
كأس  بطولة  لنهائي  الدحيل  تأهل 

بعد   ،2023-2022 للموسم   Ooredoo
3/ 1 على السد، في  فوزه أمس، بنتيجة 

سحيم  استاد  على  أقيمت  مثيرة  قمة 

بن حمد بنادي قطر، ضمن الدور نصف 

النهائي.

الالعب  من  كل  الدحيل  أهداف  وسجل 

التونسي فرجاني ساسي في الدقيقتين 

الدقيقة  في  محمد  واسماعيل   ،)1+45(

.88
بينما سجل أيوب الكعبي الهدف الوحيد 

للسد في الدقيقة 25.

في  صالل  أم  فريق  الدحيل  وسيواجه 

النهائي، وهذا األخير تأهل 

العربي  حساب  على 

بنتيجة 2/ 1.

قوية  المباراة  وجاءت 

الفريقين،  بين  ومثيرة 

في  فريق  كل  لرغبة 

التأهل للمباراة النهائية 

لقب  على  والمنافسة 

البطولة.

ساسي  فرجاني  ولعب 

تأهل  في  كبيرا  دورا 

بعد  للنهائي،  فريقه 

هدفين  تسجيله 

من  قريبًا  كان  كما 

الهاتريك،   تسجيل 

الهدف  وراء  كان  كما 

سجله  الذي  الثالث 

اسماعيل محمد.

الدحيل  واستهل 

األول  الشوط  بداية 

وكان  جيد،  بشكل 

في  هجوميا  المبادر 

أول ربع ساعة، التي 

قادها الثالثي المعز 

هي  تاي  ونام  علي 

الذي سنحت له فرص كثيرة  ومونتاري 

كان  حيث  التقدم،  هدف  لتسجيل 

الدقائق  في  الكرة  على  استحواذًا  األكثر 

األولى.

هي  تاي  نام  الجنوبي  الكوري  وأضاع 

في  خطيرة  فرصة  أول   19 الدقيقة  في 

العمق  في  تلقاها  تمريرة  بعد  المباراة، 

الشيب  سعد  فيها  تألق  علي،  المعز  من 

أبعدها للركنية.

تلتها فرصة مونتاري الذي أطلق تسديدة 

الدقيقة  في  الجزاء  منطقة  داخل  قوية 

الشيب  سعد  جديد  من  فيها  تألق   ،23
األولى من عمر  اللحظات  الذي كان نجم 

المباراة.

محاوالت  على  قوي  بشكل  السد  ليرد 

سجله   27 الدقيقة  في  بهدف  الدحيل، 

المغربي أيوب الكعبي 

أكرم  من  تلقاها  رائعة  تمريرة  بعد 

عفيف.

في  قوية  تسديدة  عفيف  أكرم  وأطلق 

من  كاد  القائم،  بجوار  مرت   34 الدقيقة 

لفريقه  الثاني  الهدف  يسجل  أن  خاللها 

في المباراة.

الثاني  الهدف  الكعبي  أيوب  وسجل 

بعد  المباراة  حكم  ألغاه   36 الدقيقة  في 

العودة لتقنية الفيديو.

الشوط  في  تألقه  الشيب  سعد  وواصل 

في  هدف  من  فريقه  نقذ  ان  بعد  األول 

علي،  المعز  رأسية  بعد   41 الدقيقة 

المكان  في  السد  مرمى  حارس  وجدت 

فرجاني  التونسي  المناسب..وعدل 

الدقيقة  في  للدحيل  النتيجة  ساسي 

سعد  فشل  رائعة  بتسديدة   ،1+45
الشيب من صدها.

الحكم  ليعلن 

الشوط  هذا  نهاية  عن  مباشرة  بعدها 

بالتعادل اإليجابي هدف لكل فريق.

في  الدحيل  سجله  الذي  التعادل  هدف 

نهاية الشوط األول كان له مفعول إيجابي 

على الفريق، وهذا ماساهم بشكل كبير 

في  قوية  إلنطالقة  الفريق  تسجيل  في 

فرجاني  أضاف  حيث  الثاني،  الشوط 

ساسي الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 

.55
 64 الدقيقة  في  الكعبي  أيوب  وأضاع 

بعد  الثاني  الهدف  لتسجيل  فرصة 

الليثي،  شهاب  مرمى  بحارس  انفراده 

المناسب  الوقت  في  تدخل  األخير  هذا 

للتصدي لمحاولة الكعبي.

في  عفيف  أكرم  محاولة  وارتطمت 

الدقيقة 67 بالقائم األيمن لحارس مرمى 

الدحيل شهاب الليثي.

الهدف  يضيف  أن  ساسي  فرجاني  وكاد 

له  الثالث 

في  ولفريقه 

 ،81 الدقيقة 

رأسية  بعد 

ارتطمت  جميلة 

األيمن  بالقائم 

مرمى  لحارس 

سعد  السد 

الشيب.

الوقت  وفي 

السد  كان  الذي 

هدف  عن  يبحث 

تمكن  التعادل، 

محمد  اسماعيل 

تسجيل  من 

في  الثالث  الهدف 

بعد   ،88 الدقيقة 

رائعة  تمريرة 

فرجاني  من  تلقاها 

لينتهي  . . سي سا

الدحيل  بفوز  اللقاء 

بنتيجة 3/ 1 والتأهل 

للنهائي.

وحيد بوسيوف كتب

{ السد والدحيل

{ من مباراة العربي وأم صالل

عوض الكباشي كتب
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يوم »11« مايو المقبل

قرعة كأس آسيا »2023« في كتارا

ومن المقرر أن يقام الحفل في الثانية 

االتحاد اآلسيوي  ظهرًا بحضور ممثلي 

حيث  المشاركة،  والمنتخبات 

الفترة  خالل  البطولة  قطر  تحتضن 

فبراير   10 وحتى   2024 يناير   12 من 

المقبل. العام  من 

لقب  العنابي  منتخبنا  ويحمل 

النسخة  في  به  توج  حيث  البطولة، 

2019، ويشارك في  الماضية باإلمارات 

تقسيمهم  يتم  منتخبا   24 البطولة 

كل  تضم  إذ  مجموعات،  ست  على 

أول  ويتأهل  فرق،  أربعة  محموعة 

النهائي  ثمن  إلى  مجموعة  كل  وثاني 

أربعة  أفضل  يتأهل  بينما  مباشرة 

منتخبات من أصحاب المركز الثالث 

الدور. لنفس 

المنظمة  اللجنة  أصدرت  قد  وكانت 

القدم  لكرة  آسيا  لكأس  المحلية 

بتعيين   2023 لسنة   )1( رقم  قرارها 

الجاسم  عبدالعزيز  جاسم  السيد 

حين  في  للبطولة،  تنفيذيًا  رئيسًا 

االتحاد  لـ  التنفيذي  المكتب  كان 

أواخر  أصدر  قد  القدم،  لكرة  القطري 

بتشكيل  قرارًا  الماضي  فبراير 

لبطولة  المنظمة  المحلية  اللجنة 

سعادة  برئاسة   2023 آسيا  كأس 

آل  أحمد  بن  خليفة  بن  حمد  الشيخ 

جاسم  والسيد  االتحاد،  رئيس  ثاني 

للرئيس. نائبًا  البوعينين  راشد 

كاًل  عضويتها  في  اللجنة  وضمت 

عبدالعزيز  أحمد  السيد:  من: 

خليل  إبراهيم  والسيد:  البوعينين، 

بالن،  طالب  هاني  والسيد:  المهندي، 

األنصاري،  محمد  منصور  والسيد: 

والسيد:  الكواري،  علي  غانم  والسيد: 

عن  وممثل  السويدي،  خليفة  محمد 

الداخلية. وزارة 

محمد  منصور  تعيين  تم  كما 

لالتحاد  العام  األمين  األنصاري 

عامًا  مديرًا  القدم  لكرة  القطري 

في  عضويته  إلى  باإلضافة  للبطولة، 

المحلية. المنظمة  اللجنة 

نسخة  لتقديم  جاهزة  قطر  وستكون 

التنظيمي  المستوى  على  مميزة 

أفضل  للعالم  قدمت  أن  بعد  خاصة 

العالم  كأس  تاريخ  في  نسخة 

قطر  لمونديال  المبهر  التنظيم  بعد 

 2023 آسيا  كأس  وستكون   ،2022
تقام  البطولة  من  نسخة  ثالث  هي 

 1988 نسختي  بعد  الدوحة،  في 

على  باللقب  السعودية  تّوجت  عندما 

بركالت  الجنوبية  كوريا  حساب 

فازت  حينما   2011 ونسخة  الترجيح 

بعد  أستراليا  أمام  بالبطولة  اليابان 

اليابان  منتخب  ويملك  التمديد، 

آسيا  بكأس  للتتويج  القياسي  الرقم 

 )3( وإيران  السعودية  أمام  مرات،   )4(

العنابي  منتخبنا  ويتطلع  مرات، 

بالرغم  الدوحة  في  اللقب  عن  للدفاع 

العنابي  لكن  المنافسة،  صعوبة  من 

المقاومات  كل  يمتلك  اللقب  حامل 

عن  الدفاع  على  قادرا  تجعله  التي 

خاصة  بالكأس  واالحتفاظ  حظوظه 

وسيكون  الدوحة  في  البطولة  أن 

وسط  مجددًا  بها  التتويج  الرائع  من 

سيكون  التي  القطرية  الجماهير 

ونجاح  لتميز  تعزيزًا  حضورها 

البطولة.

عادل النجار كتب

أعلن االتحاد 
اآلسيوي لكرة 

القدم، أمس عن 
سحب قرعة كأس 

آسيا 2023 التي 
تحتضنها قطر، 
يوم 11 من مايو 

المقبل، في الحي 
الثقافي كتارا.

خالل نسختها الثانية اليوم

افتتاح منافسات كأس 
وزير المواصالت للبادل

دور  منافسات  اليوم  مساء  تنطلق 

وزير  كأس  لبطولة  المجموعات 

الرمضانية  للبادل  المواصالت 

على  وذلك  الثانية،  النسخة 

أسباير  بمنطقة  إن(  )بادل  مالعب 

مارس   31 حتى  تستمر  والتي 

الحالي، وتنظمها الوزارة بالتعاون 

 36 )الّريل(، بمشاركة  مع شركة 

في  عاملة  جهات   9 يمثلون  فريقًا 

والمواصالت  النقل  قطاع  منظومة 

الّريل،  المواصالت،  وزارة  وهي: 

المدني،  للطيران  العامة  الهيئة 

القطرية،  الجوية  الخطوط 

قطر،  مواني  )كروه(،  مواصالت 

باإلضافة  مالحة،  كيوتيرمنلز، 

لعلوم  قطر  أكاديمية  إلى 

بلقب  الفوز  أجل  من  الطيران، 

البطولة.

للبطولة  المنظمة  اللجنة  وأجرت 

تقسيم  تم  حيث  القرعة،  مراسم 

تسع  إلى  المشاركة  الفرق 

تضم  مجموعة  وكل  مجموعات، 

اليوم  منافسات  وستشهد  فرق،   4
الجمعة 54 لقاء ستتم تباعا على 

أسباير  إن  بادل  في  مالعب   10
الساعة  تمام  في  اللقاءات  وتبدأ 

وثاني  أول  8:15 مساء، وسيتأهل 
الــ)16(  دور  إلى  مجموعة  كل 

غدا  لقاءاته  منافسات  تبدأ  والذي 

السبت بذات التوقيت. 

قطر،  مواني  شركة  وتقدم  هذا 

الرعاية  كيوتيرمنلز  ومجموعة 

الثانية  للنسخة  الرسمية 

الجوية  والخطوط  للبطولة، 

القطرية الرعاية الذهبية.

النسخة  أن  إلى  اإلشارة  وتجدر 

وزير  كأس  بطولة  من  األولى 

الرمضانية،  للبادل  المواصالت 

 2022 أبريل  في  أقيمت  التي 

الجوية  الخطوط  فريق  بها  وتوج 

حماسية  أجواء  شهدت  القطرية، 

ضمت  فرق  بين  قوية  ومنافسات 

في  عاملة  جهات   8 من  العبًا   64
منظومة قطاع المواصالت والنقل.

اتحاد الكرة يقدم الدعم للبطوالت الرمضانية
دعم  في  القدم  لكرة  القطري  االتحاد  يستمر 

يلزم  ما  وتقديم  الُكروية  الرياضية  البطوالت 

االجتماعية  مسؤوليته  إطار  في  وذلك  إلنجاحها، 

بما يحقق رؤيته كاتحاد كرة قدم يتميز بالريادة 

واإلبداع في مجال العمل االجتماعي.

 وفي هذا الصدد يشارك االتحاد – ضمن أنشطته 

المجتمعية – في تقديم الدعم الالزم لدورة صالح 

أقدم  من  ُتعد  والتي  القدم  لكرة  الرمضانية  صقر 

ويوفر  والخليجية  العربية  الدول  في  الدورات 

قرعة  شهد  الذي   – الدوحة  استاد  ملعب  االتحاد 

الدورة أيضًا – الستضافة مباريات الدورة. 

ضمن   – دومًا  القدم  لكرة  القطري  االتحاد  ويلتزم 

بتحفيز   – االجتماعية  للمسؤولية  رؤيته 

المجتمع المحلي بقطاعاته كافة للتشجيع على 

العالم،  في  شعبية  األكثر  اللعبة  في  المشاركة 

وذلك من خالل دمج لعبة كرة القدم في المجتمع 

المحلي من خالل برامج اجتماعية هادفة، وإشراك 

البطوالت  في  المحلي  المجتمع  شرائح  جميع 

والمسابقات التي ينظمها االتحاد.

 كذلك يعمل على إقامة برامج ومبادرات رياضية 

مؤسسات  مع  القدم  كرة  باللعبة  مرتبطة 

القدم، وترسيخ  المحلي وجماهير كرة  المجتمع 

مفهوم )كرة القدم للجميع( في المجتمع المحلي 

والتواصل  الرياضي،  والتعصب  العنف  ونبذ 

يحقق  بما  القطاعات،    / األفراد  مع  المجتمعي 

اجتماعيًا،  القدم  لكرة  القطري  االتحاد  رؤية 

في  أساسية  كركيزة  القدم  كرة  واستخدام 

الكروية  الثقافة  يعزز  مما  المحلي،  المجتمع 

من  لها  وما  الرياضي  والسلوك  الرياضي  والتعليم 

قيم إيجابية على جميع أفراد المجتمع.

في األسبوع السادس من البطولة غدا

»5« مواجهات بدوري اليد 

العام  الدوري  السبت  غدا  يستأنف 

للموسم  اليد  لكرة  للرجال  القطري 

تقام  حيث   ،2023   /2022 الرياضي 

الجولة  لحساب  مباريات  خمس 

مع  الدحيل  تجمع  السادسة 

والريان  قطر،  مع  والعربي  السد، 

األهلي،  مع  والوكرة  الغرافة،  مع 

والشمال مع الخور.

توقف  قد  اليد  كرة  دوري  وكان 

أقيمت  التي  الخامسة  الجولة  بعد 

بسبب  الماضي،  فبراير   26 في 

بطولة  في  العربي  فريق  مشاركة 

الخليجي  التعاون  مجلس  دول 

أبطال  لألندية  والثالثين  التاسعة 

في  أقيمت  التي  اليد  لكرة  الكؤوس 

 17 إلى   8 من  الفترة  خالل  البحرين 

مارس الجاري، ومشاركة المنتخب 

في  الشاطئية  اليد  لكرة  القطري 

للرجال  التاسعة  اآلسيوية  البطولة 

)تصفيات  الشاطئية  اليد  لكرة 

أقيمت  التي   )2024 العالم  بطولة 

من  اإلندونيسية،  جزيرة  بالي  في 

10 إلى 19 من الشهر ذاته. ويتصدر 
نقطة،   15 برصيد  الدوري  الغرافة 

الثاني  المركز  في  الدحيل  يليه 

الريان  يأتي  ثم  نقطة،   13 برصيد 

في المركز الثالث بالرصيد نفسه، 

برصيد  الرابع  المركز  في  والوكرة 

المركز  في  والعربي  نقطة،   12
الخامس بالرصيد ذاته، واألهلي في 

نقاط،   9 برصيد  السادس  المركز 

بنفس  السابع  المركز  في  والسد 

المركز  في  وقطر  أيضا،  الرصيد 

في  والخور  نقاط،   7 برصيد  الثامن 

نقاط،   5 برصيد  التاسع  المركز 

العاشر  المركز  في  الشمال  وأخيرا 

كرة  دوري  ويقام  نفسه.  بالرصيد 

اليد هذا الموسم من قسمين، على 

أن يختتم القسم األول في السادس 

من أبريل المقبل، أما القسم الثاني 

فلم يحدد موعده حتى اآلن.

الدوري  لقب  أحرز  قد  الدحيل  وكان 

الرابعة  للمرة  الماضي  الموسم  في 

في  الوكرة  حل  فيما  تاريخه،  في 

المركز الثاني، وحصل الريان على 

المركز الثالث.

الرقم  يمتلك  الريان  أن  إلى  يشار 

الفوز  مرات  عدد  في  القياسي 

بالدوري، حيث أحرز اللقب 14 مرة، 

ويليه السد بتسعة ألقاب، في حين 

والدحيل  والجيش  األهلي  به  فاز 

مرتين،  وقطر  والعربي  مرات،  أربع 

لكل  واحدة  مرة  والوكرة  والغرافة 

منهما.

قبل مواجهة الغد في ثاني جوالت البطولة الدولية

العنابي األولمبي جاهز للتايالندي
األولمبي  العنابي  منتخبنا  يستعد 

في  غدًا،  التايالندي  نظيره  لمواجهة 

البطولة  منافسات  من  الثانية  الجولة 

الودية الدولية التي تستضيفها الدوحة 

بمشاركة  الجاري  الشهر   28 حتى 

جانب  إلى  وهي  منتخبات،  عشرة 

والكويت،  السعودية  من  كل  العنابي 

ُعمان  وسلطنة  والعراق،  واإلمارات، 

وفيتنام،  وتايالند،  الجنوبية،  وكوريا 

وقيرغيزستان.

ويسعى العنابي لتحقيق الفوز بعد أن 

دون  بهدف  اإلماراتي  نظيره  أمام  خسر 

التي جرت بينهما  األولى  المباراة  رد في 

ضمن  خليفة  بن  الله  عبد  استاد  على 

منافسات الجولة االفتتاحية.

وتقام منافسات البطولة الودية الدولية 

ضمن استعدادات المنتخبات لخوض 

سنة   23 تحت  آسيا  كأس  تصفيات 

األولمبية  األلعاب  دورة  إلى  والمؤهلة 

المقبلة في العاصمة الفرنسية باريس 

.2024
 ويتطلع منتخبنا االولمبي لالستفادة من 

البطولة بالصورة الالزمة بحثا عن حجز 

تستضيفها  التي  النهائيات  في  مقعد 

وقد   ،2024 المقبل  العام  مطلع  الدوحة 

في  الظهور  العنابي  المنتخب  ضمن 

النهائيات بصفته المستضيف.

وكان منتخبنا قد خسر المباراة األولى 

الهجومية  الفاعلية  عن  غابته  أن  بعد 

على المنتخب اإلماراتي الذي بدأ المباراة 

على نحو مثالي فارضا أفضلية واضحة، 

من خالل التحوالت الهجومية السريعة 

التي مكنته من تهديد مرمى المنتخب 

بدأها  المناسبات،  عديد  في  العنابي 

سيطر  قوية  بتسديدة  خلفان  عيسى 

قبل  الله،  عبد  يوسف  الحارس  عليها 

هدف  اإلماراتي  المنتخب  يسجل  أن 

خلفان  عيسى  انطلق  عندما  السبق 

الحارس  من  ارتدت  قوية  كرة  وسدد 

يجد  لم  الذي  فوزي  أحمد  أمام  وتهادت 

الكثير من العناء في إيداعها الشباك في 

الدقيقة 17.

ولم يتمكن المنتخب العنابي من إيجاد 

على  الكبير  االستحواذ  رغم  الحلول 

الكرة، بسبب غياب الفعالية الهجومية 

والبطء في البناء من منطقة العمليات.

للعنابي  الفني  الجهاز  على  وسيكون 

بقيادة البرتغالي برونو ميجيل السعي 

للفوز في الجولة الثانية أمام تايلند من 

من  المرجوة  االستفادة  تحقيق  أجل 

المنافسات.

وُتقام البطولة على ثالث جوالت، وتشمل 

ومثلها  مباريات،  خمس  األولى  الجولة 

نتائج  على  وبناًء  الثانية،  الجولة  في 

ستتحدد  والثانية  األولى  الجولتين 

لقاءات  ومعها   10 إلى   1 من  المراكز 

الجولة الثالثة واألخيرة لتحديد المراكز 

تتواصل  أن  المقرر  ومن  النهائية. 

بإقامة  السبت  غدًا  البطولة  منافسات 

الجولة الثانية، حيث يلتقي المنتخب 

ويلعب  التايالندي،  نظيره  مع  العنابي 

المنتخب اإلماراتي مع منتخب فيتنام، 

نظيره  مع  العراقي  المنتخب  ويلتقي 

المنتخب  ويواجه  الجنوبي،  الكوري 

العماني نظيره منتخب قيرغيزستان، 

مع  السعودي  المنتخب  يلعب  فيما 

منافسات  وكانت  الكويتي.  نظيره 

المنتخب  تعادل  شهدت  قد  البطولة 

السعودي أمام نظيره التايالندي بهدفين 

لكل منهما في المواجهة التي جمعتهما 

وبالتالي  خليفة،  بن  حمد  استاد  على 

منافسًا  يكون  لن  التايالندي  المنتخب 

الذي  األداء  بعد  غدا  العنابي  أمام  سهاًل 

خاصة  السعودي،  للمنتخب  قدمه 

بينهما  من  مميزة  أسماء  يمتلك  أنه 

وجوناثان  بويفيماي  تيراساي  الثنائي 

األدعم  عناصر  على  وسيكون  خيمدي، 

الالزمة  بالصورة  االستعداد  االولمبي 

اليوم  المدرب  سيعمل  حيث  للمباراة، 

على  األخيرة  التدريبية  الحصة  خالل 

رفع الجاهزية بأفضل صورة استعدادا 

وتعويض  أفضل  بصورة  للظهور 

الخسارة األولى أمام اإلمارات بالفوز أمام 

المنتخب التايالندي غدًا.



انطلقت أمس منافسات النسخة الثالثة 
عشرة من بطولة الكاس الرمضانية لكرة 
القدم، التي يستضيفها ملعب أكاديمية 

اسباير الخارجي رقم )5(، وجاءت االنطالقة 
قوية للغاية مما يؤكد على أن النسخة 

الحالية ستكون واحدة من اقوى النسخ 
السيما في ظل التجهيزات الكبيرة للفرق 

المشاركة.
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بمشاركة »16« فريقا

انطالق دورة صالح صقر اليوم

صالح  دورة  منافسات  اليوم  مساء  تفتتح 

صقر الرمضانية أقدم البطوالت الرمضانية 

نسختها  في  األوسط  والشرق  الخليج  في 

أقدم  الدوحة  استاد  ملعب  على  وذلك   46 الـ 

الليلة  البداية  ضربة  وستكون  مالعبنا.. 

حيث  دقيقة  و45  الثامنة  الساعه  تمام  في 

وسيدارز  الصومالية  الجالية  فريقا  يلتقي 

في  فتبدأ  الثانية  المباراة  أما  اللبنانية، 

الماسة  فريقي  بين  العاشرة  الساعة  تمام 

في  البطولة  مباريات  وتتواصل  ومشيرب. 

البطولة  تقام  يوميا.  بمبارتين  األول  الدور 

على  قسمت  فريقا  عشرة  ستة  بمشاركة 

أربع مجموعات حيث أسفرت قرعة البطولة 

عن توزيع الفرق على أربع مجموعات.

الجالية  من:  كال  وتضم  األولى  المجموعة 

والماسة  اللبنانية  الجالية  الصومالية 

ومشيرب وتضم المجموعة الثانية كال من: 

والجالية  الكينية  والجالية  كافود  شركة 

المجموعة  وفي   R.T.Cو الموريتانية 

السودانية  الجالية  من  كال  تضم  الثالثة 

 Mates Qatarو وجامبيا  االردنية  والجالية 

من  كال  تضم  الرابعة  والمجموعة   Hindia
اليمنية  والجالية  وأوزيل  السورية  الجالية 

وفريق النصر.

الدور  مباريات  منافسات  وستتواصل 

التمهيدي حتى اليوم الثالث عشر من شهر 

الثمانية  رمضان الفضيل ليصعد إلى دور 

المجموعات  من  مجموعة  كل  وثاني  أول 

و15   14 يومي  المباريات  وتقام  األربع، 

للدور  المتأهلة  الفرق  وتحصل  رمضان 

يوم  اللعب  من  راحة  على  النهائي  نصف 

النهائي  نصف  مباراتا  وتقام  رمضان،   16
على  الفرق  تحصل  ثم  رمضان   17 يوم 

تحديد  مباراة  وتقام  رمضان   18 يوم  راحة 

رمضان،   19 يوم  والرابع  الثالث  المركزين 

 21 يوم  للدورة  النهائية  المباراة  تقام  فيما 

للفريق  عديدة  جوائز  رصدت  وقد  رمضان 

البطولة  وهداف  العب  وأفضل  الفائز  األول 

وأفضل العب.

»3« مباريات في ثاني أيام المنافسات

انطالقة قوية لبطولة الكاس الرمضانية

وتتواصل اليوم منافسات البطولة من خالل 

3 مباريات حيث يلتقي في المجموعة  إقامة 

التاسعة  في  المعمورة  مع  لحويلة  الرابعة 

األولى  المجموعة  وضمن  مساًء،  والربع 

و25  العاشرة  في  المايدة  مع  الوجبة  يلعب 

مع  الرميلة  يلعب  وبينما  مساًء،  دقيقة 

11:35 مساًء. عنيزة في تمام الساعة 

كبيرا  جماهيريا  حضورا  البطولة  وتشهد 

القطري  الشباب  لمشاركة  نظرا  سنويا 

وهو  السابقين،  وأنديتنا  منتخبنا  والعبي 

البطولة،  في  المنافسة  أجواء  يشعل  ما 

مدرجات  المنظمة  اللجنة  خصصت  حيث 

باإلضافة  للجماهير  الملعب  جانبي  على 

كافة  توفير  خالل  من  الرائع  التنظيم  إلى 

مع  بالتعاون  معتمد  تحكيم  وطاقم  األمور 

إلى  باإلضافة  القدم،  لكرة  القطري  االتحاد 

رمضانية  أجواء  في  للبيع  اكشاك  توفير 

مميزة.

 8 مدار  على  األول  الدور  منافسات  وتستمر 

ربع  الدور  مباريات  تقام  فيما  متتالية،  أيام 

المبارك،  رمضان  و11   10 يومي  النهائي 

مـــع  األولـى  المجمــوعــة  أول  يلعــب  حيــث 

المجموعة  وأول  الثالثة  المجموعة  ثاني 

في  الرابعة،  المجموعة  ثاني  مع  الثانية 

اليوم األول، وأول المجموعة الثالثة مع ثاني 

الرابعة  المجموعة  وأول  األولى  المجموعة 

اليوم  في  الثانية  المجموعة  ثاني  مع 

الثاني.

نصف  الدور  لخوض  الفائزين  ويتأهل 

بينما  رمضان   13 يوم  يقام  الذي  النهائي 

وسط  رمضان   16 النهائية  المباراة  تقام 

لها  يسبق  لن  التي  للفرق  كبيرة  تطلعات 

فيما  األولى  للمرة  اللقب  بتحقيق  الفوز 

في  رصيدها  لتعزيز  الفرق  باقي  تتطلع 

البطولة المميزة التي يحرص الجميع على 

جوائزها  على  والمنافسة  فيها  المشاركة 

500 ألف ريال. التي تصل إلى 

تم  فريقا   16 بمشاركة  البطولة  وتقام 

ضــمـت  مجمــوعات   4 على  توزيعهــا 

والوجبة  صالل  أم  فرق  األولى:  المجموعة 

ضمت  فيما  والمايدة،  والشحانية 

خليفة  مدينة  فرق  الثانية  المجموعة 

فرق  وتضم  وعنيزة،  وبرزان  والرميلة 

وأم  والخور  الدفنة  الثالثة  المجموعة 

المجموعة  تضم  بينما  والوكرة،  االفاعي 

ومعه  اللقب  حامل  المعمورة  فرق  الرابعة 

الكاس وزكريت. قناة 

المشرف  مساعد  الشرشني  حسين  وقال 

البطولة  انطالقة  إن  البطولة،  على  العام 

من  مميــزا  االفتتــاح  وكــان  قــويــة  جــاءت 

اللقـــب  حامل  المعمـــورة  مواجهــة  خــالل 

تحقيقا  األكثر  الكاس  قنــاة  وفـــريــق 

القــاب   4 برصــيد  البطــولة  في  لأللقاب 

مشيرا  مميزة،  البداية  كانت  وبالتالي 

يتوقع  البطولة  أن  إلى 

قوية  منافسات  تشهد  أن 

المجموعات  دور  باقي  في 

يسعى  الجميع  أن  خاصة 

البطـولة،  مـشـــوار  لمواصلة 

بين  المنافسة  يشعل  ما  وهو 

الجميع.

بطولة  أن  الشرشني  وأكد 

اقوى  من  واحدة  تعد  الكأس 

رمضان  شهر  في  البطوالت 

وتحظى بسمعة طيبة والجميع 

كما  متابعتها،  على  يحرص 

المباشر  التليفزيوني  النقل  أن 

شعبيتها،  من  زاد  للمباريات 

التي  البطولة  جوائز  أن  مؤكدا 

ريال  مليون  نصف  إلى  تصل 

انطالق  قبل  الجميع  تحفز 

العبين  اختيار  على  البطولة 

عال  مستوى  على  فني  وجهاز 

اللقب  على  المنافسة  أجل  من 

الختامي. اليوم  والتواجد في 

الدوحة           $

»سوبر جرايد« التاسعة.. بعد غٍد

فتح  الذي  العربي  النادي  ضيافة  في  وتقام 

أنشطة  الستقبال  رمضان  في  مالعبه 

وهو   2010 العام  منذ  اإلعالمية  المؤسسات 

يقدم  الذي  األهلي  النادي  مع  ذلك  في  مستمر 

لإلعالميين  رمضان  في  المالعب  هذه  أيضا  هو 

المختلفة  الرياضة  األنشطة  فيها  ليمارسوا 

الكرويتان  البطولتان  الخصوص  وجه  وعلى 

سوبر جرايد وبطولة الصحافة الرمضانية.

جريدة  للبطولة  األول  اليوم  يجمع  وسوف 

للعام  اللقب  حامل  الشرق  جريدة  مع  العرب 

2:45، فيما تجمع  الثاني على التوالي الساعة 

الحاصل  الراية  جريدة  فريق  الثانية  المباراة 

جريدة  فريق  مع  البطولة  لقب  على  سابقا 

$ الذي سبق له الفوز بلقب سوبر جرايد 

خمس مرات منها 4 مرات متتالية.

مدير  عبدالله  حسين  علي  الزميل  أكد  وقد 

كل  تلقى  البطولة  أن  جرايد  سوبر  بطولة 

الزميل  المنظمة  اللجنة  رئيس  من  الدعم 

اللجنة  رئيس  ونائب  المعرفي  عبدالعزيز 

مشكور  وبدعم  عيسى  علي  الزميل  المنظمة 

.QNB ومقدر ومستمر من البنك الوطني

البطولة  هذه  إقامة  من  الهدف  إن  وقال 

فقط  األربع  الصحف  في  العاملين  مشاركة 

التي  الرمضانية  الصحافة  بطولة  بخالف 

عشرة  الحادية  نسختها  في  تنطلق  سوف 

بمشاركة ثماني مؤسسات إعالمية ويسمح 

خارج  من  محترفين  بمشاركة  النظام  فيها 

المؤسسة وإعالميين وأبناء وإخوان العاملين 

في المؤسسات اإلعالمية.

{ علي 

حسين

على كأس QNB.. بمشاركة »4« صحف

تنطلق يوم األحد المقبل النسخة 
التاسعة من بطولة سوبر جرايد على 

كأس QNB والتي تستمر بدعم من 
بنك قطر الوطني بمشاركة الصحف 

األربع المؤسسة لها وهي العرب والراية 
والشرق و $ .

ضمن بطولة العالم للتحمل

ق فوزًا 
ِّ
»تويوتا جازو« ُيحق

مزدوجًا في الـ »1000 ميل«
TGR على  هيمن فريق تويوتا جازو للسباقات 

للتحمل  العالم  بطولة  من  االفتتاحية  الجولة 

للسيارات  الدولي  االتحاد  مها  ُينظِّ التي   2023
األول  بالمركزين  مزدوجًا  فوزًا  َحّقق  إذ   ،FIA
والثاني في سباق الـ »1000 ميل من سيبرينغ« 

من  العديد  بين  قويًة  منافسًة  شهد  الذي 

المركبات العالية األداء. ونجح الفريق المؤلف 

من مايك كونواي وكاموي كوباياشي وخوسيه 

ماريا لوبيز في تحقيق فوٍز صعٍب بالمركز األول 

الـ  الكهربائية   GR010 تويوتا  مركبة  متن  على 

 ،)7( الرقم  تحمل  التي  األداء  العالية  »هايبِرد« 

دورة في موطن سباقات   239 وذلك بعد إكمال 

التحمل في مدينة سيبرينغ الواقعة في والية 

فلوريدا األميركية. 

مجريات  طيلة  شرسة  منافسة  خوض  وبعد 

للسباقات  جازو  تويوتا  فريق  حقق  السباق، 

والفائزين  العالم  أبطال  من  المؤلف   TGR
بويمي  سيباستيان   ،2022 »لومان«  بسباق 

وبريندون هارتلي وريو هيراكاوا، نتيجًة مثاليًة 

الثاني  بالمركز  الفوز  خالل  من  وذلك  للفريق، 

الـ  الكهربائية   GR010 تويوتا  مركبة  متن  على 

»هايبِرد« العالية األداء التي تحمل الرقم )8(. 

األربعين  الفوز  ل  لُتمثِّ اإلنجازات  هذه  وتأتي 

 TGR للسباقات  جازو  تويوتا  لفريق  بالنسبة 

حتى   ،WEC للتحمل  العالم  بطولة  في 

عدد  متن  على  جدد  منافِسين  انضمام  مع 

البطولة.  إلى  األداء  العالية  المركبات  من 

عدة،  عوامل  إلى  الكبير  الفوز  هذا  ويعود 

الفريق،  أعضاء  بين  الكبير  االنسجام  ومنها: 

والتنسيق القوي في ما بينهم، فضاًل عن أدائهم 

الخالي من األخطاء، وإدارتهم الجيدة لإلطارات؛ 

فوٍز  تحقيق  من  المطاف  نهاية  في  ليتمكنوا 

مزدوٍج بالمركزين األول والثاني. 

المنافسة  دائرة  إلى  الدخول  من  الفريق  ن  تمكَّ

في  السباق  بداية  منذ  األولى  المراكز  على 

وكونواي  بويمي  السائقان  حافظ  إذ  فلوريدا، 

رقمًا  سجل  بويمي  إن  حتى  تقدمهما،  على 

العالية  المركبات  سباق  في  جديدًا  قياسيًا 

السباق،  انقضاء ساعتين من زمن  األداء. ومع 

كان الفريق متقدمًا بشكل جيد على منافسيه 

ليتقدم  تفوقه،  لضمان  كافية  بمسافة 

كوباياشي إلى المركز األول .




