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بروز زخارف أيقونة الثمامة املونديالية

لــلــمــشــاريــع واإلرث عــــن آخـــر  الــعــلــيــا  الــلــجــنــة  كــشــفــت 
ــاد الــثــمــامــة  ــتــ ــال اســ ــغــ ــطــــورات الـــتـــي تــشــهــدهــا أشــ ــتــ الــ
املونديالي بعدما ظهر شكله الخارجي بصفة جذابة 
تؤكد الجهود الكبيرة التي تبذلها قطر من أجل إتمام 
كــافــة تــفــاصــيــلــه وفــقــا لــلــجــدول الــزمــنــي الــــذي حــددتــه 

سابقا مع االتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا.
وأظهرت بعض الصور التي نشرت على موقع اللجنة 

العليا للمشاريع واإلرث مدى تطور األشغال اإلنشائية 
بــعــد إتـــمـــام عــمــلــيــات رفـــع الــســقــف الــحــديــدي لــالســتــاد 
وتــثــبــيــت الـــزخـــارف الــخــارجــيــة بمحيط هـــذه األيــقــونــة 
املــونــديــالــيــة مــا ســاهــم فــي إعــطــائــهــا الــشــكــل الهندسي 
الــــذي اعــتــمــدتــه الــجــهــات املــنــفــذة لــلــمــشــروع بــاملــقــارنــة 
مع التصاميم األولــيــة.  وسيستضيف استاد الثمامة 
-الــبــالــغ ســعــتــه 40 ألـــف مــقــعــد- مــبــاريــات بــطــولــة كــأس 

العالم لكرة القدم قطر 2022 حتى الدور ربع النهائي. 
وتتواصل األشغال في موقع اإلنشاء باستاد الثمامة 
بوتيرة متسارعة خــالل الفترة املقبلة مــن أجــل وضع 
الــداخــلــيــة والــتــي تشمل  الــلــمــســات الفنية والــهــنــدســيــة 
الــعــديــد مــن األمــــور التقنية املــعــقــدة الــخــاصــة بــالــقــدرة 
التشغيلية لــالســتــاد حــتــى يــكــون جـــاهـــزا الســتــضــافــة 

الجماهير العاملية في مونديال قطر 2022.

سيروا وعني الله ترعاكم

الريان يترقب 
االستقالل 

السيلية يستعد 
لخودرو 3

إنتر يتعثر 

تألق املحترفني 

11

2

لعنة اإلصابات تضرب الفهود
يشهد الغرافة موجة جديدة من اإلصابات التي ضربت صفوف الفريق عقب مباراته 
األخيرة مع الريان ضمن الجولة الثالثة عشرة من دوري النجوم، حيث تأكد غياب 
الالعب مؤيد حسن ملــدة شهر ونصف وذلــك عقب إصابته بقطع في أربطة الكتف 
الــالعــب خــالل املواجهة املاضية. كما  الــريــان فهد يونس على  بسبب تدخل حــارس 
ستشهد صفوف الغرافة غياب املحترف املكسيكي هيكتور مورينو ملدة شهر بسبب 
تعرضه لإلصابة على مستوى العضلة الخلفية خالل نفس املباراة والتي استدعت 
خروجه بالوقت البديل من الشوط األول واستبداله بالالعب مصطفى عصام، مع 
العلم ان الفريق سيفتقد أيضا خدمات املحترف الكوري الجنوبي كوجا تشول الذي 
يواصل غيابه عن تشكيلة الصربي سالفيسا يوكانوفيتش على أن يجري الكوري 
الفحوصات الطبية الالزمة من اجل تحديد الفترة الالزمة ملواصلة مرحلة التأهيل 

الطبي قبل العودة مجددا لصفوف الفريق.

محمود النصيري
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ختام ناجح لكأس الشيخ 
فيصل الثالثة للمدارس

ــهـــدت الـــجـــولـــة الـــثـــالـــثـــة عـــشـــر مــــن دوري نــجــوم  شـ
QNB تالق كبير من جانب املحترفني بتسجيلهم 
ــا تـــــم احــــــرازهــــــا فــي  ــدفــــا مـــــن اصــــــل 18 هــــدفــ 12 هــ
خمس مباريات،حيث تعد مواجهة قطر والــوكــرة 
الوحيدة التي لم تشهد اهــداف وانتهت بالتعادل 
السلبي بـــدون اهـــداف علي ســتــاد سحيم بــن حمد 
ــذه الـــجـــولـــة هـــو قــيــام  ــنـــادي قـــطـــر  الـــجـــديـــد فـــي هــ بـ
ثالثة العبني جــدد في االنتقاالت الشتوية باحراز 
اهــــداف لــلــمــرة االولــــي فــي دوريـــنـــا،" ثــالثــيــة ملهاجم 
الــغــرافــة جــونــاثــان كــودجــيــا،وهــدف ملــهــاجــم الــريــان 
يــوهــان بــولــي،وهــدفــني للتونسي احــمــد عكايشي 
مــع الــشــحــانــيــة"،ومــن املــتــوقــع تــالــقــهــم مــع انديتهم 

خالل الجوالت املقبلة بناء على ما اظهروه خالل 
هـــذه الــجــولــة مــع انــديــتــهــم الــتــي تــعــد املــشــاركــة 

االولـــي فــي دوريــنــا باستنثاء عكايشي التي 
تــعــد املــواجــهــة الــثــانــيــة،الــجــديــر بــالــذكــر انــه 

ــــى خـــالل املـــبـــاراة  وضـــع بــصــمــة فـــي املــشــاركــة االولـ
املاضية مــع الغرافة وقــام بصناعة هدفني لزميله 
ــــت قــمــة الــغــرافــة  ــفــــواري كــيــســي امـــانـــجـــوا. واوفـ االيــ
الريان بوعودها من خالل اللقاء بعد انتهاء املباراة 
باربعة اهداف مقابل هدفني للغرافة،وشهدت تالقا 
للمهاجم جــونــثــان واصــبــح انــســجــام واضــحــا مع 

ــث الـــعـــهـــد زمـــالئـــه عــلــى الــرغــم  انـــــــــه حــــــديــــ
ولــــــــــم يـــــخـــــض غـــيـــر 
حـــصـــتـــني تــــدريــــب 
ــــهـــــــود  مــــــــــــع الـــــــفـــ
ولــــــــــكــــــــــن نــــجــــح 
فـــي احـــــراز ثــالثــة 
اهـــداف،مـــمـــا جــعــل مـــدرب 
الــــفــــريــــق الــــصــــربــــي ســـالفـــيـــســـا 
يوكانوفتيش يشيد بقدراته الفنية 
والــبــدنــيــة وانــــه يــتــوقــع مــنــه الكثير 
ــريــــق خـــالل  ــفــ ــع كـــتـــيـــبـــة الــ ــقـــدمـــه مـــ ــيـ لـ

الـــتـــحـــديـــات 

املقبلكما احرز زميله في الفريق سفيان هني الالعب 
الجزائري هدفا من عالمة الجزاء ليصل الي الهدف 
العاشر في قائمة الهدفني في تألق متواصل للنجم 
القادم من سبارتك موسكو الروسي مطلع املوسم 
الجديد. وفي نفس اللقاء استطاع االيفواري االخر 

لـــلـــرهـــيـــب الــــريــــانــــي يـــوهـــان الــــــــــقــــــــــادم 
بــولــي تــســجــيــل اول 

اهــــــدافــــــه بــعــد 
عــــــــرضــــــــيــــــــة 
مـــتـــقـــنـــة مــن 

الــالعــب موفق 
عــــــــــــــوض مـــــــحـــــــرزا 
الــــــتــــــعــــــادل،حــــــيــــــث 
ـــولــــــي فـــي  ظـــــهـــــر بـــ
بعض االوقــــات مع 
زمــــالئــــه وواضــــــــح انـــه 
ســيــكــون اضــافــة وقــوة 
ــع الـــفـــريـــق  ــ ــرة مــ ــيــ ــبــ كــ

خاصة في ظل التحديات االسيوية والـــدوري املقبل 
عليها املـــدرب االورجــويــانــي دييجو اجــيــري. وكانت 
مباراة العربي شاهدة على تسجيل املحترفني هدفني 
الـــلـــقـــاء،وكـــان من  ــــداف تـــم تسجيلها فـــي  بـــواقـــع 4 اهـ
نصيب التونسي حمدي الحرباوي الذي احرز هدفه 
الثامن في الدوري في تالق جديد لالعب في املالعب 
الــقــطــريــة بــعــد تــجــربــة املــلــك الــقــطــراوي،كــمــا 
سجل ادميلسون مع الدحيل الهدف 
الـــثـــانـــي فـــي الـــلـــقـــاء وســـاهـــم في 
تــحــقــيــق االنــــتــــصــــار الـــغـــالـــي 
ومواصلة تصدر جدول 

الترتيب.

اخــتــتــمــت الــبــطــولــة الــثــالــثــة لــلــمــدارس عــلــى كـــأس الشيخ 
فيصل بــن قــاســم آل ثــانــي والــتــي اقــيــمــت بــنــادي الــغــرافــة 
بمشاركة 28 مــدرســة للمراحل التعليمية املختلفة وقد 
أســـفـــرت الــنــتــائــج الــنــهــائــيــة عـــن فـــوز مـــدرســـة ابـــن تيمية 
بـــاملـــراكـــز األول لـــلـــمـــدارس تــحــت 19 ســنــة بــيــنــمــا تــوجــت 
مدرسة الخور الدولية باملركز األول للمدارس تحت (15 ـ 
16 ) الخليج اإلنجليزية للمدارس تحت (14) ومدرس إن 
آي آيه للمدارس تحت 13 سنة ومدرسة وأكاديمية الخور 
الدولية للمدارس تحت 10 سنوات، وتجدر االشــارة الى 
املـــدارس األجنبية  أن تلك البطولة تحظى بمشاركة كــل 
بــالــدوحــة والــتــي تــولــي الــريــاضــة بشكل عـــام وكـــرة الــقــدم 

بشكل خاص اهتماما كبيرًا .

احمد طارق

جابر ابوالنجا
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 ال للتزكية في انتخابات مؤسسة دوري نجوم قطر

اكــــدت الــلــجــنــة االنــتــخــابــيــة ملــؤّســســة دوري نــجــوم 
قطر برئاسة علي سالم عفيفة الترتيبات الخاصة 
ــابـــات مــمــثــلــي شــــركــــات األنـــــديـــــة الــقــطــريــة  ــتـــخـ ــانـ بـ
لعضوية املكتب التنفيذي للمؤسسة والتي تحدد 
لــهــا يـــوم االحــــد الـــقـــادم  وكــــان تـــم قــبــول املــرشــحــني 
وعــددهــم ثــالثــة وإخــطــارهــم بــاملــوافــقــة وهــم كــل من: 
الله حامد مرشح  تركي العلي مرشح السد، وعبد 
قطر، وعارف عبدالرحمن مرشح األهلي، واملعروف 
ــراس الــلــجــنــة االنــتــخــابــيــة  ــ ان عــلــي ســـالـــم عــفــيــفــة تـ

خــلــفــا لــعــبــدالــلــه حــامــد الــــذي تــم تــرشــيــحــه فــي هــذه 
ــانـــت الــلــجــنــة االنــتــخــابــيــة قــامــت  ــابـــات.  وكـ ــتـــخـ االنـ
بمخاطبة األنــديــة بــأســمــاء املــرشــحــني الــثــالثــة، ولم 
يكن هناك اعــتــراض على اي مرشح من اي نــاد من 
االندية  وسيكون لكل ناد الحق في ان يمثله 2 في 
العمومية وان النادي هو الذي يحدد الشخص الذي 
لــه التصويت وان املكتب التنفيذي ستكون  يحق 
مدته اربــع ســنــوات قــادمــة وهــذا االمــر يشمل اندية 
دوري نجوم قطر فقط .  وبالرغم من ان االنتخابات 
عــلــى ثـــالثـــة مــقــاعــد فـــي املــكــتــب الــتــنــفــيــذي ملمثلي 
االنــديــة وهــنــاك ثــالثــة مــرشــحــني فــقــط الغــيــر اال انــه 

اليوجد مبدا التزكية والبــد من اجــراء االنتخابات 
وفقا للوائح وانظمة املؤسسة وفقا ملبدأ الالئحة 
رقم 27 والتي تنص على ان يكون انتخاب املرشح 
بــاالغــلــبــيــة املــطــلــقــة او 50 % مـــن االصـــــوات 1+ من 
االعضاء الحاضرين للجمعية العمومية، وفي حالة 
عدم الوصول الى االغلبية املطلقة تتم اعادة العملية 
االنتخابية من جديد، وتتم االعــادة بني املرشحني 
الحاصلني على اكبر عــدد من االصـــوات وفــي حالة 
استمرار التساوي يتم اعادة االنتخابات حتي يتم 
تحديد الفائز باكبر عدد من االصوات، واذا استمر 

التساوي يتم اجراء قرعة بينهم.

¶  علي سالم عفيفة ¶ لقطة من عمومية سابقة للمؤسسة

املحترفون يبدعون

تألق عكايشي وبغداد املواس ينقذ الصقور بصمة هيرنانديز

كودجيا.. نجم الجولة

نجح الالعب السوري املميز محمود املواس 
فــي تسجيل هــدف بمثابة االنــقــاذ ألم صالل 
ــرمـــى الــــخــــور ونـــجـــح فــــي تـــرجـــيـــح كــفــة  فــــي مـ
فريقه لتحقيق انتصار كــان مطالبا للغاية 
ــة الــــهــــروب مــن  ــاولـ ــريـــق ملـــحـ ــفـ فــــي صـــفـــوف الـ
القاع،حيث بهذا الفوز والــذي يرجع الفضل 
للمواس تساوت صقور برزان مع الشحانية 
بثماني نقاط، ليحقق املدرب عزيز بن عسكر 
الفوز االول له مع الفريق ويرغب في مواصلة 
هذا العمل خاصة في ظل التدعيمات القوية 

للفريق في االنتقاالت الشتوية.

واصل احمد عكايشي تالقه مع الشحانية منذ قدومه 
اللبناني على سبيل االعـــارة،واحـــرز هدفني  من العهد 
وال اروع في شباك سعد الدوسري حامي عرين السد 
واظــهــر خــطــورة كــبــيــرة نــظــرا ملــقــومــات الــالعــب الفنية 
والبدنية التي كان يحتاجها الشحانية لالبتعاد رويدا 
رويــــدا عــن املنطقة الــخــطــرة الــتــالــق اســتــمــر فــي مــبــاراة 
الــســد والــشــحــانــيــة ولــكــن هـــذه املــــرة لــالعــب الــجــزائــري 
بــغــداد بــونــجــاح الـــذي احـــرز الــهــدف الــرابــع مــن ضربة 
ــــل لــلــهــدف رقــــم 13 وتـــصـــدر قــائــمــة هـــداف  ــــزاء ووصـ جـ
الــدوري في محاولة املحافظة على لقب هداف الدوري 

للعام الثاني على التوالي.

اســتــطــاع الــالعــب ابـــل هــيــرنــانــديــز العــب 
االهـــلـــي تــســجــيــل هـــدف املـــبـــاراة الــوحــيــد 
ــــالل لـــقـــاء االهـــلـــي  ــاراة فـــريـــقـــه خـ ــ ــبـ ــ ــي مـ فــ
والـــســـيـــلـــيـــة،حـــيـــث بــــهــــذا الــــهــــدف حــصــد 
العميد االهالوي ثالث نقاط غالية عالوة 
ــــدرب نــيــبــوشــا االنــتــصــار  ــداء املــ ــ عــلــى اهــ
االول له بعد قيادته للفريق بعد ان هزم 
فـــي املـــبـــاراتـــني الــســابــقــتــني مـــن الــدحــيــل 
ــــري مـــن الــعــربــي، ومــمــا ال  ــبــــاراة االخـ واملــ
شك فيه ان هذا الفوز سيكون لها مفعول 

السحر خالل املباريات املقبلة.

قــدم املحترف االيــفــواري الجديد بصفوف الغرافة 
جـــونـــاثـــان كــودجــيــا مــســتــوى اســتــنــثــائــيــا ومــمــيــزا 
فــي اولــــى مــبــارايــتــه مــع الــفــهــود خـــالل لــقــاء الــريــان 
ــداف وال اروع تــؤكــد  ــ ــ اهـ ثـــالثـــة  ــراز  ــ ــ ــاع احـ ــطـ ــتـ واسـ
ــتـــي اعــلــنــهــا مـــبـــكـــرا فــي  قــيــمــتــه الــفــنــيــة الـــكـــبـــيـــرة الـ
الـــــــدوري مـــن خــــالل احـــــــرازه لــــالهــــداف، حــيــث كــان 
ـــه وجـــد  ــذا الــــالعــــب اال انــ ــ يــفــتــقــد الـــغـــرافـــة قــيــمــة هـ
ــادة واســعــة  ــ ــذي لــقــي اشـ ــ ضــالــتــه فـــي جــونــاثــان والـ
مـــن الــجــمــاهــيــر الــغــرفــاويــة عــلــى مـــواقـــع الــتــواصــل 
االجــتــمــاعــي عــــالوة عــلــى تــألــقــه فـــي اشـــــادة مــدربــه 
الصربي سالفيسا يوكانوفيتش به خالل املؤتمر 
الــلــقــاء،ومــن هــنــا ينتظر مــن الفيل  الــصــحــفــي بــعــد 
االيفواري مواصلة العمل والتألق خالل املباريات 
 املــقــبــلــة فـــي ظـــل حــالــة الــرغــبــة لــتــواجــد الــفــهــود في 

مربع الكبار.
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الخطأ ممنوع على الريان 

 السيلية جاهز للمشاركة التاريخية 
يــخــتــتــم الــســيــلــيــة اســتــعــداداتــه لــلــقــاء شــهــر خـــودرو 
االيراني في الدور التمهيدي من البطولة االسيوية 
الله بــن خليفة بنادي  بتدريب خفيف بملعب عبد 
الدحيل في السادسة والنصف مساء اليوم بمشاركة 

جميع العبيه.  ويشرف على املران املدرب التونسي 
الــذي سيضع اللمسات االخيرة  سامي الطرابلسي 
على كافة الجوانب الفنية والبدنية ومدى جاهزية 

الالعبني لخوض املباراة.
 وعقد الجهاز الفني للفريق اجتماعًا مع الالعبني 
مــســاء أمـــس قــبــل خـــوض الــلــقــاء تـــنـــاول فــيــه اهمية 

املـــبـــاراة وضــــرورة رفـــع مــعــدالت الــتــركــيــز واالبــتــعــاد 
عن األخطاء وضــرورة تحقيق الفوز في اول مباراة 
الــذي يتأهل ألول مــرة فــي تاريخه  اسيوية للفريق 

للمشاركة في البطولة االسيوية.
 وخاض السيلية مرانه أمس بملعب الجامعة وسط 
روح معنوية عالية أكــد مــن خاللها الالعبون على 

جاهزيتهم لخوض املباراة وبذل كل الجهود املمكنة 
لتحقيق الفوز.

 واشتمل املــران على االحماء والركض حول امللعب 
ــكـــرة بــتــقــســيــمــة بــــني الـــالعـــبـــني، وايـــضـــا  ــالـ الـــلـــعـــب بـ
املـــران على التسديد على املــرمــى مــن كــافــة الــزوايــا، 

وتدريبات خاصة لحراس املرمى.

حالة من الترقب يشهدها نادي الريان قبل 24 ساعة فقط 
من مواجهته فريق االستقالل االيراني في الدور االقصائي 
الــى دوري املجموعات والتي على ضــوء نتيجتها  املؤهل 
الــى املجموعات وسيلعب ضمن  ستحدد الفريق املتأهل 
املجموعة االولى التي تضم فرق الشرطة العراقي والوحدة 
ــدرب اجــيــري مـــبـــاراة االســتــقــالل امــام  االمـــاراتـــي، وتــابــع املــ
الكويت الكويتي اول امس والتي فاز بها الفريق االيراني 
وتـــأهـــل ملـــالقـــاة الـــريـــان، واظـــهـــرت املـــبـــاراة قـــوة االســتــقــالل 
وخـــاصـــة وانــــه مــتــمــرس عــلــى اجـــــواء دوري ابـــطـــال اســيــا، 
وايــضــا فـــإن املـــبـــاراة تــمــثــل تــحــديــا كــبــيــرا لــلــريــان فــي هــذه 
املــرحــلــة مــن املــوســم ألن الــفــوز هــو الــخــيــار الــوحــيــد الكمال 
مـــشـــوار دوري ابـــطـــال اســـيـــا، وايـــضـــا الــحــصــول عــلــى دفــع 
معنوية كبيرة قبل مواجهة الدحيل يوم السبت املقبل في 
لقاء القمة بالدوري، وسيكون الريان مطالبا بالعمل على 
اســعــاد جماهيره الوفية التي يتوقع مساندتها لالعبني 
بعيدا عن عدم الرضا عن الخسارة التي تعرض لها الفريق 
يوم الخميس املاضي امام الغرافة في الجولة ال 13 للدوري 

السيما وانها الخسارة االولى للفريق بالدوري.
 وخــاض الريان مساء امــس تدريبا قويا بمشاركة جميع 
الالعبني بعدما استقر الجهاز الفني على القائمة االسيوية 
الى سيدخل بها البطولة بعد التعاقد مع االيفواري يوهان 
بولي في االنتقاالت الشتوية الحالية، وكان واضحا خالل 
الــزام الالعبني بالتوازن بني  التدريب حــرص اجيري على 
الدفاع والهجوم في ظل قوة االستقالل وعدم ترك مساحات 
فــي املــلــعــب حــتــى ال يستفيد مــنــهــا، الـــى جــانــب ان املــبــاراة 
تلعب تحت شعار ممنوع الخطا حتى ال تؤدي الخسارة (ال 
قدر الله) الى انتهاء مشوار الريان مبكرا بالبطولة القارية.

ــدرب الـــريـــان عــلــى الــالعــبــني خــالل   ولـــم يــضــغــط اجـــيـــري مــ
التدريب خشية االجهاد البدني السيما وان الفريق لعب 
يــــوم الــخــمــيــس املـــاضـــي فـــي الــــــــدوري، ومــــن ثـــم ال يــحــتــاج 
الــالعــبــون الـــى الــضــغــط عليهم، وكــذلــك فـــإن الــفــتــرة املقبلة 
تــحــتــاج الــــى تـــوزيـــع الــجــهــد وكـــذلـــك تـــوافـــر اكـــبـــر عــــدد من 
الالعبني في ظل كثرة عدد املباريات التي سيلعبها الريان 
السيما في حالة تأهله الى دور املجموعات بدوري ابطال 

اسيا.
الريان تدريبه االخير مساء اليوم   ومن املقرر ان يخوض 
عــلــى مــلــعــبــه الــفــرعــي بـــالـــريـــان مـــن اجــــل تــجــهــيــز الــالعــبــني 
للمواجهة املقبلة وايضا اختيار التشكيل االساسي الذي 

سيلعب به الريان في املباراة غدا.

وجــــــــه جـــــهـــــاز الــــــكــــــرة بـــــالـــــريـــــان الـــــدعـــــوة 
لــلــجــمــاهــيــر ملـــســـانـــدة الـــفـــريـــق غـــــدا امــــام 
ــافــــس مــن  ــنــ املــ ــيــــمــــا وان  ــقـــــالل الســ ــ ــتـ ــ االسـ
املتوقع ان يحظى بجماهيره هــو االخــر، 
وفـــي هـــذا الــتــوقــيــت يــحــتــاج العــبــو الــريــان 
الـــى الـــدعـــم ورفــــع املــعــنــويــات الســيــمــا مع 
صعوبة املباراة والرغبة في الفوز والتأهل 

حــتــى يكمل الــفــريــق مــشــواره الــقــاري هــذا 
الــعــام عــلــى امـــل تحقيق نــتــائــج جــيــدة في 
هــذه النسخة، ووجــه العبو الفريق كذلك 
ــــوة الـــــى الـــجـــمـــاهـــيـــر لـــلـــحـــضـــور الـــى  ــــدعـ الـ
مــلــعــب الــبــطــوالت وتــشــجــيــع الــرهــيــب من 
اجل تجاوز عقبة االستقالل والتاهل الى 

مرحلة املجموعات.

 الفريق اإليراني يتدرب بالسد  
وصل الى الدوحة فريق االستقالل االيراني استعدادا 
ملالقاة الريان غدا، وسيخوض الفريق الضيف تدريبه 
اليوم على ملعب جاسم بن حمد بنادي السد الذي 
ستقام عليه املباراة، ومن املقرر ان يعقد صباح اليوم 
االجتماع الفني للمباراة ويعقبه املؤتمر الصحفي 

ملدرب والعب من الريان ومثلهما من االستقالل.

 مجدي صديق: تركيز مضاعف
 اكـــد مــجــدي صــديــق نــجــم السيلية أن مــبــاراة الــفــريــق يـــوم غــد الــثــالثــاء 
أمــام فريق شهر خــودرو االيــرانــي تعتبر مواجهة صعبة الــى حد كبير 
أنــه لم يكن من الفرق  خاصة وان منافسهم فريق غير معروف بمعنى 
املعروفة في البطوالت اآلسيوية، لكن طاملا أن الفريق قد تمكن من عبور 
الرفاع البحريني ووصل الى هذه املرحلة هذا يعني أنه فريق متميز في 
الدوري االيراني وقدم مستويات جيدة وبالتالي نحن كالعبني علينا أن 
نضاعف من جهودنا من أجل الظهور بمستوى مشرف وتحقيق نتيجة 
املــبــاريــات االسيوية تختلف اختالفًا كبيرًا  ايجابية.  وأضـــاف: حقيقة 
عن مباريات الــدوري املحلي وتحتاج لتركيز مضاعف من أجل تحقيق 

الفوز،  

 ماهر يوسف: مباراة صعبة  
قــال ماهر يوسف العــب السيلية إنهم ال يعرفون الكثير عن 
الفريق االيراني شهر خــودرو الذي سيخوضون معه املباراة 
يــوم غــد االثــنــني فــي البطولة االســيــويــة، مــؤكــدًا ان اي مــبــاراة 
فــي هـــذه الــبــطــولــة هــي مـــبـــاراة صعبة ســـواء كــانــت فــي الـــدور 
التمهيدي او في املجموعات لذلك نحن في السيلية سنضاعف 
من تركيزنا ونبذل قصارى جهدنا من اجل الظهور بمستوى 
متميز يقودنا لتحقيق نتيجة ايجابية، ونـــدرك جــيــدًا مدى 
اللقاء االســيــوي األول للسيلية فــي تاريخه ولكننا  صعوبة 
عازمون على ان تكون االفضلية لنا في هذه املباراة، ولكن على 

الثقة كبيرة في كل العبي السيلية وفي قدراتهم الفنية.

 املؤتمر الصحفي واالجتماع الفني  
ــبــــاراة الــســيــلــيــة وشــهــر  يــعــقــد املـــؤتـــمـــر الــصــحــفــي ملــ
خودرو االيراني بقاعة املؤتمرات بنادي عبد الله بن 
خليفة بنادي الدحيل حيث تقرر أن يكون املؤتمر 
الصحفي للفريق االيراني في تمام الساعة الخامسة 
الــيــوم، أمــا املؤتمر الصحفي لفريق السيلية  عصر 
فسيعقد فــي تــمــام الساعة الخامسة والــربــع مساء 

عصر اليوم
 وتقرر ايضًا أن يكون االجتماع الفني الذي يسبق 
املــــبــــاراة فـــي تـــمـــام الـــســـاعـــة الـــرابـــعـــة عـــصـــرًا بــقــاعــة 

املؤتمرات بنادي الدحيل ايضا.

دعوة للمساندة الجماهيرية 
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 جدول الترتيب بعد ختام الجولة الـ13
النقاطأهدافاملبارياتالفريقالترتيب 

الفرقعليهلهخسرتعادلفازلعب
 33 16 11 27 0  3 10  13  الدحيل 1

 28 17 13 30 1  4  8  13  الريان   2

 27 16 23 39 4  0 9  13  السد  3

 23 6 20 26 4  2  7  13  الغرافة   4

 18 2 22 24 5  3  5  13  العربي   5

 17 2- 17 15 6  2  5 13  السيلية   6

 16 3- 21 18 5  4  4  13  الوكرة   7

 16 6- 23 17 7  1  5  13  األهلي  8

 15 3- 17 14 6  3  4  13  قطر   9

 9 9- 23 14 8 3  2  13  الخور  10

 8 15- 28 13 7  5  1 13  الشحانية  11

 8 19- 27 8 9  2  2  13  أم صالل  12

صيد الكاميرا

املنطقة الدافئة 
 اصبح نصف فرق الدوري تقريبا 
فــــي املـــنـــطـــقـــة الــــدافــــئــــة بـــعـــيـــدا عــن 
املنافسة على املربع الذهبي الذي 
ــريــــان  ــيـــل والــ انـــحـــصـــر عـــلـــى الـــدحـ

والسد والغرافة، 
وكــــــذلــــــك فــــــــرق املـــــــؤخـــــــرة الــــخــــور 
والشحانية وام صالل، ولهذا فإن 
هـــنـــاك خــمــســة فــــرق اصــبــحــت في 
املنطقة الدافئة وهي فقدت فرصة 

كــبــيــرة فـــي املــنــافــســة عــلــى املــربــع 
وفــي نفس الــوقــت ابــتــعــدت بشكل 
كــبــيــر عـــن املـــؤخـــرة وهــــي الــعــربــي 
ـــ18 نــقــطــة والــســيــلــيــة  ــ الـــخـــامـــس بــ

السادس بـ17 نقطة 
ـــ 16  ــــل مــــن الــــوكــــرة واالهــــلــــي بــ وكـ
نقطة في املركزين السابع والثامن 
على التوالي بينما نادي قطر في 

املركز التاسع بـ15 نقطة.

بغداد ونجاح  عودة قوية
عــــاد بـــغـــداد بـــونـــجـــاح املــهــاجــم 
الجزائري املحترف في صفوف 
ــــى قـــمـــة هـــدافـــي  نـــــــادي الــــســــد الــ
الــدوري بعد ان سجل هدفا في 
مرمى الشحانية ليرفع رصيده 
الى 12 هدفا بينما تراجع خلفه 
كـــل مـــن مــواطــنــيــه ســفــيــان هني 
نجم الغرافة وياسني براهيمي 
ــان ولـــكـــل مــنــهــمــا 11  ــريــ نــجــم الــ

هدفا، ويبقى الصراع على قمة 
الهدافني جزائريا خالصا وهو 
مــا يــؤكــد ان الــالعــب الــجــزائــري 
احـــــــدث الـــــفـــــارق االيــــجــــابــــي فــي 
دوريـــــــــنـــــــــا واثـــــــــــــــرى املــــنــــافــــســــة 
الهجومية بني الالعبني وجعل 
االنــــديــــة تـــركـــز فــــي تــعــاقــداتــهــا 
لــضــم افـــضـــل الــالعــبــني والـــذيـــن 

يصنعون الفارق.

إشادة مستحقة 
يــســتــحــق الـــحـــكـــام املـــواطـــنـــون الـــذيـــن 
ــدوري االشــــادة  ــ يـــديـــرون مـــبـــاريـــات الــ
ــــذي يــظــهــرون  بــمــســتــواهــم املــتــمــيــز الـ
ــيــــع املــــــبــــــاريــــــات هــــذا  ــمــ ــه فــــــي جــ ــيــ ــلــ عــ
املــــوســــم وهـــــم احـــــد اســــبــــاب الـــنـــجـــاح 
املحلية هذا  املسابقات  الــذي تشهده 
مــعــظــمــهــم يظهر  وان  املــوســم خــاصــة 

للغاية. ايجابية  بصورة 

 اشتعال األوضاع.. في القمة والقاع

شــهــدت الــجــولــة الــثــالــثــة عــشــرة تــغــيــيــرات كبيرة 
في صورة املنافسة سواء على مستوى القمة او 
القاع بالرغم من ان الجميع ســواء في الصدارة 
حــافــظ على موقعه وترتيبه ولــكــن دون تغيير 
ولكن هــذا الثبات شكلي وليس موضوعيا ألن 
الــصــورة  االمـــور تغيرت بالفعل وبـــدأت تتضح 
الــدحــيــل تمكن مــن ان  بكامل معاملها خــاصــة ان 
يــســتــغــل هــــذه الــجــولــة لــصــالــحــه تــمــامــا بــالــفــوز 

اهـــداف مقابل هــدف واحــد  الــعــربــي بثالثة  على 
ليواصل تصدره ولكنه استفاد من الهزيمة التي 
مــنــي بــهــا الــريــان منافسه االقــــرب والــــذي يحتل 
الـــوصـــافـــة امــــام الـــغـــرافـــة بــأربــعــة اهـــــداف مــقــابــل 
هــدفــني لــتــكــون بــمــثــابــة هــديــة الــجــولــة بالنسبة 
لــلــدحــيــل ألنــــه وســــع الـــفـــارق بــيــنــه وبــــني الــريــان 
لخمس نقاط لصالحه بالرغم من انه ظل الدحيل 
فــي املــركــز االول والــريــان فــي املــركــز الثاني دون 
تغيير ولكن اصبح املركز الثاني والوصافة في 
خطر بالنسبة للرهيب السيما وان السد قــادم 

فــي املنافسة  الــطــبــيــعــي  بــســرعــة ليتخذ وضــعــه 
الــصــدارة بصفته حامل اللقب وحقق فوزا  على 
جــديــدا فــي الــــدوري وهـــذه املـــرة عــلــى الشحانية 
بـــأربـــعـــة اهـــــــداف مـــقـــابـــل هـــدفـــني لـــيـــزيـــد اوجـــــاع 
الشحانية ولكنه يواصل الزحف ومن املؤكد ان 
الــســبــاق فــوق القمة ســيــزداد قــوة واشــتــعــاال في 
الجوالت املقبلة.   وايضا لم يحدث تغيير على 
مــســتــوى تــرتــيــب الــفــرق الــثــالثــة فــي الــقــاع وظــل 
الخور والشحانية وام صالل في املراكز الثالثة 
االخيرة على الترتيب كما هو الحال في الجولة 

املــاضــيــة ولــكــن حــدث تغيير جــوهــري ايــضــا من 
خــالل فــوز ام صــالل على الخور بهدف مقابل ال 
شيء ليستعيد صقور برزان نغمة االنتصارات 
مــن جــديــد وتـــســـاوى فــي الــنــقــاط مــع الشحانية 
ولـــكـــل مــنــهــمــا ثــمــانــي نـــقـــاط، ولـــكـــن الــشــحــانــيــة 
ــــداف وام صـــالل في  فــي قــبــل االخــيــر بــفــارق االهـ
املؤخرة، بينما ظل الخور في املركز العاشر كما 
الــفــارق بينه وبــني الشحانية وام  هــو ولــكــن قــل 
الــقــاع مشتعال بني  صـــالل لنقطة واحــــدة ليظل 

الفرق الثالثة.

 6 ضربات جزاء
 كــانــت ضــربــات الــجــزاء حــاضــرة بقوة 
فـــي الـــجـــولـــة الــثــالــثــة عـــشـــرة حــيــث تم 
ــات جــــــــزاء بــمــعــدل  ــ ــربـ ــ ــتــــســــاب 6 ضـ احــ
ضـــربـــة جــــــزاء فــــي كــــل مــــبــــاراة وكـــانـــت 
مــبــاراتــا الــغــرافــة مــع الــريــان والــســد مع 
املــواجــهــات احتسابا  اكــثــر  الــشــحــانــيــة 
ــفــــي كـــــل مــــبــــاراة  لــــضــــربــــات الــــــجــــــزاء فــ
منهما كانت هناك ضربتا جــزاء حيث 
نــــال الـــغـــرافـــة ضــربــتــني واحـــــرز منهما 
هدفني في مرمى الريان ونفس الحال 
بالنسبة للسد فــي مــرمــى الشحانية، 
وتــم احتساب ركلة جــزاء للعربي على 
حساب الدحيل، كما تم احتساب ركلة 
ــلـــوكـــرة عـــلـــى حـــســـاب قـــطـــر فــي  جــــــزاء لـ
املباراة التي انتهت بالتعادل السلبي، 
وقــد تــم تسجيل خمس ضــربــات جــزاء 
مـــــن الــــســــت بـــيـــنـــمـــا تـــــم اهـــــــــدار ضـــربـــة 
واحدة وهي تلك التي اهدارها املهاجم 
الجزائري محمد بن يطو املحترف في 

صفوف الوكرة. 

 18 هدفًا 
نــجــحــت الـــفـــرق فـــي تــســجــيــل 18 هــدفــا 
ــــالل املــــبــــاريــــات الــــســــت فــــي الـــجـــولـــة  خــ
الــثــالــثــة عـــشـــرة مـــن الــــــــدوري، وهــــو ما 
ــداف  ــ يــعــنــي ان مــتــوســط تــســجــيــل االهـ
وصــل الــى ثالثة اهـــداف فــي كــل مباراة 
وهـــي نسبة جــيــدة ولــكــن املــتــابــع يجد 
ان هناك اربعة فرق لم تتمكن اي منها 
تسجيل اي هــدف وهــو مــا يعني ثلث 
الــفــرق لــم تنجح فــي هــز الــشــبــاك وهــي 
السيلية والوكرة وقطر والخور، بينما 
احرز كل من االهلي وام صالل والعربي 
ــقــــوة  ــــت الــ ــانــ ــ ــــط، وكــ ــقـ ــ ــدا فـ ــ ــ ــ ــ ــا واحـ ــ ــدفـ ــ هـ
الهجومية الحقيقية فــي هــذه الجولة 
ــرافــــة وســـجـــل كــل  ــغــ لـــكـــل مــــن الـــســـد والــ
منهما اربــعــة اهـــداف ثــم الدحيل احــرز 
ثالثة اهداف واخيرا الريان والشحانية 

احرز كل منهما هدفني.

 نيران صديقة 
 

ــة الـــثـــالـــثـــة عـــشـــرة مــن  ــولـ ــم تـــخـــل الـــجـ لــ
االهـــداف التي يتم تسجيلها بواسطة 
العــبــني فــي مــرمــاهــم او مــا يطلق عليه 
الـــنـــيـــران الــصــديــقــة حــيــث تـــم تسجيل 
هــدف واحـــد عــن طــريــق صــالح اليهري 
العب الشحانية في مرماه اثناء مباراة 
ــام الـــســـد الـــتـــي انــتــهــت بــفــوز  ــ فــريــقــه امـ

الزعيم باربعة اهداف مقابل هدفني.

 1 أحمر
 

شهدت الجولة الثالثة عشرة بطاقة حمراء واحدة وكانت في 
مــبــاراة الــعــربــي مــع الــدحــيــل ومــن نصيب فهد شنني الظهير 
الــذي نالها نتيجة الخشونة والتهور  االيسر لفريق العربي 

في لعبة مشتركة مع محمد موسى الظهير االيمن للدحيل. 

 خانة بيضاء
 

أصبح الدحيل هو الفريق الوحيد 
في دورينا الذي تظل خانة الهزائم 
ــا فــهــو  ــامـ ــمـ ــة تـ ــيـ ــالـ بـــالـــنـــســـبـــة لــــه خـ
الوحيد الذي لم يخسر هذا املوسم 
الـــــــــــدوري حـــتـــى االن،  بـــطـــولـــة  فـــــي 
الســيــمــا بــعــد ان مــنــي الـــريـــان بــاول 
هــزيــمــة لــه هـــذا املــوســم وكــانــت في 
امــام الغرافة  الثالثة عشرة  الجولة 
باربعة اهــداف مقابل هدفني.  واذا 
كـــان الــدحــيــل لــم يــخــســر اي مــبــاراة 
ــريــــق الــــــــذي لــم  ــفــ ــو الــ ــ فــــــإن الــــســــد هـ
الـــدوري حتى اآلن فكل  يتعادل في 
ــبــــاريــــات انـــتـــهـــت امـــــا بـــالـــفـــوز او  مــ

الخسارة .

ــفــــواري جــونــاثــان  وضـــع الـــالعـــب االيــ
كودجيا نجم الغرافة الجديد بصمة 
ظـــاهـــرة فـــي الـــجـــولـــة الــثــالــثــة عــشــرة 
وهي التي شهدت اول مشاركة له في 
لــلــغــرافــة حيث  دوريــنــا بــعــد توقيعه 
ــداف"  ــ ســجــل اول هــاتــريــك "ثـــالثـــة اهـ
في مرمى فهد يونس حــارس مرمى 
الــريــان فــي ديــربــي الــفــهــود والرهيب 
ــــذي انــتــهــى بـــفـــوز الــفــهــود بــأربــعــة  الـ
اهداف مقابل هدفني واكد انه هداف 
ــفـــطـــرة، ويـــســـتـــحـــق كـــوجـــيـــا لــقــب  ــالـ بـ
افضل محترف في هذه الجولة دون 
ــع بــصــمــة  ــ ــه وضــ ــ ــا انــ ــمـ ــيـ مــــنــــازع السـ
واضــحــة فــي اول ظــهــور لــه. وتــواجــد 
مــواطــنــه بــولــي فــي نــفــس الــجــولــة بل 
وفي نفس املباراة من خالل تسجيله 
هدف للريان في مرمى الغرافة، ومن 
ــفـــواريـــني  ــح ان الـــالعـــبـــني االيـ ــواضــ الــ
ســــيــــكــــون لــــهــــم شــــــــأن فــــــي دوريـــــنـــــا 
ومــالعــبــنــا بصفة عــامــة هـــذا املــوســم 

بشكل كبير،  

 مباريات الجولة الرابعة عشرة

 الخميس -30 -1 2020

 التوقيت  امللعب املباراة

 4:35 مساءحمد بن خليفة االهلي×الخور 

6:45 مساءحمد الكبير  العربي× ام صالل 

 الجمعة 31 1--2020

 التوقيتامللعب املباراة 

4:35 مساءسعود بن عبد الرحمن  الوكرة ×الشحانية 

 6:45 مساءثاني بن جاسم الغرافة × قطر 

 السبت 1 2--2020 

 التوقيت امللعب املباراة 

4:35 مساء  جاسم بن حمد السد ×السيلية

5 مساءجاسم بن حمد 6:4 الريان×الدحيل 

نتائج مباريات الجولة ال13 
 صفر - 1 السيلية × االهلي 
 4 - 2 الغرافة × الريان 

 صفر - صفر قطر× الوكرة 
 1 - 3 العربي × الدحيل 
 1 - صفر ام صالل × الخور 
 4 - 2 السد × الشحانية 

األفيال تثبت 
وجودها 

جابر أبوالنجا

 يوكانوفيتش األفضل
 

يــســتــحــق يـــوكـــانـــوفـــيـــتـــش مــــدرب 
الغرافة لقب افضل مدرب في هذه 
الــجــولــة دون مــنــازع خــاصــة وانــه 
نجح في قيادة فريقه لتحقيق فوز 
الــريــان بــأربــعــة اهــداف  كبير على 
مقابل هدفني بعد ان كان متأخرا 
بهدفني مقابل هــدف، ولكن تمكن 
ـــى  ــر الـ ــ ــأخـ ــ ــتـ ــ ــذا الـ ــ ــ ـــل هــ ــويـ ــحــ ـــن تــ ــ مـ
فــــوز مــســتــحــق وثـــبـــت اقــــدامــــه في 
املركز الــرابــع بــالــدوري بل وقلص 
الــفــارق بينه وبــني الــريــان صاحب 
الــوصــافــة الـــى خــمــس نــقــاط وهــو 
امر ممكن تعويضه السيما ان كل 
فــريــق امـــامـــه تــســع جــــوالت اخـــرى 
يمكن ان تقلب االمـــور رأســـا على 

عقب. 
وبالنسبة ألســـوأ مـــدرب فــي هــذه 
الـــجـــولـــة فـــهـــنـــاك اكـــثـــر مــــن مــــدرب 
ولكن يمكن ان يتقاسمها هيمير 
املــدرب االيسلندي  هالجريمسون 
لـــلـــعـــربـــي الــــــذي يـــتـــراجـــع الــفــريــق 
تــــحــــت قــــيــــادتــــه بـــــصـــــورة كـــبـــيـــرة 
مـــؤخـــرا وكـــذلـــك الـــخـــور الــــذي نــال 
هزيمة مــؤثــرة امــام ام صــالل احد 
املنافسني له مباشرة على الهروب 

من القاع.  
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 أدعم اليد يبحث عن اللقب اآلسيوي الرابع 

¶ عادل العنزى مع يوسف الهيل 

 الفوز السابق يدعم العنابي معنويًا.. والشمشون يراهن على تحسن األداء

 عــنــدمــا تــشــيــر عــقــارب الــســاعــة إلـــى تــمــام الــســادســة 
والــنــصــف مـــن مــســاء الـــيـــوم اإلثـــنـــني ســيــكــون عــشــاق 
كرة اليد بشكل خاص والرياضة القطرية بشكل عام 
املــبــاراة املرتقبة التي يخوضها  على موعد مهم مع 
ــام مــنــتــخــب كــوريــا  منتخبنا الــوطــنــي لــكــرة الــيــد أمــ
الــجــنــوبــيــة فــي نــهــائــي بــطــولــة آســيــا لــكــرة الــيــد التي 

تستضيفها الكويت حاليًا.
ــة الــشــيــخ  ــالــ ــتــــي تــســتــضــيــفــهــا صــ  هــــــذه املــــــبــــــاراة الــ
الــصــراع املتجدد بني  ، هــي بمثابة  الــلــه  سعد العبد 
الــقــطــري والــكــوري على كــافــة االتــجــاهــات  املنتخبني 
بــاعــتــبــار أن هـــذه املـــبـــاراة هــي املــواجــهــة الــثــانــيــة بني 
ــة إلــــى أن  ــافـ املــنــتــخــبــني فـــي نــفــس الـــبـــطـــولـــة، بـــاإلضـ
املنتخب الكوري يريد استعادة عرشه املفقود على 
قمة هــرم كــرة اليد فــي آســيــا، بينما يسعى العنابي 
لتأكيد تفوقه خالل األعوام األخيرة عندما نجح في 

بسط يــده على بــطــوالت الــقــارة الــصــفــراء فــي النسخ 
الثالث املاضية.

 ومما ال شــك فيه أن هــذه املواجهة تتوافر فيها كل 
مقومات اإلثارة والحماس والندية، ليس فقط ألنها 
تجمع بني املنتخبني األقــوى طــوال مشوار البطولة، 
ولــكــن أيــضــًا ألن كــل منهما قـــدم أفــضــل مــا لــديــه في 
جميع األدوار بداية من األدوار األولية ومرورًا بالدور 
الرئيسي وصوًال إلى جولة نصف النهائي، وبالتالي 
ــرائـــع  ــوار الـ ــذا املــــشــ ــ يــســعــى كــــل مــنــتــخــب لــتــتــويــج هـ
بالصعود إلى منصة التتويج وحمل الكأس الغالية.
 ورغم أن بعض التكهنات تشير إلى أن العنابي هو 
األقــرب لحسم اللقب باعتبار أنه سبق وأن فاز على 
املــبــاراة التي جمعت  الــكــوري الجنوبي في  املنتخب 
بينهما قبل أيام قليلة في نفس البطولة وبالتحديد 
فــي املرحلة األســاســيــة بنتيجة 34/  27، إال أن هناك 

مـــؤشـــرات أخــــرى تــضــع املــنــتــخــب الـــكـــوري الجنوبي 
ــاراة مــنــهــا الــتــطــور  ــبـ مــرشــحــًا بــــدوره لــلــفــوز بــهــذه املـ
املــلــحــوظ فـــي مــســتــوى الــفــريــق خـــالل هـــذه الــبــطــولــة 
الـــدور قبل النهائي  فـــوزًا مثيرًا فــي  أنــه حقق  بدليل 
على املنتخب الياباني رغم أن األخير كان هو املرشح 

األبرز للفوز في هذا اللقاء.
 كل هذه املؤشرات واملقدمات تجعلنا نؤكد أن هذه 
املواجهة ال تخضع ألي توقعات مسبقة أو تكهنات 
مـــن املــتــابــعــني واملـــراقـــبـــني، والــجــمــيــع يــتــعــامــل معها 
على أنها تحتمل كل النتائج ســواء فوز العنابي أو 
الــكــوري، نظرًا ألن كــل منتخب يمتلك العديد  تفوق 
من الالعبني املتميزين في كافة الخطوط وعناصر 
ــقــــادرة عــلــى إحــــــداث الــتــولــيــفــة  الـــخـــبـــرة والـــشـــبـــاب الــ

املناسبة لتحقيق الفوز وخطف لقب البطولة.
الــجــوانــب الفنية والــبــدنــيــة بالنسبة   وفيما يخص 

لــلــفــريــقــني فــــإن األســلــحــة قـــد تــبــدو مــتــســاويــة أيــضــًا 
إلــــى حـــد كــبــيــر حــيــث يــتــســلــح الــعــنــابــي بــالــجــوانــب 
الفنية بسبب الخبرات الكبيرة في صفوفه والقيادة 
املــتــمــيــزة لــلــداهــيــة األســبــانــي فــالــيــرو ريــفــيــرا مــدرب 
ــام والــتــجــانــس  ــًال عـــن نــســبــة االنـــســـجـ ــريـــق، فـــضـ ــفـ الـ
الــعــالــيــتــني الــلــتــني وصـــل إلــيــهــمــا الــفــريــق بــني جميع 
العبيه.  وفي املقابل فإن املنتخب الكوري الجنوبي 
يتسلح بالعوامل البدنية بسبب اللياقة الهائلة التي 
يتمتع بها معظم العبيه، ولــعــل مباراتهم األخــيــرة 
أمام املنتخب الياباني في الدور نصف النهائي أكبر 
دليل على ذلك حيث استفاد الفريق من هذه اللياقة 
في الوقتني اإلضافيني عندما نجح في قلب الطاولة 
عل منافسه وتأهل إلى املباراة النهائية بعد أن كان 
مــتــأخــرًا فــي الــنــتــيــجــة طــــوال الــوقــت األصــلــي وحتى 

اإلضافي. 

الكويت - صابر الغراوي موفد لجنة ا.عالم الرياضي - تصوير - عادل الدليمي

 12 لقبًا للمنتخبني
 

 مباراة اليوم التي تجمع بني منتخبنا الوطني 
الــكــوري الجنوبي فــي نهائي بطولة  واملنتخب 
آســـيـــا لـــكـــرة الـــيـــد تــجــمــع بـــني مــنــتــخــبــني عــريــقــني 
يملكان تاريخ رائع في الفوز باأللقاب اآلسيوية 
حيث وصل عدد مرات فوزهما باللقب 12 بطولة 
ــل 18 بــطــولــة أقــيــمــت قبل  ــدة مـــن أصــ ــ دفـــعـــة واحــ
النسخة الحالية. ويملك املنتخب الكوري نصيب 
ــقـــاب بــرصــيــد تــســع بــطــوالت  األســــد فـــي هـــذه األلـ
بـــطـــوالت ملنتخبنا  ثــــالث  دفـــعـــة واحــــــدة مــقــابــل 

الوطني.
 

 ساريتش جاهز للنهائي 
 

اطمأن الجهاز الطبي ملنتخبنا الوطني على الحالة 
الصحية للحارس املتميز ساريتش حارس العنابي 
الـــذي تلقى كــرتــني قويتني فــي الــوجــه خــالل املــبــاراة 
أمــام املنتخب البحريني بواقع كــرة في كل  األخيرة 
شوط. وخرج ساريتش من امللعب في املرتني للعالج 
الــعــودة مــرة أخــرى إلــى امللعب ملساندة زمالئه  قبل 
خــالل املــبــاراة املــهــمــة، وعــقــب انــتــهــاء املــبــاراة خضع 
لفحص دقــيــق للتأكد مــن عــدم تعرضه ألي إصابة 
قوية وذلــك قبل االطمئنان عليه والتأكد من قدرته 

على خوض املباراة النهائية مساء اليوم.
 

 العراقي يحسم 
صدارة  الترضية

الثالثة  الــعــراقــي صـــدارة املجموعة  حسم املنتخب 
الخاصة بمراكز الترضية من التاسع وحتى الثالث 
عــشــر وذلـــــك بــعــد فـــــوزه الــســهــل الـــــذي حــقــقــه على 
حساب منتخب هونج كونج بنتيجة 25/42، وذلك 
بعد أن انتهى الشوط األول بتقدم أســود الرافدين 

بنتيجة 13/25.
ـــى 8 نــقــاط  ــده إلــ ــيــ  ورفــــــع املــنــتــخــب الـــعـــراقـــي رصــ
وانفرد بصدارة املجموعة بالعالمة الكاملة، وتبعه 
منتخب هونج كونج في املركز الثاني باملجموعة 
والــعــاشــر فــي الــتــرتــيــب الــعــام لــلــبــطــولــة بــرصــيــد 4 
نقاط ثم منتخبا أستراليا والصني برصيد نقطتني 
وأخيرًا منتخب نيوزيالندا في املركز األخير بدون 

أي رصيد من النقاط.

 يوسف الهيل يحفز الالعبني 
 

يــحــرص يــوســف الــهــيــل مــديــر منتخبنا الــوطــنــي لكرة 
اليد على الحديث دائمًا مع العبي العنابي لتحفيزهم 
وتشجيعهم عــلــى بـــذل أقــصــى الــجــهــود املــمــكــنــة خــالل 
منافسات البطولة. وال يترك الهيل صغيرة وال كبيرة 
داخـــل الــفــريــق إال ويــتــحــدث فيها مــع الــالعــبــني ويشكل 
حــلــقــة وصـــل رائــعــة بــني مــســؤولــي االتـــحـــاد مــن ناحية 

وأعضاء الفريق وجهازه الفني من ناحية أخرى.
 وفي تصريحاته أمس أعرب يوسف الهيل عن أمنياته 
ــات الــتــركــيــز بــني جميع الــالعــبــني وأن  بـــأن تــرتــفــع درجــ
تختفي األخطاء تمامًا خالل مجريات املباراة النهائية.

 وقــــــال: خــضــنــا تـــدريـــبـــًا خــفــيــفــًا مـــســـاء أمــــس مـــن أجــل 
ــبـــاراة والحــظــت حــالــة الــحــمــاس بني  الــتــجــهــيــز لــهــذه املـ
جميع الالعبني وجهازهم الفني وأتمنى أن يتمكنوا 
من ترجمة هذا الحماس داخل أرض امللعب حتى نسعد 

جميعًا بالتواجد بحصد هذا اللقب الغالي.

الــوطــنــي أمــس  املــعــلــم إداري منتخبنا   أشــــار يــوســف 
إلى أن الفوز في الــدوري الرئيسي على كوريا ال يعني 
بالضرورة أن مباراة اليوم ستكون سهلة باعتبار أن 
.  وأكـــد املعلم على أن أن حظوظ  لكل مــبــاراة ظــروفــهــا 
إلــى حد كبير باعتبار  منتخبي قطر كوريا متساوية 
أن كل فريق منهما يملك األوراق الرابحة التي تساعده 
على تخطي املنافس.  وتابع: من جانبنا لدينا إصرار 
كبير على حصد اللقب ولكن هذا ال يمنعنا من إعطاء 
املــنــافــس الـــكـــوري قــــدره الحقيقي فــهــو فــريــق قـــوي وال 
أنــه قــدم مستويات قوية جــدًا في هــذه البطولة  تنسوا 
وآخرها الفوز املثير الذي حققه على اليابان في الدور 

قبل النهائي
 وأضاف: املباريات النهائية تحتاج إلى تعامل خاص 

 تركيز كبير في املران األخير  يوسف املعلم: إصرار كبير 

 البحرين يصارع اليابان على البرونزيةمحمود زكي:  وقت جني الثمار

 قادرون عل تخطي العقبة الكورية 

  عادل العنزي : لن نفرط في اللقب 

الــيــد تحضيراته  لــكــرة  الــوطــنــي  أنــهــى منتخبنا   
ملواجهة اليوم أمــام منتخب كوريا الجنوبية من 
الــتــي خاضها  خــالل الحصة التدريبية الخفيفة 
الــفــريــق فــي الــخــامــســة مــن مــســاء أمـــس األحــــد في 
صالة االتحاد الكويتي لكرة اليد التي استضافت 
تدريبات جميع املنتخبات مع صالة نادي الكويت 
الــكــويــتــي.  وجــــاء اخــتــيــار هـــذا الــتــوقــيــت للحصة 
التدريبية أمــس حتى يكون قريبًا من موعد لقاء 
الــيــوم، والـــذي ينطلق فــي تمام الساعة السادسة 
ــرقــــت هــــــذه الــحــصــة  ــغــ ــتــ ــاء.  واســ ــ ــســ ــ ــنــــصــــف مــ والــ
التدريبية أقل من ساعة حيث وضع خاللها املدرب 

اللمسات األخيرة على هذه التحضيرات وأسلوب 
اللعب.  وشرح املدرب لالعبيه خالل هذا املران أهم 
نقاط القوة والضعف في صفوف املنتخب الكوري 
ولكنه ركــز أكثر على كيفية عــالج األخطاء بشكل 
عام داخل صفوف العنابي وكيفية التمركز الجيد 
في حاالت الدفاع فضًال عن التحركات األفضل في 
حاالت الهجوم.  ومن جانبهم أدى جميع الالعبني 
هــذه الحصة التدريبية بحماس واضـــح وتركيز 
كــبــيــر ســعــيــًا مــنــهــم وراء الــتــحــضــيــر الــجــيــد للقاء 
املرتقب وتنفيذ كافة تعليمات الجهاز الفني حتى 
يتمكنوا من تحقيق الهدف املنشود.  وكان املدرب 

األســبــانــي فــالــيــرو ريــفــيــرا قـــد حـــرص عــلــى إلــقــاء 
محاضرة على العبيه قبل التوجه للمران طالبهم 
الــبــحــريــن وغلق  الــفــوز عــلــى  فيها بنسيان فــرحــة 
هذه الصفحة تمامًا باعتبار أن هذا الفوز ال يعني 
أي شيء للفريق إذا لم يتمكن من التتويج باللقب 
ــادة مـــشـــاهـــدة لــقــاء  ــإعــ اآلســــيــــوي، كــمــا طــالــبــهــم بــ
العنابي مع كوريا الجنوبية الذي جمع املنتخبني 
فــي املرحلة األســاســيــة بالبطولة واالســتــفــادة من 
األخطاء العديدة التي ارتكبها الفريق خالل هذه 
املباراة وخاصة في شوطها األول، وذلــك حتى ال 

تتكرر هذه األخطاء في لقاء اليوم.

أكــــد مــحــمــود زكــــي العــــب منتخبنا 
ــاراة  ــ ــبـ ــ مـ ــد أن  ــ ــيـ ــ الـ ــرة  ــ ــكـ ــ لـ ــــي  ــنـ ــ ــــوطـ الـ
ــدًا وقـــال  الـــيـــوم  ســتــكــون صــعــبــة جــ
املــنــتــخــبــني  تـــشـــمـــل  أن صــعــوبــتــهــا 
الــدرجــة وذلــك بسبب تقارب  بنفس 
املــســتــوى إلـــى حــد كــبــيــر، فــضــًال عن 
أن كــــل فــــريــــق يــــعــــرف اآلخـــــــر جــيــدًا 
ــرًا قــبــل  ــيـ ــثـ ــا الـــتـــقـــيـــنـــا كـ ــنــ بـــســـبـــب أنــ
ــبــــطــــوالت  ذلـــــــك فـــــي الــــعــــديــــد مـــــن الــ

والــتــحــديــات. وقـــال زكـــي: حتى اآلن 
قــدمــنــا مــســتــويــات جـــيـــدة ونــتــائــج 
ــواء في  ــ كـــافـــة األدوار سـ فـــي  رائـــعـــة 
املرحلة األولى أو الدور الرئيسي أو 
الـــدور نصف النهائي  حتى مــبــاراة 
الــتــي تــفــوقــنــا فــيــهــا عــلــى الــبــحــريــن 
ثـــمـــار  ــنـــي  لـــجـ الـــــوقـــــت  واآلن حـــــــان 
الجهود الكبيرة التي بذلناها طوال 

منافسات هذه البطولة.

 تــشــهــد صـــالـــة الــشــيــخ ســعــد الــعــبــد الـــلـــه مـــســـاء الــيــوم 
الثالث والرابع والتي  انطالقة مباراة تحديد املركزين 
تــجــمــع بــــني مــنــتــخــبــي الـــبـــحـــريـــن والــــيــــابــــان بــحــثــًا مــن 
الطرفني على الخروج بأفضل املكاسب املمكنة بعد أن 
فرط كل منهما في فرصة املنافسة على اللقب اآلسيوي.  
وتنتطلق هذ املباراة في تمام الساعة الرابعة والنصف 
ــبــــاراة الــنــهــائــيــة بني  أي قــبــل ســاعــتــني مـــن انــطــالقــة املــ
الــعــنــابــي وكـــوريـــا الــجــنــوبــيــة.  تــجــدر اإلشـــــارة إلـــى أن 
الثانية بني نفس املنتخبني في هذه  املــبــاراة هي  هــذه 

البطولة، حيث سبق لهما أن التقيا ضمن منافسات 
ــــى بــاملــرحــلــة األســاســيــة.وشــهــدت هــذه  املــجــمــوعــة األولـ
املــواجــهــة نــديــة كبيرة بــني الجانبني قبل أن يحسمها 
ــر بــفــارق  الــكــمــبــيــوتــر الــيــابــانــي لــصــالــه فـــي نــهــايــة األمــ
هــدفــني وبنتيجة 25/ 23، رغــم أن املنتخب البحريني 
كان قد أنهى الشوط األول لصالحه بفارق هدف واحد 
11/ 10، وبالتالي سيسعى املنتخب البحريني للثأر من 
خسارته املاضية، كما أن املنتخب الياباني سيركز على 

تأكيد التفوق وخطف امليداليات البرونزية.

 أشـــاد يــاســني ســامــي العـــب عــنــابــي كـــرة اليد 
بالروح العالية التي يتحلى بها جميع العبي 
منتخبنا الوطني في الفترة الحالية وقال أن 
هـــذه الــــروح ســـوف تلعب دور الــبــطــولــة بــإذن 
الله في تحقيق هدفنا كامًال من هذه املشاركة 
وهـــــو الــــعــــودة إلـــــى الــــدوحــــة بــلــقــب الــبــطــولــة 

اآلسيوية. 
 وقــال يــاســني: جميعنا على قلب رجــل واحــد 
من أجــل تحقيق هــذا الهدف املهم وبــإذن الله 
الــكــوري  سنتمكن مــن تخطي عقبة املنتخب 

الــجــنــوبــي والـــصـــعـــود إلــــى مــنــصــة الــتــتــويــج 
ألنــنــا األحـــق بــهــذا الــلــقــب بــالــفــعــل عطفًا على 
الفنية والبدنية  تحضيرات الفريق والقدرات 
ــع: أســــرة  ـــابــ ــتـــي يــمــلــكــهــا بــــني صـــفـــوفـــه.  وتـ الـ
االتــحــاد الــقــطــري لــم تــدخــر أي جــهــود ممكنة 
فــي ســبــيــل تــجــهــيــزنــا لــهــذه الــبــطــولــة بأفضل 
صــورة ممكنة ســواء فيما يخص املعسكرات 
الــوديــة وبالتالي فــإن التتويج  أو املواجهات 
بهذا اللقب هو أقل ما يمكن أن نقدمه ألسرة 

االتحاد القطري لكرة اليد.

الــعــنــزي رئــيــس بعثة منتخبنا   أعـــرب عـــادل 
ــأن يــكــون  الـــوطـــنـــي لـــكـــرة الـــيـــد عـــن أمــنــيــاتــه بــ
التوفيق حليفًا للعنابي خالل لقاء اليوم الذي 
يجمعه باملنتخب الكوري الجنوبي في نهائي 
الــبــطــولــة وقـــال أن هـــذه املـــبـــاراة هــي األصــعــب 
ــــالق ألنـــهـــا مــســك الــخــتــام ويــتــحــدد  عــلــى اإلطــ
على ضوء نتيجتها مدى نجاح منتخبنا في 

تحقيق جميع أهدافه من هذه املشاركة.
وأضــاف: مثل هذه املباريات تحسمها بعض 
الــفــريــق أو  التفاصيل الصغيرة لصالح هــذا 
ذاك وجــمــيــع الــنــهــائــيــات الــســابــقــة تــؤكــد ذلــك 

ألن الــوضــعــيــة فــي املــبــاريــات الــنــهــائــيــة تكون 
ــكــــون الــجــمــيــع فــــي أعــلــى  مــخــتــلــفــة تـــمـــامـــًا ويــ
درجات التركيز واالنتباه ويبقى فقط عنصر 

التوفيق الذي قد يقف مع هذا الفريق أو ذاك.
واضاف قائًال: ثقتنا كبيرة في جميع العبينا 
ــا لـــديـــهـــم مــن  فــــي أنـــهـــم ســـيـــقـــدمـــون أقـــصـــى مــ
جهود خالل هذه املواجهة ولكن يبقى عنصر 
التوفيق، وأعلم جيدًا أن املباراة ستكون مثيرة 
في جميع فتراتها لذلك فإنني أطالب جميع 
الــالعــبــني بــالــتــحــلــي بــأعــلــى درجـــــات الــتــركــيــز 
ألن خطأ واحد فقط قد يعني ضياع البطولة 

تــمــامــًا.  وتـــابـــع: راهــنــت مــنــذ الــبــدايــة عــلــى أن 
ــادم إلــــى الــكــويــت مـــن أجــــل تحقيق  ــ فــريــقــنــا قـ
جميع أهدافه بداية من التأهل لنهائيات كأس 
ــوًال للتتويج باللقب فــي نهاية  الــعــالــم ووصــ
األمر وبإذن الله سوف تكتمل الصورة الرائعة 
التي قدمناها منذ البداية وذلك بعد أن نصعد 
إلـــى مــنــصــات الــتــتــويــج مــســاء الــيــوم ونحمل 
الكأس الغالية ونعود بها إلى الدوحة لنثبت 
لــلــجــمــيــع أن يـــد الــعــنــابــي لــهــا الــكــلــمــة األولــــى 
واألخـــيـــرة عــلــى كـــل الــبــطــوالت اآلســيــويــة في 

األعوام األخيرة. 
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¶ تتويج هجن الغرافة بالشلفة الذهبية

¶ تتويج هجن الشيحانية بالشلفة والخنجر

¶ تتويج هجن املرخية بالخنجر( تصوير سيد عمر)

 هجن الغرافة واملرخية ينافسان الشيحانية 

ــة هــجــن  ــ ــيــ ــ ــرخــ ــ ــة واملــ ــ ــرافــ ــ ــغــ ــ ــ نــــافــــســــت هــــجــــن ال
الــشــيــحــانــيــة بــقــوة فـــي فــئــة الــثــنــايــا بــمــهــرجــان 
الـــهـــجـــن الـــعـــربـــيـــة االصـــيـــلـــة عـــلـــى ســـيـــف ســمــو 
األمــيــر الـــوالـــد حــيــث تمكنت هــجــن الــتــي ترفع 
ــنـــاص الــشــلــفــة  ــتـ ــن اقـ شـــعـــار فـــهـــود الــــغــــرافــــة مــ
الذهبية ونصف مليون ريال من الشوط األول 
للثنايا بــكــار مــفــتــوح عــلــى مــســتــوى األشــــواط 
املــفــتــوحــة "هــجــن أصـــحـــاب الــســمــو والــســعــادة 
ــدارة هــذا  ــ الـــشـــيـــوخ بــعــد أن أهـــدتـــهـــا بــلــشــة صــ
الشوط وجــاءت في املركز األول بعد أن قطعت 
 " قـــدره  مسافة الثمانية كيلو مــتــرات فــي زمــن 
الــذهــبــي  الــخــنــجــر  " د.، بينما ذهـــب   12:22:42
و400 ألف ريال إلى هجن املرخية التي فرضت 
وجودها في الشوط الثاني املخصص للثنايا 
ــــدار عــــن طــريــق  ــتـ ــ ــعــــدان مـــفـــتـــوح بــــجــــدارة واقـ قــ
عــســاف الــــذي احــتــل قــمــة هــــذا الـــشـــوط بــبــراعــة 
وقطعه في زمن قدره " 12:46:93 " د.   وتواجدت 
هجن الشيحانية في منصة التتويج من خالل 
ــال الــتــي تــربــعــت عــلــى قــمــة شـــوط الــثــنــايــا  وصــ
بكار عمانيات وانــفــردت بــصــدارة الشوط بعد 
أن سبقت جميع منافسيها وأنها حققت زمنا 
الــشــلــفــة الذهبية  لــتــهــدي  قــــدره " 12:29:73"د.، 

والجائزة املالية وقدرها 400 ألف ريال لشعار 
األدعم.   وواصل شعار األدعم تفوقه وتمكن من 
القبض على الخنجر الذهبي والجائزة املالية 
وقدرها 300 ألف ريال بعد أن استطاع ان يهدي 
الرمز لهجن الشيحانية بتفوق خاصة بعد ان 
احتل املركز األول في هــذا الشوط بزمنا قدره 
" دقــيــقــة، وقـــام عــبــدالــلــه بــن محمد   12:35:19 "
نــائــب رئــيــس اللجنة املنظمة لسباق  الــكــواري 
الهجن بتتويج الفائزين بالرموز الذهبية عقب 
ختام املنافسات مساء امــس.   أما على صعيد 
باقي األشـــواط التي شهدتها الفترة املسائية 
باألمس فقد تمكنت أجيال لهجن الشيحانية 
مــن اقــتــنــاص نــامــوس الــشــوط الــخــامــس بزمنا 
قدره " 12:23:70 "د.، ونال نفس الشعار ناموس 
الــشــوط الـــســـادس بــواســطــة فــلــج بــزمــن قــــدره " 
12:38:10 " د.، وكذلك فازت الشيحانية بالشوط 
السابع عن طريق سيوف بزمن قدره " 12:36:58 
" د.، وبــالــنــســبــة لــلــشــوط الــثــامــن واألخـــيـــر فقد 
حسمته مجوخ لـ هجن الشيحانية بزمن قدره 

" 12:46:41 " د.

 أشواط قوية 
فــاران عقب تتويجه بشلفة   قــال املضمر الشبل جابر سالم بن 
وخنجر ذهبيني إن األشــــواط كــانــت فــي مجملها قــويــة للغاية، 
وشاركت به نخبة من الهجن التي كانت تطمح للفوز بالرموز، 

لكننا اجتهدنا ودخلنا املنافسة بقوة.
 أضاف قائال جهزنا "رمز 
" بشكل جيد ألنه صاحب 
مــــســــتــــوى قــــــــــوي، وحـــقـــق 
ــا،  ــقــ ــابــ ــــدة ســ ــيــ ــ ــــج جــ ــائـ ــ ــتـ ــ نـ
ــــق أمـــس  ــلـــه وفــ والـــحـــمـــد لـ
ــرمـــــز رغــــــم قـــوة  وحــــقــــق الـــ
املنافسة التي تتميز بها 
منافسات مــهــرجــان سمو 

األمير الوالد.
 وعــن اإلنــجــازات السابقة 
التي حققتها " وصال" قال 
لــهــا عـــدة مــشــاركــات قوية 
من قبل، وحالفها التوفيق 
فـــــــي أغــــلــــبــــهــــا وحـــــصـــــدت 

الكثير من الجوائز، ولكن هــذه املشاركة لها في أشــواط الرموز 
جاءت قوية ومتميزة وأثبتت وجودها..

ــاران كــانــت ثــقــتــنــا كــبــيــرة فـــي هجن  ــ ــــاف جــابــر ســالــم بـــن فـ  وأضـ
بــالــرمــوز بعد املستوى  الــفــوز  أنــهــا تستطيع  الشحانية ورأيــنــا 

املميز في املشاركات السابقة.

¶ جابر سالم بن فاران

 أبـــــدى ســعــيــد راشـــــد الـــزعـــبـــي مــضــمــر هجن 
الغرافة سعادته البالغة بعد تتويجه بالشلفة 
الــذهــبــيــة لــلــثــنــايــا بــكــار مــفــتــوح، عـــن طــريــق " 
بــلــشــة " لــهــجــن الــغــرافــة بــعــدمــا حــقــقــت الــفــوز 

بالشوط األول الرئيسي مساء أمس.
 وقــال أهــدي هــذا اإلنــجــاز إلــى سعادة الشيخ 
حمد بــن جاسم بــن فيصل آل ثاني وأنجاله 

الكرام وكل محبي شعار فهود الغرافة. 
ــال: الــحــمــد لــلــه هـــذا تــوفــيــق مــن املــولــى عز  وقــ
وجل، وأمس اجتهدنا وجهزنا "بلشة" للشوط 
ــدر املـــســـؤولـــيـــة والـــثـــقـــة الــتــي  ــ وكــــانــــت عـــلـــى قـ
أوليناها لها، لم تخيب ظننا فيها وحسمت 
الشوط بأريحية كبيرة وبدون ضغوط تذكر، 

في آخر 500 متر كانت هناك إثارة كبيرة نحو 
الصدارة وكانت على يقني تام بقدرتها على 
مواصلة التقدم حتى نهاية الشوط، وبالفعل 
بـــدون تــدخــل كبير  الــشــوط  تقدمت وحسمت 
منا عليها، "بلشه" صاحبة أداء قوي وممتع، 
نعرف أن الجميع يشارك في أشــواط الرموز 
بــهــدف الــحــســم، لــكــن " بــلــشــة" كـــان لــهــا كلمة 
الــشــوط وأهــدتــنــا الشلفة الغالية  الفصل فــي 

بسالم.
 اختتم تصريحه قائال بــدون شك نطمع في 
مــزيــد مــن الــرمــوز ســـواء فــي هــذا املــهــرجــان او 
املــهــرجــان املقبل على سيف حــضــرة صاحب 

السمو أمير البالد املفدى. 

 أهدي الناموس لحمد بن جاسم بن فيصل 

¶ سعيد راشد الزعبي

 8 أشواط 
للعنابي 

فـــــــــــــــــــــــــــــازت هــــــجــــــن   
ــتـــي  الـــشـــيـــحـــانـــيـــة الـ
تـــــــــــرفـــــــــــع الـــــــشـــــــعـــــــار 
العنابي بكل أشواط 
ــرة الــصــبــاحــيــة  ــتـ ــفـ الـ
لــفــئــة الــثــنــايــا ســـواء 
الــــــــــبــــــــــكــــــــــار أو  فــــــــــــي 
الـــقـــعـــدان عـــن طــريــق 
كل من بيان وبــرزان 
وشـــــفـــــوق ومـــتـــوعـــد 
ــبــــدي  ودوالـــــــيـــــــب ومــ
ومــفــاضــة وانــطــاكــيــا 

على الترتيب.

ــهــــرجــــان  ــــات مــ ــــسـ ــافـ ــ ــنـ ــ ــــرب مـ ــتـ ــ ــقـ ــ  تـ
العربية األصيلة على سيف سمو 
األمير الوالد من خط النهاية حيث 
تــقــام الـــيـــوم فــعــالــيــات ســـن الحيل 
والــزمــول اخــر الفئات العمرية في 
هــــذا املـــهـــرجـــان الــكــبــيــر لـــألشـــواط 
ــاء الـــقـــبـــائـــل "  ــنــ ــة " هـــجـــن أبــ ــامـ ــعـ الـ
ــيـــدان الـــتـــحـــدي بــالــشــحــانــيــة  فـــي مـ
مــــن خـــــالل 27 شـــوطـــا عـــلـــى مــــدار 
الــفــتــرتــني الــصــبــاحــيــة واملــســائــيــة 
ويتم التنافس أيضا على رمزين 
إلــــى 22 ســـيـــارة حيث  ــة  ــافـ بـــاإلضـ
تشهد الفترة الصباحية 17 شوطا 
بينما تكون قمة اإلثارة في الفترة 
الــتــنــافــس  املـــســـائـــيـــة خـــاصـــة وان 
فيها على رمزين الرموز الفضية، 
وجـــوائـــز مــالــيــة وســـيـــارات..حـــيـــث 
ــز مـــالـــيـــة ألصـــحـــاب  ــ ــوائـ ــ ـــاك جـ ــنـ هــ
املــــراكــــز الــخــمــســة األولـــــــى فــــي كــل 

شوط من األشواط املقامة اليوم.
 فبالنسبة للشوط األول فهو حيل 
ــائـــزتـــه األولــــــى الــشــلــفــة  إنـــتـــاج وجـ

الفضية وسيارة مرسيدس، وينال 
الوصيف مبلغ وقدره 120000 ألف 
ريال بينما الثالث مائة ألف ريال 
والـــرابـــع 50 ألـــف ريــــال والــخــامــس 
ثالثني ألف ريال، وبالنسبة لشوط 
ــاج فـــجـــائـــزتـــه األولــــــى  ــ ــتـ ــ زمــــــــول إنـ
ــارة رانـــج  ــيــ الــخــنــجــر الــفــضــي وســ
روفــــر، بينما الــوصــيــف مــائــة الــف 
ريال والثالث 70 ألف ريال والرابع 
ــــف ريــــــــال والــــخــــامــــس  ــ ــمـــســـني ألـ خـ
ــــني ألـــــــف ريــــــــــال، وبـــالـــنـــســـبـــة  ــــالثـ ثـ
لـــــــألشـــــــواط مــــــن الـــــثـــــالـــــث وحـــتـــى 
ــز ســـيـــارات  ــوائــ الـــعـــاشـــر هـــنـــاك جــ
وجوائز مالية.. من الثاني للعاشر، 
وهي كلها نفس الجوائز التي تقام 
عليها منافسات األشواط العشرة 
فــي الــفــتــرة املــســائــيــة.. وفــي الفترة 
الصباحية ستكون هــنــاك جوائز 
سيارات لألشواط من األول وحتى 
الحادي عشر باستثناء الشوطني 
الثالث والــرابــع فهي جوائز مالية 
ــا بــالــنــســبــة لـــألشـــواط من  فــقــط، أمـ

الــثــانــي عــشــر حــتــى الــســابــع عشر 
ستكون الجوائز سيارات للشوط 
ــالــــث عـــشـــر والــــــســــــادس عــشــر  ــثــ الــ

ــــواط  والـــســـابـــع عـــشـــر، وبــقــيــة األشـ
فــجــوائــزهــا مــالــيــة فــقــط مــن الفائز 

األول وحتى العاشر.

 رمزان و22 سيارة في افتتاح الحيل والزمول 

جابر أبو النجا



 محمد علي المهندي
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السباق على جائزة الشيخ جوعان 

عودة قوية لغانم املعاضيد 

¶ السليطي بطل الجولة على منصة التتويج¶ املعاضيد على منصة التتويج

يستضيف نادي السباق والفروسية ظهر السبت 
املقبل السباق على جائزة سعادة الشيخ جوعان 
ــان  ــريـ ــانـــي وذلــــــك عـــلـــى مـــضـــمـــار الـ بــــن حـــمـــد آل ثـ
العشبي بالنادي في السباق ال 27 ضمن برنامج 
املــوســم الحالى، وهــذا السباق كــان مــقــررا اقامته 
يــوم الخميس املقبل، ولكن تقرر تأجيله ملــدة 48 
ساعة ليقام، وسط توقعات بان السباق سيكون 
في قمة املنافسة على الفوز بااللقاب في مختلف 
االشــواط وعددهم 9 اشــواط، السيما  انه السباق 
االكبر الذي سيقام قبل اقامة السباق الغالي على 
السيف الذهبي وجــائــزة حضرة صاحب السمو 
الـــذي سيقام بعد 3 اسابيع  املــفــدى،  الــبــالد  أمــيــر 
مــن انــتــهــاء الــســبــاق عــلــى جــائــزة ســعــادة الشيخ 
جوعان، وبالتالي فان املالك واملدربني والخيالى 
ســيــدخــلــون الــســبــاق يـــوم الــســبــت بــهــدف الــوقــوف 

على املستوى الحقيقي للجياد.

◄ استعدادات كبيرة 
 واســـتـــعـــدت ادارة الـــنـــادي لــلــســبــاق عــلــى جــائــزة 
ســعــادة الــشــيــخ جــوعــان بــن حــمــد آل ثــانــي، الــذي 
اصـــبـــح مـــن ضــمــن بـــرنـــامـــج ســـبـــاقـــات الــخــيــل كل 
موسم، ويقول ناصر بن شريدة الكعبي الرئيس 
الــتــنــفــيــذي لــــنــــادي الـــســـبـــاق والـــفـــروســـيـــة: هــنــاك 

تــرتــيــبــات كــبــيــرة عــلــى مــســتــوى تجهيز املــضــمــار 
ــذلـــك مــنــطــقــة الــفــعــالــيــات  واملـــنـــصـــة الــرئــيــســيــة وكـ
الــعــائــالت منهم،  املــخــصــصــة للجماهير الســيــمــا 
وكذلك على صعيد الترويج للسباق وتخصيص 
مــجــمــوعــة كــبــيــرة مـــن الـــجـــوائـــز لــلــجــمــاهــيــر الــتــي 
ــيــــوم، ومــن  ســيــكــون دخـــولـــهـــم مــجــانــا فـــي هــــذا الــ
ــره  ــن اخــ ــار مــمــتــلــئــا عــ ــمـ ــع ان يـــكـــون املـــضـ ــوقـ ــتـ املـ
بــالــجــمــاهــيــر الســيــمــا وان الـــســـبـــاق ســيــقــام يــوم 
العطلة االسبوعية، وربما يكون هذا احد اسباب 
الـــحـــضـــور  ــة ان  ــاصــ ــة خــ ملــــــدة 48 ســــاعــ تـــأجـــيـــلـــه 
الــجــمــاهــيــري لــهــذا الــنــوع مــن الــســبــاقــات الــكــبــرى 

يكون عامال مؤثرا في انجاح السباق.
ــاف الــكــعــبــي: الــســبــاقــات مــن هـــذا الــنــوع من   واضــ

الــســبــاق على جــائــزة ســعــادة الشيخ جــوعــان لها 
طبيعة خاصة وبالتالى ستقام في فترة الظهيرة 
ولـــيـــس فــــي املــــســــاء، ونــتــمــنــى الـــتـــوفـــيـــق لــجــمــيــع 
املـــشـــاركـــني واملـــجـــال مــفــتــوح لــلــمــنــافــســة عــلــى كل 
االحتماالت بني املشاركني بالصورة التي تصب 
فـــي صــالــح ســبــاقــات الــخــيــل الــتــي نــعــمــل جميعا 
ــنـــادي عــلــى الـــوصـــول بــهــا الــــى املــســتــوى  داخــــل الـ
الـــعـــاملـــي الــــالئــــق بـــحـــجـــم الــــدعــــم واملــــســــانــــدة مــن 

املسئولني في الدولة.

◄ أشواط السباق 
اول اشـــواط السباق سيخصص للخيل العربية 
االصــيــلــة – انــتــاج مــحــلــى – مــن الـــدرجـــة املبتدئة 

والــفــائــزة بسباق واحـــد، ومسافة الــشــوط 1400 م 
والجائزة املالية 20 الف دوالر، وفي الشوط الثاني 
سيقام الشوط املخصص للسرعة للخيل املهجنة 
االصيلة الدرجة 2 عمر 3 سنوات ملسافة 1200 م 
والجائزة املالية 40 الف دوالر، وفي الشوط الثالث 
تــشــارك الجياد املهجنة االصيلة عمر 3 سنوات 
الدرجة 2 ملسافة 1400 م والجائزة املالية 40 الف 
دوالر، وفي الشوط الرابع تشارك الخيل املهجنة 
االصيلة – انتاج محلى – عمر 4 سنوات فما فوق 
ملسافة 1850 م والجائزة املالية 40 الف دوالر، وفي 
الشوط الخامس تشارك الخيل املهجنة االصيلة 
ــة 2 ملــســافــة 1400 م والـــجـــائـــزة املــالــيــة 40  الـــدرجـ
الــف دوالر، وفــي الــشــوط الــســادس تــشــارك الخيل 
العربية االصيلة ملسافة 1600 م والجائزة املالية 
40 الف دوالر، وفي الشوط السابع تشارك الخيل 
العربية االصيلة عمر 4 سنوات فقط وهو شوط 
مــفــتــوح لــلــمــالك املحليني فــقــط، واملــســافــة 1600 م 
( املــايــل ) والــجــائــزة املــالــيــة 100 الــف دوالر، وفي 
الــشــوط الــثــامــن تــشــارك الــخــيــل الــعــربــيــة االصيلة 
الثالثة ) عمر 4 ســنــوات فما فــوق ملسافة  الفئة   )
امــا  الــــف دوالر،  املـــالـــيـــة 100  ــزة  ــائـ 2200 م والـــجـ
الــرئــيــســي فخصص للخيل املهجنة  الــشــوط  فــي 
االصيلة الدرجة 2 عمر 4 سنوات فما فوق ملسافة 
2200 فان الجائزة املالية 100 الف دوالر باالضافة 
الـــى جـــائـــزة ســـعـــادة الــشــيــخ جـــوعـــان بـــن حــمــد آل 

ثاني.

 
 شـــهـــدت الـــجـــولـــة الــثــالــثــة مـــن بــطــولــة قطر 
ــاقــــات مــثــيــرة  ــبــ ــيـــة ســ ــيـــاحـ ــيــــارات الـــسـ ــلــــســ لــ
الــذيــن وصل  ومنافسة قوية بــني املشاركني 
عددهم ( 27 ) سائقًا من قطر وايرلندا، وقد 
الــقــطــري غــانــم املعاضيد من  الــســائــق  تمكن 
الفوز بفئة ( 2K ) والسائق حمد السليطي 
تـــّوج عبدالرحمن  فــئــة، ( M240 ). وقـــد  فــي 
بـــن عــبــدالــلــطــيــف املـــنـــاعـــي رئـــيـــس االتـــحـــاد 
ــرزاق الــــكــــواري أمــــني الـــســـر وخــالــد  ــدالــ ــبــ وعــ

الرميحي نائب رئيس الحلبة الفائزين. 
 ورغم حدوث عطل وكسر في املاكينة أثناء 
الــتــجــارب وقــبــل بــدايــة الــســبــاقــات الرسمية 
فقد نجح السائق املتألق غانم املعاضيد من 
الفوز في السباق األول لفئة 2K حيث سجل 
زمـــنـــًا وقـــــدره ( 24:54:727 دقــيــقــة )، وعـــزز 

املعاضيد صدارته لهذه الفئة
 وحفلت سباقات فئة M240 بإثارة ومنافسة 
قوية بني املشاركني، وفجر السائق املتألق 
نــاصــر ســعــدون مــفــاجــأة مــن الــعــيــار الثقيل 
ــاز التلميذ عــلــى اســتــاذه والــــده ســعــدون  وفـ
الكواري البطل املخضرم، وذلك عندما نجح 
في احراز املركز األول في السباق األول لهذه 
الــفــئــة متخطيًا أبـــرز املــنــافــســني، وقـــد سجل 
زمنًا وقدره ( 22:51:842 دقيقة )، أما السباق 
الــثــانــي فـــكـــان مــثــيــرًا ونـــجـــح الــســائــق حمد 
السليطي من الفوز باملركز األول وذلك بعد 
أن سجل زمنا وقـــدره (22:52:604 دقيقة )، 
ويتصدر الترتيب العام بعد الجولة الثالثة 
للبطولة لهذه الفئة املستحدثة السائق حمد 

السليطي برصيد (55) نقطة.

M240

 املعاضيد: إرادة وتحٍد
 

أعــرب السائق غانم املعاضيد عن سعادته الغامرة 
بتتويجه بطال للجولة الثالثة للسيارات السياحية 
قائال: " الحمد لله والشكر له على توفيقه واحرازي 
الــتــي عانيت منها وهي  املــشــاكــل  الــجــولــة رغــم  لقب 
كــســر فـــي مــاكــيــنــة الــســيــارة وتـــم تــغــيــيــرهــا بــســرعــة، 
ــاإلرادة والـــتـــحـــدي تــمــكــنــت مـــن مــقــارعــة زمــالئــي  ــ ــ وبــ
الــســائــقــني وكــانــت املــنــافــســة قــويــة ومــثــيــرة وشــرســة 
بـــيـــنـــنـــا، وقـــــد وفـــقـــنـــي الـــلـــه وأحـــــــــرزت لـــقـــب الــجــولــة 
ــوزي بــالــســبــاقــني وتــــصــــدري فــئــة الـــســـيـــارات  ــ بــعــد فـ

السياحية، وهذا يعطيني حافزًا للسباقات القادمة.

 الكواري: منافسات قوية 
 

 أكد عبد الرزاق الكواري امني السر باتحاد السيارات 
ــات الــنــاريــة أن مــنــافــســات الــجــولــة الــثــالــثــة  والــــدراجــ
للسيارات السياحية جاءت قوية للغاية بني جميع 
ــار الـــكـــواري إلـــى أن  ــ املــتــســابــقــني فـــي الــفــئــتــني.   وأشـ
لـــلـــســـيـــارات M2-40 أعـــطـــت مــجــاال  الـــجـــديـــدة  الــفــئــة 
للسائقني الختيار نوع السيارة، مؤكدًا أن هذه الفئة 
شجعت متسابقني جددا على املشاركة فيها بجانب 
املــتــســابــقــني الـــقـــدامـــى اصـــحـــاب الـــخـــبـــرات مــثــل عبد 
الله الخليفي. وأشــاد الكواري باإلقبال الكبير على 

املشاركة سواء من داخل قطر أو من خارجها.

 حمد السليطي: دعوة للمشاركة
 

ــد الــســلــيــطــي  ــمـ ــه أكــــــد الــــســــائــــق حـ ــبـ ــــن جـــانـ  مـ
لــلــســيــارات السياحية   M240 فــئــة فـــي  الــفــائــز 
وهــي الفئة املستحدثة، بأنه واجــه صعوبات 
كـــثـــيـــرة ومـــنـــافـــســـة قـــويـــة مــــن جـــانـــب زمـــالئـــه 
ــان أكـــثـــر تـــركـــيـــزًا، وان هــذه  الــســائــقــني لــكــنــه كــ
الفئة املستحدثة لها قيمتها التنافسية في 
أوروبا وغيرها من الدول املتقدمة في رياضة 
السيارات، وأنا أضع نصب عيني الفوز بلقب 
هــذه الفئة وســأبــذل قــصــارى جــهــدي مــن أجل 

تحقيق هدفي.

ماهر غريب 
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تـــــوج الــــروســــي ســـيـــرجـــي بـــيـــدا بــلــقــب بــطــولــة 
الــجــائــزة الــكــبــرى لــلــمــبــارزة فــي ســـالح "االبــيــه" 
ــاد الــقــطــري لــرفــع  لــلــرجــال الــتــي نــظــمــهــا االتـــحـ
األثــقــال واملـــبـــارزة واخــتــتــمــت امـــس باكاديمية 
ــيــــدات  ــقــــب الــــســ ــقـــت لــ ــقـ ــر.. فـــــي حـــــني حـ أســـــبـــــايـــ

الرومانية آنا ماريا بوبسكو لقب السيدات، 
 وشــهــد الــيــوم الــخــتــامــي للبطولة حــضــور كل 
مــن ســعــادة جاسم بــن راشــد البوعينني األمــني 
العام للجنة األوملبية القطرية، وخليل الجابر 
الــريــاضــيــة باللجنة االوملــبــيــة،  الـــشـــؤون  مــديــر 
ومحمد يوسف املانع رئيس االتحاد القطري 
لرفع االثقال واملبارزة واعضاء االتحاد وفراس 

البيتاديني ممثل اكاديمية اسباير
 ونجح الروسي سيرجي بيدا (املصنف االول 
ــوزه عــلــى  ــ عـــاملـــيـــا)، فــــي تــحــقــيــق الـــلـــقـــب بـــعـــد فــ
منافسه الفرنسي ألكسندر بيردانات (املصنف 

20) بنتيجة (15 6-)في املباراة النهائية 
 وحــقــق املــيــدالــيــة الــبــرونــزيــة االيــطــالــي انــدريــا 
ســـانـــتـــارلـــي (املــــصــــنــــف الــــثــــانــــي عــــاملــــيــــا) بــعــد 
خــســارتــه فـــي نــصــف الــنــهــائــي امــــام الــفــرنــســي 
بــنــتــيــجــة (-10 15)، وفـــاز  بـــيـــردانـــات  أكــســنــدر 
بـــالـــبـــرونـــزيـــة أيـــضـــا الـــيـــابـــانـــي يـــمـــادا مــســارو 
(املصنف 13 عامليا) بعد خسارته أمام الروسي 
سيرجي بيدا (املصنف االول عامليا) بنتيجة 

(-8 15) في مباراة نصف النهائي الثانية.
 وفي املباراة النهائية لفردي السيدات توجت 

الرومانية آنا ماريا بوبسكو (املصنفة االولى 
عـــاملـــيـــا) بــالــلــقــب وبــاملــيــدالــيــة الــذهــبــيــة لــلــمــرة 
الثالثة في تاريخها بعد سنتي 2009 و2017، 
بــعــد فـــوزهـــا عــلــى مــنــافــســتــهــا االيــطــالــيــة مـــارا 
نــفــاريــا (املــصــنــفــة 13 عــاملــيــا) بــواقــع 15 مقابل 
9 لتحصل بذلك نفاريا على الفضية.  وكانت 
الرومانية آنا ماريا بوبسكو قد فازت في نصف 
الــنــهــائــي عــلــى الــروســيــة تــاتــيــانــا انــدروشــيــنــا 
(املصنفة 51 عامليا) بواقع 15 مقابل 5، بينما 
تغلبت االيطالية مــارا نفاريا على االستونية 
ايــريــكــا كيربو (املصنفة 45 عــاملــيــا) بــواقــع 15 
مقابل 13 في نصف النهائي أيــضــا.. لتحصل 
بذلك الالعبتان الروسية تاتيانا واالستونية 

ايريكا على امليدالية البرونزية.

شادي صبره

 أبرز املفاجآت 
 

 شهدت النسخة الحالية العديد من املفاجآت في نتائجها، بعد ان 
ودع الفرنسي يانيك بوريل حامل لقب النسخة السابقة للبطولة 
واملصنف الرابع عامليا، من الدور الـ16 بعد خسارته أمام الياباني 
يمادا ماسارو املصنف 13 عامليا.  كما ودع البطولة ايضا املجري 
ــــدور 16 بعد  ســكــيــلــوســي جــيــرجــلــي املــصــنــف الــثــالــث عــاملــيــا مـــن الـ
امــام الفرنسي بــردنــات الكسندر املصنف 20 عامليا.  أما  خسارته 
أبــرزهــا خــروج التونسية ســارة  فــي منافسات السيدات فقد كانت 
بسباس حاملة لقب نسخة 2016 للبطولة واملصنفة 15 عامليا، من 
الــدور الـــ64 بعد أن خسرت مباراتها االولــى في البطولة امس أمام 

الفرنسية مالو أوريان املصنفة 28 عامليا.
 

 عبد الله املعاضيد: أفضل بطوالت العالم
املــديــر التنفيذي باالتحاد ورئــيــس لجنة  الله املعاضيد  اكــد عبد   
الــجــائــزة الكبرى هــي االفــضــل على  التسويق بالبطولة ان بطولة 
مستوى العالم واالتحاد الدولي اشاد بالنجاح الكبير الذي حققته 
ــــاف قـــائـــال: ان عقد  الــبــطــولــة فـــي نسختها الــســابــعــة عـــشـــرة   واضـ
استضافتنا للبطولة قــد انتهى بنهاية هــذه النسخة وقـــال اننا 
الــدولــي سنقوم باستضافة  اذا اردنـــا ان نــجــدد العقد مــع االتــحــاد 
البطولة لكن حتى االن لم يتم تحديد املوقف النهائي وسنقرر خالل 
الفترة املقبلة موقفنا النهائي يأتي هذا في الوقت الذي نعلم فيه ان 
رغبة االتحاد الدولي في استمرار استضافة الدوحة للبطولة كبيرة 

خاصة ان البطولة تستضيفها الدوحة منذ عام 2004 

  فهد املال: نجاح مميز
 

اعــــرب فــهــد املـــال رئــيــس الــلــجــنــة االعــالمــيــة لــلــبــطــولــة عـــن ســعــادتــه 
الــصــورة املميزة مشيرا ان  بــخــروج النسخة السابعة عشرة بهذه 
تــواصــل النجاح التنظيمي للبطولة على مــدار السنوات املاضية 
ــورة  واضـــاف  ــ ــراج هـــذه الــنــســخــة بــافــضــل صـ ــ كـــان هـــو الــحــافــز الخـ
قائال: البطولة شهدت منافسات قوية من بداية االدوار النهائية 
حتى املباراة النهائية سواء في منافسات الرجال او السيدات وهو 
امر كان متوقعا في ظل حرص املصنفني االوائــل على العالم على 
تحقيق افضل نتائج في هذه النسخة الرتباط النتائج بالتصنيف 

العاملي  واكد ان املشهد الختامي للبطولة كان مميزا للغاية.

 خالد سويد: 
تكاتف الجميع

 
اعــــــــرب خــــالــــد ســــويــــد رئــــيــــس لــجــنــة 
ــة املــنــظــمــة  ــنـ ــجـ ــلـ املـــــالعـــــب وعــــضــــو الـ
للبطولة عن سعادته بالنجاح الكبير 
الــذي حققته النسخة السابعة عشرة 
من بطولة الجائزة الكبرى مشيرا الى 
ان االدوار النهائية شهدت مباريات 
صــعــبــة لــلــغــايــة بـــني افــضــل مــبــارزيــن 
ــــي الـــنـــهـــايـــة انــتــهــت  بـــالـــعـــالـــم لـــكـــن فـ
بــتــتــويــج املــصــنــفــني االوائــــــل وافــضــل 

املبارزين واملبارزات عامليا 
 وقــــــال ان الــلــجــنــة املــنــظــمــة وجــمــيــع 
اللجان العاملة بالبطولة قامت ببذل 
قصارى جهدها من اجل توفير كافة 
ــبـــات الخـــــــــراج هــــــذه الــنــســخــة  ــلـ ــتـــطـ املـ
بافضل صورة وهو ما تحقق بفضل 
تــكــاتــف الــجــمــيــع والـــجـــهـــود الــكــبــيــرة 
الـــتـــي بـــذلـــت مــشــيــرا الــــى ان الــنــجــاح 
الــدوحــة  لــيــس غــريــبــا عــن  التنظيمي 
الــتــي ســبــق وان اســتــضــافــت البطولة 

منذ عام 2004 حتى هذه النسخة 

 درع تكريمي لألمني العام 
 

 قام االتحاد القطري للمبارزة ورفع االثقال برئاسة 
مــحــمــد بـــن يــوســف املـــانـــع بـــاهـــداء دروع تــذكــاريــة 
لسعادة جاسم راشــد البوعينني امــني عــام اللجنة 
األوملبية وخليل الجابر مدير الشؤون الرياضية 
باللجنة األوملبية وذلك عقب املباراة النهائية كما 
تم تكريم فراس البيتاديني ممثل اكاديمية اسباير

 جهود  كبيرة للجنة اإلعالمية 
 قامت اللجنة االعالمية برئاسة فهد 
املال وعضوية ياسر ابو جاسم ورنا 
ابو جرير واحمد عبد املنعم بجهود 
كبيرة على مدار ايام البطولة حتى 
اليوم الختامي وهو ما كان له تأثير 

كبير على نجاح البطولة اعالميا.

قطر تشارك في االجتماع السنوي 
للجنة القفز املظلي

ــيـــة مــوســكــو  أقــيــمــت فـــي الــعــاصــمــة الـــروسـ
ــاع الـــســـنـــوي لــلــجــنــة الــقــفــز  ــمـ ــتـ أعــــمــــال االجـ
ـــي لــلــريــاضــات  ــدولـ ـــاد الــ ــحـ املـــظـــلـــي فــــي االتــ
الـــجـــويـــة، والـــــــذي اســـتـــمـــرت جــلــســاتــه ملـــدة 
يومني، وبحضور 44 دولة. حيث مثل دولة 
قــطــر املـــــالزم مــنــصــور عــمــر الــكــربــي عضو 
لــجــنــة قــطــر لــلــريــاضــات الــجــويــة والــدكــتــور 

عمر الخياط الخبير الفني في اللجنة.
وتــضــمــن جــــدول األعـــمـــال مــنــاقــشــة األمــــور 
الــفــنــيــة والــتــعــديــالت املــقــتــرحــة عــلــى بعض 
ــــرات الــــقــــانــــون الـــــدولـــــي لـــلـــقـــفـــز املــظــلــي  ــقـ ــ فـ
والتصويت عليها. باإلضافة إلى مناقشة 
الــبــطــوالت الــدولــيــة املــخــتــلــفــة ومــنــهــا على 
ســبــيــل املـــثـــال بـــطـــوالت الــتــمــاســك والــنــفــق 
ــــوالت الـــتـــشـــابـــك بــاملــظــالت  ــطـ ــ الــــهــــوائــــي وبـ
ودقـــــة الــــوصــــول إلــــى الـــهـــدف وغـــيـــرهـــا من 

التخصصات.
وتــــرأس االجــتــمــاع الــســيــدة جــيــلــيــان رايــنــر 
رئــيــســة لــجــنــة الــقــفــز املــظــلــي وأمـــــني الــســر 
الــدولــي للرياضات الجوية  الــعــام لالتحاد 

بالوكالة السيد ماركوس هاجيني.

محمود النصيري  فوزية علي 

الزراع يتوج أبطال مهرجان طاولة البراعم

تــــوج ثــانــي الــــــزراع عــضــو مجلس 
إدارة االتحاد القطري لكرة الطاولة 
ــم  ــبـــراعـ ــهــــرجــــان الـ ــال مــ ــ ــطـ ــ ــــس أبـ امــ
الثاني لكرة الطاولة ملواليد 2010 
و2011 وســـط مــشــاركــة كــبــيــرة من 
العــبــي مختلف األنـــديـــة.  ويسعى 
االتــحــاد القطري إلــى ترسيخ هذه 
البطوالت من اجل تطوير منظومة 
ــتـــكـــشـــاف املـــــواهـــــب واملـــــهـــــارات  اسـ
ــا  ــهـ ــمـ املـــــــــوجـــــــــودة بــــــاألنــــــديــــــة وضـ
الــســنــيــة. وحقق  لــفــئــات  ملنتخبات 
ليو لي كيم العب نادي قطر املركز 
فــئــة مـــوالـــيـــد 2010 في  فـــي  األول 
حني جاء زميله في الفريق محمد 
الثاني، ونــال  املــركــز  السليطي فــي 
املركز الثالث كل من يوسف ناجي 
العــب نـــادي الــريــان، ومــعــه شوريا 
جــــاوتــــان العـــــب الــــنــــادي الـــعـــربـــي. 
كــمــا تـــوج مــيــشــال ايــلــي ابـــي نــادي 
الفئة  من الغرافة باملركز األول فى 
الــعــمــريــة مــن مــوالــيــد 2011، وجــاء 

الــريــانــي عــبــد الــعــزيــز عــبــاد العبد 
الـــلـــه بــاملــركــز الـــثـــانـــي، بــيــنــمــا جــاء 
آراف جوبتا العب النادي العربي، 
ومحمد أحمد الحمادي من نادي 
قطر باملركز الثالث. وأعـــرب ثاني 
ــلــــمــــردود  ــه لــ ــ ــــاحـ ــيـ ــ الـــــــــــزراع عـــــن ارتـ

الــفــنــي الــكــبــيــر لـــهـــذه الــنــســخــة من 
مــهــرجــان الـــبـــراعـــم مــشــيــرا إلــــى أن 
هؤالء األبطال سيشكلون مستقبل 
الطاولة القطرية في قادم السنوات 
إلــى مزيد مــن االهتمام  مما يدعو 

بهم وصقل مواهبهم.

تصوير: حسني سيد
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األفاعي تنزف!
روما-أ ف ب: سجل العب الوسط البلجيكي 
في صفوف كالياري رايدا ناينجوالن املعار 
اليه من انترميالن، هدف التعادل في مرمى 
االخــيــر ليعمق مــن جــــراح وصــيــف الــــدوري 

االيطالي لكرة القدم في االونة االخيرة.
الثالثة تواليا التي يتعادل فيها  وهي املرة 
انترميالن بهذه النتيجة بعد مباراتيه ضد 
اتاالنتا وليتشي. ولم تحصد كتيبة املدرب 
انطونيو كونتي ســوى 11 نقطة في اخــر 7 

مباريات، ورفع رصيده الى 48 نقطة 
بدأ انترميالن الذي اشرك ظهيره االنجليزي 
الــقــادم مــن مانشستر يونايتد  يــانــج  اشــلــي 
هــذا االســبــوع اســاســيــا، املــبــاراة بشكل جيد 
عـــنـــدمـــا افـــتـــتـــح لــــه مـــهـــاجـــمـــه االرجــنــتــيــنــي 
الوتارو مارتينيز التسجيل بكرة رأسية اثر 

كرة متقنة من يانغ على الجهة اليمنى (29).
وســــدد نــايــنــجــوالن، الــــذي أبــلــغــه أنــطــونــيــو 
كونتي مدرب إنتر أنه ال مكان له بالتشكيلة 
هــذا املــوســم، كــرة قوية منخفضة مــن خــارج 
املــنــطــقــة وغـــيـــرت اتــجــاهــهــا قــبــل أن تصعق 

املشجعني في سان سيرو في الدقيقة 78.
وشهدت نهاية املباراة توترا كبيرا ال سيما 
ــع الــحــكــم فـــي وجــهــه  مـــن مــارتــيــنــيــز الــــذي رفـ
الــبــطــاقــة الــصــفــراء فــي الــوقــت بـــدل الــضــائــع 
القرار واطلق  لكنه اعترض بشدة على هــذا 
الــــكــــرة بــطــريــقــة عـــشـــوائـــيـــة لـــيـــنـــال الــبــطــاقــة 
الصفراء الثانية ويغادر امللعب وسط غضب 

شديد.
وقــــد يـــواجـــه مــارتــيــنــيــز االيــــقــــاف الكـــثـــر من 

مباراة نظرا لسلوكه.

أتلتيكو يفشل مجددًا..
 وسيميوني تحت الضغط

مدريد-أ ف ب: تابع أتلتيكو مدريد عروضه املخيبة منذ مطلع العام 
امــام ليجانيس  الحالي بسقوطه في فخ التعادل السلبي على ملعبه 
صاحب املركز قبل األخير في املرحلة الحادية والعشرين من بطولة 

اسبانيا لكرة القدم أمس األحد.
الرابعة تواليا في مختلف املسابقات التي يفشل فيها  املــبــاراة  وهــي 
ــاره في  ــام جــ اتــلــتــيــكــو فــي الـــفـــوز، بــعــد خــســارتــه بــركــالت الــتــرجــيــح امــ
العاصمة ريال مدريد في نهائي الكأس السوبر االسبانية التي اقيمت 
في السعودية، ثم سقط امام ايبار في الدوري صفر2-، وخرج من كأس 
اسبانيا بخسارته امام كولتورال ليونيسا من الدرجة الثالثة 1-2 بعد 

التمديد.
ومــن شــأن هــذه السلسلة ان تــزيــد مــن الضغوطات على كــاهــل املــدرب 
الــذي يواجه اكبر ازمــة لفريقه منذ ان  االرجنتيني دييجو سيمويني 
تولى االشراف عليه قبل 8 سنوات وبدأ يتعرض لالنتقادات من انصار 

الفريق.
وتنتظر الفريق مهام في غاية الصعوبة في مواجهة ليفربول حامل 
اللقب في دوري ابطال اوروبـــا في ذهــاب ثمن النهائي في 18 فبراير 

املقبل. باالضافة الى دربي مدريد االسبوع املقبل في الدوري املحلي.
ويحاول سيميوني ايجاد حل للعقم الهجومي الذي يعاني منه فريقه 
من خالل الحصول على خدمات االوروجوياني ادينسون كافاني من 
باريس سان جرمان الفرنسي قبل اقفال باب االنتقاالت الشتوية نهاية 

الشهر الحالي.

العبو برشلونة لم 
يفهموا التعليمات!

قــيــادة مــدربــه الجديد  تلقى فريق برشلونة هزيمته األولـــى تحت 
أمـــام فــريــق فالنسيا، في  كيكي سيتيني، السبت، بثنائية نظيفة 
املباراة التي أقيمت ضمن الجولة الـ21 من الدوري اإلسباني لكرة 
القدم. واعترف سيتيني بعد املباراة انه فريقه كان سيئا في الشوط 
األول النه لم يتمركز بشكل صحيح، وتعرض لعدة هجمات مرتدة، 
لكنه اوضـــح ايــضــا ان الــبــارســا تحسن فــي الــشــوط الــثــانــي وخلق 
لــم نسجل وتلقينا هدفا  فــرصــا واضــحــة للتسجيل، لكن لــالســف 

جديدا. 
وتابع: "هناك بعض األشياء لم يفهمها الالعبون، ربما لم نشرحها 
لــهــم بــشــكــل جــيــد او نــفــســرهــا بــالــشــكــل الــصــحــيــح، أو ربــمــا يجب 
أفــضــل". وأضــــاف: تــمــريــراتــنــا افتقدت  أفــكــارنــا بشكل  عليهم فــهــم 
العمق ونحن لم نتدرب على ذلــك، علينا تصحيح بعض األمــور. 
أفضل شــيء حــدث فــي الــشــوط األول أننا أنهيناه 0-0".  وأضــاف: 
"الشوط الثاني كان أفضل لكن هذا لم يكن كافيا، وفالنسيا فريق 
الــضــرر، علينا  عظيم أيضا، ضغط علينا بشكل جيد وألحق بنا 
ــورو فــيــدال،  ــ أن نــتــحــّســن". وعــنــد ســؤالــه عــن رغــبــتــه فــي رحــيــل أرتـ
أجــاب باقتضاب: "لقد صرحت بالفعل أنني لن أتحدث عن سوق 

االنتقاالت، ليس هناك ما أضيفه اآلن".

تعرض منزل املكسيكي خيسوس كــورونــا، العب 
بورتو، لسطو مسلح بينما كان يخوض مع فريقه 
الـــذي انتهي بفوز  الــبــرتــغــال،  نهائي كــأس دوري 
خصمه سبورتينج براجا بهدف نظيف. وذكــرت 
صحيفة "جـــورنـــال دي نــوتــيــســيــاس" البرتغالية 

أن العديد من اللصوص اقتحموا املنزل، وهددوا 
املــوظــفــة الــتــي كــانــت بــداخــلــه بــاســتــخــدام الــســالح 
وســرقــوا مــجــوهــرات ثــم الذوا بــالــفــرار. ولــم تصب 
املوظفة بأذى خالل الواقعة، التي انتقل على إثرها 
عدد من أفراد الشرطة إلى منزل الالعب. يشار إلى 

أن حــادثــا مــمــاثــال قــد وقـــع فــي منتصف ديسمبر 
املــاضــي، عــنــدمــا تــعــرض مــنــزل زمــيــل كــورونــا في 
الفريق، العــب الوسط البرازيلي أوتافيو للسطو 
أيضا عندما كان يخوض مباراة مع فريقه بينما 

كانت زوجته وأطفاله داخل العقار.

سطو مسلح على منزل العب بورتو

امللك جيمس 
يعزز أسطورته

لـــوس انــجــلــيــس- أ ف ب: عـــزز نــجــم لــوس 
انجليس ليكرز "امللك" ليبرون جيمس من 
اسطورته حيث بــات ثالث افضل مسجل 
ــرة الــســلــة االمــيــركــي  ــاريـــخ دوري كــ فـــي تـ
لــلــمــحــتــرفــني فـــي املــــبــــاراة الـــتـــي خــســرهــا 
امـــام فيالدلفيا سفنتي سيكسرز  فريقه 

.108-91
وسجل جيمس 29 نقطة في املباراة ليرفع 
نـــقـــطـــة. ونـــجـــح فــي  ــــى 33655  الـ ــيــــده  رصــ
تخطي رقم اسطورة ليكرز السابق كوبي 
بـــرايـــنـــت صـــاحـــب املــــركــــز الـــثـــالـــث ســابــقــا 
نــقــطــتــه  لـــــدى تــســجــيــلــه  نـــقـــطـــة)   33643)
الــربــع الثالث ليحظى  الثامنة عشرة فــي 
بــتــحــيــة 21109 مــتــفــرجــني احـــتـــشـــدوا في 

ملعب "ويلز فارغو سنتر ارينا".
ويــتــصــدر االســـطـــورة كــريــم عــبــد الــجــبــار 
تــرتــيــب افــضــل الــهــدافــني بــرصــيــد 38387 

نقطة يليه كارل مالون مع 36928 نقطة.

مصير اليبزيج يتحدد بـ 3 
مواجهات نارية

حافظ اليبزيج على صدارة الدوري 
األملــانــي (بوندسليجا) رغــم تلقيه 
الــخــســارة األولــــى فــي الــــدوري منذ 
أكـــتـــوبـــر املـــاضـــي ولـــكـــن األســابــيــع 
القليلة املقبلة ستحدد ما إذا كان 
الـــفـــريـــق ســيــتــمــكــن مــــن الـــبـــقـــاء فــي 

الصدارة من عدمه.
وفي مباراته املقبلة يلتقي اليبزيج، 
ــيـــان  ــفــــنــــي جـــولـ بــــقــــيــــادة املـــــديـــــر الــ
ــا  ــيــ ــه بــــوروســ ــفـ ــيـ ــلــــســــمــــان، ضـ نــــاجــ
مــونــشــنــجــالدبــاخ، صـــاحـــب املــركــز 
الــثــالــث، قــبــل أن يــحــل ضــيــفــا على 
بايرن ميونخ الوصيف، ثم شالكه 
ــز الـــخـــامـــس. ويــبــدو  ــركـ صـــاحـــب املـ
أن نــاجــلــســمــان يــعــتــقــد أن العــبــيــه 
الــنــاحــيــة  فـــي  يــحــتــاجــون للتحسن 
الــذهــنــيــة عــقــب الـــخـــســـارة صــفــر / 
2 أمـــام آيــنــتــراخــت فــرانــكــفــورت إذا 
يــلــعــبــوا دورا فــي سباق  أرادوا أن 
املنافسة على اللقب. وبكل وضوح 

يبقى ناجلسمان 32/ عاما/، الذي 
يحب قضاء العطالت فــي الجبال، 
غير سعيد بالرؤية الحالية لفرق 
املقدمة، والتي شهدت فــوز بايرن، 
ــمـــونـــد  ومـــونـــشـــنـــجـــالدبـــاخ، ودورتـ
وتمكنهم من تقليص فارق النقاط. 
واســتــغــل بـــايـــرن خـــســـارة اليــبــزيــج 
أفـــضـــل اســـتـــغـــالل لــيــقــلــص الـــفـــارق 
الــوافــد الجديد  إلــى نقطة. وتصدر 
إيرلينج هــاالنــد عناوين الصحف 
مــــرة أخـــــرى عــقــب تــســجــيــلــه ثــالثــة 
ــي مـــبـــاراتـــه  ــ ــك) فـ ــ ــريـ ــ ــاتـ ــ أهـــــــــداف (هـ
األولـــى أمــام أوجــســبــورج ثــم سجل 
هــــدفــــني آخــــريــــن أمـــــــام كــــولــــون فــي 
مشاركته الثانية كبديل في الشوط 

الثاني.
ــد تــســجــيــل هــــاالنــــد لــخــمــســة  ــعــ ويــ
لـــه  مــــــبــــــاراتــــــني  فـــــــي أول  أهـــــــــــــداف 
وبــمــجــمــوع 56 دقــيــقــة فـــي املــلــعــب 

رقما قياسيا في البوندسليجا.
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فهود الغرافة يحتفلون بتخرج العلي
  

احتفل الفريق الكروي االول لكرة القدم بنادي 
ــــارس مـــرمـــى الــفــريــق  الـــغـــرافـــة امــــس بــتــخــرج حـ
الــرحــمــن العلي وذلـــك عقب انتهاء  الــشــاب عبد 
الحصة التدريبية للفريق في اطار  استعداداته 
ملــواجــهــة املــــالك الـــقـــطـــراوي الــجــمــعــة املــبــل على 
اســـــتـــــاد ثــــانــــي بـــــن جــــاســــم ضــــمــــن مـــنـــافـــســـات 

االسبوع الرابع عشر.
ــر آل  ــامـ ــم بــــن ثـ ــــرص ســــعــــادة الـــشـــيـــخ جـــاسـ وحــ
ثاني رئيس ناديالغرافة على مشاركة الفهود 
االحـــتـــفـــال بــتــخــرج زمــيــلــهــم فـــي الــفــريــق وســط 
اجواء ايجابية للغاية عززها نجاح الفريق في 
استعادة هيبته على حساب الرهيب الرياني 
ــاراة الـــجـــولـــة املـــاضـــيـــة والـــتـــي فــــاز بها  ــبــ فـــي مــ

الفهود بنتيجة 2-4 .

الدوحة-الشرق

الدوحة - الشرق

 الغضروف يبعد املساكني عن الدحيل
اثبتت الفحوصات الطبية واالشعة التي اجراها التونسي يوسف 
املساكني العب الدحيل فى مستشفى اسبيتار اصابته في غضروف 
الــركــبــة، اثــنــاء مــشــاركــتــه مــع الــفــريــق خـــالل مــبــاراة الــعــربــي االخــيــرة 
بالدوري، ولم يتحدد حتى االن اذا كان االمر يحتاج لتدخل جراحي 
ام ال حيث ينتظر املساكني تقرير الطبيب املختص ملعرفه مصيره 
وفي كلتا الحالتني سواء خضع الالعب للجراحة او للعالج سيكون 
خارج حسابات الدحيل خالل املرحلة املقبلة وخاصة مباراة الريان 
السبت املقبل فــي الجولة الرابعة عــشــرة.  ومــن ناحية اخــرى باتت 
الراحة مرفوضه في الدحيل تحت قيادة املدرب الجديد املغربي وليد 

الركراكي الذي تولى تدريب الفريق مؤخرا ويريد تجهيز الالعبني 
بالطريقة التي يريدها من أجل تنفيذ ما يطلبه منهم خالل املباريات 
القادمة، حيث رفض الركراكي منح الالعبني قسطا من الراحة للتقاط 
االنــفــاس عقب الــفــوز الـــذي حققه الــفــريــق على الــعــربــي تحت قيادة 
الندرب املساعد البرتغالي برونو اوليفيرا يوحصد ثالث نقاط مهمة 
جعلت الفريق يبتعد بــالــصــدارة عــن الــريــان اقــرب منافسيه بفارق 
خمس نقاط.   وفضل الركراكي ان يخوض الفريق تدريبات االمس 
في وقت مبكر وذلك من أجل اتاحه الفرصة امامه اللقاء نظرة على 
فريق تحت 23 عاما خــالل مباراته امــام الخور في دوري غــاز ليج، 
والتعرف على امكانيات الالعبني والــذي من املمكن ان يحصل على 

خدمات بعضهم خالل املرحلة املقبلة 

أحمد حشمت 

واشنطن (أ ف ب)

الدوحة - الشرق 
شادي صبره

صراع ناري على مربع الكبار بدوري السلة

حقق فريق الــريــان فــوزا كبيرا على الشمال بنتيجة 97 / 
61 كما فاز العربي على الغرافة بنتيجة 86 / 85 وذلك في 
املباراتني اللتني اقيمتا بصالة الغرافة في ختام مباريات 
الجولة السابعة من القسم الثاني لدوري كرة السلة. ليرفع 
الريان رصيده الى 24 نقطة ودخل بقوة في دائرة املنافسة 
على احد املراكز األربعة املؤهلة ملرحلة البالي اوف.  وفي 
املباراة الثانية نجح فريق العربي في انتزاع الفوز في اخر 
ثانية من اللقاء بنتيجة 86 / 85 بعد أن كان الغرافة متقدما 
بــفــارق نقطة حتى الثانية األخــيــرة مــن الــلــقــاء. وبالتالى 
يتصدر العربي جــدول الترتيب برصيد 26 نقطة وحسم 
تاهله للبالي اوف رسميا وبــاق لــه مــبــاراتــان فــي حــني ان 
الشمال الثاني بنفس الرصيد ولكن باق له لقاء وحيد ثم 
الريان الثالث 24 نقطة وباق له لقاء ثم الوكرة 24 وباق له 
مــبــاراتــان والــغــرافــة 23 وبـــاق لــه أيضا مــبــاراتــان. لتشتعل 
املنافسة بني أندية الشمال والوكرة والريان والعربي على 

تصوير: أنور ساداتاملقاعد الثالثة الباقية بمرحلة البالي اوف.

قرعة قوية لبطولة الشرطة للطائرة الشاطئية
ــاد الـــريـــاضـــي الـــقـــطـــري لــلــشــرطــة  عــقــد االتــــحــ
االجـــتـــمـــاع الــفــنــي لــبــطــولــة الــشــرطــة الــثــالــثــة 
لــلــكــرة الـــطـــائـــرة الــشــاطــئــيــة وســحــب الــقــرعــة 
الــتــي ينظمها االتــحــاد  بــالــبــطــولــة  الــخــاصــة 
ــاري  ــجــ الــ ــر  ــايــ ــنــ ــن -27 29يــ ــ ــتــــرة مـ ــفــ الــ ــــالل  خــ

بمالعب نــادي الغرافة للشاطئية.. ويشارك 
في هذه البطولة (17) فريقًا يمثلون إدارات 
وزارة الداخلية املختلفة وقوة لخويا. حضر 
االجــتــمــاع الــنــقــيــب عــبــدالــلــه خــمــيــس الحمد 
رئـــيـــس قــســم الــشــئــون الــريــاضــيــة بــاالتــحــاد 
الــكــواري ضابط  واملــــالزم أول/ محمد ســالــم 
الـــنـــشـــاط الـــريـــاضـــي بـــاإلضـــافـــة إلــــى ممثلي 

الفرق املشاركة.
بــعــدهــا أجـــريـــت الـــقـــرعـــة، حــيــث جـــــاءت فــرق 
الـــســـواحـــل والــــحــــدود،  الـــعـــامـــة ألمــــن  اإلدارة 
الــبــحــث واملــتــابــعــة  الـــريـــان وإدارة  أمـــن  إدارة 
الثانية  أمــا املجموعة  في املجموعة األولـــى.. 
فــقــد ضــمــت فـــرق دفـــاع مــدنــي- مــركــز الــخــور، 
اإلدارة العامة للمرور، معهد تدريب الشرطة 
(2)، وفي املجموعة الثالثة فرق إدارة البحث 
الجنائي، قسم األثر بإدارة األدلة واملعلومات 
الــجــنــائــيــة، دفـــــاع مـــدنـــي – مـــركـــز الــظــعــايــن. 
وفــي املجموعة الــرابــعــة دفـــاع مــدنــي – مركز 
املــديــنــة الــتــعــلــيــمــيــة، دفــــاع مــدنــي – مــركــز أم 
ــوة لـــخـــويـــا. وأســــفــــرت الـــقـــرعـــة عن  ــ صــــالل وقـ
وقوع كل من فريق قسم مرور املعمورة، إدارة 
الــشــرطــة(1) في  أمــن الشمال، ومعهد تدريب 
املجموعة الخامسة.. بينما وقــع فريقا أمن 
املــطــار واالتــحــاد الرياضي القطري للشرطة 

في املجموعة السادسة. 

إطالق النسخة الثانية من كأس قطر- املكسيك

عقدت سفارة دولة قطر في املكسيك مؤتمرا صحفيا تحت رعاية 
اللجنة العليا للمشاريع و اإلرث حيث تــم اإلعـــالن عــن النسخة 
الــثــانــيــة مــن بــطــولــة كـــأس قــطــر- املــكــســيــك 2020.  وعــقــد املــؤتــمــر 
الــصــحــفــي فـــي مــقــر ســكــن الـــســـفـــارة فـــي مــكــســيــكــو ســيــتــي حيث 
تحدث سعادة السفير محمد الكواري، بحضور كل من املبعوث 
الخاص لوزير السياحة املكسيكي عالوة إلى عدة رؤساء بلديات 
وشخصيات مميزة من رجال األعمال ونخبة من الرياضيني من 
ضمنهم العب كرة القدم املكسيكي مانويل نيغريتي، وجمع من 
السفراء العرب، وقامت بتغطيته أهم وسائل اإلعــالم املكسيكية 
الـــ 130  وقــد أعلن سعادته عــن تنظيم النسخة  والــتــي تــجــاوزت 

الــثــانــيــة مــن كـــأس كـــرة الــقــدم قــطــر- املكسيك 2020، و الــتــي ُتــقــام 
خـــالل الــفــتــرة 25 يــنــايــر أمـــس األول وإلـــى 9 فــبــرايــر املــقــبــل، على 
مــالعــب املــديــنــة الــريــاضــيــة مــاجــدالــيــنــا مــيــشــوكــا، بــمــشــاركــة (36) 
فريقًا مــن خــالل ثــالث فئات مــن الــرجــال والنساء واألشــبــال. كما 
َز سعادته على إيمان دولة قطر بدور املرأة البارز في املجتمع  َركَّ
وتعزيز اندماجها في جميع مجاالت التطور والتقدم االجتماعي 
وخاصة الرياضي من خالل توجيهات القيادة الرشيدة واهتمام 

ودعم سمو األمير "حفظه الله و رعاه".
حيث أعلن إدراج الفئة النسوية ضمن كأس قطر -املكسيك 2020، 
إضافة لألشبال آخذين باالعتبار أن االستثمار في األطفال لبناء 
رأس املال اإلنساني هو االستثمار األكثر أهمية في قطر.  وتطرق 
ســـعـــادة الــســفــيــر، إلــــى الــنــهــضــة الــريــاضــيــة الــقــطــريــة واألســـبـــاب 

ــة قــطــر لتتصدر املــركــز األول  الــتــي تــخــول دولـ
كعاصمة للرياضة في العالم كونها تعتبر من 

الــدول الفريدة والتي تحتفل باليوم الرياضي. 
واســتــعــرض ســعــادتــه الــتــحــضــيــرات الــتــي تشهدها 

دولــــة قــطــر، واإلنــــشــــاءات املــنــجــزة حــتــى اآلن، كــمــا تم 
التعريف بجميع التسهيالت التي تقدمها الدولة منذ زمن 
للسياح واملشجعني الرياضيني و ليس فقط لكأس العالم 
2022، حيث إن دولــة قطر تحرص على فتح أبوابها أمام 

جميع األصدقاء واملستثمرين، وعقب املؤتمر الصحفي دعي 
الحضور للمشاركة فــي مــأدبــة غــداء والــدخــول إلــى الخيمة 

الــعــربــيــة والـــتـــجـــول فـــي أرجـــائـــهـــا واالطـــــــالع على 
مجسمات املالعب املخصصة لكأس العالم 2022.

وفاة نجم السلة األميركية براينت

توفي نجم كرة السلة األميركية السابق كوبي براينت 
فـــي تــحــطــم مــروحــيــة (تـــي أم زي)  وأشـــــارت تــقــاريــر 
إعالمية إلى أن براينت قد سافر مع ثالثة أشخاص 
عــلــى األقـــل فــي مــروحــيــتــه الــخــاصــة عــنــدمــا تحطمت 
اثـــر انــــدالع حــريــق، "مـــؤكـــدا وفـــاة خمسة أشــخــاص". 
وتأتي الحادثة بعد ساعات فقط على تخطي ليبرون 
جيمس نجم لوس انجليس ليكرز الحالي رقم نجم 
الفريق السابق براينت (41 عاما) كثالث أفضل هداف 

في تاريخ دوري كرة السلة للمحترفني.


