نادي الكويت يحقق لقب كأس السوبر للكرة الطائرة
حقق نادي الكويت اجلمعة لقب بطولة (كأس السوبر)
لكرة الطائرة بنسخته السابعة ملوسم ()2022-2021
بعد فوزه على نظيره القادسية بنتيجة ( )0-3في املباراة
النهائية.
ومتكن (الكويت) من حسم املباراة بأول ثالثة أشواط في
مباراة صعبة على الفريقني حيث كان (القادسية) ندا عنيدا
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طوال أشواط املباراة التي جاءت نتيجتها بواقع ()22-25
و( )19-25و( .)22-25وشهدت املباراة منافسة قوية بني
الفريقني حاول من خاللها (القادسية) العودة الى املباراة
في أكثر من شوط إال ان تألق العبي (الكويت) وتركيزهم
حتى النهاية كان حاسما في مباراة ممتعة من الطرفني.
وتعد (كأس السوبر) بطولة جديدة استحدثها احتاد

كرة الطائرة الكويتي بني الفريقني صاحبي املركزين األول
والثاني في بطولة ال��دوري والفريقني صاحبي املركزين
االول والثاني في بطولة الكأس وذلك بهدف تطوير اللعبة
وزي���ادة ع��دد املباريات اذ حقق الكويت لقبها في خمس
مناسبات في حني حقق كل من كاظمة والقادسية لقبها مرة
واحدة.
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إنفانتينو :أيقونة معمارية حتمل رمزية خاصة لقطر واملنطقة

افتتاح مبهر الستاد الثمامة

جانب من حفل االفتتاح بالزي القطري

استاد الثمامة في أبهى صوره

افتتحت قطر مساء اجلمعة  22أكتوبر
 ،2021استاد الثمامة ،أحد املالعب الثمانية
التي تستضيف مباريات كأس العالم .2022
واستضاف االستاد ال��ذي شيدته شركة
«تكفن» التركية ،نهائي ك��أس األمير بني
ناديي السد والريان القطريني وهي مواجهة
كالسيكية ف��ي ال���دوري القطري ،وحتظى
مبتابعة جماهيرية كبيرة.
وحضر حفل االفتتاح أمير قطر الشيخ
متيم بن حمد ،ورئيس االحتاد الدولي لكرة
القدم «فيفا» جياني إنفانتينو.
كما حضر حفل االفتتاح العديد من جنوم
الرياضة العامليني واإلقليميني ،منهم علي
احلبسي ،ووائل جمعة ،ومحمد أبو تريكة،
وك��اف��و .وشهد احلفل ال��ذي سبق انطالق
صافرة املباراة ،أجواء حماسية وكرنفالية
وعروضا ً تعكس الثقافة العربية.
وبات «الثمامة» سادس مالعب مونديال
قطر من حيث اجلاهزية بعد مالعب «خليفة
الدولي» و»اجلنوب» و»املدينة التعليمية»
و»أحمد بن علي» و»البيت».
ويقع االستاد على بعد  12كلم من قلب
ال��دوح��ة ،واس��ت��وح��ي تصميمه م��ن شكل
القحفيّة ،وه��و االس���م اخلليجي للقبعة
التقليدية التي يرتديها غالبية الرجال في
أنحاء العالم العربي ،سيما منطقة اخلليج.
كما ُبنِي االستاد وفق معايير عاملية في
االستدامة ،وتحُ يط به حديقة تبلغ مساحتها
 50ألف متر مربع ،وتضم نحو  400شجرة.
وبعد مونديال  ،2022سيتم تخفيض
طاقة االستاد االستيعابية من  40000إلى
 ،20000وسيجري التبرع باملقاعد املفككة
لتطوير مشاريع رياضية وغير رياضية في
دول نامية.
فيما سيكون لالستاد دور محوري في
مستقبل البالد واملنطقة ،حيث سيستضيف
فعاليات رياضية ،وسيكون مركزا ً للطب
الرياضي وستصبح املنطقة احمليطة به
م��رك��زا ً ي��ض��م م��ن��ش��آت وم��راف��ق ري��اض� ّي��ة
متعددة .وسيحتضن ملعب الثمامة ،الذي
صممه املهندس املعماري القطري إبراهيم
اجليدة ،مباريات مونديال  2022حتى الدور
ربع النهائي ،وسيستضيف مباريات خالل
بطولة كأس العرب لكرة القدم  2021حتى
الدور نصف النهائي في نهاية العام اجلاري.
ونظرا ً لتصميمه الفريد ،نال االستاد ،الذي
يقع في منطقة الثمامة نسبة لشجرة الثمام
املنتشرة فيها ،جائزة  MIPIMاملرموقة
ملسابقة م��ش��روع��ات الهندسة املعمارية
املستقبلية في مايو  ،2018كما يستهدف نيل
شهادة املنظومة العاملية لتقييم االستدامة
(ج��ي س��اس) فئة أرب��ع��ة جن��وم للتصميم
والبناء.

تدشني استاد الثمامة القطري بطريقة مبهرة

صورة للمنطقة الفنية ومدخل الالعبني

أيقونة معمارية
واعتبر رئيس االحتاد الدولي لكرة القدم
(فيفا) جياني إنفانتينو ان استاد الثمامة
أيقونة معمارية أخرى من استادات بطولة
ك��أس العالم (قطر  )2022ويحمل رمزية
خاصة لقطر واملنطقة.
وأكد إنفانتينو في تصريح صحفي عقب
حضوره املباراة النهائية ملسابقة كأس أمير
قطر لكرة القدم في نسختها الـ 49والتي
اقيمت على استاد الثمامة إن قطر ماضية

السد يتوج بلقب كأس أمير قطر بعد فوزه على الريان

في إبهار عالم ك��رة القدم في رحلتها نحو
استضافة نسخة تاريخية من كأس العالم.
واع���رب ع��ن تطلعه حل��ض��ور مباريات
بطولة ك��أس ال��ع��رب  2021التي تنظمها
قطر بعد أسابيع قليلة وللمرة األولى حتت
مظلة الفيفا واالستمتاع بعدها بأقل من عام
مبنافسات أول نسخة من كأس العالم تقام
في العالم العربي والشرق األوسط.
من جهته اش��اد رئيس مكتب العمليات
ونائب رئيس املكتب الفني للمشاريع في
اللجنة القطرية العليا للمشاريع واإلرث

املهندس ياسر اجل��م��ال بالتصميم املذهل
ل�لاس��ت��اد ،مشيرا إل��ى أن االف��ت��ت��اح يشكل
محطة هامة أخ��رى في رحلة قطر لتنظيم
امل��ه��رج��ان ال��ك��روي العاملي بعد نحو عام
م��ن اآلن واإلع�ل�ان ع��ن جاهزية اس��ت��ادات
مونديالية أخرى خالل الفترة املقبلة.
واض��اف اجلمال «نحن اآلن في طريقنا
لتدشني االستادات املونديالية املتبقية وفق
اجلدول الزمني املقرر حيث سيجري افتتاح
استادين آخرين خالل بطولة كأس العرب
(فيفا قطر  )202هما استاد البيت واستاد
راس أبو عبود يلي ذلك استاد لوسيل في
مطلع العام املقبل».
واك��د أن اللجنة العليا تواصل جهودها
مع اقتراب موعد انطالق البطولة العاملية
املرتقبة مشيرا إل��ى أن م��ش��اري��ع البنية
التحتية ملونديال  2022شارفت على االنتهاء
مع اكتمال العمل بها بنسبة تتجاوز 98
باملئة.
وصمم استاد الثمامة على شكل (القحفية)
ويجمع بني جنباته التراث العريق لدولة
قطر واملنطقة مع تصميم عصري تتجلى فيه
جمالية الفن املعماري.
وسيستضيف اس��ت��اد ال��ث��م��ام��ة خ�لال
مونديال قطر ثماني مباريات حتى الدور
ربع النهائي كما ستقام على أرضه مباريات
ب��ط��ول��ة ك���أس ال��ع��رب ق��ط��ر  2021حيث
يحتضن ست مباريات حتى ال��دور نصف
النهائي.

اختتام بطولة «كار بارك درفت»
بتتويج الفائزين

تتويج الفائزين
تتويج السد بلقب كأس أمير قطر

جانب من احلضور اجلماهيري

توج نادي السد بلقب كأس أمير
قطر لكرة القدم بعد فوزه  4-5على
فريق الريان بركالت الترجيح بعد
انتهاء ال��وق��ت األص��ل��ي بالتعادل
 ،1-1في املباراة التي أقيمت اجلمعة
ف��ي اف��ت��ت��اح ملعب ال��ث��م��ام��ة ال��ذي
يستضيف مباريات في كأس العالم
العام املقبل.
وفي حضور الشيخ متيم بن حمد
آل ثاني أمير قطر ،سجل اجلزائري
ياسني براهيمي قائد الريان هدف
فريقه الوحيد في الدقيقة  44من
ركلة ج��زاء ،لكن اإلسباني سانتي
كازورال أدرك التعادل للسد -حامل
اللقب -بالطريقة نفسها في الدقيقة
 ،58إثر سقوط خوخي بوعالم داخل
املنطقة بعد التحام مع املدافع دامي
تراوري.
وك��اد اجل��زائ��ري بغداد بوجناح
أن يفتتح التسجيل للسد بتسديدة
أرضية من داخل منطقة اجلزاء لكن
الكرة م��رت إل��ى خ��ارج املرمى بعد
دقائق من بدء املباراة.
وف��ي الدقيقة  ،14أه���در موفق
ع���وض ف��رص��ة اف��ت��ت��اح التسجيل

للريان ،عندما أط��اح بالكرة أعلى
العارضة من م��دى قريب للغاية،
وبعدها بـ 4دقائق حرم القائم األمين
أكرم عفيف من هدف للسد.
وط��ال��ب ب��وجن��اح بركلة ج��زاء
في الدقيقة  ،38إثر سقوطه داخل
املنطقة بعد ال��ت��ح��ام م��ع مواطنه
براهيمي ،لكن احلكم عبد الله العذبة
أشار إلى استمرار املباراة.
وردت العارضة تسديدة متقنة
م��ن عفيف ف��ي الدقيقة  40لتحرم
السد من هدف التقدم.
وبعدها بـ 4دقائق ،احتسب احلكم
ركلة جزاء للريان إثر تدخل عنيف
من سعد الدوسري حارس السد على
يوهان بولي مهاجم الريان.
وأه���در اإلي��ران��ي ش��ج��اع خليل
زاده الركلة اخلامسة لفريق املدرب
الفرنسي لوران بالن بعدما تصدى
لها الدوسري ببراعة ،في حني سجل
ال��ك��وري اجل��ن��وب��ي ي��ون��غ الركلة
احلاسمة للسد ليتوج باللقب.
وهذا اللقب  76في تاريخ السد،
و 18ل��ك��أس األم��ي��ر وال��ث��ان��ي على
التوالي في البطولة.

جانب من منافسات البطولة

اختتمت اجلمعة منافسات بطولة (كار بارك
درفت) التي ينظمها نادي باسل السالم الصباح
لسباق السيارات والدراجات النارية بتتويج
الفائزين.وقال مدير عام النادي سيف املطيري
لـ «كونا» في ختام البطولة التي استمرت يوما
واحدا ان املنافسات شهدت مشاركة  30متسابقا
وألول مرة مشاركة العنصر النسائي.
واشار املطيري الى ان نتائج البطولة أسفرت
عن تتويج املتسابق حمد الهاجري باملركز االول
في منافسات فئة الـ(برو) في حني جاء املتسابق
علي مخصيد ثانيا وفيصل الشويعي ثالثا.
واوضح أن املتسابق مازن ياسر أحرز املركز

االول في منافسات فئة (ستوك) ت�لاه ضاري
سليمان ثم املتسابق خالد رحيم الذي حل ثالثا
فيما توجت املتسابقة رمي الزعابي باملركز
االول في منافسات السيدات تلتها شهد صادق
ثانيا وأس��ي��ل عياش ثالثة .وأك��د ان النتائج
ج��اءت مواكبة للتوقعات حيث متكن النادي
م��ن خاللها م��ن تسليط ال��ض��وء ب��ص��ورة أكبر
على سباقات (درف��ت) كما أن البطولة خرجت
مبستوى احترافي معربا عن شكره لدور الهيئة
العامة للرياضة ودعمها للبطولة من منطلق
حرصها على الرياضة ودعم مثل هذه البطوالت
واالهتمام بالشباب الكويتي الطموح.

