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5 أشـــواط مثيرة عاشـــتها جماهير وعشـــاق المجاهيم الغفيرة، فقد شهد منافسات 
أمـــس من مهرجان قطـــر لإلبل “جزيـــات العطـــا 2023”، قوة وتنافســـية كبيرتين، 
حيث أقيمت 5 أشـــواط لســـن الثنايا، والتي تصـــدرت المراكز األولـــى منها كل من: 

زار ســـعادة الشـــيخ أحمد بـــن ناصـــر آل ثاني ســـفير دولـــة قطر في 
روســـيا، وســـعادة الســـيد بندر بن محمد العطية ســـفير دولة قطر لدى 
المملكة العربية الســـعودية، والدكتور محمد عيســـى العيساوي القائم 
باألعمـــال المؤقت ـ رئيس البعثة لســـفارة العراق، اليـــوم، مهرجان قطر 
لإلبل “جزيـــات العطا 2023”، حيث اســـتقبلهم الســـيد حمـــد بن جابر 
العذبـــة رئيس نـــادي قطر لمزاين اإلبـــل، رئيس مهرجـــان ورافقهم في 
 من المنافســـات والتتويج 

ً
جولة داخـــل المهرجان، كما شـــهدوا جانبـــا

. م ليو ا
كما شـــهد عدٌد  من الســـفراء لدى الدولة جانبًا من فعاليـــات المهرجان 
المقامة فـــي “لبصير” بمنطقة الشـــحانية، وهم: ســـعادة الســـيد غام 
حســـين أســـمال ســـفير جمهورية جنوب إفريقيا لدى الدولة، وســـعادة 
الســـيد إيزاك مامادو ســـامبي ســـفير موزامبيق لدى الدولة، وســـعادة 
الســـيد يعقوب عبـــد هللا أحمد ســـفير نيجيريـــا لدى الدولة، وســـعادة 
الســـيد فيصل علي إبراهيم ســـفير أثيوبيا لدى الدولة، وســـعادة الســـيد 
روي أكاجوي كاشـــالي ســـفير ماالوي لدى الدولة، وســـعادة السيد إيغور 

مارارا كاينامورا ســـفير روندا لـــدى الدولة.
ورافق العذبة ســـعادة الســـفراء في جولـــة بالمهرجـــان، حيث أطلعهم 
علـــى ما يحتويـــه مـــن فعاليـــات مصاحبة، وقـــدم رئيس نـــادي قطر 

لمزايـــن اإلبل، هدايا تذكارية لســـعادة الســـفراء.

الشيخة    
في شوط محلي تاد

مسربل   
في شوط دولي تاد

منتلة   
في شوط محلي شرايا 

سلطانة الكربي 
في شوط دولي شرايا

مخلفه  
في شوط التحدي

المتصدرون في نقاط
أشواط المجاهيم حتى يوم 

الخميس 23/2/2023

المتصدرون حتى الخميس 23/2/2023

“المجاهيم” تواصل اإلثارة في أشواط الثنايا
بمهرجان قطر لالبل 

وفد من السفراء لدى الدولة يزور مهرجان قطر لالبل..
سفيرا قطر لدى روسيا والسعودية يطلعان على فعاليات “جزيالت العطا 2023”

ء



جــزيــــــ�ت العطـــــا 2023

هل النواميس: الفائزون بالمراكز األولى لمنافسات ثنايا المجاهيم 

الجمعة 

24 فبراير

2023

المركز الثالث |  عياله بنت عيالن
صالح جابر علي المخضوبيه المري

المركز الثاني |  مثل
صالح مبارك محمد السفران المري

المركز األول |  الشيخة
سعود مبارك شافي سالم آل شافي

ثنايا      
محلي تالد

المركز الثالث |  الحاكمه
أحمد حمد علي هميله المزروعي

المركز الثاني |  جذابه
عبدالعزيز عبدهللا حمد سليم

المركز األول |  سلطانة الكربي
صالح سالم صالح العماري

ثنايا       
دولي شرايا

المركز الثالث |  خزامه
جابر راشد جابر المري

المركز الثاني |  الفاهيه
محمد عبدالرحمن علي المري

المركز األول |  مسربل
محمد سعيد علي سعيد المنصوري

ثنايا       
دولي تالد

المركز الثالث |  الطامح
ماجد مبارك راشد محمد المنصوري

ثنايا       
تحدي

المركز الثالث |  النادرة
عبدهللا محمد راشد محمد انديلة

المركز الثاني |  سليمة
سعود مبارك شافي سالم آل شافي

المركز األول |  منتلة
عبدهللا محمد راشد محمد انديلة

ثنايا       
محلي شرايا

المركز األول |  مخلفه
عبدالعزيز عبدهللا حمد سليم

المركز الثاني |  الذاير  
محمد سعيد علي سعيد المنصوري


