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رئيس التحرير: عبدا� غانم البنعلي المهندي السبت 6 ذو القعدة 1441هـ - 27 يونيو 2020م - العدد (13930)رئيس مجلس اإلدارة: عبدا� بن خليفة العطية

الدوري الفرنسي الجديد في أغسطس
باريس- أ ف ب: أكدت رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم أن 
الموسم الجديد سينطلق في نهاية األسبوع قبل األخير من شهر 
الرابطة  وصادقت   .٢٠٢١ مايو   ٢٣ في  وينتهي  المقبل  أغسطس 
خالل اجتماع لمجلس إدارتها على رزنامة الموسم المقبل   كما 
 ٢٤ في  فرنسا  كأس  لمسابقة  النهائية  المباراة  موعد  تحديد  تم 

أبريل ٢٠٢١، 

قطـر خيـار  مثــالي آلسياقطـر خيـار  مثــالي آلسيا

44
براجا يهزم 
جيماريش

لشبونة - د ب أ: 

تــغــلــب ســبــورتــيــنــج بــراجــا 
ــــفــــه فــــيــــتــــوريــــا  عـــــلـــــى ضــــي
ضــمــن   ،٣-٢ ـــمـــاريـــش  جـــي
الثامنة  المرحلة  منافسات 
ــــــدوري  والـــعـــشـــريـــن مــــن ال

البرتغالي لكرة القدم.
 ظـــل الـــتـــعـــادل ُمــســيــطــراً 
عـــــلـــــى الــــــلــــــقــــــاء بـــهـــدفـــيـــن 
لــــكــــل فــــريــــق حــــتــــى ســجــل 
ويــنــدرســون جــالــيــنــو هــدف 
الــــفــــوز لــســبــورتــيــنــج بـــراجـــا 
ورفــــع    ٦٥ الـــدقـــيـــقـــة  فــــي 
ســبــورتــيــنــج بـــراجـــا رصــيــده 
وتــجــمــد  نـــقـــطـــة،   ٥٠ إلــــــى 
جيماريش  فــيــتــوريــا  رصــيــد 

عند ٤٠ نقطة.  

جدد لثالثة منهم وواصل تدريباته في معسكره المغلق

الدوحة - [:

الـــــريـــــان  نـــــــــادي  أعـــــلـــــن   

العبين  ثالثة  عقود  تجديد 

شـــبـــاب فــــي إطــــــار ســيــاســة 

االعــــتــــمــــاد عـــلـــى الــالعــبــيــن 

تجديد  تــم  حــيــث  الــشــبــاب، 

عـــقـــد مــــوفــــق عـــــوض حــتــى 

بــــالــــنــــظــــر   ٢٠٢٥ عـــــــــــام 

لــإلمــكــانــات الــمــمــيــزة الــتــي 

يــتــمــتــع بــهــا ولــصــغــر ســنــة، 

الالعب  عقد  تجديد  تم  كما 

ســــلــــطــــان الـــــــكـــــــواري حــتــى 

لالعب  إضــافــة   ،٢٠٢٣ عــام 

جدد  الذي  مسعود  إبراهيم 

 ،٢٠٢٢ ســنــة  حــتــى  تــعــاقــده 

وتسعى إدارة النادي بقيادة 

الــشــيــخ عــلــي بـــن ســعــود بن 

لــلــحــفــاظ  ثـــانـــي،  آل  أحـــمـــد 

وتــحــصــيــن العــبــيــه الــشــبــاب 

معهم  الــتــوقــيــع  خـــالل  مـــن 

بــعــقــود طــويــلــة لــالســتــفــادة 

برهنوا  أنهم  خاصة  منهم، 

عــلــى إمـــكـــانـــات كــبــيــرة مــع 

الــمــدرب آجــيــري، واألكــيــد 

تُــحــســب  الــخــطــوة  هــــذه  أن 

الــتــي  الـــريـــان  نــــادي  إلدارة 
الالعبين  على  وتعّول  تسعى 
ــــشــــبــــاب مـــســـتـــقـــبـــًال بــــدل  ال
الــتــعــاقــد مـــع العــبــيــن كــبــار 

ضخمة. وبعقود  السن  في 
واصل  آخر  صعيد  وعلى 
الـــــــريـــــــان تـــــدريـــــبـــــاتـــــه فـــي 
مــعــســكــره الــمــغــلــق بــحــمــاس 
كـــبـــيـــر مــــن أجـــــل الـــوصـــول 
لـــلـــجـــاهـــزيـــة الــــتــــامــــة قــبــل 
ـــــدوري، وجـــاءت  انــطــالق ال
تـــدريـــبـــات الــرهــيــب بــدنــيــة 
ــــدرجــــة األولـــــــــى خـــالل  ــــال ب
ـــمـــاضـــيـــة، وذلــــك  األيـــــــام ال
ــــقــــص ومــــا  ــــن لــــتــــعــــويــــض ال
فترة  خــالل  الالعبين  فــات 
واكتفائهم  الصحي  الحجر 

فقط. فردية  بتدريبات 

الريان يربط الشباب بعقود طويلة

الدوحة ـ [: 

انتخابات  إلــى  السباق  عــاد 
ـــــى الـــمـــربـــع  نــــــادي الــــخــــور إل
غانم  أعلن  أن  بعد  «واحـــد» 
عــبــداهللا الــبــنــعــلــي الــمــهــنــدي، 
التي  الخماسية  اللجنة  رئيس 
تسّير أعمال النادي في بيان 
رســــمــــي ســـحـــب تــرشــيــحــه، 
التي  األخـــرى  القائمة  داعــمــاً 
يــــقــــودهــــا مـــحـــمـــد مــــبــــارك 
الـــمـــهـــنـــدي، مـــوضـــحـــاً بــعــض 
الحقائق التي دعته إلى ذلك. 
وكـــانـــت الـــســـاعـــات األخـــيـــرة 
التي سبقت غلق باب الترشح 
شهدت  قد  الماضي  األربــعــاء 

لـــغـــطـــاً كـــبـــيـــراً بـــعـــد انـــتـــشـــار 
ملف  عن  مغلوطة  معلومات 
ترشح  الـــذي  مــبــارك  محمد 
إعالن  ذلك  تلي  للرئاسة،  به 
ما  ترشحه،  المهندي  غــانــم 

أدخــــل االنــتــخــابــات مــرحــلــة 
األمــور  كــانــت  بعدما  جــديــدة 
تـــســـيـــر نـــاحـــيـــة فـــــوز مــحــمــد 
ــــارك بـــالـــتـــزكـــيـــة. وأّكـــــد  مــــب
صحة  ال  أنه  المهندي،  غانم 

لـــمـــا رددتـــــــه بـــعـــض وســـائـــل 
محمد  استبعاد  مــن  اإلعـــالم 
مبارك المهندي من الترشح 
بهذا  قــيــل  مــا  وأن  لــلــرئــاســة 
من  الــخــصــوص عــــار تــمــامــاً 
قدرته  إلــى  ُمشيراً  الصحة.. 
عــلــى قــيــادة الـــنـــادي ودعــمــه 
ــــهــــذا  الــــــالمــــــحــــــدود لــــــــه. وب
التطور تسير األمور كما كان 
بأن  البداية  منذ  لها  متوقعاً 
مــبــارك  محمد  قــائــمــة  تــفــوز 
ــــدي، ومـــــعـــــه صــقــر  ــــمــــهــــن ال

الــمــهــنــدي 
نـــــــــائـــــــــبـــــــــاً 

للرئيس.

محمد مبارك المهندي في طريقه لرئاسة الخور
غانم المهندي ينفي الشائعات مؤكداً دعمه الالمحدود له

ً ً
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قناوي:  بالل   - متابعة 

من  الرسمي  اإلعــالن  الــصــفــراء  الــقــارة  تترقب 
جــانــب االتــحــاد اآلســيــوي لــكــرة الــقــدم عــن الــدول 
كأس  استضافة  على  للتنافس   ً رسميا المرشحة 
الخاصة  المواعيد  تحديد  جانب  إلى   ،٢٠٢٧ آسيا 
إعــالن  ومــوعــد  الــمــرشــحــة،  الـــدول  مــلــفــات  بتلقي 
اســم الــدولــة الــمــنــظــمــة. فــي الــمــقــابــل فــإن الــدول 
الـــتـــي ســـتـــتـــرشـــح الســـتـــضـــافـــة الـــبـــطـــولـــة، تــنــتــظــر 

إعداد  في  للبدء  الموضوعة  والمواصفات  المعايير 
من  سُيحدد  الذي  الموعد  في  وتسليمها  الملفات 
قــبــل الـــقـــارة. وســيــتــم اإلعـــــالن الــرســمــي لــلــدول 
الــمــرشــحــة الـــثـــالثـــاء الــمــقــبــل وكــــان مـــن الــمــقــرر 
٣١ مــارس الــمــاضــي، وتــقــرر  اإلعـــالن عــن الـــدول 
حتى  اآلســيــوي  االتــحــاد  جانب  مــن  المهلة  تمديد 
فيروس  جائحة  انتشار  بسبب  الجاري،  يونيو   ٣٠
ــا ومــن أجــل الــســمــاح لــالتــحــادات الــوطــنــيــة  كــورون
األعـــضـــاء، الــتــي تــأثــر الــكــثــيــر مــنــهــا بــانــتــشــار هــذه 

إلتمام  الكافي  الــوقــت  على  بالحصول  الجائحة، 
الــعــمــل الـــداخـــلـــي الـــمـــطـــلـــوب. واالتــــحــــادات الــتــي 
آسيوي  مصدر  أعلن  حسبما  لالستضافة  تقدمت 
عامي  مرتين  البطولة  استضافت  التي  قطر  هي 
الــســعــوديــة  مــن  كــل  تــرشــحــت  كــمــا  و٢٠١١،   ١٩٨٨
والــهــنــد وأوزبــكــســتــان. وتــعــد قــطــر أقـــوى الــدول 
إمكاناتها  بسبب  الــبــطــولــة  الســتــضــافــة  الــمــرشــحــة 
خاص،  بشكل  الرياضية  وإمكاناتها  عــام،  بشكل 
من  تمكنها  مونديالية  مــالعــب  مــن  تملكه  وبــمــا 

استضافة  على  قادرة  وهي  عالمي.  ملف  تقديم 
فــي  ســــــواء  الــــعــــام  مــــن  وقـــــت  أي  فــــي  الـــبـــطـــولـــة 
مالعبها  كــل  تمتع  بسبب  الــصــيــف،  فــي  أو  الــشــتــاء 
مكّيفة  مالعب   ٨ قطر  وأعــدت  التبريد،  بتقنية 
على  أقــيــمــت  الــمــالعــب  وهـــذه   ،٢٠٢٢ لــمــونــديــال 
سواء  اآلن  من  جاهز  ومعظمها  المعايير،  أعلى 
بــســعــة  تــتــمــتــع  وهـــي  آســـيـــا،  لــكــأس  أو  لــلــمــونــديــال 
ــقــاري الــخــاص بــعــدد  كــبــيــرة تــســتــوعــب الــمــعــيــار ال

ملعب.   كل  في  المقاعد 

رويترز:  - لندن 

لكرة  اإلنــجــلــيــزي  بــورنــمــوث  نــادي  قــال   

إيـــبـــي  جـــــــــوردان  الـــجـــنـــاحـــيـــن  إن  الــــقــــدم 

ديفو  جيرمين  والمهاجم  فريزر  ورايــان 

ســيــغــادرون الــنــادي بــعــد انــتــهــاء عــقــودهــم 

سايمون  القائد  حصل  بينما  يونيو،   ٣٠ يوم 

بعقده. قصير  تمديد  على  فرنسيس 

وانضم إيبي (٢٤ عاماً) من ليفربول في 

الــنــادي  تــاريــخ  فــي  قياسية  بصفقة   ٢٠١٦

بورنموث.   مــع  مــبــاراة   ٩٢ وخــاض  آنــذاك، 

بريطانية  إعـــالم  وســائــل  تــكــهــنــات  وتــشــيــر 

توتنهام  أو  أرسنال  إلى  فريزر  انتقال  إلى 

سيلتيك. لنادي  هدفاً  إيبي  يبدو  بينما 

احتفاالت حاشدة وأصداء واسعة للتتويج بالبريميرليجبورنموث يمدد عقد فرنسيس

لندن - رويترز:

بتتويج  الــبــريــطــانــيــة  اإلعـــــالم  وســـائـــل  أشـــــادت   
لكرة  الممتاز  اإلنجليزي  الــدوري  بلقب  ليفربول 
الصحف  معظم  وحملت  طويل  انتظار  بعد  القدم 

عنوان «األبطال» في حين أشاد البعض بالمدرب 
ذلك  إثر  وانطلقت  خاصة.   بصفة  كلوب  يورجن 

احتفاالت كبيرة في مدينته التي 
اكــتــســت بــالــلــون األحـــمـــر فــرحــة 

باإلنجاز.  

مدينة ليفربول تكتسي بلون األبطال

بطـولة العرب.. تجمع واعد بـالتميـز لقطر ٢٠٢٢

٣٣ دول معنا في  دول معنا في 
الصورة.. واإلعالن الصورة.. واإلعالن 

عنها رسمياً الثالثاء    عنها رسمياً الثالثاء    

 معاييــر ومواصفات  معاييــر ومواصفات 
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ــخــور تــعــود إلــى الــمــربــع األول انــتــخــابــات ال
غانم المهندي يكشف أسباب انسحابه ويؤّكد قدرة محمد مبارك على قيادة النادي

ــــــات ويـــــعـــــلـــــن ســـــــالمـــــــة مـــــــوقـــــــف مـــــحـــــمـــــد مـــــبـــــارك  ــــــع ــــــائ ــــــش ـــــجـــــنـــــة يـــــنـــــفـــــي ال ـــــل رئـــــــيـــــــس ال

ــــة الـــــقـــــائـــــمـــــة الـــــوحـــــيـــــدة  ــــي ــــزك ــــت ـــــق ل ـــــري ـــــط ــــــق ويـــــمـــــهـــــد ال ــــــواف ــــــت ـــــد يــــــعــــــزز ال ـــــدي ـــــج ـــــور ال ـــــط ـــــت ال

انتخابات  إلى  السباق  عاد 

نــــــادي الــــخــــور إلـــــى الــمــربــع 

غانم  أعلن  أن  بعد  «واحــد» 

المهندي،  البنعلي  عــبــداهللا 

رئــيــس الــلــجــنــة الــخــمــاســيــة، 

التي تسّير أعمال النادي في 

بيان رسمي سحب ترشيحه 

التي  األخــرى  القائمة  داعماً 

يــــقــــودهــــا مـــحـــمـــد مـــبـــارك 

بعض  مــوضــحــاً  الــمــهــنــدي، 

الحقائق التي دعته إلى ذلك.

األخيرة  الساعات  وكــانــت 

الـــــتـــــي ســــبــــقــــت غــــلــــق بــــاب 

الماضي  األربـــعـــاء  الــتــرشــيــح 

بعد  كبيراً  لغطاً  شهدت  قد 

مغلوطة  مــعــلــومــات  انــتــشــار 

عــــن مـــلـــف مــحــمــد مـــبـــارك 

الـــــذي تـــرشـــح بـــه لــلــرئــاســة 

تــــلــــي ذلــــــــك إعــــــــــالن غـــانـــم 

المهندي ترشيحه، ما أدخل 

جديدة  مرحلة  االنتخابات 

بــعــدمــا كــانــت األمـــــور تسير 

نــاحــيــة فـــوز مــحــمــد مــبــارك 

بالتزكية.

أنه  المهندي  غــانــم  ـــد  وأّك

ال صــحــة لــمــا رددتــــه بعض 

استبعاد  من  اإلعــالم  وسائل 

مــحــمــد  مـــبـــارك الــمــهــنــدي 

وأن  للرئاسة،  الترشيح  من 

عار  الخصوص  بهذا  قيل  ما 

تماماً من الصحة.

إلى  المهندي  غانم  وأشار 

ترشحه  ـــــأوراق  ب تــقــدم  أنـــه 

عــــقــــب تــــلــــك األنــــــبــــــاء الـــتـــي 

ترددت وخشية من حدوث 

الــنــادي  داخــــل  إداري  فــــراغ 

أخــرى،  قائمة  تــقــدم  لــعــدم 

أنه  نفسه  الوقت  في  منوهاً 

صحة  عــدم  مــن  التأكد  بعد 

تلك األنباء قرر سحب أوراق 

وتاريخ  السم  تأييداً  ترشحه 

على   الــقــادر  مــبــارك  محمد 

قـــيـــادة الــــنــــادي فـــي الــفــتــرة 

البيان  نــص  وجـــاء  المقبلة. 

ــلــى مــا  كـــمـــا يـــلـــي: «بــــنــــاًء عـــ

تقتضيه مصلحة نادي الخور 

وتقديراً  واحتراماً  الرياضي 

مبارك  محمد  العزيز  لــألخ 

انـسحابي  أعــلــن  الــمــهــنــدي، 

من ترشحي لرئاسة النادي، 

وأن ما أود بيانه وتوضيحه 

في هذه اللـحظة هو ما خلق 

جماهير  بعض  لــدى  اللبس 

قرار  بشأن  الــنــادي  ومـحبي 

الترشـح  عــدم  عــن  تراجـعي 

ولـــلـــتـــوضـــيـــح، فـــــإن قـــــراري 

بـــالـــتـــرشـــــــح لـــلـــرئـــاســـة كـــان 

استكمال  عــدم  أســـاس  عـلى 

مبارك  محمد  األخ  المرشـح 

ــــد شـــــروط  ـــمـــهـــنـــدي ألحـــــ ال

الـــتـــرشـــــــح لـــلـــرئـــاســـة وعــــدم 

أخـــــرى،  قـــائـــمـــة  أي  تـــقـــدم 

ــــقــــدمــــت بــطـــــلــبــي  حــــيــــث ت

لـــلـــتـــرشـــــــح، وذلـــــــك تـــفـــاديـــاً 

للنادي  إداري  فراغ  لحصول 

الــعــدول  قـــررت  عليه  وبــنــاء 

ــح،  عـــن قـــــرار عــــدم الــتــرشـــ

وذلــــــك مــــن أجـــــل مــصــلــحــة 

النادي ومحبيه. 

بــأنــه كانت   وتـــابـــع: عــلــمــاً 

لدّي نية سابقة بالترشـح إال 

أنـــــنــي قـــررت عـــدم الــدخــول 

محمد  األخ  ترشح  حــال  في 

مـــبـــارك الــمــهــنــدي احــتــرامــاً 

لــه، وبعد مــا تبين  وتــقــديــراً 

محمد  األخ  أن  بــوضــوح  لــي 

مــبــارك الــمــهــنــدي مــســتــوٍف 

لــــشــــروط الــــرئــــاســــة ونــيــتــه 

ولما  الترشـح  في  االستمرار 

تـــربـــطـــــــنـــي بــــه مــــن عــالقــة 

أخــــويــــة صــــادقــــة وتـــقـــديـــراً 

لــخــبــرتــه الـــكـــرويـــة وعــزمــه 

إلى  الــنــادي  شــأن  رفــع  عـلى 

أفضل مستويات عـلى صعيد 

دعـمي  أعلن  الــدولــة،  أنــديــة 

الــالمــحــدود لــه وتــقــديــم كل 

مــا أســتــطــيــع لــه مــن عـــون ، 

كــمــا أثـــّمـــن وأقـــــدر وأشــكــر 

جـــمـــيـــع مـــــن ســــانــــدنــــي مــن 

أعـــضـــاء ســابــقــيــن وحــالــيــيــن 

ــحــبــي  ومــــــن جـــمـــاهـــيـــر ومـــ

يساندونني  زالــوا  وما  النادي 

حـــــتــى هـــذه الــلـــــحــظــة فلهم 

مـني جزيل الشكر والتقدير، 

واختتم بقوله «أدعو الجميع 

إلـــــى الــــوقــــوف مــــع الــفــريــق 

وتقديم  الــقــدم  لــكــرة  األول 

كل  وتضافر  له  الدعم  كافة 

الــجــهــود لــلــعــبــور بـــه إلـــى بر 

األمـــــان وضـــمـــان بــقــائــه في 

األنــديــة  مـــع  الــنــجــوم  دوري 

الــكــبــيــرة، ســائــًال الــمــولــى عز 

لما  للجميع  الــتــوفــيــق  وجـــل 

يرزقنا  وأن  ويــرضــى  يحب 

اإلخـــــــــــالص والـــــــســـــــداد فــي 

ذلك  وبعد  والــعــمــل».  الــقــول 

كان  كما  األمور  تسير  البيان 

بأن  البداية  منذ  لها  متوقعاً 

مبارك  محمد  قائمة  تــفــوز 

ــــمــــهــــنــــدي ومـــــعـــــه صــقــر  ال

وأن  للرئيس  نائباً  المهندي 

تــشــهــد الــجــمــعــيــة الــعــمــومــيــة 

تزكية تلك القائمة في إطار 

رغـــبـــة الــجــمــيــع فـــي تــوفــيــر 

السيما  النادي  داخل  الهدوء 

فـــي مــلــف الــفــريــق الــكــروي 

حاسمة  مرحلة  يدخل  الذي 

ــمــحــافــظــة عـــلـــى مــقــعــده  ــل ل

بدوري الدرجة األولى.

الجمعية العمومية ١٢ أغسطس

 ١٢ يــــــوم  صــــــالل  أم  ـــــــادي  ن حــــــدد 
جمعيته  لعقد  موعداً  المقبل  أغسطس 
تشهد  ســوف  الــتــي  الــعــاديــة  العمومية 
ـــائـــب الــرئــيــس  انـــتـــخـــاب الـــرئـــيـــس، ون
لــــلــــدورة االنـــتـــخـــابـــيـــة الـــجـــديـــدة مــن 

.٢٠٢٠-٢٠٢٤
الترشح  باب  يفتح  أن  المقرر  ومن 
نهاية  وحــتــى  األحـــد  غـــداً  لالنتخابات 
الموافق  الثالثاء  ليوم  الرسمي  الدوام 

.٢٠٢٠ ٧ يوليو 
ويـــتـــرأس ســـعـــادة الــشــيــخ حــمــد بن 
ومعه  الــنــادي  رئاسة  ثاني،  آل  ناصر 
نائباً،  ثاني  آل  محمد  بن  تميم  الشيخ 
الشيخ  تــرشــح  إلـــى  الــتــوقــعــات  وتــشــيــر 
حــمــد بـــن نــاصــر لــفــتــرة جـــديـــدة في 
خاصة  المقبلة،  للفترة  النادي  رئاسة 

استمراره. في  الجميع  رغبة  ظل  في 
مناقشة  المقبلة  العمومية  وتشهد 
الــــعــــديــــد مـــــن الــــمــــوضــــوعــــات مــنــهــا 
مــنــاقــشــة تــقــريــر رئــيــس الـــنـــادي عن 

المنتهية  الــســنــة  فـــي  الـــنـــادي  أعـــمـــال 

الجديدة  للسنة  العمل  وخطة  وبرامج 

للسنة  الــخــتــامــي  الــحــســاب  واعـــتـــمـــاد 

في  الــمــنــتــهــيــة   ٢٠١٩-٢٠٢٠ الــمــالــيــة 

٣١ مــايــو الــمــاضــي، وإقـــــرار مــشــروع 

 ،٢٠٢٠-٢٠٢١ المقبلة  للسنة  الموازنة 

الحسابات  مــراقــب  تقرير  ومناقشة 

وتشكيل  الحسابات،  مراقب  وتعيين 

واالنتخابات،  العضوية  شــؤون  لجنة 

واعـــتـــمـــاد الـــخـــطـــة واالســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 

والنظر  الرئيس  يقدمها  التي  للنادي 

األعضاء،  يقترحها  التي  المسائل  في 

حيث حددت إدارة النادي ٢ أغسطس 

اقتراحات  لتلقي  أخيراً  موعداً  المقبل 

األعــــضــــاء لـــعـــرضـــهـــا عـــلـــى الــجــمــعــيــة 

الــعــمــومــيــة.. وحـــث الـــنـــادي األعــضــاء 

السنوي  االشتراك  رســوم  تسديد  على 

موعد  آخــر  سيكون  حيث  للعضوية، 

لــســداد االشــتــراكــات لــحــضــور اجــتــمــاع 

الرسمي  الـــدوام  نهاية  هــو  العمومية 

المقبل. أغسطس   ٥ يوم 

غداً فتح باب الترشح النتخابات أم صالل 

تـــحـــركـــات واســــتــــعــــدادات 
الــراغــبــون  بــهــا  يــقــوم  مكثفة 
نادي  النتخابات  الترشح  في 
الشمال المقبلة وهو ما يمهد 
لــمــعــركــة انــتــخــابــيــة شــرســة 
بين  الشمال  قلعة  في  للغاية 
أربـــعـــة قـــوائـــم هـــي الــراغــبــة 
حتى اآلن في التقدم بأوراق 
ترشحها إلدارة النادي لفترة 
عــام  حــتــى  جــديــدة  انتخابية 
٢٠٢٤، حيث من المتوقع أن 
يتم فتح باب الترشح للجميع 
المقبل  يوليو  مــن  األول  فــي 
عــلــى أن تــكــون االنــتــخــابــات 
خــــالل الــجــمــعــيــة الــعــمــومــيــة 
الــتــي ســـوف تــقــام فـــي شهر 

أغسطس المقبل.
 أبـــنـــاء الـــشـــمـــال يــتــابــعــون 
االنتخابية  الحركة  كثب  عن 
الـــتـــي بـــــدأت ُمـــبـــكـــراً لــلــغــايــة 
لالستعداد والترتيب والحشد 
ـــعـــة  بـــيـــن الـــمـــرشـــحـــيـــن األرب
لم  اآلن  فحتى  المنتظرين، 
بن  خــالــد  الشيخ  ســوى  يعلن 

عن  ثاني  آل  خليفة  بــن  بــدر 
ــتــه رســـمـــيـــاً فـــي دخـــول  رغــب
االنـــتـــخـــابـــات عـــلـــى مــنــصــب 
القائمة  فــي  ومــعــه  الــرئــيــس 
منصب  عــلــى  ــيــامــي  ال فــهــاد 
ذلك  بخالف  الرئيس،  نائب 
ــــار بـــقـــوة مــن  تــــتــــردد األخــــب
مــديــنــة الــشــمــال عـــن وجـــود 
رغــبــة كــبــيــرة لـــدى إبــراهــيــم 
عـــبـــداهللا الـــســـادة فـــي دخـــول 
االنـــتـــخـــابـــات عـــلـــى مــنــصــب 
بتجهيز  يقوم  وأنه  الرئيس، 
ـــيـــب الـــوضـــع  ـــرت الـــقـــائـــمـــة وت
االنتخابية  المنافسة  لدخول 

بـــكـــل قــــــوة، وأيــــضــــاً مــحــمــد 
عيسى المهيزع ينوي الترشح 
لالنتخابات بقائمة تضم معه 
على  الكبيسي  خميس  عــلــي 
منصب نائب الرئيس، وأيضاً 
الكعبي  شاهين  ناصر  يجهز 
قائمة  للنادي  الحالي  المدير 
لــيــعــد مــفــاجــأة جـــديـــدة من 
الشمال،  انتخابات  مفاجآت 
وذلـــك بــعــدمــا أعــلــن مــبــارك 
الحالي  الــرئــيــس  الــمــنــصــوري 
الترشح  في  رغبته  عدم  عن 
سيفسح  وأنــــه  لــالنــتــخــابــات، 
الــمــجــال لــلــوجــوه الــجــديــدة، 

وأيــــضــــاً نـــاصـــر بــــن عــجــالن 
الـــكـــعـــبـــي، نــــائــــب الـــرئـــيـــس، 
والذي أكد أنه سيتجه للعمل 
االتــحــادات  أحــد  فــي  اإلداري 
الــــريــــاضــــيــــة ولـــــــن يـــتـــرشـــح 
فــــي االنـــتـــخـــابـــات الـــجـــديـــدة 
لــلــشــمــال، إال أنـــه بــالــتــواصــل 
مـــع نـــاصـــر شــاهــيــن الــكــعــبــي 
يتخذ  لــم  اآلن  حتى  أنــه  أّكــد 
قـــرار الــتــرشــح لــالنــتــخــابــات، 
وأنه على رأس عمله كمدير 
شاهين  ناصر  وقال  للنادي، 
ــــ[  فـــي تــصــريــحــاتــه «ل
الرياضية»: التوجد نية لدي 

في  الوقت الحالي في خوض 
االنتخابات فأنا أعمل كمدير 
خوض  في  أفكر  وال  للنادي 
غــمــار تــجــربــة االنــتــخــابــات، 
وحتى اآلن لم تتضح الرؤية 
المرشحين  بشأن  تام  بشكل 
لـــالنـــتـــخـــابـــات ألنـــــه لــــم يــتــم 
أحد  يتقدم  ولــم  الــبــاب  فتح 
بــشــكــل رســمــي ، ونــحــن في 
سندعم  تــأكــيــد  بــكــل  الـــنـــادي 
أي مجلس إدارة قادم إلدارة 

النادي.
وحـــــول مـــوعـــد فــتــح بــاب 
العمومية  ومـــوعـــد  الــتــرشــح 
قـــال: نــقــوم بــتــرتــيــب األمـــور 
سيتم  يومين  وخـــالل  حالياً 
باب  فتح  موعد  عن  اإلعــالن 
المتوقع  مــن  الــــذي  الــتــرشــح 
أن يكون في األول من يوليو 
التي  العمومية  موعد  وأيضا 
ستكون في أغسطس المقبل.

كل االحتماالت
ـــة دخــــول  هـــــذا وفـــــي حـــال
لالنتخابات  المتوقعة  القوائم 
على  يــبــقــى الـــبـــاب مــفــتــوحــاً 
االحتماالت،  لكل  مصرعيه 
نـــرجـــح  أن  نــســتــطــيــع  ولــــــن 
قــائــمــة عــلــى حــســاب قــائــمــة 
أخرى، فربما نجد مفاجآت 
جديدة بدخول قوائم جديدة 
نجد  ربــمــا  أو  لــالنــتــخــابــات، 
ـــازل قــائــمــة  ـــن ـــت تـــحـــالـــفـــات ب
االحــتــمــاالت  فكل  لــألخــرى، 
أن  عــلــى  يـــدل  وهـــذا  واردة، 
االنــتــخــابــات هـــذه الــمــرة لن 
تـــكـــون ســهــلــة عــلــى اإلطــــالق 
انتخابية  معركة  ستكون  بل 

شرسة.

توقعات بمعركة انتخابية شرسـة في الشمال 
٤ قوائم تستعد للسباق وترقب لفتح باب الترشح أول يوليو

الدوحة - الراية :

ناصر شاهين الكعبيالشيخ خالد بن بدر آل ثاني

متابعة - حسام نبوي:

لم أحسم 
أمري حتى 

اآلن وفي 
كل األحوال 
سندعم أي 
مجلس قادم

متابعة- السيد بيومي :

 محمد مبارك المهندي  غانم عبداهللا المهندي

ــــام ــــن مــــوعــــد الـــعـــمـــومـــيـــة خــــــالل أي ــــــــالن ع ـــي: اإلع ـــب ـــع ـــك نــــاصــــر ال
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  ٦ محترفيــن لن يستكمـلوا الـدوري مـع فـرقهـم   
 بسبب انتهاء عقود بعضهم واعتزال أحدهم واألجهزة الفنية تجّهز البدالء

الــــــــدوحــــــــة ـــــــــن  م ــــــــه  ــــــــزال ــــــــت اع ـــــــــن  ـــــــــل وأع الــــــــســــــــد  ـــــــــع  م مـــــوســـــمـــــيـــــن  أنــــــــهــــــــى  جــــــــابــــــــي   

مـــــؤثـــــر ـــــــه  ـــــــل ورحـــــــي ــــــد  ــــــمــــــدي ــــــت ال ـــــــــــض  رف األهـــــــــلـــــــــي  هـــــــــــــــــّداف  ــــــز  ــــــدي ــــــان ــــــرن هــــــي ـــــــل  ـــــــي أب  

متابعة - رجائي فتحي:

نجوم  دوري  عـــودة  تشهد   
الــمــقــبــل  الـــشـــهـــر  فــــي   QNB
عــــدم ظـــهـــور ٦ مـــن الــنــجــوم 
الــمــحــتــرفــيــن األجـــانـــب الــذيــن 
جائحة  قبل  فرقهم  مع  لعبوا 
كـــورونـــا وذلــــك بــســبــب انــتــهــاء 
ــتــجــديــد  عـــقـــودهـــم وعـــــــدم ال
لــبــعــضــهــم  وورفـــــض آخــريــن 
وهــو  شــهــريــن  لــمــدة  للتمديد 
األمــــــر الــــــذي قــــد يـــؤثـــر عــلــى 
الخمسة  األسابيع  فــي  األنــديــة 

المتبقية من عمر الدوري.
 وتــســبــبــت هــــذه الــجــائــحــة 
فــــي تـــأجـــيـــل الــــــــدوري لــتــعــود 
ـــبـــاراً مـــن يــوم  لـــالنـــطـــالق اعـــت
حرمان  في  المقبل  يوليو   ٢٤
األنــــديــــة مـــن هـــــؤالء الــنــجــوم 
الذين تحتاج لهم في األسابيع 
األخــــــيــــــرة لـــلـــبـــطـــولـــة والـــتـــي 
الحصاد  أســابــيــع  بــمــثــابــة  هــي 
ســـــواء فـــي الــقــمــة أو الــمــربــع 
ــعــد الــوضــع  أو الــقــاع والــــذي يُ
فـــيـــه هــــو األخـــــطـــــر. وتــشــمــل 
من  العبين  الراحلين  قائمة 
في  ومــؤثــريــن  الثقيل  الــعــيــار 
جابي  اإلســبــانــي  مثل  فرقهم 
مـــن فـــريـــق الـــســـد والــتــونــســي 
ـــــشـــــي مـــن  ـــــعـــــكـــــاي أحـــــــمـــــــد ال
أبيل  واألورجوياني  الشحانية 
األهلي  فريق  من  هيرنانديز 
والــمــغــربــي مــبــارك بــوصــوفــه 
إلياس  والــغــربــي  السيلية  مــن 
وكذلك  الوكرة  من  بلحساني 
طــلــب الــبــلــجــيــكــي إدمــيــلــســون 
أن  رغم  الدحيل  من  الرحيل 
عـــقـــده مــســتــمــر مـــع الــفــريــق. 
وكــــــل هــــــــؤالء الـــمـــحـــتـــرفـــون 
مــــن الـــالعـــبـــيـــن الــمــتــمــيــزيــن 
والــــمــــؤثــــريــــن فـــــي تــشــكــيــلــة 
فـــرقـــهـــم ويــــحــــتــــاجــــون لــهــم 
وبـــــشـــــدة فـــــي هــــــذه الـــفـــتـــرة 
ــــحــــاســــمــــة مــن  الــــمــــهــــمــــة وال
ــــــدوري. ويـــأتـــي في  بــطــولــة ال

مــقــدمــة الــنــجــوم الــذيــن أنــهــوا 

اإلسباني  الكرة  مع  مشوارهم 

جــابــي مــحــتــرف الــســد والـــذي 

لموسمين  صــفــوفــه  فــي  لــعــب 

ورفــــــض الـــتـــمـــديـــد لــشــهــريــن 

ـــــزال واالتــــجــــاه  وقــــــرر االعـــــت

صــوب الــتــدريــب وهــو مرشح 

الفني  الــطــاقــم  ضــمــن  للعمل 

دييجو  األرجنتيني  لــلــمــدرب 

سيموني مدرب فريق إتليتكو 

مـــدريـــد، وكــــان الــســد يــحــتــاج 

لـــه وبـــشـــدة فـــي هـــذه الــفــتــرة 

الحاسمة ولكن ابتعاد الزعيم 

مــا عــن الــمــنــافــســة على  نــوعــاً 

سبباً  يكون  قــد  الـــدوري  لقب 

مع  لمشواره  الالعب  إنهاء  في 

الزعيم.

هّداف األهلي

 ومن بين األسماء المؤثرة 

هيرنانديز  أبيل  األورجوياني 

رفض  والــذي  األهلي  مهاجم 

الفريق  مــع  لشهرين  التمديد 

مــطــالــبــاً بــعــقــد لـــمـــدة مــوســم 

وهو األمر الذي رفضه األهلي 

ـــيـــرحـــل عـــــن الــــفــــريــــق وهـــو  ل

هـــّدافـــه فـــي بــطــولــة الــــدوري 

والحقيقة  أهــداف،   ٧ برصيد 

األقــويــاء  المهاجمين  مــن  أنــه 

يــصــنــعــوا  أن  يــمــكــنــهــم  الـــذيـــن 

الفارق وظهر ذلك في الكثير 

من المباريات التي أظهر فيها 

بصمة قوية مع الفريق.

ســــــوف  شـــــــــك  وبـــــــــــــــــدون   

برحيله  األهــلــي  فــريــق  يــتــأثــر 

جــلــب  األهــــلــــي  أن  وصـــحـــيـــح 

منه  بـــدالً  العكايشي  التونسي 

المشاركة  مــن  موقفه  ولــكــن 

مباريات  بقية  في  الفريق  مع 

لكونه  الـــدوري غــامــض نــظــراً 

كـــان يــلــعــب مـــع الــســيــلــيــة قبل 

التوقف.

العكايشي والشحانية

الـــمـــحـــتـــرفـــيـــن  وثـــــــالـــــــث   

الــــذيــــن رحــــلــــوا عــــن فــرقــهــم 

الـــتـــونـــســـي أحـــمـــد الــعــكــايــشــي 

األقوياء  المحترفين  من  وهو 

الفريق،  بتشكيلة  والمؤثرين 

لــلــشــحــانــيــة  انـــضـــم  أن  ومـــنـــذ 

للفريق  فارقاً  صنع  يناير  في 

ليست  الــنــتــائــج  أن  وصــحــيــح 

لكن  الــمــأمــول  المستوى  على 

الــعــكــايــشــي قــــــّدم مــســتــويــات 

جــــيــــدة. وهــــــذه الــمــســتــويــات 

فـــي أن يــتــعــاقــد  ــاً  ــب كـــانـــت ســب

للموسم  األهــلــي  الــنــادي  معه 

العطاء  رحلة  ليواصل  المقبل 

شك  بـــدون  ولــكــن  العميد  مــع 

وبشدة  يتأثر  سوف  الشحانية 

بمثابة  لــكــونــه  الــرحــيــل  بــهــذا 

في  القوية  الهجومية  الــورقــة 

الــخــط األمــامــي والــتــي يحتاج 

لها الفريق لصناعة الفارق في 

المباريات األخيرة.

بوصوفه والرفض

الــذيــن  المحترفين  ورابــــع   

المغربي  أنديتهم  عــن  رحــلــوا 

وسط  العب  بوصوفه  مبارك 

فريق السيلية حيث إنه رفض 

ــتــمــديــد لـــمـــدة شــهــريــن مع  ال

الفريق رغم طلب اإلدارة منه 

ذلـــك وتــمــســك الـــالعـــب بعقد 

بوصوفه  ليرحل  موسم  لمدة 

في  مــؤثــراً  وكـــان  الفريق  عــن 

من  يمتلك  لــمــا  الــوســط  خــط 

خبرات كبيرة .

كثيراً  السيلية  يتأثر  ال  وقد 

بـــرحـــيـــلـــه الســـيـــمـــا أنـــــه لــيــس 

للفريق  يسّجل  الذي  المهاجم 

وكـــذلـــك لــكــون الــفــريــق ليس 

ال  القوية  المنافسة  دائــرة  في 

على اللقب وال المربع الذهبي 

وفي وضعية آمنة في جدول 

الترتيب.

بلحساني الوكرة

 ويــــأتــــي الـــمـــغـــربـــي إلـــيـــاس 

والذي  الوكرة  العب  بلحساني 

انتهى عقده مع نهاية الموسم 

الجاري حيث تم التعاقد معه 

في منتصف الموسم بدالً من 

المصاب  سيبايوس  اإلســبــانــي 

الــوكــرة  نـــادي  إدارة  تقم  ولــم 

بــالــتــجــديــد مــعــه لــيــرحــل في 

اإلدارة  وتحاول  التوقيت  هذا 

بــدالً  سيبايوس  قيد  تعيد  أن 

بالفريق  منه لكونه كان العباً 

الدولية  وبطاقته  إصابته  قبل 

مشكلة  تــوجــد  وال  مـــوجـــودة 

ـــــه مـــوجـــود  ـــــك كـــمـــا أن فــــي ذل

بالدوحة. ولم يتم حسم األمر 

وهـــو العـــب جــيــد ومــؤثــر في 

تشكيلة الــوكــرة ولــو تم إعــادة 

في  الفريق  يفيد  ســوف  قيده 

المباريات الباقية من البطولة.  

إدميلسون والرحيل

 ويأتي البلجيكي إدميلسون 
يطلب  الـــــذي  الــدحــيــل  العــــب 
الـــرحـــيـــل عــــن الـــفـــريـــق وأنــــه 
بلجيكا  مــن  عـــروضـــاً  يمتلك 
الموسم  في  يرحل  أن  ويريد 
الــمــقــبــل، وأمــــر هــــذا الــالعــب 
محترف  وهــو  بعد  يحسم  لم 
مــــهــــم فـــــي تـــشـــكـــيـــلـــة فـــريـــق 
المباريات  فــي  ســـواء  الــدحــيــل 
ــــدوري  الــبــاقــيــة عــلــى خــتــام ال
آسيا  أبطال  دوري  ومباريات 
والـــتـــي ســتــقــام فـــي الــمــرحــلــة 
المقبلة. ويحتاج فريق الدحيل 
ــــمــــرار الـــــالعـــــب لــكــونــه  الســــت
وهو  األســاســيــة  العناصر  مــن 
صاحب جهد كبير في الملعب 
ويستطيع أن يصنع الفارق في 
أي وقت ووجــوده يعطي قوة 
وإضـــافـــة لــفــريــق الــدحــيــل مع 

بقية المحترفين.

استقرار باألندية

 وهــنــاك عـــدد مــن األنــديــة 
االستقرار  مرحلة  في  تعيش 
مـــن  أحـــــــــــد  رحـــــــيـــــــل  دون 
مــحــتــرفــيــهــا وســــــوف تــكــمــل 
ــــمــــوســــم بـــنـــفـــس الـــخـــمـــســـة  ال
ــعــبــون مــعــهــا  ــل الــــذيــــن كــــانــــوا ي
قـــبـــل الـــتـــوقـــف وهـــــم الـــريـــان 
والغرافة والعربي وقطر وأم 
صــالل والــخــور وتــلــك األنــديــة 
أهــدافــهــا  تحقيق  عــن  تــبــحــث 
فـــي الــمــرحــلــة الــمــقــبــلــة ســـواء 
الــبــحــث عـــن الــلــقــب بــالــنــســبــة 
ينافس  الــــذي  الـــريـــان  لــفــريــق 
ـــهـــروب  ال أو  ــيــه  عــل الـــدحـــيـــل 
مـــن قــــاع الــتــرتــيــب بــالــنــســبــة 
صــالل  وأم  الـــخـــور  لــفــريــقــي 
وكــــذلــــك االبـــتـــعـــاد عــــن شــبــح 
ـــاراة الــفــاصــلــة بــالــنــســبــة  ـــمـــب ال
لفريق قطر.. وكذلك التواجد 
بالنسبة  الــذهــبــي  الــمــربــع  فــي 

لفريقي الغرافة والعربي.

 مبارك بوصوفه رفض التمديد  إدميلسون العب الدحيل أبيل هيرنانديز

ــة ــي ــل ــي ــس ـــــع ال ـــن م ـــري ـــه ـــش ـــــرار ل ـــــم ـــــت ـــــادرة عــــلــــى االس ـــــغ ـــــم ــــل ال ــــّض ــــه ف ــــوصــــوف  ب

ـــــي مـــوقـــفـــه ـــــوض ف ـــــم ــــل وغ ــــي ــــدح ـــــــغـــــــادرة ال ــــــــــواب ُم ــــون عــــلــــى أب ــــس ــــل ــــي  إدم
الــعــمــيــد  لــــصــــفــــوف  ـــقـــل  ـــت ـــن ي و  ــــي  ــــان ــــع يُ الـــشـــحـــانـــيـــة  يــــتــــرك  الـــعـــكـــايـــشـــي   

ـــــرار يــــعــــم عــــلــــى نــــصــــف األنــــــديــــــة الــــطــــامــــحــــة بـــتـــحـــقـــيـــق أهــــدافــــهــــا  ـــــق ـــــت  االس

ثالث مباريات ودية خالل فترة المعسكر 

متابعة - صابر الغراوي:  

األول  الــفــريــق  يــســتــأنــف   
الغرافة  بــنــادي  الــقــدم  لكرة 
ــــه فــــــي الـــســـابـــعـــة  ــــات ــــب ــــدري ت
ــنــصــف مـــن مــســاء الــيــوم  وال
الــســبــت، وذلـــك بــعــد الــراحــة 
الــــقــــصــــيــــرة الـــــتـــــي مــنــحــهــا 
سالفيسا  الــصــربــي  الــمــدرب 
يــوكــانــوفــيــتــش لــالعــبــيــه يــوم 

أمس السبت.
 ويواصل الفريق تدريباته 
عـــلـــى مــلــعــبــيــن مــنــفــصــلــيــن 
بالنادي  الفرعية  بالمالعب 
ــــــــك لــــضــــمــــان الـــتـــبـــاعـــد  وذل
االجــتــمــاعــي بــيــن الــالعــبــيــن 
قــــدر اإلمــــكــــان خــــالل هــذه 
الــفــتــرة وحــتــى االنــتــهــاء من 
خضوع جميع أعضاء الفريق 
للبروتوكول الصحي الخاص 
غد  صباح  كــورونــا  بفيروس 
حمد  بــن  علي  بصالة  األحــد 
الــعــطــيــة. ومــــن الــمــقــرر أن 
تشهد تدريبات الفريق أيضاً 
خــــالل الــيــومــيــن الــمــقــبــلــيــن 
ضم الثنائي الكوري الجنوبي 
جـــاتـــشـــول كــــو واإليـــــفـــــواري 
ــــتــــدريــــبــــات  جــــــونــــــاثــــــان لــــل

ـــــك بــعــد أن  الــجــمــاعــيــة وذل
ـــمـــلـــت فـــــتـــــرة عـــزلـــهـــمـــا  اكـــت
عـــــن الــــفــــريــــق وخـــوضـــهـــمـــا 
التدريبات بشكل منعزل عن 
مضى  حيث  الالعبين،  بقية 
الدوحة  إلــى  وصولهما  على 
قـــرابـــة األســبــوعــيــن. وتــأتــي 
االســــــتــــــعــــــدادات النـــطـــالقـــة 
ـــــات الـــجـــمـــاعـــيـــة  ـــــب ـــــدري ـــــت ال
المرحلة  بداية  مع  بالتزامن 
التي  الــتــدريــبــات  مــن  الثانية 
يــقــودهــا الـــمـــدرب الــصــربــي 
عن تجهيز الفهود من  بحثاً 
الــنــاحــيــة الــفــنــيــة الســتــئــنــاف 
مــســابــقــة الـــــــــدوري، وذلــــك 
بعد أن اطمأن بنسبة كبيرة 

عـــلـــى تـــجـــهـــيـــزهـــم بـــدنـــيـــاً. 
الغرفاوي  الفريق  ويخوض 
خالل  وديــة  مباريات  ثــالث 
من  بــدايــة  الحالي  المعسكر 
لــقــاء األهــلــي الـــذي يــقــام في 
المقبل  يــولــيــو  مــن  الــســادس 
ثم الريان وقطر في الثالث 
عــشــر والــــســــادس عــشــر من 
الــشــهــر نــفــســه، حــيــث يسعى 
الــجــهــاز الــفــنــي خــــالل هــذه 
الــــمــــواجــــهــــات لــالطــمــئــنــان 
عــلــى مـــدى اســتــجــابــة جميع 
توجيهاته  لــكــافــة  الــالعــبــيــن 
وقـــــدرتـــــهـــــم عــــلــــى الــــعــــودة 
بالصورة  الدوري  لمنافسات 

المطلوبة.

 جاتشول وجوناثان ينضمان لتدريبات الغرافة

متابعة - السيد بيومي:

األول  الـــفـــريـــق  يــــواصــــل   
لــكــرة الـــقـــدم بـــنـــادي الــخــور 
ـــــه الســـتـــئـــنـــاف  ـــــعـــــدادات اســـــت
المباريات المتبقية من عمر 
حيث   QNB نـــجـــوم  دوري 
يـــخـــوض الـــفـــريـــق تــدريــبــاتــه 
ـــيـــومـــيـــة بـــمـــلـــعـــب الــــنــــادي  ال
الفرعي تحت قيادة المدرب 
عمر نجحي والذي يركز على 
للجاهزية  الالعبين  استعادة 
البدنية بعد أن انتظم الجميع 
في التدريبات الجماعية وفق 
الــبــرنــامــج الــُمــعــد ســلــفــاً منذ 
في  وذلــك  المعسكر  انــطــالق 
االحترازية  اإلجــــراءات  إطــار 
المحّددة من مؤسسة دوري 
الصحة  ووزارة  قطر  نجوم 

العامة .
تدخل  أن  الــمــقــرر  ومـــن   
االســـــــتـــــــعـــــــدادات مـــراحـــلـــهـــا 
الــنــهــائــيــة بــخــوض عـــدد من 
بمواجهة  يبدأها  المبارايات 
ــيــة، كـــمـــا تــــم االتـــفـــاق  ــل الــســي
مــع الــعــربــي واألهـــلـــي بشكل 

مبدئي وهي المبارايات التى 
الفني  الــجــهــاز  عــلــيــهــا  يــعــول 
الكثير من أجل الوقوف على 
من  لالعبين  الفني  المستوى 
أجل الوصول للياقة المطلوبة 

قبيل مواجهة السد.
 مــــن جـــهـــتـــه أكـــــد أحــمــد 
خــلــيــفــة الــحــمــيــدي الــمــديــر 
أن  بـــــالـــــنـــــادي  الـــــريـــــاضـــــي 
الــــتــــركــــيــــز حــــالــــيــــاً يــنــصــب 
عــلــى الــتــجــهــيــز لــلــمــبــاريــات 

عمر  مــن  المتبقية  الخمس 
الــــــــــدوري والـــــتـــــي ســـتـــحـــّدد 
نحن  وقال:  الفريق،  مصير 
أكثر  كنا  األزمـــة  بــدايــة  منذ 
حـــرصـــاً عــلــى ســـالمـــة كــافــة 
ونتمنى  المنظومة  عناصر 
ـــابـــع:  الــســالمــة لــلــجــمــيــع ..وت
مراحل  أهم  في  اآلن  دخلنا 
التجهيز ولذلك فنحن نولي 
الـــمـــبـــاريـــات الــــوديــــة أهــمــيــة 
كبرى للوقوف على جاهزية 

الفنية  وحــالــتــهــم  الــالعــبــيــن 
تكون  أن  ونتمنى  والبدنية 
بالشكل األمثل قبيل الدخول 
حسماً  األكــثــر  الــمــرحــلــة  فــي 

في الموسم الكروي.
الرياضي:  المدير  وقــال   
بـــــــــخـــــــــالف الـــــــجـــــــاهـــــــزيـــــــة 
نخشى  فإننا  والــتــحــضــيــرات 
من تعّرض العبينا لإلصابة 
الــذي  الصعب  الــوضــع  بسبب 
اهللا  شــاء  وإن  جميعاً  نعيشه 

نتمنى أن تمر األمور بسالم 
وأال يتعّرض أي العب سواء 
في الخور أو في باقي الفرق 
لإلصابة فنحن ندرك تماماً 
والــمــبــاريــات  الــتــدريــبــات  أن 
الظروف  هذه  مثل  ظل  في 
ـــجـــعـــل الــــفــــرصــــة مــهــيــئــة  ت
لـــإلصـــابـــات الــعــضــلــيــة أكــثــر 
لكنها  مــضــى  وقـــت  أي  مــن 
ظـــــروف عــلــيــنــا جــمــيــعــاً أن 
نــقــبــلــهــا ونــتــعــامــل مــعــهــا في 
ظـــل حــــرص كـــل الــقــائــمــيــن 
عــلــى الــعــمــل بـــدوريـــنـــا على 
عــادل  بشكل  الــمــوســم  إنــهــاء 

ومرض للجميع .
أن  الـــــحـــــمـــــيـــــدي  وأكـــــــــــد 
جــمــيــع الــالعــبــيــن يــخــوضــون 
كبير  بــحــمــاس  الـــتـــدريـــبـــات 
مكتملة  الفريق  عناصر  وأن 
بوجود كل المحترفين الذين 
تم االتفاق معهم على البقاء 
مع  الوحيدة  المشكلة  وكانت 
لكن  ونــاديــه  لوكا  البرازيلي 
وسيخوض  المشكلة  حل  تم 
بكامل  الموسم  باقي  الفريق 

محترفيه.

 ٣ مبــــاريــــات وديــــة للخـــور
 يلتقي فيها بالسيلية والعربي واألهلي



٤٤
السبت 6 ذو القعدة 1441هـ - 27 يونيو 2020م - العدد (13930)

بطولة العرب.. قمـة واعدة بالتمّيز  في الطريق  للمونديال 
 دوحة الجميع تثبت من جديد أن كأس العالم ٢٠٢٢ لكل العرب

ـــي  ـــم ـــال ـــع ــــّدي ال ــــح ــــت ــــل ـــــــة ل ـــــــروف ـــــذهـــــبـــــي وب ـــل ال ـــج ـــس ـــل ــــــة ل ــــب إضــــــاف ــــق ــــرت ــــم ــــــــروي ال ــــــــُك ــــع ال ــــّم ــــج ــــت ال

فـــقـــط فـــــــــرق   ٨ بـــــــوجـــــــود  ـــــــــقـــــــــارات  ال كـــــــــأس  إقـــــــامـــــــة  مـــــــن  أفــــــضــــــل  ــــاً  ــــخــــب ــــت مــــن  ٢٢ مـــــشـــــاركـــــة 

ــــاً  ــــرّي ــــي ــــاه ـــــة فـــــنـــــّيـــــاً وجــــم ـــــوي ــــر بــــبــــطــــولــــة ق ــــّش ــــب ــــة ي ــــي ــــرب ــــع ـــف عــــــــدد مــــــن الـــمـــنـــتـــخـــبـــات ال ـــي ـــن ـــص ت
متابعة - بالل قناوي:

تــثــبــت قــطــر مـــن جــديــد فــعــًال وعــمــًال 

وليس قوًال فقط، أنَّ مونديال ٢٠٢٢ هو 

كأس  وأنَّ  الــعــرب،  كــل  الــعــرب  مونديال 

العالم ٢٠٢٢ التي تستضيفها قطر للمّرة 

األولـــــى حــّقــقــت الـــعـــديـــَد مـــن الــمــكــاســب 

ا  للعرب معنويًّا واقتصاديًّا، وأيًضا رياضًيّ

وُكرويًّا.  وها هي األّيام تثبت من جديد 

مــونــديــال  هــو   ٢٠٢٢ قــطــر  مــونــديــال  أنَّ 

واللجنة  الــكــرة  اّتـــحـــاد  بــإعــالن  الـــعـــرب، 

بطولة  تنظيم  واإلرث،  للمشاريع  العليا 

الدوحة  فــي  العربية  للمنتخبات  دولــيــة 

أواخر العام المقبل، لتكون محّطة هامة 

عــلــى طـــريـــق االســـتـــعـــداد لــبــطــولــة كــأس 

العالم قطر ٢٠٢٢ التي تنطلق منافساتُها 

البطولة  في  ويُشارك   ،٢٠٢٢ نوفمبر   ٢١

ستكون  الــدولــيــة  والبطولة  منتخبًا،   ٢٢

 ،٢٠٢٢ مونديال  مثل  الــعــرب  لكل  أيــًضــا 

ـــــدول الــعــربــيــة إلــى  حــيــث يــصــل عـــــدُد ال

من  للغاية  قــريــب  رقــم  وهــو  دولـــة،   ٢٢

مونديال ٢٠٢٢، وبالتالي فإّن كّل العرب 

مدعون للعب على مالعب أول مونديال 

فــــي الــــشــــرق األوســــــــط، قـــبـــل أن تــلــعــب 

ستتأهل  التي  العالمية  المنتخبات  عليه 

مكسب  وهـــو   ،٢٠٢٢ الــعــالــم  كـــأس  إلـــى 

مـــعـــنـــوّي كــبــيــر وشــــــرف لـــكـــل مــنــتــخــب 

وأن  الــبــطــولــة،  فـــي  يـــشـــارك  أن  عـــربـــي 

في  أعــضــاء  دول   ٢١٠ منتخبات  يسبق 

القطرية  المالعب  على  اللعب  في  الفيفا 

تجريبية  بــطــولــة  وإقــامــة  الــمــونــديــالــيــة، 

على أرض الدولة المنظمة لكأس العالم 

األخيرة  السنوات  في  الجميع  اعتاده  أمر 

مـــن خـــالل إقـــامـــة بــطــولــة كـــأس الــعــالــم 

المونديال  انطالق  من  عام  قبل  للقارات 

المنظمة،  الدولة  جاهزية  على  للوقوف 

وقد شاءت األقدار أال تُقام هذه البطولة 

القطرّية،  الــمــالعــب  على  األولـــى  لــلــمــّرة 

وكـــان الــجــمــيــع يــتــرّقــب إقــامــتــهــا خــاصــًة 

للمرة  فيها  يــشــارك  ســـوف  الــعــنــابــي  أّن 

وليس  اآلســيــويــة،  لــلــقــارة  كبطل  األولــــى 

كــمــنــّظــم، وهـــو أمـــر يــبــدو مــخــتــلــًفــا عن 

الــنــســخ الــســابــقــة مــن كــأس الــقــارات التي 

وإن  المنظمة  الــدولــة  بمشاركة  أُقيمت 

الدولية  والبطولة  القارة  بطولة  تكن  لم 

بطولة  مـــن  أكــبــر  الــعــربــيــة  لــلــمــنــتــخــبــات 

الـــقـــارات مــن حــيــث الــكــّم قــبــل الــكــيــف، 

وســتــحــظــى بــاهــتــمــام إعـــالمـــي عــالــمــي 

المنتخبات  بعض  تملكه  لما  نظًرا  كبير، 

الـــعـــربـــيـــة مــــن ســمــعــة عـــالـــمـــيـــة تــجــعــل 

الُكروي  العالم  اهتمام  محطَّ  البطولة 

 ٢٠٢١ بقطر  العربّية  البطولة  وستكون 

هناك  أّن  السيما  وجــّيــدة،  قــويــة  أيــًضــا 

مــنــتــخــبــات عـــربـــيـــة ضـــمـــن الــخــمــســيــن 

األوائـــــــل بــالــتــصــنــيــف الـــعـــالـــمـــّي لــلــفــيــفــا 

وفـــي  الــــجــــاري  يـــونـــيـــو   ١١ صــــدر  الـــــذي 

المصنف  التونسي  المنتخب  مقّدمتها 

٣١ والــمــغــرب  ٢٧ عــالــمــًيــا والــجــزائــر  الـــ 

هذه  أّن  كما   .٥٥ وقطر   ٥١ ومصر   ٤٣

الــمــنــتــخــبــات بــيــنــهــا مــنــتــخــبــان أبـــطـــال 

وهما  واإلفــريــقــيــة  اآلســيــويــة  لــلــقــارتـَـيــن 

ــعــنــابــي بــطــل آســـيـــا، والـــجـــزائـــر بــطــل  ال

من  إقامتها  المزمع  البطولة  إفريقيا. 

بطولة  أكبر  هي   ،٢٠٢١ ديسمبر   ١-١٨

استضافت  التي  قطر  فــي  تقام  ُكــرويــة 

العديد من البطوالت العالمية والقارية، 

كــــان أبــــرزهــــا كــــأس الـــعـــالـــم لــلــشــبــاب، 

بجانب  و٢٠١١،   ٨٨ تين  مرَّ آسيا  وكأس 

األولــيــمــبــيــة  للمنتخبات  آســيــا  بــطــوالت 

ــنــاشــئــيــن وكـــــأس الــخــلــيــج  والـــشـــبـــاب وال

يصل  لم  التي  البطوالت  من  ذلك  وغير 

عـــدد الــمــنــتــخــبــات الــمــشــاركــة فــيــهــا إلــى 

العربية  الــبــطــولــة  فــي  الــمــشــارك  الــعــدد 

الــدولــيــة والــتــي ســتــكــون بــعــد مــونــديــال 

بعد  تستضيفها  بطولة  أكبر  ثاني   ٢٠٢٢

أيًضا  قطر  فــي  تُــقــام  الــتــي  الــعــالــم  كــأس 

فــرق   ١٠ بــأقــّل  مــنــتــخــبـًـا،   ٣٢ بــُمــشــاركــة 

فقط.

      عدد المنتخباتالعامالبطولةالرقم

١٩٧٦٧      كأس الخليج١

١٩٨٥٥كاس آسيا للناشئين٢

١٩٨٦٨كأس آسيا للناشئين٣

١٩٨٨١٠    كأس آسيا٤

١٩٨٨٨كأس آسيا للشباب ٥

١٩٩٢٦      كأس الخليج٦

١٩٩٤١٠كأس آسيا للناشئين٧

١٩٩٥١٢كأس العالم للشباب٨

١٩٩٨١٠كأس آسيا للناشئين٩

٢٠٠٤٨      كأس الخليج١٠

٢٠١١١٦    بطولة آسيا١١

٢٠١٤٩      غرب آسيا١٢

٢٠١٦١٦بطولة آسيا ٢٣ سنة١٣

٢٠١٩٨      كأس الخليج١٤

٢٠١٩٧بطولة العالم لألندية١٥

٢٠٢٠٧كأس العالم لألندية ١٦

٢٠٢١٢٢البطولة الدولية العربّية ١٧

٢٠٢٢٣٢كأس العالم١٨

كبرى البطوالت الُكروية التي استضافتها قطر
القاريالتصنيف العالميالمنتخب

٥٥٥قطر

٦٧٦السعودّية

٧٠٧العراق

٧١٨اإلمارات

٧٩١٠سوريا

٨٢١١ُعمان

٨٩١٣لبنان

٩٧١٦األردن

٩٩١٧البحرين

١٠٣١٨فلسطين

١٤٤٢٨اليمن

١٤٧٢٩الكويت

تصنيف المنتخبات العربية بآسيا

تصنيف المنتخبات العربية بإفريقيا

القاريالتصنيف العالمّيالمنتخب

٢٧٢تونس

٣١٤الجزائر

٤٣٥المغرب

٥١٧مصر

١٠٠٢٢موريتانيا

١٠١٢٣ليبيا

١٢٨٣٣السودان

١٣٣٣٥جزر القمر 

١٨٤٤٩جيبوتي

١٩٦٥٠الصومال

سيشعر FIFA  ربما للمّرة 
العالم  كأس  تاريخ  في  األولــى 
بـــالـــراحـــة واالطـــمـــئـــنـــان وهـــو 
يـــرى مــالعــب مــونــديــال قطر 
أعــلــى  عـــلـــى  جــــاهــــزة    ٢٠٢٢
المباريات  وتستضيف  ُمستوى 
بــــارتــــيــــاح تــــــام وقــــبــــل مـــوعـــد 
كامل،  بعام  المونديال  انطالق 

وهـــــو أمـــــر ســـــوف يــســهــم بــال 
مبهر  نــجــاح  تحقيق  فــي  شــّك 
لمونديال  استثنائي  وتنظيم 
ــــــعــــــرب.  وافـــتـــتـــحـــت قــطــر  ال
مــالعــب   ٣ اآلن  حــتــى  ــا  رســمــًي
ـــي  ـــدول ــيــفــة ال هــــي اســــتــــاد خــل
الــجــنــوب  واســــتــــاد   ،(٢٠١٧)
واســــتــــاد   (٢٠١٩) بــــالــــوكــــرة 

 ،(٢٠٢٠) التعليمية  الــمــديــنــة 
ويــنــتــظــر الـــعـــالـــم فـــي الــوقــت 
الحالي القرار الرسمي بافتتاح 
استاد  هما   ٢٠٢٠ في  ملعبين 
البيت بالخور، واستاد الريان، 
يـــجـــري  مــــالعــــب   ٣ وهـــــنـــــاك 
وســاق  قــدم  عــلــى  فيها  الــعــمــل 
المحدد  الموعد  في  إلنجازها 

الــذي  لوسيل  وهــي   ٢٠٢١ فــي 
والنهائي،  االقتتاح  يستضيف 

والثمامة، وراس أبوعبود. 
ملعبًا   ٢١ إنجاز  عن  ناهيك 
أصل  من  المنتخبات  لتدريب 
عدد  إجمالي  وهــو  ملعبًا،   ٣٢
مونديال  في  التدريب  مالعب 

.٢٠٢٢

FIFA  سيشعر بالراحة  للمرة األولى 

ـــة إلــــــى نــــظــــام خـــــاّص  ـــطـــول ـــب ســـتـــحـــتـــاج ال
يــتــنــاســب مــع الــعــدد ســـواء عـــدد الــُمــنــتــخــبــات 
كل  في  المنتخبات  عــدد  مع  أو  عــام،  بشكل 
المجموعات  كل  تساوي  لصعوبة  مجموعة، 
توزيُع  تّم  ولو  المنتخبات،   من  العدد  بنفس 
تكون  فسوف  مجموعات   ٤ على  المنتخبات 
٥ مــنــتــخــبــات،  هــنــاك مــجــمــوعــتــان تــضــمــان 
ولــو  مــنــتــخــبــات،   ٦ تــضــمــان  ومــجــمــوعــتــان 
٥ مــجــمــوعــات  تـــّم تـــوزيـــع الــمــنــتــخــبــات عــلــى 
كّل  تضّم  مجموعات   ٣ هناك  تكون  فسوف 
ومجموعتان  منتخبات،   ٤ منها  مجموعة 

٥ مــنــتــخــبــات، ونــعــتــقــد أن  تــضــّم كــل مــنــهــمــا 
هـــذا الــتــوزيــع هــو األقــــرب، وحــســب الــنــظــام 
طريقة  تــتــضــح  ســوف  الــمــجــمــوعــات  وتــوزيــع 
من  لــكــن  اإلقــصــائــيــة،  األدوار  إلـــى  الــتــأهــل 
والــتــنــظــيــمــيــة  الـــفـــنـــيـــة  األمــــــور  أن  الـــمـــؤكـــد 
ســـوف تــتــضــح أكــثــر فــي الــمــرحــلــة الــقــادمــة، 
العليا  واللجنة  الكرة  اتحاد  بيان  ذكر  وكما 
اإلعــــالن  ســيــتــّم  فـــإنـــه  واإلرث،  ــمــشــاريــع  ــل ل
فــي وقـــت الحـــق عــن مــزيــٍد مــن الــتــفــاصــيــل 
في  الُمشاركة  العربية  بالمنتخبات  الخاصة 

المنافسات. وجدول  البطولة، 

البطولُة الدوليُة للمنتخبات العربية، إنجاز كبيٌر بكل المقاييس، وفرصة 
وفكرة  ذهبية صنعتها العقليُة القطرّيُة رغم الظروف الصعبة التي يمّر بها 
العالُم في الوقت الحالي، حيث نجحت في الخروج بفكرة رائعة سوف تكتب 

مبّكًرا النجاح المبهر ألّول كأس عالم على أرض عربّية.

نظام خاص للبطولة والمجموعات 

فكرة 
قطرّية
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صدارة قطرية لبطولة الدراجات النارية اإللكترونية
فريق العنابي يتفّوق على« ليوبارد» العالمي.. والسليطي يتألق

سليم: - أحمد  متابعة 

تـــمـــّكـــن الـــــــــدراج الـــمـــتـــألـــق 

التتويج  مــن  السليطي  سعيد 

بــلــقــب الـــجـــولـــة الـــثـــالـــثـــة مــن 

الـــنـــســـخـــة الــــرابــــعــــة لــبــطــولــة 

اإللكترونية،  للسباقات  قطر 

ضـــمـــن تــــحــــدي الــــــدراجــــــات 

الــنــاريــة بــيــن «فــريــق قــطــر» 

وفــــريــــق لــــيــــوبــــارد ريــســيــنــج 

مـــــن لــــكــــســــمــــبــــورج، الـــفـــائـــز 

بـــلـــقـــب بـــطـــولـــة الــــعــــالــــم فــي 

الـــــعـــــام الــــمــــاضــــي فـــــي فــئــة 

ينظمها  والـــتـــي  (الـــمـــوتـــو٢)، 

االتــحــاد الــقــطــري لــلــســيــارات 

والــــــــــــــدراجــــــــــــــات الــــــنــــــاريــــــة 

«أونالين».

وواصـــــل ســعــيــد الــســلــيــطــي 

تــألــقــه فــي هـــذه الــجــولــة بعد 

تـــألـــقـــه فــــي الـــجـــولـــة األولـــــى 

وحـــســـم الـــــصـــــدارة لــيــتــصــدر 

الـــتـــرتـــيـــب الــــعــــام لــلــبــطــولــة، 

بعدما  نــقــطــة،   ١١٦ بــرصــيــد 

ــيــاً قـــدره  ســجــل زمـــنـــاً إجــمــال

فــي  دقــــيــــقــــة   ٢٧:١٨٫٩٤٨

الــــســــبــــاق الـــــــذي أقــــيــــم عــلــى 

ــبــة مــوجــيــلــو اإليـــطـــالـــيـــة،  حــل

الــزمــن  السليطي  ســجــل  كــمــا 

األســــــــرع فــــي هـــــذه الـــجـــولـــة 

دقــيــقــة،   ١:٤٨٫١٦٧ بـــزمـــن 

لــيــحــصــل الــســلــيــطــي عــلــى ٤٠ 

دراجو  وواصل  كاملة،  نقطة 

حيث  تــألــقــهــم،  قــطــر  فــريــق 

ـــــدراج ســعــود آل ثــانــي  جـــاء ال

فـــي الــمــركــز الــثــانــي وســجــل 

ثـــانـــي أســــــرع زمـــــن وقـــــدره 

ليحصل  دقــيــقــة   ١:٤٨٫٧٤١

الدراج  وحّل   ، نقطة   ٣٦ على 

راميريز  مــاركــوس  اإلسباني 

 ١:٥١٫٢٨١ ُمـــســـجـــًال  ثـــالـــثـــاً 

 ٣٣ دقـــيـــقـــة لـــيـــحـــصـــل عـــلـــى 

نــقــطــة ، بــيــنــمــا جــــاء الـــــدراج 

بزمن  رابعاً  القبيسي  عبداهللا 

ويحصل  دقــيــقــة   ١:٥٠٫٥٧٩

حل  فــيــمــا   ، نــقــطــة   ٣١ عــلــى 

الــــــــــدراج اإلســــبــــانــــي تــشــافــي 

ارتــــيــــجــــاس خـــامـــســـاً بـــزمـــن 

ويحصل  دقــيــقــة   ١:٥١٫٠١٨

الــدراج  وجــاء  نقطة،   ٣٠ على 

خــاومــي مــاســيــا فــي الــمــركــز 

الــــســــادس واألخــــيــــر ُمــســجــالً 

ويحصل  دقــيــقــة   ١:٥٣٫٩٧٣

ويـــتـــصـــدر  نـــقـــطـــة.   ٢٩ عـــلـــى 

ــتــرتــيــب  ســعــيــد الــســلــيــطــي ال

نــقــطــة،   ١١٦ بــرصــيــد  الـــعـــام 

ثاني  آل  سعود  الــدراج  ويأتي 

فــي الــمــركــز الــثــانــي بــرصــيــد 

واإلســـــبـــــانـــــي  نــــــقــــــاط،   ١٠٣

دراج  ارتـــــيـــــجـــــاس  تــــشــــافــــي 

برصيد  ثــالــثــاً  لــيــوبــارد  فــريــق 

ــــــدراج  ال ويـــحـــل  نـــقـــطـــة،   ٩٦

خــاومــي مــاســيــا فــي الــمــركــز 

نــقــطــة،   ٨٦ بــرصــيــد  الــــرابــــع 

في  راميريز  ماركوس  ويأتي 

 ٦٣ برصيد  الخامس  المركز 

نــقــطــة، وجـــاء الــــدراج الــواعــد 

حــمــد الــســحــوتــي فــي الــمــركــز 

نقطة،   ٥٩ بــرصــيــد  الــســادس 

وحــــــل دانـــــــي كـــنـــيـــت ســـابـــعـــاً 

وبطلنا  نــقــطــة،   ٤٠ بــرصــيــد 

عـــــبـــــداهللا الـــقـــبـــيـــســـي ثـــامـــنـــاً 

وجــاســم  نــقــطــة   ٣١ بــرصــيــد 

 ٢٩ بــرصــيــد  تــاســعــاً  ثــانــي  آل 

فريق  أبــطــال  وتــفــّوق  نقطة. 

في  الــنــاريــة  لــلــدراجــات  قطر 

الـــتـــرتـــيـــب الــــعــــام لــلــبــطــولــة، 

األول  الـــمـــركـــز  احـــتـــل  حــيــث 

وبــفــارق  نقطة   ٣٣٨ برصيد 

نقطة    ٥٣ إلـــى  وصـــل  كــبــيــر 

ريسينج  لــيــوبــارد  فــريــق  عــن 

مـــــن لــــكــــســــمــــبــــورج صـــاحـــب 

 ٢٨٥ برصيد  الــثــانــي  الــمــركــز 

اليوم  البطولة  وتصل  نقطة. 

تُقام  الــتــي  الــرابــعــة  للمرحلة 

اإلسبانية  خيريز  حلبة  على 

فــــي تـــمـــام الـــســـاعـــة الــثــامــنــة 

مـــســـاًء وهــــي الــمــرحــلــة الــتــي 

يسعى فيها الدراجون لتقديم 

أفـــضـــل الــنــتــائــج مـــع اقـــتـــراب 

تقام  حيث  للنهاية،  البطولة 

حلبة  على  الخامسة  الــجــولــة 

األسترالية  أيــالنــد»  «فيليب 

تختتم  أن  قــبــل  األحــــد  غــــداً 

الــبــطــولــة بــالــجــولــة الــســادســة 

لوسيل  حلبة  على  واألخــيــرة 

االثنين. غد  بعد  الدولية 

باريس - قنا:

 أضـــافـــت الــمــهــرة «َهــنــي 
كــــيــــك» مـــلـــك خــــالــــد راشـــــد 
الــــمــــهــــنــــدي الــــــفــــــوز الـــثـــانـــي 
لـــرصـــيـــدهـــا فـــــي مــســيــرتــهــا 
تور  جائزة  بحصدها  الواعدة 
المهجنة  للخيل  جـــاك  ســـان 
ســـنـــوات،   ٣ عـــمـــر  ـــة  ـــل األصـــي
أقـــيـــم  الـــــتـــــي   ،٢ الـــــــدرجـــــــة 
متر   ١٤٠٠ لمسافة  شــوطــهــا 
عــلــى مــضــمــار بــاريــس لونشو 
بـــفـــرنـــســـا، وذلـــــــك بــــإشــــراف 
الــــــمــــــدرب أونـــــــــري ألــيــكــس 
بــــونــــتــــال وبــــقــــيــــادة الـــخـــيـــال 

أوليفييه بلييه.
ــــطــــالقــــة الــــشــــوط  ومـــــــع ان
انـــدفـــعـــت الـــمـــهـــرة الـــحـــمـــراء 
على  متقدمة  متميز  بشكل 
أدائها  على  وظهر  منافسيها، 
الحماس الشديد في المراحل 
األولـــى مــن الــشــوط، وبــدا أن 
كــان  بلييه  أولــيــفــيــه  الــخــيــال 
يحاول تهدئتها واإلبقاء عليها 
ولكنها  الــثــانــي،  الــمــركــز  فــي 
ـــدفـــاعـــهـــا،  اســــتــــمــــرت فـــــي ان
لتتوجه  ــعــنــان  ال لــهــا  فــأطــلــق 
ــهــا  نــــحــــو الــــمــــقــــدمــــة وتــشــغــل

دخولها  وعند  قوية،  بخطوة 
الــمــســار الــمــســتــقــيــم، واصــلــت 
إيــعــازات  مــع  ولــكــن  اندفاعها 
ــيــيــه هـــذه  ــب ــل مــــن الــــخــــيــــال ب
الجميع  على  لتتقدم  الــمــرة، 
محاولة  في  يشرعوا  أن  قبل 
الــلــحــاق بــهــا، واســتــمــرت في 
االنـــــدفـــــاع بــــجــــرأة وإقـــــــدام، 
مواجهة  في  بتميز  وصمدت 
قامت  التي  القوية  االندفاعة 
بــهــا الــمــهــرة «فــيــمــيــنــا» في 
لتحرز  األخـــيـــرة،  الــلــحــظــات 
«هــنــي كــيــك» الـــفـــوز بــفــارق 
وجـــــــــاءت  قـــــصـــــيـــــر،  رأس 
«فــيــمــيــنــا» مــلــك فــرتــايــمــيــر 
الثاني  المركز  في  فرير  إيــه 

بـــــإشـــــراف كـــــارلـــــوس الفــــون 
ــــاريــــاس وبـــقـــيـــادة الــخــيــال  ب
مكسيم غيون، بينما جاء في 
المركز الثالث وبفارق نصف 
«ريسنغ  المهر  إضافي  طــول 
غـــــــلـــــــوري» مــــلــــك إيـــــكـــــوري 
بإشراف  سانغ  بور  نورماندي 
الـــــمـــــدرب فـــابـــريـــس شــابــيــه 
وبـــقـــيـــادة الـــخـــيـــال ســتــيــفــان 

باسكييه.
ــــق لـــلـــمـــهـــرة «هـــنـــي  وســــب
الـــفـــوز  أحــــــــرزت  أن  كـــيـــك» 
عــلــى مــضــمــار دوفـــيـــل وهــي 
فــــي الـــثـــانـــيـــة مــــن عـــمـــرهـــا، 
وكـــــان لــهــا مـــشـــاركـــتـــان هــذا 
وكانت  الفوز،  هذا  قبل  العام 

كلتاهما في شوطين ستيكس 
في  وحققت  ١٦٠٠م  لمسافة 
متقدماً،  مــركــزاً  منهما  كــل 
لمسافة  المشاركة  أن  ويبدو 
(١٤٠٠م)  الـــمـــرة  هــــذه  أقــــل 
كـــانـــت مــنــاســبــة لــهــا بــصــورة 
وهــي  الـــفـــوز،  فحققت  أكــبــر 
مـــن نــســب «دوحــــــة دريــــم» 
بجائزة  الــفــوز  لــه  سبق  الــذي 
الثانية  الــفــئــة  مــن  شــوديــنــيــه 
وكان  ريسنغ،  الشقب  بشعار 
قـــد تـــم شــــراء «هــنــي كــيــك» 
من خالل مزاد أركانا للخيل 
التي لم تشارك في السباقات 
من قبل وكان عمرها سنتين 

آنذاك.

المهــرة «َهنــي كيــك» تتألق ببـاريس
فازت بجائزة تور سان جاك

مسعد: رمضان   - متابعة 

أعــــلــــن جــــهــــاز كـــــرة الـــيـــد 
بــنــادي الــريــان عــن تــعــاقــده 
ـــــدر مـــيـــمـــيـــفـــيـــتـــش،  ـــــل مـــــع اي
مواسم   ٤ لمدة  بعقد  وذلك 
لــيــدافــع عـــن ألـــــوان الــفــريــق 
القادم..  الموسم  من  بدايًة 
أو  مـــيـــمـــيـــفـــيـــتـــش  ــــــدر  ــــــل واي
هو  يُلقب  كما  الطائر  الجناح 
الفائز  منتخبنا  نــجــوم  أحــد 
مونديال  في  العالم  بفضية 
وبـــــهـــــذه   ،  ٢٠١٥ قـــــطـــــر 
الــصــفــقــة يــكــون الـــريـــان قد 
الالعب  خدمات  من  استفاد 
صـــاحـــب الـــخـــبـــرة الــكــبــيــرة 
لـــيـــقـــدم إضـــــافـــــة حــقــيــقــيــة 
المواسم  في  للفريق  وقوية 
مساعدته  أجل  من  المقبلة 
عـــــلـــــى تــــحــــقــــيــــق أهــــــدافــــــه 
على  بالمنافسة  وطموحاته 
والبطوالت،  األلــقــاب  جميع 
خاصة أن الفريق قد تراجع 
األخيرة  السنوات  في  نسبياً 
الصفقة  هــو  ليس  وايــلــدر   ..
معها  تــعــاقــد  الــتــي  الــوحــيــدة 
الـــريـــان مــن أجـــل الــمــرحــلــة 
الفريق  كــان  حــيــث  المقبلة 
األخيرة  الفترة  في  قام  قد 

بـــــــعـــــــدد مــــــــن الــــصــــفــــقــــات 
مع  التعاقد  أبرزها  المهمة 
زفونكو  المقدوني  المدرب 
الفريق  لقيادة  شوندوفسكي 
ـــــدوري في  مـــع اســتــئــنــاف ال
وجـــاء  ســبــتــمــبــرالــمــقــبــل   ١٠
الجديد  المدرب  مع  التعاقد 
بعد أن صرف الريان النظر 
عــن الــتــعــاقــد مــع الــكــرواتــي 
ويمتلك  السد..  مدرب  نيناد 
الـــمـــدرب الــمــقــدونــي ســيــرة 
ذاتــيــة جــيــدة حــيــث ســبــق له 
بالده  منتخب  تدريب  تولي 

مـــنـــتـــخـــب  درب  وكــــــذلــــــك 
طموحات  ويــمــلــك  رومــانــيــا 
كـــبـــيـــرة يـــســـعـــى لــتــحــقــيــقــهــا 
مــــع الـــفـــريـــق الــــريــــانــــي فــي 
بالمنطقة،  لــه  تجربة  أول 
الرياني  الــفــريــق  تعاقد  كما 
مـــع الــمــحــتــرف األوكــــرانــــي 
فـــالديـــســـالف اوســتــروشــكــو 
اليد  فريق  صفوف  لتدعيم 
ــفــتــرة الــمــقــبــلــة مع  خـــالل ال
والمحترف  الــدوري،  عــودة 
الــجــديــد لــلــريــان هــو هــداف 
ــــتــــن مـــنـــتـــخـــب بـــــالده  وكــــاب

ويــمــتــلــك خــبــرة كــبــيــرة من 

خـــالل تــجــاربــه االحــتــرافــيــة 

ــــات األوروبــــيــــة  ــــدوري فـــي ال

ويــعــتــبــر انــضــمــامــه لــلــريــان 

إضــــافــــة كـــبـــيـــرة تـــعـــزز مــن 

فرصة الفريق في المنافسة 

ويملك  األلقاب..  على  بقوة 

نقاط   ٩ رصيده  في  الريان 

في  الرابع  المركز  بها  يحتل 

ــــــدوري وفـــرصـــتـــه قــائــمــة  ال

إلى  العودة  مع  المنافسة  في 

المنافسات. استكمال 

يــد الريـــان تتعــاقــد مــع ايلــدر
أحد نجوم منتخبنا في مونديال ٢٠١٥

:]  - الدوحة 

ــيــمــان،  أشــــــاد مـــاورســـيـــو ســل

ـــــس الــــمــــجــــلــــس الــــعــــالــــمــــي  ـــــي رئ

بمالكمنا  المحترفين  لمالكمة 

الــمــحــتــرف فــهــد بـــن خــالــد بــن 

في  وبمسيرته  ثاني،  آل  جاسم 

عامين  مــدار  على  المجال  هــذا 

معه  لقاء  خالل  وقال  متصلين. 

إنك  الفيديو:  تقنية  طريق  عن 

من  تملك  بــمــا  الــمــشــاهــد  تسعد 

قلب كبير داخل وخارج الحلبة، 

بشرط  طيباً  مستقبالً  له  وتوقع 

المستوى  تطوير  على  اإلصـــرار 

والــمــثــابــرة. وأضـــاف مــاوريــســو 

خـــالل الــلــقــاء: مــنــذ لــقــائــي بك 

أن  قــبــل  لـــنـــدن  فـــي  مـــرة  ألول 

تــتــجــه لــهــذا الــمــجــال وأنـــا داعــم 

ــــك لــتــحــقــيــق حـــلـــمـــك لــتــكــون  ل

مــحــتــرف،  قــطــري  مــالكــم  أول 

عــظــيــمــاً  وأنـــــــت لـــســـت ســــفــــيــــراً 

لــبــلــدك فــقــط، ولــكــن لــريــاضــة 

الــمــالكــمــة والــمــجــلــس الــعــالــمــي 

وتــــبــــادل   .. أيــــضــــاً  لـــلـــمـــالكـــمـــة 

التطوير  عن  الحديث  الطرفان 

الـــــذي شــهــدتــه هــــذه الــريــاضــة 

لـــتـــكـــون أقـــــل خــــطــــورة وكــيــف 

تــــم تـــخـــفـــيـــض عـــــدد الــــجــــوالت 

١٢ جــولــة فــي عــام  ١٥ إلــى  مــن 

هــذه  احــتــكــار  يــعــد  ولـــم   ،١٩٨٣

إنجلترا  عــلــى  قــاصــراً  الــريــاضــة 

وأمـــريـــكـــا والــمــكــســيــك، ولــكــن 

امــتــد لـــدول أخـــرى عــديــدة في 

أوروبـــا خــاصــة روســيــا. وأبــدى 

مــــاورســــيــــو ســـلـــيـــمـــان إعـــجـــابـــه 

تشهده  الـــذي  بــالــتــطــور  الــشــديــد 

الــــــريــــــاضــــــة فــــــي قـــــطـــــر حـــتـــى 

ـــريـــاضـــة  أصـــبـــحـــت عـــاصـــمـــة ال

عن  وأصــبــحــت   ، الــمــنــطــقــة  فــي 

العالم  قبلة  واستحقاق  جــدارة 

بــفــكــرة إقــامــة  ريــاضــيــاً، مــشــيــداً 

وكيف  لــلــدولــة  الــريــاضــي  الــيــوم 

مئة  قــطــريــة  الــفــكــرة  هـــذه  أن 

ــمــئــة، وفــــي خـــتـــام لــقــائــهــمــا  ــال ب

وّجــــــه الـــشـــيـــخ فـــهـــد بــــن خـــالـــد 

الــــدعــــوة لــمــاوريــســيــو ســلــيــمــان 

لــــــزيــــــارة قــــطــــر بــــعــــد انـــحـــســـار 

كورونا. جائحة 

ماورسيو يشيد بإمكانات وطموحات فهد آل ثاني
عبر اتصال بالفيديو مع رئيس المجلس العالمي لمالكمة المحترفين
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بلقب  لــيــفــربــول  فــــوز  مـــع 
الــــــــدوري اإلنـــجـــلـــيـــزي لــكــرة 
ــــقــــدم، ســـيـــحـــول اإلســـبـــانـــي  ال
المدير  جـــوارديـــوال  جــوســيــب 
الــــفــــنــــي لـــمـــانـــشـــســـتـــر ســيــتــي 
بطولة  إلــى  وتركيزه  انتباهه 
كأس االتحاد اإلنجليزي والتي 
تــســتــأنــف نــشــاطــهــا بــعــد فــتــرة 
تـــوقـــف طــويــلــة بــســبــب أزمـــة 
تــفــشــي اإلصــــابــــات بــفــيــروس 

«كورونا» المستجد.
ويـــحـــل مــانــشــســتــر ســيــتــي 
في  غــدا  نيوكاسل  على  ضيفا 
الثمانية  دور  مباريات  ختام 
للبطولة والذي تفتتح فعالياته 
نوريتش  بين  المواجهة  اليوم 

سيتي ومانشستر يونايتد.
األخريين  المباراتين  وفي 
شيفيلد  يلتقي  الـــــدور،  بــهــذا 
وليستر  أرســنــال  مــع  يونايتد 

سيتي مع تشيلسي غدا.

وبعد خروجه صفر اليدين 

من صراع الدوري، سيخوض 

مــانــشــســتــر ســـيـــتـــي مـــبـــاراتـــه 

أمـــــام نــيــوكــاســل بــاعــتــبــارهــا 

بعد  خاصة  نهائية»  «مــبــاراة 

 ١-٢ تشيلسي  أمـــام  هزيمته 

بلقب  ليفربول  توجت  والتي 

رسميا  اإلنــجــلــيــزي  الــــــدوري 

األخيرة  السبع  المراحل  قبل 

ـــمـــســـابـــقـــة. ويـــخـــوض  مـــــن ال

مــانــشــســتــر يــونــايــتــد مــبــاراتــه 

سيتي  نــوريــتــش  أمــــام  الـــيـــوم 

ـــقـــان  ـــفـــري بــــعــــدمــــا خـــــــاض ال

حيث  الدوري  في  مباراتيهما 

فـــاز مــانــشــســتــر يــونــايــتــد على 

٣-صفر  يـــونـــايـــتـــد  شــيــفــيــلــد 
وخسر نوريتش أمام إيفرتون 

صفر-١.
يونايتد  شيفيلد  ويستضيف 

فريق أرسنال غدا.
وفي المباراة األخرى بدور 
ــلــكــأس، ســيــحــاول  الــثــمــانــيــة ل
ـــــفـــــادة مــن  تـــشـــيـــلـــســـي االســـــت
الدفعة المعنوية التي نالها من 
سيتي  مانشستر  عــلــى  الــفــوز 
لــيــعــبــر إلــــى الــمــربــع الــذهــبــي 
ليستر  حــســاب  عــلــى  بــالــكــأس 
الثالث  المركز  صاحب  سيتي 

بالدوري.
دور  مـــبـــاريـــات  وبـــخـــالف 
سيشهد  بـــالـــكـــأس،  الــثــمــانــيــة 
الــــيــــوم وغــــــدا مـــبـــاراتـــيـــن فــي 
افـــتـــتـــاح فـــعـــالـــيـــات الــمــرحــلــة 
الــــثــــانــــيــــة والـــــثـــــالثـــــيـــــن مــن 
أستون  يلتقي  حيث  المسابقة 
فــيــال فـــريـــق ولــفــرهــامــبــتــون 
الـــيـــوم، ويــلــتــقــي واتـــفـــورد مع 

ساوثهامبتون غدا.

كأس االتحاد اإلنجـليزي يسـتأنف نشـاطـه
نوريتش يصطدم بمانشستر في ربع النهائي مالمح التأهل األوروبي تتحدد اليوم

رغم حسم بايرن ميونيخ للقب الدوري 
األلماني ستكون المرحلة الـ٣٤ األخيرة من 
حيث  للغاية  مهمة  محطة  اليوم  المسابقة 
تحسم العديد من األمور من بينها موقف 
بطولتي  إلى  أصحابها  يتأهل  التي  المقاعد 
األندية األوروبية في الموسم المقبل إضافة 
لـــدوري  الــهــبــوط  مــعــركــة  مــالمــح  لتحديد 
في  مقعده  البايرن  ضمن  الثانية.  الدرجة 
يرافقه  كما  المقبل  الموسم  أوروبــا  أبطال 
للبطولة  التأهل  فــي  واليــبــزيــج  دورتــمــونــد 
األوروبــــــيــــــة. ويـــتـــنـــافـــس مــونــشــنــجــالدبــاخ 
ولـــيـــفـــركـــوزن صــاحــبــا الــمــركــزيــن الـــرابـــع 

والـــخـــامـــس عــلــى الــتــرتــيــب، عــلــى بــطــاقــة 
التأهل المتبقية من البوندزليجا إلى دوري 
كولن،  فريق  بريمن  ويستضيف  األبــطــال. 
يونيون  على  ضيفا  دوسلدورف  يحل  فيما 
برلين حيث تحدد المباراتان الفريق اآلخر 
الذي يرافق بادربورن مباشرة إلى الدرجة 
الــذي  اآلخــر  الفريق  سيواجه  فيما  الثانية 
يحتل المركز الـ ١٦ الفريق صاحب المركز 
الثالث في دوري الدرجة الثانية على مقعد 
ويلتقي  المقبل.  الموسم  البوندزليجا  في 
مع  وهوفنهايم  الــبــايــرن،  مــع  فولفسبورج 
بــادربــورن،  مــع  وفرانكفورت  دورتــمــونــد، 
وأوجــســبــورج مــع اليــبــزيــج وفــرايــبــورج مع 

شالكه.

البوندزليجـا يترقـب ســيناريوهـات الهـبوط
لندن- د ب أ:

برلين- د ب أ:

يـــواصـــل بــرشــلــونــة مـــطـــاردتـــه لــريــال 
مــدريــد عــلــى صـــدارة الــــدوري اإلســبــانــي 
مضيفه  مع  يلتقي  عندما  الــقــدم،  لكرة 
ســيــلــتــا فـــيـــجـــو الــــيــــوم الـــجـــولـــة الــثــانــيــة 
لكرة  اإلســبــانــي  الـــدوري  مــن  والــثــالثــيــن 

القدم.
ــتــرتــيــب  ــــريــــال جــــــدول ال ويـــتـــصـــدر ال
ـــمـــواجـــهـــات الـــمـــبـــاشـــرة أمــــام  بــــفــــارق ال
فــي  ــا  ــي ــب ســل تــــعــــادال  أن  بـــعـــد  بـــرشـــلـــونـــة 
الــمــوســم  هـــذا  بـــالـــدوري  األول  لــقــائــهــمــا 
ثـــم فـــاز الـــريـــال بــهــدفــيــن نــظــيــفــيــن في 

الثانية. المباراة 
وحـــثـــت الـــجـــمـــاهـــيـــر كــيــكــي ســيــتــيــن، 
مـــــدرب بـــرشـــلـــونـــة، لـــالســـتـــفـــادة بــشــكــل 
أكــبــر مـــن الــثــنــائــي الـــشـــاب ريــكــي بــويــج 
وأنــســومــانــي فــاتــي. وهـــذا الــمــوســم حث 
لوضع  سيتين  المدرب  برشلونة  مشجعو 
األساسي  التشكيل  في  بويج  وريكي  فاتي 
الجانب  إلى  يميل  سيتين  وكان  للفريق. 

لديهم  العبين  باختيار  الخاطئ  الحذر 
خــبــرة أكـــبـــر، ولــكــن فـــي الـــمـــبـــاراة الــتــي 
أتلتيك  أمـــام  الــمــاضــي  الــثــالثــاء  أقــيــمــت 
الثاني  الــشــوط  فــي  بالثنائي  دفــع  بيلباو 

المباراة. نتيجة  تغيير  في  وساعدا 
ويــلــتــقــي ريــــال مــدريــد مــع إســبــانــيــول 
غدا، بعدما استعاد الصدارة بفضل فوزه 
٢ -صفر حيث يتفوق  على ريال مايوركا 
المواجهات  بفارق  برشلونة  على  الريال 

المباشرة.
ويـــلـــتـــقـــي أتــلــتــيــكــو مــــدريــــد، صــاحــب 
أالفيس  ديبورتيفو  مــع  الــثــالــث،  المركز 
الـــيـــوم مـــع اســتــمــتــاع مـــاركـــوس يــورنــتــي 

كمهاجم. الفريق  مع  الجديد  بدوره 
وفــــي بــقــيــة الـــمـــبـــاريـــات يــلــتــقــي ريـــال 
مــايــوركــا، صــاحــب الــمــركــز الــثــالــث من 
ويستضيف  بيلباو،  أتلتيك  بمضيفه  القاع 
غداً  ويلتقي  ليجانيس،  فريق  أوساسونا 
مع  وفياريال  بيتيس،  ريــال  مع  ليفانتي 
وخيتافي  إيبار،  مع  وغرناطة  فالنسيا، 

سوسيداد. ريال  مع 

مهــمــة جــديدة للبرشا في صراع الليجا
اليوم من خالل اللقاء المرتقب مع فيجو في الجولة الـ ٣٢

مدريد- د ب أ:

في المرحلة الثامنة والعشرين

والساعي  الخائب،  التسيو  يستضيف 
عام  منذ  أ»  فــي «ســيــري  األول  للقبه 
عشر  الــثــالــث  فيورنتينا  فــريــق   ،٢٠٠٠
والعشرين  الثامنة  المرحلة  في  اليوم 

من الدوري اإليطالي لكرة القدم. 
وتــــعــــرض التـــســـيـــو أمـــــــام أتـــاالنـــتـــا 
لــلــخــســارة الــثــالــثــة فــقــط هـــذا الموسم 
إنتر  أمـــام  سقوطه  منذ  األولـــى  كــانــت 
صفر-١ في المرحلة الخامسة في ٢٥ 
 ٢١ مــن  سلسلة  بعد  الماضي  سبتمبر 
رصيده  ليتجّمد  خسارة،  دون  مباراة 
الــذي  مــيــالن  انــتــر  أمــا  نقطة.   ٦٢ عند 
ضيفه  أمـــام   ٣-٣ مثير  بــتــعــادل  خــرج 
ســـاســـولـــو فـــي مــــبــــاراة شـــهـــدت ثــالثــة 
األخــيــرة،  التسع  دقائقها  فــي  أهـــداف 
الساعي  السابع  بارما  على  ضيفا  فيحل 
لــبــلــوغ الــمــراكــز الــمــؤهــلــة إلـــى الـــدوري 
ــيــج» فـــي رحــلــة  األوروبــــــي «يـــوروبـــا ل
المركز  الــنــيــراتــســوري  ويحتل  حـــذرة. 

الثالث في الترتيب متخلفا بأربع نقاط 
عن التسيو ومتقدما بالفارق ذاته عن 

أتاالنتا الرابع.
 أمـــــا أتــــاالنــــتــــا فــيــحــل ضــيــفــا عــلــى 
وسيسعى  عــشــر.  الــخــامــس  أوديــنــيــزي 
ـــيـــرو  ـــي فــــــريــــــق الــــــــمــــــــدرب جــــــيــــــان ب
الثالث  باالنتصار  للخروج  جاسبيريني 
والسادس  الــدوري  استئناف  منذ  تواليا 
على التوالي في «سيري أ»، وهو يحتل 
ثماني  بــفــارق  مبتعدا  الــرابــع  الــمــركــز 

نقاط عن روما الخامس.
وفـــي مـــبـــاراة مــرتــقــبــة، يــحــل رومــا 
ضيفا على ميالن الثامن والذي استهل 
االستئناف  بعد  الــــدوري  فــي  مــشــواره 
بفوز عريض ٤-١ على ليتشي في حين 

أسقط روما ضيفه سامبدوريا ٢-١.
وفـــــي أبــــــرز الـــمـــبـــاريـــات األخــــــرى، 
يمر  والــذي  السادس  نابولي  يستضيف 
بــفــتــرة مــمــيــزة فــريــق ســبــال وصــيــف 

القاع.

التســيو يالقي فـــيورنتينا في الكالتشـــيــو
روما- أ ف ب: 

برلين- أ ف ب:

مــــونيــيــــه فـــي 
دورتموند بالمجان

دورتموند  بــوروســيــا  نــادي  أعــلــن 
األيمن  الظهير  مع  تعاقده  األلماني 
الــبــلــجــيــكــي الــــدولــــي تـــومـــا مــونــيــيــه 
بصفقة حرة بعد انتهاء عقد األخير 
مــــع نــــاديــــه الـــحـــالـــي بــــاريــــس ســـان 
٣٠ يــونــيــو  جــيــرمــان الــفــرنــســي فـــي 
في  الرياضي  المدير  وقال  الحالي. 
«توما  تــســورك  ميكايل  دورتــمــونــد 
مــونــيــيــه هـــو العـــب أثــبــت مــوهــبــتــه 
ضمنها  مــن  المستويات  أعلى  على 
أوروبــــــا  أبــــطــــال  دوري  مـــســـابـــقـــة 
طويلة». لفترة  الوطني  والمنتخب 

إضافة  تعتبر  «خبرته  وأضــاف: 
كبيرة لنا». وستكون فرص مونييه 
باللعب أساسيا مع دورتموند قوية، 
للمغربي  المتوقعة  العودة  ظل  في 
ببراعة  يشغل  الذي  حكيمي  أشرف 
مــركــز الــظــهــيــر األيــمــن، إلـــى ريــال 
الموسم  نهاية  في  اإلسباني  مدريد 
الــحــالــي، بــعــد انــتــهــاء فــتــرة إعــارتــه 

لعامين. امتدت  التي 

أجندة اليوم

الدوري اإلنجليزي (الجولة الـ ٣٢)

(١٤:٣٠) أستون فيال- ولفرهامبتون
beIN Connect

كأس االتحاد اإلنجليزي (ربع النهائي)

(١٩:٣٠) نورويتش- مانشستر يونايتد
beIN HD 2

الدوري اإلسباني (الجولة الـ ٣٢)

(١٥:٠٠) أتلتيك بيلباو- ريال مايوركا
beIN HD 3

(١٨:٠٠) سيلتا فيجو- برشلونة
beIN HD 3

(٢٠:٣٠) أوساسونا- ليجانيس
beIN HD 3

(٢٣:٠٠) أتلتيكو مدريد- أالفيس
beIN HD 3

الدوري اإليطالي (الجولة الـ ٢٨)

(١٨:١٥) بريشيا- جنوى

(٢٠:٣٠) كالياري- تورينو

(٢٢:٤٥) التسيو- فيورنتينا

الدوري األلماني (الجولة الـ ٣٤)

(١٦:٣٠) باير ليفركوزن- ماينز
beIN HD 6

(١٦:٣٠) دورتموند- هوفنهايم
beIN HD 4

(١٦:٣٠) مونشنجالدباخ- هيرتا برلين
beIN HD 10

(١٦:٣٠) فيردر بريمن- كولن
beIN Max 9 FR

(١٦:٣٠) فولفسبورج- بايرن ميونيخ
beIN HD 5

(١٦:٣٠) فرايبورج- شالكه
beIN HD 8

(١٦:٣٠) فرانكفورت- بادربورن
beIN HD 12 EN

(١٦:٣٠) يونيون برلين- دوسلدورف
beIN HD 13 EN

(١٦:٣٠) أوجسبورج- اليبزيج
beIN HD 7

جميع المباريات بالتوقيت المحلي.
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احتفل اآلالف من جماهير 
لـــيـــفـــربـــول بـــلـــقـــب الــــــــدوري 
اإلنـــجـــلـــيـــزي الـــمـــمـــتـــاز لــكــرة 
القدم خارج ملعب أنفيلد بعد 
انــتــهــاء انــتــظــار ٣٠ عــامــا ألول 
وضمن  الــــدوري.  فــي  بطولة 
كلوب  يورجن  المدرب  فريق 
مانشستر  خــســارة  بعد  اللقب 
مستضيفه  أمـــام   ٢-١ سيتي 
تـــشـــيـــلـــســـي وتـــــقـــــدم الـــفـــريـــق 

القادم من منطقة 
مــــرســــيــــســــايــــد 

الصدارة  في  نقطة   ٢٣ بفارق 
قبل سبع جوالت من النهاية.

ورغـــــــــم قـــــواعـــــد الـــتـــبـــاعـــد 
االجـــتـــمـــاعـــي والــــقــــيــــود عــلــى 
الـــتـــجـــمـــعـــات الــــعــــامــــة بــســبــب 
ــــا  جــــائــــحــــة فـــــيـــــروس كــــورون
انطلقت جماهير ليفربول إلى 
سعادتها  عــن  للتعبير  أنفيلد 
الجماهير  وأشــعــلــت  باللقب. 
بغناء  وقامت  النارية  األلعاب 

أشهر أغاني الفريق.
التوقيت  تجاوز  بعد  وحتى 
مـــنـــتـــصـــف الــــلــــيــــل واصــــلــــت 
الـــجـــمـــاهـــيـــر الـــتـــجـــمـــع خــــارج 

أنفيلد وتسلق البعض األسوار.

وتـــــــقـــــــام كـــــــل مـــــبـــــاريـــــات 
منذ  جماهير  بــدون  الـــدوري 
استئنافها عقب التوقف بسبب 
روب  وقــال  كــورونــا.  فيروس 
شرطة  رئيس  مساعد  كــاردن 
أغلب  إن  مرسيسايد  منطقة 
الــجــمــاهــيــر الـــتـــزمـــوا بــقــواعــد 
واخــتــاروا  االجتماعي  التباعد 

االحتفال بشكل آمن.
وأضــــــــاف: «لـــــألســـــف.. لــم 
يـــلـــتـــزم الـــجـــمـــيـــع بـــالـــقـــواعـــد 
المقبلة  األيــام  في  الموضوعة 
نطالب الجماهير بفعل الشيء 
الــمــنــاســب واالحــتــفــال بــأمــان 
عــزلــتــهــم  أو  مـــنـــازلـــهـــم  فــــي 

االفــــــتــــــراضــــــيــــــة». وانـــتـــقـــلـــت 
االحـــــــتـــــــفـــــــاالت إلـــــــــى وســـــط 
الجماهير  وأطــلــقــت  المدينة 
أبــــــواق الـــســـيـــارات لــالحــتــفــال 
بــالــلــقــب الـــذي طـــال انــتــظــاره. 
وقـــــال جــيــمــي كــــاراجــــر قــائــد 
ليفربول السابق لشبكة سكاي 
ــا طــويــال  ســـبـــورتـــس: «انــتــظــرن
ليفربول،  فــي  عمل  مــن  وكــل 
كــنــا نــريــد الـــفـــوز بــالــلــقــب من 
أجــــل الـــجـــمـــاهـــيـــر». واجــتــمــع 
العـــبـــو لـــيـــفـــربـــول فــــي فــنــدق 
مــحــلــي لـــمـــشـــاهـــدة الـــمـــبـــاراة 
واحــتــفــلــوا ســـويـــا بــعــد ضــمــان 

اللقب بعيدا عن الجماهير.

مدينــــة ليفــربــول تكتســـي باللــون األحــمـــر
فرحة كبيرة وأصداء واسعة لتتويج الريدز بطالً للبريميرليج بعد انتظار ٣٠ عاماً

لندن- رويترز:

أسلوبه قاد ثورة التغيير في ليفربول

بلقب  ليفربول  فــوز  سيرتبط 
لكرة  الممتاز  اإلنجليزي  الــدوري 
وشغف  وحــافــز  بشخصية  الــقــدم 
مـــدربـــه يـــورجـــن كـــلـــوب غــيــر أن 
تتناقض  الــفــرديــة  الــصــفــات  هــذه 
يتجنب  الــذي  اإلدارة  أســلــوب  مــع 

المطلقة. السيطرة 
ـــولـــى كـــلـــوب تـــدريـــب فــريــق  وت
فـــشـــل فـــي حـــصـــد لـــقـــب الـــــدوري 
١٩٩٠ ويترنح جراء تفريطه  منذ 
بريندان  الــمــدرب  مــع  اللقب  فــي 

رودجرز في ٢٠١٤.
للمدرب  الفوري  التأثير  وكــان 
األلماني هو غرس الحماس والثقة 
التي كان النادي في أمس الحاجة 
في  كــلــوب  أســلــوب  اكتسب  إلــيــهــا. 
الــتــعــامــل حـــب الــجــمــاهــيــر فــفــي 

تجاوز  نهجا  يطبق  كان  الكواليس 
الــصــخــب وهــــو مـــا وصــفــه خــالل 
فترته في بروسيا دورتموند بأنه 
«هيفي ميتل فوتبول» في إشارة 

إلى نوع الموسيقى الصاخب.
وكــــــان مـــزيـــجـــا مــــن األســـلـــوب 
اإلنـــجـــلـــيـــزي الـــمـــعـــتـــاد بــالــتــركــيــز 
جبهة  وقائد  كقائد  المدرب  على 
مـــع اهـــتـــمـــام الــــمــــدرب األلــمــانــي 
أسلوب  مــع  وتحالفه  بالتفاصيل 
إدارة أشبه بذلك شديد التخصص 

المتبع في كرة القدم األمريكية.
تــتــظــاهــر  «ال  ــــوب:  كــــل وقـــــــال 
أن  ويجب  شــيء  كل  تعرف  بأنك 
تــكــون مــســتــعــدا لــالعــتــراف بذلك 
بل  حقيقية  فلسفة  لــيــســت  هـــذه 
محاطا  تكون  أن  حياتي،  أسلوب 
أفضل  معرفة  لديهم  بأشخاص 

منك في مختلف األمور».

وهـــــذا بــالــضــبــط الـــنـــهـــج الـــذي 
ســــار عــلــيــه كـــلـــوب مــنــذ الــبــدايــة. 
وأوضـــــح أنـــه لـــن يــديــر كـــل شــيء 
سأله  عندما  وأجـــاب  الــنــادي  فــي 
أحد المسؤولين عن الموعد الذي 
الفريق  حافلة  انــطــالق  فيه  يريد 
المباراة  قبل  الملعب  إلى  للذهاب 
«لـــــمـــــاذا تـــســـألـــنـــي أنـــــــــا؟». وكــــان 
الـــمـــدربـــون الــســابــقــون يــحــددون 
مثل هذه األمور دائما لكن كلوب 
أوال  ذلـــك،  على  ردا  شيئين  قــال 
لكن  باله  تشغل  أكبر  أمور  هناك 
يــمــكــنــهــم  مـــن  هـــنـــاك  أن  األهـــــم 
اإلجــابــة عــن هــذه األســئــلــة بشكل 
ــــدوري  أفـــضـــل. وتــخــلــت أنـــديـــة ال
اإلدارة  أســــلــــوب  عــــن  الـــمـــمـــتـــاز 
«الرئيس»  في  المتمثل  المنفرد 
ـــقـــاالت  ـــت الــــــذي يـــتـــعـــامـــل مــــع االن
الحافلة  تحرك  ومواعيد  والعقود 

والتشكيلة. والخطط  والتدريبات 
ومع ذلك يأخذ كلوب التفويض 
ـــى مـــحـــمـــل الــــجــــد أكــــثــــر مــن  عـــل
في  اتبعه  نهجا  وكـــان  اآلخــريــن. 
دورتموند عندما شرح لماذا، على 
اآلخــريــن،  المدربين  مــن  العكس 

ال يتنقل الكتشاف المواهب.
وأضــــــــــاف: لـــــن أســـــافـــــر حـــول 
هذا  الــمــواهــب..  الكتشاف  ألمانيا 
تــقــول  أن  يـــجـــب  مــنــطــقــي  غـــيـــر 
لــمــكــتــشــف الــــمــــواهــــب  ‹ هـــــــذا مــا 
العبا  تجد  وعندما  عنه  ستبحث 

اتصل بي  ».
ـــــول، مـــثـــل  ـــــفـــــرب ـــــي ويـــــمـــــلـــــك ل
إدارة  األخــــرى،  الــكــبــرى  األنـــديـــة 
مــكــونــة مـــن الــمــتــخــصــصــيــن فــي 
اكــتــشــاف الـــمـــواهـــب واالســـتـــفـــادة 
مـــن الــمــعــلــومــات بـــاإلضـــافـــة إلــى 

واالستماع. المشاهدة 

كـلـــوب يدخـــل تاريــــخ «الـريـــدز»
لندن- رويترز:

لندن- رويترز:

كالين يغادر ليفربول

هندرسون: فخور بما حققناه

فان دايك: أنا جزء من ليفربول

الظهير  إن  اإلنــجــلــيــزي  لــيــفــربــول  نــــادي  قـــال 
النادي  مع  فترته  سينهي  كالين  ناثانيال  األيمن 
الــتــي اســتــمــرت ٥ ســـنـــوات عــنــدمــا يــنــتــهــي عــقــده 
بنهاية الشهر الجاري.وخاض كالين، الذي انضم 
مع  مباريات   ١٠٣  ،٢٠١٥ في  ساوثهامبتون  من 
مسيرته  عطلت  اإلصــابــات  لكن  ليفربول  فريق 
واكــتــفــى بــخــوض عــشــر مــبــاريــات فــقــط فــي آخــر 
«نشكر  بيان:  في  ليفربول  مواسم.وأعلن  ثالثة 
نــاثــانــيــال عــلــى جــهــوده ونــتــمــنــى لــه الــتــوفــيــق في 
من  الــعــديــد  أن  مضيفا  المستقبلية»،  مسيرته 
في  أيضا  سيغادرون  الــنــادي  أكاديمية  خريجي 
ليفربول  تشكيلة  ضمن  كالين  الشهر.وكان  نهاية 
بموسم  األوروبــــي  الـــدوري  لنهائي  وصــلــت  الــتــي 
أوروبــــا  أبـــطـــال  دوري  ولــنــهــائــي   ٢٠١٥-٢٠١٦

بعامين. بعدها 

ليفربول،  فريق  قائد  هندرسون،  جــوردان  أبــدى 
سعادة بالغة بعدما تأكد تتويج الفريق بلقب الدوري 
اإلنــجــلــيــزي الــمــمــتــاز لــكــرة الـــقـــدم، لــيــكــون التتويج 
له  واألول  تاريخه  فــي  الـــدوري  بلقب  للفريق  الــــ١٩ 
على  تشيلسي  وتغلب  عــامــا.   ٣٠ خــالل  الــــدوري  فــي 
في   ،٢-١ الثاني  المركز  صــاحــب  سيتي،  مانشستر 
إطـــار مــنــافــســات الــمــرحــلــة الــحــاديــة والــثــالثــيــن التي 
شهدت فوز ليفربول على كريستال باالس ٤-صفر، 
حيث  ليفربول  لصالح  الـــدوري  لقب  بذلك  ليحسم 
مانشستر  أمام  نقطة   ٢٣ بفارق  الصدارة  في  يتفوق 

سيتي، وذلك قبل سبع مراحل من نهاية المسابقة.
«سكاي  لشبكة  تصريحات  في  هندرسون  وقــال 
سبورتس» خالل احتفاله مع زمالئه بفريق ليفربول 
بأحد الفنادق، والذي لم يجر الكشف عنه: «إنه أمر 
مــذهــل لــم أرغـــب فــي الــحــديــث بــشــأن التتويج حتى 
هذه اللحظة. وأضاف: «أنا سعيد للغاية ولدي شعور 

رائع، كما أنني فخور بما حققناه».

قال فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول إن فريق 
إلى  اإلنجليزي  الــدوري  نقل  كلوب  يورجن  المدرب 
درجــة أخــرى بعدما توج بطال للبالد ألول مرة في 
مانشستر  ضيفه  على   ٢-١ تشيلسي  عــامــا.وفــاز   ٣٠
سيتي صاحب المركز الثاني لتبدأ احتفاالت ليفربول 
قبل سبع جوالت من النهاية إذ ابتعد بالصدارة بفارق 
٢٣ نقطة. وأبلغ فــان دايــك، وهــو أحــد أبــرز عوامل 
شبكة  الماضية،  شهرا   ١٢ مدار  على  ليفربول  نجاح 
بي.تي سبورت «من المذهل أن أكون جزءا من هذه 
دوري  بلقب  فزنا  الماضي  الموسم  في  المجموعة، 
أبطال أوروبا وهذا العام، خاصة في الدوري الممتاز، 
انتقلنا إلى درجة أخرى كنا محافظين على مستوانا 
ونقوم بعمل جيد».وأضاف: «هذا شعور مذهل من 
لحظة انضمامي ونحن متحدون والجميع جزء من 
تدريب  (مركز  ميلوود  في  العاملين  من  بــدءا  ذلك 
وفاز  بالتأكيد».  والالعبين  أنفيلد  واستاد  ليفربول) 
ليفربول في ٢٨ من ٣١ مباراة في الدوري ويمكنه 
في  نقطة   ١٠٠ البالغ  القياسي  سيتي  رقــم  تحطيم 
عندما   ٢٠١٧-٢٠١٨ في  حققه  والــذي  واحــد  موسم 
احتل الفريق القادم من منطقة مرسيسايد المركز 

الثاني متأخرا بفارق ٢٥ نقطة عن البطل.

 ١٩٨٩-١٩٩٠ في  المحلي  الــدوري  في   ١٨ الـ  لقبه  ليفربول  نال 

أعقاب  فــي  بــدأت  العمر  فــي  المتقدم  الفريق  تــراجــع  بــدايــة  لكن 

كارثة هيلزبره. ويتذكر المدافع السابق ستيف نيكول وجود شعور 

نيكول،  وكتب  الموسم.  بداية  مع  اإلمبراطورية  انهيار  بحتمية 

الذي لعب في صفوف ليفربول من ١٩٨١ إلى ١٩٩٥، في سيرته 

الذاتية: «كنا في بداية التراجع في العام السابق على فوزنا بآخر 

كنا  الــذي  االلتزام  أو  الحماس  بنصف  نلعب  لم  الــدوري  في  لقب 

عليه، لم نكن جيدين -في آخر موسم فزنا فيه بالدوري- مقارنة 

بالعام السابق هذا هو الوقت الذي بدأ فيه (االنهيار)».وقال نيكول 

وأصيب  شخصا   ٩٦ توفي  حين  كيانه،  هزت  هيلزبره  كارثة  إن 

٧٦٦ خـــالل الــــدور قــبــل الــنــهــائــي لــكــأس االتــحــاد اإلنــجــلــيــزي بين 

نونتجهام فورست وليفربول في شيفيلد.

كارثـة هــيلزبـرة أنهــت تفـوق ليفــربـول
ستيف نيكول يؤكد في مذكراته:

لندن- رويترز:

لندن- د ب أ:

لندن- رويترز:

ــــــارت االحــــتــــفــــال فـــــي الــــمــــنــــازل بـــأمـــان ــــــت ــــواعــــد الـــتـــبـــاعـــد االجــــتــــمــــاعــــي واخ ــــق ــــزمــــت ب ــــت ـــر ال ـــي ـــاه ـــجـــم ال

د ي ي ر ومــــرســــيــــســــايــــد م أنفيلد وتسي



اعتزال 
جيريمي ماتيو

ـــــــــي  ـــــــــدول قــــــــــــــرر ال
الـــــفـــــرنـــــســـــي الــــســــابــــق 
جـــيـــريـــمـــي مـــاتـــيـــو أن 
يــضــع حـــــداً لــمــســيــرتــه 
الـــــــكـــــــرويـــــــة، وذلـــــــك 
نـــتـــيـــجـــة إصـــــابـــــة فــي 
الـــركـــبـــة تــــعــــرض لــهــا 
فــــــي الـــــتـــــمـــــاريـــــن مــع 
ســـبـــورتـــيـــنـــج لــشــبــونــة 
ـــغـــالـــي. وكــشــف  ـــرت ـــب ال
المدافع  أن  سبورتينج 
ــبــالــغ مـــن الــعــمــر ٣٦  ال
«اللتواء  تعرض  عاماً، 
قــــــــــاس فــــــــي ركــــبــــتــــه 

اليسرى».   
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دوري  في  المنافس  أورينبورج  نادي  قال 

الدرجة األولى الروسي لكرة القدم إن ستة 

الفريق  طاقم  من  اثنين  بجانب  العبيه  من 

أصيبوا بفيروس كورونا المستجد في ضربة 

مبارياتها  استؤنفت  التي  للمسابقة  جــديــدة 

األســبــوع الــمــاضــي. ولـــم يــحــدد أوريــنــبــورج، 

ــــيــــوم، أســـمـــاء  الــــــذي يــــواجــــه كــــراســــنــــودار ال

الالعبين المصابين لكن جاءت نتائج عينات 

الــتــشــكــيــلــة ســلــبــيــة عــقــب الــخــســارة ١-صفر 

مــن لــوكــومــوتــيــف مــوســكــو. وتــعــثــرت عــودة 

جائحة  بسبب  التوقف  بعد  الروسي  الــدوري 

كوفيد-١٩. وأعلنت رابطة الدوري أن العبي 

أورينبورج في العزل حالياً.

الفيروس 
يضرب نادياً 

ً روسيا

ليفاندوفسكي يستعد لختام موسم رائع
الحالي  الموسم  فعاليات  على  الــيــوم  الستار  إســـدال  مــع 
للدوري األلماني لكرة القدم (بوندزليجا) سيكون البولندي 

ختام  إلى  بحاجة  ليفاندوفسكي  روبرت  الدولي 
معادلة  أراد  إذا  إلــى  بالمعجزة  أشبه  جنوني 
مولر.ولم  جيرد  لألسطورة  القياسي  الرقم 
وهــداف  مهاجم  ليفاندوفسكي  أمـــام  يعد 
أهداف  سبعة  تسجيل  سوى  ميونيخ  بايرن 
فولفسبورج  أمــام  الــيــوم  فريقه  مــبــاراة  فــي 
لــمــعــادلــة الـــرقـــم الــقــيــاســي لــعــدد األهــــداف 
واحــد  مــوســم  فــي  العـــب  أي  يسجلها  الــتــي 
باسم  المسجل  الــرقــم  وهــو  بالبوندزليجا 
مولر برصيد ٤٠ هدفا سجلها في موسم 
هذا  تسجيل  صعوبة  ومــع   .١٩٧١-١٩٧٢
الــعــدد مــن األهـــــداف فــي مـــبـــاراة الــيــوم، 

يبدو أن رقم مولر سيظل صامدا لعام 
المميز  الموسم  رغــم  األقــل  على  آخــر 
اشتهر  الــذي  ليفاندوفسكي  لــروبــرت 
آخر  قياسي  رقــم  مــن  أكــثــر  بتحطيم 

على مدار السنوات الماضية.

برلين- د ب أ: 

أشاد بإنجاز ليفربول.. جوارديوال:

هـــــــنـــــــأ أولــــــــــي 
سولشاير  جونار 
مـــــــــــــــــــــــــــــــــدرب 
ـــــر  ـــــشـــــســـــت مـــــان
منافسه  يونايتد 
لـــيـــفـــربـــول عــلــى 

الــــتــــتــــويــــج بــلــقــبــه 
ـــــــدوري  ـــــــل ل األول 

لكرة  الممتاز  اإلنجليزي 
اعترف  لكنه  عاما   ٣٠ منذ  الــقــدم 

بــأنــه يــتــألــم دائــمــا عــنــد رؤيـــة فريق 

وضمن فريق  بــالــدوري.  آخــر يفوز 

بلقب  الفوز  كلوب  يورجن  المدرب 

مانشستر  خـــســـارة  عــقــب  ــــــدوري  ال

سيتي صــاحــب الــمــركــز الــثــانــي ٢-١ 

أمــــــــــــــام مـــســـتـــضـــيـــفـــه 

تــشــيــلــســي. وتــعــنــي 

الــمــبــاراة  نتيجة 

لـــيـــفـــربـــول  أن 

يــمــلــك فـــارقـــا 

ـــــل  ـــــحـــــي ـــــســـــت ي

يبلغ  تــعــويــضــه 

على  نــقــطــة   ٢٣

ـــــي أقـــــــــرب  ـــــت ســـــي

مـــطـــارديـــه قــبــل سبع 

وقــال  النهاية.  مــن  مــبــاريــات 

عن  صحفي  مؤتمر  فــي  سولشاير 

أي  البداية،  الجمعة «في  أمس  بُعد 

الثانية  الــدرجــة  بــدوري  يفوز  فريق 

ذلــك  يستحق  الــمــمــتــاز  الـــــدوري  أو 

ويستحق التقدير.   

وجه بيب 
جوارديوال 
مـــــــــــــدرب 
نشستر  ما
ــــــي  ــــــت ســــــي

التهنئة إلى 
لــــيــــفــــربــــول 

ومــــــــــــــدربــــــــــــــه 
يــــورجــــن كـــلـــوب بــعــد 

ـــــــدوري  تـــتـــويـــجـــه بـــلـــقـــب ال
مــــرة  ألول  ــــزي  ــــي ــــجــــل اإلن
تحسر  لــكــنــه  عـــامـــا   ٣٠ فـــي 
عـــلـــى بـــعـــض نـــتـــائـــج فــريــقــه 

فـــي بـــدايـــة الــمــوســم وهــو 

مـــــا ســــمــــح لـــمـــنـــافـــســـه 

اللقب  غــيــاب  بــإنــهــاء 

عــن خــزائــنــه. وقــال 

جــــوارديــــوال:«قــــبــــل 

مــوســمــيــن حــســمــنــا 

 ٢٥ ــــفــــارق  الـــلـــقـــب ب

نقطة عن ليفربول ثم 

علينا  اآلن  الفريق  تعافى 

الـــتـــعـــافـــي». وأشــــــار الـــمـــدرب 

اإلســـبـــانـــي إلــــى أنــــه فــخــور بــفــريــقــه الـــذي 

في  المقبلة  الجولة  في  ليفربول  يستضيف 

العبيه  على  يجب  وأنـــه  يوليو  مــن  الــثــانــي 

التعلم من األخطاء.

سولشاير: أشعر باأللم لفوز ليفربول بالدوري
ســـــنتــعــلــم من أخـــطــــائنا

لندن- رويترز:

لندن- رويترز: 
ي 

ـه 
وري 

ة لك تاز

أمــــــــــــــام

تــش

ن

سـ

مـــطـــا
ى

ول 
ربــــــــــــــه 

فـــي ب

م

ن

تعاف

اف ت ال

موسكو- رويترز: 

لشبونة- أ ف ب: 

آل  إبراهيم  بن  سلمان  الشيخ  أكد 
خليفة رئيس االتحاد اآلسيوي لكرة 
القدم أن اختيار أستراليا ونيوزيلندا 
الســتــضــافــة كـــأس الــعــالــم لــلــســيــدات 
٢٠٢٣ من قبل االتحاد الدولي للعبة 
الــثــقــة  عــلــى  آخــــر  دلـــيـــل  هـــو   FIFA
ــا عــلــى اســتــضــافــة  بـــقـــدرة قــــارة آســي

البطوالت العالمية.
وأضـــاف: «مــن خــالل نجاح ملف 
أكــدت  ونيوزيلندا  أستراليا  ترشيح 
قـــــارة آســـيـــا أنـــهـــا تــمــتــلــك الــحــمــاس 
ـــقـــدرة عــلــى اســتــضــافــة  والــرغــبــة وال
أهم البطوالت العالمية، كما ستثبت 
قارة آسيا ذلك في كأس العالم قطر 
٢٠٢٢»، وهنأ رئيس االتحاد اآلسيوي 
اختيارهما  بعد  ونيوزيلندا  أستراليا 
مـــن أجــــل اســتــضــافــة كــــأس الــعــالــم 
الــدولــي  االتــحــاد  مجلس  قــرر  حيث 
لــكــرة الـــقـــدم خـــالل اجــتــمــاعــه منح 
ألستراليا  البطولة  استضافة  شــرف 

ونيوزيلندا، بعد منافسة مع كولومبيا. 
وأوضــــــح: يــمــكــن أن نــحــتــفــل بــيــوم 
وبلحظة  النسائية،  القدم  لكرة  رائع 
تــاريــخــيــة مــن خـــالل إقــامــة بطولة 
بــالــتــشــارك بــيــن اتــحــاديــن قــاريــيــن، 
أصدقائنا  مــع  للعمل  نتطلع  ونــحــن 
وجــيــرانــنــا فـــي اتـــحـــاد أوقــيــانــوســيــا 
االتحادين  مع  وكذلك  القدم،  لكرة 
القدم  لكرة  األسترالي والنيوزيلندي 

في  بطولة  أفــضــل  تنظيم  أجــل  مــن 
ولفت  للسيدات.  العالم  كــأس  تاريخ 
هذه  أن  إلى  اآلسيوي  االتحاد  رئيس 
فيها  ستقام  التي  األولــى  المرة  هي 
الــبــطــولــة فــي الــنــصــف الــجــنــوبــي من 
سيساهم  أمر  وهو  األرضية،  الكرة 
فــي تطوير اللعبة فــي كــل مــن قــارة 
وكذلك  الباسيفيك،  ومنطقة  آسيا 
عالمياً، مضيفا: «نحن نشعر أن هذا 

كان الخيار األنسب لهذه النسخة من 
سعداء  ونحن  للسيدات،  العالم  كأس 
بموافقة مجلس االتحاد الدولي على 
ذلك». وستقام النسخة التاسعة من 
يوليو  شهري  في  العالمية  النهائيات 
مــدن  ســبــع  فـــي   ٢٠٢٣ وأغـــســـطـــس 
على  نيوزيلندية،  وخمس  أسترالية 
للمباراة  مــســرحــاً  سيدني  تــكــون  أن 

النهائية.

كواالمبور- قنا: 

الحالي  الموسم  عاليات 
زليجا) سيكون البولندي 
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الدوحة - [: 

الجمعة  أمس  ليلة  شهدت 

مفاجأة سارة لعشاق الدوري 

اإليـــطـــالـــي لـــكـــرة الـــقـــدم في 

مـــنـــطـــقـــة الـــــشـــــرق األوســــــط 

ـــا عــنــدمــا  ـــقـــي وشـــــمـــــال إفـــري

ـــنـــت مـــجـــمـــوعـــة قـــنـــوات  أعـــل

اإلعــالمــيــة   SPORT beIN

ــــعــــودة الـــفـــوريـــة لــبــث  عــــن ال

مباريات البطولة.

وبــــمــــجــــرد هــــــذا اإلعــــــالن 

 beIN مـــجـــمـــوعـــة  قـــــامـــــت 

مع  يوفنتوس  مــبــاراة  بــإذاعــة 

فريق ليتشي

والتي انطلقت في الحادية 

عــشــرة إال الـــربـــع مـــن مــســاء 

أمــــــس عـــلـــى مـــلـــعـــب ألـــيـــانـــز 

ســـــتـــــاديـــــوم، وذلــــــــك ضــمــن 

مــنــافــســات الــجــولــة رقـــم ٢٨ 

من الدوري اإليطالي.

وكـــانـــت مــجــمــوعــة قــنــوات 

اإلعــالمــيــة   SPORT beIN

األسبوع  لمشتركيها  اعتذرت 

الـــــمـــــاضـــــي عــــــن عــــــــدم بــث 

مــبــاريــات الــــدوري اإليــطــالــي 

أســـبـــابـــاً  هـــنـــاك  إن  وقــــالــــت 

استمرار  دون  حالت  قانونية 

لجميع  اعتذاراً  وقدمت  البث 

بمواصلة  وعد  مع  مشتركيها 

الــجــهــود لــالســتــمــرار فــي بث 

المحتوى الرياضي المشوق.

القدم  كرة  عشاق  وتفاعل 

بشكل عام والدوري اإليطالي 

مع  أمــس  ليلة  خــاص  بشكل 

البطولة  مباريات  عودة  خبر 

البنفسجية  شاشة  إلى  القوية 

وشــــهــــدت مــــواقــــع الـــتـــواصـــل 

االجــتــمــاعــي انـــتـــشـــاراً ســريــعــاً 

لهذا الخبر.

ولـــــــــم تـــــتـــــأخـــــر شـــــاشـــــات 

عـــن   SPORT beIN

متابعيها حيث كانت حاضرة 

بــمــجــرد اإلعــــالن عــن الخبر 

لمباراة  الــخــاص  بــاالســتــوديــو 

يــوفــنــتــوس مــتــصــدر جـــدول 

ليتشي  فـــريـــق  مـــع  الــتــرتــيــب 

صاحب المركز الثامن عشر.

وقــــدم االســتــوديــو الــمــذيــع 

الــمــتــألــق عــبــد الــعــزيــز النصر 

ومـــعـــه مـــن فـــريـــق الــتــحــلــيــل 

دياب  طارق  المتميز  الثنائي 

ووائل جمعة.

تــــجــــدر اإلشـــــــــارة إلـــــى أن 

فوجئوا   «beIN“ مشتركي 

األسبوع الماضي بعدم عرض 

مــبــاريــات الــــدوري اإليــطــالــي 

من  ألكــثــر  دام  انــتــظــار  بــعــد 

تعليق  نــتــيــجــة  أشـــهـــر  ثـــالثـــة 

التي  األزمــــة  بسبب  الــبــطــولــة 

فيروس  وبــاء  انتشار  أحدثها 

كورونا.

beIN SPORTS تعيد األضواء للكالتشيو
أعلنت لمشتركيها خبر العودة لبث المباريات 

ً

الخليفي يدعم أسرة أحمد راضي

الدوحه ـ [: 

أشـــــارت وســـائـــل اإلعـــــالم الــعــراقــيــة خــــالل الــيــومــيــن 
باريس  نادي  رئيس  الخليفي  ناصر  قيام  عن  الماضيين 
 SPORT beIN سان جيرمان، رئيس مجموعة قنوات
العراقية  الــقــدم  كـــرة  نــجــم  عــائــلــة  إلـــى  مــبــادرة  بتقديم 
بمرض  وفاته  من  قليلة  أيــام  بعد  راضــي  أحمد  الراحل 
تصريحات  الــتــقــاريــر  هــذه  وتناقلت  المستجد.  كــورونــا 
العاصمة  في   SPORT beIN قنوات مراسل  ريــاح  علي 
العراقية بغداد والتي أعلن فيها عن هذه المباردة مؤكداً 
أسرة  عن  التخفيف  إلــى  خاللها  من  سعى  الخيلفي  أن 
راضي معنوياً ونفسياً. وقال رياح أيضاً أن هناك مبادرة 
أخرى ستقدم من قبل الخليفي إلى عائلة أحمد راضي 

خالل الفترات المقبلة.

آسيا ستثبت قـدرتها في تنظيم مونديال ٢٠٢٢
عقب حسم لقب البريميرليجبعد فوز أستراليا ونيوزيلندا بتنظيم مونديال السيدات.. رئيس االتحاد القاري:

لندن- د ب أ:

 غمرت الفرحة العارمة 

العــــبــــي لــــيــــفــــربــــول عــقــب 
ـــهـــاء مـــــبـــــاراة تــشــيــلــســي  ـــت ان
ومـــانـــشـــســـتـــر ســـيـــتـــي فــي 
الدوري اإلنجليزي الممتاز 
لكرة القدم، والتي حسمت 
ـــفـــربـــول بــلــقــب  ـــي ـــويـــج ل ـــت ت
ــتــظــار دام  الــــــدوري بــعــد ان
تشيلسي  وتغلب  عــامــا.   ٣٠
عـــلـــى مـــانـــشـــســـتـــر ســيــتــي، 
ـــمـــركـــز الـــثـــانـــي  صـــاحـــب ال
الحادية  المرحلة  في   ٢-١
فوز  شهدت  التي  والثالثين 
لــيــفــربــول عــلــى كــريــســتــال 
ليحسم  ٤-صفر،  بـــــاالس 
لصالح  الدوري  لقب  بذلك 
في  يتفوق  حيث  ليفربول 
نقطة   ٢٣ بــفــارق  الــصــدارة 
أمــــــام مــانــشــســتــر ســيــتــي، 
وذلـــــك قــبــل ســبــع مــراحــل 
وتابع  المسابقة.  نهاية  من 
العبو ليفربول المباراة في 
أحد الفنادق، والذي لم يتم 
لتفادي  اسمه  عن  االفصاح 

احـــــتـــــشـــــاد الـــمـــشـــجـــعـــيـــن، 
وبـــمـــجـــرد إطـــــالق الــحــكــم 
استاد  فــي  النهاية  صــافــرة 
«ســـــتـــــامـــــفـــــورد بـــــريـــــدج» 

العبي  احــتــفــاالت  انطلقت 
توج  الذي  باللقب  ليفربول 
بــه الــفــريــق آخـــر مـــرة في 

عام ١٩٩٠.

فندق «سري» يستضيف احتفاالت ليفربول

كورونا يهدد كأس أمم إفريقيا

كيب تاون- رويترز:

 ربــمــا يبحث االتـــحـــاد اإلفــريــقــي لــكــرة الــقــدم خــالل 
اجتماعه في األسبوع المقبل إمكانية تأجيل نهائيات كأس 
استمرار  ظل  في   ٢٠٢١ الشعبية  للعبة  اإلفريقية  األمــم 
أزمـــة فــيــروس كــورونــا. ومــن الــمــقــرر انــطــالق نهائيات 

البطولة في التاسع من يناير المقبل.  

ثالثة العبين 
يغادرون 

وست هام 

أ: ب  د  لندن- 

وســت  ــــادي  ن أكــــد   
هـــــــــام اإلنـــــجـــــلـــــيـــــزي 
أن  ــــــقــــــدم،  ال لـــــكـــــرة 
ثــــــــــالثــــــــــة العــــــبــــــيــــــن 
ســـــــيـــــــرحـــــــلـــــــون عــــن 
تنتهي  عندما  النادي 
 ٣٠ يــــــوم  عــــقــــودهــــم 

. نيو يو
ورفــــــــــــــض بــــابــــلــــو 
زابـــالـــيـــتـــا وكـــارلـــوس 
ســـانـــشـــيـــز والـــمـــدافـــع 
ـــمـــي  ـــري الـــــــشـــــــاب جـــي
من   ً عــروضــا نــجــاكــيــا 

لنادي.  ا
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