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الروزنامة الدولية تفاجئ العنابيالروزنامة الدولية تفاجئ العنابي
الهاجري: أتغلب على 
اإلصابة بالمعنويات

الكشف عن برنامج 
بطوالت السلة

كلوب يرفض 
تفكيك ليفربول

٨٨ صفحات صفحات  

رئيس التحرير: عبدا� غانم البنعلي المهندي االثنين 8 ذو القعدة 1441هـ - 29 يونيو 2020م - العدد (13932)رئيس مجلس اإلدارة: عبدا� بن خليفة العطية

أرسنال وتشيلسي إلى مربع الكأس

قاد البديل روز باركلي فريقه تشيلسي إلى الدور نصف النهائي 
هدف  بتسجيله  الــقــدم،  بكرة  اإلنجليزي  االتــحــاد  كــأس  لمسابقة 
المباراة الوحيد في مرمى المضيف ليستر سيتي ضمن ربع النهائي. 
على  الــفــائــزيــن  وأرســنــال  يونايتد  مانشستر  إلــى  تشيلسي  وانــضــم 

نوريتش سيتي وشيفيلد يونايتد على التوالي بنتيجة واحدة ٢-١.

قديورة يعود للغرافة

 وصــل إلــى الــدوحــة يــوم أمــس األحــد 
العــــــب  الــــغــــرافــــة، الــــجــــزائــــري عــــدالن 
مــن لــنــدن بــعــد شفائه  قـــديـــورة قـــادمـــاً 
في  أجراها  التي  الجراحية  العملية  من 
البريطانية  العاصمة  مستشفيات  أحــد 
الرسمي  الموقع  وذكر  أشهر.  ثالثة  قبل 
لــفــتــرة  ســيــخــضــع  قــــديــــورة  أن  لـــلـــنـــادي 
كما  يـــومـــاً،   ١٤ لــمــدة  الــصــحــي  الــحــجــر 
لعودته  تمهيداً  الــعــالج  برنامج  سيكمل 
ـــعـــد فــــتــــرة غــــيــــاب بــســبــب  لـــلـــمـــالعـــب ب
اتفاق  عن  أيضاً  النادي  وأعلن  اإلصابة. 
ـــقـــدم عــلــى خــــوض ثــالث  جـــهـــاز كــــرة ال
الحالي  المعسكر  خــالل  وديــة  مباريات 
من  السادس  في  األهلي  لقاء  من  بداية 
قطر  وأخــيــراً  يوليو،   ١٣ والــريــان  يوليو 

يوم ١٦ يوليو.

متابعة - صابر الغراوي: 

متابعة - حسام نبوي: 

ليفربول يفتح الطريق ألنديتنا 
33البعـيدة عن التتويـج

خليفة بن ثامر والشمالن يترشحانحسم األمور قبل عمومية النادي المرتقبة

ـــنـــاف يـــوم  ـــئ حــــــددت مــحــكــمــة االســـت
الـــــســـــادس مــــن يـــولـــيـــو الــمــقــبــل 

مــــوعــــداً لــلــبــت فـــي قــضــيــة 
نـــــــــــــادي الــــــمــــــرخــــــيــــــة ، 

سواء  بالحكم  والنطق 
بــــرفــــض االســـتـــئـــنـــاف 
الـــــذي تـــقـــدم بـــه عــلــي 
الــــمــــســــيــــفــــري رئـــيـــس 

الـــــنـــــادي عـــلـــى الــحــكــم 
مؤسسة  مــن  صـــدر  الـــذى 

قـــطـــر لـــلـــتـــحـــكـــيـــم الـــريـــاضـــي 
بــتــمــكــيــن الــمــجــلــس الــســابــق مـــن الــعــودة 
مــبــارك  بــعــدهــا  لــيــتــوجــه  الـــنـــادي  إلدارة 
الــنــعــيــمــي لــمــحــكــمــة الــتــنــفــيــذ الســـتـــالم 
الــنــادي، أو قــبــول االســتــئــنــاف، وهــو ما 
المجلس  مصير  ليتحدد  الحميع  ينتظره 

الــحــالــي ســــواء بــاالســتــمــرار أو الــرحــيــل 
تقدم  قــد  الــمــســيــفــري  عــلــي  أن  خــاصــة، 
لــدورة  الــنــادي  لرئاسة  ترشحه  بـــأوراق 
رئــــاســــيــــة جـــــديـــــدة تـــمـــتـــد حــتــى 
الجمعية  تُعقد  حيث   ،٢٠٢٤
الــعــمــومــيــة فــــي الـــســـادس 
المقبل،  يوليو  من  عشر 
ــــي ســـيـــتـــم خــاللــهــا  ــــت وال
ونائب  الرئيس  انتخاب 
الـــرئـــيـــس، حــيــث تــرشــح 
تضم  بــقــائــمــة  الــمــســيــفــري 
يشغل  الــــذي  الــكــعــبــي  صــالــح 
حالياً  الــنــادي  عــام  مدير  منصب 

للرئيس. نائباً  ليكون 
وكــــان الــمــجــلــس األعـــلـــى لــلــقــضــاء قد 
أجـــل الــجــلــســات بــســبــب تــفــشــي فــيــروس 
الجلسات  ويــحــدد  يعود  أن  قبل  كــورونــا 

القيود. تخفيف  إطار  في  جديد  من 

تقّدم الشيخ خليفة بن ثامر آل ثاني، رئيس نادي 
لفترة  الــنــادي  لرئاسة  ترشحه  بـــأوراق  الخريطيات 
القائمة  في  ومعه   ٢٠٢٤ حتى  تمتد  جديدة  رئاسية 
بعد  الرئيس  نائب  لمنصب  الشمالن  عبداهللا  جمال 
اعتذار الدكتور هادي جار اهللا البريدي نائب الرئيس 
الــحــالــي عــن الــتــرشــح. وكـــان نـــادي الــخــريــطــيــات قد 
من  ابــتــداء  لالنتخابات  الترشح  بــاب  فتح  عــن  أعلن 
بتاريخ  العمومية  الجمعية  تــكــون  أن  عــلــى   ، أمـــس 
الرسمي  الــــدوام  نهاية  حتى  ويستمر  أغسطس   ١١
للنادي يوم الثالثاء السابع من يوليو القادم ، وقد تم 
تحديد الرابع من أغسطس كآخر يوم لتسديد رسوم 

العديد  فيها  ويناقش  للعضوية.  السنوية  االشــتــراك 
مــن المواضيع الــمــدرجــة بــجــدول األعــمــال وأبــرزهــا 
انتخاب رئيس ونائب رئيس النادي للدورة االنتخابية 

شــؤون  لجنة  وتشكيل   ،٢٠٢٠/ ٢٠٢٤
واعتماد  واالنــتــخــابــات  العضوية 

الــخــطــة االســتــراتــيــجــيــة الــتــي 
والنظر  الــرئــيــس،  يــقــدمــهــا 

فــــــــي الــــــمــــــســــــائــــــل الــــتــــي 
متى  األعــضــاء  يقترحها 

كــــانــــت مـــقـــدمـــة قــبــل 
الجمعية  اجــتــمــاع 
العمومية بعشرة 

أيام على األقل.

فتح باب الترشح النتخابات الخريطياتالحكم في قضية المرخية ٦ يوليو

لندن- أ ف ب:

ترصـد نســخـة 
البوندزليـــجـــا 

االستثنائية

قــبــل  صــعــبــة  مــهــمــة  األول  الــعــنــابــي  تــنــتــظــر 

انـــطـــالق واســـتـــكـــمـــال الــتــصــفــيــات الـــمـــزدوجـــة 

أكــتــوبــر   ٢٠٢٣ وآســـيـــا   ،٢٠٢٢ الـــعـــالـــم  لـــكـــأس 

 FIFA ـــ  ال كــشــف  أن  بــعــد  الــمــقــبــلــيــن،  ونــوفــمــبــر 

الموسم  من  تبقى  لما  الدولية  الروزنامة  عن 

ودية  مباريات  إقامة  من  تجعل  والتي  الحالي، 

الصعوبة،  في  غاية  أمــراً  سبتمبر  في  للعنابي 

األخرى  للمنتخبات  ولكن  للعنابي،  فقط  ليس 

عــدم  بسبب  الــلــعــب  عــدم  عــن  تــعــتــذر  قــد  والــتــي 

باستثناء  الــقــارات  لجميع  مــبــاريــات  أي  إدراج 

سبتمبر  شــهــر  فــي  الــجــنــوبــيــة  وأمــريــكــا  أوروبـــا 

الــمــتــبــقــيــة  الـــروزنـــامـــة  عـــن   FIFA الــــ  وكـــشـــف 

مــن عــمــر الــمــوســم الــحــالــي الــذي عــانــى فــي كل 

أنــحــاء الــعــالــم بــســبــب انــتــشــار فــيــروس كــورونــا 

ـــذي أســفــر عــن قــــرارات تــأجــيــل الــتــصــفــيــات  وال

ـــمـــاضـــي وحــســب  الــــمــــزدوجــــة مـــنـــذ أكـــتـــوبـــر ال

سوف  سبتمبر  شهر  فــإن  الجديدة  الــروزنــامــة 

يــشــهــد مـــبـــاراتـــيـــن لـــقـــارتـــي أوروبـــــــا وأمـــريـــكـــا 

بما  األخــرى  الــقــارات  تستطيع  ولــن  الجنوبية، 

سواء  دولية  مباراة  أي  خوض  آسيا  قارة  فيها 

أكانت ودية أو رسمية ضمن (أيام الفيفا) وفي 

لجميع  مــبــاراتــان  هــنــاك  ســتــكــون  أكــتــوبــر  شــهــر 

مــبــاريــات  و٣  أكــتــوبــر،  و١٣   ٨ يــومــي  الـــقـــارات 

ــيــة، وفــــي نــوفــمــبــر  ألوروبــــــا وأمـــريـــكـــا الــجــنــوب

ســتــكــون هــنــاك مــبــاراتــان لــجــمــيــع الـــقـــارات و٣ 

 FIFA مــبــاريــات ألوروبـــا وتــعــود روزنــامــة الـــ

حيث   ،  ٢٠٢١ مارس  من  اعتباراً  طبيعتها  إلى 

وفي  فــقــط،  مــبــاراتــيــن  الــقــارات  جميع  تــخــوض 

القارات،  لكل  مباريات   ٤ هناك  ستكون  يونيو 

الجنوبية  وأمــريــكــا  ألوروبـــا  فــقــط  ومــبــاراتــان 

في  لطبيعتها  أخـــرى  مــرة  الــروزنــامــة  وتــعــود 

كل  بــخــوض   ٢٠٢١ ونوفمبر  وأكــتــوبــر  سبتمبر 

كل  في  فقط  مباراتين  القارات 

الثالثة.   األشهر  هذه  من  شهر 

الدوحة -[: 

ــش ــجــالدي ــن وب ــد  ــن ــه ال مـــواجـــهـــة  ــل  ــب ق ـــــة  ودي ـــات  ـــاري مـــب أي  يـــخـــوض  ـــن  ل مــنــتــخــبــنــا 
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الدوحة -[ :

أصدرها الـ FIFA في الطريق الستكمال التصفيات المزدوجة



٢٢
االثنين 8 ذو القعدة 1441هـ - 29 يونيو 2020م - العدد (13932)

الروزنامة الدولية  الجديدة  تفاجــئ العـــنابي
ال تتضمن أي مباريات دولية ودية أو رسمية لمنتخبات آسيا خالل سبتمبر

وبــــنــــجــــالديــــش ــــد  ــــن ــــه ال مـــــواجـــــهـــــة  ــــل  ــــب ق ـــــــــة  ودي ـــــات  ـــــاري ـــــب م أي  خـــــــوض  ـــع  ـــطـــي ـــســـت ي لــــــن  ـــا  ـــن ـــتـــخـــب مـــن
ـــال ـــدي ـــمـــون ـــل ـــخـــب ل ـــت ـــمـــن ـــة لـــتـــجـــهـــيـــز ال ـــي ـــم ـــال ـــــات ع ـــــاري ـــات لـــبـــرنـــامـــج قــــــوي ومـــــب ـــي ـــف ـــص ـــت نـــحـــتـــاج بـــعـــد ال

 تنتظر العنابي األول مهمة 
واستكمال  انطالق  قبل  صعبة 
لكأس  الــمــزدوجــة  التصفيات 
 ٢٠٢٣ ـــا  وآســـي  ٢٠٢٢ الـــعـــالـــم 
المقبلين،  ونــوفــمــبــر  أكــتــوبــر 
عــن  الـــفـــيـــفـــا  كـــشـــف  أن  بـــعـــد 
تبقى  لما  الدولية  الــروزنــامــة 
مــن الــمــوســم الــحــالــي، والــتــي 
تــجــعــل مـــن إقـــامـــة مــبــاريــات 
ودية للعنابي في سبتمبر أمًرا 
غاية في الصعوبة، ليس فقط 
للمنتخبات  ولــكــن  لــلــعــنــابــي، 
عن  تعتذر  قد  والتي  األخــرى 
إدراج  عدم  بسبب  اللعب  عدم 
الــقــارات  لجميع  مــبــاريــات  أي 
ـــــــا وأمــريــكــا  بــاســتــثــنــاء أوروب
سبتمبر  شــهــر  فــي  الــجــنــوبــيــة 
الروزنامة  عن  الفيفا  وكشف 
الــمــتــبــقــيــة مـــن عــمــر الــمــوســم 
الــحــالــي الـــــذي عـــانـــي فـــي كل 
أنـــحـــاء الــعــالــم بــســبــب انــتــشــار 
أسفر  والــذي  كورونا  فيروس 
عن قرارات تأجيل التصفيات 
الـــــمـــــزدوجـــــة مــــنــــذ أكـــتـــوبـــر 
الــمــاضــي وحــســب الــروزنــامــة 
سبتمبر  شــهــر  فـــإن  الــجــديــدة 

لقارتي  مباراتين  يشهد  سوف 
ـــــا وأمــريــكــا الــجــنــوبــيــة،  أوروب
ولن تستطيع القارات األخرى 
بــمــا فــيــهــا قــــارة آســيــا خــوض 
أي مــبــاراة دولــيــة ســواء كانت 
(أيــام  ضمن  رسمية  أو  وديــة 
الــفــيــفــا) وفــــي شــهــر أكــتــوبــر 
ســـتـــكـــون هــــنــــاك مــــبــــاراتــــان 
لـــجـــمـــيـــع الــــــقــــــارات يــــومــــي ٨ 
مــبــاريــات  و٣  أكـــتـــوبـــر،  و١٣ 
الجنوبية،  وأمــريــكــا  ألوروبــــا 
هناك  ســتــكــون  نوفمبر  وفـــي 
مــــبــــاراتــــان لــجــمــيــع الــــقــــارات 
و٣ مــبــاريــات ألوروبــــا وتــعــود 
طبيعتها  إلــى  الفيفا  روزنــامــة 
 ٢٠٢١ مــــــارس  مــــن  اعــــتــــبــــاًرا 
الــقــارات  جميع  تخوض  حيث 
مــبــاراتــيــن فــقــط، وفـــي يونيو 
ســتــكــون هـــنـــاك ٤ مــبــاريــات 
لكل القارات، ومباراتين فقط 
ألوروبــــــا وأمــريــكــا الــجــنــوبــيــة 
أخرى  مرة  الروزنامة  وتعود 
لطبيعتها في سبتمبر وأكتوبر 
كل  بــخــوض   ٢٠٢١ ونــوفــمــبــر 
القارات مباراتين فقط في كل 
الثالثة  األشهر  هذه  من  شهر 
وحـــســـب روزنــــامــــة اآلســـيـــوي 
آسيا  منتخبات  فـــإن  والــفــيــفــا 

الوطني  منتخبنا  بينها  ومــن 

سوف تخوض مباراتين فقط 

التصفيات  ضمن  أكتوبر  فــي 

الـــــمـــــزدوجـــــة، حـــيـــث يــلــتــقــي 

وبنجالديش  الهند  مع  العنابي 

وبـــالـــتـــالـــي  أكــــتــــوبــــر،  و١٣   ٨

لــن تــكــون هــنــاك بــالــتــالــي أي 

تجريبية  أو  وديــــة  مــبــاريــات 

حسن  العنابي  صـــادف  إذا  إال 

الــحــظ ووجــــد مــنــتــخــبَــا يــريــد 

اللعب أول سبتمبر قبل لقائه 

نوفمبر  وفي  بالهند  الهند  مع 

ستكون هناك مباراتين ضمن 

لكن  المونديالية،  التصفيات 

الــعــنــابــي ســتــكــون لـــه مـــبـــاراة 

واحــــدة وأخــيــرة أمـــام عمان 

بعدها  نوفمبر،   ١٢ بمسقط 
ــــة دولــيــة  خــــوض مـــبـــاراة ودي
ــــامــــة الــفــيــفــا ١٧  حــســب روزن
نوفمبر من المؤكد أن العنابي 
المرحلة  في  مطالبًا  سيكون 
الــقــادمــة بــاالســتــعــداد الــقــوي، 
ولـــم  الـــــظـــــروف،  شــــــاءت  إذا 
مـــبـــاراة  أي  خـــــوض  يــســتــطــع 
ودية قبل استكمال التصفيات 

المزدوجة.

برنامج جديد  
هناك  أن  أيًضا  المؤكد  من 
بــــرنــــامــــًجــــا وخــــطــــة جـــديـــدة 
لــلــعــنــابــي بــعــد تــأهــلــه إن شــاء 
 ،٢٠٢٣ آسيا  نهائيات  إلى  اهللا 
ــــــن يــــكــــمــــل مــــشــــوار  حــــيــــث ل
التصفيات المونديالية حتى لو 
تأهل  كونه  مجموعته  تصدر 
مــبــاشــرة إلــى مــونــديــال ٢٠٢٢ 
بــوصــفــه الــمــنــظــم وقـــد أصبح 
اإلســبــانــي  ومـــدربـــه  منتخبنا 
بالبحث  مــطــالــبــيــن  ســانــشــيــز 
وبطوالت  قوية  مباريات  عن 
ـــارا مــــن نــوفــمــبــر  ـــب وديــــــة اعـــت
المقبل وحتى مشاركته الثانية 
 ٢٠٢١ أمريكا  كوبا  بطولة  في 
فلن  الفيفا  روزنــامــة  وحسب 
تــكــون الــفــرصــة مــتــاحــة أمــام 

ـــخـــوض مـــبـــاريـــات  الـــعـــنـــابـــي ل
وديــــة قــويــة ضــمــن روزنــامــة 
 ٢٠٢١ مــــارس  فـــي  إال  الــفــيــفــا 
فــــقــــط (مـــــــبـــــــاراتـــــــان)، وهــــو 
عــــــدد غـــيـــر كــــــاف لــمــنــتــخــب 
أكبر  الستضافة  بقوة  يستعد 
بـــطـــولـــة كــــرويــــة فــــي الــعــالــم 
مستضيًفا  يــكــون  أن  ويـــريـــد 
تليق  مستويات  ويــقــدم  جــيــًدا 
بالتنظيم القطري وبالمالعب 
ــيــة الــعــالــمــيــة الــتــي  ــال الــمــونــدي
تحتضن هذا الحدث التاريخي 
العديد  هناك  أن  المؤكد  مــن 
مــــــن الــــخــــطــــط والـــــبـــــرامـــــج 
وإدارة  ســانــشــيــز  يــعــكــف  الــتــي 
الــمــنــتــخــبــات عـــلـــى دراســـتـــهـــا 
لــتــنــفــيــذهــا بــعــد آخــــر مـــبـــاراة 
رسمية دولــيــة مــع عــمــان في 
مسقط ١٢ نوفمبر خاصة أن 
مــصــيــر غـــرب آســيــا غــامــض، 
وقـــــد ال تــــقــــام وربــــمــــا تــقــام 
المحليين  الالعبين  أو  البدالء 
وبالتالي  الــروزنــامــة  لضغوط 
لن تكون مفيدة للعنابي الذي 
عالمية  مستويات  عن  يبحث 
طريقه  فــي  معها  لالحتكاك 
كوبا  مثل   ٢٠٢٢ مونديال  إلى 

أمريكا .

متابعة- بالل قناوي

لــجــنــة  تــعــلــن  أن  يــنــتــظــر 
شــــــؤون الـــعـــضـــويـــة بـــالـــنـــادي 
األهـــــــــــلـــــــــــي عـــــــــــن قـــــائـــــمـــــة 
الـــمـــرشـــحـــيـــن النـــتـــخـــابـــات 
ــــــادي خـــــــالل الــجــمــعــيــة  ــــــن ال
العمومية العادية التي ستعقد 
خالل  المقبل  يوليو   ٢٥ يــوم 
يكون  وقــد  المقبلة  الساعات 
ـــــك بــعــد االنــتــهــاء  الـــيـــوم وذل
مــــن عــمــلــيــة بـــحـــث مــلــفــات 
الـــقـــائـــمـــتـــيـــن الــمــرشــحــتــيــن 
لـــدخـــول االنـــتـــخـــابـــات وهــمــا 
المرشح  المال  عبداهللا  قائمة 
لــــلــــرئــــاســــة ومـــــعـــــه مــحــمــد 
ـــا وخـــالـــد  الــمــصــطــفــوي نـــائـــبً
ثاني المرشح للرئاسة ومعه 
ـــا. وتــشــيــر  نـــاصـــر ثـــانـــي نـــائـــبً
األمـــــور إلــــى أنــــه تـــم اعــتــمــاد 
التنافس  لــخــوض  القائمتين 
بـــيـــنـــهـــمـــا خـــــــالل الــجــمــعــيــة 
ال  وأنــه  المرتقبة،  العمومية 

عملية  فــي  عــوائــق  أي  تــوجــد 
الترشح بالنسبة لهما.

الماضية  األيــــام  وشــهــدت 
ظـــهـــور بــعــض الـــعـــوائـــق مثل 
تــــقــــدم خــــالــــد ثــــانــــي بــطــعــن 
عــلــى تــرشــح عــبــد اهللا الــمــال 
لجنة  أعضاء  أحد  كان  لكونه 
الــعــضــويــة واالنـــتـــخـــاب الــتــي 
االنتخابات  ملفات  تفحص 
الترشح  قبل  منها  واســتــقــال 
يـــبـــطـــل  األمـــــــــــر  هـــــــــذا  وأن 
عـــمـــل الـــلـــجـــنـــة لــــكــــون عـــدد 

وفًقا  ثالثة  عن  قل  األعــضــاء 
الرحمن  عبد  ولكن  للقانون 
الــــدوســــري مــســتــشــار وزيـــر 
الــثــقــافــة والـــريـــاضـــة أوضـــح 
على  يــؤثــر  ال  األمــــر  هـــذا  أن 
ترشح  وبالتالي  االنــتــخــابــات 

المال.
كانت  الثاني  االتــجــاه  وفــي 
هناك بعض األنباء عن وجود 
ثاني  خالد  قائمة  على  طعن 
لـــكـــونـــه لــــم يـــســـدد اشـــتـــراك 
الـــنـــادي مــنــذ ســـنـــوات ولــكــن 

طــبــًقــا لــالئــحــة الــعــضــويــة في 
من   ١١ الــمــادة  وأن  األنــديــة 
النظام األساسي للنادي تعفي 
العضو الرياضي الذي اكتسب 
الــعــضــويــة الــعــامــة مــن ســداد 
الـــرســـم الــمــقــرر لــالشــتــراك 

السنوي للعضوية العاملة.
وبــالــتــالــي تــم إعــفــاء خالد 
ثاني وناصر ثاني المرشحين 
ــــتــــخــــابــــات مــــــن ســــــداد  لــــالن
الرسوم من قبل لجنة شؤون 
الــعــضــويــة واالنــتــخــاب وذلــك 

قــــبــــل تـــرشـــحـــهـــمـــا لـــخـــوض 
االنتخابات.  

ومـــــن خـــــالل هـــــذا األمــــر 
سليمتين  الــقــائــمــتــان  تصبح 
ــــنــــافــــســــان فـــي  ــــت وســـــــــــوف ت

االنتخابات. 
ومـــن نــاحــيــة أخــــرى نشر 
النادي األهلي فيديو إرشادي 
لــه عــلــى مــوقــع تــوتــيــر وذلــك 
اإلرشادية  التعليمات  لتقديم 
الموظفون  يتبعها  سوف  التي 
بالنادي خالل الفترة المقبلة.  

اليوم اعـتماد قـائمتي انتخـابات األهـلـي
بعد التأكد من سالمة موقفيهما في الترشح

متابعة – رجائي فتحي :

يواصل تحضيراته القوية يوميًا

يسعى الفريق األول للكرة بنادي الدحيل 
للعودة  اســتــعــداًدا  أوراقـــة  كــل  تجهيز  إلــى 
 ٢٤ في  الــدوري  بطولة  الستئناف  القوية 
الجهاز  يعمل  حــيــث  الـــقـــادم،  الــشــهــر  مــن 
الــفــنــي بــقــيــادة الــمــغــربــي ولــيــد الــركــراكــي 
والــوصــول  الالعبين  كــل  كــفــاءة  رفــع  على 
بــمــعــدالتــهــم الــفــنــيــة والــبــدنــيــة إلـــى أعــلــى 

اإلصابة،  من  العائدين  خاصة  المستويات 
من  للفريق  إضافية  قــوة  يمثلون  الــذيــن 
أجـــل إنــجــاز الــمــهــمــة عــلــى أكــمــل صـــورة، 
يومي  بشكل  الفريق  تــدريــبــات  وتــتــواصــل 
على مالعب النادي الفرعية وسط أجواء 
ويطمح  الــالعــبــيــن،  جميع  مــن  حماسية 
الــدحــيــل إلـــى تــقــديــم أفــضــل الــمــســتــويــات 
المتبقية  الخمسة  األســابــيــع  فــي  والنتائج 
الــدوري     لقب  لحسم  الـــدوري  بطولة  من 
بشكل  متنوعة  تدريبات  الفريق  ويجري 
بعض  فــي  فترتين  على  يــومــًيــا  منتظم 
األيــام وذلــك بهدف رفــع معدالت 
ومن  لالعبين،  البدنية  اللياقة 
المقرر أن يخوض  الفريق 
تجربتين وديتين األولى 
من  عشر  الــحــادي  في 
الـــشـــهـــر الــــقــــادم مــع 
بينما  قــطــر  نـــــادي 
ســتــكــون الــتــجــربــة 
الثامن  في  الثانية 
عـــشـــر مـــــن شــهــر 
يـــولـــيـــو مــــع نــــادي 

الخريطيات.

الدحيل يجهز كل أوراقه  للدوري 
متابعة – رمضان مسعد :

الدوحة-[:

 تعاقد جهاز كرة اليد بنادي الريان 
مع الصربي نيناد مالينسيك محترف 
المحترف  ليكون  سابًقا  الخور  نادي 
ـــثـــانـــي فــــي صـــفـــوف الـــفـــريـــق بــعــد  ال
أوستروشكو  فالديسالف  األوكــرانــي 
معه  تعاقده  عن  الــنــادي  أعلن  الــذي 
فـــي وقــــت ســـابـــق وذلـــــك فـــي إطـــار 
للعودة  وتحضيراته  الفريق  ترتيبات 
إلى استكمال الموسم في ١٠ سبتمبر 

الريان  محترف  نيناد  ويعد  المقبل.. 
الجديد واحًدا من الالعبين أصحاب 
الـــمـــهـــارات الــكــبــيــرة بــالــيــد الــيــســرى 
الرهيب  إلى  انضمامه  فإن  وبالتالي 
ســـيـــكـــون إضـــــافـــــة مـــهـــمـــة لــلــفــريــق 
الــريــانــي الـــذي ضــم كــذلــك قبل أيــام 
نجم العنابي سابًقا إيلدر ميميفيتش 
كالعب  مواسم   ٤ لمدة  بعقد  وذلــك 
مـــواطـــن يـــدافـــع عـــن ألــــــوان الــفــريــق 
بــدايــة مــن الــمــوســم الـــقـــادم، ويــأمــل 
اليد أن تقدم هذه الصفقات المهمة 
اإلضـــافـــة الــقــويــة لــلــفــريــق مـــن أجــل 

اســـتـــعـــادة مــكــانــتــه والــمــنــافــســة على 
الفترة المقبلة السيما أن الريان كان 
قد تراجع نسبًيا في السنوات األخيرة 
وجود  له  يكن  لم  الماضي  والموسم 
تسبب  ما  وهو  التتويج  منصات  على 

في قلق كبير لمحبي النادي.

ـــريـــان لـــم تــقــف فقط  صــفــقــات ال

عند الالعبين المحترفين والمحليين 

ولــكــنــهــا طــالــت الــجــهــاز الــفــنــي حيث 

كــان الــفــريــق قــد تعاقد مــع الــمــدرب 

الــمــقــدونــي زفـــونـــكـــو شــونــدوفــســكــي 

الــدوري  استئناف  مع  الفريق  لقيادة 

هــذا  وجــــاء  الـــقـــادم  سبتمبر   ١٠ فــي 

أن  بعد  الجديد  الــمــدرب  مع  التعاقد 

مع  التعاقد  عن  النظر  الريان  صرف 

الكرواتي نيناد مدرب السد، ويمتلك 

المدرب المقدوني سيرة ذاتية جيدة 

منتخب  تدريب  تولي  له  سبق  حيث 

رومانيا  منتخب  درب  وكذلك  بالده 

ويـــمـــلـــك طـــمـــوحـــات كـــبـــيـــرة يــســعــى 

لتحقيقها مع الفريق الرياني في أول 

تجربة له بالمنطقة.

الريــان يتعــاقد مع الصـــربي مالينســيك
المحترف الثاني للفريق قبل استئناف الموسم
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ليفربول يفتح الطريق ألنديتنا الغائبة عن التتويج 
فوزه بالبريميرليج بعد ٣٠ عاماً دافع لفرقنا العريقة التي ابتعدت عن المنصات لسنوات طويلة

عــــامــــاً    ٢٧ مــــنــــذ  الــــغــــائــــب  مـــــجـــــده  ــــادة  ــــع ــــت ــــاس ب ـــم  ـــل ـــح ي ـــــــوالت  ـــــــج وال ــــــوالت  ــــــص ال صـــــاحـــــب  الــــعــــربــــي 

ـــوره  ـــه ـــم ـــث عــــنــــه ج ـــح ـــب ــــــاز الـــــــــذي ي ــــــج ــــع ُخـــــطـــــوة نــــحــــو اإلن ــــرب ــــم ــــــــــالم عــــلــــى ال مـــنـــافـــســـة فـــــريـــــق األح

الفرق التي لم تحقق الدوري منذ سنوات
فترة الغيابموسم الفوز بآخر دوريالنادي

٢٧ عاما١٩٩٧ًالعربي

١٩ عاما٢٠٠١ًالوكرة

١٧ عاما٢٠٠٣ًقطر

١٠ أعوام٢٠١٠الغرافة

أندية حققت الدوري بعد سنوات طويلة
استعادة الدرعفترة الغيابآخر مرة حقق الدرعالنادي

١١٢٠٠٠ عاما١٩٨٩ًالسد

٢١٢٠١٦ عاما١٩٩٥ًالريان

متابعة - بالل قناوي:

ــــكــــّرر الـــعـــربـــي مــعــجــزة  هــــل ي
لــيــفــربــول اإلنـــجـــلـــيـــزي ويــســتــعــيــد 
الــــــــدوري بــعــد غـــيـــاب طـــويـــل كما 
واستعاد  اإلنجليزي  (األحمر)  فعل 

الدوري بعد غياب ٣٠ سنة.
ـــــــدأ يـــــــــــراود جـــمـــاهـــيـــر  حــــلــــم ب
(األحمر) القطري أو العربي فريق 
األحـــــالم ثــالــث أكــثــر الـــفـــرق فـــوزاً 
بــالــدوري الــقــطــري بعد الــســد (١٤ 
مــــرة) والـــريـــان (٨ مـــــرات) حيث 
مثل  اآلن  حــتــى  مـــــرات   ٧ حــقــقــه 
الغرافة فيما يأتي بعدهما الدحيل 

(٦ مرات).
العربي حقق لقب الدوري للمرة 
متتاليين  موسمين  فــي  األخــيــرة 
سنة،   ٢٣ حوالي  منذ  أي  و٩٧،   ٩٦

وهـــي فــتــرة أقـــل مــن الــفــتــرة التي 
احتاجها ليفربول للفوز من جديد 
بالدوري اإلنجليزي. كما أن الريان 
فترة طويلة  غاب عنه الــدرع أيضاً 
حققه  حيث  عاماً،  إلى ٢١  وصلت 
للمرة األخيرة موسم ١٩٩٤، وعاد 
موسماً  وبعد ٢١  موسم ٢٠١٦  في 

واستعاد اللقب والدرع من جديد.
بالدرع  فــوزاً  الفرق  أكثر  والسد 
عانى في فترة من الفترات بغياب 
الـــــدرع عـــن قــلــعــتــه لــفــتــرة طــويــلــة 
وصــلــت أكــثــرهــا إلـــى ١١ ســنــة لم 
وتحديداً  باللقب  الزعيم  فها  يتوج 

من ١٩٨٩ إلى ٢٠٠٠.
الفرق  مــن  أيــضــاً  قطر  ويعتبر 
الــتــي عــانــت حــرمــان الــفــوز بــالــدرع 
لفترة طويلة وصلت إلى ١٧ عاماً، 
بالدوري  الفوز  الملك  حقق  حيث 

للمرة الثالثة واألخيرة في تاريخه 
 ١٧ حــوالــي  مــن  أي   ٢٠٠٣ مــوســم 

عاماً.
التي  الفرق  من  كذلك  والــوكــرة 
فــــــازت بـــالـــلـــقـــب، وحــــرمــــت مــنــه 
لــســنــوات طــويــلــة، بــعــد أن فـــاز به 
اآلن  حتى  واألخــيــرة  الثانية  للمرة 
 ١٩ حــوالــي  منذ  أي   ،٢٠٠١ موسم 
فيه  يعد  لم  الحالي  الموسم  سنة. 
أي مــجــال أمــــام الــعــربــي أو أمــام 
منذ  والـــدرع  اللقب  فقد  فريق  أي 
حيث  الســتــعــادتــه،  طويلة  ســنــوات 
الدحيل  بين  المنافسة  انــحــصــرت 
والــــريــــان، ثـــم بـــفـــارق كــبــيــر الــســد 
عن  حامل اللقب الذي ابتعد كثيراً 

المنافسة.
تكرار  فــي  كــبــيــراً  األمـــل  ويبقى 
والــفــوز  لــيــفــربــول  إنــجــاز  وتحقيق 

بــالــدوري بعد غياب طــويــل، أمــام 
الــعــربــي بصفة خــاصــة كــونــه ثالث 
أكــبــر الـــفـــرق فـــــوزاً بــالــلــقــب، وهــو 
في  األكبر  الشعبية  صاحب  النادي 
قطر حسب االستفتاء األخير الذي 
أجراه االتحاد اآلسيوي لكرة القدم 
عبر موقعه اإلكتروني وحصل فيه 
الــعــربــي عــلــى ٤١٪ مـــن األصــــوات 

مقابل ٣٥٪ للريان.
ســنــة  بـــعـــد ٣٠  لـــيـــفـــربـــول  فـــــوز 
بـــالـــدوري يــجــب أن يــكــون دافــعــاً 
لــفــرقــنــا الــتــي غــابــت عـــن المنصة 
لـــســـنـــوات طــويــلــة وفــــي مــقــدمــتــهــا 
الكبيرة  الشعبية  صــاحــب  الــعــربــي 
والــــذي اشــتــاقــت جــمــاهــيــره للقب 
والــدرع. ويستطيع العربي استعادة 
عــامــاً   ٣٠ يــكــمــل  أن  قــبــل  الــــــدرع 
استعاد  أن  بعد  المنصة،  عن  غياباً 

من مستواه، وبعد أن أصبح  بعضاً 
على  الموسم  هــذا  المنافسين  مــن 
الذهبي،  والــمــربــع  الــرابــع  الــمــركــز 
خطوة  سيكون  تحقق  لو  أمر  وهو 
مــهــمــة نــحــو حــلــم فــريــق األحــــالم 
دافعاً  وسيكون  الـــدوري،  لتحقيق 
في  والــصــدارة  القمة  إلــى  للوصول 
ــقــادمــيــن عــلــى أقــل  الــمــوســمــيــن ال
تــقــديــر. مـــا يــســاعــد الــعــربــي على 
هــــذا الــحــلــم امـــتـــالكـــه فـــي الــوقــت 
الــحــالــي مــدربــاً جــيــداً بــدأ مشروع 
الموسم  منذ  الـــدرع  حلم  استعادة 
األيسلندي  أن  شــك  وال  الــمــاضــي، 
استمر  لــو  هــالــغــريــمــســون  هيمير 
وحــصــل على الــدعــم وحــصــل على 
على  كل اإلمكانيات سيكون قــادراً 
دوري  درع  إلــــى  األحــــــالم  قـــيـــادة 

.QNB نجوم

الدوحة - [:

الفحص  إجراء   QNB نجوم دوري  أندية  واصلت 
الثاني الخاص بفيروس كورونا (كوفيد-١٩) وعملية 
بعد  وذلــــك  الــمــخــبــري،  للتحليل  دم  عــيــنــات  أخـــذ 
البروتوكول  وضمن  الحجر  في  يوماً   ١٤ فترة  إنهاء 
الــدوري  بطولة  منافسات  لعودة  اســتــعــداداً  الُمعتمد 

للموسم الكروي ٢٠١٩-٢٠٢٠.
فقد خضعت ٦ أندية هي: الغرافة والسد والوكرة 
صباح  الالزمة  للفحوصات  والــريــان  والخور  وقطر 
بمقر إقــامــتــهــم، وذلـــك بــالــتــعــاون مــع وزارة  أمـــس 

الصحة العاّمة ومستشفى سبيتار.
كــمــا تــتــواصــل عــمــلــيــة الــفــحــص بــحــســب الــجــدول 
إقامته،  مقر  إلــى  فــريــق  كــل  دخـــول  لموعد  ووفــقــاً 
حيث يستوجب أن يكون قد أنهى ١٤ يوماً في الحجر 

وذلك إلجراء عملية الفحص الثاني.

للفحص  يخضعان  ســوف  فقط  نــاديــان  ويتبقى 
الثاني وهما فريقا العربي والدحيل، وكان الفحص 
الــثــانــي الــخــاص بــفــيــروس كـــورونـــا قــد بـــدأ الــثــالثــاء 
الـــمـــاضـــي، حــيــث خــضــعــت ٤ فــــرق لــلــفــحــص وهــي 
أخذ  وتــم  والشحانية،  صــالل  وأم  واألهــلــي  السيلية 
عينات دم للتحليل المخبري، وذلك بعد إنهاء فترة 
الُمعتمد  الــبــروتــوكــول  وضمن  الحجر  فــي  يــومــاً   ١٤

استعداداً لعودة المنافسات.
والسيلية  صالل  وأم  األهلي  أندية  أنهت  أن  وبعد 
والــشــحــانــيــة، الــفــحــص الــثــانــي الــخــاص، أنــهــت أيــضــاً 
إجراءات الحجر في مقر إقامتهم وقررت الُمغادرة 

واالنتظام في الحجر المنزلي.
ستستمر  الفحص  عملية  أن  إلى  اإلشــارة  وتجدر 
أيــام   ٣-٥) كــل  األســبــوع  فــي  مــرتــيــن  دوري،  بشكل 
العاّمة  الصحة  وزارة  مــع  بالتعاون  وذلــك  فحص) 

ومستشفى سبيتار.

األندية تواصل إجراء فحص كورونا الثاني
شمل ستة فرق أخرى قبل أن يختتم بالعربي والدحيل

كوااللمبور - قنا:

قـــام االتـــحـــاد اآلســـيـــوي لــكــرة الــقــدم 

بعمل شراكة مع مؤسسة أرورا للتدريب 

رائد  برنامج  إطالق  أجل  من  والتنمية، 

تــحــت شــعــار الــهــدف اإللــكــتــرونــي (اي-

جوول)، بهدف إيجاد سفراء للمسؤولية 

االجتماعّية من الشباب بالدول األعضاء 

الـ١٢ في منطقة غرب آسيا.
ويـــأتـــي هــــذا الــبــرنــامــج ضــمــن إطـــار 

اآلســيــوي  االتــحــاد  فــي  والمهمة  الــرؤيــة 
كرة  قــوة  مــن  لالستفادة  الــقــدم،  لكرة 
االجتماعي  التطوير  تحقيق  فــي  الــقــدم 

في كافة أرجاء قارة آسيا.
على  يستمّر  الــذي  البرنامج  وانطلق 
بمنح  ســيــقــوم  حــيــث  أيــــــام،   ١٠ مـــــدار 
عبر  مبتكرة،  تعليمية  فــرصــاً  الــشــبــاب 
التفاعل مع الالعبين وبناء شبكة سفراء 
التطوير  برامج  دعــم  أجــل  من  للشباب 
في فترة ما بعد انتشار فيروس كورونا 

المستجد (كوفيد-١٩).

آل  إبراهيم  بــن  سلمان  الشيخ  وقــال 
هذا  إن  اآلسيوي،  االتحاد  رئيس  خليفة 
الـــوبـــاء يــعــتــبــر أكــبــر كـــارثـــة صــحــّيــة في 
الــزمــن الــحــاضــر، ولــكــن الــتــعــامــل معه 
تهتم،  الــقــدم  كــرة  أن  فــي  شعارنا  عــّزز 
حيث واصلت كرة القدم اآلسيوية القيام 
اللعبة  هذه  قوة  عن  للتعبير  رائــد  بــدور 
وتمكين  الـــنـــاس  إلـــهـــام  عــلــى  ــهــا  وقــدرت

الُمجتمعات.
لنا  بالنسبة  الــشــبــاب  يمثل  وأضــــاف: 
مستقبل  تحقيق  فــي  والــطــمــوح  األمــــل 

تسليم  مسؤولية  نحمل  ونحن  مشرق، 
وضــع  فــي  وهـــي  الـــقـــادم  للجيل  الــلــعــبــة 

أفضل مما استلمناها.
وبّين رئيس االتحاد اآلسيوي بالقول، 
الوطنّية  االتــحــادات  مع  بالتعاون  نحن 
أرورا  مؤسسة  في  وشركائنا  األعضاء، 
وبــقــيــة أطــــراف الــلــعــبــة، ســـوف نــواصــل 
زرع بــــذور األمــــل لــألطــفــال مــن كــافــة 
الخلفيات لتطوير قدراتهم، وزرع قيم 
خالل  من  شخصيتهم  وتحسين  الحياة 

كرة القدم.

االتحاد اآلسيوي يُطلق برنامجاً لتطوير الشباب
بهدف إيجاد سفراء للمسؤولية االجتماعّية

فازت بشوط إمبريس ستيكس

لندن - قنا:

سكيل»  «تــايــم  الحمراء  المهرة  أحـــرزت 
في  األّول  المركز  ليميتد  ريسنغ  قطر  ملك 
للخيل  الــمــصــنــف  ستيكس  إمــبــريــس  شـــوط 
الــمــهــجــنــة األصـــيـــلـــة اإلنـــــــاث عـــمـــر ســنــتــيــن 

على  أمــس،  أقيم  الــذي  متر   ١٢٠٠ لمسافة 
مــضــمــار نــيــومــاركــت فـــي إنــجــلــتــرا. ومــنــذ 
انطالق الشوط اندفعت «تايم سكيل» بقوة، 
القوي  اندفاعها  في  وظلت  إيقاعها،  فارضة 
السباَق  تحسم  أن  قبل  الشوط  مراحل  َطوال 

بجدارة. 

المهرة تايم سكيل تتألق بإنجلترا
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أتغلـــب على آالم اإلصـــابـــة بالمعنــــويـــات 
سالم الهاجري نجم العنابي والسد في حوار لـ      :

ــــد  ــــي ـــــــــــاك تـــــــحـــــــســـــــن ج ـــــــــــن دخــــــــــلــــــــــت مــــــــرحــــــــلــــــــة االســـــــــتـــــــــشـــــــــفـــــــــاء وه

ـــة  ـــوي ـــق ال واإلرادة  بــــالــــعــــزيــــمــــة  ــــه  ــــي ف ــــجــــح  ســــأن جــــــديــــــداً  تــــحــــديــــاً  أعـــــيـــــش 

• في البداية إلى أين وصلت 
في مراحل العالج اآلن؟

الحمد هللا وصلت إلى مرحلة 
االســـتـــشـــفـــاء وهـــــي الـــتـــي أقــــوم 
بمستشفى  بالتدريبات  خاللها 
تحت  مستمره  بصفة  اسبيتار 
إشراف الطاقم الطبي بالركض 
جيدة  مرحلة  وهــي  الخفيف، 
العالج،  مــراحــل  مــن  ومتقدمة 
نفس  عــلــى  أواصــــل  أن  وأتــمــنــى 
ــنــهــج حــتــى أســتــطــيــع الــلــحــاق  ال

بالفريق. قريباً 
• ومتى تحدد موعد عودتك 

للمران مع الفريق ؟
موعد  يــتــحــدد  لــم  اآلن  حــتــى 
الجماعية  لــلــتــدريــبــات  لــعــودتــي 
أشــعــر  أنـــنـــي  إال  والـــمـــبـــاريـــات، 
ولدي  هللا،  الحمد  كبير  بتحسن 
بنسبة  جــاهــزاً  أكـــون  أن  هــدف 
الـــمـــوســـم  بـــــدايـــــة  قـــبـــل   ٪١٠٠
الــجــديــد لــكــي أعــــود مــن جــديــد 
ونيل  بالفريق  وجــودي  إلثــبــات 

الفني. الجهاز  ثقة 
أثر  الــعــالج  فترة  طــول  هــل   •

؟ نفسياً  عليك 
أصـــعـــب مـــرحـــلـــة تـــمـــر عــلــى 
مرحلة  هــي  الــقــدم  كــرة  العــب 

اإلصـــابـــة، فـــال أحـــد يــتــمــنــى أن 
يــعــيــش هـــذه الــتــجــربــة الــقــاســيــة 
إكيليس  وتر  إصابة  وأن  خاصة 
وتحتاج  اإلصــابــات  أصــعــب  مــن 
إلــــى وقــــت طــويــل جـــــداً، ولــكــن 
الحمد هللا تجاوزت هذه الفترة 
بالفريق  زمالئي  بدعم  الصعبة 
جــداً،  جــداً  مرتفعة  ومعنوياتي 
العالج،  في  كبير  دور  له  وهــذا 
فـــالـــمـــعـــنـــويـــات عـــامـــل أســـاســـي 
وأهــــم أســبــاب ســرعــة الــشــفــاء، 
زمالئي  جميع  أشــكــر  أن  وأود 
على  واإلداري  الــفــنــي  والــجــهــاز 
وقــــوفــــهــــم بـــجـــانـــبـــي فــــي هـــذه 
الــمــرحــلــة فــدعــمــهــم لــي ســاهــم 

الوضع. تحسن  في  كثيراً 
• كــابــتــن ســـالـــم كــيــف تــرى 
فــــرصــــتــــك مـــــع الــــفــــريــــق بــعــد 

جابي؟ رحيل 
جــابــي العـــب كــبــيــر اســتــفــدت 
ـــا  كـــثـــيـــراً بــالــلــعــب بــــجــــواره، وأن
اجــتــهــد  أن  أحــــــــاول  شـــخـــصـــيـــاً 
كـــثـــيـــراً ســـــــواًء فــــي الـــتـــدريـــبـــات 
عند  أكـــون  لــكــي  الــمــبــاريــات  أو 
أعتبر  ــا  وأن دائــمــاً،  الــظــن  حسن 
الــمــرحــلــة الــمــقــبــلــة بــعــد عــودتــي 
بمثابة  اهللا  بـــإذن  اإلصــابــة  مــن 

أن  خالله  أسعى  لي  جديد  تحد 
الجميع،  ظــن  حسن  عند  أكــون 
الطويلة  الغياب  فترة  وأعــوض 
ـــهـــا اإلصـــــابـــــة،  الــــتــــي تـــســـبـــبـــت ب

قــدر  عــلــى  أكــــون  اهللا  شـــاء  وإن 
التحدي،  قدر  وعلى  المسؤولية 
ـــمـــســـتـــوى الــمــنــتــظــر  وأقــــــــدم ال
المنتخب،  أو  الــنــادي  مــع  ســـواء 

ــــضــــاً مــــن أهـــم  فـــالـــمـــنـــتـــخـــب أي
المقبلة. الفترة  في  طموحاتي 

• ومــا رأيــك فــي قــرار عــودة 
الـــــــــدوري بـــعـــد هــــــذا الـــتـــوقـــف 

الطويل؟
الـــقـــرار صـــائـــب، ونــتــمــنــى أن 
المستوى  بنفس  الـــدوري  يــعــود 
قــبــل الــتــوقــف، فــفــتــرة الــتــوقــف 
الالعبين  على  أثرت  تأكيد  بكل 
ذهــنــيــاً وفــنــيــاً وبــدنــيــاً، والــقــرار 
خــطــوة جــيــدة فـــي إطــــار عـــودة 
شاء  وإن  طبيعتها،  إلــى  الحياة 
مــايــرام  على  األمـــور  تــكــون  اهللا 
خاصة  جيدة،  مباريات  ونــرى 
عــلــى  لـــلـــعـــودة  ــيــبــات  ــتــرت ال وأن 
أفـــضـــل مـــاتـــكـــون، فـــأنـــا مــتــابــع 
جيد لهذه الترتيبات، وأرى أنه 
تــم مــراعــاة كــل شــيء فــي هــذه 
على  للحفاظ  الحرجة  المرحلة 
لعودة  وأيــضــا  الالعبين  سالمة 
ــــه تــم  الـــنـــشـــاط بــــأمــــان، كـــمـــا أن
مــنــح األنــديــة فــتــرة جــيــدة جــداً 
لــالســتــعــداد مـــن جــديــد وكــأنــهــا 
فــــتــــرة إعــــــــداد لـــمـــوســـم جــديــد 
خاصة وأن  وهذا أمر جيد جداً 
من  عانوا  الالعبين  من  العديد 
تـــراجـــع مــســتــوى الــلــيــاقــة خــالل 
فــتــرة الــتــوقــف، وفــتــرة اإلعـــداد 
قـــبـــل الـــمـــبـــاريـــات هـــامـــة جــــداً 
وتــأثــيــرهــا كــبــيــر عــلــى مــســتــوى 

المباريات. خالل  الالعبين 

• وكــيــف تـــرى فــرصــة الــســد 
اللقب؟ على  المنافسة  في 

جــداً  صعبة  الــفــرصــة  واقــعــيــاً 
الــســد  أن  اليـــعـــنـــي  هـــــذا  ـــكـــن  ول
فــالــســد  ـــتـــراجـــع،  ي أو  يــســتــســلــم 
الــفــوز  عــلــى  الــلــعــب  هــي  عقليته 
دائـــــمـــــاً، لـــذلـــك أنـــــا واثــــــق بـــأن 
في  الــفــوز  على  سيلعب  الفريق 
من  المتبقية  المباريات  جميع 
الموسم  وأيــضــاً  الــــدوري،  عمر 
مازالت به بطوالت أخرى سواء 
أبــطــال  دوري  أو  األمــيــر  كـــأس 
آســـيـــا، فــالــســد يــســعــى لــألفــضــل 
دائــــمــــاً ويــســعــى لــلــفــوز بــجــمــيــع 

البطوالت.
أخيرة؟ كلمة   •

أشــكــر كـــل مـــن ســانــدنــي في 
هــــــذه الــــمــــرحــــلــــة، وأحـــــــب أن 
المعنويات  أن  الجميع  أطمئن 
والــعــالج  الــحــمــد  وهللا  مــرتــفــعــة 
رغبة  ولـــدي  جــيــد  بشكل  يسير 
كــبــيــرة فـــي الـــعـــودة الــســريــعــة، 
الــفــريــق  يـــحـــالـــف  أن  وأتـــمـــنـــى 
ــــق فــــيــــمــــا تــــبــــقــــى مـــن  ــــوفــــي ــــت ال
يــقــدم  وأن  الــمــوســم  مــبــاريــات 
منه  تــنــتــظــره  الــــذي  الــمــســتــوى 

السداوية. الجماهير  جميع 

الــوكـرة خــارج حسابات الهبوط 
سعود الخاطر حارس مرمى النواخذة:

ـــــــــســـــــــادس  ــــــــز ال ــــــــرك ــــــــم ــــــــــــــــــــــــدوري فـــــــــــي ال ــــــى إلنـــــــــــهـــــــــــاء ال ــــــع ــــــس ن

عــلــىى رـرحـــلـــة تـــمـــرر أصـــعـــب مــ
مرحلة  هــي الــقــدم  كــرة  العــب 

ي
بمثابة  اهللاهللا  بـــإذن  اإلصــابــة  مــن 

ووأعــ
الــــتــــي

سعود الخاطر

ــــ ــــــس ن

سس

ــــجــــمــــر   ــــــــن ال ـــــــات الــــــحــــــاســــــمــــــة عــــــلــــــى أحـــــــــــر م ـــــــاري ـــــــمـــــــب نــــنــــتــــظــــر ال

الغراوي: - صابر  حوار 

رفــــــض ســــعــــود الـــخـــاطـــر 
األول  الفريق  مرمى  حارس 
لكرة القدم بنادي الوكرة أي 
حــديــث عـــن إمــكــانــيــة هــبــوط 
الـــمـــوســـم  فــــي  األزرق  ــــمــــوج  ال
الــــدرجــــة  دوري  إلـــــى  الـــحـــالـــي 
ال  الحديث  هذا  إن  وقــال  الثانية، 
يوجد  ال  وأنـــه  بصلة  لــلــواقــع  يمت 
في  يفكر  الــنــادي  فــي  شخص  أي 
هذه  فــي  الــفــريــق  دخـــول  إمكانية 
الــدوامــة بــدايــة مــن رئــيــس الــنــادي 
ووصـــــــــوالً إلـــــى أصــــغــــر العـــــب فــي 

الفريق.
وقــــال الــخــاطــر فـــي تــصــريــحــاتــه 
لــــــــ[ الـــــريـــــاضـــــيـــــة: رغـــــــم أن 
الــحــســابــات الــرقــمــيــة تــشــيــر إلـــى أن 
من  رسمي  بشكل  يخرج  لم  الوكرة 
أنه  باعتبار  اآلن  حتى  الخطر  دائــرة 
قبل  المركز  صاحب  عــن  يفصله  ال 
األخـــيـــر ســــوى خـــمـــس نـــقـــاط فــقــط 
حــيــث يــتــواجــد الـــوكـــرة فـــي الــمــركــز 
 ١٤ مقابل  نقطة   ١٩ برصيد  السابع 

نقطة ألم صالل الحادي عشر، إال أن 
ليس  األزرق  الموج  إن  يقول  المنطق 
المستويات  بسبب  الصراع  بهذا  معنياً 
ـــتـــي قـــدمـــهـــا الـــفـــريـــق فــي  الـــقـــويـــة ال
العبيه  عــن  فــضــالً  الــحــالــي  الــمــوســم 

الخطوط. كافة  في  المتميزين 
كبير  حماس 

وأضـــــــــاف الـــــحـــــارس الـــــوكـــــراوي 
الــبــعــض  أن  جـــيـــداً  أعـــلـــم  الــمــتــمــيــز: 
يـــتـــحـــدث حــــــول إمـــكـــانـــيـــة تـــراجـــع 
الطويل  التوقف  فترة  بعد  المستوى 
ـــا، إال  بــســبــب أزمــــة فـــيـــروس كـــورون
أنــنــي أؤكــــد لــكــل هــــؤالء أن الــوكــرة 
ســــيــــعــــود إلـــــــى مــــنــــافــــســــات بـــطـــولـــة 
قبل  عليه  كــان  مما  أفــضــل  الـــدوري 
مصدرها  ذلــك  في  وثقتي  التوقف، 
ـــــؤدي بــه  ـــــذي ي الـــحـــمـــاس الــكــبــيــر ال
جــمــيــع الــالعــبــيــن تــدريــبــاتــهــم مــنــذ 
وال  اآلن،  وحـــتـــى  الــمــعــســكــر  بـــدايـــة 
ننتظر  أننا  أقول  حينما  مبالغاً  أكون 
أحر  على  الرسمية  المنافسات  عودة 
جاهزية  أتــم  على  ألنــنــا  الجمر  مــن 
الذي  االنتصارات  مسلسل  الستئناف 
األخيرة  الثالث  الجوالت  في  توقف 

الدوري.  بطولة  توقف  قبل 
هذا  فــي  الــحــراس  مستوى  وحــول 
يختلف  ال  الـــخـــاطـــر:  قـــال  الــمــوســم 
اثــــنــــان عـــلـــى ظــــاهــــرة تـــألـــق حــــراس 
والذي  الحالي  الموسم  في  المرمى 
أطـــلـــق عــلــيــه الـــبـــعـــض اســـــم مــوســم 
جــمــيــع  ألن  الـــــمـــــرمـــــى»  «حـــــــــراس 
من  أكثر  مستويات  قدموا  الحراس 
رائــعــة فــي مــعــظــم الــمــبــاريــات، كما 
نتعود  لــم  أخــرى  ظــاهــرة  هــنــاك  أن 
عــلــيــهــا كــثــيــراً فــي دوريـــنـــا وهـــي أن 
مرمى  حراسة  على  تبادلوا  الحراس 
يحدث  كــان  ما  عكس  على  أنديتهم 
فــي الــمــواســم الــمــاضــيــة عــنــدمــا كــان 
في  واحــــداً  الــجــمــيــع يــشــاهــد حـــارســـاً 
الــفــريــق مــنــذ بــدايــة الــمــوســم وحتى 
إال  التشكيلة  مــن  يــخــرج  وال  نهايته 
فــي حــالــة اإلصــابــة أو اإليــقــاف، أما 
الحراس  تدوير  سياسة  فهناك  اآلن 
يــعــتــمــدهــا الـــمـــدربـــون وكـــانـــت ســبــبــاً 
مـــبـــاشـــراً فــــي أنـــهـــا ألـــهـــبـــت حــمــاس 

مستوياتهم. من  ورفعت  الجميع 
الوكرة  حراس  تألق 

وأضــــــاف: حـــــراس الـــوكـــرة أيــضــاً 

الموسم  هــذا  متميز  بشكل  ظــهــروا 
خالل  بيننا  الــرائــع  الــتــعــاون  ظــل  فــي 
الرائعة  القيادة  ظل  وفي  التدريبات 
لـــمـــدرب حــــراس الــمــرمــى بــالــنــادي 
الــكــابــتــن رضــــــوان الــصــالــحــي الـــذي 
ـــتـــعـــامـــل مـــعـــنـــا مــــن كـــافـــة  يـــجـــيـــد ال

والبدنية. والفنية  المعنوية  النواحي 
: عانينا كثيراً  وواصل حديثه قائالً
وأعتقد  الــدوري  توقف  فترة  طــوال 
كبيراً  دوراً  لعبت  المعاناة  هــذه  أن 
فــــي االلـــــتـــــزام الــــواضــــح مــــن جــمــيــع 
واإلدارية  الفنية  واألجهزة  الالعبين 
دوري  مـــؤســـســـة  ــيــمــات  تــعــل بـــكـــافـــة 
ألن  الــصــحــة  ووزارة  قــطــر  نـــجـــوم 
يحمد  ال  ما  يحدث  أن  يريد  ال  أحداً 

عقباه.  
الودية  المواجهات 

مرحلة  انــطــالقــة  نــتــرقــب  وتــابــع: 
الــمــبــاريــات الــوديــة الــتــي نــواجــه فيها 
نتعرف  حــتــى  والــمــرخــيــة  الشحانية 
على مدى استعداد الفريق بشكل عام 
وبعدها  الــدوري  مسابقة  الستئناف 
تــنــتــظــرنــا خــمــس مـــبـــاريـــات صــعــبــة 

ثم  السيلية  أندية  أمــام  الــدوري  في 
الـــخـــور والــعــربــي واألهـــلـــي وأخـــيـــراً 
لهذه  كبيرة  أهمية  وهناك  الريان، 
على  واضح  إصرار  ولدينا  المباريات 
تحقيق أكبر عدد ممكن من النقاط 
ننهي  حتى  الــمــواجــهــات  هــذه  خــالل 
الممكنة  المراكز  أفضل  في  الموسم 
احتالل  في  قائمة  فرصتنا  إن  حيث 
الــمــركــز الــســادس أو حــتــى الــحــفــاظ 
تقدير. أقل  على  السابع  المركز  على 

تصريحاته  الخاطر  سعود  واختتم 
قـــــائـــــًال: الـــتـــشـــكـــيـــلـــة الــــشــــابــــة داخــــل 
والتجانس  الوكراوي  الفريق  صفوف 
الــكــبــيــر بــيــن جــمــيــع الــالعــبــيــن فــي 
كــافــة الــخــطــوط والـــتـــعـــاون الــواضــح 
جهاز  من  بداية  العناصر  جميع  بين 
الفني  بالطاقم  ومــروراً  القدم  كرة 
ووصـــــوالً إلـــى الــالعــبــيــن كــلــهــا أمــور 
الوكرة  أن  وتؤكد  التفاؤل  إلى  تدعو 
ســيــركــز فــي الــمــوســم الــجــديــد على 
المراكز  أحــد  على  بــقــوة  الــمــزاحــمــة 
في  بالتواجد  االكتفاء  وعدم  األولى، 

الدافئة. المناطق 

:    

حوار- حسام نبوي:

االستشفاء  مرحلة  دخل  أنه  السد  العب  الهاجري  سالم  أكد 

منذ  لها  تعرض  التي  اإلصابة  من  العالج  مراحل  إحــدى  وهي 

لعملية  إثرها  على  خضع  إكيليس  وتــر  في  بقطع  أشهر  خمسة 

لعودته  موعد  يتحدد  لم  اآلن  حتى  أنــه  على  مؤكداً  جراحية، 
العالج  مراحل  يخوض  أنه  إال  أخرى  مرة  الفريق  مع  للمشاركة 
قبل  جاهزية  أتم  في  يكون  أن  أمل  على  جداً  عالية  بمعنويات 
بداية الفريق للموسم الجديد، وأنه عازم على أن تكون عودته 
قوية وأن يثبت وجوده بالفريق .. كما تطرق سالم لقرار عودة 

السد  وأن  تــمــامــاً  صــائــب  قـــرار  أنــه  على  مــؤكــداً  حــالــيــاً  الـــدوري 
وإن  المنافسة  أجــل  من  المباريات  في  مالديه  أفضل  سيقدم 
كما  دائماً،  للفوز  يلعب  أنه  إال  صعبة  اللقب  في  فرصته  كانت 
تــحــدث الــهــاجــري عــن العديد مــن األمـــور األخـــرى فــي حــواره 

مع «[الرياضية».. التالي 

ــــد ــــي ج

ـة 

السد  وأن  مــاً 
وإن  منافسة 
كما  دائماً، 
فــي حــواره 

ًهللا
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اتحاد الســلة يكشــف عن روزنامة الموســم المقبل 
الدوري ينطلق ديسمبر وختام الموسم في مايو

ـــس  ـــط ـــس وأغ يــــولــــيــــو  فـــــي  الــــالعــــبــــيــــن  ـــد  ـــي ـــق ل يـــــومـــــاً  و٣٥  اثــــنــــيــــن  ـــــــى  إل ـــن  ـــي ـــرف ـــت ـــح ـــم ال ـــــــدد  ع ـــيـــص  ـــل ـــق ت

ـــات  ـــوع ـــجـــم ـــم ــــــؤوس بــــنــــظــــام ال ــــــك ــــــة أغـــــلـــــى ال ــــــام ــــــــــــدوري بــــنــــظــــام األفـــــضـــــلـــــيـــــة.. وإق حــــســــم بــــطــــولــــة ال
متابعة - رجائي فتحي:

قــــــرر اتـــــحـــــاد كــــــرة الــســلــة 
برئاسة أحمد المفتاح تقليص 
عــــدد الــالعــبــيــن الــمــحــتــرفــيــن 
  / ٢٠٢٠ الــجــديــد  الــمــوســم  فــي 
فقط  مــحــتــرفــيــن  إلـــى   ٢٠٢١
بـــدال مــن ثــالثــة كــمــا كـــان في 
الموسم الحالي، وذلك بهدف 
الالعبين  أمــام  الفرصة  اتاحة 
الــمــواطــنــيــن لــلــمــشــاركــة بــعــدد 
أكــبــر فــي الــمــبــاريــات وكــذلــك 

بدقائق أكثر.
إطار  في  القرار  هذا  ويأتي 
ـــــحـــــاد عـــــن إعـــطـــاء  بـــحـــث االت
عدد  إلشراك  لألندية  الفرصة 
نفس  وفــي  العبيها  مــن  أكــبــر 
الـــوقـــت االهـــتـــمـــام بــقــطــاعــات 
الــفــئــات الــســنــيــة بــهــا مــن أجــل 

وهو  لألندية  المواهب  تقديم 

الـــهـــدف االســتــراتــيــجــي الـــذي 

يسعى لــه االتــحــاد فــي الــوقــت 

الحالي.

 كما كشف االتحاد عن اللوائح 

الموسم  لمسابقات  المنظمة 

عملية  فـــي  وتــتــمــثــل  الـــجـــديـــد 

التعاقد مع الالعبين وتتمثل في 

يحمل  العــب  مــع  أوال  التعاقد 

صفة العــب دولــي ولكنه غير 

منتظم في االنضمام للمنتخب 

وتـــكـــون مـــدة الــتــعــاقــد مــعــه ال 

تزيد على سبعة أشهر بدال من 

تسعة أشهر كما كان في السابق 

وال يزيد الراتب على ١٠ آالف 

ريال.

مواعيد القيد 

وحدد االتحاد يوم ١٩ يوليو 

الــمــقــبــل مـــوعـــدا لـــبـــدايـــة قيد 

الــالعــبــيــن واســـتـــالم كــشــوفــات 

األنـــــديـــــة فــــي جــمــيــع الــفــئــات 

ـــيـــه لــلــمــوســم  لــتــســجــيــل العـــب

 ٢٣ يــــوم  يـــكـــون  وأن  الــجــديــد 

أغسطس هو آخر موعد للقيد 

استكمال  األندية  من  وطالبت 

في  العبيها  تسجيل  إجـــراءات 

هـــذا الــوقــت الــمــحــدد لــهــا من 

قبل االتحاد.

وحـــــــدد االتـــــحـــــاد األعــــمــــار 

الـــســـنـــيـــة لـــلـــفـــئـــات الــمــخــتــلــفــة 

الميكرو  فئة  إن  حيث  باللعبة 

بــاســكــت مــن ٦ إلـــى ٨ ســنــوات 

ويــكــون الــحــد األدنـــى لالعبين 

١٠ واألقصى ٢٥ العبا والميني 

سنوات   ١٠ إلــى   ٩ من  باسكت 

بــحــد أدنـــي ١٢ العــبــا وأقــصــى 

٢٥ والبراعم فئة ١٠- ١٢ سنة 

ـــعـــدد مـــن الــالعــبــيــن  بــنــفــس ال

وكــذلــك فــي فئة االشــبــال فئة 

من  والناشئين  سنة   ١٤  -  ١٣

١٥ - ١٦ يتم تسجيل ١٢ العبا 

كحد  العــبــا  و٢٠  أدنــــى  كــحــد 

 -  ١٧ مــــن  ـــشـــبـــاب  وال أقـــصـــى 

العبا   ١٥ إلـــى   ٨ مــن  ســنــة   ١٩

ـــرجـــال مـــن مــوالــيــد ٢٠٠٠  وال

 ٨ من  تسجيل  يتم  دونها  فما 

إلى ١٥ العبا.

تكملة الموسم

وحــــــــــدد االتـــــــحـــــــاد نــــظــــام 

قطر  كأس  بطولتي  مسابقتي 

وكــــأس األمـــيـــر لــهــذا الــمــوســم 

حـــيـــث ســـتـــقـــام بـــطـــولـــة كـــأس 

المغلوب  خــروج  بنظام  قطر 

خـــالل الــفــتــرة مــن ٩ إلـــى ١٤ 

أكـــتـــوبـــر الــمــقــبــل وهــــو مــوعــد 

المباراة النهائية للبطولة.

 في حين تقام بطولة كأس 

ســمــو األمـــيـــر بــنــظــام خـــروج 

ترتيب  حسب  أيــضــا  المغلوب 

األنــــديــــة األخــــيــــر فــــي بــطــولــة 

ــــــدوري مـــن خــــالل الــقــرعــة  ال

الفترة  خــالل  البطولة  وتــقــام 

من ١٧ إلى ٢٨ أكتوبر المقبل 

وبــعــد الــمــبــاراة الــنــهــائــيــة يتم 

المنتخب  العــبــي  مــع  التركيز 

ـــــــذيـــــــن ســـــوف  الــــــوطــــــنــــــي، ال

يـــخـــوضـــون مـــبـــاراتـــيـــن غــايــة 

فـــي األهــمــيــة فـــي الــتــصــفــيــات 

آسيا  لكأس  المؤهلة  اآلسيوية 

أمــــــام ســــوريــــا ثــــم الــســعــوديــة 

المقبل  نوفمبر  و٣٠   ٢٧ يــوم 

وبــعــد انــتــهــاء الــمــبــاراتــيــن يتم 

التفرغ لعملية انطالق الدوري 

الجديد بداية شهر ديسمبر .

مواعيد الدوري

كـــمـــا حـــــدد االتــــحــــاد نــظــام 

الــــمــــســــابــــقــــات فـــــي الـــمـــوســـم 

الــجــديــد حــيــث تــكــون الــبــدايــة 

يقام  بــأن  الـــدوري  بطولة  مــع 

مــــــن قـــســـمـــيـــن ويـــــتـــــم لــعــب 

 ٣ من  األفضلية  أوف-  البالي 

األول  القسم  ويــبــدأ  مــبــاريــات 

يـــــوم ٥ ديـــســـمـــبـــر مــــن الـــعـــام 

ــثــانــي يــوم  الــحــالــي والــقــســم ال

٩ يـــنـــايـــر مــــن الــــعــــام الــمــقــبــل 

فبراير   ٢٤ بتاريخ  واألفضلية 

ويـــنـــتـــهـــي الــــــــــدوري يــــــوم ١٢ 

مـــــارس ويـــكـــون هــــذا الــنــظــام 

قــائــمــا فــي حــالــة عـــدم إقــامــة 

دورة األلعاب الخليجية.

كأس قطر

يتم  قطر  كــأس  بطولة  أمــا 

المشاركة  الفرق  تقسيم  فيها 

إلـــــى مــجــمــوعــتــيــن بـــنـــاء عــلــى 

نــتــائــج بــطــولــة الــــــدوري الــعــام 

لهذا الموسم وتضم المجموعة 

األولى األول والثالث والخامس 

ـــتـــاســـع، والــثــانــيــة  والـــســـابـــع وال

والسادس  والرابع  الثاني  تضم 

يوم  المسابقة  وتــبــدأ  والثامن 

 ٦ يـــــوم  وتـــنـــتـــهـــي  مــــــارس   ١٦

األول  الــدور  يقام  حيث  أبريل 

بنظام الدوري من دور واحد 

نظام  ثــم  المتأهلين  لتحديد 

ـــوب لــتــحــديــد  ـــمـــغـــل خـــــــروج ال

البطل.

كأس األمير

ـــة كــــــأس ســمــو   أمــــــا بـــطـــول

األمــــيــــر فـــســـوف تـــقـــام خـــالل 

الــفــتــرة مــن ١٠ أبــريــل إلـــى ٣ 

النهائية  الــمــبــاراة  مــوعــد  مــايــو 

الموسم  فــي  الغالية  للبطولة 

البطولة  فــي  ويــشــارك  المقبل 

جميع الفرق التسعة التي تلعب 

إلى  تقسيمها  ويتم  السلة  كرة 

بطل  وضـــع  يــتــم  مجموعتين 

الــنــســخــة األخـــيـــرة عــلــى رأس 

على  الــدوري  وبطل  مجموعة 

وبعد  الثانية  المجموعة  رأس 

ذلك يتم إجراء القرعة لتحديد 

الـــــفـــــرق فـــــي الــمــجــمــوعــتــيــن 

واحد  دور  من  دوري  ويلعب 

فــــي كــــل مــجــمــوعــة لــتــحــديــد 

اإلقصائية  لــألدوار  المتأهلين 

حتى تحديد بطل أغلى كؤوس 

كرة السلة.

الدوحة - [: 

أعــــــلــــــن الـــــشـــــقـــــب (عــــضــــو 

مــؤســســة قــطــر) عـــن قــائــمــة 

في  بها  سيشارك  التي  الخيل 

بطولة منتون الدولية لجمال 

الـــخـــيـــل الـــعـــربـــيـــة األصـــيـــلـــة، 

يومي  فرنسا  فــي  والــمــقــررة 

٤ و٥ يوليو المقبل، وهي أول 

الخيل  لجمال  دولــيــة  بطولة 

على مستوى العالم منذ تفشي 

المستجد  ـــا  كـــورون فـــيـــروس 

«كوفيد-١٩»، وهذه البطولة 

مــــن أهــــــم الــــبــــطــــوالت عــلــى 

مـــســـتـــوى أوروبــــــــــا والـــعـــالـــم 

خـــاصـــة مـــع تـــنـــوع الــمــرابــط 

المشاركة  الكبيرة  والــمــزارع 

بــهــا، إلـــى جــانــب أنــهــا ترسم 

بطولة  في  المنافسة  مالمح 

العالم لجميال الخيل العربية 

األصـــيـــلـــة الـــتـــي تـــقـــام ســنــويــا 

باريس  فــي  الــعــام  نهاية  قبل 

لموسم  الختام  مسك  وتكون 

البطوالت من هذا النوع.

أعلن  التي  القائمة  وتضم   

عــنــهــا الــشــقــب ١٣ رأســـــا من 

الشقب  يــشــارك  حيث  الجياد 

في فئة المهرات عمر السنة بـ 

«أيار الشقب، نشميه الشقب، 

الشقب،  هــوى  الشقب،  مزايا 

فـــلـــك الــــشــــقــــب»، وفـــــي فــئــة 

«أصــايــل  السنة  عمر  األمــهــر 

الـــشـــقـــب، راجــــــي الـــشـــقـــب»، 

وفـــي فــئــة الــمــهــرات عامين 

الوذنة  الشقب،  وثالثة «سوار 

الــشــقــب» وفــــي فــئــة األمــهــر 

ـــــة «كــــاشــــف  ـــــالث عــــامــــيــــن وث

األفــرس  فئة  وفــي  الشقب»، 

«مـــشـــكـــورة الـــشـــقـــب، عــايــدة 

الشقب، الثمامة الشقب».

الكبير  العدد  هــذا  ويعكس 

حرص  المشاركة  الخيل  من 

الــشــقــب عــلــى االســتــفــادة من 

الــــبــــطــــولــــة، وفـــــــي مــخــتــلــف 

الـــفـــئـــات بــاســتــئــنــاء األفـــحـــل، 

خاصة أن الشقب لديه انتاجا 

األعمار  مستوى  على  متميزا 

وهــذا  الــجــيــاد،  مــن  الصغيرة 

اإلنــــتــــاج يــــــدرك الـــعـــالـــم كــلــه 

قيمته ومدى االستفادة منه 

متميزة  ســــالالت  إنـــتـــاج  فـــي 

العربية  الخيل  مستوى  على 

مما  مستمر،  بشكل  األصيلة 

جـــعـــل الـــشـــقـــب يـــتـــربـــع عــلــى 

عــرش ريــــادة هــذا الــنــوع من 

البطوالت وكذلك فإن ساللة 

الشقب تنتشر في العالم كله، 

وهذا يحدث نتيجة االهتمام 

بالعمل  الــشــقــب  جـــانـــب  مـــن 

على مواصلة التفوق والريادة 

واســتــثــمــار الــنــوعــيــة الــجــيــدة 

مـــن األفـــحـــل لــــدى الــشــقــب، 

في  المثالية  الطريق  وكذلك 

العربية  الخيل  وتربية  إنتاج 

األصيلة.

وســــيــــشــــارك الـــشـــقـــب فــي 

بــطــولــة مــنــتــون بـــوفـــد يضم 

حمد  الشيخ  ســعــادة  مــن  كــال 

مـــديـــر  ــــي  ــــان ث آل  عــــلــــي  بـــــن 

الخيل  وجــمــال  اإلنــتــاج  إدارة 

بـــالـــشـــقـــب، وخــــالــــد الــجــهــنــي 

ــتــاج وجــمــال  رئــيــس قــســم اإلن

الــخــيــل بــالــشــقــب، بــاإلضــافــة 

لــــ ٤ مـــن أفــضــل الــعــارضــيــن 

اإليطالي  وهـــم:  الــعــالــم،  فــي 

جــاكــمــو كــبــاتــشــي ومــواطــنــه 

األمريكي  سكارميال،  اليسيو 

توم  والبلجيكي  بايت  مايكل 

أوبين.

متابعة - أحمد سليم:

عـــــــــزز «فـــــــريـــــــق قــــطــــر» 
صــــدارتــــه لــلــنــســخــة الــرابــعــة 
للسباقات  قــطــر  بــطــولــة  مــن 
والمخصصة  اإللــكــتــرونــيــة، 
لــتــحــدي الــــدراجــــات الــنــاريــة 
القطري  االتــحــاد  فريق  بين 
لـــلـــدراجـــات الـــنـــاريـــة وفــريــق 
لــــــيــــــوبــــــارد ريــــســــيــــنــــج مـــن 
لـــكـــســـمـــبـــورج الـــفـــائـــز بــلــقــب 
بـــطـــولـــة الــــعــــالــــم فـــــي الـــعـــام 
«مــوتــو٢»،  فئة  فــي  الماضي 
بعد أن تمكن سعيد السليطي 
مــن الــفــوز بــالــجــولــة الــرابــعــة 
على  أقيمت  الــتــي  للسباقات 

حلبة «خيريز» اإلسبانية.
وواصل السليطي تألقه في 
البطولة بفوزه بثالث جوالت 
مــن أصـــل ٤ جــــوالت، وتــألــق 
الرابعة،  الجولة  في  السليطي 
األول  الــمــركــز  حقق  أن  بعد 
قــدره  أجماليا  زمــنــا  مسجال 
كــمــا  دقـــيـــقـــة،   ٢٨:٠١٫٢٧٤
سجل الزمن األسرع في اللفة 
دقــيــقــة،   ١:٣٨٫٠٢٠ بـــزمـــن 
ليحصل على ٤٠ نقطة كاملة 
يعزز بها صدارته على صعيد 
 ١٥٦ بــرصــيــد  الــمــتــســابــقــيــن 
زميله  عــلــى  متفوقا  نــقــطــة، 
فــي الــفــريــق الـــــدراج عــبــداهللا 
القبيسي الذي حل في المركز 

دقيقة   ٦٫٥٤١ بــفــارق  الــثــانــي 

ومــســجــال ثــانــي أســــرع زمــن 

دقيقة   ١:٣٧٫٨٢٤ اللفة  فــي 

نــقــطــة،   ٣٦ عـــلـــى  لــيــحــصــل 

فــيــمــا حـــل الــبــريــطــانــي دانـــي 

كينت دراج فريق ليوبارد في 

المركز الثالث وبفارق ٨:٠٦٢ 

بينما  السليطي  عــن  دقــيــقــة 

كـــان قـــد ســجــل ثــالــث أســـرع 

 ،١:٣٨٫١٩٧ وقـــــــدره  زمـــــن 

ليحصل كينت على ٣٣ نقطة، 

ماركوس  اإلسباني  حل  فيما 

رامــيــريــز فــي الــمــركــز الــرابــع 

بعد أن سجل رابع أسرع زمن 

 ،١:٣٩٫٤٦٤ وقــدره  اللفة  في 

نــقــطــة،   ٣١ عـــلـــى  لــيــحــصــل 

في  ثاني  آل  جاسم  حل  فيما 

الـــمـــركـــز الـــخـــامـــس مــســجــال 

خــامــس أســـرع زمـــن وقـــدره 

ويحصل  دقــيــقــة   ١:٤١٫١٢٥

حل  فــيــمــا  نــقــطــة،   ٣٠ عــلــى 

السحوتي  حمد  الواعد  الــدراج 

مسجال  الــســادس  المركز  في 

ســـادس أســـرع زمـــن وقـــدره 

١:٤١٫٥٤١ دقيقة.

المنظمة  اللجنة  وقـــررت 

للسباق استبعاد نتيجة الدراج 

حمد السحوتي بعدما حل في 

المركز األخير وإعطاء إتاحة 

الفرصة لفريق ليوبارد الذي 

شــــارك بـــ ٣ دراجـــيـــن فقط، 

بينما شــارك فريق قطر بـ ٤ 

دراجين، فيما قررت اللجنة 

فوجيا  دينيس  منح  المنظمة 

نــقــاط  لـــيـــوبـــارد  فــريــق  دراج 

نقطة)   ٢٩) األخــيــر  الــمــركــز 

بـــعـــدمـــا فـــقـــد اإلرســـــــــال فــي 

منتصف السباق.

ويــــواصــــل فـــريـــق االتـــحـــاد 

الــقــطــري لــلــدراجــات الــنــاريــة 

صدراته للبطولة برصيد ٤١٣ 

عن  نقطة   ٤٦ وبفارق  نقطة 

من  ريسينج  لــيــوبــارد  فــريــق 

لــكــســمــبــورج الــــذي ســجــل في 

وتختتم  نقطة،   ٣٧٧ رصيده 

الـــبـــطـــولـــة الـــــيـــــوم بـــالـــســـبـــاق 

السادس والختامي على حلبة 

لوسيل الدولية.

دراجاتنا النارية تعزز صدارتها للسباقات اإللكترونيةالشقب يشارك في بطولة منتون الدولية 
السليطي يتألق على حلبة «خيريز» اإلسبانيةفي أول ظهور خارجي منذ تفشي فيروس كورونا
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أول الدوريات الكبرى يصل لخط النهاية بأمان رغم مخاطر الفيروس

البوندزليجا.. البوندزليجا..   
موسم كورونا يتخطى كل املطباتموسم كورونا يتخطى كل املطبات

٨ أسماء وتقنية الـ (VAR) واملشجعون يخطفون أضواء النسخة االستثنائية
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٥٥٢٥٣٦٤٧
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شهد الموسم المنقضي للدوري األلماني 
لكرة القدم (بوندزليجا) بعضاً من المهاجمين 

المتميزين والمدربين المتألقين، كانت هناك 
مالمح أخرى رئيسية في هذا الموسم مثل 

المشجعين الغاضبين والمدرجات الخاوية 
وكذلك أزمة تفشي اإلصابات بفيروس 

«كورونا» المستجد والتي دفعت برئيس رابطة 
الدوري األلماني إلى عناوين األنباء.

وجعلت أزمة وباء كورونا من هذا الموسم 
نسخة استثنائية وبارزة في تاريخ البوندزليجا، 

حيث كانت أول بطولة من بين بطوالت 
الدوري المحلية الكبرى في أوروبا تستأنف 

نشاطها وسط هذه األزمة.

موهبة واعدة 
لم يخيب الشاب النرويجي الموهوب إيرلينج هاالند أمل جماهير 

بوروسيا دورتموند أو مسؤولي النادي، حيث سجل سبعة أهداف 
في أول ثالث مباريات له مع الفريق كما رفع رصيده إلى ١٣ هدفاً 

في ١٤ مباراة خاضها مع الفريق هذا الموسم وفاز معه بالمركز 
الثاني في البوندزليجا.

أفضل األلمان
نافس األلماني تيمو فيرنر المهاجم البولندي ليفاندوفسكي 
على صدارة هدافي المسابقة على مدار عدة هذا الموسم، 

ولكنه أنهى الموسم في المركز الثاني بقائمة الهدافين 
برصيد ٢٨ هدفاً لفريقه اليبزيج ليكون أفضل هداف ألماني 

في المسابقة هذا الموسم قبل انتقاله المقرر إلى تشيلسي 
بداية من الموسم المقبل.

هيرليتش المنقذ 
تولى هايكو هيرليتش تدريب أوجسبورج في مارس الماضي لكنه انتظر لمدة شهرين حتى يقود 

الفريق في أول مباراة له بسبب توقف المسابقة، وغاب هيرليتش عن بداية استئناف الفريق لمسيرته 
في البوندزليجا بسبب خرقه لخرقه قواعد العزل المفروضة ضمن اإلجراءات الوقائية واالحترازية، وذلك 

من أجل شراء معجون لألسنان وكريم للبشرة، ورغم هذا، أنقذ الفريق من الهبوط للدرجة الثانية.

 ظهور واختفاء
كان نجم كرة القدم األلماني السابق يورجن كلينسمان المدير الفني السابق للمنتخب 
األلماني وصل إلى نادي هيرتا برلين كعضو بمجلس إدارة النادي ممثالً عن المستثمر 

الرس ويندهورست لكنه تولى بعدها تدريب الفريق قبل أن يتركه بعد ١١ أسبوعاً فقط 
دون استشارة أي مسؤول بالنادي.

فليك يخطف األضواء
قاد فليك فريق بايرن 

ميونيخ للخروج من دوامة 
النتائج السيئة التي عانى 

منها في بداية رحلة 
الدفاع عن لقبه تحت 

قيادة كوفاتش في 
بداية الموسم 

ليحرز فليك مع 
الفريق لقب 
البوندزليجا 

هذا الموسم 
ويكون 

الموسم 
الثامن على 
التوالي الذي 
يفوز فيه البايرن 

باللقب.
وحافظ البايرن تحت قيادة 
فليك على سجله خالياً من 

الهزائم في آخر ١٩ مباراة 
خاضها في المسابقة 
وفقد فيها نقطتين 

فقط.

المشجعون يسيطرون
أدت الالفتات واإلهانات 

الموجهة إلى الملياردير 
ديتمار هوب المستثمر بنادي 

هوفنهايم إلى صراع كبير 
بين المشجعين واألندية 

واالتحاد األلماني للعبة ثم تم 
منع المشجعين من العودة 

للمدرجات بعد استئناف 
المسابقة.

هداف مرعب
برزت قدرات المهاجم البولندي الدولي روبرت ليفاندوفسكي مع بايرن ميونيخ ُمجدداً خالل هذا الموسم المنقضي، حيث واصل 

هوايته في هز الشباك وحقق رقماً قياسياً شخصياً بتسجيله ٣٤ هدفاً للفريق في البوندزليجا بفارق ستة أهداف فقط عن الرقم 
القياسي لعدد األهداف التي يسجلها أي العب في موسم واحد بالبوندزليجا والمسجل باسم األسطورة جيرد مولر (٤٠ هدفاً).

وكان الرصيد الذي حققه ليفاندوفسكي من األهداف هذا الموسم هو األفضل ألي هداف بالبوندزليجا في موسم واحد من ٤٣ عاماً.

موسم كارثي 
وضع هذا الموسم الكارثي لفريق فيردر بريمن الكثير من الضغوط على مديره الفني فلوريان كوفيلدت، 
ولكن مسؤولي النادي أعلنوا عن دعمهم ومساندتهم للمدرب الشاب، ومع فوز الفريق ٦ -١ على كولن 
وخسارة فورتونا دوسلدورف صفر- ٣ أمام يونيون برلين في المرحلة األخيرة من المسابقة هذا الموسم، 

أفلت بريمن من الهبوط المباشر للدرجة الثانية وحظي بفرصة أخرى للكفاح من أجل البقاء في الدرجة 
األولى من خالل الدور الفاصل مع صاحب المركز الثالث في دوري الدرجة الثانية.

(VAR) جدل الـ 
مع تطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) للموسم الثالث في البوندزليجا، ما زالت مصدراً 

للغضب والتوتر بسبب بعض القرارات المتعلقة بلمسات اليد وحاالت التسلل، ووصفها النجم األلماني 
ماريو جوميز بأنها «هراء ببساطة» وذلك بعد عدم احتساب خمسة أهداف له مع شتوتجارت في 

دوري الدرجة الثانية.
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هداف مرعب
برزت قدرات المهاجم البولندي الدولي روبرت ليفاند
هز الشباك وحقق رقماً قياسياً شخصي هوايته في

ي روبر ي و ي بو جم ر روبربرز ي

القياسي لعدد األهداف التي يسجلها أي العب في
وكان الرصيد الذي حققه ليفاندوفسكي من األهد

موسم كارثي
وضع هذا الموسم الكارثي
ولكن مسؤولي النادي أع
وخسارة فورتونا دوسلدو
أفلت بريمن من الهبوط ال
الفاص األولى من خالل الدور

(VAR) جدل الـ 
مع تطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد
للغضب والتوتر بسبب بعض القرارات المتع
ماريو جوميز بأنها «هراء ببساطة» وذلك بع

دوري الدرجة الثانية.

 المصدر: 

وكاالت

سيفرت النجم األبرز  
فرض كريستيان سيفرت رئيس

 رابطة الدوري األلماني 
نفسه كشخصية بارزة، 

مع قدرة البطولة على 
اجتياز أزمة وباء كورونا 

واستئناف فعاليات 
الموسم واستكمال المراحل 

المتبقية منه متحدياً 
االنتقادات.
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برشلونة يعيش حالة من اإلحباط.. سواريز:سيتين ُمدرب برشلونة:

اعترف كيكي سيتين الُمدير الفني لفريق 

برشلونة بافتقاد فريقه القوة في األداء خالل 

المباراة التي تعادل فيها مع سيلتا فيجو ٢-٢ 

فــي الـــدوري اإلســبــانــي. وأكـــد سيتين أنــه ال 

يجد مبرر واحد وراء هذا األداء الذي يفتقد 

للقوة خاصة في الشوط األول.وقال سيتين، 

متقدماً  األول  الــشــوط  فــريــقــه  أنــهــى  الـــذي 

بهدف نظيف: «مع الرغبة في الحفاظ على 

تقدمنا بهذا الهدف، قمنا بأشياء ال نقوم بها 

المنافس،  بإمكانيات  نعترف  أن  علينا  عادة 

الجيدة،  المقومات  من  الكثير  يمتلك  الذي 

األخيرة  الدقائق  في  كثيراً  المنافس  جازف 

من المباراة وذلك الهدف الذي أعطاه نقطة 

أال  يجب  سيتين: «كــان  الــتــعــادل».وأوضــح 
نصل لهذا الوضع كان علينا أن نشعر بارتياح 
كثيرة  بأشياء  قمنا  ألننا  الشوطين  بين  أكثر 

بشكل جّيد في النصف األّول».

أعــرب األوروجــويــانــي الــدولــي لويس 
ســـواريـــز ُمــهــاجــم فــريــق بــرشــلــونــة عن 
بـ»التوتر  وإحساسه  «السلبي»  شــعــوره 
والضيق» بعد تفريط الفريق في الفوز 
الدقائق  فــي   ٢-٢ للتعادل  واستسالمه 
فيجو  سيلتا  مــع  مــبــاراتــه  مــن  األخــيــرة 
ــانــي.وأوضــح ســواريــز،  بـــالـــدوري اإلســب
غاية  فــي  «نقطتين  أهـــدر  الــفــريــق  أن 
األهمية». وأشار سواريز إلى أنه يشعر 
بــالــســعــادة بــالــتــأكــيــد لــلــهــدفــيــن الــلــذيــن 
سجلهما في المباراة رغم أن محاولته 
لـــمـــســـاعـــدة الـــفـــريـــق لــــم تـــكـــن كــافــيــة. 
فقدنا  وأضـــــاف: «الــشــعــور كـــان ســلــبــيــاً 
نقطتين أكثر من مهمتين في طريقنا 
الليجا  لــقــب  عــن  الـــدفـــاع  نــريــد  كــنــا  إذا 
هـــذا الــمــوســم اعــتــمــدنــا مـــن قــبــل على 
الــفــوز فــي كــل مــبــاراة فيما يهدر ريــال 
الــشــعــور  ينتابنا  الــنــقــاط  بــعــض  مــدريــد 
بــبــعــض الــتــوتــر بــعــدمــا خــســرنــا هاتين 
النقطتين».وأوضح: «ما زالت أمامنا 

مـــبـــاريـــات صــعــبــة وكـــذلـــك ســتــكــون 

مدريد  لريال  صعبة  مباريات  هناك 

أتلتيكو  سنلتقي  كما  فياريال  سنواجه 

أن  علينا  المقبل  األسبوع  في  مدريد 

تحسين  ونـــحـــاول  األخـــطـــاء  نــصــحــح 

األرقام  إلى  سواريز  وأشار  وضعنا». 

الـــســـلـــبـــيـــة لـــلـــفـــريـــق فــــي الـــمـــبـــاريـــات 

الــتــي يــخــوضــهــا خـــارج مــلــعــبــه، وقــال 

يحللوا  أن  المدربين  «على  الــالعــب: 

أرض  على  علينا  ما  نقّدم  األمر،  هذا 

الُمهمة  النقاط  بعض  نخسر  الملعب 

نعتاد  لــم  نــقــاط  وهـــي  ملعبنا  خـــارج 

أخرى». مواسم  في  خسارتها  على 

نشــــعـــر بالتـوتـر بســـــبب الريــالافتقـدنا القـــوة أمــــام فـيـجـــــو

مدريد - د ب أ:

برشلونة - أ ف ب:

روما - د ب أ: 

التسيو يُطارد 
اليوفـــــــــي

قلب فريق التسيو تأّخره 

بهدف أمام ضيفه فيورنتينا 

المباراة  خالل   ٢-١ فوز  إلى 

الجولة  فــي  جمعتهما  الــتــي 

ـــعـــشـــريـــن مــن  الـــثـــامـــنـــة وال

الــــدوري اإليــطــالــي، وتــقــّدم 

فــيــورنــتــيــنــا بـــهـــدف ســجــلــه 

فرانك ريبيري في الدقيقة 

إيموبيلي  شيرو  وتعادل   ٢٥

لــالتــســيــو فـــي الــدقــيــقــة ٦٧ 

مـــن ركـــلـــة جـــــزاء وأضــــاف 

الثاني  الهدف  ألبيرتو  لويس 

الدقيقة  فــي  التسيو  لفريق 

٨٣.وبـــــــهـــــــذا الـــــفـــــوز واصـــــل 
ليوفنتوس  مطاردته  التسيو 
بعدما  الترتيب  صدارة  على 
رفــع رصــيــده إلــى ٦٥ نقطة 
فــي الــمــركــز الــثــانــي بــفــارق 
يوفنتوس،  خلف  نقاط  أربع 
الــــمــــتــــصــــّدر، فـــيـــمـــا تــوقــف 
رصــيــد فــيــورنــتــيــنــا عــنــد ٣١ 

نقطة.

جـارســـيا: فريقــي 
تحــلّى بالشــجاعــة

سيلتا  لفريق  الفني  الُمدير  جارسيا  أوســكــار  أكــد 
فيجو أن فريقه تحّلى بالشجاعة خالل المواجهة مع 
منافسه الكبير برشلونة وكان من الممكن أن يحقق 

الفوز في النهاية. 
المباراة  من  األّول  الشوط  جارسيا: «في  وأوضح 
كنا أقل شجاعة مما كنت أتمّنى وفي الشوط الثاني، 
أبلغت الالعبين بأنني أريد فريقاً شجاعاً في التعامل 
من  للغاية  كــبــيــراً  قـــدراً  برشلونة  منحنا  الــكــرة  مــع 

االحترام ولكننا كنا أفضل كثيراً في الشوط الثاني».

أكــد الــمــدرب اإلســبــانــي بيب 

مانشستر  فريقه  أن  جوارديوال 

«حــرس  تكريم  سيقيم  سيتي 

بضيفه ليفربول،  شرف» الئقاً 

لقب  األخــيــر  منه  انــتــزع  بعدما 

الــــــدوري اإلنــجــلــيــزي الــمــمــتــاز 

لكرة القدم.

على  ضيفاً  ليفربول  ويــحــّل 

لمانشستر  التابع  االتحاد  استاد 

ضمن  الُمقبل،  الخميس  سيتي 

من  والثالثين  الثانية  المرحلة 

مباراة  أول  فــي  البريميرليج، 
لــه بــعــدمــا حــســم لــقــب الـــدوري 
 ٣٠ منذ  األولــى  للمّرة  لصالحه 

عاماً.
وتــــّوج الـــنـــادي األحــمــر بطالً 
مطارده  خسارة  بعد  إلنجلترا، 
أمام  سيتي  مانشستر  المباشر 
 ١-٢ بنتيجة  تشيلسي  مضيفه 
في المرحلة الحادية والثالثين.

وابــتــعــد لــيــفــربــول بــفــارق ٢٣ 
تبقي  مــع  الـــصـــدارة،  فــي  نقطة 

سبع مباريات فقط.
وأكـــــــــد جــــــــوارديــــــــوال الــــــذي 
قـــــــاد مـــانـــشـــســـتـــر ســـيـــتـــي إلــــى 

الموسمين  فــي  ـــــدوري  ال لــقــب 

لــيــفــربــول  أن  الــمــنــصــرمــيــن، 

كلوب،  يورجن  األلماني  بقيادة 

ســيــمــا  ال  ـــكـــريـــم،  ـــت ال يــســتــحــق 

ــيــه كــــ»حـــرس  اصـــطـــفـــاف العــب

شـــــــــــرف» لـــــالعـــــبـــــي الــــفــــريــــق 

أرض  دخــولــهــم  لــدى  المنافس 

الملعب.
وقال «بالطبع سنقوم بذلك، 
الشرف  حــرس  بتحية  سنقوم 

بالطبع».
مــا نستضيف  وتــابــع: «دائــمــاً 
لـــيـــفـــربـــول بـــطـــريـــقـــة مــذهــلــة 
ـــأتـــون إلــــى مــلــعــبــنــا ال  عــنــدمــا ي

وبالطبع  يــشــكــوا،  أن  يمكنهم 
ســـنـــقـــوم بـــذلـــك (هــــــذه الـــمـــرة 

أيضاً) ألنهم يستحقون ذلك».
ـــــطـــــّرق اإلســــبــــانــــي الـــــذي  وت
مانشستر  تــدريــب  على  يشرف 
إلــى   ،٢٠١٦ الـــعـــام  مــنــذ  ســيــتــي 
في  الــفــريــق  قــّدمــه  الـــذي  األداء 
موسم  خــالل  المحلي  الـــدوري 
تلميح  أي  رافضاً   ،٢٠١٩-٢٠٢٠
إلى أن العبيه لم يظهروا رغبة 
بـــإحـــراز الــلــقــب لــلــمــرة الــثــالــثــة 

توالياً.
وشـــــّدد جــــوارديــــوال عــلــى أن 
يحرز  سيتي  مانشستر  «فريق 
ثمانية ألقاب في األعوام الثالثة 

الماضية ولديه الشغف، في كل 
أينما  مسابقة،  كل  في  مــبــاراة، 
كان ال يمكن ألحد في هذا البلد 

أن يقول عكس ذلك».
ــــــوال فــريــقــه  وقـــــــاد جــــــواردي
الممتاز  الــــدوري  لقب  إلحـــراز 
مــرتــيــن، ولــقــب كـــأس االتــحــاد 
اإلنـــــجـــــلـــــيـــــزي، ولـــــقـــــب كــــأس 
الــرابــطــة ثـــالث مــــرات، ولقب 

درع الُمجتمع مرتين.
جوارديوال  مع  السيتي  وحقق 
ثالثية   ٢٠١٨-٢٠١٩ موسم  في 
مـــحـــلـــّيـــة غـــيـــر مـــســـبـــوقـــة مــن 
خــالل الـــدوري والــكــأس وكــأس 

الرابطة.

مـمـــــر شــــــرفي ألبطــال البريمـــيرلـــيج
جوارديوال يتعّهد بإقامته في لقاء السيتي الُمرتقب

لندن - أ ف ب:

تمّنى الحفاظ على تشكيلة الفريق

قال يورجن كلوب ُمدرب ليفربول 
بطل الدوري اإلنجليزي الممتاز لكرة 
على  حالياً  ينصّب  تركيزه  إن  القدم 
منحت  التي  التشكيلة،  تفكيك  عــدم 
منذ  المسابقة  في  األول  لقبه  النادي 

٣٠ عاماً، خالل الُمستقبل القريب.
الطويل  صيامه  ليفربول  وأنــهــى 
حــيــن تــــّوج بــلــقــبــه ١٩ فـــي الــــدوري 
خـــســـارة مــانــشــســتــر سيتي  مــســتــغــالً 
صاحب المركز الثاني أمام تشيلسي 
بفارق  كلوب  المدرب  فريق  ليتفّوق 

٢٣ نقطة مع تبقي سبع مباريات. 
ويــســتــمــتــع كــلــوب، الــــذي تولى 

 ،٢٠١٥ فــي  ليفربول  قــيــادة 
بــفــتــرة مـــن الــهــيــمــنــة بعد 
دوري  لـــقـــب  حـــقـــق  أن 
أبـــــــطـــــــال أوروبـــــــــــــــا فـــي 
الـــمـــوســـم الـــمـــاضـــي ثــم 
ـــــــدوري  ـــــــّوج بـــلـــقـــب ال ت
الموسم.  هــذا  الممتاز 
بيلد  صحيفة  وأبــلــغ 
يمكن  «ال  األلــمــانــيــة 
أن أعد بأننا سنهيمن 
اآلن  القدم  كرة  على 
أو بـــأن الـــوقـــت حــان 
ثــورات  عــن  للحديث 
كـــبـــرى لـــكـــن أعــــرف 
أن هدفنا هو الحفاظ 

على التشكيلة».
ويـــــدرك كــلــوب (٥٣ 
عــــامــــاً) بـــــأن لــيــفــربــول 
ال يــشــبــه فــريــقــه الــســابــق 
الذي  دورتموند  بوروسيا 
فــقــد أبـــــرز العــبــيــه مثل 

وروبـــرت  كـــاجـــاوا  شينجي 

أعقبت  مــواســم  فــي  لــيــفــانــدوفــســكــي 
فــــــوزه بــلــقــبــيــن مــتــتــالــيــيــن بـــــدوري 
الــدرجــة األولــــى األلــمــانــي فــي ٢٠١١ 

و٢٠١٢.

كلوب يرفض تفكيك ليفربول
لندن - رويترز: 

ي الممتاز لكرة 
على  حالياً  صّب 

ي

منحت  التي   ،
منذ  المسابقة   

قبل القريب.
الطويل  صيامه 
فـــي الــــدوري

شــســتــر سيتي 
ي ي

أمام تشيلسي 
بفارق  كلوب   

ع مباريات. 
ي تولى 

 ،٢٠١٥
 بعد 
ري 
ــي 
م 
ي 

٥
ل 
ــق 
ذي 
مثل 

بـــرت 

و٢٠١٢.

أجندة اليوم

الدوري اإلنجليزي (الجولة الـ ٣٢)

(٢٢:٠٠) كريستال باالس - بيرنلي
beIN Connect

الدوري اإلسباني (الجولة الـ ٣٢)

(٢٣:٠٠) خيتافي - ريال سوسيداد
beIN HD 3

المباراتان بالتوقيت المحلي

مدريد - د ب أ: قـــــال األرجـــنـــتـــيـــنـــي ديــيــجــو 
ســـيـــمـــيـــونـــي، الــــُمــــديــــر الــفــنــي 
انتصار  عقب  مدريد،  ألتلتيكو 
فــريــقــه الــصــعــب عــلــى ضيفه 
الجولة  ضمن   (٢-١) أالفــيــس 
الــــــ٣٢ لـــلـــدوري اإلســـبـــانـــي، إن 
العبيه يفتقدون «الجماهير»، 
ـــلـــعـــب «أمــــــام  مـــعـــلـــقـــاً بــــــأن ال
قــاٍس».  أمــر  فارغة  مدرجات 
وأشـــار إلــى وجـــود «كثير من 

الجوانب يجب تحسينها» رغم 

متتالية  انــتــصــارات   ٤ تحقيق 

سيميوني  وقال  المسابقة.  في 

المؤتمر  أثناء  تصريحات  في 

الـــصـــحـــفـــي عـــــن بُــــعــــد عــقــب 

تحية  أريـــــد  ـــمـــبـــاراة «كـــنـــت  ال

بالفعل  اشتقنا  لقد  الجماهير 

لــهــم رؤيــــة الــمــلــعــب خـــاو أمــر 

قاٍس للغاية كنت أوّد أن أقول 

بالفعل».وانتقل  نفتقدهم  إننا 
للحديث  األرجنتيني  المدرب 
حول سلسلة انتصارات الفريق 

مــــــؤخــــــراً والـــــتـــــي دفــــعــــت بــه 
للمركز الثالث، خلف برشلونة 

وريال مدريد.

وحـــــــول مـــواجـــهـــة الـــفـــريـــق 

أمام  المقبل  الثالثاء  المرتقبة 

الكامب  ملعب  على  برشلونة 

نــــو، أوضـــــح «الـــفـــريـــق بــحــالــة 

يستجيبون  والالعبون  جــّيــدة، 

مطلقاً  أفز  لم  رائعة  بطريقة 

على هذا الملعب، ولهذا أتمّنى 

في  الفرصة  بهذه  نحظى  أن 

المواجهة القادمة».

سيميوني: أحلم بالفوز األول في كامب نو
مدريد - وكاالت:



دورتموند 
يدافع عن فافر

ثالث موريتاني 
يظهر في 

الليجا

مدريد- وكاالت:

عــــبــــداهللا  أصـــــبـــــح   
مـــــــــحـــــــــمـــــــــود العـــــــــب 
ديــبــورتــيــفــو أالفـــيـــس، 
موريتاني  العــب  ثالث 
يـــشـــارك فـــي الـــــدوري 

اإلسباني «الليجا».
وشــــــــــارك عــــبــــداهللا 
مــحــمــود أســـاســـًيـــا مع 
ـــــقـــــه أالفــــــيــــــس،  فـــــري
أتلتيكو  مــواجــهــة  فـــي 
مدريد لحساب الجولة 
الـــدوري  عمر  مــن   ٣٢

اإلسباني.
وجـــــاء عـــبـــداهللا في 
مواطنيه  تضم  قائمة 
الــحــســن الــعــيــد وعــالــي 
سبقاه  الــلــذيــن  عــبــيــد، 

في الظهور بالليجا.  

دوسلدورف- د ب أ: 

يواخيم  هــانــز  دافـــع 
ــــيــــس  ــــرئ فــــــاتــــــزكــــــه ال
ــــتــــنــــفــــيــــذي لـــــنـــــادي  ال
بـــوروســـيـــا دورتــمــونــد 
المدرب  عــن  األلماني 
المدير  فــافــر  لوسيان 
األول  لــلــفــريــق  الــفــنــي 
لــكــرة الــقــدم بــالــنــادي 
الثقيلة  الــهــزيــمــة  بــعــد 
لـــلـــفـــريـــق  صفر-٤ 
أمــــام هــوفــنــهــايــم في 
المرحلة الـ٣٤ األخيرة 
األلماني  الــــدوري  مــن 

(بوندزليجا).
وقــــال فــاتــزكــه في 
قناة  إلـــى  تــصــريــحــات 
«كــل   :  «١ «شـــبـــورت 
مدرب في العالم كان 
من الممكن أن يخسر 

هذه المباراة. 
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أنقرة- د ب أ: 

ســقــط فــريــق طـــرابـــزون ســبــور فــي فخ 

في  جوجو  أنقرة  ضيفه  أمام   ١-١ التعادل 

الــجــولــة الــتــاســعــة والــعــشــريــن مــن الـــدوري 

أيًضا  شهدت  والــتــي  الــقــدم،  لكرة  التركي 

وفوز   ٣-٣ سبور  أالنيا  مع  جوزتبه  تعادل 

وتقدم   ٣-٢ سبور  ملطية  على  فناربخشة 

طرابزون سبور بهدف، وتعادل جيرسون 

 ٦٣ الدقيقة  في  جوجو  ألنقرة  رودريجيز 

من ركلة جــزاء. ورفــع طــرابــزون رصيده 

بفارق  الــثــانــي،  المركز  فــي  نقطة   ٥٧ إلــى 

نــقــطــتــيــن خــلــف بـــاشـــاك شــهــيــر، وتــوقــف 

رصــيــد أنــقــرة جــوجــو عــنــد ٢٤ نــقــطــة في 

المركز الثامن عشر األخير.

العربي يلعب وديتين استعداًدا للدوري
ليفانتي يهزم المدرب يركز على الجانب البدني

بيتيس

صفقة تبادلية بين 
اليوفي وبرشلونة

مدريد- د ب أ: 

فــــــــاز فـــــريـــــق لـــيـــفـــانـــتـــي 
بيتيس  ريـــــال  ضــيــفــه  عــلــى 
الــتــي  ـــاراة  ـــمـــب ال خــــالل   ٤-٢
في  األحـــد  أمـــس  جمعتهما 
الــجــولــة الــثــانــيــة والــثــالثــيــن 
مـــــن الــــــــــــدوري اإلســــبــــانــــي 
ليفانتي  ورفــع  القدم.  لكرة 
في  نقطة   ٤١ إلـــى  رصــيــده 
المركز الثاني عشر، وتوقف 
رصيد ريال بيتيس عند ٣٧ 
نــقــطــة فـــي الــمــركــز الــثــالــث 

عشر. 

روما- أ ف ب: 

أكــــــــد تــــقــــريــــر صــحــفــي 
إيــطــالــي، أن كــًال مــن أرتــور 
برشلونة  وسط  العب  ميلو 
بيانتيش  ميراليم  والبوسني 
نــــجــــم يــــوفــــنــــتــــوس خــضــعــا 
للكشف الطبي، صباح أمس 

األحد.
يدخل  أن  المنتظر  ومــن 
تبادلية  صفقة  في  الالعبان 
بــيــن يــوفــنــتــوس وبــرشــلــونــة 
 . الصيفي  الميركاتو  خــالل 
عبر  مستخدمون  وتــــداول 
االجتماعي،  التواصل  مواقع 
شــــريــــًطــــا مــــــصــــــوًرا يــظــهــر 
خـــروج العـــب خــط الــوســط 
ـــمـــطـــار لـــيـــًال،  مــــن حـــــرم ال
محاًطا بعدد من المقربين 

منه.

فناربخشة 
يفلت من 
ملطية

بعد التراجع عن االعتزال.. روبن: يخوض الدور الفاصل يومي ٢ و٦ يوليو

برلين- د ب أ: 

قـــال آريـــيـــن روبــــن العــب 
ــــايــــرن مـــيـــونـــيـــخ األلـــمـــانـــي  ب
لكرة  الــهــولــنــدي  والمنتخب 
القدم السابق، أن الحب وراء 
مــحــاولــتــه الــعــودة مــع فريق 
جــرونــيــنــجــن، الـــنـــادي الــذي 
ســـاعـــده عــلــى بــــدء مــســيــرتــه 

الرائعة.
مؤتمر  فـــي  روبــــن  وقــــال 
األحــد: «أفعل  أمس  صحفي 
هـــذا بــدافــع حــبــي لــلــنــادي»، 
وأضـــاف أنــه لــم يكن ليفكر 

في العودة من االعتزال ألي 
ناد آخر.

بالفعل  روبــــن  واســـتـــأنـــف 
الــــتــــدريــــبــــات وتــــعــــافــــى مــن 

كدمتين.  وقال «أشعر أنني 
ويأمل  جيدة»،  بدنية  بحالة 
أن يكون له دور في الدوري 

المقبل.

برلين- د ب أ:

مـــــذاق  افـــتـــقـــد  أن  بـــعـــد   
ـــعـــبـــه فــي  ــــى مـــل الــــــفــــــوز عــــل
يـــوم،   ٣٠٠ طـــــوال  الـــــــدوري 
انتصاًرا  بريمن  فيردر  حقق 
ســاحــًقــا وتــغــلــب عــلــى ضيفه 
الــمــرحــلــة  فــــي   ٦-١ كــــولــــن 
الــرابــعــة والــثــالثــيــن األخــيــرة 
مــن الــــدوري األلــمــانــي لكرة 
ليحظى  (بوندزليجا)،  القدم 
بـــــريـــــمـــــن بـــــفـــــرصـــــة حـــســـم 
مــصــيــره بـــيـــده، وذلــــك عبر 
الـــدور الــفــاصــل الـــذي يحسم 

ـــدرجـــة األولــــى  الــبــقــاء فـــي ال
أو الــهــبــوط لــــدوري الــدرجــة 

الثانية.
الذي  الفاصل،  الدور  وفي 

يشهد إقامة مباراتي الذهاب 
والسادس  الثاني  في  واإلياب 
يمكن  الــمــقــبــل،  يــولــيــو  مـــن 

لبريمن حسم مصيره. 

سألعب مع جرونينجن بدافع الحب مصير بريمن في البقاء بيده
كولن يمدد للمديرهورست

دوسلدورف - د ب أ: 

هورست  مع  تعاقده  القدم  لكرة  األلماني  كولن  نــادي  مدد 
هــيــلــدت الــمــديــر الــريــاضــي حــتــى ٢٠٢٣ رغـــم فــشــل الــفــريــق 
األلماني  الــــدوري  مــبــاريــات  آخــر  فــي  انــتــصــار  أي  تحقيق  فــي 

(بوندزليجا).
وتم تعيين هيلدت والمدرب ماركوس جيسدول في أواخر 
بوندزليجا  في  الفريق  إلبقاء  يكفي  بما  وقاما  الماضي،  العام 

رغم إنهاء الموسم بشكل ضعيف.
هناك  يكون  أن  «نريد  الــنــادي:  رئيس  فولف  فيرنر  وقــال 
أن  مقتنعون  ونــحــن  الــريــاضــي  الــمــديــر  منصب  فــي  اســتــمــرار 

األمور ستكون هكذا مع هورست هيلدت».
وأضــــاف «مــنــذ انــضــمــامــه فــي نــوفــمــبــر، اســتــطــاع أن يقلب 

األمور بنجاح تحت ظروف صعبة».
وقـــال هــيــلــدت إن الـــنـــادي «لــديــه تــحــديــات كــبــيــرة فــي كل 

النواحي بسبب توابع فيروس كورونا».
وأنهى كولن الدوري في المركز الرابع عشر.

متابعة- رجائي فتحي:

هـــيـــمـــيـــر  ـــــنـــــدي  اآليـــــســـــل حـــــســـــم   
هــــالــــجــــريــــمــــســــون مـــــــــدرب فـــريـــق 
التي  الــوديــة  المباريات  أمــر  العربي 
ســـوف يــخــوضــهــا الــفــريــق فــي فترة 
الـــتـــجـــهـــيـــزات الـــحـــالـــيـــة الســتــئــنــاف 
بطولة الدوري بلعب مباراتين فقط 

مع فريقي الشحانية والخور.
مع  األولــى  المباراة  تكون  وســوف 
الثانية  ثــم  يوليو   ١٠ بــتــاريــخ  الــخــور 
نفس  من   ١٦ بتاريخ  الشحانية  أمام 

الــشــهــر وســـــوف تـــكـــون الـــمـــبـــاراتـــان 
على  الــــمــــدرب  الطــمــئــنــان  بـــروفـــة 
الغرافة  لمواجهة  الالعبين  جاهزية 
يوم  لها  والمحدد   ١٨ الـــ  الجولة  في 

٢٤ يوليو على ملعب الجنوب.
ويرى المدرب أن لعب مباراتين 
من  للفريق  المطلوب  يحقق  فقط 
حــيــث تــجــهــيــز الــالعــبــيــن وحــتــى ال 
الالعبين  عــلــى  زائــــًدا  الــحــمــل  يــكــون 
ــالــصــورة الــتــي تــؤثــر عــلــى أدائــهــم  ب
طويلة  كانت  التوقف  فترة  أن  كما 
تدريجًيا  يــعــود  أن  الفريق  ويحتاج 

عدد  للعب  الكافي  الوقت  يوجد  وال 
أكــبــر مـــن الــمــبــاريــات حــيــث يــريــد 
الــجــانــب  عــلــى  يـــركـــز  أن  الــــمــــدرب 

البدني.
أكبر  تجهيز  إلى  الجهاز  ويسعى 
عـــــدد مــــن الـــالعـــبـــيـــن لـــالســـتـــفـــادة 
الفيفا  وضــعــه  الـــذي  االســتــثــنــاء  مــن 
بــالــســمــاح لـــألنـــديـــة بــــإجــــراء خــمــس 
تــغــيــيــرات فــي الــمــبــاريــات بـــدًال من 
مــن  زاد  ـــــذي  ال األمـــــر  وهــــو  ثـــالثـــة 
الصاعدين  السيما  الالعبين  حماسة 

بحثًا عن فرصة لهم مع الفريق.

ويــنــتــظــر العـــبـــو الـــعـــربـــي إجــــراء 
المسحة الثانية من فحص فيروس 
كورونا وذلك للخروج من المعسكر 
الــمــغــلــق بــفــنــدق االنــتــركــونــتــنــنــتــال 
حتى  المنزلي  الحجر  إلــى  والــعــودة 
من  الدوري  بطولة  استئناف  موعد 
ــــك لــلــبــقــاء مـــع أســرهــم  جـــديـــد وذل
دوريــة  بصورة  عليهم  واالطمئنان 
مـــع االلـــتـــزام بــالــحــجــر الــمــفــروض 
عــلــيــهــم لــضــمــان ســالمــتــهــم وعـــدم 

بالفيروس. اإلصابة 
وهـــذا ويــــؤدي الــفــريــق الــعــربــاوي 

بمشاركة  يــومــيــة  بــصــورة  تــدريــبــاتــه 
خماسي  بــاســتــثــنــاء  الــالعــبــيــن  جميع 
الــمــنــتــخــب الـــوطـــنـــي مــحــمــد صـــالح 
جابر  وجاسم  خضر  ومصعب  النيل 
وأحــمــد فتحي ويــوســف عــبــدالــرزاق 
باإلضافة إلى الثالثي جوميز حارس 
كنجي  ومرتضى  والسوجا  المرمى 
لـــخـــضـــوعـــهـــم لـــلـــحـــجـــر والــــتــــدريــــب 
الـ  فترة  انتهاء  لحين  فردية  بصورة 
١٤ يوًما ثم إجراء المسحة الثانية مع 
بصورة  ذلــك  بعد  والتدريب  الفريق 

جماعية.

لندن- د ب أ:

وجـــــهـــــت شـــــرطـــــة مـــيـــرســـيـــســـايـــد 
اتــهــامــات لــشــاب يــبــلــغ مــن الــعــمــر ١٩ 
حريق  انـــدالع  بعد  األحــد  أمــس  عــاًمــا 
خــــالل حــشــد لــلــجــمــاهــيــر لــالحــتــفــال 
ــــــــدوري  ـــقـــب ال ـــل بــــفــــوز لــــيــــفــــربــــول ب

القدم. لكرة  الممتاز  اإلنجليزي 
وتــــم اتـــهـــام الـــشـــاب بــالــتــســبــب فــي 
ـــعـــاب  أضـــــــرار جـــنـــائـــيـــة وإطـــــــالق األل
تسبب  أن  بعد  عام  مكان  في  النارية 
األول  الطابق  في  الحريق  انــدالع  في 
المدينة. في  التاريخية  المباني  بأحد 

وتـــم اتـــهـــام شـــاب آخــــر، يــبــلــغ من 
عــلــى  بــــاالعــــتــــداء  ــــا،  عــــاًم  ٢٦ الـــعـــمـــر 

تسبب  ما  عاًما،   ٣٢ يبلغ  آخر  شخص 
فــــي تـــعـــرضـــه إلصــــابــــة خـــطـــيـــرة فــي 

الرأس.
وتمكنت إدارة اإلطفاء من السيطرة 

هناك  تكن  ولم  الحريق،  على  سريًعا 
واجهة  عند  اآلالف  وتجمع  إصــابــات. 
الشماريخ  وأشعلوا  المائية  هيد)  (بيير 

الحمراء خالل االحتفاالت.

اعتقــال بعض جماهيــــر ليفــربــول
خالل االحتفال بلقب الدوري اإلنجليزي

الدوحة ـ [: 

متطّوعي  السد  نــادي  كــّرم 
الــــهــــالل األحــــمــــر الـــقـــطـــري، 
الــذيــن رافـــقـــوا الــفــريــق األول 
لــكــرة الــقــدم بــالــنــادي، خالل 
فـــــتـــــرة الــــحــــجــــر الـــفـــنـــدقـــّي 
مباريات  الستئناف  استعداًدا 

دوري النجوم.
تشافي  الـــمـــدرب  وحـــرص 
هـــــيـــــرنـــــانـــــديـــــز، والـــــمـــــديـــــر 
على  غــالم،  محمد  الرياضي 
أهــــداء ثــنــائــي الــهــالل األحــمــر 
(مــــحــــمــــد نـــــاصـــــر مـــشـــهـــدي 
درع  الشمري)  فالح  ومحمد 
لمجهودهما  تقديًرا  الــنــادي، 

ــفــتــرة الــمــاضــيــة مع  خــــالل ال
الــــفــــريــــق. وكـــــــان مـــتـــطـــّوعـــو 
الــهــالل األحــمــر الــذيــن رافقوا 
فــتــرة  خــــالل  األّول  الـــفـــريـــق 
الفندقّي،  الحجر  في  تواجده 

مـــثـــاًال لــاللــتــزام واالنــضــبــاط 
وأعطوا صورة مميزة للشاب 
القطري المتطّوع الذي يخدم 
يطلب  مـــكـــان  أي  فـــي  بـــلـــده 

منه.

ـــــــــد مـــحـــمـــد مــشــهــدي  وأّك
ومـــحـــمـــد الـــشـــمـــري خــالــص 
إلدارة  وشكرهما  تقديرهما 
تعاون  من  لمساه  لما  الفريق 

خالل تلك الفترة.  

السد يكّرم متطوعي الهــالل األحمـر
تقديراً لجهودهم مع الفريق بالحجر الفندقّي

ًّ
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