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عدم اعتماد قائمة الشيخ حمد بن سحيم في انتخابات نادي قطر أكبرها وأكثرها إثارة للجدل مباريات الدوري 
بالجنوب والسد

آســــيا تشـــعــل 
الجـــــــــــوالت 
الحاسمة للدوري

٨٨ صفحات صفحات

رئيس التحرير: عبدا� غانم البنعلي المهندي االثنين 15 ذو القعدة 1441هـ - 6 يوليو 2020م - العدد (13939)رئيس مجلس اإلدارة: عبدا� بن خليفة العطية

ليفـربول يســـتعيد توازنــه

حقق ليفربول البطل انتصاره ١٧ في ١٧ مباراة باستاد أنفيلد 
بفوزه ٢- صفر على أستون فيال في الدوري اإلنجليزي الممتاز 
لكرة القدم أمس األحد. وبعد خسارته المذلة ٤- صفر على يد 
مانشستر سيتي، واجه فريق المدرب يورجن كلوب صعوبات في 
اختراق دفاع أستون فيال المنظم.وبقي أستون فيال في منطقة 

الهبوط، إذ يحتل المركز ١٨ برصيد ٢٧ نقطة.
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حـــــان وقـــــت االعــــــتزال
مشعل عبداهللا يعلن من خالل حوار خاص لـ                                               :

لـــــن أنــــتــــظــــر حــــتــــى أكـــــــــون «تـــكـــمـــلـــة عـــــدد»

التوقف أفضل  لكنني  باالستمرار  نصحني  55ماركيز 

الشحانية على 
حـافة الهاوية 

بعد إعادة فتح باب الترشح

تـــقـــدم ريـــــال مـــدريـــد خـــطـــوة جــديــدة 

الــدوري  فــي  اللقب  اســتــعــادة  طريق  على 

اإلســبــانــي لــكــرة الــقــدم وحــقــق انــتــصــاره 

مضيفه  على  بالفوز  التوالي  على  السابع 

في  األحــد  أمــس  صفر   -١ بيلباو  أتلتيك 

والثالثين.   الرابعة  المرحلة 

ورغـــــم هـــــذا، ســيــفــتــقــد الــــريــــال جــهــود 

ــــاراة الــــقــــادمــــة أمــــام  ــــمــــب رامــــــــوس فــــي ال

ديبورتيفو أالفيس بسبب اإليقاف. وحصد 

الريال ٢١ نقطة في المباريات التي خاضها 

منذ استئناف المسابقة ليرفع رصيده إلى 

٧٧ نقطة في صدارة جدول المسابقة.  

شارك سعادة صالح بن غانم العلي وزير 

الثقافة والرياضة، في افتتاح أعمال الدورة 

٤٣ لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب 

عــبــر االتـــصـــال الــمــرئــي، ونــاقــشــت الـــدورة 

الـــجـــديـــدة تـــصـــورات الـــــدول الــعــربــيــة في 

التعامل  وآليات  والرياضة  الشباب  قطاعي 

إلى  بــاإلضــافــة  كــورونــا،  جائحة  بعد  فيما 

استعراض عدد من المشاريع والبرامج.

أعـــلـــن نـــاصـــر عــبــداهللا 
بأوراق  تقدمه  المريخي 
تــرشــحــه لـــرئـــاســـة نـــادي 
الـــخـــور بــعــد إعــــــادة فــتــح 
باب الترشح عقب رفض 
قـــائـــمـــة مــحــمــد مـــبـــارك 
الـــمـــهـــنـــدي بـــســـبـــب عـــدم 
تــوفــر شــــروط الــتــرشــح، 
وضـــمـــت الـــقـــائـــمـــة حــمــد 
المهندي  الــبــنــعــلــي  جــابــر 
ـــــائـــــب  فــــــــــي مــــــنــــــصــــــب ن

الرئيس.

وكـــانـــت لــجــنــة شـــؤون 
الــعــضــويــة واالنـــتـــخـــابـــات 
بـــــنـــــادي الـــــخـــــور قـــــررت 
الترشيح  باب  فتح  إعادة 
السبت  يـــوم  مــن  ــاراً  ــب اعــت

الـــمـــاضـــي، وحـــتـــى نــهــايــة 

الــــــــدوام الـــرســـمـــي لــيــوم 

 ١٣ الـــــمـــــوافـــــق  ــــنــــيــــن  االث

يـــولـــيـــو إلفــــســــاح الــمــجــال 

لــلــراغــبــيــن فـــي الــتــرشــح. 

وكـــــــــان غـــــانـــــم عــــبــــداهللا 

اللجنة  رئــيــس  الــمــهــنــدي 

الــمــكــلــفــة بـــــإدارة الــنــادي 

قــد قـــرر االنــســحــاب من 

ــاً  ــان ــي الـــتـــرشـــح وأصــــــدر ب

لــــدعــــم مـــحـــمـــد مـــبـــارك 

المهندي.

الريال يقــترب من حســم الليجــا

وزير الثقافــة والرياضــة يشــارك 
ناصر المريخي يترشح لرئاسة الخورفي افـــتتاح الـوزاري العـــربي

اليــــوم الُحــــكــــم فــي 
قضــية المرخية 

في  المرخية  نــادي  بقضية  النهائي  الحكم  الــيــوم  يــصــدر 
بالحكم  النطق  موعد  حيث  صباحاً،  عشرة  الحادية  الساعة 
المسيفري،  عــلــي  بــه  تــقــدم  الـــذي  االســتــئــنــاف  بــرفــض  ســـواء 
قطر  مؤسسة  مــن  صــدر  الــذي  الحكم  على  الــنــادي،  رئــيــس 
الــعــودة  مــن  الــســابــق  الــمــجــلــس  بتمكين  الــريــاضــي  للتحكيم 
لمحكمة  الــنــعــيــمــي  مــبــارك  بــعــدهــا  لــيــتــوجــه  الـــنـــادي  إلدارة 
ــئــنــاف، وهـــو ما  ـــنـــادي، أو قــبــول االســت الــتــنــفــيــذ الســـتـــالم ال
يــنــتــظــره الــجــمــيــع لــيــتــحــدد مــصــيــر الــمــجــلــس الــحــالــي ســـواء 
تقدم  قد  المسيفري  علي  أن  خاصة،  الرحيل  أو  باالستمرار 
تمتد  جديدة  رئاسية  لدورة  النادي  لرئاسة  ترشحه  بأوراق 
في  العمومية  الجمعية  انعقاد   إعالن  تم  حيث   ،٢٠٢٤ حتى 

الشهر. هذا  من  عشر  السادس 
بسبب  الجلسات  أجــل  قــد  للقضاء  األعــلــى  المجلس  وكــان 
من  الجلسات  ويحدد  يعود  أن  قبل  كورونا  فيروس  تفشي 

القيود. تخفيف  إطار  في  جديد 

ـــخـــابـــات األنــــديــــة  ـــت تـــواصـــلـــت مـــفـــاجـــآت ان

المرتقبة، وكان الحدث األكبر خالل الساعات 

لجنة  قــررت  حيث  قطر،  نــادي  في  الماضية 

اعتمادها  عــدم  واالنتخابات  العضوية  شــؤون 

ثاني   آل  سحيم  بن  حمد  الشيخ  سعادة  قائمة 

لــلــتــرشــح. وأشــــارت اللجنة فــي بــيــان لــهــا إلــى 

مجلس  النتخابات  الترشح  شروط  توفر  عدم 

في    ٢٠٢٠/   ٢٠٢٤ االنتخابية  لــلــدورة  اإلدارة 

قــررت  كما   ، سحيم  بــن  حمد  الشيخ  قائمة 
للترشح  فقط  «قــطــر»  قائمة  اعتماد  اللجنة 

لمنصبي الرئيس ونائب الرئيس.
هــــذا واعـــتـــبـــر خـــبـــراء بـــالـــلـــوائـــح أن قـــرار 
ســعــادة  حــق  مــن  وأن   ،justd قــــرار  الــلــجــنــة 
في  الطعن  ثــانــي،  آل  سحيم  بــن  حمد  الشيخ 

الرياضية  المحكمة  إلــى  واللجوء  بل  الــقــرار، 
الــقــطــريــة مــن أجـــل االســتــمــرار فــي الــتــرشــح 
لـ  مــصــادر  أكـــدت  كما  الــقــادمــة،  لالنتخابات 
تعسفياً،  يعتبر  الــقــرار  أن   *  ]
ثاني  آل  سحيم  بن  حمد  الشيخ  سعادة  كــون 

في سداد االشتراكات. منتظماً 

متابعة – حسام نبوي :

مدريد- د ب أ:

 الدوحة - [:

 الدوحة - الراية:

ليفربول- رويترز: 

المفاجآت تشعل سباق االنتخابات

الدوحة- [:

مشعل عبداهللا يع

لـــــنن أنــــتــــظ

ماركيز

ل ن ج وي و ي ن بل ورو يروس ي
القيود. تخفيف  إطار  في  جديد 

:                               

خبراء قانونيون يؤكدون لـ            أن استبعاد قائمة حمد بن سحيم قرار تعسفي



متابعة - أحمد سليم:

انتخابات  مفاجآُت  تواصلت 
األنــديــة الــمــرتــقــبــة، حــيــث كــان 
الــحــدُث األكــبــُر خــالل الساعات 
الــمــاضــيــة قـــــراَر لــجــنــة شـــؤون 
العضوية واالنتخابات في نادي 
قطر استبعاَد قائمة «حمد بن 
سحيم» من الترّشح النتخابات 
نـــــــادي قــــطــــر، وذلـــــــك بــــقــــراٍر 
مـــن لــجــنــة شــــــؤون الــعــضــوّيــة 
واالنــتــخــابــات فــي الــنــادي التي 
ـــهـــا إلـــى  أشـــــــــارت فـــــي بــــيــــان ل
عـــدم تـــواُفـــر شــــروط الــتــرّشــح 
اإلدارة  مــجــلــس  النـــتـــخـــابـــات 
للدورة االنتخابية ٢٠٢٠/  ٢٠٢٤، 
كما قّررت اللجنُة اعتماَد قائمة 
«قطر» فقط للترّشح لمنصبَي 

الرئيس ونائب الرئيس.
الجدير بالذكر أّن انتخابات 
نــــــادي قــطــر ســـتُـــجـــرى خــالل 
اجــتــمــاع الــجــمــعــّيــة الــعــمــومــيــة 
المقّررة يوم ٢٣ يوليو الجاري.

الخبراء يوّضحون
وخــّيــمــت أجــــواء مــن األســف 
والــــضــــيــــق عـــلـــى نــــــــادي قــطــر 
بــعــد بــيــان قــــرار لــجــنــة شــؤون 
العضوّية واالنتخابات باستبعاد 
قـــائـــمـــة ســــعــــادة الـــّشـــيـــخ حمد 
لمخالفة  ثــانــي،  آل  سحيم  بــن 
القائمة المادة ٤٩ الفقرة ٦ من 
الئحة النظام األساسي للنادي، 
وأوضـــــــــح خـــــبـــــراُء بـــالـــقـــانـــون 
واللوائح لـ [ الرياضية أن 
قراَر اللجنة قراٌر متعسٌف وأن 
مــن حـــّق ســعــادة الــّشــيــخ حمد 
بـــن ســحــيــم، الــطــعــَن فــيــه، بل 
واللجوء إلى المحكمة الرياضية 
االستمرار  أجــل  مــن  القطرية 
فـــــي الـــــتـــــرّشـــــح لـــالنـــتـــخـــابـــات 
مصادر  أكــدت  كما  المرتقبة، 
القرار  أن  الرياضية   ] لـ 
يــعــتــبــر تــعــفــســًيــا، كــــون ســعــادة 
الّشيخ حمد بن سحيم آل ثاني 
ُمنتظًما في سداد االشتراكات، 
شــؤون  لجنة  اّدعــــت  كما  ليس 
العضوية واالنتخابات، وأشارت 
بعض المصادر إلى أّن استبعاد 
فــي  ــتــظــم  ــن ُم غـــيـــر  عـــضـــو  أّي 
أّن  وكشفوا  يحسم،  لم  الــســداد 
األخــيــرة  قطر  نـــادي  عمومية 
قــــــــــّررت إحـــــالـــــة األمـــــــــر إلــــى 

االجتماع المرتقب. 
مطلع  قانوني  مصدر  وأكــد 
عــلــى حــيــثــيــات الـــمـــوضـــوع أن 
سحيم  بــن  حمد  الشيخ  قائمة 
والتي تضم كذلك الشيخ سحيم 
نائباً  ثــانــي  آل  الــعــزيــز  عبد  بــن 
لــلــرئــيــس تــتــوفــر فــيــهــا شــروط 
نــادي  إدارة  لمجلس  الــتــرشــح 
سبب  عــن  يــقــال  مــا  وأن  قطر 
عــدم  بسبب  بــالــتــرشــح  الــطــعــن 

دفع الغرامة ليس دقيقاً.

من ناحية أخرى، ينتظر أن 
شؤون  لجنة  قــرار  اليوم  يصل 
بالنادي  واالنتخابات  العضوية 
والرياضة،  الثقافة  وزارة  إلــى 
هذا  على  بــالــرّد  ستقوم  والــتــي 
ـــــذي اعـــتـــبـــره خــبــراء  الــــقــــرار ال
واعتبر  تعسفًيا،  قــراًرا  باللوائح 
النادي  أعــضــاء  مــن  كبيٌر  عـــدٌد 
أن قرار لجنة شؤون العضوية 
ال  قــراٌر  بالنادي،  واالنتخابات 
ـــه، خــاصــة أّن  يــجــب الــقــبــول ب
سحيم  بن  حمد  الّشيخ  سعادة 

رمــــوز  مــــن  رمـــــــٌز  ثــــانــــي،  آل 
الرياضة القطرية ونادي قطر، 
الــذي  الـــنـــادي  إلدارة  وعـــودتـــه 
ــتــائــج الــكــثــيــر من  تــــدهــــورت ن
مصلحة  في  يصّب  أمــٌر  فرقه 
األلــعــاب  كــل  ومصلحة  الــنــادي 
الـــريـــاضـــيـــة، وتــحــظــى قــائــمــة 
سحيم  بن  حمد  الّشيخ  سعادة 
آل ثـــانـــي والـــتـــي تـــضـــّم الــشــيــخ 
سحيم بن عبد العزيز آل ثاني، 
بَقبول كبير من أعضاء النادي 
والذين  العمومية،  والجمعية 
يرون في عودة الّشيخ حمد بن 

سحيم آل ثاني، فرصة كبيرة 
إلعادة النادي لوضعه الطبيعي، 
من  سعادتُه  يملكه  لما  خاصة 

ثقل كبير.

 االستبعاد المفاجئ
وأوضـــــحـــــت لـــجـــنـــُة شــــؤون 
الـــعـــضـــويـــة واالنــــتــــخــــابــــات فــي 
بيانها تحت عنوان «قرار لجنة 
واالنتخابات  العضوية  شـــؤون 
بشأن فحص القوائم المرّشحة 
قــطــر  نـــــــادي  إدارة  لــمــجــلــس 
االنتخابية  لـــلـــدورة  الــريــاضــي 

أوًال:  ــــــه  أن  ،«٢٠٢٠/  ٢٠٢٤
«اعــتــمــاد قــائــمــة (قـــطـــر) التي 
جاسم  الشيخ  من  كــًال  تتضمن 
بــن حمد بــن نــاصــر آل ثــانــي - 
رئيًسا، والسيد علي عبدالعزيز 
ــلــرئــيــس،  ـــا ل ـــبً ـــائ الـــمـــنـــاعـــي - ن
النادي  إدارة  لمجلس  للترّشح 
االنتخابية ٢٠٢٠/  ٢٠٢٤  للدورة 
الســتــيــفــائــهــا شـــــروط الــتــرشــح 
إدارة  مـــجـــلـــس  النــــتــــخــــابــــات 
ــــدورة االنــتــخــابــيــة  ــــل ــــادي ل ــــن ال
٢٠٢٠/  ٢٠٢٤» حسب المادة ٤٩ 
من النظام األساسي والمادة ١٨ 

المعتمد  األســاســي  النظام  مــن 
للنادي والمادة ٢٨ من الالئحة 
اإلرشادية الُمعتمدة من وزارة 
ــثــقــافــة والــــريــــاضــــة، ولــجــنــة  ال

شؤون العضوية واالنتخابات.
كــمــا قـــــّررت الــلــجــنــة «عـــدم 
اعــــتــــمــــاد قـــائـــمـــة «حــــمــــد بــن 
من  كــًال  تتضمن  التي  سحيم» 
سحيم  بن  حمد  الّشيخ  سعادة 
آل ثاني - رئيًسا، والشيخ سحيم 
نائبًا   - ثاني  آل  عبدالعزيز  بن 
للرئيس، واستبعادها من قوائم 
النادي  إدارة  لمجلس  الترّشح 

للدورة االنتخابية ٢٠٢٠/  ٢٠٢٤، 
وذلك بسبب عدم توافر شروط 
مجلس  النـــتـــخـــابـــات  الـــتـــرّشـــح 
االنــتــخــابــيــة  ــــدورة  ــــل ل اإلدارة 
٢٠٢٠/  ٢٠٢٤، لمخالفة كٍلّ من 
للمادة  الرئيس  ونائب  الرئيس 
٤٩ الفقرة ٦ من الئحة النظام 
األســـاســـّي لــلــنــادي والـــمـــادة ٢٨ 
الفقرة ٦ من الالئحة اإلرشادية 
الــمــعــتــمــدة مـــن لــجــنــة شـــؤون 
وإدارة  واالنتخابات،  العضوية 
ـــة بــــــوزارة  ــــشــــؤون الـــريـــاضـــّي ال

الثقافة والرياضة.
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اســـتبعـاد قــائمــة حـمد بن سحيم.. قـرار تعسـفّي
خبراء قانونّيون يؤّكدون لـ       تعليقاً على بيان  لجنة االنتخابات بنادي قطر:

ـــــلـــــجـــــوء لـــلـــمـــحـــكـــمـــة الــــريــــاضــــّيــــة ــــــرار وال ــــــق ـــــي ال ـــن الــــطــــعــــن ف ـــدي ـــع ـــب ـــت ـــس ـــم ـــــن حـــــــّق الــــمــــرّشــــحــــيــــن ال م

اإلرشــادية الالئحــة  مــن   ٢٨ والمــادة  الالئحــة  مــن   ٤٩ للمــادة  االســتبعاد  فــي  اســتنادها  ــن  تعل ــة  اللجن  
و٢٨ و١٨   ٤٩ ــواّد  ــم ــل ل وفـــقـــاً  ــح  ــرّش ــت ال شــــروط  ــفــاءهــا  ــي اســت ــر»  ــط ق ــة  ــم ــائ «ق ــاد  ــم ــت اع إعــــالن   

متابعة - حسام نبوي: 

هناك  أّن   «*  ]» علمت 
الجمعية  أعــضــاء  مــن  عــــدٍد  مــن  ضــغــوًطــا 
ترّشح  أجــل  مــن  الشمال  لــنــادي  العمومية 
التنفيذي  الــمــديــر  الكعبي  شــاهــيــن  نــاصــر 
على  المرتقبة  لالنتخابات  للنادي  الحالي 
مــنــصــب الـــرئـــيـــس وتـــضـــم الـــقـــائـــمـــة مــعــه 
نائب  منصب  على  النعيمي  اهللا  عبد  حمد 
الرئيس، وأن ناصر شاهين بدأ بالفعل في 
للترشح  الــتــقــّدم  أجــل  مــن  أوراقـــه  تجهيز 

قبل  المقبلة  القليلة  األيـــام  خــالل  رســمــًيــا 
غلق باب الترّشح يوم السبت المقبل. وفي 
تكون  شاهين  نــاصــر  قائمة  تــرّشــح  حــالــة 
السطح  على  ظهرت  جديدة  قائمة  هناك 
التي  االنتخابات  في  المنافسة  أجواء  تشعل 
يتوّقع لها أن تكون ساخنة، رغم أنه حتى 
أي  تتقّدم  لم  أمس  الرسمي  الــدوام  نهاية 
قائمة بصفة رسمية لالنتخابات، وينتظر 
القليلة  الــســاعــات  عنه  ستسفر  مــا  الجميع 
فترة  انــتــهــاء  اقــتــراب  مــع  خــاصــًة  الُمقبلة 

الترّشح.

 ناصر شاهين مرشح النتخابات الشمال
ً  بقائمة تضم حمد النعيمي نائبا

فرنسا - [:

للخيل  األولــى  الفئة  من  قطر  دربــي  سباق  سنويًا  يقام 
ـــادي السباق  الــعــربــيــة األصــلــيــة عــمــر ٤ ســنــوات بــرعــايــة ن
 ٢٠٠٠ لمسافة  بفرنسا  شانتيي  مضمار  على  والفروسية 
متر، ويعد واحًدا من أكبر وأهّم سباقات الخيل العربية 
نسخة  وأُقيمت  األوروبـــي،  السباقات  موسم  في  األصيلة 
جيًدا  أداًء  وشــهــدت  يــولــيــو،   ٥ األحـــد   ٢٠٢٠ لــعــام  الــدربــي 
يضّم  أنــه  خاصة  المشاركة،  الجياد  بين  قوية  ومنافسة 
أبرز الجياد العربية األصيلة عمر ٤ سنوات خالل الموسم 
األشقر «هتال»  المهر  العام  لهذا  بالدربي  وفاز  الصيفي. 
(مهاب × مزنة) بإشراف المدرب إكزافييه توما دومولت 
المركز  في  وجــاءت  منديزابال،  يوريتز  الخيال  وبقيادة 
الثاني وبفارق طول إال ربًعا المهرة الحمراء «أرتيميس» 
(أزادي × أوسيرهو)، ملك سمّو الّشيخ محمد بن خليفة 
آل ثاني،  وجاء في المركز الثالث   المهر األشقر «سنان» 
(المأمون مونلو × نيفادا دو كاردون)، ملك وإنتاج الشقب 

ريسنغ،  

«هتال» يفوز بدربي 
قطـــر للخيــل

متابعة - بالل قناوي:

أجرت مؤّسسُة دوري نجوم قطر 
تعديًال على مالعب وجدول مباريات 
دوري  عمر  مــن  الُمتبقية  األســابــيــع 
تــعــديــًال  أجــــرت  كــمــا   ،QNB نــجــوم
 ١٨ الــجــوالت  مباريات  مالعب  على 
وذلــك  الثاني،  القسم  مــن  و٢٠  و١٩ 
بــعــد االجــتــمــاع واالّطــــــالع عــلــى آخــر 
الــمــســتــجــدات وتـــوصـــيـــات الــجــهــات 

المعنية.

وأسفر التعديُل عن إقامة مباريات 

بدًال  أيــام  ثالثة  مــدار  على  جولة  كل 

مـــن يـــوَمـــيـــن كــمــا أعـــلـــن مـــن قــبــل، 

المالعب  عــدد  تقليل  إلــى  بــاإلضــافــة 

الــُمــســتــخــدمــة فـــي الـــمـــبـــاريـــات إلــى 

ملعبَين هما استاد الجنوب بالوكرة، 

واستاد جاسم بن حمد بنادي السد.. 

جاء  التغيير  أن  الــمــؤســســُة  وأعــلــنــت 

األطقم  على  الضغط  تقليل  بــهــدف 

اإلشــرافــيــة والــطــبــيــة الــمــشــاركــة في 

المؤسسة  أّن  والمعروف  الُمباريات. 
وضــعــت بــروتــوكــوًال صــحــًيــا صــارًمــا 
ــمــبــاريــات  ــّم تــطــبــيــقــه خــــالل ال ــت ســي

الودية والرسمية من أجل المحافظة 

عــلــى ســالمــة وصــحــة الــجــمــيــع، من 

العـــبـــيـــن وأجــــهــــزة إداريــــــــة وفــنــيــة 

واألطقم  المباريات  ُمنظمي  وأيًضا 

أّن  إلــى  المؤسسة  وأشــــارت  الطبية. 

أوقات ومالعب مباريات األسبوَعين 

األخيَرين (الحادي والعشرين -الثاني 

في  تحديدها  يتّم  سوف  والعشرين) 

وقـــت الحـــق بــنــاًء عــلــى نــتــائــج الــفــرق 

الُمختلفة  الــمــراكــز  فــي  الــُمــتــنــافــســة 

بــجــدول الــتــرتــيــب فــي إطــــار حــرص 

الفرص  تكافؤ  مبدأ  على  المؤّسسة 

أمــام جميع الــفــرق. وتُــقــام مباريات 

الجولتين األخيرتَين دائًما في توقيت 

على  المتنافسة  الــفــرق  يجمع  واحـــد 

بالمربع  ومــروًرا  القمة  من  المراكز 

األخيرة  بالمراكز  وانــتــهــاًء  الــذهــبــّي، 

والنزاهة  الشفافية  توفير  أجــل  مــن 

في الجوالت الحاسمة.

الجوالت األخيرة للدوري بالجـنوب والســد
بعد التعديل الذي أجرته QSL على المالعب و جدول المباريات

أم صالل
في الصورة

لــــم يـــتـــقـــّدم أحــــٌد 
ــــــشــــــكــــــل رســــــمــــــي  ب
لـــلـــتـــرّشـــح لـــرئـــاســـة 
صـــــالل  أم  نــــــــــادي 
مـــــع اقـــــتـــــراب غــلــق 
بــــاب الـــتـــرّشـــح عــلــى 
مــــنــــصــــبَــــي رئــــيــــس 
ونـــــائـــــب الـــرئـــيـــس، 
والـــمـــقـــّرر لـــه غــــًدا، 
ومــــــــــن الـــــمـــــتـــــوّقـــــع 
أحــــد  يـــــتـــــقـــــّدم  أن 
لقيادة  الشخصيات 
الـــــــنـــــــادي فــــــي ظــــّل 
ــــر مــن  تـــــواجـــــد أكــــث
اســــم بــــارز لــدخــول 
خاصًة  االنتخابات، 
بـــعـــد إعـــــالن رئــيــس 
صـــــالل  أم  نــــــــــادي 
الــــــحــــــالــــــي ســـــعـــــادة 
الــــّشــــيــــخ حــــمــــد بــن 
ثــــانــــي  آل  نــــــاصــــــر 
عــــــــــــدم الــــــتــــــرّشــــــح 
فـــــي قــــــــرار نـــهـــائـــي 
فــــيــــه،  رجـــــــعـــــــَة  ال 
وهــــنــــاك تـــحـــّركـــات 
محّبي  مــن  مكثفة 
من  وعـــــدٍد  الـــنـــادي 
للتوافق  الشخصيات 
عـــلـــى اخــــتــــيــــار مــن 
يــــقــــود الـــــنـــــادي فــي 
الــمــرحــلــة الــُمــقــبــلــة. 

فـــي الـــوقـــت نــفــســه، 
اقــــــــتــــــــرب الـــــّشـــــيـــــخ 
خـــلـــيـــفـــة بـــــن ثـــامـــر 
بالتزكية  الفوز  من 
نادي  انتخابات  في 
حيث  الخريطيات، 
غٍد  يوم  الباُب  يُغلق 
قائمة  بتواجد  أيًضا 

لآلن. فقط  واحدة 

األهلي بال جديد
نادي  في  واالنتخابات  العضوية  شــؤون  لجنة  بقرار 
العمومية،  بالجمعيات  يتعّلق  فيما  اإلثارة  تتواصل  قطر 
خاصة بعد استبعاد قائمة خالد ثاني الزراع من انتخابات 
الـــنـــادي األهـــلـــي، وتــبــقــى قــائــمــة عـــبـــداهللا الـــمـــال فقط 
العضوية  شــؤون  لجنُة  قــّررت  كما  االنتخابات،  لدخول 
واالنتخابات في نادي الخور إبعاد قائمة محمد مبارك 
الــمــهــنــدي الــوحــيــدة فــي ســبــاق االنــتــخــابــات بسبب عــدم 
عام  اشتراك  عن  ريــال   ٢٠٠ قدُرها  مالية  غرامة  ســداد 
٢٠١٨، باإلضافة إلى الدفع المسبق لعام ٢٠١٩، ليبقى بال 
مرّشحين بعد انسحاب غانم عبداهللا المهندي، وقائمته 
الترّشح،  باب  فتح  ليتّم  المهندي  مبارك  محمد  لصالح 
ترّشحه  أمــس  مــســاء  المريخي  اهللا  عبد  نــاصــر  وأعــلــن 
لمنصب الرئيس، وحمد جابر البنعلي المهندي مرشًحا 

لنائب الرئيس.

تفاعل كبير مع الحدث
لــــقــــي قــــــــــراُر لـــجـــنـــة شـــــــــؤون الـــعـــضـــويـــة 
واالنتخابات تفاعًال كبيًرا على مواقع التواصل 
االجــتــمــاعــّي يـــوم أمـــس، حــيــث حـــرص عــدٌد 
بن  لقائمة «حمد  والمؤيدين  المغّردين  من 
البعض  أّكد  بينما  رأيهم،  إبداء  على  سحيم» 
تقّدم الشيخ حمد بن سحيم بالطعن في قرار 
لجنة شـــؤون الــعــضــويــة واالنــتــخــابــات خــالل 
الطعن  رفــض  حــال  وفــي  المقبلة،  الــســاعــات 

الــريــاضــي  التحكيم  لــمــؤّســســة  الــلــجــوء  ســيــتــّم 
فــي قــطــر، وفــي حــال عــدم الــتــقــّدم بالطعن 
وتقترب  الوحيدة  هــي  قطر  قائمة  ستكون 
من الفوز بالتزكية في سباق االنتخابات التي 
الفترة  في  القطري  الرياضي  الشارع  شغلت 
بن  حمد  الرمز  إعالن  بعد  خاصة  الماضية، 
سحيم الــتــرّشــح لــلــعــودة لــقــيــادة الــنــادي من 

جديد.

       ت
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ً الغرافة يستضيف األهلي.. وديا
الغراوي:  - صابر  متابعة 

في  الــوديــة  مبارياتهما  واألهــلــي  الــغــرافــة  فريقا  يــدشــن 
تــمــام الــســاعــة الــســابــعــة إال عــشــر دقــائــق مــن مــســاء الــيــوم 
االثـــنـــيـــن عــلــى مــلــعــب ثـــانـــي بـــن جـــاســـم بـــنـــادي الـــغـــرافـــة، 
منافسات  الستئناف  الفريقين  اســتــعــدادات  ضمن  وذلــك 
للفريق  الفني  الجهاز  ويسعى   .QNB نجوم  دوري  بطولة 
يوكانوفيتش  سالفيسا  الصربي  المدرب  بقيادة  الغرفاوي 
ضمن  جمهور  بدون  ستقام  التي  المواجهة  هذه  الستغالل 
اإلجراءات االحترازية، للتعرف على مدى استجابة العبيه 
منذ  الماضية  الفترة  طــوال  تلقوها  التي  التعليمات  لكافة 
ومن  الماضي.  يونيو  منتصف  تدريباته  الفريق  استأنف  أن 
مع  الرسمية  مواجهاته  أول  سيلعب  الغرافة  أن  المعروف 
عودة الدوري يوم الرابع والعشرين من يوليو المقبل أمام 
مــنــافــســه ومــالحــقــه الــعــربــي خــامــس الــتــرتــيــب فــي الجولة 
الجنوب.  استاد  على  المواجهة  وستجري  عشرة،  الثامنة 
أعلنت  التي  الثالثة  المباريات  أولى  اليوم  مواجهة  وتشكل 
والتي  الــوديــة  المباريات  سلسلة  ضمن  الفهود  قلعة  عنها 
عشر  الثالث  يومي  قطر  ثم   ، الريان  مواجهة  أيضاً  تشمل 

والسادس عشر من شهر يوليو الجاري.

البـرازيلي دودو يقـــتــرب كـــثيراً مــن الدحـــيــل
ً يشكل مع الكولومبي الفريدو ثنائياً واعدا

متابعة - رمضان مسعد:

اقترب الدحيل بشدة من التعاقد 

بعد  دودو  الــبــرازيــلــي  المهاجم  مــع 

توصله إلى اتفاق مع نادي بالميراس 

قد  المفاوضات  وكــانــت  البرازيلي، 

شــهــدت بعض الــتــعــثــرات فــي األيــام 

الــمــاضــيــة بــســبــب الــقــيــمــة الــمــالــيــة 

جلوبو  موقع  وقــال  والالعب  للنادي 

المفاوضات  إن  البرازيلي  ســبــورت 

بــيــن بــالــمــيــراس والــدحــيــل حققت 

صفقة  إتمام  أجل  من  كبيراً  تقدماً 

الــمــوقــع  وأضــــاف  دودو،  الــمــهــاجــم 

لــقــد تـــوصـــل الـــنـــاديـــان إلــــى تــفــاهــم 

حـــــول تــفــاصــيــل الــصــفــقــة الــمــالــيــة 

قد  الماضي  الجمعة  يــوم  أن  وُذكـــر 

شــهــد اجــتــمــاعــاً مــهــمــاً بــيــن مــديــري 
بالميراس ودودو ورجال أعمالهم، 
وفي االجتماع عزز الالعب شخصياً 
رغــبــتــه فـــي الــــمــــغــــادرة، وهــــو أمــر 
وقالت  المفاوضات.  لتقدم  أساسي 
مصادرنا إن الدحيل يتابع عن كثب 
الذي   ، الملعب  خــارج  الالعب  وضع 
السابقة  زوجــتــه  اتــهــامــات  تــالحــقــه 
ــتــعــدي عــلــيــهــا ويــســعــى الــدحــيــل  بــال
لــلــحــصــول عــلــى ضــمــانــات فـــي هــذا 
الجزء  تسوية  تمت  أن  بعد  الــصــدد 
ومــن  دودو،  وبـــيـــن  بــيــنــه  الـــمـــالـــي 
مسارها  الصفقة  تأخذ  أن  المنتظر 
الصحيح خالل األيام القليلة المقبلة 
واإلعالن عنها رسمياً  لالنتهاء منها 
وفي حال إتمام الصفقة كما يرغب 

الدحيل ستكون إضافة قوية له في 
الــمــوســم الــقــادم إلـــى جــانــب صفقة 
رينجرز  العــب  الفريدو  الكولومبي 
الدحيل  يتفاوض  الذي  االسكتلندي 
لصوفه  ضمه  بشأن  حالياً  ناديه  مع 
واقتربت الصفقة كذلك من نهايتها 

ومــــن الــمــتــوقــع أن يــمــثــل الــثــنــائــي 
البرازيلي والكولومبي إضافة كبيرة 
على المستوى الهجومي للدحيل في 
الموسم القادم في مختلف البطوالت 
آسيا  أبطال  دوري  وكذلك  المحلية 
وسوف يحل مكان الثنائي البلجيكي 

ادميلسون والكرواتي ماندزوكيتش، 
وبــالــنــســبــة لــلــبــجــلــيــكــي ادمــيــلــســون 
فـــقـــد أبــــــدى رغـــبـــتـــه فــــي الــرحــيــل 
عــن الــدحــيــل رغــم أن عــقــده مــازال 
إلي  لــلــعــودة  يسعى  حيث  مــســتــمــراً، 
الالعب  وبالفعل  البلجيكي  الــدوري 
لم يعد من إجازته السنوية، وأصبح 
األسابيع  في  الفريق  خدمات  خــارج 
الدوري  عمر  من  المتبقية  الخمسة 
محترفي  صفوف  فــي  التغييرات   ،
ثالث،  العــب  إلــى  تمتد  قــد  الدحيل 
حــيــث تــــــرددت أخـــبـــار عـــن رحــيــل 
فيما  دوريــنــا  أندية  ألحــد  المساكني 
ــيــاً على  بــديــلــه ســيــكــون العـــبـــاً عــرب
اإلضــافــة  يــقــدم  كبير  فني  مستوى 

للفريق في المرحلة المقبلة.

السـد يثبت تشافي ويقطـع الطريق على برشلونة  
بعد إعالن تجديد العقد معه ليستمر في تدريب الفريق لموسم جديد

ــان ــي ــاب ــي وف ــجــاب ـــاد بــديــل ل ـــج ــــرم وإي ــد ألك ــجــدي ــت ــى ال ــل ــاً ع ــي ــال ــمــل ح ــع ــاء ون ــق ــب ــال ــز: ســعــيــد ب ــدي ــان ــرن ــي ه
متابعة - حسام نبوي: 

أعــلــن نــــادي الــســد رســمــيــاً عن 
تـــجـــديـــد عـــقـــد مـــــــدرب الـــفـــريـــق 
تــشــافــي  الــــــقــــــدم،  لــــكــــرة  األول 
رأس  عــلــى  ليستمر  هــيــرنــانــديــز، 
الــقــيــادة الــفــنــيــة لــلــمــوســم الــثــانــي 
السد  بذلك  ليقطع  الــتــوالــي،  على 
الـــطـــريـــق عــلــى بــرشــلــونــة، حيث 
ارتــبــط اســـم تــشــافــي هــيــرنــانــديــز 
المرشحة  األسماء  ضمن  مؤخراً 
ظل  في  خاصة  برشلونة،  لقيادة 
أنه  وتـــردد  الــفــريــق  نتائج  تــراجــع 
سيبدأ  وأنـــه  بالفعل  المهمة  قبل 
الموسم  في  للبرسا  مدرباً  عمله 
الرسمي  اإلعـــالن  أن  إال  الجديد، 
تعاقده  تجديد  عن  السد  قبل  من 
الشائعات  كل  على  رد  تشافي  مع 
الـــتـــي تـــــــرددت مـــــؤخـــــراً، وقــطــع 
على  ويؤّكد  الجميع  أمام  الطريق 
مدرباً  تشافي  تــواجــد  استمرارية 
على  الــثــانــي  للموسم  الــزعــيــم  مــع 

التوالي بعدما تولى القيادة الفنية 
خلفاً  الــمــوســم  بــدايــة  مــع  للفريق 
بلقبي  وفــــاز  فــيــريــرا  لــلــبــرتــغــالــي 

كأس السوبر وكأس قطر. 
ومـــــن جـــانـــبـــه أعــــــرب تــشــافــي 
بتجديد  ســعــادتــه  هيرنانديزعن 
الثاني  للموسم  الفريق  مع  عقده 

عــلــى الــتــوالــي، وقــــال تــشــافــي في 
تــصــريــح خــــاص لــمــوقــع الـــنـــادي: 
ســعــيــد بــتــجــديــد الــعــقــد مـــع الــســد 
مؤكداً  التوالي،  على  الثاني  للعام 
الفترة  فــي  بالكامل  تــركــيــزه  أن 
الــحــالــيــة عــلــى تــجــهــيــز الــالعــبــيــن 
ــمــنــافــســات  ــل بـــالـــشـــكـــل األكـــــمـــــل ل

المقبلة المحلية واآلسيوية.
وأشـــــــار مــــــدرب الـــزعـــيـــم إلـــى 
خالل  الــنــادي  إدارة  مع  يعمل  أنــه 
ملفات  عــدة  على  الحالية  الفترة 
ومـــن أهــمــهــا تــجــديــد عــقــد نجم 
باإلضافة  عفيف،  أكـــرم  الــفــريــق 
محترفين  العــبــيــن  مــع  لــلــتــعــاقــد 

بـــــــــــدالً مـــــــن اإلســــــبــــــانــــــي جــــابــــي 
والمكسيكي ماركو فابيان.

وكـــان الــســد أعــلــن مــؤخــراً عن 
انتهاء  بعد  ومــاركــو  جــابــي  رحــيــل 
وتنتظر  الــفــريــق  مـــع  تــعــاقــدهــمــا 
الــجــمــاهــيــر الـــســـداويـــة صــفــقــات 
الالعبين،  غــيــاب  لتعويض  قــويــة 

للسد  عفيف  أكــرم  إعــارة  أن  كما 
انتهت  قد  اإلسباني  ريــال  فيا  من 
اإلدارة  مـــن  اآلن  والـــتـــحـــركـــات 
إلبقاء أكرم مع الفريق خاصة أنه 

من النجوم المميزين. 
وقال مدرب السد أيضاً: سعيد 
بــاكــتــمــال عــقــد الــالعــبــيــن الــيــوم 
المنتخب  العبي  انضمام  بعد 
لــخــوض  ــــعــــداداً  اســــت األول، 
الستكمال  المقبلة  الــفــتــرة 
بــطــولــة الــــــدوري، حــيــث إن 
هذه هي المرة األولى التي 
تــكــتــمــل خــاللــهــا الــصــفــوف 
ـــعـــودة لــلــتــدريــبــات  مــنــذ ال
الالعبين  الرتــبــاط  نــظــراً 
مع  بالتجمع  الــدولــيــيــن 

المنتخب. 
حديثه  تــشــافــي  وأتــــم 

باالستمرار  سعيد  قــائــالً» 
مــــــع الــــــســــــد، وســـــيـــــكـــــون هــــدف 
كل  على  المنافسة  دائــمــاً  الفريق 

البطوالت».
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سم جديد

ــي وف ــجــاب ـــاد بــديــل ل ـــج ــــرم وإي ــد ألك ــجــدي ت

محلية واآلسيوية.
ر مــــــدرب الـــزعـــيـــم إلـــى 
خالل  الــنــادي  إدارة  مع 
ملفات  عــدة  على  حالية 
مــهــا تــجــديــد عــقــد نجم
باإلضافة  عفيف،  كـــرم 
محترفين  العــبــيــن  مــع 

بـــــــــــدالً مـــــــن اإلســــــبــــــانــــــي جــــابــــي
والمكسيكي ماركو فابيان.

وكـــان الــســد أعــلــن مــؤخــراً عن
انتهاء بعد  ومــاركــو  جــابــي  رحــيــل 
وتنتظر الــفــريــق  مـــع  تــعــاقــدهــمــا 
الــجــمــاهــيــر الـــســـداويـــة صــفــقــات
الالعبين، غــيــاب  لتعويض  قــويــة 

ع أكــرم  إعــارة  أن  كما 
اإلسباني ريــال  فيا  من 
م اآلن  والـــتـــحـــركـــات 
إلبقاء أكرم مع الفريق
من النجوم المميزين.

وقال مدرب السد أيض
بــاكــتــمــال عــقــد الــالعــبــي
الم العبي  انضمام  بعد 
لــخ ــــعــــداداً  اســــت األول، 
الست المقبلة  الــفــتــرة 
بــطــولــة الــــــدوري، حــيــ
هذه هي المرة األولى
تــكــتــمــل خــاللــهــا الــصــف
ـــعـــودة لــلــتــدريــب مــنــذ ال
الالعبي الرتــبــاط  نــظــراًً 
م بالتجمع  الــدولــيــيــن 

المنتخب.
حدي تــشــافــي  وأتــــم 
باالستم سعيد  قــائــالً» 
مــــــع الــــــســــــد، وســـــيـــــكـــ
المنافس دائــمــاً  الفريق 

البطوالت».

ــان ــي ــاب ف
للسد عفيف 
انتهت قد  ي 
اإلدارة مـــن 
ق خاصة أنه

 .
يضاً: سعيد
يــن الــيــوم 
لمنتخب 
خــوض
تكمال
ــث إن 
ى التي
فــوف 
بــات 
ين 
مع

يثه 
مرار

ــــون هــــدف
كل على  سة 

ً

لتعاقده  الــســد  تــجــديــد  خــبــر  أحـــدث 
مــــع اإلســــبــــانــــي تـــشـــافـــي هــيــرنــانــديــز 
لــكــرة  األول  لــلــفــريــق  مــــدربــــاً  لــيــظــل 
واسعة،  عالمية  أصداء  بالنادي  القدم 
للغاية  كبير  إعالمي  باهتمام  وحظي 
العالمية،  اإلعــالم  وســائــل  معظم  مــن 
خاصة بعدما كان تشافي محط أنظار 
الــعــالــم أجـــمـــع فـــي الـــســـاعـــات الــقــلــيــلــة 
كبير  بشكل  اسمه  وارتــبــط  الماضية، 
لكيكي  خلفاً  برشلونة  فريق  بتدريب 

شــديــدة  انــتــقــادات  يلقى  الـــذي  سيتين 
الفترة  في  الفريق  وأداء  نتائج  لتراجع 
األخـــــيـــــرة وطــــــرح اســـــم تـــشـــافـــي مــن 
لقيادة  بقوة  المرشحة  األسماء  ضمن 
الصحف  من  العديد  ونشرت  برشلونة 
عن أنه وافق على تولي المهمة  أخباراً 
بــالــفــعــل مـــع بـــدايـــة الــمــوســم الــجــديــد. 
في  أيضاً  تــردد  قد  تشافي  اســم  وكــان 
فالفيردي،  رحيل  بعد  الماضي  يناير 
لــخــالفــتــه،  الــمــرشــح  هـــو  تــشــافــي  وأن 

عروض  تلقى  أنه  تشافي  أكد  وبالفعل 
تدريب  لتولي  برشلونة  مسؤولي  من 
مــنــاســب،  غــيــر  الــوقــت  أن  إال  الــفــريــق 
وهـــــو مــــا جـــعـــل الـــبـــعـــض يـــجـــزم بـــأن 
تــشــافــي هــو مــــدرب بــرشــلــونــة الــقــادم 
مـــع بـــدايـــة الــمــوســم، حــيــث الــظــروف 
بتولي  يريد  كــان  كما  مهيأة  أصبحت 
المهمة في بداية الموسم، إال أن السد 
التي  التكهنات  كل  أمام  الطريق  قطع 
التعاقد  بتجديد  وقام  مؤخراً،  أثيرت 

مستمر  أنــه  أجمع  للعالم  ليعلن  معه 
وأن  المقبل،  الموسم  في  الفريق  مع 
عبارة عن تكهنات  كل ما أثير مؤخراً 

صحيحة.  ليست 
ووصـــفـــت الــصــحــافــة األجــنــبــيــة أن 
صفعة  بمثابة  السد  مع  تشافي  تجديد 
ــبــرتــه  قـــويـــة لــــنــــادي بـــرشـــلـــونـــة، واعــت
بــمــثــابــة صــدمــة لــجــمــاهــيــر بــرشــلــونــة 
تشافي  فجرها  متوقعة  غير  ومفاجأة 

السد. ونادي  هيرنانديز 

اهتمــام عالمــي ببقاء تشــافي مــع السد
الصحافة اإلسبانية وصفت الخبر بالصفعة القوية لبرشلونة

فــي  ــــــان  ــــــري ال نـــــــــادي  إدارة  دخـــــلـــــت 
أجل  من  إسماعيل  حامد  مع  مفاوضات 
عــودتــه لــالنــضــمــام إلـــى صــفــوف الرهيب 
السد،  مع  تعاقده  انتهاء  بعد  أخــرى،  مرة 
كبير  بشكل  قريباً  حامد  يجعل  مــا  وهــو 
الموسم  فــي  الــريــان  قميص  ارتــــداء  مــن 
الجديد، إال أنه حتى اآلن لم يتم اإلعالن 
عن  للحديث  حامد  يتطرق  ولم  رسمياً، 

من  قريباً  كان  إن  وحتى  المقبلة  وجهته 
االنضمام للريان بنسبة كبيرة تبقى جميع 
االحــتــمــاالت مــفــتــوحــة. وكــــان حــامــد قد 
تطرق لتوتر العالقة مع الجهاز الفني للسد 
له  حـــوار  خــالل  مــن  الماضية  الفترة  فــي 
مؤكداً على أنه مع تولي تشافي هيرنانديز 
مهمة تدريب السد خلفاً للبرتغالي فيريرا 

الذي شعر بأنه سيبدأ من الصفر.

وصــل نــادي الــســد إلــى اتــفــاق مــع إدارة 
أكرم  الستمرار  اإلسباني  فياريال  نــادي 
عــفــيــف مــــع الـــزعـــيـــم مــــن خـــــالل شــــراء 
وذلك  سنوات،  لخمس  يمتد  بعقد  عقده 
بعد انــتــهــاء إعـــارة أكـــرم مــع الــســد بنهاية 
الموسم. وتسعى إدارة السد لحسم موقف 
أهم  من  أنــه  خاصة  نهائي،  بشكل  أكــرم 

تحقيق  فـــي  ونـــجـــح  بــالــفــريــق  الــالعــبــيــن 
صفوف  إلى  انضمامه  منذ  كبيرة  إضافة 
والسد  للنظر  الفت  بشكل  وتألق  الزعيم 
جميع  على  والــحــفــاظ  لــالســتــقــرار  يسعى 
الــمــمــيــزيــن، خـــاصـــة أنــــه مقبل  العــبــيــه 
الفوز  دئــمــاً  وهــدفــه  هامة  بــطــوالت  على 

باأللقاب.

اهـــتـــمـــام كــبــيــر مــــن قـــبـــل الــجــمــهــور 
ــــســــداوي بـــالعـــبـــي الـــفـــريـــق الــمــعــاريــن  ال
مثل  األخــيــرة  الفترة  في  تألقوا  والــذيــن 
مــصــعــب خــضــر ويـــوســـف عــبــد الـــــرزاق، 
مـــطـــالـــبـــيـــن بـــــضـــــرورة تــــواجــــدهــــم مــع 
ارتفاع  بعد  المقبلة  المرحلة  في  الفريق 

من  لالستفادة  كبير،  بشكل  مستواهم 
وهو  المختلفة،  البطوالت  في  خدماتهم 
القليلة  األيام  خالل  فيه  النظر  سيتم  ما 
الــفــريــق  أوراق  تــرتــيــب  إلعـــادة  المقبلة 
الهامة  لــالســتــحــقــاقــات  بــقــوة  وتــجــهــيــزه 

لمقبلة. ا

حامد إسماعيل في الطريق للريان

السد يتفق مع فياريال على أكرم

عودة المعارين مطلب الجماهير
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ـــى حــــافــــة الـــهـــاويـــة!  ـــل الـــشـــحـــانـــيـــة ع
        تكشف حسابات وأوراق األندية قبل الجوالت الحاسمة للدوري (١ - ١٢)

ـــــــــدت الـــــحـــــســـــابـــــات  ــــــاط وعـــــــــّق ــــــق ــــــن ــــت فــــــــي إهـــــــــــــــدار ال ــــب ــــب ــــس ــــــدة ت ــــــي ــــــج ـــــر ال ـــــي ـــــــة غ ـــــــداي ـــــــب ال
متابعة - بالل قناوي:

لــم تــتــبــق ســـوى أيــــام قليلة 
دوري  واستكمال  عـــودة  على 
منذ  توقف  الذي   QNB نجوم
جهود  بسبب  الماضي  مــارس 
فيروس  مكافحة  فــي  الــدولــة 
بمباريات  يعود  حيث  كورونا، 
اعتبارا  عشرة  الثامنة  الجولة 

من ٢٤ يوليو الجاري.
وتبقت من عمر الــدوري ٥ 
جوالت مصيرية سوف تحسم 
أمــــــر كـــــل فــــريــــق وحـــظـــوظـــه 
القمة  مــن  بــدءا  المنافسة  فــي 
بالقاع  وانتهاء  بالمربع  مــرورا 

وصراع البقاء والهبوط.
ومن المؤكد أن المواجهات 
ستشهد  المتبقية  والـــجـــوالت 
صراعا شرسا وقويا من جميع 
حتى  اســتــثــنــاء،  دون  الـــفـــرق 
الفرق التي ابتعدت عن صراع 
انتهى  التي  أو  والهبوط،  البقاء 
والمربع،  الــدرع  في  طموحها 
ســــــوف تــــخــــوض الـــمـــبـــاريـــات 
أجــل  مــن  قـــوة  بــكــل  المتبقية 
تــحــســيــن تــرتــيــبــهــا، وبــالــتــالــي 
زيـــــادة الــمــخــصــصــات الــمــالــيــة 
خالل  مــن  تتحدد  والــتــي  لــهــا، 
الترتيب  جــــدول  فــي  مــركــزه 
أنه  شــك  وال  الــــدوري،  بنهاية 
كــلــمــا احــتــل أي فــريــق مــركــزا 
في  ذلــك  ساهم  كلما  متقدما 
زيــــــادة مــخــصــصــاتــه الــمــالــيــة 
من  الفرق  عليها  تحصل  التي 

التسويق والنقل التلفزيوني.
ومــع قــرب انطالق الــدوري 
من جديد بعد توقف دام ١٣٩ 
يوما للمرة األولى في تاريخه 
آخــر  الـــفـــرق  خـــاضـــت  -حيث 

الماضي-  مــارس   ٧ مبارياتها 
بإلقاء  اليوم  من  اعتبارا  سنبدأ 
الــضــوء عــلــى كــل فــريــق ومـــاذا 

قــــــدم مـــنـــذ بـــــدايـــــة الـــمـــوســـم 

فيروس  بسبب  التوقف  وحتى 

الستكمال  أعد  ومــاذا  كورونا، 

الـــــدوري، وحــظــوظــه وآمــالــه، 

عليه  طــرأت  التي  والتغييرات 

خالل الفترة الماضية.

البداية ستكون مع الشحانية 

بالهبوط  المهددة  الفرق  أول 

الثانية  الــدرجــة  إلـــى  مــبــاشــرة 

حــيــث يــحــتــل حــالــيــا الــمــركــز 

برصيد  واألخــيــر  عشر  الثاني 

في  ــــات  ب ــــــذي  وال نـــقـــاط،   ١٠

أجل  مــن  معجزة  إلــى  حــاجــة 

الـــبـــقـــاء لــلــمــوســم الـــثـــانـــي على 

التوالي مع الكبار، وهي مهمة 

صــعــبــة لــيــس فــقــط لــحــاجــتــه 

لــالنــتــصــار فـــي كـــل مــبــاريــاتــه 

ولكن لضرورة تعثر منافسيه 

أيــــضــــا حـــتـــى يـــســـتـــطـــيـــع رفـــع 

رصيده من النقاط.

لـــم تــكــن بـــدايـــة أو مــشــوار 

جيدة  الموسم  هــذا  الشحانية 

الماضي  الموسم  في  كان  كما 

الــــذي يــعــتــبــر األفـــضـــل لـــه في 

تــاريــخ مــشــاركــتــه حــيــث حقق 

إنـــجـــازا كــبــيــرا بــالــبــقــاء وعـــدم 

الهبوط للمرة األولى.

أرقـــــام الــشــحــانــيــة الــمــوســم 

وأفضل  جيدة  كانت  الماضي 

الــحــالــي،  الــمــوســم  مــن  بكثير 

حـــيـــث كــــــان وحــــتــــى الـــجـــولـــة 

 ٢٠١٩ بـــدوري  عشرة  السابعة 

ــتــاســع بــرصــيــد  فـــي الــمــركــز ال

في  بــالــفــوز  حققها  نقطة   ١٧

مرات   ٥ والتعادل  مباريات   ٤

والــخــســارة ٨ لــقــاءات، وسجل 

 ٣٠ شباكه  واهــتــزت  هدفا   ١٥

مرة.

أما في الحالي (٢٠٢٠) فلم 

يحقق سوى انتصار وحيد حتى 

 ٧ وتعادل  مباراة   ١٧ في  اآلن 

مرات وخسر ٩ لقاءات وسجل 

 ٣٧ شباكه  واهــتــزت  هدفا   ١٧

مرة حتى اآلن ويحتل المركز 

األخير بعشر نقاط.

ومع نهاية الموسم الماضي 

اســـتـــطـــاع الــشــحــانــيــة تــحــقــيــق 

الــمــزيــد مـــن الــنــتــائــج الــجــيــدة 

األمر  نهاية  في  ساهمت  التي 

ـــمـــوســـم الحـــتـــاللـــه  ـــة ال ـــهـــاي ون

الـــمـــركـــز الـــســـابـــع بــرصــيــد ٢٧ 

يستطيع  لن  رقــم  وهــو  نقطة، 

الشحانية تحقيقه هذا الموسم 

حـــتـــى لـــــو فــــــاز بـــالـــمـــبـــاريـــات 

الــخــمــس األخــــيــــرة مـــن عمر 

سترتفع  حــيــث   ٢٠٢٠ دوري 

فـــي نــهــايــة الــمــطــاف إلــــى ٢٥ 

له  تضمن  ال  قد  فقط،  نقطة 

البقاء.

انتصار وحيد 
فقط في 
١٧ جولة.. 
ومهمة 

صعبة تنتظر 
نبيل أنور

 المباريات المتبقية للشحانية

التوقيتالملعبالمباراةالجولةالتاريخ

١٩:٠٠السدالشحانية - األهلي٢٦١٨ يوليو

١٨:٤٥السدالسيلية - الشحانية١١٩ أغسطس

١٨:٤٥السدالشحانية - قطر٧٢٠ أغسطس

١٣و١٤و١٥ 
يحدد الحقايحدد الحقاالشحانية - الريان٢١أغسطس

٢٠ و٢١ و٢٢ 
يحدد الحقايحدد الحقاالخور - الشحانية٢٢أغسطس

 مقارنة بين ارقام الشحانية  الموسم الماضي و الحالي

نقاطاهدافهزيمةتعادلفوزلعبالمركزالموسم

صافيعليهله

١٠-٢٠٢٠١٠١٧١٧٩١٧٣٧٢٠

١٧-٢٠١٩٩١٧٤٥٨١٥٣٠١٥

تــنــتــظــر الــشــحــانــيــة مــهــمــة صــعــبــة فــي 
يحتاج  والــتــي  المتبقية  الــخــمــس  الــجــوالت 

للفوز فيها للتمسك بآمال البقاء.
وكــل الــمــواجــهــات األخــيــرة قــويــة وشاقة 
للغاية، وتبدأ في الجولة الثامنة عشرة بلقاء 
والتمسك  ترتيبه  لتحسين  الطامح  األهلي 
باآلمال الضعيفة في المنافسة على المربع 

الذهبي.

والـــمـــبـــاراة الــتــالــيــة ســتــكــون فـــي الــجــولــة 
المنافسين  أحد  السيلية  مع  عشرة  التاسعة 
أيضا على المربع، والمباراة الثالثة مع قطر 
البقاء  صــراع  عن  الشيء  بعض  ابتعد  الــذي 

والهبوط لكنه اليزال داخل دائرة الخطر.
والمباراة الرابعة ستكون مع الريان أحد 
القمة  لقاء  وأخيرا  اللقب،  على  المنافسين 

مع الخور أحد المرشحين للهبوط أيضا.

مواجهات صعبة وشاقة
تــعــد الــخــســارة ١-٧ أمــــام الــســد فــي الــجــولــة 
الثانية للدوري هي أكبر خسارة للشحانية في 
الغرافة  على  الــفــوز  ويعتبر  الــحــالــي،  الــمــوســم 
هو  لهدف  بهدفين  عشرة،  الثانية  الجولة  في 
االنتصار األول والوحيد حتى اآلن للفريق الذي 

أنهى القسم األول دون أي انتصار.

ضعيفا  للشحانية  الــتــهــديــف  مــعــدل  ويــبــدو 
لــلــغــايــة حــيــث ســجــل ١٧ هــدفــا بــمــعــدل هــدف 
واحد في كل مباراة، وهو صاحب أضعف دفاع 
مباراة،   ١٧ في  مــرة   ٣٧ شباكه  اهتزت  حيث 

يليه أم صالل برصيد ٣٣ هدفا.

أكــــبر خـــســـارة وأول فــــــــوز

هدفا.ي يليه أم صالل برصيد ٣٣

لـــم تـــطـــرأ تــغــيــيــرات جـــذريـــة عــلــى قــائــمــة 
الحالي،  الموسم  بداية  مع  الشحانية  محترفي 
حيث اعتمد على نفس األسماء باستثناء رحيل 
كالوديو  واألرجنتيني  سوالقا،  ربيين  العراقي 
لوتشيانو، وانضمام الهولندي نيجيل دي يونج 

والمغربي عبد العزيز براده بدال منهما.
 ٢٠٢٠ الــنــجــوم  دوري  الــشــحــانــيــة  وبـــــدأ 
هــــم:  مـــحـــتـــرفـــيـــن   ٥ عــــلــــى  بــــاالعــــتــــمــــاد 
نيجيل  والهولندي  ميخيا،  الفارو  اإلسباني 

رضائيان،  رامين  واإليــــرانــــي  جونج،  دي 
عبد  والــمــغــربــي  أمانجوا،  كيسي  واإليـــفـــواري 

العزيز برادة.
وفي االنتقاالت الشتوية تعاقد الشحانية مع 
من  بــدال  العكايشي  أحــمــد  التونسي  المهاجم 

براده.
رفض  الماضي  يونيو   ٣٠ عقده  انتهاء  ومــع 
الــعــكــايــشــي الـــتـــمـــديـــد، وفـــضـــل االنـــتـــقـــال إلــى 

صفوف األهلي.
الرؤية  تتضح  لم  التقرير  هذا  إعداد  وحتى 

بخصوص بديل العكايشي، وهل سيخوض 
والمهمة  المتبقية  الــمــبــاريــات  الــفــريــق 
ســيــضــم  أنـــــه  أم  مــحــتــرفــيــن،  بـــأربـــعـــة 

الُعماني جميل اليحمدي العب الوكرة.

تغييرات المحترفين مدرب وطني جديد
ســــيــــعــــود الـــشـــحـــانـــيـــة 

الســتــكــمــال الــــدوري 
ــــــادة فـــنـــيـــة  ــــــقــــــي ب

ووطنية جديدة، 
حيث تولى نبيل 
أنــــــــور الــمــهــمــة 
لإلسباني  خلفا 

مـــاورســـيـــا الـــذي 
الفريق  مــع  قــضــى 

أن  بـــعـــد  مــــواســــم،   ٣
بالدرجة   ٢٠١٧ في  قــاده 

الــثــانــيــة وصــعــد مــعــه إلـــى دوري 
.QNB نجوم

ولم تكن نتائج ماورسيا جيدة هذا الموسم مقارنة 
سوى  الموسم  هذا  يحقق  لم  حيث  الماضي،  بالموسم 

انتصار وحيد في ١٧ مباراة.
كبير  بشكل  مؤثرا  يكون  لن  ربما  ماورسيا،  رحيل 
الماضية  الفترة  طــوال  له  مساعدا  كان  أنــور  نبيل  كون 
الموسم  ســـواء   QNB نــجــوم بــــدوري  مــشــواره  وخـــالل 
دراية  على  فهو  وبالتالي  الحالي،  الموسم  أو  الماضي 
كاملة بالفريق وبالالعبين وإمكانياتهم، كما أنه يعرف 
جيدا كل فرق الدوري وهو ما قد يسهل مهمته الصعبة 

للغاية.

شـــحـــانـــيـــة
وري

يـــة 
،

ي 
يق 

أن  ـد 
بالدرجة   
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: النجم مشعل عبد اهللا ُمهاجم الوكرة يحسم أمره من خالل حوار خاص لـ

ــــــدد» ــــى أكــــــــــون «تــــكــــمــــلــــة ع ــــت ــــر ح ــــظ ــــت ــــــــن أن ـــا ول ـــه ـــس ـــف ـــــرض ن ـــــف ــــد ت ــــس ــــج ــــة ال ــــغ ل

ــــــــــزال  ــــــــــت حــــــــــــــان وقــــــــــــــت االع

ـــي  ـــت ـــب ـــرغ ــــــضــــــل الــــــتــــــوّقــــــف ب ـــــي أف ـــــكـــــن ـــــن ول ـــــاء عـــــامـــــي ـــــق ـــــب ـــــال ـــــز نــــصــــحــــنــــي ب ـــــي ـــــوب مــــــاركــــــيــــــز ل
• فـــي الـــبـــدايـــة كــيــف تــرى 
مــســيــرتــك الــطــويــلــة مـــع كــرة 

القدم؟
عالقتي بكرة القدم كالعب 
أوشـــكـــت عــلــى نــهــايــتــهــا ولــكــن 
عــالقــتــي بـــالـــكـــرة عـــمـــومـــاً لن 
مرتبطاً  وسأبقى  أبـــداً  تنتهي 
بــهــا طــــوال حــيــاتــي ولــكــن من 

خارج الخطوط.
اتخذت  أنك  ذلك  يعني  هل 

قرار االعتزال؟
أعتقد أنه حان موعد اتخاذ 
نهاية  مــع  بالفعل  الــقــرار  هـــذا 
الــمــوســم الــحــالــي لــذلــك فإنني 
كبيرة  بنسبة  موقفي  حسمت 
قد تزيد على ٧٥٪ وبإذن  جداً 
اهللا لن أتراجع في هذا القرار، 
وجود  من  يمنع  ال  هــذا  ولكن 
بعض األمور التي يجب حسمها 
الــرســمــي  اإلعــــــالن  قــبــل  أوالً 

والنهائي عن هذا القرار.

استشارة المنظومة 

• ماذا تقصد بهذه األمور؟
متواجد  اآلن  أنــنــي  تــنــس  ال 
فـــي نــــادي الـــوكـــرة الــــذي أكـــّن 
كــل احــتــرام وتــقــديــر لكل من 
الشيخ  ســعــادة  مــن  بــدايــة  فيه 
خليفة بن حسن آل ثاني رئيس 
الــــنــــادي ونـــائـــبـــه ســلــمــان عبد 
السابق  الجهاز  ورئــيــس  الغني 
نايف الخاطر ومروراً بالجهاز 
الــفــنــي بـــقـــيـــادة لــوبــيــز وعــلــي 
جميع  إلـــــى  ووصــــــــوالً  رحـــمـــة 
يجب  فإنني  لــذلــك  الالعبين، 
المنظومة  هـــذه  أســـتـــأذن  أن 
الرائعة وأستشيرها في قراري 
وذلك من باب رد الجميل على 
والتعاقد  قــدراتــي  فــي  ثقتهم 
معي للدفاع عن شعار النادي، 
تــحــدث  الــــمــــدرب  أن  خـــاصـــة 
معي وأخبرني أنني قادر على 

اللعب لمدة موسمين آخرين.
على  إذن  اإلصــرار  ولماذا   •

االعتزال؟
ولـــكـــن لغة  لـــيـــس إصـــــــــراراً 
الــجــســد تـــفـــرض نــفــســهــا وكــل 
وأنا  جيداً  نفسه  يعرف  العــب 
للمرحلة  أصــــل  لـــن  شــخــصــيــاً 
عدد»  فيها «تكملة  أكون  التي 
مع أي فريق كما أنني ال ألعب 

من أجــل تجميع األمــوال،  أبــداً 

قــراري  أتخذ  أن  أفضل  لذلك 

بنفسي وال أنتظر أن يجبرني 

عليه أحد.

االرتباط الدائم بالكرة 

بعد  لما  مخططاتك  ومــا   •

االعتزال؟
لــم أحــســم موقفي فــي هذا 

األمــــر ولــكــن كــل مــا أستطيع 

أن أقــولــه هــو أنــنــي لــن أبتعد 
عن كرة القدم ألن طموحاتي 
وأحـــالمـــي وكـــل حــيــاتــي كانت 
- وما زالــت - مرتبطة بالكرة 

عنها  ســأبــتــعــد  فــإنــنــي  لـــذلـــك 
معها،  سأبقى  ولكني  كالعب 
في  اإلداري  العمل  أن  وأعتقد 
مــجــال الــكــرة هــو األقــــرب لي 

على حساب العمل الفني.
• وما تقييمك لمشوارك مع 

كرة القدم؟
هائل  نفسي  بــارتــيــاح  أشــعــر 

المشوار  هــذا  عــن  كبير  ورضـــا 

الـــطـــويـــل الـــــــذي حــقــقــت فــيــه 

مكاسب بالجملة وعلى رأسها 

بالطبع حب الناس وحققت كل 

رضــا  بفضل  الــنــجــاحــات  هـــذه 

باإلضافة  ودعواتهما،  الوالدين 

بــــالــــطــــبــــع إلــــــــى أنـــــنـــــي أديــــــت 

عملي بــكــل إخـــالص ســـواء مع 

منتخباتنا الوطنّية أو في جميع 

األندية التي لعبت لها بداية من 

األهلي ومروراً بالغرافة وقطر 

والــســيــلــيــة ووصـــــوالً إلـــى نــادي 

الــــوكــــرة الـــــذي أعـــتـــبـــره مسك 

الختام لهذا المشوار الطويل.

أعتز بكل التجارب 

• في رأيــك.. ما أنجح هذه 

التجارب؟
تجاربي  أقّيم  أن  أردت  إذا 

مع األندية الخمسة التي لعبت 

لها فإنني يجب أن أبعد األهلي 

أن  باعتبار  المقارنة  هــذه  عن 

قلعة العميد هي بيتي األصلي 

الــــــذي صـــنـــع اســـمـــي مــــع كـــرة 

الــقــدم وهـــو «قــصــة بــروحــه» 

أما  بــأحــد،  مقارنتها  يمكن  ال 

فــيــمــا يــخــص بــقــيــة الــتــجــارب 
فأستطيع أن أقول إن تجربتي 
مــع الــغــرافــة هــي األنــجــح على 
التي  األلـــقـــاب  بسبب  اإلطــــالق 
حــصــدتــهــا مـــع قــلــعــة الــفــهــود، 
ولــكــن هـــذا ال يــمــنــع اعــتــزازي 
بــبــقــيــة الــــتــــجــــارب وعــالقــتــي 
المتمّيزة باألندية األخرى التي 
األندية  وبجميع  بل  لها،  لعبت 

القطرية وجماهيرها الرائعة.

• ومــــاذا عــن مـــشـــوارك مع 
العنابي؟

 ال أنــســى بــالــطــبــع مــشــواري 
الوطني  منتخبنا  مــع  الــطــويــل 
ونجاحي في الفوز معه بلقب 
بطولة خليجي ٢٢ عندما كان 
يطالبني البعض باعتزال الكرة 
حاجز  تخطيت  أنــنــي  باعتبار 
الـ٣٢ عاماً وقتها، وتحدثوا عن 
كــبــر ســنــي وتـــدهـــور مــســتــواي 
ولـــكـــنـــنـــي تـــحـــديـــت الــجــمــيــع 
أستعيد  أن  نــفــســي  وعـــاهـــدت 
ـــألـــق مــهــمــا كــانــت  ـــت ذاكــــــــرة ال

الصعوبات.

حماس الشباب 

• ما تقييمك لفريق الوكرة؟
أجمل ما في الوكرة أنه يضم 
عدداً كبيراً من الالعبين صغار 
المستقبل  فــــإن  لـــذلـــك  الـــســـن 
هــــذه  مــــــع  األزرق  لــــلــــمــــوج 
المجموعة من الالعبين الذين 
أعمار  مــعــدل  أصــغــر  يشكلون 
وحــاولــت  األنــديــة،  جميع  بين 
طوال الوقت نقل خبراتي إليهم 
قـــــدر اســتــطــاعــتــي وأســعــدنــي 
التألق  في  ورغبتهم  حماسهم 
دائماً، والفريق بشكل عام قدم 
رغم  اآلن  حتى  جــيــداً  موسماً 
العديد من الظروف المعاكسة 
مثل اإلصــابــات الــعــديــدة، وأنــا 
الموسم  هــذا  سعدت  شخصياً 
بالتواجد في نادي الوكرة رغم 
أن الظروف لم تساعدني كثيراً 

في تقديم ما كنت أحلم به.

ماذا تقصد بذلك؟

ظـــروفـــاً  هـــنـــاك  أن  أقـــصـــد 
دون  ـــــت  حـــــال ــــــة  اضــــــطــــــراري
الفريق  مــع  كأساسي  وجـــودي 
انضمامي  مــنــهــا  الــبــدايــة  مــنــذ 
مــتــأخــراً،  اإلعــــدادي  للمعسكر 
وارتــــبــــاطــــي كـــثـــيـــراً بـــظـــروف 
عــمــلــي فـــضـــًال عــــن انــشــغــالــي 
بــــالــــمــــشــــاركــــة فـــــي الـــبـــطـــولـــة 
العسكرّية، ولكني في المقابل 
حاولت التحلي بأعلى درجات 
االلتزام والجدّية ألنني شعرت 
باألجواء األسرّية الرائعة داخل 

نادي الوكرة.

حوار - صابر الغراوي: 

«ســأعــتــزل الــكــرة بــنــهــايــة هــذا الــمــوســم».. بــهــذه الــعــبــارة 
مهاجم  اهللا  عبد  مشعل  دائماً  الُمتألق  النجم  بدأ  الصادمة 
الفارس  رغبة  معلناً   ،*  ] مع  حــواره  الــوكــرة 

جواده. صهوة  عن  الترّجل  في 
ــقــرار بــالــفــعــل، ورغـــم أن  ورغـــم أن الــبــعــض تــوقــع هـــذا ال
الجميع  أن  إال  الماضي،  الموسم  في  توقعه  اآلخــر  البعض 

صـــادمـــاً ألنـــه يــتــعــلــق بــالعــب بــحــجــم وقــيــمــة  ســـيـــراه قـــــراراً 
اهللا. عبد  مشعل  وأخالق  وإنجازات  وتاريخ 

رائــعــاً  مـــثـــاالً  يــعــتــبــر  مــشــعــل  أن  عــلــى  اثـــنـــان  يــخــتــلــف  وال 
به  ُيحتذى  نــمــوذجــاً  وُيشكل  والــمــثــابــرة،  واإلرادة  لــإلصــرار 
بــيــن جــمــيــع الــالعــبــيــن، لــيــس فــقــط بــســبــب تــألــقــه مــع جميع 
واإلبــداع  التألق  هــذا  ألن  أيضاً  ولكن  لها  لعب  التي  األندية 
فترات  سوى  يتوقف  ولم  الطويلة  األعوام  هذه  عبر  استمّر 
قــلــيــلــة كــانــت بــمــثــابــة «اســتــراحــة مــحــارب» لــهــذا الــُمــهــاجــم 

لمقاتل. ا
باتت  العطاء  من  الطويلة  السنوات  هذه  كل  وبعد  واآلن.. 
المسيرة،  إكمال  في  الرغبة  من  بكثير  أكبر  التوّقف  فكرة 
إصــراره  مــن  أقــل  الــمــبــاريــات  خــوض  فــي  رغبته  وأصبحت 
تقابلها  الحّراس  جلد  في  طموحاته  وباتت  الُمنافسة،  على 
سببها  التي  الُمشكالت  من  القدر  بهذا  االكتفاء  في  أمنية 
في  ننقله  الــذي  اللقاء  هــذا  مشعل  مع  لنا  كــان  لذلك  لهم، 

التالية: السطور 

مستوى ماريو صدمني !

عفيف وبراهيمي األفضالن

اعـــتـــرف مــشــعــل عــبــد اهللا بــأنــه فــوجــئ بــالــتــراجــع 
الكبير  الكرواتي  النجم  مستوى  في  والواضح  الغريب 
في  لعبها  الــتــي  الــفــتــرة  خـــالل  ماندجوكيتش  مــاريــو 
فريق الدحيل. وقال عبد اهللا: رغم التاريخ الرائع لهذا 
يوفينتوس  نادي  من  للدحيل  قدم  أنه  ورغم  الالعب 
العريق إال أن مستواه في دوري نجوم QNB، صدمني 
بسيطاً  وصدم جميع متابعيه ألنه لم يقّدم ولو جزءاً 
بالطبع  يُقلل  ال  التراجع  وهــذا  الحقيقي،  مستواه  من 
كــان  الجميع  ولــكــن  الــالعــب  هـــذا  وتــاريــخ  قيمة  مــن 

يتوقع منه أن يقّدم إضافة هائلة لفريق الدحيل.

السد  العــب  عفيف  أكـــرم  أن  اهللا  عبد  مشعل  أكــد 
على  األفضالن  هما  الريان  العب  براهيمي  وياسين 
اإلطالق في الموسم الحالي بسبب المستويات الرائعة 

التي قدمها كل منهما مع فريقه.
كل  يمتلكان  وبــراهــيــمــي  عفيف  اهللا:  عــبــد  وقـــال 
والذكاء  المهارة  من  بداية  المتمّيز  الالعب  مقّومات 
عن االلتزام الكبير داخل أرض الملعب، األمر  فضالً 
الذي يجعلهما مصدر إزعاج كبير لجميع الُمنافسين.

ــل  ــجــمــي ال رّد  ـــــاب  ب ــــن  م الـــــقـــــرار  ـــــذا  ه ــــي  ف الـــــوكـــــرة  إدارة  اســــتــــشــــارة  ــــن  م ــــد  ب ال 

ــــــدوري  ــظــر الــــنــــواخــــذة.. ومــــعــــدل أعــــمــــار العــبــيــهــم األصــــغــــر فــــي ال ــت ــن ــل ي ــب ــق ــت ــس ــُم ال

ـــام  ـــت ـــخ ــــــرة مــــســــك ال ــــــوك ـــــي «قـــــصـــــة بــــــــروحــــــــه».. وقــــلــــعــــة ال ـــــل ــــــادي األه ــــــن ال

ــــزال  ــــت ـــد االع ـــع ـــي ب ـــق ــــن مــــجــــال الــــــكــــــرة.. وســــــأحــــــّدد طـــري ـــد تـــمـــامـــاً ع ـــع ـــت ــــن أب ل

ـــجـــح  ــــة هــــي األن ــــراف ــــغ ـــا وتــــجــــربــــة ال ـــه ــــتــــي لـــعـــبـــت ل ـــــة ال ـــــدي أعــــتــــّز بــجــمــيــع األن

األهـــلي يضــم «عيـــاش» ويُمـــّدد لألستـرالي لـوري
نيبوشا يُجهز الالعبين فنياً وبدنياً بملعب العقلة

متابعة - رجائي فتحي: 

برئاسة  األهلي  النادي  إدارة  نجحت 
ثاني  آل  حمد  بن  أحمد  الشيخ  سعادة 
في تمديد تعاقد األسترالي شين لوري 
مـــدافـــع الــفــريــق حــتــى نــهــايــة الــمــوســم 

ليكون مع العميد في الفترة الُمقبلة. 
جيداً  أمـــراً  شين  مــع  التمديد  ويــعــّد 
بــالــنــســبــة لــفــريــق األهـــلـــي خـــاصـــة أنــه 

عليه  يعتمد  الــــذي  األســـاســـي  الــمــدافــع 
نــيــبــوشــا فـــي الـــمـــبـــاريـــات ويـــحـــتـــاج له 
الباقية  الخمس  المباريات  في  وبشدة 
على ختام بطولة الدوري والتي يبدأها 
العميد بمواجهة الشحانية يوم ٢٥ يوليو 

الُمقبل. 
الــحــصــول  فـــي  اإلدارة  نــجــحــت  كــمــا 
عـــلـــى مـــوافـــقـــة نـــــــادي الـــدحـــيـــل عــلــى 
عياش  عماد  محمد  الــُمــدافــع  اســتــعــارة 

الموسم  بــدايــة  فــي  للفريق  لعب  الـــذي 
وعــــاد لــلــدحــيــل فـــي شــهــر يــنــايــر وهــو 
مع  ويلعب  الُمتميزين  الُمدافعين  من 
مع  إضافة  ويُمثل  األولمبي  المنتخب 
المزيد  ليعطي  الخلفي  بالخط  شين 
مــــن االطـــمـــئـــنـــان عـــنـــد الـــــمـــــدرب فــي 
قـــــدرات الــخــط الــخــلــفــي بــعــد أن كــان 
والتمديد  عماد  عودة  قبل  صعباً  األمر 
مع شين لوري. وفي نفس اإلطار أّدى 

ــاً قـــويـــاً يـــوم أمـــس على  ــب الــفــريــق تــدري
مــلــعــب الــعــقــلــة أحـــد مــالعــب الــتــدريــب 
المونديالية والقريب من ملعب لوسيل 
يسعى  حيث  الالعبين،  جميع  بمشاركة 
بالصورة  تجهيزهم  إلى  الفني  الجهاز 
في  الفارق  صناعة  معها  يستطيع  التي 
نهاية  على  الُمقبلة  الخمس  المباريات 
الحصول  األهــلــي  يأمل  والــتــي  البطولة 
على أكــبــر عــدد مــن الــنــقــاط فيها من 

أجل تحسين مركزه بجدول الترتيب. 
جّيد  فني  بمستوى  الالعبون  وظهر 
الُمقبلة  لــلــمــرحــلــة  جــاهــزيــتــهــم  يــؤكــد 
وسوف يلعب الفريق مباراة ودية مساء 
اليوم مع الغرافة ستكون بمثابة بروفة 
للجهاز لالطمئنان على تلك الجاهزية 
منح  الــوقــت  نفس  وفــي  الالعبين  عند 
الـــفـــرصـــة ألكـــبـــر عــــدد مـــن الــالعــبــيــن 

خاللها.   

ــــ ــــغ ل

«ســأع
الصادم
الــوكــرة
التر في 
ورغــ
البعض
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بشار حسين

أعـــلـــن اتـــحـــاد الـــبـــلـــيـــارد والــســنــوكــر 
بــرئــاســة محمد الــرمــزانــي عــن إجــراء 
فـــحـــص لـــالعـــبـــي الــُمــنــتــخــب الــوطــنــي 
المستجد  ـــا  كـــورون فـــيـــروس  ــبــار  الخــت
بالتنسيق مع وزارة الثقافة والرياضة، 
وذلك كُخطوة أولى للعودة للتدريبات 
مـــرة أخـــرى اســتــعــداداً لــلــُمــشــاركــة في 

البطوالت المختلفة.
مبارك  أكــد  أمــس  تصريحاته  وفــي 
لالتحاد  التنفيذي  الــمــديــر  الــخــيــاريــن 
أن الــالعــبــيــن الــدولــيــيــن ابــتــعــدوا عن 
أشهر  أربــعــة  منذ  واللعبة  الــتــدريــبــات 

ويــحــتــاجــون لــلــعــودة لــلــتــدريــبــات مــرة 
أخــــرى ولــكــن هـــذا األمــــر لـــن يــتــم إال 
االحترازية  الخطوات  اتباع  بعد  بالطبع 
على  الالعبين  ســالمــة  ألن  والــوقــائــّيــة 

رأس أولويات أسرة االتحاد.
ـــاريـــن: كــــل األمـــــور  ـــخـــي وأضـــــــاف ال
الــوقــائــّيــة األخــــرى مــوجــودة فــي لعبة 
فيروس  انتشار  قبل  والسنوكر  البليارد 
بين  طبيعياً  تباعداً  هناك  ألن  كورونا 
الالعبين فالالعب ال يقف على الطاولة 
وال  الــلــعــب،  منافسه  ينهي  أن  بعد  إال 
نوع،  أي  من  احتكاك  أو  تالمس  يوجد 
كما أن هناك مسافات كبيرة بين كل 
طــاولــة وأخـــرى ســـواء فــي الــبــلــيــارد أو 

السنوكر، ولهذا أرى أن العودة ستكون 
سهلة بالنسبة لرياضتنا.

وبــالــنــســبــة لــالســتــحــقــاقــات الــقــادمــة 
قـــال الــخــيــاريــن: لــديــنــا بــطــولــتــان من 
نوفمبر  شهر  في  تقاما  أن  المفترض 
ــعــالــم وآســيــا  ـــقـــادم وهــمــا بــطــولــتــا ال ال
للسنوكر، وتقام على هامش البطولتين 
الــجــمــعــيــتــان الــعــمــومــيــتــان لــالتــحــاديــن 
مهّمة  منهما  وكــل  والــقــاري،  الــدولــي 
انتخابات  إجــراء  تشهدان  حيث  للغاية 
ســـواء  جـــديـــد  إدارة  مــجــلــس  الخــتــيــار 
ـــــذي أتــــرأســــه في  االتــــحــــاد الــــدولــــي ال
الــــدورة الــحــالــيــة أو االتــحــاد اآلســيــوي 
أمين  النعيمي  ســالــم  محمد  بــرئــاســة 

للبليارد  القطري  لالتحاد  الــعــام  السر 
من  قــائــالً:  حديثه  وواصــل  والسنوكر. 
إذا  إال  البطولتين  نقيم  لن  أننا  المؤّكد 
كانت األجواء آمنة تماماً وحركة السفر 
مشاكل  أو  عــراقــيــل  بـــدون  والــطــيــران 
حتى يتسّنى ألكبر عدد من المنتخبات 
أو دولـــيـــاً  ـــــحـــــادات ســـــواء قــــاريــــاً  واالت
وكــان  بفعالية،  والــمــشــاركــة  الــحــضــور 
من المفترض أن تقام بطولة آسيا في 
شهر أبريل الماضي وتّم تأجيلها لشهر 
مشكلة  استمّرت  ولكن  الحالي  يوليو 
جائحة كورونا كما هي فقّررنا أن تتم 
خالل  وآسيا،  العالم  البطولتين،  إقامة 

شهر نوفمبر الُمقبل.

نجوم عنابي البليارد والسنوكر يخضعون  للفحص
تمهيداً الستئناف التدريبات قبل الُمشاركة في البطوالت

متابعة – صابر الغراوي 

ــــة لــــخــــطــــف الــــبــــطــــاقــــة الــــرابــــعــــة  ــــي ــــل ــــي ــــس ُمــــــــطــــــــاردة ثــــالثــــيــــة بــــيــــن الــــــغــــــرافــــــة والــــــعــــــربــــــي وال

ـــــواحـــــي الــــبــــدنــــّيــــة ـــــن ــــى ال ــــل ــــعــــد كـــــــورونـــــــا صــــــعــــــب.. والـــــــرهـــــــان ع ــــن بــــمــــســــتــــوى األنـــــــديـــــــة ب ــــكــــّه ــــت ال

المقاعد اآلسيوية تشعل الجوالت الحاسمة للدوري 
الدحيل والريان والسد في أمان.. والعودة للبطولة القارّية هدف استراتيجي للعرباوية

تــحــمــل الــــجــــوالت الــخــمــس 
الـــبـــاقـــيـــة عـــلـــى خـــتـــام بــطــولــة 
أهــمــيــة   QNB نــجــوم  دوري 
تحديد  في  فقط  ليس  كبيرة 
المتواجدين  أو  باللقب  الفائز 
بــالــمــربــع أو الــهــابــط لــلــدرجــة 
الــثــانــيــة، وكــذلــك الـــذي ســوف 
يــلــعــب الـــمـــبـــاراة الــفــاصــلــة مع 
صاحب المركز الثاني بدوري 
الـــدرجـــة الــثــانــيــة وإنـــمـــا أيــضــاً 
ـــــذي ســوف  الـــفـــريـــق الــــرابــــع ال
اآلسيوية  البطولة  فــي  يُمثلنا 

في النسخة الُمقبلة.
والـــجـــمـــيـــع يـــعـــرف أهــمــيــة 
الـــمـــبـــاريـــات الــخــمــس الــبــاقــيــة 
لتحقيق  بــالــدوري  فريق  لكل 
وتبرز  له  يسعى  الــذي  الهدف 
فـــي الـــواجـــهـــة الــمــشــاركــة في 
في  آسيا  أبطال  دوري  بطولة 

النسخة الُمقبلة. 
والـــمـــشـــاركـــة فـــي الــبــطــولــة 
القارية تكون مباشرة بالنسبة 
بطل  وكــذلــك  الـــــدوري  لبطل 
ثم  المفدى  األمير  سمو  كأس 
يلعب صاحبا المركزين الثاني 
اآلسيوي،  الملحق  في  والثالث 
ولــكــن هـــذا الــعــام األمـــر يبدو 
اآلن،  حــتــى  مــا  نــوعــاً  مختلفاً 
سمو  كـــأس  بــطــولــة  إن  حــيــث 
ووصــلــت  تستكمل  لــم  األمــيــر 
ــنــهــائــي  ـــــى الــــــــدور نـــصـــف ال إل
الدحيل  مــع  السد  يلعب  وفيه 

والعربي مع المرخية.

المواعيد والموقف 

ولــــم يــتــم تــحــديــد الــمــوعــد 
الـــذي ســـوف يــقــام فــيــه نصف 
النهائّية  الــمــبــاراة  ثــم  النهائي 
وقـــد يــكــون فـــي مــطــلــع الــعــام 
الــمــقــبــل، وبــالــتــالــي فـــإن بطل 
كـــأس ســمــو األمــيــر لــن يكون 
مــــعــــروفــــاً مــــع اإلعــــــــالن عــن 
األنـــديـــة الـــتـــي ســــوف تــشــارك 
في  آســـيـــا  أبـــطـــال  دوري  فـــي 
هناك  ومــن  المقبل،  الموسم 
على  الــحــصــول  أهــمــيــة  تكمن 
ـــرابـــع فـــي الــــدوري  الــمــركــز ال
والــــذي يــتــأهــل صــاحــبــه للعب 

في البطولة القارّية. 
كــمــا أن بــطــولــة كـــأس سمو 
األمــيــر الــمــفــدى أحـــد طرفي 
الدحيل  وهما  النهائي  نصف 
فريق  وصــول  والمؤّكد  والسد 
يضمنان  الــنــهــائــي  فــي  منهما 
القارية  البطولة  في  المشاركة 

الدحيل  لكون  المقبل  الموسم 
بــجــدول  األول  الـــمـــركـــز  فـــي 
ـــــدوري والـــســـد  ـــــال الـــتـــرتـــيـــب ب
الــثــالــث وكــالهــمــا فــي وضعية 
للدوري  بالنسبة  وآمنة  جّيدة 
ولــــــن يـــخـــرجـــا مـــــن الـــمـــربـــع 

الذهبي. 
مــنــهــمــا  أي  فــــــوز  ومـــعـــنـــى 
األمير  سمو  كأس  بلقب  أيضاً 
أن الــرابــع فــي الــــدوري سوف 
يــشــارك فــي الــبــطــولــة، أمـــا لو 
فـــاز أي مــن فــريــقــي الــعــربــي 
سمو  كــأس  بلقب  المرخية  أو 
الثالثة  يشارك  فسوف  األمير 
ـــــــــــدوري فــي  األوائـــــــــــل مـــــن ال
الــبــطــولــة الــقــارّيــة ولــكــن هــذا 
االنتهاء  يتم  أن  يتطلب  األمــر 
من بطولة كأس األمير وذلك 
قـــبـــل اإلعـــــــــالن عـــــن األنــــديــــة 
الُمشاركة في البطولة القارّية.

صراع ثالثي 

أصبح  المنطلق  هـــذا  ومـــن 
ــــرابــــع فــــي بــطــولــة  الـــمـــركـــز ال
الدوري غاية في األهمية ليس 

لكونه يؤهل صاحبه للعب في 

والمنافسة  قطر  كأس  بطولة 

على اللقب ولكن ألن صاحبه 

الُمقبلة  النسخة  فــي  يــشــارك 

من بطولة دوري أبطال آسيا.

ويـــتـــنـــافـــس عـــلـــى الـــمـــركـــز 

ـــالثـــة أنــــديــــة وهــــي:  الــــرابــــع ث

برصيد  حالياً  الــرابــع  الــغــرافــة 

الخامس  العربي  ثم  نقطة   ٢٨

السادس  السيلية  ثم  نقطة   ٢٤

ورصـــيـــده ٢٣ نــقــطــة، ويــأتــي 

بعد ذلك الوكرة واألهلي وكل 

منهما ١٩ نقطة وبالتالي هما 

يراقبان من بعيد لهذا الصراع 

المرتقب والمنتظر. 

والصراع الحقيقي سوف يكون 

بين الفرق الثالثة الغرافة والعربي 
والسيلية من أجل الظفر بالمركز 
الرابع وهو الذي سيكون مركزاً 

مهماً جداً يؤهل للبطولة القارية من 
ناحية واللعب على لقب كأس قطر 

من ناحية أخرى.التكهنات مرفوضة 

ُمــتــابــع  ألي  الــصــعــب  ومــــن 

يحدث  ســوف  بما  يتكهن  أن 

والباقية  المقبلة  المرحلة  في 
إنه  حيث  الــدوري،  نهاية  على 
ال يعلم أحد الحالة التي سوف 
يـــكـــون عــلــيــهــا الـــالعـــبـــون ألن 
فيروس  انتشار  قبل  المستوى 
للجميع  معروفاً  كــان  كــورونــا 
ـــا»  األمــر  ولــكــن بــعــد «كـــورون
صـــعـــب وغـــيـــر مــــعــــروف وال 
يــمــكــن مـــعـــرفـــة مـــســـتـــوى أي 
فــريــق مــن فــرق الــــدوري ألن 
وليس  للجميع  كــان  حــدث  مــا 
لـــفـــريـــق عـــلـــى حـــســـاب اآلخــــر 
والـــكـــل بــعــيــد عـــن الــمــبــاريــات 
مــنــذ مــا يــقــرب مــن ٤ شهور 
في  وارد  شـــيء  كــل  وبــالــتــالــي 
ختام  على  الباقية  المباريات 
الـــــدوري لــلــفــرق الــثــالثــة التي 
تــنــافــس عــلــى دخـــــول الــمــربــع 

الذهبي.

 قمة العربي والغرافة 

التي  القمة  مواجهة   وتبرز 
ســـــوف تـــجـــمـــع بـــيـــن الـــعـــربـــي 
والــغــرافــة فــي الــواجــهــة، حيث 
منهما  كــل  فريقين  بين  إنــهــا 

على  مباشرة  بــصــورة  ينافس 
ـــرابـــع ولــــو فــــاز بها  الــمــركــز ال
الــغــرافــة ســـوف يــقــطــع شــوطــاً 
مـــهـــمـــاً مــــن أجـــــل االحـــتـــفـــاظ 
ــــرابــــع ولـــكـــن إذا  بـــالـــمـــركـــز ال
يعيد  ســوف  العربي  فيها  فــاز 
الـــــصـــــراع مــــن جـــديـــد لــكــونــه 
سوف يقلل الفارق مع الغرافة 
إلـــــى نــقــطــة واحـــــــدة ويـــدخـــل 
السيلية في الصراع ألنه لو فاز 
في مباراته أمام الوكرة سوف 
يــصــبــح الـــــفـــــارق بــيــنــه وبــيــن 
ــعــربــي  الـــغـــرافـــة نــقــطــتــيــن وال
صراعاً  يصبح  وبالتالي  نقطة 

ثالثياً مثيراً جداً.

 مواجهات الفهود 

 ٥ الــغــرافــة  لفهود   وتتبقى 
الترتيب  على  وهــي  مباريات 
بالمربع  يــنــافــســه  الــعــربــي  مــع 
على  ينافس  وهــو  الدحيل  ثــم 
اللقب  لحسم  ويسعى  الــدوري 
ثم مع الخور وهو ينافس على 
الهبوط  دّوامــــة  مــن  الــهــروب 
الفاصلة  المباراة  لعب  وكذلك 

ونـــفـــس الـــحـــال مـــع فـــريـــق أم 

للخروج  يــكــافــح  الـــذي  صـــالل 

مبارياته  ويختتم  الــقــاع  مــن 

أمام السد. 

وبــــالــــتــــالــــي كـــــل مـــبـــاريـــات 

الــغــرافــة الــبــاقــيــة فــي الـــدوري 

وال  والقوة  الصعوبة  في  غاية 

يــمــكــن الــتــكــّهــن بــهــا وبــالــتــالــي 

طــريــق الــفــهــود صـــوب الــبــقــاء 

مفروشاً  ليس  الرابع  بالمركز 

بــــالــــورود ويــحــتــاجــون لــلــفــوز 

عن  إلبعاده  أوالً  العربي  على 

هذا  عن  البحث  في  طريقهم 

المركز.

 طريق العربي 

فطريقه  العربي  فريق   أما 

بـــل صــعــب حيث  لــيــس ســهــالً 

يلعب مع الغرافة وهي أخطر 

الـــمـــواجـــهـــات ثـــم مـــع الـــريـــان 

الــمــنــافــس عــلــى لــقــب بــطــولــة 

الـــــدوري ثــم مــع الـــوكـــرة وهــو 

يـــريـــد األمـــــــان فــــي الــبــطــولــة 

وتــحــســيــن مـــركـــزه ثـــم أمـــام 

السيلية الذي ينافس مثله على 

المربع ويختتم مبارياته أمام 

فريق قطر العنيد. 

ومن خالل هذه المباريات 

يمكن القول إن طريق العربي 

ال يــقــل فــي قــوتــه عــن طريق 

كل  في  للفوز  ويحتاج  الغرافة 

الــمــبــاريــات مـــن أجــــل دخـــول 

ـــمـــربـــع مــــع تـــعـــثـــر مــنــافــســه  ال

مع  مـــبـــاراة  أي  فـــي  الـــغـــرافـــة 

مباراتهما معاً. 

 السيلية يراقب 

 فــــريــــق الـــســـيـــلـــيـــة بـــــــاٍق لــه 
اللعب مع الوكرة ثم الشحانية 
والـــمـــهـــّدد بــالــهــبــوط والـــريـــان 
الــطــامــح فــي الــلــقــب والــعــربــي 
ويختتم  الــمــربــع  يــريــد  الــــذي 
صالل  أم  فريق  مع  مبارياته 
وقـــــــــد تــــــكــــــون مـــــــن أخــــطــــر 
نجح  إذا  عادية  أو  المواجهات 
حــســم  فــــي  صـــــالل  أم  فـــريـــق 
مــوقــفــه مــن الــبــقــاء واالبــتــعــاد 

عن المباراة الفاصلة. 
الموجود  التشابك  وبالتالي 
فــــي كــــل الــــمــــبــــاريــــات يــطــرح 
كـــل الـــخـــيـــارات فـــي الــمــراحــل 
بطولة  على  الُمتبقية  الخمس 
الدوري ويجعل المركز الرابع 
بمثابة هدف استراتيجي لهذه 
اللعب  أجل  من  الثالثة  الفرق 

في اآلسيوّية العام الُمقبل. 

متابعة – رجائي فتحي : 

ــق الـــرابـــع  ــري ــف ــل ــح الـــطـــريـــق الــــقــــاري ل ــت ــف ـــر ي ـــي ــع وكـــــأس األم ــرب ــم ــد مـــوعـــد ل ــدي ــح ــــدم ت ع

ــرة  ــخــط ــات ال ــب ــط ــم ــال ـــي ب ـــرب ـــع ــة وال ــب ــع ــص ــئ بـــالـــمـــواجـــهـــات ال ــل ــت ــم ـــة م ـــراف ـــغ ـــق ال طـــري

ــع  ــرب ــم ـــز صـــــوب ال ـــف ـــق ــح فــــي االســــتــــفــــادة مــــن نـــتـــائـــج ُمــنــافــســيــه وال ــم ــط ــة ي ــي ــل ــي ــس ال

مباريات الفرق الثالثة الباقية

السيلية العربي الغرافة األسبوع 

الوكرة بتاريخ ٢٦ يوليو الغرافة بتاريخ ٢٤ يوليو العربي بتاريخ ٢٤ يوليو١٨ 

الشحانية بتاريخ ١ أغسطسالريان بتاريخ ١ أغسطس الدحيل بتاريخ ٢ أغسطس ١٩ 

الريان بتاريخ ٦ أغسطس الوكرة بتاريخ ٦ أغسطس الخور بتاريخ ٧ أغسطس٢٠ 

العربي يحدد الحقاً السيلية يحدد الحقاً أم صالل يحدد الحقا٢١ً 

ًقطر يحدد الحقاً السد بتاريخ يحدد الحقا٢٢ً  أم صالل يحدد الحقا



لندن- رويترز: 

قـــــال جــــوزيــــه مـــوريـــنـــيـــو مــــدرب 
تــوتــنــهــام هــوتــســبــيــر إنــهــا لـــن تــكــون 
في  نـــاديـــه  أخــفــق  إذا  الــعــالــم  نــهــايــة 
في  مــراكــز  ستة  أول  ضمن  الــوجــود 
لكرة  الــمــمــتــاز  اإلنــجــلــيــزي  الــــدوري 
القدم، رغم أن ذلك لم يتحقق منذ 

.٢٠٠٩
شيفيلد  أمام   ٣-١ توتنهام  وخسر 
المركز  في  الخاسر  ليصبح  يونايتد 
الـــتـــاســـع ويـــعـــانـــي مـــن أجــــل الــتــأهــل 

أوروبية. لبطولة 
عن  نقاط  بعشر  توتنهام  ويتأخر 
الترتيب،  خامس  يونايتد  مانشستر 
ولــن يــكــون أمــامــه ســوى الــفــوز على 

إيفرتون اليوم إلنعاش آماله.
وقال مورينيو في مؤتمر صحفي 
لن  ذلـــك  يــحــدث  لــم  افــتــراضــي «إذا 

تكون نهاية العالم، من المحتمل أن 
تكون بداية لعالم جديد».

ويحدث  األشياء،  «تتغير  وأضاف 
ــــفــــرق األخـــــــرى  ــــل ـــــك ول الـــتـــغـــيـــيـــر ل
تــتــغــيــر الــتــشــكــيــلــة والـــدوافـــع وتــأقــلــم 
منذ  القوية  فالمجموعة  المجموعة، 
عــشــر ســنــوات ربــمــا ال تــبــقــى كــذلــك 
والـــــالعـــــب الـــــــذي كـــــان فــــي أقــصــى 
دوافـــعـــه لـــم يــعــد كـــذلـــك، إذا حــدث 
األمر  إلى  النظر  علينا  سيكون  ذلك، 
وبنظرة  بتفاؤل  لكن  ابتسامة  دون 
احترافية لتتغير الصورة في الموسم 
توتنهام  أداء  بتحليل  قمنا  إذا  المقبل 
المثال،  سبيل  على  الــمــاضــي،  الــعــام 
فيها  حّقق  التي  الُمباريات  عدد  فكم 
مورينيو  وأّكــد  أرضــه؟»  خــارج  الفوز 
إلصابة  تعّرض  آلــي  ديلي  العبه  أّن 
خــالل  الخلفية  الــفــخــذ  عــضــالت  فــي 
قبل  حالته  تقييم  وســيــتــّم  الــمــران، 

إيفرتون. مواجهة 

 ابتعــادنا عن المقـــدمـــة 
ليــس نهـــايــة العــالــم

 قبل لقاء إيفرتون اليوم.. مورينيو:
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البايرن يتطـلّع لتزيين تاجــه بجوهــرة لشــــبونــةالبايرن يتطـلّع لتزيين تاجــه بجوهــرة لشــــبونــة
 بعد أن أضاف كأس ألمانيا لقائمة ألقابه

برلين- د ب أ: 

ـــــدأ العــــبــــو بــــايــــرن مـــيـــونـــيـــخ عــطــلــة  ب
قصيرة أمس األحد قبل انطالق الموسم 
الفوز  في  عريضة  آمــال  وسط  الجديد، 

الــشــهــر  أوروبــــــــا  أبــــطــــال  دوري  بــلــقــب 
المقبل.

ــــــّوج بــــايــــرن مــيــونــيــخ بــلــقــب كـــأس  وت
ألــمــانــيــا عــبــر الـــفـــوز الــســاحــق عــلــى بــايــر 
النهائية  الــُمــبــاراة  فــي   ٤-٢ لــيــفــركــوزن 

التي جرت بدون جمهور. 

وحــســم بــايــرن مــيــونــيــخ لــقــب الــكــأس 
لــلــمــّرة الــعــشــريــن ونـــال ثــنــائــيــة الـــدوري 
والكأس للمرة الـ١٣ بجانب فوزه باللقب 

تاريخه. في  الخمسين  المحلي 
وسّجل النادي البافاري بقيادة مدربه 
هانسي فليك مسيرة مذهلة في طريقه 

للمّرة  األلماني  الدوري  بلقب  الفوز  نحو 
يتعرض  لم  حيث  التوالي،  على  الثامنة 
مــبــاراة   ٢٦ طــــوال  خــســارة  ألّي  الــفــريــق 
مهدًرا  المسابقات،  جميع  مستوى  على 
السلبي  تعادله  خالله  من  فقط  نقطتين 

الماضي.  فبراير  في  اليبزيج  مع 

استئناف  عقب  الــفــريــق  فعل  ومثلما 
الــنــشــاط الـــُكـــروي فــي ألــمــانــيــا فــي مــايــو 
بسبب  شــهــَريــن  تــوقــف  عــقــب  الــمــاضــي 
يتطّلع  المستجد،  كورونا  فيروس  أزمــة 
تشيلسي  أمـــام  لــمــبــاراتــه  ميونيخ  بــايــرن 
عشر  الــســتــة  دور  إيـــاب  فــي  اإلنــجــلــيــزي 

مــبــاراة  حسم  أن  بعد  األبــطــال،  لـــدوري 
يستهدف  حيث  بيضاء،  بثالثية  الذهاب 
تــحــقــيــق حــلــم طـــال انــتــظــاره مــن خــالل 
الــبــطــولــة الــمــصــّغــرة فــي لــشــبــونــة والــتــي 
تجمع المتأهلين لدور الثمانية األوروبي 

المقبل. أغسطس   ٢٣ حتى 

برلين- أ ف ب: 

بايرن  نـــادي  مـــدرب  فليك  هــانــزي  رّشـــح 
ـــيـــخ، مـــهـــاجـــمـــه الــــبــــولــــنــــدي روبــــــرت  مـــيـــون
الذهبّية  الــكــرة  جــائــزة  لنيل  ليفاندوفسكي 
التي تمنح سنويًّا ألفضل العب كرة قدم في 
هدًفا  الخمسين  عتبة  تــجــاوزه  بعد  الــعــالــم، 

حتى اآلن.
ويقّدم المهاجم البالغ من العمر ٣١ عاًما، 
فريقه  فوز  في  بهَدفين  وساهم  الفتًا،  أداء 
مسابقة  نهائي  في  ليفركوزن  باير  على   ٤-٢
كأس ألمانيا، وبذلك، رفع رصيده ٥١ هدًفا 
منها  الموسم،  هــذا  المسابقات  مختلف  في 
هــدافــه  تـــّوج  الـــذي  المحلي  ــــدوري  ال فــي   ٣٤
السابق  فريقه  مــع  (مــرتــان  الخامسة  للمرة 

بوروسيا دورتموند).
وقـــال فليك «عــنــدمــا تــرى أنــه ســّجــل ٣٤ 
مرة في الــدوري، هذا يكفي ليجعلك تعتقد 
األفضل  يكون  قد  البوندزليجا  في  العبًا  أن 

في العالم هذا العام».
وتــــعــــود آخــــــُر كـــــرة ذهـــبـــيـــة لـــالعـــب فــي 
مع   ١٩٩٦) زامــر  ماتياس  إلــى  البوندزليجا، 

بوروسيا دورتموند).
الفرنسية  فوتبول»  مجلة «فرانس  وتمنح 

جـــائـــزة الـــكـــرة الــذهــبــيــة ألفــضــل العـــب في 
العالم في ختام الموسم الحالي، بينما يمنح 
سنوية  جائزة  بــدوره  (فيفا)  الدولي  االتحاد 

في الفئة ذاتها.
الموقع  نشرها  التي  اإلحــصــاءات  وبحسب 
اإللكتروني لبايرن بعد الفوز على ليفركوزن 
فــي بــرلــيــن، وتــحــقــيــق ثــنــائــيــة هـــذا الــمــوســم 
بلقب الكأس والدوري المحلي (أحرزه بايرن 
ليفاندوفسكي  بــات  تــوالــًيــا)،  الثامنة  للمرة 
هداف مسابقة الكأس أيًضا مع ستة أهداف.

في  يسجل  العــب  أّول  البولندي  بــات  كما 
وأول  ألمانيا،  لكأس  نهائية  مــبــاريــات  أربــع 
العــــب يــســّجــل فـــي ثــــالث مـــبـــاريـــات نــهــائــيــة 

متتالية للمسابقة.
القياسي  رقمه  البولندّي  الــدولــّي  وعـــادل 
لعدد األهداف في موسم واحد، والذي سبق 

له أن حّققه في موسم ٢٠١٥-٢٠١٦.
وال تــزال أمامه فرصة زيــادة رصيده، إذ 
دوري  مسابقة  الستكمال  فريقه  مع  يستعد 
أبطال أوروبــا، من خالل خوض إياب الدور 
في  اإلنــجــلــيــزي  تشيلسي  ضــد  ثــمــن الــنــهــائــي 
أغسطس المقبل. وفاز بايرن ذهابًا على أرض 
مضيفه اإلنجليزي بثالثة أهداف نظيفة، في 

مباراة سّجل خاللها البولندي هدًفا.

ليفاندوفسكي يســتحّق الكــرة الذهـــبيـة
 رابطة الدوري تتعاون مع وزارة الصحة هانزي فليك مدرب البايرن:

برلين- د ب أ:

شيفرت  كــريــســتــيــان  أّكــــد 

رئـــــيـــــس رابــــــطــــــة الــــــــــدوري 

األلــمــانــي لــكــرة الــقــدم أمــس 

تــعــمــل  الــــرابــــطــــة  أن  األحــــــد 

الصحة  وزارة  مــع  كثب  عــن 

األلـــمـــانـــيـــة مـــن أجــــل إعــــادة 

ـــاريـــات. ـــمـــب ـــل ـــجـــمـــاهـــيـــر ل ال

وقــــــال شـــيـــفـــرت لــصــحــيــفــة 

«فـــرانـــكـــفـــورتـــر الــجــمــايــنــه 

ـــتـــاج تـــســـيـــتـــونـــج» أمـــس  ســـون

األحـــــــد «تـــرســـيـــخ األعــــمــــال 

التحدي  سيكون  االعتيادية 

الــــكــــبــــيــــر الـــــمـــــقـــــبـــــل»، بــعــد 

االنــتــهــاء مــن مــوســم ٢٠١٩-

بــــروتــــوكــــول  وســــــط   ٢٠٢٠

حضور  ودون  مشّدد  صحي 

الجماهير عقب تفاقم أزمة 

المستجد. كــورونــا  فــيــروس 

التجّمعات  ألــمــانــيــا  وتــحــظــر 

ـــيـــرة حـــتـــى ٣١  بـــــأعـــــداد كـــب

تم  إذا  إال  الــمــقــبــل،  أكــتــوبــر 

وبناء  الــحــاضــريــن،  كــل  تتبع 

إّن  شيفرت  قــال  ذلــك،  على 

أجل  من  تبذل  جهوًدا  هناك 

عـــــودة الــجــمــاهــيــر، خــاصــة 

مــن  الـــمـــقـــبـــل  الــــمــــوســــم  أن 

سينطلق  األلــمــانــي  الـــــدوري 

في منتصف سبتمبر المقبل.

على  «نعمل  شيفرت  وقـــال 

مثل هذه المبادئ التوجيهية، 

هذه هي األفكار األولى التي 

ــهــا مــع  يـــتـــّم الـــتـــبـــاحـــث بــشــأن

وزارة الصحة».وأشار «ليس 

هناك فرق بين إحضار ٢٠٠ 

شخص في مسرح أو خمسة 

اســـتـــاد  فـــــي  شـــخـــص  آالف 

دورتــــمــــونــــد».وأّكــــد «عــلــيــنــا 

فردية،  حلوًال  نجد  أن  دائًما 

األساسية،  البنية  إلــى  تستند 

وربما إلى وضعية الوباء في 

المنطقة أيًضا».

 محاوالت إلعادة الجماهير إلى البوندزليجا

الدوري اإلنجليزّي (الجولة الـ ٣٣)

(٢٢:٠٠) توتنهام- إيفرتون

beIN HD ١

الدوري اإلسبانّي (الجولة الـ ٣٤)

(٢٠:٣٠) ليفانتي- ريال سوسيداد

beIN HD ٣

(٢٣:٠٠) إشبيلية- إيبار

beIN HD ٣

الدوري األلمانّي (تفادي الهبوط)

(٢١:٣٠) هايدنهايم- فيردر بريمن

beIN HD ٥

جميع الُمباريات بالتوقيت المحلّي
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 توقع مستقبالً باهراً للواعد ميسون

لندن- رويترز: 

مانشستر  مدرُب  سولشاير  جونار  أولي  كاَل 
ووصــفــه  جــريــنــوود  لميسون  الــمــديــَح  يــونــايــتــد 
سّجل  بــعــدمــا  حــاســمــة»  لمسة  بــأنــه «صــاحــب 
هــدَفــيــن فـــي الـــفـــوز ٥-٢ عــلــى بــورنــمــوث في 
الـــــدوري اإلنــجــلــيــزي.وســّجــل مــيــســون الــهــدف 
األول بتسديدة هائلة بقدمه اليسرى، وأضاف 

هدفه الثاني بقدمه الُيمنى ليرفع رصيده 
إلى ١٥ هدًفا في موسمه األّول في كل 

الــمــســابــقــات.وقــال ســولــشــايــر إنـــه لم 
يملك  صغيًرا  العبًا  شاهد  أن  يسبق 
التسديدات  في  والــدقــة  القوة  هــذه 
أمام المرمى، لكن أّكد أنه اليزال 
ـــع إن كــان  مـــن الــمــبــكــر جـــــًدا تـــوقُّ
بــوســع مــيــســون الــســيــر عــلــى ُخــطــا 
الــنــادي  فــي  سابقين  كــبــار  العبين 
ــيــانــو  مـــثـــل وايــــــن رونــــــي وكــريــســت

ـــدو.وأضـــاف: «لــقــد شــاهــدت  ـــال رون
وميسون  ذاتــه  العمر  في  رونــي  وايــن 

وهو  استثنائية  حاسمة  لمسة  صــاحــب 
استثنائي في تسجيل األهداف.. إنه يعرف 

داخــل  يــكــون  عندما  بــالــكــرة  يفعله  مــا  تــمــاًمــا 

الملعب».وأّكد «إذا سدد فإنه سيسّجل، مستواه 
بالفعل،  العام  مستواه  تحّسن  ولقد  سيتحّسن، 
وهذا  رونــالــدو،  أو  رونــي  مع  مقارنته  أريــد  ال 
الشخصّية  مسيرته  سيطلق  وهــو  عــادل،  غير 

وسيفعل ذلك بطريقته».

 سولشاير يتغزل بصاحب اللمسة الحاسمة

ورنــمــوث في 
ســون الــهــدف 
ى، وأضاف

رصيده
ي كل

 لم 
ك
ت 

و 
ت 

ون 
وهو

ه يعرف
داخــل كــون 

 نقطة لغرناطة وفالنسيا
غرناطة  فريُق  فرض  أ:  ب  د  مدريد- 
في  فــالــنــســيــا  ضــيــفــه  عــلــى   ٢-٢ الـــتـــعـــادل 
الــدوري  من  والثالثين  الرابعة  المرحلة 

اإلسبانّي لكرة القدم.
نقطة   ٤٧ إلــى  رصــيــده  فالنسيا  ورفـــع 
أمام  األهــداف  بفارق  التاسع  المركز  في 

غرناطة صاحب المركز العاشر.



البايرن يتمسك 
باستمرار تياجو 

وآالبا

إصابة مدرب 
بالميراس 
بكورونا

أعـــــلـــــن فــــانــــديــــرلــــي 
لــوكــســمــبــورجــو الــمــديــر 
بالميراس  لنادي  الفني 
ـــتـــه  الـــــبـــــرازيـــــلـــــي إصـــاب
بــــــفــــــيــــــروس كــــــورونــــــا 
الـــــمـــــســـــتـــــجـــــد. ونــــشــــر 
لوكسمبورجو (٦٨ عاًما) 
فيديو عبر حسابه على 
شـــبـــكـــة «إنـــســـتـــجـــرام» 
لــلــتــواصــل االجــتــمــاعــي 
أكـــد   خــاللــه أنــه بخير 
على  قدرته  في  وواثــق 
الـــعـــودة لــلــعــمــل. وقـــال 
لــوكــســمــبــورجــو «خـــالل 
التي  الدورية  الفحوص 
يــجــريــهــا بـــالـــمـــيـــراس، 
اختباري  نتيجة  جــاءت 
إيــــجــــابــــيــــة لــــفــــيــــروس 
كـــورونـــا الــمــســتــجــد، تم 
وضــــعــــي فـــــي الـــحـــجـــر 
أعاني  ال  لكني  الصحي 
من أي أعراض أو آالم.

فليك  هـــانـــزي  أكــــد 
الــمــديــر الــفــنــي لــنــادي 
ــــيــــخ  بـــــــــايـــــــــرن مــــيــــون
سيفعل  أنـــه  األلــمــانــي 
كــل مــا بــوســعــه إلقــنــاع 
الــــمــــدافــــع الـــنـــمـــســـاوي 
ديـــفـــيـــد آالبــــــا والعــــب 
الوسط اإلسباني تياجو 
الــكــانــتــارا بــالــبــقــاء مع 

بطل ألمانيا.
وربـــــطـــــت تـــقـــاريـــر 
صــحــفــيــة بــيــن تــيــاجــو 
بطل  ليفربول  ونـــادي 

إنجلترا. 
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أعـــلـــن نـــــادي تــشــيــلــســي اإلنـــجـــلـــيـــزي عــن 
إصـــابـــة العــــب وســـطـــه الــفــرنــســي الـــدولـــي 
نــجــولــو كــانــتــي فـــي أربـــطـــة الـــســـاق ووجـــود 

شـــكـــوك بـــشـــأن لـــحـــاقـــة بـــمـــبـــاراة الــفــريــق 
القادمة أمام كريستال باالس غًدا. وجاءت 
فيها  فاز  التي  المباراة  خالل  كانتي  إصابة 
تشيلسي على ضيفه واتفورد بثالثة أهداف 
الــفــريــق  أعــــاد  الــــذي  الـــفـــوز  وهـــو  رد  دون 

لــلــمــركــز الـــرابـــع بـــجـــدول تــرتــيــب الــــدوري 
المؤهلة  المراكز  آخر  الممتاز،  اإلنجليزي 

أوروبا. أبطال  لدوري 
١٢ دقيقة من  وغادر كانتي الملعب قبل 

اإلصابة. بفعل  المباراة  نهاية 

كانتي 
يغيب عن 
تشيلسي

لــجــنــة  تــعــقــد  أن  الــمــنــتــظــر  مــــن 
لكرة  اآلسيوي  باالتحاد  المسابقات 
الـــقـــدم اجـــتـــمـــاًعـــا مــهــمــا الــخــمــيــس 
ــمــقــبــل لــمــنــاقــشــة وحـــســـم جــمــيــع  ال
دوري  باستكمال  المتعلقة  األمــور 
أبــــطــــال آســــيــــا، ورفــــــع الـــتـــوصـــيـــات 
ــلــجــنــة الــتــنــفــيــذيــة  ــنــهــائــيــة إلــــى ال ال
تــعــقــد  أن  يــنــتــظــر  الـــتـــي  ـــحـــاد  ـــالت ل
العــتــمــاد  الــــجــــاري   ٢٣ اجــتــمــاعــهــا 

النهائي. القرار  وإعالن  التوصيات 
و كـــانـــت الـــفـــتـــرة الـــمـــاضـــيـــة قــد 
بينها  من  مكثفة  اجتماعات  شهدت 
اجــتــمــاعــان عــقــدا بــالــدوحــة مــارس 
عبر  اجتماعات  وأعقبها  الماضي، 
ـــمـــرئـــي، بـــيـــن االتـــحـــاد  االتــــصــــال ال
اآلســـيـــوي واالتــــحــــادات الــمــشــاركــة 
بـــــدوري األبـــطـــال ســــواء فـــي غــرب 
القارة أو في الشرق، لمناقشة سبل 
األبطال  دوري  استكمال  وطريقة 
الـــذي تــوقــف فــبــرايــر الــمــاضــي بعد 
انـــتـــهـــاء الـــجـــولـــة الـــثـــانـــيـــة مـــن دور 

المجموعات.  
وتــــمــــت مـــنـــاقـــشـــة الــــعــــديــــد مــن 
الـــمـــقـــتـــرحـــات كــــان أهـــمـــهـــا إقـــامـــة 
الــمــجــمــوعــات  دور  مـــن  تــبــقــى  مـــا 
المباريات  وإقامة  التجمع،  بنظام 
اإلقصائية بدًءا من دور الـ ١٦ وحتى 
الـــنـــهـــائـــي بـــنـــظـــام الــــذهــــاب فــقــط. 

وتـــرحـــب اتــــحــــادات غــــرب الـــقـــارة 

الــدوري  عمر  من  تبقى  ما  بإقامة 

تصر  فيما  التجمع،  بنظام  اآلسيوي 

استمرار  على  القارة  شرق  اتحادات 

دوري  ويـــقـــام  واإليـــــــاب،  ـــذهـــاب  ال

الغرب  بين  منفصل  بشكل  األبطال 

وحتى   األولى  مراحله  منذ  والقارة 

ــتــقــي مــمــثــل  ــل نـــصـــف الـــنـــهـــائـــي ، وي

المباراة  في  الشرق  وممثل  الغرب 

. فقط  النهائية 

من  جديد  مقترح  ظهر  ومؤخًرا 

قــبــل لــجــنــة الــمــســابــقــات اآلســيــويــة، 

يــقــضــي بــاســتــكــمــال جــمــيــع مــراحــل 

النهائي  نصف  حتى  األبطال  دوري 

من  الفترة  خالل  واحدة،  دولة  في 

أكتوبر   ٣ وحتى  المقبل  سبتمبر   ١٤

واحدة. بدولة 

واقـــتـــرحـــت الـــمـــســـابـــقـــات إقـــامـــة 

األبــطــال  لـــدوري  النهائية  الــمــبــاراة 

والشرق  الغرب  من  المتأهلين  بين 

الغرب. منطقة  في  ديسمبر   ٥

 وأكدت بعض المصادر اآلسيوية 

ســـيـــتـــم  ــــــــه  أن  *] ـــــــ  ل

األســـبـــوع الــمــقــبــل فــتــح الــبــاب أمــام 

دوري  استضافة  في  الراغبة  الدول 

الجديد. بالنظام  األبطال 

عن  رسمًيا  اإلعــالن  عــدم  ورغــم 

الــــــدول الـــتـــي تــقــدمــت الســتــضــافــة 

قــطــر  أن  إال  األبـــــــطـــــــال،  دوري 

ومـــالعـــبـــهـــا الـــمـــونـــديـــالـــيـــة، تـــبـــدو 

مــرشــًحــا غــيــر عـــادي لــهــذا الــحــدث 

الهام، خاصة أن المالعب القطرية 

التكييف،  بتقنية  تتمتع  المونديالية 

وهو ما يرجح كفته خاصة في ظل 

المناخ الحار، وفي ظل تأكيد الفيفا 

ـــــحـــــاد اآلســـــيـــــوي عـــلـــى صــحــة  واالت

وسالمة الالعبين في المقام األول.

والـــســـد  الـــدحـــيـــل  أن  الـــمـــعـــروف 

يــتــرقــبــان الـــقـــرار بــاهــتــمــام كــبــيــر، 

القطرية،  لــلــكــرة  ممثلين  كونهما 

ــــعــــب الــــــدحــــــيــــــل ضـــمـــن  ــــل حـــــيـــــث ي

ـــثـــة الــــتــــي تــضــم  ـــثـــال الـــمـــجـــمـــوعـــة ال

بــيــرســبــولــيــس اإليــــرانــــي والـــتـــعـــاون 

ـــشـــارقـــة اإلمــــاراتــــي،  الـــســـعـــودي وال

بــيــنــمــا يــلــعــب الــســد فــي الــمــجــمــوعــة 

الــرابــعــة بــجــانــب ســبــاهــان اإليــرانــي 

ــــعــــيــــن  ــــــســــــعــــــودي وال والــــــنــــــصــــــر ال

المركز  الدحيل  ويحتل  اإلماراتي.. 

يتصدر  فيما  مجموعته،  في  الثاني 

الرابعة. المجموعة  السد 

حســم مصـير دوري أبطـال آســـيا الخـمـيـس
هزيمة مفاجئة اللجنة التنفيذية القارية تناقش توصياتها ٢٣ الجاري

لجــــيونبك

بيرنلي يستسلم 
لشـــيفيلد

جيونبك  فــريــق  تــعــرض 
لهزيمة  مــوتــورز  هــيــونــداي 
مفاجئة في صدارة الدوري 
الـــــكـــــوري الـــجـــنـــوبـــي لــكــرة 
الــقــدم وســقــط عــلــى ملعب 
مــضــيــفــه ســانــجــو ســانــجــمــو 
فــي  األحــــــد  أمـــــس  صفر-١ 
المرحلة العاشرة للمسابقة.

وفي مباريات أخرى فاز 
دايجو على مضيفه جوانجو 
إف سي ٤-٢ كما فاز بوهانج 
ســــتــــيــــلــــرز عــــلــــى مــضــيــفــه 
سيونجنام إف سي ٤-صفر. 
وعلى ملعب جوانجو، سجل 
سانج وو كانج هدف الحسم 
لسانجو سانجمو من ضربة 

جزاء في الدقيقة ٧٧. 

أهـــــــدر بـــيـــرنـــلـــي فــرصــة 
مـــواصـــلـــة انــــتــــصــــاراتــــه فــي 
الـــــدوري اإلنــجــلــيــزي لــكــرة 
القدم واكتفى بالتعادل ١-١ 
أمــس  يــونــايــتــد  شيفيلد  مـــع 
الثالثة  المرحلة  فــي  األحـــد 

والثالثين من المسابقة.
بالمركز  بيرنلي  وانــفــرد 
الــتــاســع رافـــًعـــا رصــيــده إلــى 
نــقــطــة  ــــفــــارق  ب نـــقـــطـــة   ٤٦
الــذي  توتنهام  أمــام  واحـــدة 
تراجع للمركز العاشر ورفع 
شــيــفــيــلــد رصــــيــــده إلـــــى ٤٨ 

نقطة في المركز الثامن.

أعــلــن نـــادي الــدحــيــل عــن االتــفــاق مع 

العــبــه الــكــرواتــي مــاريــو مــانــدزوكــيــتــش 

بإنهاء عقده بالتراضي واالكتفاء بالمدة 

التي قضاها مع الفريق .. وتوجهت إدارة 

الدحيل بالشكر لالعب على الفترة التي 

قال  جانبه  ومــن   ، الــنــادي  مــع  قضاها 

تويتر  في  الشخصي  حسابه  عبر  ماريو 

« لقد توصلت إلى اتفاق مع إدارة نادي 

الدحيل من أجل إنهاء عقدي بالتراضي 

وأقــــــدر الــثــقــة وحـــســـن الــضــيــافــة الــتــي 

تلقيتها في قطر وأتمنى األفضل للنادي 

والفريق في المستقبل».

ــــــك تــــأكــــيــــًدا لـــمـــا نــشــرتــه   يــــأتــــي ذل

رحــيــل  عــــن  ســـابـــقـــا   *]

الالعب من الدحيل بنهاية هذا الموسم . 
وبذلك يكون ماريو ماندزوكيتش خارج 
المتبقية  األسابيع  في  الدحيل  حسابات 
من عمر الدوري ويخرج ماريو الدحيل 
مــن الــبــاب الــضــيــق حــيــث لــم يحقق أي 
بطولة مع الفريق منذ انضمامه إليه في 
ولم  الماضية  الشتوية  االنتقاالت  فترة 
يقدم المردود الفني المنتظر منه خالل 
الفترة الماضية ما جعله يجلس على دكة 
البدالء في الكثير من المباريات ويخرج 
من القائمة في المواجهات األخيرة وهو 
ما عجل برحيله عن الفريق بعد تجربة 
تعد غير موفقة للنادي الذي كان يعول 
الوحيد  مــاريــو  يــكــون  ولـــن  كــثــيــًرا  عليه 
هذا  النادي  يودع  الذي  المحترفين  من 

الصيف.

الدحـــيل يــعــلن رحـــــيل ماندزوكـــيتش
بعد إنهاء العقد بالتراضي

أرتيتا مدرب أرسنال:لو احتفظ بناشئيه.. رومينيجه:

أشـــاد كـــارل - هــايــنــز رومــيــنــيــجــه، 

ـــنـــادي  الــــرئــــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي ل

بـــايـــرن مــيــونــيــخ األلــمــانــي 

لــــكــــرة الـــــقـــــدم، بــقــطــاع 

الـــنـــاشـــئـــيـــن فـــــي نـــــادي 

شالكه الذي تدرب فيه 

المنضم  ســانــي  لــيــروي 

ـــــنـــــادي  ــــا إلــــــــى ال ــــث حــــدي

ـــــبـــــافـــــاري قــــــادًمــــــا مــن  ال

اإلنجليزي.  سيتي  مانشستر 

(شبورت  محطة  مع  مقابلة  وفي 

النجم  قـــال  الــريــاضــيــة،  الــتــلــفــزيــونــيــة   (١

«ربما  األلماني:  المنتخب  لهجوم  األسبق 

كـــان يــمــكــن لــشــالــكــه فــي الــوقــت الــراهــن 

لو  ألــمــانــيــا  فــي  بــطــًال  يــصــبــح  أن 

يحتفظ  أن  اســتــطــاع  أنـــه 

الكثيرين،  بالالعبين 

الـــذيـــن دربـــهـــم فــي 

قــــطــــاع الــنــاشــئــيــن 

الدرجة  في  ليلعبوا 

األولــــــى». وأعـــرب 

رومــــيــــنــــيــــجــــه عــن 

اعـــتـــقـــاده بــــأن قــطــاع 

هو  شالكه  في  الناشئين 

واحـــد مــن أفــضــل قــطــاعــات 

كلها. ألمانيا  في  الناشئين 

قـــال مــيــكــيــل أرتــيــتــا مــــدرب أرســنــال 
إن اســتــعــداد نـــاديـــه «لــلــمــعــانــاة» 

مــــــن أجــــــــل الــــــفــــــوز ســيــعــيــد 
للفريق  السعيدة  األوقــــات 
للدوري  المنتمي  اللندني 
اإلنــــجــــلــــيــــزي الـــمـــمـــتـــاز 
ـــــكـــــرة الـــــــقـــــــدم. وفــــــاز  ل
عــلــى  ٢-صفر  أرســـــنـــــال 

في  المتألق  ولفرهامبتون 
ــا منذ  أفـــضـــل نــتــيــجــة تــقــريــبً

تــعــيــيــن أرتــيــتــا بـــــدًال مـــن أونــــاي 
المركز  إلى  ليتقدم  ديسمبر  في  إيمري 

السابع في الدوري الممتاز.

وبالتغيير  بــاألداء  سعيد  أرتيتا «أنــا  وقــال 
في أداء الالعبين وبهذه الطاقة التي لعبنا بها 
وبالقتال على كل كرة تلمس العشب 
وحتى  األولـــى  الدقيقة  منذ 
األخــيــرة».  وقــال أرتيتا 
نخوضها  مــبــاراة  «كــل 
ال مجال فيها للخطأ 
ونـــحـــن نــــــدرك أنــنــا 
بكل  الـــفـــوز  نـــحـــاول 
مـــــبـــــاراة». وأضــــاف 
«هدفنا الفوز بمباراة 
وسنرى  المقبلة  ليستر 
مـــــــا ســـــيـــــحـــــدث نـــــحـــــاول 
أفضل  من  هذا  كفريق  التحسن 
االنتصارات بسبب صعوبة جدول المباريات.  

المجال لألخطاء في المباريات القادمةشالكه كان بإمكانه أن يصبح بطالً

رومــيــنــيــجــه، 

ـــنـــادي

نــي

ع

ن

يزي. 

بــ يــصــبــح  أن 

اس أنـــه 

بال

اع

الناش
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»
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معركة في قاع البوندزليجا

يضع فرانك شميت المدير الفني لهايدنهايم في اعتباره 
الطريقة التي سيخوض بها «أكبر مباراة في تاريخ ناديه» 
لكن الخصم فيردر بريمن يظل متفائًال أيًضا قبل المباراة 
والهبوط  الصعود  ملحق  إياب  في  اليوم  بينهما  تجمع  التي 

لدوري الدرجة األولى األلماني لكرة القدم (بوندزليجا).
مباراة الذهاب التي جمعت الفريقين في بريمن انتهت 
لكال  قائمة  الزالــت  الفرصة  أن  يعني  ما  السلبي  بالتعادل 
على  األول  للظهور  هايدنهايم  يتطلع  حيث  الفريقين، 
اإلطالق في البوندزليجا في الوقت الذي يسعى فيه بريمن 

لتجنب الهبوط للمرة األولى منذ ٤٠ عاًما.
ودافع هايدنهايم باستماتة في بريمن، في الوقت الذي 
أكد فيه شميت أنه يعرف كيفية إدارة المباراة على ملعبه 
حيث يحتاج إلى تسجيل هدف واحد مع ضرورة الحفاظ 

على نظافة شباكه.
تاريخ  فــي  مباريات  خــاض  فريق  أكثر  بريمن  ويعتبر 
جميع  فــي  وشـــارك  مــبــاراة،   ١٩٠٠ بإجمالي  البوندزليجا 
مواسم دوري الدرجة األولى باستثناء موسم ١٩٨٠-١٩٨١.

األخيرةاألخيرة ميونيخ- د ب أ: 

ساو باولو- د ب أ:

سيول- د ب أ:

لندن- د ب أ:

لندن- رويترز:دوسلدورف- د ب أ:

برلين- د ب أ: 

لندن- د ب أ:

ـــــــة واحــــــدة  ــــي دول ـــي ف ـــائ ـــه ـــن ـــصـــف ال ـــى ن ـــات حـــت ـــوع ـــجـــم ـــم ـــال ال ـــم ـــك ـــت ــــاه الس ــــج ات

متابعة ـ بالل قناوي 

متابعة – رمضان مسعد :

الخــالف حـول تجــديد العــقد يُعّجــل برحيله

 أعلنت إدارة نادي الريان أن رودريغو تاباتا نجم الفريق األول لن 
يستمر مع الريان ولن يجدد عقده  بسبب االختالف الذي حدث بين 
الالعب وإدارة النادي، على الرغم من أن اإلدارة أكدت أنها قدمت 
بالنظر  الفريق،  مع  وتاريخه  الالعب  باسم  ويليق  محترماً  عرضاً 

للسنوات الطويلة التي قضاها مع النادي .
وأشــــارت  إلــى أن الــالعــب ســيــكــون خــارج 

ـــــن يــعــتــمــد عـــلـــيـــه الــــمــــدرب  ـــخـــدمـــة ول ال
من  المتبقية  الــمــواجــهــات  فـــي   آجــيــري 
الــــــدوري لــلــمــوســم الــحــالــي بــعــد رفــضــه 
تجديد عقده.. و قدمت اإلدارة  شكرها 

وامتنانها لالعب على السنوات التي قضاها 
مع الفريق.

الريــــان يـــوّدع تـــــــابـاتــا
 الدوحة - الراية:
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