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تغييرات مؤثرة 
لمحترفي دورينا

أم صالل في 
أسوأ حال !

اليوم قمة اإلثارة 
في الكالتشيو

٨٨ صفحات صفحات  

رئيس التحرير: عبدا� غانم البنعلي المهندي الثالثاء 16 ذو القعدة 1441هـ - 7 يوليو 2020م - العدد (13940)رئيس مجلس اإلدارة: عبدا� بن خليفة العطية

 تعـــادل الغــرافة واألهــلي 
الدوحة - [:

فرض التعادل اإليجابي ٢/  ٢ نفسه على المباراة الودية األولى 
التي جمعت بين فريقي الغرافة واألهلي ليلة أمس االثنين ضمن 
نجوم  دوري  بطولة  منافسات  الستئناف  الفريقين  استعدادات 
QNB. المباراة التي أقيمت على الملعب الفرعي بنادي الغرافة 

شهدت ندية كبيرة بين الفريقين.

على سبيل اإلعارة من الدحيل

الدوحة - [:

نجح جهاز كرة القدم بنادي الوكرة في ضم 
الــالعــب مـــراد نــاجــي إلــى صــفــوف الــنــادي على 
فترة  وكانت  الدحيل.  نــادي  من  اإلعــارة  سبيل 
الشهر  انتهت  صــالل  أم  نــادي  في  ناجي  إعــارة 
الماضي ورفض الالعب تمديد اإلعارة لشهرين 
إضــافــيــيــن األمـــــر الـــــذي ســهــل مــهــمــة انــتــقــالــه 
في  الوكرة  نــادي  إدارة  ودخلت  األزرق.  للموج 
االتفاق  قبل  الدحيل  نادي  إدارة  مع  مفاوضات 
الــنــواخــذة  لصفوف  الــالعــب  ضــم  على  النهائي 

على سبيل اإلعارة لمدة موسم واحد.

الــوكــرة يضم مـــراد نــاجــي

الدوحة - [: 

انــتــظــم حـــامـــد إســمــاعــيــل 

فــي تــدريــبــات الــفــريــق األول 

لــكــرة الــقــدم بــنــادي الــريــان 

تــمــهــيــداً  وأمـــــس  أمــــس  أول 

لصفوف  الرسمي  لالنضمام 

الــرهــيــب بــعــد انــتــهــاء عــقــده 

مـــع نــــادي الـــســـد، حــيــث من 

اإلعـــــالن  يـــتـــم  أن  الـــمـــتـــوقـــع 

عــن الــصــفــقــة رســمــيــاً خــالل 

بعد  المقبلة  القليلة  الساعات 

تفاصيل  كــافــة  مــن  االنــتــهــاء 

ويواصل  هذا  التعاقد.  وبنود 

الــفــريــق الـــريـــانـــي تــدريــبــاتــه 

استعداداً  ملعبه  على  اليومية 

الســــــتــــــئــــــنــــــاف مــــــبــــــاريــــــات 

الــــــــــــــــدوري، وانـــــتـــــظـــــم فـــي 

الــالعــبــان  أمـــس  أول  مــــران 

عـــبـــدالـــعـــزيـــز حــــاتــــم وفــهــد 

ـــونـــس بـــعـــد عـــودتـــهـــمـــا مــن  ي

وشــارك  المنتخب،  معسكر 

التي  التدريبات  فــي  الثنائي 

أقــيــمــت عــلــى مــلــعــب الــريــان 

الــــفــــرعــــي بـــعـــد يــــــوم راحـــــة 

بهدف  الالعبون  عليه  حصل 

األنفاس. التقاط 

حامــد إسماعيــل يعود للــريــان

العربي يرفض انتقال كنجي ويجدد لخلفان

تسارع تطورات األحداث في أروقة األندية على طريق االنتخابات المرتقبة .. إدارة العميد:

األهلي ليس ملكيـة خاصة ألحد
لــلــرئــاســة ـــمـــرشـــحـــيـــن  ال ـــــــرز  أب الـــرحـــمـــن  ـــد  ـــب ع ــــن  ب الـــعـــزيـــز  وعــــبــــد  ــــــــالل..  ص أم  ــــي  ف حــــاســــم  يــــــوم 

ترقب للجديد في قطر خالل ساعات .. والمهندي ينتظر رد الوزارة في الخور 

22 -  - 33  سأستقيـــل بعــد تسلمـي للنادي من المحكمة التنفيـذيـة  سأستقيـــل بعــد تسلمـي للنادي من المحكمة التنفيـذيـة
النعيمي لـ                                                                                :     :  القضاء أعادني لرئاسة المرخية 

متابعة – رجائي فتحي:

رفــــض الــــنــــادي الـــعـــربـــي الــعــرض 

اإليــرانــي  لمدافعه  قــدم  الــذي  الكبير 

مــرتــضــى كــنــجــي مـــن أحــــد األنـــديـــة 

اعتباراً  له  للعب  الصين  في  الكبيرة 

في  يبدأ  والــذي  الجديد  الموسم  من 

الــجــاري،  يوليو   ٢٤ يــوم  مــن  الصين 

كنجي  لجهود  الفريق  لحاجة  وذلــك 

في  األخــيــرة  الخمس  المباريات  فــي 

خــتــام بــطــولــة الـــــدوري. ولـــم يناقش 

ــفــنــي بـــقـــيـــادة األيــســلــنــدي  الـــجـــهـــاز ال

هيمير هالجريمسون العرض مؤكداً 

لكل  الــشــديــدة  حاجته  الــكــرة  لجهاز 

وأنه  بالفريق،  الموجودين  الالعبين 

يــفــكــر فـــي الـــحـــصـــول عــلــى الــمــركــز 

كنجي  وأن  الــــدوري،  ببطولة  الــرابــع 

مـــن الــعــنــاصــر األســـاســـيـــة والــمــهــمــة 

عليه  ويعّول  العرباوية  التشكيلة  في 

المدرب كثيراً في المباريات المتبقية 

من البطولة. 

في  ـــنـــادي  ال إدارة  ونــجــحــت  هــــذا 

تجديد عقد العب الفريق فهد خلفان 

لمدة موسمين وذلك في إطار سعي 

الفريق  العبي  بكل  لالحتفاظ  اإلدارة 

في الموسم المقبل والذي يطمح فيه 

العربي أن يكون منافساً قوياً على كل 

األلقاب والبطوالت.

الدوحة – [:

قدم سعادة الشيخ حمد بن سحيم 
آل ثــانــي الــمــرشــح لــمــنــصــب الــرئــيــس 
ــنــادي قطر،  بــاالنــتــخــابــات الــقــادمــة ل
الشكر إلى السيد علي بن ربيعة الكواري 
مؤسس نادي قطر، لدعمه ومساندته 
ومــســانــدة قــائــمــتــه فـــي االنــتــخــابــات، 
وأكـــــد أن دعـــوتـــه ألعـــضـــاء الــجــمــعــيــة 
قائمته تمثل دعماً  لمساندة  العمومية 
داخــل  الجميع  أن  إلــى  مشيراً  كــبــيــراً، 
القلعة القطراوية، هدفهم في المقام 
األول مصلحة نادي قطر وإعادته إلى 
مكانه الطبيعي، وكان علي بن ربيعة 

أعلن  قد  قطر  نادي  مؤسس  الكواري 

دعمه ومساندته لترشح سعادة الشيخ 

حــمــد بـــن ســحــيــم آل ثـــانـــي لــرئــاســة 

النادي في االنتخابات القادمة بجانب 

العزيز  عبد  بن  سحيم  الشيخ  سعادة 

ــائــب  ن لــمــنــصــب  ـــمـــرشـــح  ال ثــــانــــي  آل 

الرئيس، وقال إننا جميعاً نقف يداً بيد 

خلف (رمز) نادي قطر سعادة الشيخ 

في  ونائبه  ثــانــي  آل  سحيم  بــن  حمد 

علي  الوالد  ودعا  القادمة،  االنتخابات 

الجمعية  وأعــضــاء  الجميع  ربيعة  بــن 

قائمة  خــلــف  الــوقــوف  إلـــى  العمومية 

سعادة الشيخ حمد بن سحيم آل ثاني 

بالتمسك  الجميع  طالب  كما  ونائبه، 

إليها  يطمح  الــتــي  الــريــاضــيــة  بــالــروح 

الــجــمــيــع، وأن تــكــون مــصــلــحــة نـــادي 

المصالح  عن  بعيداً  األساس  هي  قطر 

الــشــخــصــيــة حـــتـــى تـــتـــوحـــد الــصــفــوف 

والنهوض بالنادي العريق وعودته إلى 

مكانته الطبيعية.

علي بن ربيعة الكواري: نقف جميعاً خلف رمز نادي قطر 
الشيخ حمد بن سحيم يشكر مؤسس النادي 
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األهلي مفتوح أمام الجميع و النادي ليس ملكية خاصة ألحد
اإلدارة تؤكد في بيان رسمي رداً على ما أثير مؤخراً:

ـــــب عـــــضـــــويـــــتـــــه مـــــــــن الـــــــنـــــــادي ـــــط ـــــش ـــــــاض هـــــــــو مـــــــــن طـــــــالـــــــب ب ـــــــي ـــــــف ــــــد أحـــــــمـــــــد ال ــــــع س

ــة الحالي ــات  باالنتخاب ــا  له ــة  عالق وال   ٢٠١٩ فــي  وقعــت  الشــهادةاألحــداث  ــى  عل وقعــوا  ــرج  ف ومحمــد  المصطفــوي  ــل  مث ــادي  الن رمــوز 

أصـــــــــدر الـــــــنـــــــادي األهــــلــــي 

لتوضيح  أمـــس،  مــســاء  بــيــانــاً، 

في  أُثيرت  التي  النقاط  بعض 

برنامج المجلس بقناة الكاس.

البيان: بالنظر  فــي  وجــــاء 

الفياض  أحمد  سعد  أثــاره  لما 

بقناة  الــمــجــلــس  بــرنــامــج  فـــي 

الــكــاس فــهــو مــحــض ادعــــاءات 

لــهــا  أســـــــاس  ال  ومـــغـــالـــطـــات 

مـــن الــصــحــة وقـــبـــل الــخــوض 

فـــي تــفــنــيــدهــا يـــؤكـــد الـــنـــادي 

األهــلــي عــلــى اعـــتـــزازه بجميع 

مؤسسين  كانوا  ســواء  أعضائه 

أو  ريــاضــيــيــن  أو  عــامــلــيــن  أو 

إداريين أو مشجعين ومحبين 

للنادي. 

وأضــــــاف الـــبـــيـــان: حـــددت 

المادة ١٢ من النظام األساسي 

شروط العضوية ومن ضمنها 

الــســيــرة  مـــحـــمـــود  ـــكـــون  ي أن 

قد  يكون  وأال  السمعة  وحسن 

ســبــق صـــــدور حــكــم قــضــائــي 

نهائي ضده في جريمة مخلة 

بالشرف أو األمانة ما لم يكن 

قـــد رد إلــيــه اعـــتـــبـــاره ووفــقــاً 

لـــذلـــك واحــــتــــرامــــاً وتـــقـــديـــراً 

لــلــســيــد ســعــد قـــام مــديــر عــام 

النادي بدعوته لمكتبه ليتسنى 

له التوضيح على طلب شهادة 

وقد  والــســلــوك  الــســيــرة  حسن 

من  نسخة  سعد  السيد  طلب 

ولبي  للنادي  األساسي  النظام 

مدير عام النادي طلبه مقدماً 

نــســخــة مــن الــنــظــام وبــعــد أن 

أطـــلـــع عــلــيــهــا رفــــض الــتــوقــيــع 

السيرة  حــســن  اســتــمــارة  عــلــى 

طلباً  قــدم  ثــم  ومــن  والسلوك 

الــنــادي  مــن  عضويته  بشطب 

فـــتـــرة  بـــعـــد  أنــــــه  إال  وغـــــــــادر 

قــصــيــرة عــــاد لــســحــب كــتــاب 

لبى  وبالطبع  عضويته  شطب 

مــديــر عــام الــنــادي طلبه بكل 

احترام ومودة.

هــذه  أن  اإلشــــــارة  وتـــجـــدر 

األحداث وقعت في عام ٢٠١٩ 

االجتماع  لعقد  الترتيب  إبــان 

العمومية  للجمعية  الـــعـــادي 

عالقة  أي  لها  فليس  وبالتالي 

الحالية  االنتخابية  بالعملية 

الثقافة  وزارة  إخطار  تم  وقد 

والرياضة بذلك. 

سعد  البيان: تقدم  وأضاف 

الـــفـــيـــاض بــتــظــلــم إلــــى رئــيــس 

عضويته  إلــغــاء  بسبب  الــنــادي 

بتحويل  الــرئــيــس  قـــام  بــــدوره 

الـــتـــظـــلـــم إلــــــى لـــجـــنـــة شــــؤون 

كونها  واالنــتــخــابــات  العضوية 

الـــجـــهـــة الــمــخــتــصــة ونـــظـــرت 

بالرد  وقــامــت  التظلم  الجنة 

الماضي  يونيو   ٨ بتاريخ  عليه 

الــثــقــافــة  وزارة  مـــوافـــاة  وتــــم 
والرياضة بنسخة منه. 

وتــابــع الــبــيــان: ال ريـــب في 
محل  الفياض  سعد  السيد  أن 
تــقــديــر واحــــتــــرام وبــإمــكــانــه 
استكمال شروط العضوية في 
أي وقت شاء وفي هذا اإلطار 
نـــنـــوه إلــــى أن أغـــلـــب أعــضــاء 
القدامي  العمومية  الجمعية 
والـــــداعـــــمـــــيـــــن األســــاســــيــــيــــن 
أحمد  اهللا  عــبــد  مــثــل  لــلــنــادي 
األسبق  الــرئــيــس  المصطفوي 
لــلــنــادي لــمــدة تــربــو عــلــى ١٧ 
عـــامـــاً، ومــحــمــد فــــرج قــاســم 
استمارة  على  بالتوقيع  قاموا 
حسن السيرة والسلوك تقديراً 
والــقــوانــيــن  للنظم  واحـــتـــرامـــاً 

المعمول بها.
ــــان إلـــــــى أن  ــــي ــــب وأشــــــــــار ال
األعـــضـــاء الــمــؤســســيــن لــلــنــادي 
وسلطان  الــبــادي  جــاســم  هــم 
بــــن ســـلـــطـــان وعـــبـــد الــعــزيــز 
وعلي  ناجي  ومسعد  بــوزويــر 
رحمهم  علي،  وغــريــب  مطر 
ســعــد  فــــــإن  وبــــالــــتــــالــــي  اهللا، 
الــفــيــاض مــع كــامــل احــتــرامــنــا 
وتقديرنا له ليس من األعضاء 

المؤسسين للنادي. 
واختتم النادي األهلي بيانه 
أبنائه  بكل  يعتبر  أنــه  مــؤكــداً 
تفرقة،  أو  تحيز  أدنـــى  دون 
مــفــتــوحــة  أبــــوابــــه  أن  ـــؤكـــد  وي
عــلــى مــصــراعــيــهــا لكل  دائـــمـــاً 
أهـــــالوي ولــكــل أبـــنـــاء دولــتــنــا 
الــحــبــيــبــة قــطــر والــمــقــيــمــيــن 
فــهــذا الــصــرح لــيــس مــلــكــاً وال 
حكراً ألحد وإنما لخدمة أبناء 
هذه  على  والمقيمين  الوطن 

األرض الغالية.

الدوحة - [ :

تــســود حــالــة مــن الــتــرقــب داخــل 
باب  لفتح  انــتــظــاراً  العربي  الــنــادي 
إدارة  مجلس  النــتــخــابــات  الــتــرشــح 
المقبلة  االنتخابية  للدورة  النادي 
يوم  ستجري  والتي   ٢٠٢٤   /  ٢٠٢٠
٣١ أغسطس المقبل خالل الجمعية 
العمومية العادية، حيث يفتح الباب 
الجاري  يوليو   ١٨ يــوم  مــن  اعــتــبــاراً 

ولمدة عشرة أيام.
خوض  رسمياً  أعلن  اآلن  وحتى 
الــســبــاق االنــتــخــابــي كــل مــن سعادة 
الــشــيــخ خــلــيــفــة بـــن حــمــد بـــن جبر 
للنادي،  الحالي  الرئيس  ثــانــي،  آل 
وضـــم مــعــه فـــي الــقــائــمــة عــبــداهللا 
الكرة  جهاز  رئيس  الهتمي  جمعة 
للرئيس،  نــائــبــاً  بــالــنــادي  الــطــائــرة 
وكذلك عبد العزيز السليطي رئيساً 
عــن قــائــمــة ثــانــيــة تــضــم مــعــه فهد 
عبداهللا المال نجل الرئيس األسبق 
الدكتور  للعرباوية  الروحي  واألب 
عــبــداهللا الــمــال فــي مــنــصــب نائب 

الرئيس.
وال يمكن ألحد التكهن إذا كانت 
هاتين  على  تقتصر  ســوف  األمـــور 
القائمتين فقط أم يمكن أن تدخل 

قائمة ثالثة على خط االنتخابات أم 
تكون هناك قائمة واحدة وتتراجع 
وكل  االنتخابات  دخول  عن  قائمة 
القائمتين:  أن  والمؤكد  وارد  شيء 
لــلــشــيــخ خــلــيــفــة بــــن جـــبـــر، وعــبــد 
الــعــزيــز أعــلــنــتــا الــتــرشــح وتــســيــران 
األنــصــار  حشد  نحو  جــيــدة  بــصــورة 
المرتقبة  المعركة  تلك  خالل  لهما 

بالجمعية العمومية. 

وتــســيــر عــمــلــيــة «الــتــربــيــطــات» 

حيث  للقائمتين،  جــيــدة  بــصــورة 

معها  يــكــون  أن  قــائــمــة  كـــل  تــريــد 

أكــبــر عـــدد مــن األعــضــاء مــن أجــل 

االنتخابات  هــذه  في  الفوز  ضمان 

سابقة  زالــت  مــا  األمـــور  كانت  وإن 

ألوانها لكن انتخابات العربي دائماً 

تكون « غير « بالحضور الكبير من 

شيء  كل  لمناقشة  األعــضــاء  جانب 

انتخابات  تــكــون  عندما  بــالــك  فما 

قياسية  بــأرقــام  يحضرون  فإنهم 

ذلك  على  تشهد   ٢٠٠٨ وعمومية 

وشهدت أكبر حضور من األعضاء 

في كل العموميات. 

والــمــؤكــد أن هــذه األجـــواء سوف 

تظل ساخنة داخل القلعة العرباوية 

العمومية  الــجــمــعــيــة  انــتــهــاء  لــحــيــن 

ـــقـــادم لــقــيــادة  وتــحــديــد الــرئــيــس ال

األحالم في السنوات األربعة المقبلة 

خاصة في ظل « التشكيلة « الحالية 

من حيث األقطاب داخل القائمتين، 

يكون  أن  يريد  منهما  كالً  إن  حيث 

معه أكبر عدد من أعضاء العمومية 

وهـــــو أمـــــر مــــشــــروع فــــي الــعــمــلــيــة 

أن  الجميع  يتوقع  الــتــي  االنتخابية 
القائمتين.  بين  جــداً  ساخنة  تكون 
االشتراكات  تسديد  عملية  وبــدأت 
في النادي تسير بشكل جيد وسط 
العضوية  لجنة  قبل  مــن  مراجعة 
واالنــتــخــابــات والـــتـــي تــضــم أحــمــد 
هالل الخليفي وأحمد السيد وحمد 
األعــضــاء  تطالب  والــتــي  السليطي، 
بـــاســـتـــمـــرار بـــتـــحـــديـــث بــيــانــاتــهــم 
معهم  التواصل  عملية  تكون  حتى 
تسهيل  فــي  تساهم  سهلة  بــصــورة 

عمل اللجنة.

«التربيطات» االنتخابية تشعل األجواء العرباوية
الترشح لالنتخابات المهمة قبل أيام من فتح باب

  متابعة – رجائي فتحي : 

الدوحة - [ : 

أعـــــلـــــن اتــــــحــــــاد الـــتـــنـــس 
واإلســــــــكــــــــواش والــــريــــشــــة 
الــــطــــائــــرة عـــــن جـــاهـــزيـــة 
خــــــطــــــتــــــه الســـــتـــــنـــــئـــــنـــــاف 
الـــــتـــــدريـــــبـــــات الـــمـــيـــدانـــيـــة 
لــالعــبــي الــتــنــس الــمــتــوقــفــة 
ــــــب اإلجــــــــــــــــــــــــراءات  ــــــســــــب ب
االحــــتــــرازيــــة الــمــفــروضــة 
كورونا  فيروس  لمكافحة 

(كوفيد-١٩).
أن  االتــــــحــــــاد  وأوضــــــــــح 
خـــــطـــــة الــــــــعــــــــودة تـــعـــتـــمـــد 
عــلــى عــــدة مـــراحـــل وتــبــدأ 

ـــــــإخـــــــضـــــــاع الـــــالعـــــبـــــيـــــن  ب
والطبية  الفنية  واألجــهــزة 
واإلداريـــــــــــــــة لـــفـــحـــوصـــات 
فــــيــــروس كـــــورونـــــا وذلــــك 
لـــلـــتـــأكـــد مـــــن ســـالمـــتـــهـــم. 
وتــشــمــل الــمــرحــلــة األولــــى 
منتخب  العــبــي  اســتــئــنــاف 

ـــــات  ـــــب ـــــدري ـــــت الـــــــــرجـــــــــال ال
الـــمـــيـــدانـــيـــة بــشــكــل فـــردي 
الحالي. يوليو  شهر  خــالل 
عضو  الخليفي  خالد  وأّكــد 
االتــــحــــاد إدارة  مـــجـــلـــس 
المنتخبات  لجنة  ورئــيــس 
االتحاد  خطة  أن  الوطنية 
الســــتــــئــــنــــاف الــــتــــدريــــبــــات 
مــلــتــزمــة بـــمـــراعـــاة كــافــة
الــتــعــلــيــمــات واإلجـــــــــراءات 
ـــتـــي وضــعــتــهــا  الـــوقـــائـــيـــة ال
بالتعاون  األولمبية  اللجنة 
مــــــع الـــــجـــــهـــــات الـــمـــعـــنـــيـــة 
ــــى ســـالمـــة  لــــلــــحــــفــــاظ عــــل
الفنية  واألطــقــم  الــالعــبــيــن 

واإلدارية. والطبية 

التنس يستعد للعودة التدريجية
إخضاع جميع أطراف اللعبة لفحص كورونا

الدوحة - [:

أحد  الريان،  استاد  مشروع  سّجل 
اســـتـــادات بــطــولــة كـــأس الــعــالــم قطر 
صــعــيــدي  عــلــى  هـــامـــاً  إنــــجــــازاً   ٢٠٢٢
األمن والسالمة، بعد إتمام ٢٠ مليون 
إصـــابـــات  وقــــــوع  دون  عـــمـــل  ســـاعـــة 
مــعــيــقــة لــســيــر أعــمــال الــبــنــاء، وذلــك 
في  العمل  انطالق  منذ  الثانية  للمرة 
تحقيق  في  الفضل  ويعود  المشروع. 
هــــذا اإلنـــجـــاز إلــــى االلــــتــــزام الــكــامــل 
بــتــنــفــيــذ مــعــايــيــر الــصــحــة والــســالمــة 
الــخــاصــة بــالــلــجــنــة الــعــلــيــا لــلــمــشــاريــع 
واإلرث، بالتعاون مع تحالف المقاول 

شركة  يضم  الذي  للمشروع  الرئيسي 
وشركة  والمقاوالت،  للتجارة  البالغ 
إلى  إضافة  ليمتد،  توبرو  آند  الرسن 
شركة دبليو إس بي الشرق األوسط، 

مقاول اإلشراف على عمليات البناء، 
إدارة  تــتــولــى  الـــتـــي  أيـــكـــوم  وشـــركـــة 
االستيعابية  الطاقة  وتبلغ  المشروع. 
ويستضيف  مشجع،  ألف   ٤٠ لالستاد 

من   ٢٠٢٢ قطر  بطولة  في  مباريات 
نهائي،  ربــع  حتى  المجموعات  دور 
ويـــجـــري تــشــيــيــده فـــي مــوقــع اســتــاد 
لنادي  السابق  المقر  علي،  بن  أحمد 
الــــريــــان، وقــــد اســـتـــخـــدم مـــا يــقــرب 
القديم  االســتــاد  مـــواد  مــن   ٪٩٠ مــن 
والمنطقة  الجديد  االســتــاد  بــنــاء  فــي 
اكتمال  المقرر  ومــن  بــه،  المحيطة 
العام  مــن  الحــق  وقــت  فــي  بــه  العمل 
الـــجـــاري. وقـــال الــمــهــنــدس عــبــد اهللا 
مـــشـــروع  إدارة  مـــديـــر  الـــفـــيـــحـــانـــي، 
بتحقيق  الريان،    «فخورون  استاد 
جميع  وسالمة  فصحة  اإلنجاز،  هذا 
مـــن يــعــمــلــون مــعــنــا تــأتــي عــلــى قمة 

أولوياتنا.  

استاد الريان يسّجل ٢٠ مليون ساعة عمل آمنة 
إنجاز مهم للمرة الثانية للمشروع المونديالي العمالق

https://bit.ly/3fc3Q4I


٣٣
الثالثاء 16 ذو القعدة 1441هـ - 7 يوليو 2020م - العدد (13940)

ــاســة الــمــرخــيــة بــحــكــم الــقــضــاء ــرئ ـــدت ل  ع
: قضية النادي تعود للواجهة بقوة والرئيس الحالي يلتزم الصمت.. النعيمي  لـ        

والـــــــعـــــــدل  الـــــــحـــــــق  ــــــــــــــة  دول فـــــــــي  ألنـــــــنـــــــا  ــــــــقــــــــانــــــــون  ال ــــــوجــــــب  ــــــم ب ــــــــاري  ــــــــب اعــــــــت رددت 

ـــــي ونُـــــصـــــحـــــهـــــم واجـــــــــــب عـــلـــيـــنـــا    ـــــائ ـــــن ـــــم مـــــثـــــل أب ـــــره ـــــب ـــــت  أنـــــــــا مـــــــن أدخـــــلـــــتـــــهـــــم الــــــــنــــــــادي وأع

ـــــات    ـــــاب ـــــخ ـــــت ــــــب فـــــــي االن ــــــالع ـــــة كـــــــل مـــــــن ت ـــــوي ـــــض ـــــــــــوزارة  لــــســــحــــب ع ـــــــــــل ــــــــــــر مـــــــتـــــــروك ل  األم

ـــــا  رســـــمـــــيً ــــــحــــــكــــــم  ال اســــــــتــــــــالم  بــــــعــــــد  إال  الـــــتـــــعـــــلـــــيـــــق  ـــــــض  ـــــــرف ي ـــــري  ـــــف ـــــي ـــــس ـــــم ال ــــــي  عــــــل  

ـــة الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة   ـــم ـــحـــك ـــم ـــــن ال ــــادي م ــــن ــــل ـــمـــي ل ـــســـل ــــــــــّدم اســـتـــقـــالـــتـــي عــــقــــب ت  ســـــــوف أق

الــحــالــيــة اإلدارة  ـــا  ـــه ل ـــدم  ـــق ـــت ت أال  شــــــرط  االســـتـــقـــالـــة  ـــد  ـــع ب لـــعـــمـــومـــيـــة  ــــو  ــــأدع س  

:                

للتحكيم  قطر  هيئة  كــانــت 
الرياضي قد قّررت في حكمها 
ببطالن  تــأســيــســهــا  مــنــذ  األول 
اجتماع الجمعية العمومية غير 
العادية للنادي وما يترتب عليه 
من آثار، بما فيها بطالن إقالة 
النادي  رئيس  النعيمي  مبارك 
ونائبه محمد النعيمي، وبطالن 
انتخاب علي المسيفري لرئاسة 
التركي  عبيد  وجــمــيــل  الــنــادي 
ــائــب الــرئــيــس، كما  لــمــنــصــب ن
قّررت إلزام المسيفري وعبيد 
الُمحكمين  وأتــعــاب  بتكاليف 
للمدعين،  اإلداريـــــة  والـــرســـوم 
إال أن المسيفري قد توّجه إلى 
ُمستئنًفا  االســتــئــنــاف  محكمة 
عــلــى الــحــكــم لــيــصــدر الـــقـــرار 
أمس برفض االستئناف، ليعود 
مـــبـــارك الــنــعــيــمــي مـــن جــديــد 
لـــرئـــاســـة الـــــنـــــادي، حـــيـــث من 
المنتظر أن يتوجه إلى محكمة 
التنفيذ من أجل استالم النادي 
القليلة  األيــــــام  خــــالل  رســمــًيــا 

المقبلة.

 رد االعتبار 

في  النعيمي  مــبــارك  وقـــال   
تــصــريــحــات خــاصــة لــــ [ 
رددت  نـــــعـــــم   :  *
التاريخي  الحكم  بهذا  اعتباري 

وعدت إلى رئاسة النادي بحكم 
القانون ألننا في دولة القانون، 
محكمة  لــديــنــا  بــــأن  وأفــتــخــر 
رياضية تحكم بالعدل وأن أول 
حكم صدر منها كان لصالحي، 

وأنا سعيد للغاية بذلك. 
صدر  الحكم  قائالً:  وأضاف 

رسمًيا  نتسلمه  وســـوف  أمـــس 
بعد أسبوع تقريبًا حيث نتوجه 
بـــه إلــــى الــمــحــكــمــة الــتــنــفــيــذيــة 
أنا  النادي  تسلم  وبعد  للتنفيذ، 
اســتــقــالــتــي جـــاهـــزة فـــي جيبي 
سوف أقوم بتقديمها، والقانون 
يقول أن علي أن أقوم بالدعوة 

لــجــمــعــيــة عـــمـــومـــيـــة وإجـــــــراء 
انــتــخــابــات، وهـــذا مــا سيحدث 
بــشــرط أن ال يــتــقــدم لــهــا أحــد 
االنتخابات  فــي  تــالعــبــوا  ممن 
ُحــكــمــاً  عليهم  ألن  الــمــاضــيــة، 
ـــــهـــــم غــيــر  ـــــجـــــاوزات بــــســــبــــب ت
الشروط  أحــد  وهـــذا  القانونية 

الموجودة في النظام األساسي، 
الثقافة  لــوزارة  متروك  واألمر 
والــــريــــاضــــة لــســحــب عــضــويــة 
كـــل مـــن شـــــارك وتـــالعـــب في 
االنتخابات الماضية والتي أدت 
إلـــى ســحــب الــثــقــة مــن مجلس 

اإلدارة . 

عموميتهم باطلة 
عمومية  عــقــدت  إذا  وعــمــا   
الـــمـــرخـــيـــة قـــبـــل تــنــفــيــذ قــــرار 
االســــتــــالم قــــــال: «الــعــمــومــيــة 
هـــنـــاك  ألن  ـــة  بـــاطـــل ســـتـــكـــون 
للعودة  حقي  مــن  صــدر  حكماً 
ـــنـــادي لـــثـــالث ســــنــــوات هــي  ـــل ل

منذ  لرئاستي  المتبقية  الفترة 
أكملها  لن  لكنني  الثقة  سحب 
ـــقـــدم بــاســتــقــالــتــي، ألن  وســـأت
الهدف من القضية كان عبارة 
الكرسي  وليس  اعتبار  رد  عــن 
رددت  هللا  والحمد  الرئاسة  أو 

اعتباري بموجب القانون».  

النعيمي  مـــبـــارك  وأضـــــاف   
انتقاد  بـــأي  أرضـــى  قـــائـــًال: «ال 
المسيفري  عــلــي  إخــوانــي  عــلــى 
بمثابة  فــهــمــا  عــبــيــد،  وجــمــيــل 
أبنائي وأنا من أدخلتهم النادي 
أن  علينا  ولــكــن  وارد  والــخــطــأ 
وأن  ونــــرشــــدهــــم  نــنــصــحــهــم 

النسيء لهم». 
الشكر  «أوجــه  أيًضا:  وقــال 
الرياضة  عن  المسؤولين  إلــى 
محكمة  لــتــأســيــس  قــطــر  فـــي 
ريــاضــيــة تــحــكــم بــالــعــدل بين 
الـــــنـــــاس».    الــجــديــر بــالــذكــر 
عن  أعــلــن  المرخية  نــادي  أن 
العمومية  جمعيته  مــوعــد  أن 
الـــجـــاري  يـــولـــيـــو   ١٦ ـــاريـــخ  ـــت ب
فــقــط  أيــــــام  عـــشـــرة  بـــعـــد  أي 
ولـــــــم يــــتــــقــــدم لـــالنـــتـــخـــابـــات 
ونــائــب  الــرئــيــس  منصب  عــلــى 
الــرئــيــس ســوى قــائــمــة واحــدة 
رئيًسا  المسيفري  عــلــي  تــضــم 
للرئيس،  نائبًا  الكعبي  وصالح 
كــمــا اعـــتـــذر عــلــي الــمــســيــفــري 
الـــرئـــيـــس الـــحـــالـــي عــــن عـــدم 
اإلدالء بأي تصريح حالًيا لحين 
اســـتـــالم نـــص الــحــكــم الــصــادر 
وأكد  االستئناف  محكمة  من 
الكاس  لقناة  تغريدة  في  ذلك 

على تويتر.

تـــ

ــة

ـنـــفـــيـــذيـــة  

ة

متابعة - حسام نبوي:  

 عــــادت قــضــيــة نــــادي الــمــرخــيــة الــشــهــيــرة إلــى 
الــواجــهــة بــقــوة وكــانــت مــثــار جـــدل كــثــيــف طــوال 
الـــســـاعـــات الــمــاضــيــة وذلـــــك بــعــد إعـــــالن مــبــارك 
مــحــكــمــة  أن  الـــســـابـــق  ــــادي  ــــن ال رئـــيـــس  ــنــعــيــمــي  ال
بعدم  تــاريــخــًيــا  حكًما  أمــس  أصـــدرت  االســتــئــنــاف 

المسيفري  عــلــي  مــن  الــمــقــدم  االســتــئــنــاف  قــبــول 
رئــيــس الــنــادي الــحــالــي ضــد قـــرار مــؤســســة قطر 
مــبــارك  بــإعــادة  قــضــت  الــتــي  الــريــاضــي  للتحكيم 
النعيمي إلى رئاسة النادي من جديد، وإلغاء قرار 
الجمعية  قبل  مــن  اتــخــاذه  تــم  الــذي  الثقة  سحب 
بتاريخ  ُعقدت  التي  للنادي  العادية  غير  العمومية 

النعيمي   مبارك  لجوء  بعد  وذلــك   ،٢٠١٧   /١٩/ ١٠
السابق  النادي  رئيس  نائب  النعيمي  علي  ومحمد 
ُمــطــالــبــيــن  الــريــاضــي  للتحكيم  قــطــر  هــيــئــة  إلـــى 
ببطالن اإلجراءات، التي أدت إلى انتخاب مجلس 
وجميل  الــمــســيــفــري،  عــلــي  بــرئــاســة  جــديــد  إدارة 

للرئيس.  نائبًا  تركي  عبيد 

 الدوحة - [:

عضو  المهندي  مــبــارك  محمد  أكــد 

ــــذي تم  اتــحــاد كـــرة الــقــدم الــســابــق وال

نــادي  لــرئــاســة  تــرشــحــه  أوراق  رفـــض 

القرار  صدور  ينتظر  مــازال  أنه  الخور 

ضد  بــه  تــقــدم  الـــذي  بالطعن  الــخــاص 

استبعاده من انتخابات النادي.

 وقــــــــال مـــحـــمـــد مـــــبـــــارك إنــــــه لــن 

الحصول  عند  إال  موقفه  عــن  يتحدث 

موقفه.  بشأن  الطعون  لجنة  رد  على 

أعضاء  من  لي  الحقيقي  الدعم  وتابع: 

الخور»  ومن «هل  العمومية  الجمعية 

يدفعني لالستمرار في المطالبة بحقي 

مــؤكــًدا   .. الــنــادي  لرئاسة  الترشح  فــي 

فــي نــفــس الــوقــت أن فــريــق الــكــرة لن 

يتأثر سلبًا بما يحدث حالًيا في السباق 

االنتخابي.

 كــــانــــت لـــجـــنـــة شــــــــؤون الـــعـــضـــويـــة 

واالنـــتـــخـــابـــات فــــي نــــــادي الــــخــــور قــد 

رفضت ترشيح كل من محمد مبارك 

في  المهندي  سعيد  وصــقــر  المهندي 

النادي  رئيس  ونائب  رئيس  انتخابات 

 -  ٢٠٢٠ الــمــقــبــلــة  االنــتــخــابــيــة  لـــلـــدورة 

الخاصة  الشروط  استفياء  لعدم   ٢٠٢٤

الذي  االجتماع  عقب  وذلــك  بالترشح، 

عقدته اللجنة الخميس الماضي.. 

 وقـــــّررت الــلــجــنــة إعـــــادة فــتــح بــاب 

الماضي  السبت  منذ  مــجــدًدا  الــتــرشــح 

وحــتــى الــثــالــث عــشــر مـــن شــهــر يوليو 

الــــجــــاري وذلــــــك بــســبــب عـــــدم وجــــود 

مــتــرشــحــيــن فـــي ظـــل اســتــبــعــاد قائمة 

الــمــهــنــدي وانـــســـحـــاب غـــانـــم عــبــد اهللا 

من  المؤقتة  اللجنة  رئــيــس  المهندي 

السباق االنتخابي. 

ــــن نــــاصــــر عــــبــــداهللا خــمــيــس   وأعــــل

المريخي ترشحه على منصب الرئيس 

ومعه حمد جابر عبداهللا البنعلي نائباً 

المزيد  أمـــام  مفتوح  والــبــاب  للرئيس 

مـــن األســــمــــاء لــكــن الـــتـــرقـــب ســيــظــل، 

محمد  به  تقّدم  الــذي  للطعن  انتظاًرا 

مبارك.

 وتــــجــــرى الـــجـــمـــعـــيـــة الــعــمــومــيــة 

الــعــاديــة لـــنـــادي الـــخـــور عــنــد الــســاعــة 

الـــســـادســـة والــنــصــف مـــن مـــســـاء يــوم 

والــتــي  الــــجــــاري،  يــولــيــو   ٢٠ اإلثـــنـــيـــن 

الخــتــيــار  االنــتــخــابــات  إجــــراء  ستشهد 

للوالية  الــنــادي  رئــيــس  ونــائــب  رئــيــس 

.  ٢٠٢٠-٢٠٢٤ المقبلة 

 عبدالعزيز بن عبدالرحمن األقرب لرئاسة أم صالل  دعم «هل الخور» يدفعني لمواصلة مشوار الترشح 
 اليوم غلق باب الترشح والساعات األخيرة ستكون حاسمة ينتظر نتيجة الطعن.. محمد مبارك المهندي:

متابعة - أحمد سليم: 

الترشح  بــاب  الــيــوم  يغلق   
أم  نـــــــــــــادي  النــــــتــــــخــــــابــــــات 
ــي الــرئــيــس  صـــــالل لــمــنــصــبَ
للـــــــدورة  الرئيــــــس  ونــائــب 
 ،٢٠٢٠-٢٠٢٤ االنــتــخــابــيــــــــة 
وذلك لالنتخابات المقرر لها 
خــالل  المقبل  أغــســطــس   ١٢

الجمعية العمومية للنادي.
محبي  جــمــيــع  ويــتــرقــب   
ـــقـــدم  وعــــــشــــــاق الـــــــنـــــــادي ت
أحــــد الــشــخــصــيــات الـــبـــارزة 
المرحلة  في  النادي  لقيادة 
سعادة  اعتذار  بعد  المقبلة، 
الــشــيــخ حــمــد بـــن نــاصــر آل 
ثــــانــــي عـــــن عــــــدم الـــتـــرشـــح 
لــالنــتــخــابــات بــشــكــل نــهــائــي 
وهــو األمــر الــذي حــاول أن 
يــثــنــيــه عــنــه مــحــبــو الـــنـــادي 
وشــخــصــيــات بـــــارزة، نــظــًرا 

لــمــا قــّدمــه الــشــيــخ حــمــد بن 
نــاصــر مـــع الـــنـــادي، إال أنــه 
ــــ[* أن  أكـــد ل

القرار نهائي ال رجعة فيه.
 وتــشــيــر الـــتـــوقـــعـــات إلــى 
صـــالل  أم  ــــــادي  ن اقـــــتـــــراب 
مــن غــلــق مــلــف االنــتــخــابــات 
رسمًيا اليوم حيث تردد أن 
سعادة الشيخ عبدالعزيز بن 
رئيس  ثاني  آل  عبدالرحمن 
الــنــادي األســبــق، بــات قريبًا 

من الترشح لرئاسة النادي، 
فـــي ظـــل وجــــود اتـــفـــاق من 
أم  في  الــبــارزة  الشخصيات 
لقيادة  عــودتــه  عــلــى  صـــالل 
ــــنــــادي، لــمــا يــمــتــلــكــه مــن  ال
خــــبــــرة كـــبـــيـــرة بـــاإلضـــافـــة 
إلـــى أنـــه كـــان حــريــًصــا على 
في  ودعمه  الفريق  متابعة 
الــفــتــرة الــمــاضــيــة، وتــشــيــر 
الشيخ  استمرار  إلى  مصادر 
تميم بن محمد نائب رئيس 

الـــــنـــــادي الـــحـــالـــي ورئـــيـــس 
منصب  فـــي  الـــكـــرة،  جــهــاز 
ـــائـــب الـــرئـــيـــس، مــــع بــقــاء  ن
في  النعيمي  ســالــم  محمد 
مــنــصــب الــمــديــر الــتــنــفــيــذي 
لـــلـــنـــادي نـــظـــًرا لــخــبــرتــهــمــا 
أن  المنتظر  ومن  اإلداريــة، 
يتم اليوم حسم كافة األمور 
بــشــكــل رســـمـــي وفـــــي حـــال 
عدم تقدم أحد اليوم سيتم 
فتح باب الترشح من جديد 
خالل  يتضح  سوف  ما  وهو 
الـــســـاعـــات الـــقـــادمـــة وســط 

ترقب كبير.
يواصل  أخــرى  جهة  مــن   
فــريــق أم صـــالل تــدريــبــاتــه 
الجامعة  مالعب  على  اليوم 
اســــتــــعــــداًدا لــمــواجــهــة الــســد 
يـــــوم الــجــمــعــة الــمــقــبــل فــي 
يخوضها  وديــة  مــبــاراة  أول 
الفريق منذ توقف الدوري. 

نادي قطر يرفع قرار لجنة االنتخابات للوزارة
 في انتظار الرد خالل الساعات المقبلة

الدوحة - [: 

 رفــــع نـــــادي قــطــر قـــــرار لــجــنــة شـــؤون 
ـــنـــادي إلــى  الــعــضــويــة واالنـــتـــخـــابـــات فـــي ال
طبًقا  لــبــحــثــه  والــريــاضــيــة  الــثــقــافــة  وزارة 
ـــادي قــطــر  ـــن لــالئــحــة الـــنـــظـــام األســــاســــي ل
الوزارة  من  الُمعتمدة  اإلرشادية  والالئحة 

العضوية.  ولجنة 
 ويــنــتــظــر أن تـــرد الــــــوزارة عــلــى كــتــاب 
ــنــادي خــالل الــســاعــات الــمــقــبــلــة، بــعــد أن  ال
سحيم»  بن  «حمد  قائمة  استبعاد  قّررت 
ــنــادي واعــتــمــاد  مــن الــتــرشــح النــتــخــابــات ال

قــائــمــة «قــطــر» لــخــوض االنــتــخــابــات على 
الُمقّرر  الرئيس  ونــائــب  الرئيس  منصبي 

عــقــدهــا خــــالل الــجــمــعــيــة الــعــمــومــيــة 
يوليو   ٢٣ لــلــنــادي  الــعــاديــة 

الجاري. 
 وكـــانـــت لــجــنــة شـــؤون 
الـــعـــضـــويـــة قــــد اســـتـــنـــدت 
قائمة  استبعاد  قــرار  فــي 
«حــمــد بــن ســحــيــم» الــتــي 

حمد  الــشــيــخ  ســـعـــادة  تــضــم 
رئــيــســاً،  ثـــانـــي  آل  ســحــيــم  بـــن 

والــشــيــخ ســحــيــم بـــن عــبــدالــعــزيــز آل 

٤٩ الــفــقــرة  ــا لــلــرئــيــس، لــلــمــادة  ثــانــي نــائــبً
٦ مـــن الئــحــة الــنــظــام األســـاســـي لــلــنــادي 
٦ مــن الــالئــحــة  ٢٨ الــفــقــرة  والـــمـــادة 
من  الُمعتمدة  اإلرشــاديــة 
لــجــنــة شـــــؤون الــعــضــويــة 
وإدارة  واالنـــتـــخـــابـــات،  
الشؤون الرياضية بوزارة 
الــثــقــافــة والــريــاضــة، في 
فيه  اعتمدت  الذي  الوقت 
تضم  الــتــي  قــائــمــة (قـــطـــر) 
الــشــيــخ جـــاســـم بـــن حــمــد بــن 
نــاصــر آل ثــانــي رئــيــًســا، وعــلــي عبد 

الستفائها  للرئيس،  نائبًا  المناعي  العزيز 
 ٤٩ الــمــادة  إلــى  استندتا  الترشح،  لــشــروط 
١٨ مــن  مـــن الـــنـــظـــام األســـاســـي والــــمــــادة 
والمادة  للنادي  المعتمد  األساسي  النظام 
من  المعتمدة  اإلرشــاديــة  الالئحة  من   ٢٨
شــؤون  ولــجــنــة  والــريــاضــة  الــثــقــافــة  وزارة 

واالنتخابات. العضوية 
 ويحق لقائمة «حمد بن سحيم» التقدم 
العضوية  شــؤون  لجنة  قــرار  على  بالطعن 
واالنــتــخــابــات لــــوزارة الــثــقــافــة والــريــاضــة، 
اللجوء  لهم  يحق  الطعن  رفض  حال  وفي 

الرياضي.  للتحكيم  قطر  مؤسسة  إلى 
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تغــييرات مــؤثرة على خــريطة محـترفــي دوريـنا
مع قرب استئناف الدوري وبسبب انتهاء عقود بعضهم ٣٠ يونيو الماضي

ـــك ـــح ـــم ــــــــة عـــــلـــــى ال ــــــــدي ــــــــب والـــــقـــــطـــــريـــــيـــــن يـــــضـــــع األن رحــــــيــــــل عـــــــــدد مـــــــن الـــــالعـــــبـــــيـــــن األجــــــــان

منذ ٣٠ يونيــــــو الماضي بدأت 
خريطــــــة المحترفيــــــن والنجوم 
باألندية تشــــــهد تغييــــــرات مهمة 
بســــــبب تأثــــــر الحياة بشــــــكل عام 
بشــــــكل  القدم  وكرة  والرياضــــــة 
كورونا  فيروس  بانتشار  خاص، 
الــــــذي اجتاح العالــــــم منذ فبراير 

الماضي.
خاص  بشــــــكل  الكرة  تأثــــــرت 
أجبــــــر  الــــــذي  الفيــــــروس  بهــــــذا 
الجميــــــع علــــــى تأجيــــــل وتعليــــــق 
وفــــــي  الرياضيــــــة  األنشــــــطة 
الكرويــــــة  األنشــــــطة  مقدمتهــــــا 
التي تعتبــــــر أكثر الرياضات التي 

تعرضت لألضرار.
لعل مــــــن أهم األضــــــرار التي 
عقــــــود  الكــــــرة،  لهــــــا  تعرضــــــت 
الالعبين خاصــــــة التي انتهت ٣٠ 
يونيــــــو الماضي وبعــــــد أن رفض 
تمديــــــد  النجــــــوم  مــــــن  العديــــــد 
وحتى  شــــــهرين  لمدة  عقودهم 
نهاية أغســــــطس المقبــــــل لتمديد 
الموســــــم الكروي سواء في قطر 
أو في الكثير من الدول األخرى.
هــــــذا التمديــــــد والــــــذي قوبــــــل 
برفــــــض بعــــــض النجــــــوم تــــــرك 
أثــــــره علــــــى خريطــــــة الالعبيــــــن 
المحلييــــــن  والمحترفيــــــن 

واألجانب.
هناك عدد من النجوم رفضوا 
أنديتهــــــم،  وغــــــادروا  التمديــــــد 
وهنــــــاك أنديــــــة حاولــــــت البحث 
عن محترف (حر) لســــــد الفراغ 
وهناك مــــــن نجــــــح وهناك من 

اليزال يحاول حتى اآلن.
ورغم رحيل عدد من األسماء 
المهمــــــة إال أن التوقعــــــات ترجح 

ظهور أسماء أخرى في المرحلة 
المقبلــــــة لن تكمل مشــــــوارها مع 
أنديتهــــــم في الجــــــوالت الخمس 
المتبقيــــــة من عمر دوري نجوم 

.QNB
ومن المؤكــــــد أن هناك فرقا 
ســــــوف تظهر بشكل مختلف مع 
اســــــتئناف الــــــدوري ٢٤ الجــــــاري 
بمباريات الجولة الثامنة عشرة.

أن  تؤكــــــد  المؤشــــــرات  وكل 
هنــــــاك تحــــــركات تجــــــري فــــــي 
األمور  لحســــــم  الحالــــــي  الوقــــــت 
المتعلقــــــة ســــــواء بتمديــــــد عقود 
العبيــــــن آخرين انتهت عقودهم 

٣٠ يونيو الماضي أو بالبحث عن 
البدالء وعن المحترف (الحر).

وهناك أندية ستظهر بنصف 
قوتهــــــا ونصــــــف محترفيها مثل 
الســــــد الــــــذي غــــــادره اثنــــــان من 
جابي  اإلسباني  وهما  محترفيه 

والمكسيكى ماركو فابيانو.
وهناك أندية ســــــتظهر للمرة 
طويلــــــة  ســــــنوات  منــــــذ  األولــــــى 
بدون نجومهــــــا الكبار وأعمدتها 
قائــــــد  تاباتــــــا  أمثــــــال  األساســــــية 
العبــــــي  أفضــــــل  وأحــــــد  الريــــــان 
الوســــــط بالــــــدوري القطري في 

المواسم األخيرة.

ورغــــــم عــــــدم تأثــــــر الدحيــــــل 
بمشكلة تمديد العقود، إال أنه قد 
محترفين  بأربعة  للعب  يضطر 
فقط لرحيل مهاجمه الكرواتي 
ماريــــــو ماندزوكييــــــش بعــــــد أقل 
من ٦ أشــــــهر من االنضمام إلى 
أن  ويبــــــدو  الفريــــــق،  صفــــــوف 
الجانب الفني هو األمر الحاســــــم 
في إنهاء عقد المهاجم الكرواتي 

بالتراضي.
تأثرت  أخــــــرى  أندية  هنــــــاك 
فــــــي  العقــــــود  تمديــــــد  بقضيــــــة 
مقدمتها الشحانية الذي ينافس 
على البقاء وعــــــدم الهبوط، بعد 

رحيــــــل هدافه الجديد التونســــــي 
وتعاقــــــده  العكايشــــــي  أحمــــــد 
مــــــع األهلي، إلــــــى جانــــــب عودة 
مهاجمــــــه علــــــي فريــــــدون إلــــــى 
انتهــــــاء  بعــــــد  الشــــــمال  صفــــــوف 

إعارته أيضا ٣٠ يونيو الماضي.
العــــــب  الســــــيلية  وســــــيفتقد 
مبــــــارك  المغربــــــي  الوســــــط 
بوصوفة، بينما لن يتأثر الوكرة 
بلحســــــاني  رحيــــــل  بعــــــد  كثيــــــرا 
لعــــــودة العبــــــه ســــــيبايوس بــــــدال 
منه في المرحلــــــة المقبلة، كما 
ســــــيفتقد أم صالل جهود العبه 
مراد ناجي الــــــذي عاد إلى ناديه 

الدحيل.
اليــــــزال  أنديــــــة  وهنــــــاك 
الموقف غامضا بالنســــــبة لبعض 
األهلــــــي،  الســــــيما  محترفيهــــــا 
صحفية  تقارير  خرجــــــت  حيث 
وإعالميــــــة تؤكد رحيل مهاجمه 
هيرنانديز  آبيــــــل  األورغوايانــــــي 
النتهــــــاء عقــــــده ٣٠ يونيــــــو لكنــــــه 
بصفــــــوف  اآلن  حتــــــى  اليــــــزال 

الفريق.
فــــــي المقابل هنــــــاك أندية لم 
تتأثــــــر -علــــــى األقل- حتــــــى اآلن 
بمشــــــكلة وقضية تمديد العقود، 
وهــــــي العربــــــي والغرافة وقطر 
والريــــــان  صــــــالل  وأم  والخــــــور 
(ما عــــــدا تاباتا)، وهــــــذه األندية 
اآلن  حتــــــى  التــــــزال  الخمســــــة 
متمســــــكة بمحترفيهــــــا، لكن ال 
أحد يــــــدري ماذا ســــــيحدث في 
هنــــــاك  وهــــــل  المقبلــــــة،  األيــــــام 
العبون آخرون انتهت عقودهم 
٣٠ يونيــــــو الماضــــــي واليزالــــــون 

يتفاوضون مع أنديتهم أم ال؟..

متابعة - بالل قناوي:

الــعــقــود تــمــديــد  ــات  ــاوض ــف م تــنــجــح  لــم  إذا  لــلــرحــيــل  ــق  ــطــري ال فــي  جــديــدة  ــة  ــع دف

خريطة المحترفين بعد التغييراتخريطة المحترفين بعد التغييرات

العربياآلسيوياألجانبالنادي

الدحيل
هان كوانجإدملسون (برازيلي)

(ك الشمالية)

مهدي بن عطية

(مغربي)

المساكني (تونسي)

الريان
ميركادو (أرجنتيني )

فرانك كوم (كاميروني)

يوهان بولي(إيفواري)

لي جايك

(ك الجنوبية)
ياسين إبراهيمي 

(جزائري)

-السد

جونغ وو يونج

(ك الجنوبية)

نام تاي

(ك الحنوبية)

بو نجاح (جزائري)

هيكتور مورينيو (مكسيكي)الغرافة
جاتشول

(ك الجنوبية)

سفيان هني (جزائري)

عدالن قديورة 
(جزائري)

العربي
السوغا (ألماني)

غونارسون (أيسلندي)

مارك مارتينيز(إسباني)

مرتضي كنجي

(إيراني)
حمدي الحرباوي 

(تونسي)

انصاري (إيراني)كارا مبودجي (سنغالي)السيلية
نذير بلحاج (جزائري)

ابو رزيق (أردني)

األهلي

محمد ديامي (سنغالي)

هيرنان بيريز (بارغواياني)

ابل هيرنانديز(أورغواياني)

شاني لوري (أسترالي)

نبيل الزهر (مغربي)-

الوكرة

برونو أوفيني (برازيلي)

كريستيان سيبالوس (إسباني)

كوليبالي (مالي)

إيسايس سانشيز (أسترالي)

-

محمد بن يطو  
(جزائري)

قطر

أليخاندرو غالفز (إسباني)

كايكي (برازيلي)

عبد الناصر الخياطي 
(هولندي)

راشيدوف (أوزباكي)

-
المهدي برحمة 

(مغربي)

الخور
فاغنر  وتياجو بيزيرا (برازيلي)

إبراهيم صمويل آمادا 
(مدغشقر)

-

روبير ملكي (لبناني)

أحمد حمودان 
(مغربي)

أم صالل
إينيس سيبوفيتش (البوسنة)

راؤول بيسيرا (األرجنتيني)
-

أيوب عزي (جزائري)

محمود المواس 
(سوري)

وليد مسلوب

(جزائري)

الشحانية
كيسي أمانجوا (إيفواري)

نايجل دي يونج (هولندي)

الفارو ميخيا (أرجتنيني)

رامين سمسكندى 
-(إيراني)

النجوم المغادرونالنجوم المغادرون

الجنسيةالالعبالنادي

قطريتاباتاالريان

قطريمراد ناجيأم صالل

كرواتيماندزوكيتشالدحيل

الشحانية 
تونسيأحمد العكايشي

قطريعلي فريدون

السد 
إسبانيجابي

مكسيكيفابيانو

مغربيمبارك بوصوفةالسيلية

 جزائريإلياس بلحسانيالوكرة

اتفقت إدارة نادي السيلية مع نادي 
الدحيل على إتمام صفقة تبادلية يتم 
حــارس  أمــيــن  كــلــود  انــتــقــال  بموجبها 
الدحيل إلى صفوف السيلية على سبيل 
السيلية  حــارس  عــودة  مقابل  اإلعـــارة 
الدحيل  صــفــوف  إلــى  بكر  أبــو  خليفة 
وذلك خالل فترة االنتقاالت الصيفية 
المقبلة.. وتأتي هذه الصفقة في إطار 
العالقات المتميزة بين الناديين والتي 
يتوقع أن تثمر عن مزيد من التعاون 

أن  خاصة  المقبلة  الفترة  فــي  بينهما 
تكون  ولن  األولى  ليست  الصفقة  هذه 
األخيرة.. وكان السيلية قد حصل على 
قادما  جاسمي  علي  الــالعــب  خــدمــات 
على  الدحيل  حصل  فيما  الدحيل  من 
خـــدمـــات حــمــد الــعــبــيــدلــي قـــادمـــا من 
أن  إلــى  مــصــادرنــا  وأشــــارت  السيلية.. 

الالعبين  بعض  خدمات  طلب  السيلية 

مــن الــدحــيــل عــلــى ســبــيــل اإلعـــــارة في 

الموسم المقبل وتتجه النية في الدحيل 

إلى الموافقة في إطار العالقة المتميزة 

في  السيلية  ودخل  هذا  الناديين..  بين 

مــفــاوضــات قــويــة مــع رودريــجــو تاباتا 

العــب الــريــان الـــذي أعــلــن نــاديــه فسخ 

الصفقات  أحــد  ليكون  معه  االرتــبــاط 

الفريق  صــفــوف  تــدعــم  الــتــي  المحلية 
فــي الــمــوســم الــقــادم. مــن جــانــب آخر 
يستضيف السيلية على ملعبه مساء غد 
ودي  لقاء  في  الدحيل  فريق  األربــعــاء 
وذلــك  الــــدوري  تــوقــف  منذ  األول  هــو 
في إطار االستعدادت القوية للفريقين 
الخمسة  األســابــيــع  استكمال  أجــل  مــن 
المتبقية من الدوري وذلك بداية من 
٢٤ الشهر الجاري حيث يلعب السيلية 
نفس  وفي   ١٨ األسبوع  في  الوكرة  مع 
صالل..  أم  مع  الدحيل  يلعب  األسبوع 
من  المربع  بلوغ  إلــى  السيلية  ويسعى 
الدحيل  فيما  المتبقية  األسابيع  خــالل 
يسعى إلى تحقيق اللقب للمرة السابعة 
فــي تــاريــخــه، ومـــن الــمــقــرر أن يلعب 
السيلية مباراتين وديتين قبل الدوري 
مـــع الــمــرخــيــة ومــعــيــذر ونــفــس األمـــر 
قطر  مــع  وديــا  سيلعب  حيث  للدحيل 

والخريطيات.

األول  الــــفــــريــــق  واصــــــــل 
لــكــرة الــقــدم بــنــادي الــوكــرة 
رحـــلـــة تـــدريـــبـــاتـــه الــيــومــيــة 
مـــســـاء أمــــس عــلــى الــمــلــعــب 
الفرعي بقلعة الموج األزرق 
التي  القصيرة  الــراحــة  قبل 
األسباني  الــمــدرب  يمنحها 
بــرتــلــومــي مـــاركـــيـــز لــوبــيــز 
لــالعــبــيــه مــــن الـــتـــدريـــبـــات 
مساء اليوم الثالثاء بحثاً عن 
الــتــقــاط األنـــفـــاس فـــي هــذه 
األجــواء الحارة التي يخوض 
فـــيـــهـــا الــــفــــريــــق تـــدريـــبـــاتـــه 
الــــيــــومــــيــــة. ودخــــــــل فـــريـــق 
الــوكــرة مــســاء يـــوم الجمعة 
الـــمـــاضـــي الــمــرحــلــة األهـــم 

تحضيراته  مــن  واألصـــعـــب 
الستئناف  والــقــويــة  الــجــادة 
مسابقة بطولة دوري نجوم 
خـــالل  مــــن  وذلـــــــك   QNB
الجماعية  التدريبية  الحصة 

القوية واألولى التي خاضها 
الــفــريــق.  وبــــدأت تــدريــبــات 
عقده  مهم  باجتماع  األمــس 
ماركيز  األســبــانــي  الـــمـــدرب 
لوبيز مع العبيه داخل أرض 

الــمــلــعــب ركـــــز خـــاللـــه على 
تـــحـــذيـــرهـــم مــــن الــحــمــاس 
الــــزائــــد خــــالل الـــتـــدريـــبـــات. 
وقال إن هذا الحماس يؤدي 
إلى االلتحامات القوية خالل 
الــتــقــســيــمــة الـــتـــي يــخــوضــهــا 
الــــفــــريــــق األمــــــــر الــــــــذي قــد 
يضاعف من فرص إصابات 
الــالعــبــيــن فـــي هـــذه الــفــتــرة 
وطــالــبــهــم بــالــحــذر الــشــديــد 
فــــي الـــتـــعـــامـــل مــــع الـــكـــرات 

المشتركة. 
ويحصل الفريق على راحة 
ثــانــيــة مـــن الــتــدريــبــات يــوم 
األحد ثم يستأنف تحضيراته 
الثاني  الـــودي  اللقاء  لخوض 
واألخيرة قبل الدوري وذلك 
مساء  المرخية  فــريــق  أمـــام 
يوم الجمعة السابع عشر من 

يوليو الجاري.

صـفقة تبادلية بين السـيلـية والدحـيل لوبيز يحذر النواخذة من الحماس الزائد
عن طريق خليفة أبوبكر وكلود أمين الفريق يحصل على راحة قصيرة

متابعة- رمضان مسعد: متابعة  - صابر الغراوي:
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أم صـــــــــــالل فــــــي أســـــــوأ حــــــال    !  
 تكشف حسابات وأوراق األندية قبل الجوالت الحاسمة للدوري «٢-١٢»

ــــرة م ألول  ــــة  ــــي ــــان ــــث ال لـــــلـــــدرجـــــة  ــــوط  ــــق ــــس ــــال ب ومــــــهــــــدد  ــــخــــطــــر  ال ـــــــــــرة  دائ فــــــي  يـــــــــزال  ال  الـــــفـــــريـــــق 

ــة ــم ــه م أصـــــعـــــب  فــــــي  ـــر  ـــك ـــس ع ـــــــن  وب  .. ــــن   ــــي ــــرف ــــمــــحــــت وال كــــانــــيــــدا  ــــل  بــــرحــــي ـــــــــدأت  ب اإلنــــــقــــــاذ  خــــطــــة 

 ت

متابعة – رمضان مسعد:

كــــشــــفــــت تـــــقـــــاريـــــر صـــحـــفـــيـــة 

بــرازيــلــيــة عـــن اتـــصـــاالت قـــام بها 

ولــيــد الــركــراكــي مــــدرب الــدحــيــل 

بالميراس  العــب  ميلو  فليبي  مــع 

حول  استشارته  أجــل  مــن  الحالي 

الفريق  فــي  زميله  انــتــقــال  صفقة 

في  الــدحــيــل  صـــفـــوف  إلــــى  دودو 

االنتقاالت الصيفية القادمة . وقال 

إن  البرازيلي  سبورت  جلوبو  موقع 

صداقة  عــالقــة  تربطه  الــركــراكــي 

في  السابق  زميله  ميلو  فليبي  مع  

اإلسباني  سانتاندير  راسينغ  نــادي 

الــــذي يــلــعــب فـــي الـــدرجـــة الــثــانــيــة 

فليبي  أن  الــمــوقــع  وقــــال  حـــالـــًيـــا. 

ــا والــــذي يــلــعــب إلــى  مــيــلــو ٣٧ عــاًم

امتدح  بالميراس  في  دودو  جانب 

بالناجحة  الصفقة  ووصف  زميله 

وحــفــز الـــركـــراكـــي عــلــى ضــــرورة 

إتـــمـــام اإلجــــــــراءات إلتــمــامــهــا لما 

ـــالعـــب مـــن قــيــمــة فنية  يــمــثــلــه ال

ـــيـــرة ســـتـــســـاعـــد الــــدحــــيــــل فــي  كـــب

الموقع  قول  حسب  المقبلة  الفترة 

الـــريـــاضـــي الـــبـــرازيـــلـــي الـــــذي كــان 

بالميراس   بــأن  كــذلــك  أوضـــح  قــد 

الدحيل  مــن  رســمــًيــا  عــرًضــا  تلقي 

طريقها  تــأخــذ  الــمــفــاوضــات  وأن 

الصحيح إلتمام الصفقة وذلك بعد 

التي  النقاط  بعض  حــول  التفاهم 

الفترة  فــي  الــمــفــاوضــات  عــرقــلــت 

الماضية . وأشار الموقع البرازيلي 

إلى أن فليبي ميلو لم يكن الوحيد 

الــــذي أعــطــي االســتــشــارة لــمــدرب 

الـــدحـــيـــل ولـــيـــد الــــركــــراكــــي حـــول 

لــويــس  أن  وكــشــف  دودو  صــفــقــة 

قام  الحالي  الدحيل  العــب  مارتن 

عن  سؤاله  بعد  الصفقة  في  بــدور 

دودو واتصاله بعدد من األصدقاء 

ـــنـــادي ونــصــح هـــو الــمــدرب  فـــي ال

يعتبر  الــــذي  بــالــالعــب  بــالــتــمــســك 

صــفــقــة نــاجــحــة بــكــل الــمــقــايــيــس . 

أمس  أعلن  قد  الدحيل  وكــان  هذا 

بالالعب  ارتباطه  انتهاء  عن  األول 

الـــكـــرواتـــي مـــاريـــو مــانــدزوكــيــتــش 

تمهيدية  خــطــوة  فـــي  بــالــتــراضــي 

وتـــؤكـــد   . الــــجــــديــــدة  لـــلـــصـــفـــقـــات 

بـــصـــدد  الــــدحــــيــــل  أن  مــــصــــادرنــــا 

اإلعـــــــــالن عـــــن انــــتــــهــــاء ارتـــبـــاطـــه 

األصــــول  بــالــالعــب الــبــلــجــيــكــي ذو 

تخلف  الــذي  أدميلسون  البرازيلية 

فترة  في  الفريق  مع  الحضور  عن 

اإلعــداد الستكمال الــدوري بعد أن 

أبدى رغبته في الرحيل على الرغم 

الفريق  مــع  عقده  استمرارية  مــن 

وهو ما يفتح الباب إلتمام الصفقة 

في  الدحيل  يرغب  حيث  الجديدة 

ضـــم الــكــولــومــبــي الــفــريــدو العــب 

ريــنــجــرز االســكــتــلــنــدي إلـــى جانب 

االنتقاالت  خــالل  دودو  البرازيلي 

الصيفية المقبلة.

مدرب الدحيل يستعين بصديق في بالميراس
إلتمام صفقة البرازيلي دودو

اإلدارة  أجــبــرت  الفريق  نتائج  تــدهــور 
على التحرك بعد الخسارة القاسية أمام 
قطر بخماسية نظيفة في الجولة الثامنة 
للدوري، من أجل بدء عملية اإلنقاذ التي 

انقسمت إلى قسمين.
صقور  إنــقــاذ  خــطــة  مــن  األول  الــقــســم 
برزان تمثلت في قرار اإلدارة باالستغناء 
عن اإلسباني كانيدا مدرب الفريق السابق 
أكتوبر الماضي عقب الخسارة القطراوية 
بالجولة الثامنة، والتعاقد مع المنقذ وهو 
قائد  عسكر  بن  عزيز  المغربي  المدرب 
في  معه  التعاقد  تم  الذي  السابق  الفريق 

نوفمبر الماضي.
ـــانـــي مــــن خـــطـــة اإلنـــقـــاذ  ـــث  الـــقـــســـم ال
محترفي  كــل  عــن  االستغناء  فــي  تمثلت 
المواس  محمود  السوري  باستثناء  الفريق 

والتعاقد مع ٤ محترفين جدد.
نتائج  تحسين  فــي  عسكر  بــن  ونــجــح 
الـــفـــريـــق، وتــمــكــن فـــي تــخــلــيــصــه لــلــمــرة 

األولى من القاع والمركز األخير وتحرك 
بـــه خــطــوة نــحــو الـــهـــروب مـــن الــهــبــوط، 
حيث حقق الفريق ٩ نقاط ورفع رصيده 

إلى ١٤ نقطة حتى اآلن.

بن عسكـــر .. المنقــــذ

البقاء  فــي  صـــالل  أم  حــظــوظ  تتمثل 
وعـــــدم الـــهـــبـــوط لـــلـــدرجـــة الــثــانــيــة فــي 
ــــــى  األول الــــفــــرصــــة   ، فـــقـــط  فــــــرص   ٣
بـــاالبـــتـــعـــاد عــــن الـــمـــركـــز الـــثـــانـــي عــشــر 
واألخـــيـــر لــيــتــفــادى الــهــبــوط الــمــبــاشــر، 
المركز  إلــى  بالتقدم  الثانية  والفرصة 
الفاصلة،  المباراة  عن  واالبتعاد  العاشر 
في  تتمثل  واألخــيــرة  الثالثة  والــفــرصــة 
وبالتالي  الحالي  مركزه  في  استمراره 
خـــوض الـــمـــبـــاراة الــفــاصــلــة مـــع وصــيــف 
الدرجة الثانية. تنتظر أم صالل لقاءات 
البد  الموسم،  نهاية  في  وشاقة  صعبة 
البقاء  أجــل  مــن  بعضها  فــي  الــفــوز  مــن 

مع الكبار. وستكون البداية وفي الجولة 
الــثــامــنــة عــشــرة مـــع الــدحــيــل الــمــتــصــدر 
ـــطـــامـــح فــــي الــــفــــوز بـــكـــل مــبــاريــاتــه  وال
ثم  الـــدرع،  اســتــعــادة  أجــل  مــن  المتبقية 
بالجولة ١٩ مع فريق قطر الذي اليزال 
معركة  في  بالدخول  اآلخــر  هو  مــهــدًدا 
العشرين  الجولة  وفي  والهبوط،  البقاء 
مـــــع األهـــــلـــــي الــــــــذي يـــســـعـــي لــتــحــســيــن 
في  الضعيفة  باآلمال  والتمسك  مركزه 
الحادية  الجولة  وفي   ، الذهبي   المربع 
وأخيًرا    ، الرابع  الغرافة  مع  والعشرين 
مع السيلية صاحب المركز السادس في 

. والعشرين  الثانية  الجولة 

اضطر فريق أم صالل وبعد قدوم بن عسكر 
إلــــى الــتــعــاقــد مـــع ٤ مــحــتــرفــيــن جــــدد مـــن أجــل 
البوسني  هــم  األربــعــة  وهـــؤالء   ، المسار  تصحيح 
بيسيرا،  راؤول  واألرجنتيني  سيبوفيتش،  إينيس 

والجزائريان أيوب عزي ووليد مسلوب.
ولم يستمر من باقي المحترفين سوى السوري 
المحترفين  تغيير  ساهم  وقد  المواس،  محمود 
بجانب تغيير المدرب في تحسن نتائج أم صالل.

٣ فــــرص للبقـــاء مع الكبــار

تغييرات المحترفين

متابعة – بالل قناوي :

لم يحقق أم صالل موسًما 
ســـيـــئًـــا وضـــعـــيـــًفـــا مـــنـــذ صــعــد 
دوري  إلـــــى  ـــــــى  األول لـــلـــمـــرة 
 ٢٠٠٦ الـــمـــوســـم  فـــي  الـــكـــبـــار 
فــي  قـــــدم  مــثــلــمــا   ،٢٠٠٧  -

الموسم الحالي ..!
ولم يسجل أم صالل نتائج 
مــتــواضــعــة مــثــلــمــا ســجــل في 
لم  كما   ، الموسم  هذا  دوري 
منذ  الــهــبــوط  لشبح  يــتــعــرض 
يــتــعــرض  مــثــلــمــا  ــا  مــوســًم  ١٣
المركز  احتالله  بسبب  حالًيا 

الحادي عشر وقبل األخير.
المتشائمين  أســوأ  يكن  لم 
بهذا  الــحــال  يــصــل  أن  يــتــوقــع 
الـــفـــريـــق الــعــنــيــد ، والــفــريــق 
منذ  عليه  أطلق  الذي  الصلب 
إلى  الثقيل)  (الضيف  صعوده 
مــا وصــل بــه اآلن، ولــم يكن 
أحــــد يــتــوقــع بــالــفــريــق الـــذي 
ــكــبــار ألغــلــى  كــســر احــتــكــار ال
الـــكـــؤوس وانــتــزعــهــا بــجــدارة 
أن   ،٢٠٠٨ موسم  واستحقاق 
بجدارة  األول  المرشح  يكون 
تــتــحــســن  أن  قـــبـــل  لـــلـــهـــبـــوط 
نــتــائــجــه نــســبــًيــا فــي الــجــوالت 
األخــيــرة مــن عــمــر الـــدوري، 

بتركه المركز األخير.
صـــالل  أم  يـــــــزال  ال  لـــكـــن 

فـــي قــلــب الـــخـــطـــر، ومـــــازال 
مرشًحا للهبوط غير المباشر 
إذا ظــل فــي مــركــزه الــحــادي 
عــشــر حــتــى نــهــايــة الــمــوســم ، 
وهــــو مــطــالــب بــجــهــود غــيــر 
من  اإلفــالت  أجــل  من  عادية 
المباراة الفاصلة والنجاة من 
الــهــبــوط لــلــمــرة األولـــــى منذ 
مـــؤشـــرات  تــكــن  لـــم   .  ٢٠٠٧
بــدايــة الــمــوســم تــدل عــلــى أن 
أم صالل سيتدهور به الحال 

إلـــى هـــذا الـــحـــد، صــحــيــح أنــه 
الموسم  التاسع  المركز  احتل 
ــــًضــــا مــن  الـــمـــاضـــي ونــــجــــا أي
الكل  لكن   ، الــهــبــوط  معركة 
صقور  يستعيد  أن  يتوقع  كان 
بــــــــرازن قـــوتـــهـــم ويــحــلــقــون 
مــن جــديــد فــي ســمــاء دوري 
النجوم . أم صالل بدأ الموسم 
الحالي باستقرار كبير ، سواء 
باستمرار  الفني  الجهاز  فــي 
أو   ، كانيدا  اإلسباني  المدرب 

وعلى  مــحــتــرفــيــه  بــاســتــمــرار 
رأســــهــــم اإليـــــفـــــواري ســاغــبــو 
ـــــســـــوري مــحــمــود  بـــجـــانـــب ال
الــــمــــواس والـــمـــغـــربـــي عــــادل 
إرحــيــلــي وتــعــاقــد الــفــريــق مع 
هما   المحترفين  مــن  اثــنــيــن 
ـــبـــرازيـــلـــي جــــــواو ڤــيــكــتــور،  ال
ـــي فــاســكــيــز العــب  واإلســـبـــان

السابق. العربي 
ورغـــــــــــــم الـــــــتـــــــعـــــــادل فـــي 
الــريــان  مــع  األولـــى  المواجهة 

تــوالــت  الــهــزائــم  أن  إال   ،  ٢-٢
عـــلـــى الــــفــــريــــق بـــشـــكـــل غــيــر 
القسم  أنــهــى  حــتــى   ، مــتــوقــع 
األول في المركز الثاني عشر 
نــقــاط   ٥ بـــرصـــيـــد  واألخــــيــــر 
فـــقـــط وهـــــو أضـــعـــف رصــيــد 
يــحــقــقــه الـــفـــريـــق عــلــى مـــدار 
اآلن  حتى  قضاها  موسًما   ١٣

بدوري الكبار.
هـــذا  مــــبــــاراة   ١٧ وخــــــالل 
صالل  أم  يحقق  لــم  الموسم 
ســــوى ٣ انـــتـــصـــارات فــقــط ، 
وتـــعـــادل  هــــزائــــم   ٨ وتـــلـــقـــى 
الــفــريــق  وســـجـــل   ، مـــــرات   ٥
شباكه  واهــتــزت   ، هــدًفــا   ١٥
٣٣ مـــرة وهـــو رقـــم كــبــيــر ال 
يتناسب مع فريق اشتهر منذ 
صعوده بالقوة الدفاعية حتى 
له  موسم  أول  في  شباكه  إن 
مع الكبار ٢٠٠٧ ، اهتزت ٢٨ 

مرة في ٢٧ مباراة .
في  تحسنت  الــتــي  الــنــتــائــج 
الـــــجـــــوالت األخـــــيـــــرة تــعــطــي 
بـــــارقـــــة أمــــــل لـــلـــصـــقـــور فــي 
اإلفــــــالت مـــن شــبــح الــهــبــوط 
لــلــدرجــة الــثــانــيــة والــبــقــاء مع 
الــــكــــبــــار مــــن جــــديــــد ، لــكــن 
بالمرة  سهلة  ليست  المهمة 
وتـــــحـــــتـــــاج إلـــــــى جــــهــــد غــيــر 
الخمس  الــجــوالت  فــي  عـــادي 

األخيرة.

المباريات المتبقية ألم صالل 
التوقيتالملعبالمباراةالجولةالتاريخ

١٦:٤٥الجنوبالدحيل –أم صالل٢٥١٨  يوليو

١٨:٤٥السدقطر – أم صالل٣١٩ أغسطس

١٦:٣٠الجنوبأم صالل – األهلي٨٢٠ أغسطس

-يحدد الحقًاأم صالل – الغرافة١٣٢١و١٤و١٥ أغسطس

-يحدد الحقًاالسيلية – أم صالل٢٠٢٢و٢١و٢٢ أغسطس

مقارنة بين أرقام أم صالل للموسمين الماضي والحالي 
نقاطأهدافهزيمةتعادلفوزلعبالمركزالموسم

صافيعليهله

١٤-٢٠٢٠١١١٧٣٥٩١٥٣٣١٨

٢٠-٢٠١٩٧١٧٥٥٧١٩٢٩١٠
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كلوب  يورجن  األلماني  المدرب  صــّرح    •
قـــائـــًال: (لـــن نــدافــع عــن الــلــقــب فــي الــمــوســم 

المقبل، سنهاجم (لالحتفاظ به)....
 حــيــث يـــرى كــلــوب أن فــريــقــه لــيــفــربــول 
المقبل  الــمــوســم  فــي  الــهــجــوم  على  سيعتمد 
من أجل الدفاع عن اللقب الذي أحرزه هذا 
الموسم في الدوري اإلنجليزي الممتاز لكرة 

القدم بعد انتظار ٣٠ عاماً.
•  كـــان لــيــفــربــول يــواجــه فــرقــاً تــتــرك له 
فــراغــات كــبــيــرة فــي خــط دفــاعــهــا لـــذا كــان 

الفريق يفوز في كثير من المباريات..

كانت  اإلنجليزي  الـــدوري  في  الفرق  ألن 
وتستبيح  تهاجمه  بشجاعة،  ليفربول  تواجه 
دفاعه وتستحوذ على الكرة وتشن الهجمات، 
ورغم صعوبة اللعب ضد هذا األسلوب إال أنه 

سّهل كثيراً من تحقيق كلوب لما يريد...
 فمع استحواذ خصوم ليفربول على الكرة 
المنافسة  الـــفـــرق  تــقــدم  ومـــع  لــلــمــهــاجــمــيــن 
لــلــهــجــوم كــــان يــنــتــج عــنــه وجــــود مــســاحــات 
يتيح  فـــكـــان   .. مــدافــيــعــهــم  خــلــف  شــاســعــة 
لالعبي الوسط في الفريق، الذين يركضون 
كثيراً ويتمتعون بقوة بدنية جّبارة، الفرصة 

للضغط واستخالص الكرة سريعاً وتمريرها 
لــلــمــهــاجــمــيــن الـــــذي يــســتــغــلــون الــمــســاحــات 

الفارغة للوصول إلى مرمى المنافسين....
بــأن  الــمــنــافــســة  الـــفـــرق  إدراك  مـــع  لــكــن   
السبب  ُيعد  ليفربول  فريق  على  هجومهم 
فــي تــفــوق الــُحــمــر عليهم بــاتــت الــعــديــد من 
الـــفـــرق تـــدافـــع ضـــد لــيــفــربــول وتــتــكــتــل في 

مناطقها الدفاعية، وهنا تأزم الموقف....
ــيــفــربــول ُمـــطـــالـــب بـــأخـــذ زمـــام   أصـــبـــح ل
ـــواجـــد الـــمـــســـاحـــات  ـــت ـــــه لــــن ت الــــمــــبــــادرة ألن
لــمــهــاجــمــيــه خـــلـــف الـــمـــدافـــعـــيـــن، وأصـــبـــح 

عــلــى العــبــي الــوســط خــلــق الــفــرص وإرســـال 
صالح  يصل  حتى  الخطوط  بين  التمريرات 
ــــداع لــيــس سمة  ومــانــي لــلــمــرمــى.. وألن اإلب
كثيراً  الفريق  عانى  ليفربول  وســط  عناصر 

في الموسم الماضي.
• خــالصــة الـــكـــالم.. فــريــق لــيــفــربــول في 
حــاجــة لــالعــب فــي خــط الــوســط قـــادر على 
صنع الفارق من خالل االبتكار لفك تكتالت 
ـــتـــزداد حــظــوظــه في  الــخــصــوم الــدفــاعــيــة ل
في  البريمييرليغ  بطل  لقب  على  الــحــفــاظ 

الموسم القادم .

ليفـــربـــول وزمــام المبــادرة 
ـــى االبــــتــــكــــار وصـــنـــع الـــفـــارق ـــــط قــــــادر عـــل ـــــب وس ـــــى الع  الـــــريـــــدز بـــحـــاجـــة إل

باختصارباختصار

نايف بن خليفة آل ثانينايف بن خليفة آل ثاني

althani_nayef@yahoo.com

فرنسا - [:

 حــقــق الــشــقــب، عــضــو في 
مــــؤســــســــة قــــطــــر، مـــيـــدالـــيـــة 
فـــضـــيـــة واحـــــــــدة فـــــي خـــتـــام 
مـــشـــاركـــتـــه بــبــطــولــة مــنــتــون 
الدولية لجمال الخيل العربية 
األصــــيــــلــــة، والــــتــــي اخــتــتــمــت 
فرنسا  فــي  األحـــد  أمـــس  أول 
بــمــشــاركــة كــبــيــرة خــاصــة أن 
هــــذه الــبــطــولــة تــعــد مــؤهــلــة 
الخيل  لجمال  العالم  لبطولة 
باريس  في  تقام  التي  العربية 
أنها  كما  عــام،  كل  نهاية  قبل 
الــبــطــولــة الـــدولـــيـــة الــرســمــيــة 
العربية  الخيل  لجمال  األولى 
منذ تفشي فيروس «كورونا» 

الُمستجد (كوفيد-١٩).
 وجـــــــاءت فــضــيــة الــشــقــب 
عـــن طــريــق الــمــهــرة (الـــوذنـــة 
الــشــقــب) فـــي فــئــة الــمــهــرات 
تألقت  بعدما  سنوات   ٣ عمر 
عن  وتــأهــلــت  التصفيات  فــي 
جـــــدارة إلـــى الــنــهــائــيــات الــتــي 
ـــشـــارك بــهــا أفـــضـــل الــجــيــاد  ي

وأجملها في كل فئة.

ـــة الــشــقــب)  ـــوذن  وكـــانـــت (ال

بالذهبية،  الــفــوز  مــن  قريبة 

ولــــكــــن تــــقــــديــــرات الـــحـــكـــام 

الـــدولـــيـــيـــن الــمــشــاركــيــن فــي 

في  جعلتها  المنافسات  إدارة 

الـــمـــركـــز الـــثـــانـــي بــالــمــيــدالــيــة 

الفضية خلف المهرة (نواعير 

ـــتـــي حــصــلــت عــلــى  الـــســـيـــد) ال

الـــذهـــبـــيـــة، وأمــــــــام الـــمـــهـــرة 

(دافــــيــــدا) الــتــي حــصــلــت على 

البرونزية، وتم تتويج الشقب 

منافسات  ختام  في  بالفضية 

فئة المهرات عمر ٣ سنوات.

 وكان الشقب قد شارك في 

الــرؤوس،  من  بعدد  البطولة 

عمر  المهرات  فئة  في  وهــي 

نشميه  الــشــقــب،  الــســنــة (أيــــار 

هوى  الشقب،  مزايا  الشقب، 

وفي  الشقب)،  فلك  الشقب، 

فــــئــــة األمـــــهـــــر عــــمــــر الـــســـنـــة 

(أصــــــايــــــل الــــشــــقــــب، راجــــــي 

المهرات  فئة  وفــي  الشقب)، 

عامين وثالثة (سوار الشقب، 

ــــوذنــــة الـــشـــقـــب) وفـــــي فــئــة  ال

األمهر عامين وثالثة (كاشف 

الــشــقــب)، وفــي فــئــة األفــرس 

(مـــشـــكـــورة الـــشـــقـــب، عـــايـــدة 

الــشــقــب، الــثــمــامــة الــشــقــب)، 

الشقب  جــيــاد  بــعــرض  وقــــام 

الـــعـــارضـــيـــن  أفــــضــــل  مـــــن   ٤

فـــي الـــعـــالـــم، وهـــــم.. جــاكــمــو 

كــبــاتــشــي (إيـــطـــالـــيـــا)، مــايــكــل 

 ) اوبين  تــوم  (امريكا)،  بايت 

سكارميال  والــيــســيــو  بلجيكا) 

(إيطاليا).

ـــقـــادمـــة   وفــــــي الــــفــــتــــرة ال

ســـتـــكـــون هـــنـــاك مـــشـــاركـــات 

البطوالت  في  للشقب  أخــرى 

الدولية لجمال الخيل العربية 

بطولة  إلـــى  وصــــوالً  األصــيــلــة 

الـــعـــالـــم قـــبـــل خــــتــــام مــوســم 

مسابقات جمال الخيل.

 وقـــــــال الـــشـــيـــخ حـــمـــد بــن 

إدارة  مــديــر  ثـــانـــي،  آل  عــلــي 

اإلنــــتــــاج وجـــمـــال الــخــيــل في 

الــشــقــب:»أشــعــر بــالــرضــا عن 

مــشــاركــة خــيــلــنــا فـــي بــطــولــة 

جمال الخيل العربية األصيلة 

ـــبـــحـــر الـــمـــتـــوســـط  لــــبــــلــــدان ال

مدينة  في  العربية،  والبلدان 

الفرنسية».   منتون 

 فضيـة للشقب ببطـــولة منتــون الدولية 
 عن طريق المهرة «الوذنة الشقب»

«صيـــاد» يحصــد 
جائزة بورنازيــل

باريس - قنا:

 حقق المهر األدهم «صياد» ملك سمو الشيخ محمد 
لمسيرته  ونموذجية  رائــعــة  بــدايــة  ثــانــي،  آل  خليفة  بــن 
بورنازيل  جائزة  حصد  بعدما  مشاركاته  بأولى  بفوزه 
للخيل العربية االصيلة المبتدئة عمر ٣ سنوات بإشراف 
فــوالر،  لــوري  الفارسة  وبقيادة  فورسي  توما  الــمــدرب 
والــتــي أقــيــم شــوطــهــا لمسافة ١٢٠٠مـــتـــر عــلــى أرضــيــة 
انطالقة  وكــانــت  بــفــرنــســا.  بــومــبــادور  بمضمار  رمــلــيــة 
«صياد» جيدة من بّوابة االنطالق، وأحرز الفوز بفارق 
المركز  فــي  جــاءت  فيما  منافسيه،  أقــرب  عــن  طولين 
الثاني المهرة «زولفة» بإشراف المدرب دي موريسون 
الثالث  المركز  وفي  فورلون،  مكسيم  الخيال  وبقيادة 
وبفارق ٤ أطوال ونصف أخرى المهر «راهي» بإشراف 

المدرب إي ديلوفا وبقيادة الخّيال جاري سانشيز.

الدوحة - [:

المباشر  البث  جلسات  تستضيف   
ــلــجــيــل الـــُمـــبـــهـــر عــلــى  الـــتـــفـــاعـــلـــيـــة ل
إنــســتــغــرام األســـبـــوع الـــجـــاري أنـــوك 
هـــوجـــنـــديـــك، نـــجـــمـــة كـــــرة الـــقـــدم 
والـــالعـــبـــة الــســابــقــة فـــي الــمــنــتــخــب 
تتحّدث  حيث  للسيدات،  الهولندي 
المهنية،  مسيرتها  عــن  للمتابعين 
القدم  كرة  تواجه  التي  والتحديات 
خالل  هوجنديك  وتناقش  النسائية. 
األربـــعـــاء عند  الــبــث الــمــبــاشــر، غـــداً 
الــســادســة مــســاًء بــتــوقــيــت الــدوحــة، 
الـــقـــيـــم الـــتـــي يـــــــرّوج لـــهـــا بـــرنـــامـــج 
الــجــيــل الــُمــبــهــر، مــع الــتــركــيــز على 
من  وعدد  الجنسين،  بين  المساواة 
بإسهامات  المتعلقة  الــمــوضــوعــات 
ويزخر  الرياضة.  عالم  في  المرأة 
ضمن  لعبت  التي  هوجنديك،  تاريخ 
صــفــوف نـــادي أيــاكــس أمــســتــردام، 
ببطولة  أرســنــال  نـــادي  مــع  وفـــازت 
برصيد  اإلنــجــلــيــزي،  االتــحــاد  كــأس 
مع  الدولية  المشاركات  من  حافل 
من  أكــثــر  فــي  الــهــولــنــدي  المنتخب 
العالم  كأس  بينها  من  مباراة،   ١٠٠
في  وُمــشــاركــتــهــا   ،٢٠١٥ لــلــســيــدات 
أوروبـــا.  أمــم  بــطــولــة  مــن  نسختين 

المبهر  الــجــيــل  بــرنــامــج  ينظم  كــمــا 

عند  مباشرة  تفاعلية  جلسة  اليوم 

الــرابــعــة عــصــراً بــتــوقــيــت الــدوحــة، 

لــــــإلعــــــالن عــــــن إطـــــــــالق جـــلـــســـات 

أســـبـــوعـــيـــة بـــالـــتـــعـــاون مــــع مــتــحــف 

ــتــقــديــم أنــشــطــة  األطــــفــــال قـــطـــر، ل

ريـــاضـــي  طــــابــــع  ذات  ــــحــــديــــات  وت

لــلــنــشء خــــالل الــعــطــلــة الــصــيــفــيــة، 

بـــهـــدف تــنــمــيــة مـــهـــاراتـــهـــم وتــعــلــم 

وقالت  الــيــدويــة.  واألعــمــال  الفنون 

إدارة  مــــديــــرة  الـــمـــهـــنـــدي،  مــــــوزة 

الـــتـــســـويـــق واالتـــــصـــــال فــــي الــجــيــل 

ــبــهــر: «ُمــتــحــّمــســون لــُمــشــاهــدة  ــُم ال

الالعبة  ولقاء  األسبوع  هذا  جلسات 

أنـــــوك هــوجــنــديــك لــمــنــاقــشــة أهــم 

ــنــســائــيــة  تـــحـــديـــات كـــــرة الــــقــــدم ال

والــــمــــســــاواة بـــيـــن الــجــنــســيــن. كــمــا 

نــتــرقــب كـــذلـــك جــلــســتــنــا الــمــمــيــزة 

تعاون  مسيرة  انطالق  عن  لإلعالن 

الُمبهر  الجيل  برنامج  بين  مثمرة 

ومــتــحــف األطــــفــــال قـــطـــر، بــهــدف 

للنشء  الــُمــلــهــمــة  األفــكــار  ُمــشــاركــة 

وشهدت  الصيفية».  العطلة  خــالل 

التفاعلية  الــُمــبــهــر  الــجــيــل  جــلــســات 

مع  األســـبـــوع الــمــاضــي لــقــاًء خــاصــاً 

الــمــنــتــخــب  نـــجـــم  فـــيـــنـــتـــر،  آرون 

مدرب  ومساعد  السابق،  الهولندي 

تحدث  الحالي،  اليوناني  المنتخب 

كرة  عالم  في  مسيرته  عن  خاللها 

القدم.

المباشر  البث  خالل  فينتر  وأكد   

على أهمية االستفادة من قوة كرة 

الــقــدم فــي الــتــقــريــب بــيــن الــشــعــوب 

مؤكداً  الثقافية،  الحواجز  وتجاوز 

خــاصــة  عــــام،  بــشــكــل  الـــريـــاضـــة  أن 

كـــرة الـــقـــدم، تــمــتــلــك تــأثــيــراً هــائــالً 

توحيد  فــي  فعالة  أداة  منها  يجعل 

العالم».  أنحاء  مختلف  من  الناس 

يُشار إلى أن الجيل المبهر، برنامج 

اللجنة  فــي  المجتمعية  المسؤولية 

إلى  نجح  واإلرث،  للمشاريع  العليا 

حياة  فــي  إيــجــابــيــاً  التأثير  فــي  اآلن 

إطالقه  منذ  مستفيد  مليون  نصف 

للوصول  ويــهــدف   ،٢٠١٠ عــام  فــي 

الــعــام  بــحــلــول  مستفيد  مــلــيــون  إلــى 

كــرة  أنــشــطــة  عــبــر  وذلـــــك   ،٢٠٢٢

التنمية. أجل  من  القدم 

 الهولندية أنوك هوجنديك ضيفة جلسات الجيل المبهر 
من خالل التواصل المرئي  تّوج بلقب األسبوع التاسع للدوري 

الدوحة - [:

 حــــصــــل ضـــــامـــــي ســعــيــد 
دهــمــان عــلــى لــقــب األســبــوع 
قطر  أبــطــال  لـــدوري  التاسع 
لــلــشــطــرنــج الـــخـــاطـــف ألقـــل 
المنافسات  في  سنة   ١٢ من 
الـــتـــي جــــرت بــنــظــام الــلــعــب 
ـــــعـــــد بــــمــــشــــاركــــة ١٨  عــــــن بُ
 ١٢ مــن  سلسلة  وهـــي  العــبــاً 
الــدوري  بنظام  تقام  بطولة 
يــنــظــمــهــا االتـــحـــاد الــقــطــري 
لــلــشــطــرنــج وتـــقـــام كـــل يــوم 
سبت وستنتهي يوم ٢٥ يوليو 
تجميع  بنظام  وتقام  المقبل 
دقيقة   ٦٠ ومــدتــهــا  الــنــقــاط 
من   LIchess تطبيق  عــبــر 
خالل أجهزة الهواتف الذكية 

أو اآليباد،
 ووفـــقـــاً لــنــتــائــج األســبــوع 
الـــتـــاســـع فـــقـــد حـــصـــل بــطــل 
الجولة ضامي سعيد دهمان 
على ١٠ نقاط ورفع رصيده 
بــهــا  احــــتــــل  نـــقـــطـــة   ٦٦ إلــــــى 
الترتيب  في  الثالث  المركز 
صدارته  استعاد  الــذي  الــعــام 
رفع  أن  بعد  الــعــمــادي  خــالــد 
بعد  نقطة   ٧٥ إلـــى  رصــيــده 
األســبــوع  فــي  وصــيــفــاً  حلوله 

نقاط   ٩ على  وحصل  التاسع 

على  وتقّدم  رصيده  بها  عز 

علي سعيد دهمان الُمتصّدر 

السابق بفارق ٣ نقاط ليحتل 

األخير وصافة الترتيب العام 

برصيد ٧٢ نقطة ، فيما جاء 

ثالثاً  دهــمــان  سعيد  ضــامــي 

بــفــارق  نــقــطــة   ٦٦ بــرصــيــد 

طالب  شقيقه  عــن  نــقــاط   ٦

سعيد دهمان الذي حل رابعاً 

برصيد ٦٠ نقطة.

 وجاء ناصر السيد خامساً 

عمر  ثــم  نقطة   ٤٣ بــرصــيــد 

الـــســـالمـــة ســــادســــاً بــرصــيــد 

إبــراهــيــم  وســابــعــاً  نقطة   ٣٠

نقطة   ٢٨ برصيد  الجناحي 

وثامناً عبد الرحمن السالمة 

أسامة  وتــاســعــاً  نقطة   ٢٦ بـــ 

وعاشراً  نقاط   ٢٠ بـ  السالمة 

وحـــمـــد الــســيــد بــرصــيــد ١٦ 

نقطة تاله محمد الملك في 

المركز ١١ بـ ١١ نقطة .

حسين  أكــــد  جــهــتــه  مـــن   

عـــزيـــز مـــديـــر الـــبـــطـــولـــة أن 

مثيرة  باتت  التنافس  أجـــواء 

بــيــن الــالعــبــيــن مـــع اقــتــراب 

الـــمـــنـــافـــســـات مــــن نــهــايــتــهــا 

وجــمــيــع الــالعــبــيــن األربـــعـــة 

يملكون  الــعــام  الترتيب  فــي 

حصد  في  متساوية  حظوظاً 

التي  التغييرات  بدليل  اللقب 

طرأت على جدول الترتيب.

 دهمان يواصل تألقه في الشطرنج 

ً
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روما- أ ف ب: 

يـــصـــطـــدم يـــوفـــنـــتـــوس بــمــضــيــفــه 
المرحلة  مــبــاريــات  قــمــة  فــي  مــيــالن 
ـــة والـــثـــالثـــيـــن مــــن الــــــدوري  ـــحـــادي ال
ـــيـــوم. ويــتــصــدر الــيــوفــي  اإليـــطـــالـــي ال
مقابل  نقطة،   ٧٥ برصيد  الترتيب 
٦٨ لالتسيو الذي يواجه ليتشي اليوم. 
ماوريسيو  يوفنتوس  مــدرب  ويــعــّول 
ســـــاري فـــي مــعــركــة الــحــصــول على 
للفريق  الــتــوالــي  عــلــى  الــتــاســع  الــلــقــب 
الـ«سيري  في  األول  الشخصي  ولقبه 
أ» عــلــى الــثــنــائــي الــمــتــألــق الــبــرتــغــالــي 
ـــدو واألرجــنــتــيــنــي  ـــال كــريــســتــيــانــو رون
في  سويا  سجال  اللذين  ديــبــاال  بــاولــو 
وأصبح  الماضية.  األربـــع  الــمــبــاريــات 
العــــب  أول  رونـــــــالـــــــدو 
للسيدة العجوز يسجل ٢٥ 
هــدفــا فــي مــوســم واحـــد من 
الدوري منذ األسطورة اإليطالي-
األرجـــنـــتـــيـــنـــي عـــمـــر ســـيـــفـــوري عـــام 
صعبة  التسيو  مهمة  تبدو  وال   .١٩٦١
أمـــــام فـــريـــق لــيــتــشــي الـــــذي يــحــاول 
الثانية،  الدرجة  إلى  الهبوط  تحاشي 
وخسر مبارياته الست األخيرة. وفي 

ضيفا  سامبدريا  يحل  ثالثة،  مــبــاراة 

من  بــواحــدة  يمر  الـــذي  أتــاالنــتــا  على 

بخطوات  يسير  حيث  حاالته  أفضل 

ثابتة نحو المشاركة في دوري أبطال 

التوالي  على  الــثــانــي  للموسم  أوروبـــا 

على  الــثــامــن  فـــوزه  بتحقيقه  وذلـــك 

٦٣ نقطة  التوالي ما رفع رصيده إلى 

إنتر  يــهــدد  وبــات  الــرابــع  المركز  فــي 

نقطة)   ٦٤ بــرصــيــد  (الــثــالــث  مــيــالن 

يلعب  المباريات  بقية  وفي  والتسيو. 

غدا فيورنتينا مع كالياري وجنوى مع 

نابولي، وروما مع بارما، وبولونيا مع 

ساسولو وتورينو مع بريشيا. وتختتم 

الــخــمــيــس الــمــقــبــل بــلــقــاءي ســبــال مع 

أودينيزي، وفيرونا مع إنتر ميالن.

اليوم قمة اإلثارة والتحدي في الكالتشيو
أجندة اليوم تجمع اليوفي بالميالن ضمن مباريات المرحلة الـ ٣١

الدوري اإلنجليزي (الجولة الـ ٣٤)

(20:00) كريستال باالس- تشيلسي

beIN HD 1

(20:00) واتفورد- نوريتش سيتي

beIN HD 5

(22:15) أرسنال- ليستر سيتي

beIN HD 2

الدوري اإلسباني (الجولة الـ 35)

(20:30) فالنسيا- بلد الوليد

beIN HD 3

(23:00) سيلتا فيجو- أتلتيكو مدريد

beIN HD 3

الدوري اإليطالي (الجولة الـ 31)

(20:30) ليتشي- التسيو

beIN HD 4

(22:45) ميالن- يوفنتوس

beIN HD 1

جميع المباريات بالتوقيت المحلي

الميـالن يضع بيـولي 
تحت الضغط

ميالنو- رويترز:

يبدو أن ميالن، الذي لم يخسر منذ استئناف 
الكالتشيو، يسير على الطريق الصحيح مع استعادة 
العبيه أخيرا ألدائهم الجيد رغم أن المدرب الذي 
أنعش آمال الفريق اليزال يواجه مستقبال غامضا. 
ويواصل ستيفانو بيولي مدرب ميالن عمله رغم 
رحيله  عن  شهور  منذ  تتحدث  تقارير  استمرار 
المدير  رانجنيك  رالــف  وتولي  الموسم  نهاية  في 
الــريــاضــي لـــرازن بــال شــبــورت اليــبــزيــج األلماني 
تراجع  الذي  ميالن،  وخسر  منه.  بدال  المسؤولية 
للمركز ١٤ في الدوري في فترة ما هذا الموسم، 
مــرتــيــن فــقــط مــنــذ بــدايــة الــعــام وقــفــز للمركز 
الــســادس ليقترب مــن اقــتــنــاص الــتــأهــل لــلــدوري 
وقال  الموسم.  هذا  هدفه  أصبح  الــذي  األوروبــي 
للفريق  المستقبل  سيحمله  ما  أدري  «ال  بيولي: 
مثلما  للغاية  جــيــدا  نعمل  لكننا  ولـــي 

فعلنا طوال الموسم».

ديــبــاال بــاولــو 
ا الــمــبــاريــات 
ر
لل
هــدف
ري م
يـــنـــي
تب ال 
ريـــق
لهبو
باري

ريق بل م م ي ري ي: بيو
مثلما للغاية دا جي نعمل لكننا الــمــبــاريــاتول

ه
الدور
األرجـــنـــتـــي
وال .١٩٦١
أمـــــام فـــر
ال تحاشي 
وخسر مب

مثلما للغاية  جــيــدا  نعمل  لكننا  ولـــي 
فعلنا طوال الموسم».

لندن- د ب أ:

 عــنــدمــا تــنــطــلــق الــمــرحــلــة 
ـــــرابـــــعـــــة والــــــثــــــالثــــــون مــن  ال
الممتاز  اإلنــجــلــيــزي  الــــدوري 
لــكــرة الــقــدم الــيــوم، ستسلط 
األضـــــــواء عــلــى الــــصــــراع بين 
فـــــــرق الـــــمـــــراكـــــز األخـــــيـــــرة 
مـــن أجــــل تـــفـــادي الــهــبــوط، 
وســتــحــمــل الــمــرحــلــة فــرصــة 
ثــمــيــنــة لـــواتـــفـــورد مـــن أجـــل 
الهبوط  مــراكــز  عــن  االبــتــعــاد 
سيتي  نوريتش  يلتقي  عندما 
صـــاحـــب الـــمـــركـــز الــعــشــريــن 
منافسات  افتتاح  فــي  األخــيــر 
ـــة الـــــيـــــوم. ويــحــتــل  ـــمـــرحـــل ال
المدير  يدربه  الذي  واتفورد، 
الفني نيجل بيرسون، المركز 
السابع عشر برصيد ٢٨ نقطة 
أمــام  واحـــدة  نقطة  وبــفــارق 
ولم  وبورنموث.  فيال  أستون 
ـــفـــورد أي انــتــصــار  يــحــقــق وات
مـــنـــذ اســـتـــئـــنـــاف مــنــافــســات 

الممتاز  اإلنــجــلــيــزي  الــــدوري 

فترة  بعد  الماضي  يونيو  في 

جائحة  بسبب  طويلة  تــوقــف 

فـــيـــروس كـــورونـــا الــمــســتــجــد 

بيرسون  لكن  (كوفيد-١٩)، 

يــمــتــلــك  الــــفــــريــــق  أن  ــــــرى  ي

لحسم  حقيقية  فــرصــة  اآلن 

ـــــــــدوري  اســــــتــــــمــــــراره فــــــي ال

اإلنجليزي الممتاز.

ــــال  أمــــــــــــــــا أســــــــــــتــــــــــــون فــــي

مهمة  فيواجهان  وبورنموث، 

أكــثــر صــعــوبــة فـــي الــمــرحــلــة 

نــفــســهــا الـــخـــمـــيـــس الــمــقــبــل. 

لقاء  الــيــوم  المرحلة  وتشهد 

باالس  كريستال  مع  تشيلسي 

ليستر  مع  أرسنال  يلتقي  كما 

سيتي صاحب المركز الثالث، 

وذلك في الوقت الذي يسعى 

فيه أرسنال إلى االقتراب من 

حسم مشاركته األوروبية في 

الموسم المقبل.

وصعد أرسنال إلى المركز 

نــقــطــة،   ٤٩ بــرصــيــد  الـــســـابـــع 

ـــقـــاط خــلــف  ــــفــــارق ســــت ن وب

ــايــتــد صــاحــب  مــانــشــســتــر يــون

الــمــركــز الــخــامــس، وال يــزال 

ــــفــــريــــق يـــحـــظـــى بـــفـــرصـــة  ال

أبــطــال  دوري  إلــــى  الـــتـــأهـــل 

أوروبا.

صاحب  ولفرهامبتون  أما 

ثالث  بفارق  السادس  المركز 

فيلتقي  أرســنــال،  أمــام  نقاط 

الــذي  غــــدا،  يــونــايــتــد  شيفيلد 

يــشــهــد أيـــضـــا لـــقـــاء لــيــفــربــول 

البطل مع برايتون.

وفــــي مــبــاراتــيــن أخــريــيــن 

مانشستر  يلتقي  غـــد،  مــســاء 

وبيرنلي  نيوكاسل  مع  سيتي 

يلتقي  بينما  هـــام  وســـت  مــع 

ساوثهامبتون  مــع  إيــفــرتــون 

الخميس المقبل.

واتفــورد يقابل نوريتش فـي البريميرليـج
مدرب بايرن ميونيخ:أرسنال يتسلح بالمشاركة األوروبية أمام ليستر سيتي

ميونيخ- د ب أ:

لفريق  الفني  المدير  فليك  هانزي  قال   
بايرن ميونيخ األلماني لكرة القدم إن لقب 
المقبل  الــهــدف  هــو  أوروبــــا  أبــطــال  دوري 
ميونيخ  بايرن  توج  أن  بعد  وذلك  لفريقه، 
في  والــكــأس  الـــدوري  بثنائية  الموسم  هــذا 
ألمانيا. وأضاف فليك: «أتطلع بالفعل، بعد 
للهدف  الفريق  إعـــداد  إلــى  األجــــازة،  فترة 
الــمــقــبــل، وهـــو بــالــطــبــع يــتــمــثــل فـــي دوري 

أبـــطـــال أوروبــــــــا». وتــســتــأنــف مــنــافــســات 
أغسطس  فــي  أوروبــــا  أبــطــال  دوري 

الــمــقــبــل بــعــد فــتــرة تــوقــف طويلة 
بــســبــب جــائــحــة فـــيـــروس كــورونــا 

المستجد (كوفيد-١٩). وستحسم 
عبر  األبـــطـــال  دوري  مــنــافــســات 

أدوار  تــحــســم  مـــصـــغـــرة  بـــطـــولـــة 
الثمانية وقبل النهائي والنهائي، 

تــــقــــام فــــي الــعــاصــمــة 
البرتغالية لشبونة، 

األدوار  وستقام 
مــبــاراة  بنظام 

واحدة.

ـــعـــرف أن مــثــل هــذه  ــيــك: «ن وقـــــال فــل
الــمــواجــهــات الــتــي تحسم بــمــبــاراة واحـــدة، 
ليست بسيطة حيث يفترض بك أن تكون 

مستعدا ألقصى درجة».
 ٢٣ فـــي  األبـــطـــال  دوري  نــهــائــي  ويـــقـــام 
أغــســطــس، ومــــن الــمــفــتــرض أن يــخــوض 
بايرن ميونيخ أوال مباراة إياب دور الستة 
بأن  علما  اإلنجليزي،  تشيلسي  أمــام  عشر 
بايرن كان قد فاز ذهابا ٣-صفر في لندن.

بــاألمــور  يتعلق  عمل  مــن  االنــتــهــاء  وبــعــد 
التجارية، يحصل العبو بايرن ميونيخ على 
بدء  قبل  يوما   ١٣ لمدة  راحــة  فترة 

االستعدادات لدوري األبطال.
الفريق  قاد  الــذي  فليك  وقــال 
منذ  متتاليا  انتصارا   ١١ لتحقيق 
اســـتـــئـــنـــاف مـــنـــافـــســـات الــــــدوري 
منتصف  في  ألمانيا  في  والكأس 
لديهم  سيكون  مــايــو: «الــالعــبــون 
اللــــتــــقــــاط  اآلن  ــــــوقــــــت  ال
األنــــفــــاس والــتــعــافــي 
وتجديد  الــذهــنــي 

الطاقة».

هـــدفي لقب دوري األبطــال

وال يــزال 

ـفـــرصـــة 

أبــطــال 

صاحب   

ثالث  رق 

فيلتقي   

الــذي  دا، 

يــفــربــول

خــريــيــن 

مانشستر 

وبيرنلي 

يلتقي  ما 

هامبتون 

للهدف الفريق  إعـــداد  إلــى  األجــــازة،  فترة 
الــمــقــبــل، وهـــو بــالــطــبــع يــتــمــثــل فـــي دوري
أبـــطـــال أوروبــــــــا». وتــســتــأنــف مــنــافــســات 

أو أبــطــال  دوري 
الــمــقــبــل بــعــد فــت
بــســبــب جــائــحــة
المستجد (كوفيد
دوري مــنــافــســات 
مـــصـــغـــر بـــطـــولـــة 
الثمانية وقبل الن

تــــقــــام فــــي الــعــاص
البرتغالية لشبونة
األدوار وستقام 
مــبــاراة  بنظام 

واحدة.

٣-صفر في لندن. بايرن كان قد فاز ذهابا
بــاألمــور يتعلق  عمل  مــن  االنــتــهــاء  وبــعــد 
التجارية، يحصل العبو بايرن ميونيخ على
بدء قبل  يوما   

ي األبطال.
الفريق قاد  ذي 
منذ متتاليا  را 
ســـات الــــــدوري
منتصف في  ا 
لديهم سيكون 
اللــــتــــقــــاط آلن 
اس والــتــعــافــي
وتجديد هــنــي 

طاقة».

ا». وتــســتــأنــف مــنــافــســات 
أغسطس فــي وروبــــا 

تــرة تــوقــف طويلة 
 فـــيـــروس كــورونــا
د-١٩). وستحسم
عبر األبـــطـــال  ي 
أدوار تــحــســم  رة 
والنهائي، نهائي

صــمــة 
ة، 
ر

يرن ب بو ل ي ري ج
١٣ لمدة راحــة  فترة 
االستعدادات لدوري
الــذ فليك  وقــال 
انتصار  ١١ لتحقيق
اســـتـــئـــنـــاف مـــنـــافـــس
ألمانيا في  والكأس 
س مــايــو: «الــالعــبــون 
اآل ــــــوقــــــت  ال
األنــــفــــا
الــذه
الط

مدريد- أ ف ب:

يــدخــل بــرشــلــونــة دربـــي كــاتــالــونــيــا 
األربـــــعـــــاء أمــــــام ضـــيـــفـــه إســـبـــانـــيـــول 
ـــمـــتـــذيـــل مــتــطــلــعــا لـــلـــضـــغـــط عــلــى  ال
غريمه ريال مدريد وتقليص الفارق 
لقاء  قــبــل  مــؤقــتــا،  يتيمة  نقطة  إلـــى 
أالفيس  ديبورتيفو  ضيفه  مع  األخير 
 ٣٥ المرحلة  ضمن  المقبل  الجمعة 

من الدوري اإلسباني لكرة القدم.
أربع  بفارق  الملكي  النادي  ويبتعد 
نقاط في صدارة الليجا عن برشلونة 
مــبــاراة   ٣٤ مـــن  نــقــطــة   ٧٧ بــرصــيــد 
ختام  على  مــبــاريــات  أربــع  تبقي  مــع 
لتحقيق  نهايته  مع  الطامح  الموسم، 
ثماني  فــي  الـــدوري  فــي  الــثــانــي  لقبه 

.٢٠١٧ سنوات بعد لقب أخير عام 
وواصـــــــل ريــــــال مــــدريــــد تــحــقــيــق 
ــئــنــاف  الـــنـــتـــائـــج الـــمـــثـــالـــيـــة مـــنـــذ اســت
بعد  الماضي  الشهر  الليجا  منافسات 

تــوقــف مــنــذ مـــارس بــســبــب فــيــروس 

سبعة  حــقــق  إذ  الــمــســتــجــد،  كـــورونـــا 

بينما  مباريات،  سبع  في  انتصارات 

اكــتــفــى بــرشــلــونــة بــأربــعــة انــتــصــارات 

ـــال  ـــخـــوض ري ــــعــــادالت. وي ـــة ت ـــالث وث

صاحب  أالفيس  أمام  مباراته  مديد 

للبقاء  الطامح  عشر  السابع  المركز 

يبتعد  إذ  الهبوط،  منطقة  عن  بعيدا 

بــــفــــارق ســــت نــــقــــاط عــــن مـــايـــوركـــا 

مراكز  أول  يحتل  الذي  عشر  الثامن 

ــثــانــيــة.وفــي  الـــعـــودة إلــــى الـــدرجـــة ال

الــصــراع عــلــى الــمــراكــز الــمــؤهــلــة إلــى 

أتــلــتــيــكــو  تـــعـــرض  األبــــطــــال،  دوري 

قــبــل  ــنــكــســة  ل نـــقـــطـــة)   ٦٢) ـــالـــث  ـــث ال

فيجو  سيلتا  مضيفه  أمـــام  مــبــاراتــه 
بنتيجة  مقنع  وفـــوز  أداء  بعد  الــيــوم 
الجمعة  مايوركا  ريــال  على  ٣-صفر 
الـــمـــقـــبـــل.أمـــا إشــبــيــلــيــة يـــحـــل ضــيــفــاً 
الخميس  بــيــلــبــاو  أتــلــتــيــك  عــلــى  ثــقــيــالً 
الخامس  فــيــاريــال  المقبل.ويخوض 
مـــبـــاراة قــويــة مــع خــيــتــافــي الــســادس 
غـــــدا، كــونــهــمــا يــحــتــالن الــمــركــزيــن 
الــمــؤهــلــيــن إلـــى الــــــدوري األوروبـــــي 
«يـــــوروبـــــا لــــيــــج»، حـــيـــث ســـيـــحـــاول 
ريــال ســوســيــداد الــســابــع اســتــغــالل أي 
يستضيف  حين  منهما  ناقصة  خطوة 
غــرنــاطــة الــتــاســع الــجــمــعــة الــمــقــبــل.

فالنسيا  بلقاء  اليوم  المرحلة  وتفتتح 
الثالث  الوليد  بلد  مضيفه  مع  العاشر 
عــشــر. وفــي صـــراع تــفــادي الــهــبــوط، 
مع  عشر  الثامن  مايوركا  ريال  يلتقي 
التاسع  ليجانيس  يحل  فيما  ليفانتي 
عـــشـــر ضــيــفــا عـــلـــى إيــــبــــار الــخــمــيــس 

المقبل.

بــرشلونة يحــاول «خنق» ريـال مدريد
فالنسيا يواجه بلد الوليد في الليجا

مدريد- رويترز:

أقــــال ديــبــورتــيــفــو أالفـــيـــس الــمــتــعــثــر في 
ـــقـــدم مــدربــه  الـــــــدوري اإلســـبـــانـــي لـــكـــرة ال
متتالية  هزائم  خمس  بعد  جاريتانو  أسيير 
تــركــت الـــنـــادي مــتــقــدمــا بــســت نــقــاط فقط 
في  جاريتانو  الــهــبــوط.وعــيــن  منطقة  على 
ليجانيس  في  ناجحة  فترة  بعد   ٢٠١٩ مايو 
وأخرى أقل نجاحا مع ريال سوسيداد لكن 
الهزيمة ١-صفر أمام ريال بلد الوليد كانت 
الــقــشــة الــتــي قــصــمــت ظــهــر الــبــعــيــر وأعــلــن 

ـــنـــادي إقـــالـــتـــه.وقـــال أالفـــيـــس فـــي بــيــان:  ال
النتائج  عقب  الحالي  النادي  موقف  «بسبب 
أسيير  بإعفاء  قرارا  أالفيس  اتخذ  األخيرة، 
مناصبهم»،  مــن  الفني  وجــهــازه  جاريتانو 
مــضــيــفــا أنــــه ســيــعــلــن عـــن خــلــيــفــتــه قــريــبــا.
ويــحــتــل أالفـــيـــس الــمــركــز ١٥ بــرصــيــد ٣٥ 
في  منه  األقل  الفريقين  مع  متساويا  نقطة 
ويتقدم  وإيبار  فيجو  سيلتا  وهما  الترتيب 
فريق  أول  مايوركا  ريــال  على  نقاط  بست 
جوالت  أربــع  تبقي  مع  الهبوط  منطقة  في 

على نهاية الموسم.

لندن- د ب أ:

اإلنجليزي  يونايتد  مانشستر  نادي  جدد   

عــقــد العـــب خــط وســطــه الــصــربــي الــدولــي 

وشــارك   .٢٠٢٣ عــام  حتى  ماتيتش  نيمانيا 

مع  مــــبــــاراة   ٢٧ فـــي  عـــامـــا)   ٣١) مــاتــيــتــش 

خالل  المسابقات  كل  في  يونايتد  مانشستر 

الموسم الجاري.وكان ماتيتش قد انضم إلى 

عام  تشيلسي  من  قادما  يونايتد  مانشستر 

٢٠١٧ وكان من المفترض أن ينتهي عقده 

يــزال  «ال  ماتيتش:  وقــال   .٢٠٢١ يونيو  فــي 

لدي الكثير ألقدمه وأنجزه خالل مسيرتي 

أتمكن  أن  ويشرفني  كــالعــب،  االحترافية 

من ذلك مع مانشستر يونايتد».

إقـــالة مـــدرب أالفيس

مانشستر يجدد عقد ماتيتش



سرقة منزل 
ريبيري

ثيون مدرباً 
لهامبورج

هامبورج- د ب أ:

نــــــــــــادي  أعــــــــــلــــــــــن   
هــــامــــبــــورج األلـــمـــانـــي 
ــــكــــرة الـــــقـــــدم أمــــس  ل
دانييل  تعيين  االثنين 
ـــــون فــــــي مــنــصــب  ـــــي ث
الــمــديــر الــفــنــي، وذلــك 
عــــلــــى أمـــــــل تــصــحــيــح 
مــــســــار الــــفــــريــــق مــن 
أخفق  أن  بعد  جــديــد، 
دوري  إلــى  العودة  في 
ويحل  األولى.  الدرجة 
ثـــــيـــــون مـــــكـــــان ديـــتـــر 
التراجع  بعد  هيكينج 
الــمــخــيــب لـــآلمـــال في 

مستوى الفريق.

روما- أ ف ب: 

ألــــــقــــــى الــــفــــرنــــســــي 
العب  ريبيري  فرانك 
ـــا  ـــن ـــي ـــت فــــــريــــــق فـــيـــورن
القدم  لكرة  اإليطالي 
بظالل من الشك حول 
مــســتــقــبــلــه فـــي الــبــالد 
بـــعـــد تـــعـــرض مــنــزلــه 

لعملية سطو.
البالغ  الالعب  ونشر 
عــامــاً   ٣٧ الــعــمــر  مـــن 
مـــقـــطـــع فـــيـــديـــو عــبــر 
«تويتر»،  على  حسابه 
شخصية  أمتعة  يظهر 
األرض،  عــلــى  ــقــاة  مــل
واآلثــــــــار الـــتـــي خــلــفــهــا 
الـــــلـــــصـــــوص. وألــــحــــق 
ـــــري الــــفــــيــــديــــو  ـــــي ـــــب ري
بـــرســـالـــة كـــتـــب فــيــهــا 
«عــــــدت إلـــــى الــمــنــزل 
بعد المباراة ضد بارما 
ضــمــن  األحــــــد   (٢-١)
من  الثالثين  المرحلة 

الدوري اإليطالي».
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رويترز:  كييف- 

قـــال االتـــحـــاد األوكـــرانـــي لــكــرة الــقــدم 
مــــونــــزول  كـــاتـــريـــنـــا  إن  االثـــنـــيـــن  أمـــــس 
ســتــصــبــح أول امــــرأة تــديــر نــهــائــي كــأس 

مع  كييف  دينامو  يلتقي  عندما  أوكرانيا 

أن  لكاترينا  وسبق  غداً.  بولتافا  فورسكال 

أدارت مباراة افتتاح كأس العالم للسيدات 

المتحدة  الــواليــات  بين  والــنــهــائــي   ٢٠١٥

نسخة  في  مباريات  إلى  إضافة  واليابان 

وسيتألف  الثمانية،  دور  بينها  من   ٢٠١٩

بــاقــي طــاقــم الــتــحــكــيــم فــي مـــبـــاراة الــغــد 

مـــن الــســيــدات أيـــضـــاً. وســيــتــأهــل الــفــائــز 

في  المجموعات  لدور  الكأس  نهائي  من 

األوروبي. الدوري 

أول امرأة تدير 
نهائي كأس 
أوكــرانـيــا

«تغريدة» تُخرج تاباتا من الباب الخلفي للريان !!
ردود فعل غاضبة على القرار المفاجئ الذي أنهى مسيرته المتألقة مع الفريق

ـــم ـــكـــري ـــت ال ـــحـــق  ـــســـت ي ـــــــب  الع قـــــدمـــــه  بــــمــــا  ـــق  ـــي ـــل ت ال  الــــطــــريــــقــــة  أن  تـــــؤكـــــد  الـــجـــمـــاهـــيـــر 

ــب ــع ــل ــم ال أرض  عـــلـــى  ـــتـــقـــديـــمـــه  ل ـــر  ـــي ـــث ـــك ال ــــــدي  ل زال  ــــــا  وم شـــــابـــــاً  ــــــت  زل مـــــا 

نبوي: حسام   - متابعة 

أحـــــــــــــدث خــــــبــــــر رحـــــيـــــل 

الريان  عن  تاباتا  رودريــجــو 

السيما  واســعــة..  فعل  ردود 

جــاء  الــمــفــاجــئ  الــخــبــر  وأن 

لـــلـــنـــادي عـــن رحــيــل  إعــــالنــــاً 

الـــالعـــب عــبــر تــغــريــدة عــلــى 

التواصل  موقع  على  حسابه 

ــــمــــاعــــي تــــويــــتــــر قــــال  االجــــت

مع  يستمر  لــن  «تــابــاتــا  فيها 

له  تــوجــه  واإلدارة  الــريــان.. 

الــشــكــر عــلــى الـــســـنـــوات الــتــي 

الفريق  صفوف  بين  قضاها 

بــالــنــادي  الــقــدم  لــكــرة  األول 

بــعــد انــتــهــاء تــعــاقــده مــؤخــراً 

الــتــوصــل  دون  الــــنــــادي  مــــع 

ـــــى اتــــفــــاق مـــعـــه لــتــجــديــد  إل

الـــــتـــــعـــــاقـــــد رغــــــــم الـــــعـــــرض 

الــمــنــاســب الــمــقــدم إلــيــه من 

الــــريــــان». وأوضـــــح الـــنـــادي 

مــع  يـــلـــعـــب  لــــن  الــــالعــــب  أن 

المتبقية  المباريات  الفريق 

تسبب  مــا  وهــو  الــدوري  مــن 

ـــــردود أفـــعـــال عـــبـــرت مــن  ب

خـــاللـــهـــا جـــمـــاهـــيـــر الـــريـــان 

عــــــن عــــــــدم رضــــــاهــــــا عـــلـــى 

الــطــريــقــة الــتــي تـــم اإلعـــالن 

الفريق  نجم  رحيل  عن  بها 

بـــعـــد ســـــنـــــوات طـــويـــلـــة مــن 

بين  قضاها  والعطاء  الــبــذل 

مطالبين  الرهيب،  صفوف 

بـــتـــكـــريـــم الـــــالعـــــب الــكــبــيــر 

ولـــــيـــــس شـــــكـــــره فــــقــــط فــي 

تــغــريــدة عــلــى تــويــتــر. ورأت 

بــــعــــض جــــمــــاهــــيــــر الـــــريـــــان 

قـــــرار  تــــابــــاتــــا  خـــــــــروج  أن 

الــالعــب  أن  بــاعــتــبــار  خــاطــئ 

عــلــى الــعــطــاء،  مــــازال قــــادراً 

كـــان  الـــــنـــــادي  إدارة  وأن 

لــه  تـــجـــدد  أن  عــلــيــهــا  يــجــب 

يريد  كــان  كما  آخــر  موسماً 

ولــــيــــس مــــفــــاوضــــات لــلــعــب 

وأن  خــاصــة  فــقــط،  شهرين 

ــنــافــس عــلــى لــقــب  الـــفـــريـــق ي

الـــدوري ووجـــوده مــهــم في 

عمر  من  المتبقية  الجوالت 

الــمــســابــقــة والـــبـــعـــض اآلخـــر 

طـــــالـــــب بــــتــــكــــريــــم الــــالعــــب 

وخـــروجـــه بــالــطــريــقــة الــتــي 

ــيــق بـــتـــاريـــخـــه الــــرائــــع مــع  ــل ت

من  الـــريـــان، وهــنــاك أيــضــاً 

طـــــالـــــب بــــــضــــــرورة إقــــامــــة 

مــبــاراة اعــتــزال لــتــابــاتــا وأن 

الريان  مــع  العالقة  التنتهي 

بــــهــــذه الـــطـــريـــقـــة الــــتــــي لــم 

جــــداً  ـــراً  غـــفـــي تـــــرض عـــــــدداً 

مـــن الــجــمــاهــيــر الـــريـــانـــيـــة، 

فــــــي حــــيــــن دافـــــــــع الـــبـــعـــض 

بــرحــيــل  اإلدارة  رأي  عــــن 

الــالعــب خــاصــة وأنـــه تــقــدم 

هناك  كــان  لكن  العمر،  في 

الــطــريــقــة  أن  عـــلـــى  اتــــفــــاق 

الــذي  تــابــاتــا،  بها  خــرج  الــتــي 

يــعــتــبــر أحــــد نـــجـــوم الـــريـــان 

مع  مــمــتــازة  بعالقة  ويتمتع 

بالطريقة  ليست  جــمــهــوره، 

قدمه  ومــا  لتاريخه  الالئقة 

ــــــوات مـــع  عــــلــــى مــــــــــدار ســــــن

الــرهــيــب. وقــــدم تــابــاتــا في 

 ] لـ  خاصة  تصريحات 

الــشــكــر لــلــجــمــاهــيــر الــريــانــيــة 

عــلــى دعــمــهــا، وقــــال: أشــكــر 

الـــجـــمـــاهـــيـــر عــــلــــى دعـــمـــهـــا 

على  ومـــؤازرتـــي  لــي  الــكــبــيــر 

االجتماعي  الــتــواصــل  وســائــل 

استمراري  بعدم  علمها  بعد 

ـــــــــــان، ســــــنــــــوات  ـــــــــــري مـــــــــع ال

طــويــلــة قــضــيــتــهــا مــع الــريــان 

وجــمــاهــيــر األمـــــة الــريــانــيــة 

لألبد. قلبي  في  ستبقى 

وأضـــاف تــابــاتــا لـــ [: 

الــحــمــد هللا أنـــا مــازلــت شــابــا 

وما زال لدي الكثير لتقديمه 

كافة  الــمــلــعــب،  أرضــيــة  عــلــى 

األرقــــام تــشــيــر إلـــى مــســتــواي 

الــبــدنــي الــجــيــد، وكــانــت لــدي 

رغــبــة كــبــيــرة فــي الــبــقــاء مع 

المقبل،  الموسم  في  الفريق 

وســعــيــد بــكــل مــا قــدمــتــه مع 

الـــريـــان حــيــث حــقــقــنــا كــافــة 

درع  وبـــــاألخـــــص  األلـــــقـــــاب 

ـــــــذي غــــــاب عــن  الــــــــــدوري ال

لسنوات. النادي 

الدوحة - [:

باريس  أكاديمية  تــواصــل   
ســــان جــيــرمــان قــطــر دعــم 
الـــمـــجـــتـــمـــع الـــمـــحـــلـــي خـــالل 
من   (١٩-Covid) جــائــحــة 
خـــــالل تـــقـــديـــم مــعــســكــرات 
صــــيــــفــــيــــة مــــجــــانــــيــــة عـــبـــر 
لجميع  مــفــتــوحــة  اإلنـــتـــرنـــت 
الـــراغـــبـــيـــن فــــي االســـتـــمـــتـــاع 
بــتــجــربــة كــــرة قــــدم فــريــدة 

من نوعها.
مـــع إنـــتـــاج أكــثــر مـــن ٢٢٠ 
من مقاطع الفيديو المتنوعة 
مــــن تــــدريــــبــــات تــقــنــيــة فــي 
برامج  وتقديم  الــقــدم،  كــرة 
ــعــد لــمــدة ١٠ أســابــيــع،  عــن بُ
مباشرة  تدريب  جلسة  و٤٥ 
عـــلـــى مــنــصــاتــهــم الــرقــمــيــة 

أكاديمية  كــانــت  المختلفة، 
قطر  جيرمان  ســان  باريس 
األسابيع  خالل  للغاية  نشطة 
الـــمـــاضـــيـــة وأظــــهــــرت مـــرة 
ـــا تــجــاه  أخــــرى الـــتـــزاًمـــا قـــويً
الفترة  هـــذه  خـــالل  الــشــبــاب 
الـــصـــعـــبـــة. وصـــــــّرح فــابــيــان 
لمكتب  العام  المدير  ديليم، 

بــــــاريــــــس ســــــــان جــــيــــرمــــان 
ـــــدوحـــــة:  اإلقــــلــــيــــمــــي فـــــي ال
«مــنــذ بـــدايـــة األزمــــــة، عمل 
الــفــريــق بــجــد لــلــتــوصــل إلــى 
بـــرامـــج مــبــتــكــرة، مــمــتــعــة، 
ونــوعــيــة لــمــســاعــدة الــشــبــاب 
على  التغلب  فــي  المحليين 
باإلضافة  الــراهــن».  الــوضــع 

أكاديمية  ستطرح  ذلك،  إلى 
قطر  جيرمان  ســان  باريس 
قريبًا دورات تدريبية فردية 
لــــكــــرة الـــــقـــــدم وبــــعــــد ذلـــك 
خارجية  صيفية  معسكرات 
لــمــجــمــوعــة مــــحــــدودة مــن 
القوانين  اتــبــاع  مــع  الالعبين 

التي وضعتها حكومة قطر.

معسكرات صيفية ألكاديمية سان جيرمان 
مفتوحة للراغبين في االستمتاع بتجربة كرة قدم فريدة 

طبيب بايرن ميونيخ: 

برلين- أ ف ب: 

لبايرن  السابق  التاريخي  الطبيب  كشف 

مــيــونــيــخ األلـــمـــانـــي هـــانـــز فـــولـــفـــارت، أن 

جوارديوال،  اإلسباني  مع  المتوترة  عالقته 

ـــنـــادي، دفـــعـــتـــه إلـــى  ـــل الــــمــــدرب الـــســـابـــق ل

الجهاز  في  أمضاها  عقود  بعد  االستقالة 

طويت.  الخالف  صفحة  أن  مؤكداً  الطبي، 

خالل  عالقتهما  سوء  الطرفان  يخِف  ولم 

الــفــنــيــة  اإلدارة  مــقــالــيــد  اإلســـبـــانـــي  تـــولـــي 

استقالة  قبل  و٢٠١٦،   ٢٠١٣ بين  للنادي 

عامين  بعد  وعودته   ،٢٠١٥ في  فولفارت 

الطبيب  ووصـــف  جـــوارديـــوال.  رحــيــل  إثـــر 

الـــمـــخـــضـــرم الـــفـــتـــرة الـــتـــي أمـــضـــاهـــا فــي 

أنها  على  جــوارديــوال  إشــراف  تحت  بايرن 

«صــفــحــة ســـــوداء»، رغـــم قــيــادة الــمــدرب 

الــســابــق لــبــرشــلــونــة، فــريــقــه األلــمــانــي إلــى 

التي  الثالثة  المواسم  في  البوندسليغا  لقب 

أمضاها معه.

فترتي مع جوارديوال «صفحة سوداء»!
بيلباو- رويترز:

 قال زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد إن الحديث 
ظلماُ  يُــعــد  التحكيم  مــن  فــريــقــه  اســتــفــادة  عــن  المستمر 
لكرة  اإلســبــانــي  الـــدوري  لقب  مــن  يقترب  الـــذي  للفريق 
«من  اإلنترنت  عبر  صحفياً  مؤتمراً  زيــدان  وأبلغ  القدم. 
ليست  لكنها  للجدل  المثيرة  المواقف  عن  الحديث  السهل 
القضية فنحن نقوم بعمل مذهل نقدم كل ما لدينا على 
أرض الملعب ونستحق كل ما نحققه، ال أحب الدخول في 
هذه المناقشات لكن ال يمكن أن أتقبل االستماع إلى أن 

قرارات الحكام هي السبب وراء تصدرنا البطولة».

زيدان: نستحق المزيد من االحترام

ً ـــمـــا ــي دائ ــب ــل ـــي ق ــى ف ــق ــب ــت ـــــة الـــريـــانـــيـــة عــلــى دعــمــهــا وس ــر األم ــي ــاه ــم ـــا: أشـــكـــر ج ـــات ـــاب ت

الدوحة - [:

بن  علي  بصالة  اختتمت   
حـــمـــد الـــعـــطـــيـــة فـــحـــوصـــات 
المستجد  كـــورونـــا  فـــيـــروس 
ـــالعـــبـــي  ل  (١٩ (كوفيد- 
الــــمــــنــــتــــخــــبــــات الــــوطــــنــــيــــة 
واألطـــقـــم اإلداريـــــة والــفــنــيــة 
ـــتـــي أجـــريـــت عــلــى مـــدار  وال

يومين.
خضعوا  الــذيــن  عــدد  وبــلــغ 
حــيــث   ٤٠٧ لـــلـــفـــحـــوصـــات 
يــوم  الــفــحــص   ٢١٠ أجـــــرى 
اتحادات  تسعة  من  (السبت) 
ريـــاضـــيـــة هـــــي: الـــســـبـــاحـــة، 
والـــدراجـــات، واالحــتــيــاجــات 
ـــدو،  ـــكـــوان ـــاي ـــت الــــخــــاصــــة، وال
والــــرمــــايــــة، وكــــــرة الــســلــة، 
ــــة،  ــــطــــاول وكـــــــرة الـــــيـــــد، وال

والــجــمــبــاز، فــي حــيــن خضع 
(األحـــد)  يـــوم  للفحص   ١٩٧
من ثمانية اتحادات رياضية 
ـــــس، وألــــــعــــــاب  ـــــن ـــــت هـــــــــي: ال
الــــقــــوى، والـــجـــولـــف، ورفـــع 

والكرة  والمصارعة  األثقال، 
الـــــطـــــائـــــرة، والــــفــــروســــيــــة، 
ــــــــي والــــــهــــــوكــــــي  ــــــــرجــــــــب وال
والــكــريــكــيــت. ومــــن جــانــبــه 
رئيس  الهاشمي  إسحاق  قال 

قــســم االتـــحـــادات الــريــاضــيــة 
بــــــإدارة الـــشـــؤون الــريــاضــيــة 
القطرية  األولمبية  باللجنة 
ـــهـــدف  ت الـــــفـــــحـــــوصـــــات  إن 
ــــأكــــد مـــــن ســـالمـــة  ــــت إلـــــــى ال
الوطنية  المنتخبات  العــبــي 
واألطـــقـــم اإلداريـــــة والــفــنــيــة 
قــبــل اســتــئــنــاف الــتــدريــبــات 
ــــعــــداداً لــالســتــحــقــاقــات  اســــت

المقبلة.
الفحوصات  بــأن  وأضـــاف 
الــــــــتــــــــي شــــــمــــــلــــــت مــــعــــظــــم 
االتحادات الرياضية أجريت 
اليوم  في  فترات  ثــالث  على 
التزاحم  لعدم  ضماناً  الواحد 
اإلجـــراءات  تطبيق  إطــار  فــي 
انتشار  من  للحد  االحترازية 
المستجد  كـــورونـــا  فـــيـــروس 

(كوفيد-١٩).

إجراء فحوصات كورونا لالعبي المنتخبات الوطنية 
استعداداً الستئناف التدريبات
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