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مفاجأة عرباوية تثيـر الجـدل 
الخور .. مايزال 
في دائرة الخطر

ماجد محمد :
عقدي مع 

العميد انتهى

جوارديوال 
يرفض صفقة 

ميسي!

٨٨ صفحات صفحات  

رئيس التحرير: عبدا� غانم البنعلي المهندي األربعاء 17 ذو القعدة 1441هـ - 8 يوليو 2020م - العدد (13941)رئيس مجلس اإلدارة: عبدا� بن خليفة العطية

كورونا يضرب ١١ العباً في نادي االستقالل
طهران- د ب أ:

 ذكرت تقارير صحفية أمس الثالثاء أن ١١ من العبي نادي 
االستقالل المنافس بالدوري اإليراني الممتاز لكرة القدم أصيبوا 
بــفــيــروس كــورونــا  . ونقلت وكــالــة أنــبــاء «مــهــر» اإليــرانــيــة عن 
أن  تأكيدها  التنفسية  لــألمــراض  دانــشــوري»  «مسيح  مستشفى 

نتائج التحاليل لـ١١ العبًا في صفوف االستقالل جاءت إيجابية.
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 الدوحة – [:
أصـــــدر الــــنــــادي األهـــلـــي بــيــانــا لـــلـــرد على 
تصريحات خالد الزراع في برنامج المجلس 
وتستنكر  تأسف    : فيه  وقالت  الكأس  بقناة 
إدارة األهـــلـــي مـــا صـــرح بـــه خــالــد عــبــد اهللا 

الـــــزراع عــضــو الــجــمــعــيــة الــعــمــومــيــة بــالــنــادي 
الماضي  الجمعة  يــوم  المجلس  برنامج  فــي 
عمومية  جمعية  أعــضــاء  تسجيل  يتم  بقوله 
لم يدخلوا النادي ويسكنون في مناطق نائية 
جًدا وتعتبر إدارة النادي أن ما صرح به رأي 
شخصي يمثله بذاته وتنأى بنفسها عن مثل 

هذه األقوال .   

األهلي يستنكر تصريحات الزراع 
برلين - د ب أ:

 كــشــفــت دراســــة أجــرتــهــا رابــطــة 

أندية  أن  األوروبــيــة (ايــكــا)  األنــديــة 

نحو  ستخسر  األوروبية  القدم  كرة 

مليار  (٥ر٤  يـــورو  مــلــيــارات  أربــعــة 

األزمة  بسبب  عائداتها  من  دوالر) 

ـــنـــاجـــمـــة عــــن جـــائـــحـــة فـــيـــروس  ال

(كوفيد-١٩).  الــمــســتــجــد  كــــورونــــا 

ـــكـــا أمـــــس الــــثــــالثــــاء أن  وذكـــــــرت اي

٦ر١  ستبلغ  الحالي  الموسم  خسائر 

خسائر  ســتــصــل  بينما  يـــورو  مــلــيــار 

الـــمـــوســـم الـــمـــقـــبـــل فــــي مــســابــقــات 

ـــ٥٥ األعــضــاء  الـــدوري فــي الـــدول الـــ

(يــويــفــا)  للعبة  األوروبــــي  بــاالتــحــاد 

بين  ومـــن  يــــورو.  مــلــيــار  ٤ر٢  إلـــى 

تبلغ  أوروبا،  في  الدوري  مسابقات 

دوري،  مــســابــقــات  عــشــر  خــســائــر 

منها الدوريات الخمس الكبرى في 

وإسبانيا  وألمانيا  وإيطاليا  إنجلترا 

وستبلغ  يورو،  مليار  ٦ر٣  وفرنسا، 

الـــخـــســـائـــر فــــي إيــــــــرادات مــبــيــعــات 

خــالل  يـــــورو  مــلــيــار  ٥ر١  الـــتـــذاكـــر 

والمقبل. الحالي  الموسمين 

األنـــدية األوروبيــة تخســر ٤ مليــارات يــورو !

ــا   ــرشــحــه ـــة ت ـــي ـــون ـــان ـــــط تــــرقــــب لـــحـــســـم ق ـــي وس ـــاب ـــخ ـــت ــة تـــعـــلـــن جـــاهـــزيـــتـــهـــا لـــلـــتـــحـــدي االن ــل ــي ــه س

معركة انتخابات الشمال تبدأ بقائمة السادة و أم صالل يحسم أمره بالتوافقمعركة انتخابات الشمال تبدأ بقائمة السادة و أم صالل يحسم أمره بالتوافق

استغرب ما تردد عن استبعاده.. المريخي :

الدوحة- [:

ـــــداهللا  أكــــــــــد نـــــــاصـــــــر عـــــب
الـــمـــريـــخـــي أنـــــه لــــم يــتــقــدم 
بـــــــــأوراق تـــرشـــحـــه لــخــوض 
حتى  الخور  نــادي  انتخابات 
عن  مــاتــردد  مستغربًا  اآلن 
الترشح  سباق  من  استبعاده 
و قــــال فـــي تــصــريــح خــاص 
حــتــى   :*] لـــــ 
اآلن لــم أقــدم أوراقـــي وفي 
مرحلة التجهيز ومازلت في 
انــتــظــار شــهــادة «لــمــن يهمه 
األمر» من الداخلية وأعرف 
ملف  في  نواقص  لــدّي  أنني 
الستكمالها  وأسعى  الترشح 
ومــــنــــهــــا أنـــــنـــــي لــــــم أســــــدد 
االشـــتـــراك فــي أحـــد األعـــوام 

لـــظـــروف صــحــيــة خـــاصـــة . 

وقــــال الــمــريــخــي : مــازلــت 

مـــرحـــلـــة  فــــــي  اآلن  حــــتــــى 

عام  بشكل  الــمــوقــف  تقييم 

ومــازال  األوراق  واستكمال 

لـــدّي الــوقــت لــدراســة األمــر 

بـــــصـــــورة كـــامـــلـــة وكــــــل مــا 

أثــيــر حـــول أمـــر اســتــبــعــادي 

وكـــانـــت   . لـــلـــدهـــشـــة  يــــدعــــو 

ـــجـــنـــة شــــــــؤون الـــعـــضـــويـــة  ل

الخور،  بنادي  واالنتخابات 

قـــــــد أعـــــــــــــادت فـــــتـــــح بـــــاب 

استبعاد  أعقاب  في  الترشح 

الــــقــــائــــمــــة الــــوحــــيــــدة الـــتـــي 

االنتخابات  لخوض  تقدمت 

مبارك  محمد  تضم  والــتــي 

لمنصب  المرشح  المهندي 

ــــيــــس، وصــــقــــر ســعــيــد  ــــرئ ال

الــمــهــنــدي الــمــرشــح لــنــائــب 

الـــــرئـــــيـــــس، وذلـــــــــك لـــعـــدم 

اســـتـــيـــفـــاء الــــشــــروط وذلــــك 

الماضي  السبت  من  اعتباراً 

الرسمي  الــدوام  نهاية  حتى 

ــيــوم االثــنــيــن الــمــوافــق ١٣  ل

يــــولــــيــــو إلفــــــســــــاح الـــمـــجـــال 

الترشح.  في  للراغبين 

لم أتقدم بأوراق ترشحي للخور حتى اآلن

الدوحة ـ [:

أكــــــد راشــــــــد بـــــن حــصــيــن 

اللجنة  رئيس  نائب  النعيمي 

ــــق دعـــمـــه  األولـــمـــبـــيـــة األســــب

الشيخ  ســعــادة  لتولي  الكامل 

ثــانــي  آل  ســحــيــم  بــــن  حـــمـــد 

نــادي  إدارة  مــجــلــس  رئــاســة 

قطر فهو رمز النادي الكبير 

لعب  الــــذي  الــرجــل  وقــــال:   .

لـــنـــادي قـــطـــر  وســـاهـــم فــي 

دمـــج قــطــر والــعــروبــة تحت 

يعود  أن  قبل  االستقالل  اسم 

السمه القديم (قطر) وأذكر 

فـــي مــنــتــصــف الــثــمــانــيــنــيــات، 

و كـــان لـــدى أعــضــاء الــنــادي 

نـــظـــرة ثـــاقـــبـــة عـــنـــدمـــا قــمــنــا 

بترشيح الشيخ حمد للرئاسة 

ففي تلك الفترة شهد النادي 

عــــدة طـــفـــرات مــنــهــا افــتــتــاح 

قوية  فرق  وتكوين  المنشآت 

كـــانـــت داعــــمــــة لــلــمــنــتــخــبــات  

وحــتــى   .. الــتــســعــيــنــيــات  فـــي 

عــنــدمــا خــــرج مـــن الــرئــاســة 

قــبــل عـــدة أعــــوام وبــنــاء على 

رغـــبـــتـــه الـــشـــخـــصـــيـــة وســـلـــم 

الــقــيــادة لــلــشــيــخ جــاســم ولَــم 

يـــتـــوان خـــالل هـــذه الــســنــوات 

والــرأي  المشورة  تقديم  عن 

السديد إذا طلب منه واستمر 

 .. لــلــنــادي  األول  الــداعــم  هــو 

و قـــال الــنــعــيــمــي: أعــتــقــد أنــه 

مــن خـــالل الــخــبــرة الــكــبــيــرة 

لـــلـــشـــيـــخ حــــمــــد والــــمــــكــــانــــة 

بها  يــحــظــى  الــتــي  الــمــتــمــيــزة 

وســـــــط أعـــــضـــــاء الـــجـــمـــعـــيـــة 

الــــعــــمــــومــــيــــة والـــجـــمـــاهـــيـــر 

أن  يـــســـتـــطـــيـــع  ــــقــــطــــراويــــة  ال

ــنــادي مـــن جــديــد  ــال يــنــهــض ب

لقيادة  واألجـــدر  األقــدر  فهو 

ـــنـــادي لــبــر األمــــان  ســفــيــنــة ال

ـــعـــودة بــفــرقــه الــريــاضــيــة  وال

وأضــاف   .. التتويج  لمنصات 

بــوخــالــد أن الــشــيــخ حــمــد بن 

وكــفــاح  درب  رفــيــق  ســحــيــم 

للنادي  عشقه  مدى  ويعرف 

وجــــمــــاهــــيــــره ويـــعـــلـــم بـــأنـــه 

اليهدف وراء ترشيحه سوى 

خـــدمـــة أبـــنـــاء الــــنــــادي وأكـــد 

بن  حمد  الشيخ  أن  واثــق  أنــه 

لجميع  الباب  سيفتح  سحيم 

الكيان  لخدمة  الــنــادي  أبــنــاء 

وتـــقـــديـــم األفــــكــــار الـــتـــي مــن 

شــأنــهــا رفــعــة الــشــأن الــنــادي 

الجماعي  بالعمل  يؤمن  ألنه 

أبـــنـــائـــه  ـــكـــل  ل ـــــنـــــادي  ال وأن 

ومحبيه.

حمد بن سحيم األقدر و األجدر برئاسة نادي قطر
راشد بن حصين النعيمي يؤكد :

  عوائق قانونية تواجه أول امرأة تعلن تخطيطها للترشح لرئاسة النادي العربي 
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متابعة - بالل قناوي:

تــؤكــد الـــمـــؤشـــرات األولــيــة 

صـــعـــوبـــة إقــــامــــة تــجــمــع ثـــان 

لكرة  األول  الوطني  لمنتخبنا 

المقبل،  سبتمبر  مطلع  القدم 

 ١ من  الفترة  خالل  وتحديدا 

الفترة  وهي  سبتمبر   ١٣ إلى 

 FIFAالــمــحــددة مــن قــبــل الـــــ

إلقـــامـــة الــمــبــاريــات الــدولــيــة 

ـــوديـــة  ال أو  الـــرســـمـــيـــة  ســــــواء 

و٨   ٣ يومي  لها  تحدد  والــتــي 

سبتمبر.

وكشف عدد من االتحادات 

عـــن إقـــامـــة مـــبـــاريـــات وديـــة 

خـــــالل هـــــذه الـــفـــتـــرة ومــنــهــا 

اســتــعــدادا  آســبــويــة  منتخبات 

الســـــتـــــئـــــنـــــاف الــــتــــصــــفــــيــــات 

المزدوجة لكأس العالم قطر 

٢٠٢٢ وكأس آسيا ٢٠٢٣، من 

الذي  العماني  المنتخب  بينها 

يلعب ضمن مجموعة العنابي 

سيلتقي  والـــذي  بالتصفيات، 

وديا مع العراق ٣ سبتمبر.

وتــبــدو األمـــور صعبة أمــام 

العنابي إلقامة مباريات ودية 

سبتمبر  و٨   ٣ يــومــي  خـــالل 

وقـــبـــل اســـتـــئـــنـــاف مــبــاريــاتــه 

بــالــتــصــفــيــات الـــمـــزدوجـــة مع 

الــهــنــد وبــنــجــالديــش وعــمــان، 

باستئناف  الــتــوقــعــات  بــســبــب 

واستكمال دوري أبطال آسيا 

خالل الفترة من ١٤ سبتمبر 

إلى ٣ أكتوبر.

األبطال  دوري  واستكمال 

يمثل  سبتمبر   ١٤ من  اعتبارا 

اإلسباني  أمــام  بالغة  صعوبة 

فــيــلــيــكــس ســـانـــشـــيـــز مــــدرب 

الـــعـــنـــابـــي إلقــــامــــة مـــبـــاريـــات 

الستئناف  لــالســتــعــداد  وديــــة 

نظرا  الــمــزدوجــة،  التصفيات 

الرتباط العبي السد والدحيل 

مــن   ٪٩٠ يـــمـــثـــلـــون  الـــــذيـــــن 

لمنتخبنا  األســـاســـي  الــهــيــكــل 

بــالــمــشــاركــة مـــع نــاديــهــم في 

والــمــعــروف  األبــطــال،  دوري 

تم  التي  األخــيــرة  القائمة  أن 

استدعاؤها للتجمع األول من 

١٢ يونيو الماضي إلى ٣ يوليو 

من  العبا   ٢٠ ضمت  الــجــاري 

السد والدحيل مقابل ١٤ العبا 

من باقي األندية األخرى.

ورغـــــــم تـــمـــســـك ســانــشــيــز 

بــآمــال  الــمــنــتــخــبــات  وإدارة 

الــعــثــور عــلــى مــبــاريــات وديــة 

قـــبـــل اســـتـــئـــنـــاف الــتــصــفــيــات 

إقــامــة  أن  إال  الــمــونــديــالــيــة، 

األبــــطــــال  دوري  مــــبــــاريــــات 

ــتــجــمــع مــــن دور  وبـــنـــظـــام ال

نصف  وحـــتـــى  الــمــجــمــوعــات 

تعويضا  يــكــون  قـــد  الــنــهــائــي، 
عدم  عن  كبير  حد  إلــى  جيدا 
إقامة مباريات ودية للعنابي.
االتــــحــــاد  أن  الــــمــــعــــروف 
اآلســــــيــــــوي ســـيـــحـــســـم خــــالل 
أيــــام قــــرار اســتــئــنــاف دوري 
المنتظر  من  حيث  األبــطــال، 
أن يــكــون الــتــجــمــع فــي دولــة 
المجموعات  دور  من  واحــدة 
حتى نصف النهائي في الفترة 
من ١٤ سبتمبر المقبل وحتى 
٣ أكــتــوبــر. إلــى جــانــب دوري 
دوري  استكمال  فإن  األبطال 
نــجــوم QNB اعــتــبــارا مــن ٢٤ 
أغسطس   ٢٢ وحــتــى  الــجــاري 
جيدا  إعــدادا  سيكون  المقبل، 
لــالعــبــي الــعــنــابــي بــشــكــل عــام 
قـــبـــل اســـتـــكـــمـــال الـــمـــبـــاريـــات 
الـــرســـمـــيـــة بــتــصــفــيــات كـــأس 
التي  الــوحــيــدة  الحالة  الــعــالــم. 
تسمح بإقامة معسكر وتجمع 
ثان للعنابي في سبتمبر، هى 
عدم استكمال دوري األبطال 
من ١٤ سبتمبر إلى ٣ أكتوبر، 
وفي هذه الحالة من المتوقع 
وبشكل كبير أن يتم الترتيب 

إلقامة مباراة ودية.

دوري األبطــال إعــداد جيــد للعنــابـي  
في حالة إقامته بنظام التجمع سبتمبر وأكتوبر القادمين

ــات الــوديــة ــاري ــب ــم ــل ــد ل ــويــض جــي ــع مـــبـــاريـــات الــســد والـــدحـــيـــل الـــقـــاريـــة ت

من أجل التقاط األنفاس وإعادة االستشفاء

٢٤ سـاعـة راحــة للســداويــة

الدوحة- [:

سالفيسا  الــصــربــي  الــمــدرب  رفـــض 
األول  الــفــريــق  مـــــدرب  يــوكــانــوفــيــتــش 
ـــكـــرة الــــقــــدم بــــنــــادي الـــغـــرافـــة مــنــح  ل
الودية  المباراة  عقب  راحــة  أي  العبيه 
القوية التي خاضها الفريق مساء أمس 
الملعب  على  األهلي  فريق  أمام  األول 
الفرعي بنادي الغرافة -وانتهت بتعادل 
حيث  فريق-  لكل  بهدفين  الفريقين 
في  اليومية  تدريباته  الفريق  استأنف 
السابعة والربع من مساء أمس الثالثاء.

اعتاد  الصربي  الــمــدرب  أن  ورغــم   
للراحة  يــومــاً  العــبــيــه  يمنح  أن  دائــمــاً 
عـــلـــى أقـــــل تـــقـــديـــر عـــقـــب أي مـــبـــاراة 
أنه  إال  رسمية  أو  ودية  سواء  يخوضها 
اخــتــار تغيير أســلــوبــه فــي هــذه الــمــرة 
في  العبيه  مناقشة  في  رغبته  بسبب 
كــافــة ســلــبــيــات وإيــجــابــيــات الــمــبــاراة 
فــي الــيــوم الــتــالــي مــبــاشــرة، فــضــالً عن 
وأشــبــه  أن مـــران األمـــس جـــاء خــفــيــفــاً 
الجهد  بعد  االستشفائية  بــالــتــدريــبــات 
الكبير الذي بذله الفريق خالل مباراة 
حرارة  درجــة  في  أقيمت  التي  األهلي 
مــرتــفــعــة لـــلـــغـــايـــة. واطــــمــــأن الــجــهــاز 
عــام  بشكل  الــغــرفــاوي  للفريق  الــفــنــي 

الودية  بعد  الفريق  العبي  جميع  على 
الــقــويــة الــتــي خــاضــوهــا أمــــام األهــلــي 
البدنية،  أو  الفنية  الجوانب  من  ســواء 
حــيــث كــشــفــت هـــذه الــمــبــاراة أن هــذه 
الــمــبــاراة أكــــدت أن الــالعــبــيــن وصــلــوا 
اللياقة  مــعــدالت  مــن  جيدة  نسبة  إلــى 

الفنية  األمــــور  تــبــقــى  بــيــنــمــا  الــبــدنــيــة، 
خالل  العمل  مــن  للمزيد  تحتاج  التي 
طبيعي  أمــــر  وهـــــذا  الــمــقــبــلــة،  األيـــــام 
باعتبار أن العمل الفني بدأ منذ أسبوع 
اإلجــراءات  تخفيف  عقب  فقط  واحــد 

االحترازية.

يوكانوفيتش يرفض الراحة في الغرافة
الفريق استأنف تدريباته أمس بعد الودية القوية مع األهلي

متابعة - صابر الغراوي:

أشـــــاد االتــــحــــاد الـــدولـــي 

لــــكــــرة الــــطــــاولــــة بــجــهــود 

المهندي  بــن  أحمد  خليل 

العربي  االتــحــاديــن  رئــيــس 

الطاولة،  لكرة  والقطري 

لـــرئـــيـــس  األول  ــــائــــب  ــــن ال

 االتـــــــحـــــــاديـــــــن اآلســــــيــــــوي 

عبر  يبذلها  التي  والدولي، 

من  الطويلة  السنوات  هذه 

أجـــــل تـــطـــويـــر الــلــعــبــة فــي 

كافة أنحاء العالم.

جـــاء ذلـــك فـــي الــتــقــريــر 

الـــــمـــــطـــــول الــــــــــذي نـــشـــره 

االتــــــحــــــاد الــــــدولــــــي عــلــى 

مـــوقـــعـــه الـــرســـمـــي،عـــقـــب 

لمؤسسة  المهندي  انضمام 

كـــــرة الـــطـــاولـــة الــعــالــمــيــة 

. WTT 

وجــــاء فــي الــتــقــريــر أيــضــاً 

دورا  ســيــلــعــب  الــمــهــنــدي  أن 

في  تواجده  خــالل  من  بــارزا 

المنظمة  هذه  إدارة   مجلس 

العالمية.  ويخطط المهندي 

  WTT  منظمة عمل  وفريق 

الـــعـــالـــمـــيـــة لــــكــــرة الـــطـــاولـــة 
الــتــي تــم الــبــدء فــي  خطوات 
إنــشــائــهــا مــنــذ أغــســطــس من 
إلــى   ،٢٠١٩ الــمــاضــي  الـــعـــام 
الالعبين  والمشجعين  وضع 
استراتيجيتهم  صــمــيــم  فــي 
لــتــطــويــر الـــلـــعـــبـــة.   وأوضــــح 

االتــــحــــاد الــــدولــــي لــلــعــبــة أن 
الــمــهــنــدي بــمــا يــمــتــلــكــه من 
خبرة كبيرة جدا في اللعبة، 
ـــجـــاح هـــذه  ســيــســاهــم فــــي ن
ــفــكــرة، بــعــدمــا لــعــب دورا  ال
بــــــارزا فـــي الــنــقــلــة الــكــبــيــرة 
لـــــالتـــــحـــــاد  الـــــــدولـــــــي خــــالل 

الـــفـــتـــرات الـــتـــي تـــولـــى فــيــهــا 
منذ  الــرئــيــس  نــائــب  منصب 
كما  وحتى  اآلن،   ٢٠١٤ عــام 
اللجنة  في  بارز  عمل  كعضو 
نجاحات  وحقق  التنفيذية، 
ــــرة.  أمـــا  ــــي وإنـــــــجـــــــازات كــــب
األلـــمـــانـــي تـــومـــاس فــايــكــرت 
رئيس االتحاد الدولي فقال: 
الكثير  المهندي  خليل  حقق 
لــريــاضــتــنــا بـــالـــفـــعـــل، وإنـــهـــا 
كرة  لمجتمع  رائــعــة   ألخبار 
يتواجد  أن  العالمية  الطاولة 

في هذه المنصة العالمية. 
 من جانبه أبدى المهندي 
فــــــي تــــصــــريــــحــــاتــــه لـــمـــوقـــع 
االتـــــحـــــاد الـــــدولـــــي حــمــاســه 
الـــكـــبـــيـــر لـــلـــعـــمـــل فـــــي  هـــذه 
الــمــؤســســة الــعــالــمــيــة، والــتــي 
التي  اإلمكانيات  كل  ستوفر 
تـــحـــتـــاجـــهـــا الـــلـــعـــبـــة لــتــصــبــح 
 واحـــــــدة مــــن أكـــبـــر وأنـــجـــح 
ــــاضــــات عـــلـــى مــســتــوى  ــــري ال
الــفــرص  إن  وقـــــال  الـــعـــالـــم، 
مــن  اآلن  ــــحــــة  بــــــــدت  ســــان
لكرة  أفــضــل  مستقبل  أجـــل 

العالمية.  الطاولة 

الطاولة الدولية تستعرض نجاحات المهندي
في تقرير مطول على موقع االتحاد الدولي

متابعة - حسام نبوي: 

القدم  لكرة  األول  الفريق  اليوم  يستأنف 

ــنــادي الــســد تــدريــبــاتــه بــعــد حــصــولــه على  ب

أجل  من  فقط  أمس  التدريبات  من  راحــة 

الــتــقــاط األنـــفـــاس وإعـــــادة االســتــشــفــاء قبل 

مــواصــلــة االســتــعــداد بــقــوة لــعــودة مباريات 

الــــدوري مــن جــديــد، خــاصــة أن الــســد في 

الــصــفــوف  مكتمل  يعتبر  الــحــالــيــة  الــفــتــرة 

بــعــد انــتــظــام الــدولــيــيــن، بــخــالف األمــاكــن 

الــشــاغــرة لــرحــيــل عـــدد مــن العــبــيــه والــتــي 

بــدالء  مــع  للتعاقد  الــســداويــة  اإلدارة  تسعى 

لهم خالل الفترة المقبلة. ويواصل الفريق 

السداوي استعدادته بقوة وحماس وحرص 

اللياقة  معدالت  زيــادة  على  الفني  الجهاز 

على  أيــضــا  التركيز  مــع  لالعبين،  البدنية 
تدريبات الكرة والتي شهدت حماسا وندية 
العمق  من  المرمى  على  اللعب  في  خاصة 
واألطراف، وتنوع الهجمات لتفعيل الناحية 
الــهــجــومــيــة بــشــكــل جــيــد خـــالل الــمــبــاريــات 

المقبلة. 
استقر  قــد  للفريق  الفني  الجهاز  وكــان 
عــلــى خـــوض الــفــريــق لــمــبــاراتــيــن وديــتــيــن 
استعداداً  والشمال،  صالل  أم  فريقي  أمام 
الــشــهــر  نــهــايــة  الــنــجــوم  دوري  الســتــكــمــال 

الجاري.
ومــن الــمــقــرر أن يــواجــه الــزعــيــم فريق 
تكون  أن  على  الجمعة،  غد  بعد  صــالل  أم 
ـــوديـــة الــثــانــيــة أمــــام فـــريـــق الــشــمــال في  ال

السادس عشر من الشهر الجاري.

ستقام األحد المقبل بدالً من بعد غد الجمعة

الدوحة- [:

الوكرة  فريقي  في  الكرة  جهازا  اتفق 
الودية  الــمــبــاراة  تأجيل  على  والشحانية 
ساعة،   ٤٨ لــمــدة  بينهما  عليها  المتفق 
يوليو   ١٢ المقبل  األحــد  ستقام  وبالتالي 
تقام  أن  على  الجمعة  غد  بعد  من  بــدالً 
في نفس المكان بالملعب الفرعي لنادي 
الوكرة. وجاء هذا القرار بسبب عدم توافر 
طواقم تحكيمية في يوم الجمعة إلدارة 
الطرفان  فضل  وبالتالي  الــمــبــاراة  هــذه 
الفنية  المكاسب  أكبر  لتحقيق  تأجيلها 
وتشكل  الــمــواجــهــة.  هـــذه  مــن  الممكنة 

هذه المباراة أولى الوديات التي يخوضها 

الستئناف  تحضيراته  فترة  في  الــوكــرة 

الدوري، على أن يخوض مباراته الودية 

المرخية  فريق  أمــام  واألخــيــرة  الثانية 

أسبوع  قبل  أي  الجاري   ١٧ الجمعة  يوم 

واحــــد مـــن عــــودة مــنــافــســات الــبــطــولــة. 

الــمــبــاراة  مــوعــد  فــي  التغيير  على  وبــنــاء 

الـــوديـــة األولــــى قـــرر الـــمـــدرب األســبــانــي 

موعد  تأجيل  لوبيز  ماركيز  بارتلومي 

لالعبيه  يمنحها  التي  القصيرة  الــراحــة 

من أول  لتكون اليوم األربعاء بدالً  أيضاً 

أمس االثنين، وبالتالي سيستأنف الفريق 

الوكراوي تدريباته مساء غد الخميس.

تأجيل ودية الوكرة والشحانية
الدوحة - [:

أعـــلـــن اتـــحـــاد الـــكـــرة عـــن تــعــديــالت 
فـــي جــــدول مــنــافــســات الــقــســم الــثــالــث 
ــــذي  ال الـــثـــانـــيـــة  الـــــدرجـــــة  دوري  مــــن 
مـــن الــمــنــتــظــر أن يــنــطــلــق فـــي الـــرابـــع 
شملت  حــيــث  الــمــقــبــل،  أغــســطــس  مـــن 
الــتــعــديــالت مــواعــيــد فــي الــجــولــتــيــن ١٩ 
و٢٠ حــيــث أصــبــح مــن الــمــقــرر إقــامــة 
مــبــاريــات الــجــولــة الـــــ١٩ يـــوم األربـــعـــاء 
الـــخـــمـــيـــس  مـــــن  بـــــــدال  أغــــســــطــــس   ١٢
بــنــفــس الــمــبــاريــات ونــفــس الــتــوقــيــتــات 
أيضا  ينطبق  األمـــر  وهـــذا  والــمــالعــب، 
عــلــى الــجــولــة الــــ٢٠ الــتــي تــقــدمــت يوما 
بدال  أغسطس   ١٧ االثنين  لتقام  واحــدا 

١٨ أغسطس.  يذكر أنه تم  من الثالثاء 
الفحوصات  مواعيد  عن  أيضا  اإلعــالن 
سيخضع  التي  كورونا  لفيروس  الطبية 
في  الــثــانــيــة  الـــدرجـــة  دوري  فـــرق  لــهــا 
إطــــار الــمــرحــلــة األولــــى لــالســتــعــدادات 
من  حيث  الدوري،  باستئناف  الخاصة 
للفحص  الــحــكــام  يخضع  أن  المنتظر 
يوليو   ٩ الموافق  المقبل  الخميس  يــوم 
ستخضع  حــيــن  فـــي  إقــامــتــهــم  بــفــنــدق 
الجمعة  يــوم  للفحص  الخمسة  الــفــرق 
بــفــنــدق جـــرانـــد حـــيـــاة مــقــر إقــامــتــهــم 
في  معيذر  فريق  مع  البداية  وستكون 
الخريطيات  يليه  التاسعة،  الساعة  تمام 
الساعة ١٠ ثم مسيمير ١١ والشمال ١٢ 

ظهرا. الواحدة  في  والمرخية 

الثانية ــدرجــة  ال جـــدول  فــي  تــعــديــالت 
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ــــات  ــــخــــاب ــــت ــــد لـــجـــنـــة االن ــــي ــــــجــــــدل ب ـــــد مــــــن الـــــمـــــفـــــاجـــــآت.. وحـــــســـــم ال ـــــزي األجـــــــــــــواء تـــشـــيـــر إلــــــــى م

سهيــلة آل حـــارب تُخطط لـرئـاسة العـربي  
جدل قانوني حول ترشح أول سيدة لخوض التجربة االنتخابّية بأنديتنا

ــرئــاســة ــل ل الـــُمـــرتـــقـــب  ــي  ــح ــرش ت وراء  الــــنــــادي  خـــدمـــة  ـــي  ف ــي  ــت ــب رغ حــــــارب:  آل 

متابعة - رجائي فتحي: 

عــضــو  حـــــــــارب،  آل  ســـهـــيـــلـــة  ـــنـــت  أعـــل

الــجــمــعــيــة الــعــمــومــيــة بــالــنــادي الــعــربــي، 

عـــن عــزمــهــا الـــتـــرشـــح لـــرئـــاســـة الـــنـــادي 

المرتقبة  االنتخابات  خــوض  خــالل  مــن 

وذلـــك قــبــل أيـــام مــن فــتــح بــاب الترشح 

رسمياً والمحّدد له يوم ١٨ يوليو الجاري 

ــــام . وســهــيــلــة  ويــســتــمــر لــمــدة عــشــرة أي

نيتها  تعلن  عرباوية  شخصية  ثالث  هي 

أعلن  أن  بعد  وذلــك  االنــتــخــابــات  خــوض 

بن  خليفة  الشيخ  سعادة  الحالي  الرئيس 

جبر آل ثاني عن ترشحه ومعه عبد اهللا 

رئيس  نائب  وكذلك  نائباً  الهتمي  جمعه 

السليطي  العزيز  عبد  السابق  الكرة  جهاز 

ومعه فهد عبد اهللا المال نائباً. 

سيدة  أول  حـــارب  آل  سهيلة  وتعتبر 

األنــديــة  فــي  التجربة  هــذه  خــوض  تــقــّرر 

الـــقـــطـــريـــة وهـــــي بــمــثــابــة مـــفـــاجـــأة فــي 

الوسط الرياضي ولكنه سبق أن حضرت 

الــجــمــعــيــة الــعــمــومــيــة لــلــنــادي مـــن قبل 

هي  وبالتالي  المناقشات  فــي  وشــاركــت 

معروفة لدى العرباوّية. 

أشــارت  قد  وكانت [ * 

سوف  االنتخابات  أن  إلى  أمس  عدد  في 

ظل  في  قائمتين  من  أكثر  دخــول  تشهد 

خوض  فــي  الكثيرين  عند  رغــبــة  وجـــود 

بأهمية  دائــمــاً  تحظي  الــتــي  االنــتــخــابــات 

كــبــيــرة عــنــد الــجــمــيــع لـــوجـــود رغــبــة في 

خــدمــة الــــنــــادي.  وتــقــف عــقــبــة قــانــونــيــة 

للرئاسة  حــارب  آل  سهيلة  تــرشــح  أمــام 

سنوات  ثــالث  تكمل  لم  أنها  في  وتتمثل 

على عضويتها بالنادي حيث إنها التحقت 

وحضرت   ٢٠١٨ نوفمبر   ١٨ يوم  رسمياً 

الــجــمــعــيــة الــعــمــومــيــة الـــعـــاديـــة الــســابــقــة 

للنادي. 

ترشحها  أن  يــؤكــد  آخــر  رأي  وهــنــاك 

قانوني لكونها سددت الرسوم عن السنة 

المالية ٢٠١٨ /   ٢٠١٩ والتي تنتهي في ٣١ 

مايو ٢٠١٩ ثم السنة الثانية ٢٠١٩ /   ٢٠٢٠ 

والتي انتهت في ٣١ مايو ٢٠٢٠ ثم السنة 

الثالثة لها على العضوية والتي بدأت في 

مايو   ٣١ حتى  وتستمر  الماضي  يونيو   ١

ــعــام الــمــقــبــل وبــالــتــالــي تــكــون هي  مــن ال

عضوة مسّددة لثالث سنوات بالنادي. 

تتضح  ســـوف  وذاك  الــــرأي  هـــذا  ومـــع 

الـــصـــورة عــنــدمــا يــتــم فــتــح بـــاب الــتــرشــح 

عدمه  مــن  االنتخابات  لخوض  وتتقدم 

بالمرشحين  الخاّصة  األوراق  فحص  ثم 

القوائم  العتماد  العضوية  لجنة  ِقبل  من 

الثقافة  وزارة  إلـــى  ورفــعــهــا  عــدمــه  مــن 

والــريــاضــة التــخــاذ الـــقـــرار الــنــهــائــي في 

لخوض  ترشحهم  وقانونية  المرشحين 
لما تقّدمه لجنة شؤون  االنتخابات وفقاً 

واالنتخابات.  العضوية 
من  المقبلة  األيــام  الــصــورة  وستتضح 
جـــانـــب الـــعـــديـــد مـــن األشــــخــــاص الــذيــن 
يرغبون في التقدم لخوض االنتخابات ال 
لتحديد  الوقت  أمامهم  زال  ما  أنه  سيما 
غلقه  أو  الترشح  باب  فتح  مع  سواء  ذلك 
العمومّية  الجمعية  موعد  حتى  وكذلك 
فترة  وهــي  يوماً   ٥١ عليها  يتبقى  والتي 

بالقصيرة.  ليست 
حارب:  آل  سهيلة  قالت  جانبها  ومن 
سعيدة باالستعداد لخوض هذه التجربة 
الــتــي تــأتــي مــن رغــبــتــي فــي خــدمــة هــذا 
الـــكـــيـــان الــكــبــيــر صـــاحـــب الــجــمــاهــيــريــة 

الكبيرة.  والشعبية 
االنتخابات  بخوض  قراري  وأضافت: 
يــأتــي بــعــد الــتــشــاور مــع عــدد مــن أعــضــاء 
البعض  رغبة  عند  نــزوالً  وكذلك  النادي 
وأنــا  الكيان  هــذا  لخدمة  أتــرشــح  أن  فــي 
أن  وأتمّنى  التحدي  هذا  لخوض  جاهزة 
أوفق في التجربة وأن أساهم في نهضة 
الشعبّية  وصــاحــب  الــكــبــيــر  الـــنـــادي  هـــذا 

األولى في قطر.

متابعة - أحمد سليم:

تقّدم سعادة الشيخ الدكتور 
الرحمن  عبد  بن  عبدالعزيز 
آل ثاني الرئيس األسبق لنادي 
تــرشــحــه  بـــــــأوراق  صــــالل  أم 
النادي  لرئاسة  رسمي  بشكل 
-٢٠٢٠ االنــتــخــابــّيــة  ـــلـــدورة  ل
الـــيـــوم  فـــــي  وذلــــــــك   ،٢٠٢٤
األخير قبل غلق باب الترشح 
النتخابات النادي، المقّرر أن 
المقبل  أغــســطــس   ١٢ تــجــرى 
خــــالل الــجــمــعــيــة الــعــمــومــيــة 
لـــلـــنـــادي النـــتـــخـــاب الــرئــيــس 

ونائب الرئيس.
عبدالعزيز  الشيخ  واخــتــار 
بــــن عـــبـــد الــــرحــــمــــن، ضــمــن 
قائمته الشيخ تميم بن محمد 
الحالي  الرئيس  نائب  ثاني  آل 
بالنادي  الكرة  جهاز  ورئيس 
قائمته  ضمن  للرئيس  نــائــبــاً 
الـــتـــي اكــتــســت صــفــة الــتــوافــق  
بالقائمة  الترشح  بــاب  ليغلق 
الــوحــيــدة.  وكــان الشيخ حمد 
بــن نــاصــر آل ثــانــي قــد أعلن 
اعتذاره عن عدم الترشح في 
لظروف  المقبلة،  االنتخابات 
خاصة مؤكداً في حوار خاص 
أن   * لــــــــــــــــ[ 
قــــراره نــهــائــي ال رجــعــة فيه. 
 *  ] وكــــــانــــــت 
قــد أشــــارت إلـــى تــرشــح أكثر 

ــنــادي في  مــن اســـم لــقــيــادة ال

الفترة المقبلة في عدد األحد 

الشيخ  وكان  الجاري،  يوليو   ٥

عبدالرحمن  بــن  عبدالعزيز 

من أبرزهم، كما أشارت في 

عددها الــصــادر أمــس إلــى أن 

بن  عبدالعزيز  الشيخ  سعادة 

عــبــدالــرحــمــن ســــوف يــتــقــّدم 

ومعه  أمــس  ترشحه  بـــأوراق 

الــشــيــخ تــمــيــم بــن مــحــمــد في 

ليأتي  الرئيس،  نائب  منصب 

تــرشــيــح الــشــيــخ عــبــدالــعــزيــز 

خبر  ليميز  عبدالرحمن  بــن 

[ * الذي نشر 

فــي عــدد أمـــس. ويــعــّد الشيخ 

عبدالرحمن  بــن  عبدالعزيز 

مؤسس نادي أم صالل، حيث 

إدارتـــه  لمجلس  رئــيــســاً  عــمــل 

الفترة  خــالل  عــامــاً   ١٢ لمدة 

كما   ،٢٠١٥ وحتى   ١٩٩٤ من 

مركز  إدارة  مــجــلــس  تــــرأس 

عاماً   ١٩ لمدة  بـــرزان  شباب 

الشبابية  الــمــراكــز  مــن  وهـــو 

الــــمــــمــــّيــــزة والــــمــــبــــدعــــة كــمــا 

الحسنة  لــلــنــوايــا  ســفــيــراً  عــمــل 

في  المتحدة  األمــم  بمنظمة 

العمل اإلنساني األممي وتولي 

الــعــديــد مـــن الــمــنــاصــب على 

مستوى العمل اإلنساني.

كل الدعم للرئيس الجديد

مـــــن جـــهـــتـــه أكــــــد ســـعـــادة 

الشيخ حمد بن ناصر آل ثاني 

رئيس نادي أم صالل الحالي 

الــداعــمــيــن  أول  ســيــكــون  أنـــه 

لـــســـعـــادة الــشــيــخ عــبــدالــعــزيــز 

ثــانــي  آل  عـــبـــدالـــرحـــمـــن  بــــن 

الـــمـــرشـــح لـــرئـــاســـة نـــــادي أم 

له  الدعم  كل  وتقديم  صــالل 

مـــن أجــــل مـــســـاعـــدة الــفــريــق 

على العودة لمكانته الطبيعية 

كمنافس قوي مع الكبار.

وقـــــــــــال رئــــــيــــــس الــــــنــــــادي 

الحالي: إن الشيخ عبد العزيز 

غريباً  ليس  عبدالرحمن  بــن 

له  سبق  فقد  صــالل  أم  على 

قيادة النادي في فترة سابقة 

الفريق  عــن  الكثير  ويــعــرف 

على  حـــريـــضـــاً  وكـــــان دائــــمــــاً 

مــتــابــعــة الــفــريــق فـــي الــفــتــرة 

الخبرات  ويمتلك  الماضية، 

الطموحات  لتحقيق  الكبيرة 

ـــتـــوفـــيـــق فــي  ـــى لـــــه ال ـــمـــّن ـــت ون

الـــمـــرحـــلـــة الــمــقــبــلــة. وأشـــــار 

قائالً:  ناصر  بن  حمد  الشيخ 

للدورة  الترشح  بعدم  قراري 

ظــروف  بسبب  يــأتــي  المقبلة 

عن  أبتعد  لن  ولكنني  خاصة 

الفريق خاصة أن عالقتي بأم 

بالمناصب  ترتبط  ال  صــالل 

ونسعى جميعاً لخدمة النادي 

والطموحات  اآلمال  وتحقيق 

وبـــالـــتـــالـــي ســنــكــون داعــمــيــن 

لـــلـــشـــيـــخ عــــبــــدالــــعــــزيــــز بــن 

عبدالرحمن بكل قوة.

التــوافــق شعــار انتخــابــات أم صــالل 
رسمياً.. عبدالعزيز بن عبد الرحمن الرئيس الُمقبل

أغسطس  ١٢ العمومية  بالجمعية  والتزكية  للرئيس  نائباً  محمد  بــن  تميم   

صورة لما نشرته [ * أمس 

قــــدم الـــشـــيـــخ تــمــيــم بـــن مــحــمــد 
أم  نــــــادي  ـــيـــس  رئ ـــائـــب  ن ـــانـــي  ث آل 
الكرة  جهاز  ورئيس  الحالي  صالل 
والــمــرشــح لــمــنــصــب نــائــب الــرئــيــس 
فـــي االنـــتـــخـــابـــات الــمــقــبــلــة الــشــكــر 
ثاني  آل  ناصر  بن  حمد  الشيخ  إلى 
الجهد  على  الــحــالــي  الــنــادي  رئــيــس 
الــكــبــيــر الــــذي بـــذلـــه فـــي الــســنــوات 

الــمــاضــيــة لــالرتــقــاء بــفــريــق صــقــور 
ـــــــرزان، وقــــال:»بــــذلــــنــــا قـــصـــارى  ب
وتحقيق  بــالــنــادي  االرتــقــاء  جــهــدنــا 
افـــــضـــــل الــــنــــتــــائــــج بـــــالـــــرغـــــم مـــن 
ونتمنى  واجهاتنا،  التي  الصعوبات 
المرحلة  بتخطي  للفريق  االفضل 
الـــصـــعـــبـــة الــمــتــبــقــيــة فــــي الــــــدوري 
الــمــوســم  فـــي  األفـــضـــل  يـــقـــدم  وأن 

لمقبل.» ا
الشيخ  النادي  رئيس  نائب  وهنأ 
على  عــبــدالــرحــمــن  بــن  عــبــدالــعــزيــز 
إلى  مشيرا  النادي  لرئاسة  ترشحه 
كما  الـــنـــادي  عــلــى  غــريــبــا  لــيــس  أنـــه 
أنـــه كـــان داعـــمـــا لــلــفــريــق ويــمــتــلــك 
خــبــرات كــبــيــرة، ونــتــمــنــى الــتــوفــيــق 

المقبلة. المرحلة  في 

الشيخ تميم بن محمد: نسعى دائماً لألفضل

خليفة بن ثامر للرئاسة والشمالن نائباً له

نبوي:  - حسام  متابعة 

أكــــــــــد نــــــاصــــــر الــــــفــــــضــــــالــــــة، رئــــيــــس 
شـــــؤون الــعــضــويــة واالنـــتـــخـــابـــات بــنــادي 
الترّشح  بــاب  غلق  تــّم  أنــه  الخريطيات، 
الرئيس  ونــائــب  الــنــادي  رئــيــس  لمنصبي 
بعد انــتــهــاء الـــدوام الــرســمــي أمـــس، وأنــه 
تــقــدمــت قــائــمــة واحـــــدة لــلــتــرشــح وهــي 
قــائــمــة ســـعـــادة الــشــيــخ خــلــيــفــة بـــن ثــامــر 
عبد  وجــمــال  الــرئــيــس  لمنصب  ثــانــي  آل 
المؤسسين  األعــضــاء  أحـــد  الــشــمــالن  اهللا 
لمنصب نائب الرئيس، وذلك بعد اعتذار 
الــدكــتــور هـــادي جــار اهللا الــبــريــدي نائب 
مجدداً  الترشح  عــدم  عــن  الــنــادي  رئيس 
الدورة  النتخابات  الرئيس  نائب  لمنصب 
ترشح  إن  وقــال   .٢٠٢٠/  ٢٠٢٤ الــجــديــدة 
بعد  جــاء  ثــامــر  بــن  خليفة  الشيخ  قائمة 
نقاش مستفيض وتشاور بين كبار أعضاء 
النادي المؤسسين الذين رأوا أن مصلحة 
بن  خليفة  الشيخ  مواصلة  تتطلب  النادي 
ثــامــر لــرئــاســة الـــنـــادي لـــــدورة جــديــدة. 

الــجــديــر بــالــذكــر أن الــخــريــطــيــات حــدد 
أغسطس   ١١ الــثــالثــاء  يــوم  مــســاًء  السابعة 
العمومية  الجمعية  النعقاد  موعداً   ٢٠٢٠
فيها  يناقش  حيث  النادي،  بمقر  العادية 
انتخاب  أبــرزهــا  الــمــواضــيــع    مــن  العديد 
ـــائـــب رئـــيـــس الــــنــــادي لـــلـــدورة  رئـــيـــس ون
لجنة  وتشكيل   ،٢٠٢٠/  ٢٠٢٤ االنتخابّية 
شـــؤون الــعــضــويــة واالنــتــخــابــات واعــتــمــاد 
الـــخـــطـــة االســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــتـــي يــقــّدمــهــا 

الرئيس،  

قائمة واحدة في انتخابات الخريطيات

أول قائمة تترشح لالنتخابات الُمقبلة

السادة يتقّدم لرئاسة الشمال
متابعة - حسام نبوي: 

أمس  الــســادة  اهللا  عبد  إبــراهــيــم  تــقــّدم 
بـــــأوراق تــرّشــحــه لــرئــاســة نــــادي الــشــمــال 
ومــعــه عــبــد اهللا شــمــســان الـــســـادة نــائــبــاً، 
بالترشح  تقوم  قائمة  أول  بذلك  ليكون 

في  الجميع  أمــام  الباب  فتح  منذ 
يــزال  وال  يــولــيــو،  مــن  األّول 

الـــبـــاب مــفــتــوحــاً أمــــام من 
حتى  الترشح  في  يرغب 
ــتــهــاء الــــــدوام الــرســمــي  ان

يوم السبت الُمقبل. 
السادة  إبراهيم  بتقّدم 

بأوراق ترشحه لالنتخابات 
تــــكــــون قــــد بـــــــدأت الــمــعــركــة 

أن  المتوقع  ومن  بالفعل،  االنتخابّية 
باب  غلق  قبل  المقبلة  القليلة  األيام  تشهد 
الترشح يوم السبت ظهور أكثر من قائمة 
أخـــــرى، حــيــث تــتــجــه الــنــّيــة لـــدى محمد 
عيسى المهيزع بتقّدم أوراق ترشحه على 
نائباً  الكبيسي  علي  ومعه  الرئيس  منصب 
حتى  سينتظر  أنه  معلومات  هناك  أن  إال 

الترشح  باب  غلق  قبل  األخيرة  اللحظات 

للتقدم بأوراق ترشحه بعد ترتيب األمور 

منافساً  ســيــكــون  أنــه  وضــمــان  تــام  بشكل 

الترتيب  خــالل  مــن  االنتخابات  فــي  قــويــاً 

وهــنــاك  الــعــمــومــيــة،  الجمعية  أعــضــاء  مــع 

ثاني  آل  بــدر  بــن  خــالــد  الشيخ  قائمة 

ومــعــه فــهــاد الــيــامــي رئــيــســاً، 

الـــــذي أعـــلـــن عـــن خــوضــه 

حتى  أنه  إال  لالنتخابات 

رسمياً،  يتقدم  لم  اآلن 

عــن عزم  وتـــردد أيــضــاً 

الكعبي  شــاهــيــن  نــاصــر 

الـــمـــديـــر الـــتـــنـــفـــيـــذي عــن 

خــــوض االنـــتـــخـــابـــات ومــعــه 

حــمــد عــبــد اهللا الــنــعــيــمــي نــائــبــاً، 

ومـــن جــانــبــه أكـــد نــاصــر عــجــالن الكعبي 

نائب رئيس النادي أنه حتى اآلن لم يتقدم 

عبد  إبراهيم  فقط  واحــدة  قائمة  إال  أحد 

شــمــســان  اهللا  وعـــبـــد  رئــيــســاً  الـــســـادة  اهللا 

مفتوح  الــبــاب  وإن  للرئيس  نــائــبــاً  الــســادة 

أمام الجميع للتقّدم لالنتخابات. 

بالترشح  تقوم  مة 
في لجميع 

يــزال  
من 

تى 
ــي

دة 
بات 

مــعــركــة 
أن المتوقع ن

خ الشيخ  قائمة 

ومــعــه ف

الـــــذ

لال

اآل

وت

نــا

الـــم

خــــوض

حــمــد عــبــد
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ـــخـــطـــر  ـــــــــــرة ال الــــــــخــــــــور.. فــــــي دائ

متابعة - بالل قناوي:

 لم تفلح المحاوالت التي بذلها نادي 
االبتعاد  أجــل  مــن  الموسم  هــذا  الــخــور 
ـــهـــبـــوط الــتــي  عــــن مـــعـــركـــة الـــبـــقـــاء وال
مواسم،  عدة  منذ  دّوامتها  في  يعيش 
وكل  مــرة  كل  عــادة  منها  ينجو  والتي 
مــوســم فــي الــلــحــظــات األخـــيـــرة وفــي 
دوري  عمر  مــن  المصيرية  الــجــوالت 
حتى  الــخــور  يـــزال  فــال   ،QNB نــجــوم
اآلن وخالل هذا الموسم وكعادته في 
للهبوط،  مــرشــًحــا  األخـــيـــرة  الــمــواســم 
صــحــيــح أنــــه يــحــتــل الـــمـــركـــز الــعــاشــر 
صالل،  أم  عن  فقط  األهـــداف  بفارق 
والــصــراع  للغاية،  صعب  موقفه  لكن 
بينه وبين أم صالل ربما يستمر حتى 
الجولة األخيرة من أجل الهروب من 
الصراع  يستمر  وقد  الفاصلة،  المباراة 
المرّشح  الشحانية  بين  وأيًضا  بينهما 

األول للهبوط للمباشرة.
البقاء  مــع  وصــراعــه  الــخــور  معاناة   
الموسم،  هــذا  مبكًرا  بـــدأت  والــهــبــوط 
ــــى  حــيــث اســتــقــر مـــن الــــجــــوالت األول
رغم  اآلن،  وحتى  العاشر  المركز  في 
االســتــقــرار الـــذي سيطر عــلــى جــهــازه 

الــفــنــي بــقــيــادة عــمــر نــجــحــي مـــدرب 
من  أكثر  المهمة  تولى  الــذي  الطوارئ 
مرة بشكل مؤقت، وحصل على الثقة 
الحالي،  الموسم  بــدايــة  األولـــى  للمرة 
اآلن  وحــــتــــى  حـــظـــي  نـــجـــحـــي  أن  بــــل 
اإلدارة  ومجلس  الــنــادي  وثــقــة  بــدعــم 
ورغــم  العاشر  للمركز  الــتــراجــع  رغــم 
من  الفريق  يواجهها  الــتــي  الصعوبات 
للمرة  الهبوط  وعــدم  االستمرار  أجــل 
األولى إلى الدرجة الثانية بعد أن صعد 
منذ زمن بعيد إلى دوري الكبار وكان 
ـــا وشــهــد عــصــوًرا  مــنــافــًســا جــيــًدا وقـــويً
ذهــبــيــة أبــرزهــا عــلــى اإلطــــالق موسم 
الـــــدوري  ثـــالـــث  حــقــق  عــنــدمــا   ،٢٠٠٥

األولــى  للمرة  العهد  ولــي  بكأس  وفــاز 
واألخيرة في تاريخه.

الجهاز  على  يقتصر  لم  االستقرار   
إلــى  امــتــد  لكنه  نجحي  بــقــيــادة  الــفــنــي 
منهم  عــدد  استمر  حيث  المحترفين 
مــع الــفــريــق، ومــع ذلــك جـــاءت الــريــاح 
والفرسان،  الخور  سفن  تشتهي  ال  بما 
النتائج  تحقيق  الــفــريــق  يستطع  فــلــم 
كما  الــتــواجــد  يستطع  ولـــم  الــمــرجــوة، 
منافًسا  وظل  األمان،  منطقة  في  كان 

أساسًيا على البقاء وعدم الهبوط.
انتصارات   ٣ ســوى  الخور  يحقق  لم 
فــــي ١٧ مـــــبـــــاراة وهــــــو رقــــــم ضــئــيــل 
في  الخسارة  وتلقى  للغاية،  ومتواضع 

وخالل  مــرات،   ٥ وتــعــادل  مباريات   ٩
 ١٩ الــفــريــق  ســّجــل  اآلن  حتى  مــشــواره 

هدًفا واهتزت شباكه ٢٧ مرة.
الُمرضية  غير  النتائج  هــذه  رغــم   
ألهل الخور إال أنه البد من االعتراف 
بــــأن الــفــريــق يـــقـــّدم عـــروًضـــا جــيــدة، 
عــلــى  واألداء  ـــعـــب  ـــل ال فـــــي  ويــــتــــفــــوق 
الــمــنــافــســيــن، لــكــن مــشــكــلــتــه الــدائــمــة 
وأيًضا  الهجومي،  اإلخفاق  في  متمثلة 
من  حرمته  القاتلة  الدفاعية  األخطاء 
كــان  الــتــي  االنــتــصــارات  بــعــض  تحقيق 
عليها  حصل  كــان  لو  والتي  يستحقها، 
وبعيًدا  األمــان  منطقة  في  اآلن  لكان 

عن صراع البقاء والهبوط.

ــــــــة عــــــــــن مـــــنـــــطـــــقـــــة األمــــــــــــــان  ــــــــاق ــــــــش ـــــــحـــــــث ال ـــــــب ــــــــق يــــــــــواصــــــــــل رحـــــــــلـــــــــة ال ــــــــري ــــــــف ال

ــــهــــم  ــــرفــــي ــــــم الـــــفـــــنـــــي ومــــحــــت ــــــازه ــــــه ـــــــرار ج ـــــــق ـــــــت ــــــًرا رغــــــــــم اس ــــــي ــــــث ــــــــوا ك ــــــــان ـــــــان ع ـــــــرس ـــــــف ال

  المباريات المتبقية للخور

التوقيتالملعبالمباراةالجولةالتاريخ

١٩:٠٠ السد السد – الخور ٢٥١٨  يوليو 

١٦:٣٠الجنوب الخور – الوكرة ٢١٩ أغسطس

١٦:٣٠الجنوبالغرافة – الخور٧٢٠ أغسطس

-يُحّدد الحقًاالدحيل – الخور ١٣٢١و١٤و١٥ أغسطس

-يُحّدد الحقًاالخور - الشحانية٢٠٢٢و٢١و٢٢ أغسطس

 مقارنة بين أرقام الخور (الموسم الماضي والحالي)

نقاطصافيأهدافهزيمةتعادلفوزلعبالمركزالموسم

عليهله

١٤-٢٠٢٠١٠١٧٣٥٩١٩٢٧٨

١٢-٢٠١٩١١١٧٣٣١١١٦٣٤١٨

 مــواجهـــات ثقيلة تنتظـــر الخــور
المتبقية  الخمس  الــجــوالت  فــي  الــخــور  مهمة  تبدو   
حيث  صــالل،  أم  من  بكثير  أصعب  الــدوري  عمر  من 
ســيــلــتــقــي فــيــهــا مـــع ٣ مـــن أقــــوى فـــرق الـــــدوري وهــي 
الــدحــيــل الــمــتــصــّدر والـــســـد حـــامـــل الــلــقــب حــتــى اآلن 
وصــاحــب الــمــركــز الــثــالــث، والــغــرافــة الــرابــع باإلضافة 
إلى كل ذلك فهناك مباراة مصيرية مع أحد منافسيه 
المباشرين وهو فريق الشحانية. الخور يعود الستكمال 
الجولة  فــي  الــســد  مــع  للغاية  صعبة  بمواجهة  الـــدوري 
الــثــامــنــة عـــشـــرة، ثـــم فـــي الــجــولــة الــتــاســعــة عــشــرة مع 
الوكرة، وفي الجولة العشرين يلتقي مع الغرافة، وفي 
الجولة ٢١ سوف يصطدم بالدحيل، وأخيًرا في الجولة 

٢٢ مع الشحانية.

 فارق األهداف فرصة جيدة للفرسان

 عمر نجحي واالستمرار في البقاء 

 مــثــلــمــا يــمــلــك أم صــــالل صــاحــب 
ــــدوري،  ــــال ــــحــــادي عـــشـــر ب الـــمـــركـــز ال
٣ فـــرص لــلــبــقــاء وعــــدم الــهــبــوط إلــى 
الدرجة الثانية، يملك أيًضا الخور نفس 
الــفــرص كــونــه مــتــســاويـًـا مــع أم صالل 
فارق  في  الخور  ويتفوق  النقاط،  في 
األهداف التي قد تكون الُمنقذ والسبب 
في البقاء إذا استمر التعادل في النقاط 
قائًما بينه وبين أم صالل حتى نهاية 
األهداف  فارق  يكون  قد  لكن  الدوري 
جولة  أي  في  الخور  تعثر  إذا  قيمة  بال 
وأي مباراة من المباريات المتبقية ولو 
باالنتصار  صالل  أم  وتفوق  بالتعادل، 

في أي مباراة من مبارياته المتبقية.

يمتلكها  الـــتـــي  األولــــــى  والـــفـــرصـــة   
الـــخـــور لــلــهــروب مـــن الــهــبــوط تتمثل 
ــتــعــاد عـــن الــمــركــز الــثــانــي عشر  بــاالب
المباشر،  الــهــبــوط  لــيــتــفــادى  واألخــيــر 
والــــفــــرصــــة الـــثـــانـــيـــة تــحــقــيــق بــعــض 
القفز  على  تساعده  التي  االنــتــصــارات 
لــمــركــز أفــضــل مــن الــعــاشــر واالبــتــعــاد 
عن شبح المباراة الفاصلة إذا ما تراجع 
لــلــمــركــز الــــحــــادي عـــشـــر، والــفــرصــة 
استمراره  في  تتمثل  واألخيرة  الثالثة 
بفارق  ولو  الحالي  العاشر  مركزه  في 
األهداف، وبالتالي الهروب تماًما من 
وصيف  مــع  الفاصلة  الــمــبــاراة  خــوض 

الدرجة الثانية.

 يــمــلــك عــمــر نــجــحــي 

مـــــــدرب الــــخــــور خـــبـــرة 

جــــــيــــــدة بــــالــــلــــعــــب فـــي 

 ،QNB نــــجــــوم  دوري 

ويــــمــــلــــك خـــــبـــــرة أكـــبـــر 

فريقه  إدارة  فــي  أيــًضــا 

خــــــالل مـــعـــركـــة الـــبـــقـــاء 

أن  بـــــعـــــد  والـــــــهـــــــبـــــــوط، 

نــجــح مـــن قــبــل وخـــالل 

للفريق  المؤقتة  اإلدارة 

ـــحـــقـــيـــق الــــنــــجــــاح  فــــــي ت

بــالــجــوالت األخــيــرة في 

الماضية  المواسم  بعض 

مـــن إنـــقـــاذ الــفــريــق من 

الــــهــــبــــوط والـــــبـــــقـــــاء مــع 

ـــكـــبـــار.  ربـــمـــا يــخــتــلــف  ال

األمـــــــــر هــــــــذا الــــمــــوســــم 

ـــــعـــــض الـــــــشـــــــيء كـــــون  ب

نـــجـــحـــي تـــولـــى الــمــهــمــة 

مـــنـــذ الـــجـــولـــة األولـــــــى، 

ـــــق مـــنـــذ  ـــــفـــــري وقـــــــــــاد ال

بــدايــة االســتــعــداد، وكــان 

مستويات  يتوقع  الجميع 

ونــتــائــج أفــضــل واحــتــالل 

مــــركــــز مـــتـــقـــدم بـــعـــيـــًدا 

عـــن الـــقـــاع والـــمـــؤخـــرة. 

في  كثيًرا  يحتاج  نجحي 

الــمــرحــلــة الــقــادمــة إلــى 

الكروية  ذاكرته  تنشيط 

البقاء  صراع  في  خاصة 

إنقاذ  أجل  من  والهبوط 

والبقاء  كالعادة  الفريق 

مـــعـــه بـــــــدوري الـــنـــجـــوم 

وعـــــــــدم الـــــهـــــبـــــوط إلــــى 

ويعتبر  الثانية.  الدرجة 

التي  الــفــرق  مــن  الــخــور 

تــعــيــش اســــتــــقــــراًرا فــنــًيــا 

بعد الُمعاناة الكبيرة في 

الماضيين،  الــمــوســمــيــن 

 ٢٠١٩ حــيــث تــعــاقــد فــي 

مــــــع الــــتــــونــــســــي عــــــادل 

الــســلــيــمــي وبـــعـــد مـــرور 

تـــم  فـــــقـــــط  جــــــــــوالت   ٤

االســـتـــغـــنـــاء عـــنـــه، وفـــي 

مع  تعاقد   ٢٠١٨ موسم 

الـــفـــرنـــســـي بـــانـــيـــد وبــعــد 

تــم  جــــــــوالت   ٦ مــــــــرور 

االســـتـــغـــنـــاء عــنــه أيـــًضـــا، 

وفــــــــي كــــــل مــــــــرة كــــان 

مدرب  هو  دائًما  نجحي 

اإلنقاذ.

 استقرار كبير في المحترفين 
 بدأ الخور الموسم الحالي باستقرار 
كبير في المحترفين باستمرار الثالوث 
الــمــكــون مـــن الــلــبــنــانــي روبـــيـــر ملكي، 
وتعاقد  وتــيــاجــو،  فاغنر  والبرازيليين 
الفريق مع اثنين من المحترفين الجدد 
هما المغربي أحمد حموذان وإبراهيم 
قدما  والــلــذيــن  مدغشقر  العــب  أمـــادا 
وجودهما  وأثبتا  الفريق  مع  كبيًرا  أداًء 
بغض النظر عن النتائج غير المرضية 

التي حققها الفريق، وفي يناير الماضي 
استغنى  الــشــتــويــة  االنـــتـــقـــاالت  وخــــالل 
مع  وتعاقد  فاغنر  البرازيلي  عن  الخور 
لوكا  البرازيلي  السابق  الــريــان  مهاجم 
اآلن،  إلــى  جيدة  مستويات  قــّدم  الــذي 
عليهم  يعول  الذين  الالعبين  من  وهــو 
الخور ومدربه نجحي من أجل النجاح 
في اجتياز العقبات المتبقية والبقاء مع 

الكبار.

 تكشف حسابات وأوراق األندية قبل الجوالت الحاسمة للدوري (٣-١٢)
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ـــى  ـــه ـــت ــــد ان ــــعــــمــــي عـــــقـــــدي مــــــع ال
ماجد محمد يؤكد في حوار خاص لـ                                         :

عودة  ترى  كيف  ماجد  كابتن   •
النشاط ؟ 

- قرار مميز جًدا، وأنا سعيد جًدا 

والهواية  عملنا  وهذا  النشاط  بعودة 

التي نحبها، ومن الطبيعي أن يكون 

نــعــود للعب من  بـــأن  شــعــوًرا جــيــًدا 

المباريات  للعب  ومتحمس  جديد 

وهذا  الـــدوري  لمنافسات  ومشتاق 

شـــعـــور رائـــــع عـــنـــدي وعـــنـــد جــمــيــع 

الالعبين بعد فترة ليست قليلة من 

الغياب بسبب فيروس كورونا. 

التعليمات والحرص 
 • هـــل هــنــاك خـــوف مـــن هــذه 

العودة؟ 
قــلــق  أو  خـــــوف  أي  ـــوجـــد  ي ال   -

المباريات  لعب  أو  التدريبات  مــن 

والحمد  مرتين  للمسحة  وخضعنا 

المعسكر  أن  كما  طيبة  األمـــور  هللا 

كان  الكمبنسكي  فندق  في  المغلق 

لعودة  جيدة  بصورة  وجهزنا  رائًعا 

ـــاريـــات وصـــحـــيـــح فــــي بـــدايـــة  ـــمـــب ال

األزمـــــة كــــان هـــنـــاك خــــوف وقــلــًقــا 

العدوى  أو  بالفيروس  اإلصابة  من 

تطبيق  على  الجميع  حــرص  ولكن 

االحترازية  واإلجـــراءات  التعليمات 

نعود  أن  على  ســاعــدنــا  الــبــدايــة  مــن 

بصورة قوية ومتميزة. 

االلتحامات  من  تخشون  هل   •
التي تحدث في المباريات؟

- فــي بــدايــة أزمــــة كـــورونـــا كــان 

هـــنـــاك خــــوف وقـــلـــق مـــن الــجــمــيــع 

ولـــكـــن مــــع عــــــودة الـــــدوريـــــات فــي 

أوروبـــــا ورؤيــــة الــمــبــاريــات الــقــويــة 

أزال  األمـــــــر  هـــــذا  وااللــــتــــحــــامــــات 

وأكــــد  العـــــب  أي  عـــنـــد  خـــــوف  أي 

أن الــجــمــيــع عــلــيــه الــلــعــب بــكــل قــوة 

واالســتــمــتــاع بــذلــك دون خـــوف أو 

جديد  من  شوق  يوجد  وكذلك  قلق 

تكون  أن  تتخيل  أن  ولك  للمالعب 

بعيًدا عن عملك ثم تعود للعمل إنه 

شعور جميل ورائع في نفس الوقت.

 تجهيزات كافية 
 • هــل تـــرى فــتــرة الــتــجــهــيــزات 

الحالية كافية؟
ألكثر  إعـــداد  وهــي  جـــًدا  كافية   -

مــــن شـــهـــر ونـــصـــف بــالــنــســبــة لــنــا، 

حيث المعسكر  المغلق و التدريبات 

التدريبات  بدأنا  ثم  ومن  الفردية، 

الــجــمــاعــيــة ودخــلــنــا عــلــى مــرحــلــة 

الــمــبــاريــات الـــوديـــة ولــعــبــنــا مــبــاراة 

مــع الــغــرافــة والــكــل يــريــد أن يلعب 

ويـــؤدي وهـــذا أمــر جيد بـــدون أي 

خوف أو قلق. 

الرطوبة والحر فقط
ـــــــوجـــــــد خـــــــــــوف مـــن  • هـــــــــــل ي

اإلصابات ؟ 
- إطالًقا اإلصابات تحدث في أي 

وفترة  التدريبات،  في  حتى  وقــت 

والمشكلة  وكــافــيــة،  قــويــة  اإلعــــداد 

العالية  الــحــرارة  درجــات  في  فقط 

والرطوبة في األيام األخيرة، ولكن 

مالعب  في  تلعب  سوف  المباريات 

مــكــيــفــة، ولـــذلـــك أتـــوقـــع أن تــكــون 

قوية ومثيرة في نفس الوقت. 

فــي  فـــريـــقـــك  تــــــرى  وكــــيــــف   •
المرحلة المقبلة؟ 

- نحن جاهزون لتحدي الدوري 

أن  يمكن  مباريات  خمس  وأمامنا 

نــحــســن مـــن خــاللــهــا مـــركـــزنـــا في 

لكل  أن  ونــعــلــم  الــتــرتــيــب،  جــــدول 

على  قــادر  والفريق  أهميته  مركز 

مع  خــاصــة  أفــضــل  لمركز  الــذهــاب 

المدرب الحالي الذي أعطى إضافة 

كبيرة للفريق.  

مدرب ممتاز 
ـــــرى الـــتـــجـــديـــد مــع   • وكــــيــــف ت

نيبوشا ؟ 
- هـــو مــــدرب رائــــع يــتــعــامــل مع 

أعلى  عــلــى  نفسية  بــصــورة  الــفــريــق 

 ٦٠ يمثل  النفسي  والعامل  مستوى، 

يتميز  وهو  مدرب  أي  نجاح  من   ٪

نفتقده  كنا  الــذي  األمــر  وهــو  بذلك 

مــع الــمــدرب الــســابــق روبــيــن دي ال 

كل  مـــع  مــمــتــازة  بـــاريـــرا  وعالقته 

الــالعــبــيــن بــالــفــريــق بــاإلضــافــة إلــى 

يلعب  حيث  العالية  الفنية  الناحية 

لها  المناسب  بالتكتيك  مــبــاراة  كــل 

وأنا ال يمكن أن أقيم المدرب فيها 

ولكن أؤكد أنني أشعر بارتياح كبير 

الستمراره مع العميد . 

مــبــاريــات   ٣ لــعــب  تــــرى  هـــل   •
لعودة  الفريق  لتجهيز  كافية  ودية 

الدوري؟ 
العميد  لــعــودة  جــًدا  كافية  نعم   -

وأتمنى  المباريات  في  لألداء القوي 

أن نوفق في تحقيق ذلك . 

الباب مفتوح 
 • وماذا عن عقدك مع العميد ؟

- عقدي انتهى مع نهاية الموسم 

الــحــالــي وحــتــى اآلن لــم يــجــدد مع 

الفريق .

تــغــادر  أن  الــمــمــكــن  مـــن  هـــل   •
األهلي؟ 

العميد  مــع  بــوجــودي  سعيد  أنــا   -

ولـــه األولـــويـــة فـــي الــتــجــديــد حيث 

أشعر بارتياح كبير باللعب بصفوف 

التي  بالمجموعة  وكــذلــك  الــفــريــق 

تــلــعــب لــلــفــريــق وأتــمــنــى أن نــقــدم 

الباب  لي  وبالنسبة  للعميد  األفضل 

مفتوح للتجديد وأنتظر حتى نهاية 

الموسم . 

أندية  من  عــروض  لديك  هل   •
أخرى ؟ 

- الحديث عن هذا األمر ليس في 

كلمة  وأنتظر  األهــلــي  مــع  أنــا  وقته 

األهلي وبعدها يكون الكالم عن أي 

شيء آخر.  

الدوري للدحيل 
• من تتوقع أن يفوز بالدوري ؟ 

- الدحيل األقرب للفوز بالدوري 

وحـــتـــى وســـــط هـــــذه األزمـــــــة كـــان 

يتدرب باستمرار ويحاول أن يجهز 

العــبــيــه بــأفــضــل صــــورة وهـــو لديه 

وأعتقد  الــريــان  عــن  نقاط   ٤ فــارق 

أنه األقرب للتتويج باللقب والباقي 

أن  يمكن  مباريات  خمس  صحيح 

أشعر  ولكن  شــيء  كل  فيها  يحدث 

أنه سيفوز بالدوري . 

• ولــكــنــك اســتــبــعــدت الــســد من 
المنافسة لماذا؟ 

 ١٠ والدحيل  السد  بين  الفارق   -

نقاط وهو فارق كبير ولذلك يعتبر 

السد خارج المنافسة على اللقب. 

• وكيف ترى معركة الهبوط ؟ 
- هــــي الـــمـــعـــركـــة األشـــــــرس فــي 

الـــمـــســـابـــقـــة ســــــــواء عـــلـــى الـــهـــبـــوط 

الفاصلة  الــمــبــاراة  لعب  أو  المباشر 

الفرق  مــن  كبير  عــدد  يوجد  حيث 

فــي هــذه الــدائــرة وأتــوقــع أن يكون 

من  وشرًسا  وحاسًما  قويًا  الصراع 

أجل البقاء .  

مواجهه الشحانية  
• وهـــل تـــرى فــريــقــك فــي هــذه 

المعركة ؟ 
- األهلي يقف في منطقة الوسط 

الصعود  أو  الهبوط  معركة  بين  ما 

القادمة  مباراتنا   .. الذهبي  للمربع 

تساوي  الشحانية  أمــام  الــعــودة  بعد 

الكثير في هذا األمر حيث إن الفوز 

أو  الهبوط  موضوع  تماًما  ينهي  بها 

ما شابه ذلك واالقتراب من المربع 

الذهبي حيث إنه يرفع رصيدنا إلى 

من  االقـــتـــراب  وبــالــتــالــي  نقطة   ٢٢

المنطقة األمامية أما الخسارة فقد 

تــدخــل الــفــريــق فــي دائـــرة الــمــبــاراة 

الـــفـــاصـــلـــة ونــــحــــن ال نــــريــــد ذلـــك 

وقادرون على الفوز بإذن اهللا.

• بماذا تشبه دوري هذا الموسم؟ 
وللظروف  لعبته  دوري  أطــول   -

بدأنا  إننا  حيث  الجميع  يعلمها  التي 

الـــمـــوســـم فـــي شــهــر أغــســطــس من 

العام الماضي وسوف ننهي الموسم 

وبالتالي  المقبل  أغسطس  شهر  في 

ولــن  كـــامـــًال  ـــا  عـــاًم اســتــمــر  دوري 

يُنسى من ذاكرة أي العب ليس في 

حيث  العالم  فــي  بــل  فقط  مالعبنا 

استمر  والـــذي  الــكــورونــا  دوري  إنــه 

لعام كامل .  

االحـــــــتـــــــرازيـــــــة اإلجـــــــــــــــــــــراءات  وجــــــــــــود  ـــــــي  ف خــــــــــوف  وال  لــــلــــمــــالعــــب  اشــــتــــقــــنــــا 

ـــــدي الـــــكـــــبـــــار  ـــــح ـــــت ـــــات الـــــــــــــــــدوري أفـــــــضـــــــل قـــــــــــــرار ونـــــــحـــــــن جـــــــــاهـــــــــزون ل ـــــس ـــــاف ـــــن عـــــــــــــودة م

ــــق ــــري ــــف ــــــراره مـــــــع ال ــــــم ــــــت ــــــاس ـــــد ب ـــــي ـــــع ــــة رائـــــــعـــــــة وس ــــســــي ــــف نـــــيـــــبـــــوشـــــا يـــــتـــــعـــــامـــــل بـــــــصـــــــورة ن

ــــة  ــــوي ــــق ال ـــــودة  ـــــع ـــــل ل اســـــــتـــــــعـــــــداًدا  ـــــــــــات   ـــــــــــودي وال الـــكـــمـــبـــنـــســـكـــي  مــــعــــســــكــــر  مـــــــن  اســـــتـــــفـــــدنـــــا   

                                                           

رازيـــــــةــر

فتحي:  رجائي   – حاوره 

ال  أنه  األهلي  فريق  نجم  محمد  ماجد  أكد 
بعد  لمباريات،  ا لعب  من  قلق  أو  خوف  يوجد 
بسبب  الدوري  لبطولة  الطويلة  لتوقف  ا فترة 
لــعــودة  مــتــحــمــس  لــجــمــيــع  ا وأن  كــورونــا  ئــحــة  جــا
لــلــمــالعــب  اشــتــقــنــا  صــراحــة  وبــكــل  لــمــبــاريــات،  ا
لــتــقــت  [*   ا  . لـــقـــوي  ا لــتــنــافــس  وا
تــنــقــصــه  ال  خـــاص  حـــوار  فــي  لــعــمــيــد  ا نــجــم  مــع 
وعن  لسابقة  ا األيام  عن  فيه  تحدث  الصراحة 

مباريات  ولعب  للتدريبات  جديد  من  لعودة  ا
لــمــبــاريــات  ا الســتــئــنــاف  ا  ًر نـــتـــظـــا ا وذلـــك  وديـــة 
لــلــقــاء  وا لـــجـــاري  ا يــولــيــو   ٢٤ يـــوم  مــن  ا  ًر عــتــبــا ا

 ٢٥ يــــوم  نـــيـــة  لـــشـــحـــا ا أمـــــام  لــلــعــمــيــد  األول 
االتــجــاهــات  كــل  فــي  مــاجــد  تــحــدث    . يــولــيــو 
لــفــريــق  ا مـــع  نــتــهــى  ا عــقــده  أن  عـــن  كــاشــًفــا 
لعميد  ا قلعة  داخــل  بــاالرتــيــاح  يشعر  نــه  وأ
للموسم  لتجديد  ا في  األولوية  له  والذي 
لــكــامــلــة  ا ــتــفــاصــيــل  ل ا لـــيـــكـــم  وإ  . . لـــجـــديـــد  ا

: للحوار 

الدوحة - [ :

قـــــــــــال الــــــبــــــوســــــنــــــي أنـــــيـــــس 
صــالل  أم  مــدافــع  سيبوفيتش 
أن فريقه ال يستحق أن يكون 
فــي الــمــركــز الــمــوجــود فيه 

حالًيا في الدوري.
الــمــركــز  فــي  صـــالل  وأم 
الـــحـــادي عــشــر وقــبــل األخــيــر 
ويحتاج  نقطة،   ١٤ برصيد 
في  النتائج  أفضل  لتحقيق 

الــدوري  من  المقبلة  الخمس  الجوالت 
والتي ستكون حاسمة 

وأكد  الكبار.  مع  الفريق  لبقاء  لغاية 
نــجــوم  دوري  أن  الــبــوســنــي  الـــمـــدافـــع 
مــن  أنـــــه  يــعــتــقــد  ومـــــن  صـــعـــب   QNB
حتى  مخطئ،  فهو  هنا  اللعب  السهل 
يجب  الكبيرة  األســمــاء  ذوي  الالعبين 
بالمستوى  لالستمرار  بجد  يعملوا  أن 
لعب  أنــه  سيبوفيتش  وأشــار  المطلوب. 
الروماني  منها  الــدوريــات  مــن  للعديد 
والبلجيكي والبوسني حيث احترف في 

الدوريات  أن  أرى  وقــال:  مبكرة،  سن 
البنية  تمتلك  ال  لها  لعبت  التي  األخرى 
الــتــحــتــيــة مــثــل قـــطـــر. هــنــا هـــو أفــضــل 
مــكــان لــمــمــارســة كـــرة الــقــدم، كــمــا أن 
على  والــمــبــاريــات  لــلــبــطــوالت  التنظيم 
أعلى مستوى، وأنا أتطلع لالستمرار في 

مساري الكروي هنا. 
نــجــوم  دوري  أتــــابــــع  كـــنـــت  ــــع:  ــــاب وت
الدوحة  إلــى  وصــولــي  قبل  حتى   QNB
واالنضمام لفريق أم صالل في الفترة 
الــمــاضــيــة.. لــقــد وصــلــت إلـــى هــنــا في 

تقييم  يمكنني  وال  الــمــاضــي  ديسمبر 
ذلك،  قبل  من  كانوا  الذين  األشــخــاص 
لكن منذ اللحظة التي بدأ فيها المدرب 
بإعادة  النادي  وإدارة  عسكر  بن  عزيز 
وفي  جيدة  عروضاً  قدمنا  الفريق  بناء 
لمستوياته  الفريق  أعدنا  قصيرة  فترة 

إلى حد ما.
فريقه  أن  صـــالل  أم  مــدافــع  وقــــال 
يواصل التدريبات تحت إشراف الجهاز 
الــفــنــي ووفــــق اإلجـــــــراءات االحــتــرازيــة 
الُمعتمدة، بالرغم من بعض الصعوبات 

ليس  أنــه  إال  للمدربين  بالنسبة  خاصة 
قدماً  نمضي  ونحن  آخــر،  خيار  لدينا 
فــي أداء الــتــدريــبــات الــيــومــيــة مــع أخــذ 

االحتياطات الالزمة.
الــتــركــيــز  يـــنـــصـــب  اآلن  وأضـــــــــاف: 
والتكتيكية  التقنية  الجوانب  على  أكثر 
على الــرغــم مــن الــتــزامــنــا بــاإلجــراءات 
االحترازية، ونأمل أن نكون مستعدين 
لــلــمــبــاراة الــقــادمــة فــي الــــدوري ضمن 
بعد  الدحيل  أمام  عشر  الثامن  األسبوع 

خوض بعض المباريات الودية.

قطــر أفضــل مكــان لممــارسة كــرة القــدم 
البوسني أنيس سيبوفيتش مدافع أم صالل:

-

ـال
في
فر
ي
ال
و
ـاد
ص
ح

ي

الدوحة -

قـــــــــــا
سيبوف
أن ف
فــي
حا

الـــحـــا
برص
لتح

البوسني

ـــر األخـــي ـــل  ـــب ق الـــمـــركـــز  ــــي  ف ــــواجــــد  ــــت ال يــســتــحــق  ال  صــــــالل  وأم  ـــب  صـــع الـــقـــطـــري  الـــــــــدوري 
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عـــــــدد»   ـــــــــــــــرون «كـــــمـــــالـــــة  وآخ ــــتــــيــــن  ــــبــــطــــول بــــال لـــــلـــــفـــــوز  ســــــوبــــــر  مـــــحـــــتـــــرفـــــون  أنـــــديـــــتـــــنـــــا  فـــــــي   

أغــلى كــؤوس السـلة يضـع األنديـة تحت الضغط  
 نظام المنافسة لن يكون مفيًدا بالصورة المطلوبة إلعداد العبي المنتخب 

فتحي:  رجائي   - متابعة 

 تــنــتــظــر األنـــديـــة اإلعــــالن 

الــــرســــمــــي عـــــن ُمــــواجــــهــــات 

بــطــولــتــي كـــأس ســمــو األمــيــر 

وكــــــأس قـــطـــر لـــكـــرة الــســلــة 

بتحديد  االتـــحـــاد  قـــام  حــيــث 

مــــوعــــد الـــبـــطـــولـــتـــيـــن خـــالل 

ـــــذي عـــقـــده مــع  االجـــتـــمـــاع ال

مــســؤولــي األنــديــة مــن قــبــل، 

وتـــــقـــــام كــــــأس قـــطـــر خـــالل 

أكتوبر   ١٤ إلى   ٣ من  الفترة 

إلى   ١٧ من  األمير  كــأس  ثم 

الشهر.  نفس  من   ٢٨

العبو  ذلك  بعد  يتفّرغ   ثم 

للتجهيز  الــوطــنــي  المنتخب 

وبــكــل قــوة لــمــبــاراتــي ســوريــا 

التصفيات  في  السعودية  ثم 

الـــمـــؤهـــلـــة لـــنـــهـــائـــيـــات كـــأس 

أهم  من  وهما  المقبلة  آسيا 

المباريات.  وأصعب 

الـــنـــظـــام  أن  والـــحـــقـــيـــقـــة   

الــــــذي أعــــلــــن عـــنـــه االتــــحــــاد 

مسؤولي  مع  اجتماعه  خالل 

األنـــــديـــــة لــــن يــــكــــون مـــفـــيـــًدا 

بــالــصــورة الــمــطــلــوبــة إلعـــداد 

العــــبــــي الـــمـــنـــتـــخـــب لــهــاتــيــن 

الـــمـــبـــاراتـــيـــن الــمــصــيــريــتــيــن 

حيث  اآلســيــويــة  بالتصفيات 

لعب  يتيح  لن  النظام  هذا  أن 

مـــبـــاريـــات عـــديـــدة بــالــنــســبــة 

لــالعــبــيــن أعـــضـــاء الــمــنــتــخــب 

نـــجـــحـــت  لـــــــو  إال  الـــــوطـــــنـــــي 

ــــوصــــول إلـــى  فـــرقـــهـــم فــــي ال

بالبطولتين.  النهائيات 

أكثر  يلعب  لن  فريق  وأي   

أجـــل  مــــن  ـــاريـــات  مـــب  ٣ مــــن 

غير  الــبــطــولــة  بلقب  الــتــتــويــج 

يلعب  أن  يمكنه  واحد  فريق 

يبدأ  الـــذي  وهــو  مــبــاريــات   ٤

إذا  الترتيب،  حسب  البطولة 

أن  حين  في  المشوار،  أكمل 

من  فــرق  تخرج  مرحلة  كل 

لبطولة.  ا

والنظام   المحترفون 

 والـــــــــنـــــــــظـــــــــام الــــــجــــــديــــــد 

بين  األندية  يضع  للبطولتين 

الــمــطــرقــة والــســنــدان، وهــذا 

الــنــادي  أن  فــي  يتمثل  األمـــر 

مـــطـــلـــوب مـــنـــه الـــتـــعـــاقـــد مــع 
البطولتين  للعب  محترفين 
ــــــشــــــارك  يُ ال  وقـــــــــد  مــــــعــــــه، 
الـــمـــحـــتـــرفـــون فـــــي مــــبــــاراة 
واحـــــــــدة فـــــي الـــبـــطـــولـــتـــيـــن، 
وبـــالـــتـــالـــي يــتــم الــتــعــاقــد مــع 
في  مــبــاراة  ويلعب  محترف 
صعب  أمــر  وهــو  بــطــولــة  كــل 
وفي  مــاديًــا،  األنــديــة  ويكّلف 
بالفائدة  يعود  ال  الوقت  نفس 

الالعبين.  على  الفنية 
 وقـــد يــلــجــأ بــعــض األنــديــة 
إلـــــــــى عـــــــــدم الـــــتـــــعـــــاقـــــد مـــع 
مــع  ــعــاقــد  ــت ال أو  مــحــتــرفــيــن 

ــيــســوا بــالــقــيــمــة  مــحــتــرفــيــن ل
ـــيـــرة «كـــمـــالـــة  ـــكـــب الـــفـــنـــيـــة ال
ــــم  ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــهـــــ ــــمــــعــــرفــــت عــــدد» ل
ـــــة فـــعـــل شــــيء فــي  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ صــعــوبـــ
الــــبــــطــــولــــة بــــســــبــــب خــــــروج 
مـــبـــاراة.  أول  مـــن  الــمــغــلــوب 
تتعاقد  قد  الوقت  نفس  وفي 
العبين  تمتلك  الــتــي  األنــديــة 
سوبر  محترفين  مــع  ســوبــر 
بلقب  الــفــوز  عــلــى  للمنافسة 
يتوقف  هــذا  ولــكــن  الــبــطــولــة 
المواطنين  العبيه  حالة  على 
فــــي الـــبـــطـــولـــتـــيـــن. وصــحــيــح 
مــن  الـــكـــؤوس  مـــبـــاريـــات  أن 

بــنــظــام  تـــقـــام  أن  الــطــبــيــعــي 

ـــكـــن  خـــــــــروج الــــمــــغــــلــــوب ول

لـــن يـــكـــون ذلــــك مـــن الــــدور 

خــــاصــــة  لــــلــــبــــطــــولــــة  األول 

الــــقــــاريــــة  الــــمــــســــابــــقــــات  أن 

واإلقــلــيــمــيــة ال تــقــام بــخــروج 

األول  الـــــدور  مـــن  الــمــغــلــوب 

وبــالــتــالــي كـــان مـــن األفــضــل 

المجموعات.  بنظام  تقام  أن 

الوقت   عنصر 

كرة  التحاد  يمكن  وكان    

البطولتين  يُــكــمــل  أن  الــســلــة 

ـــرة حـــيـــث إن  ـــّك بــــصــــورة مـــب

تـــوجـــد  ال  الــــــوقــــــت  عــــنــــصــــر 
تـــقـــام  وأن  فــــيــــه،  مــــشــــاكــــل 
بـــنـــظـــام الــمــجــمــوعــتــيــن فــي 
المغلوب،  خــروج  ثم  البداية 
لكل  يــتــيــح  الـــذي  األمـــر  وهـــو 
في  مــبــاريــات   ٤ لــعــب  فــريــق 
مجموعة التي ستضم ٥ فرق 
المجموعة  في  مباريات  و٣ 
٣ فــرق،  الــثــانــيــة الــتــي تــضــم 
وبــالــتــالــي تــحــقــيــق اســتــفــادة 
أكــبــر الســيــمــا لــألنــديــة الــتــي 
خاصة  أقــل  حظوظها  تــكــون 
عــن  مـــتـــوقـــفـــة  ـــــة  ـــــدي األن أن 
الــلــعــب مــنــذ انــتــهــاء الــــدوري 

فـــي شــهــر مــــارس الــمــاضــي، 

وبـــالـــتـــالـــي تــحــتــاج إلــــى لــعــب 

مـــــبـــــاريـــــات حــــتــــى تــســتــعــيــد 

من  للعب  المطلوبة  الفورمة 

جديد. 

المنتخب   تجهيز 

مـــبـــاريـــات  لـــعـــب  أن   كما 

ــســاهــم فـــي تــجــهــيــز  كــثــيــرة يُ

العـــبـــي الــمــنــتــخــب لــلــمــهــمــة 

المرحلة  في  واألهم  الصعبة 

ــلــة وهــــي الــتــصــفــيــات  الــمــقــب

لنهائيات  المؤهلة  اآلسيوية 

العــبــي  إن  حــيــث  آســيــا  كـــأس 

الـــــمـــــنـــــتـــــخـــــب فــــــــي مـــعـــظـــم 
نـــاد  أي  وخــــــروج  األنـــــديـــــة، 
مــــن هــــذه األنــــديــــة بـــصـــورة 
لن  الــبــطــولــتــيــن  مــن  مــبــّكــرة 
ــســاهــم فـــي تــجــهــيــز العــبــي  يُ
المطلوبة  بــالــصــورة  العنابي 
أن  يــســتــطــيــع  مـــعـــهـــا  والــــتــــي 
يــؤدي بــصــورة مــمــيــزة أمــام 
إمكانية  أن  خاصة  المنتخب 
خـــوض مـــبـــاريـــات وديــــة مــع 
صعبة  تــكــون  قــد  مــنــتــخــبــات 
بسبب  المقبلة  المرحلة  في 

كورونا.  جائحة 

والضغط   التنافس 

فــي  الــــقــــوي  والــــتــــنــــافــــس   
جيد  الــغــالــيــتــيــن  الــبــطــولــتــيــن 
ويــــــضــــــع الـــــالعـــــبـــــيـــــن تـــحـــت 
الـــضـــغـــط وهــــو األمـــــر الــــذي 
يــزيــد مـــن الــمــســتــوى الــفــنــي 
وأداء  الــــتــــجــــّمــــعــــات  عــــكــــس 
لالعبي  بالنسبة  الــتــدريــبــات 
الــــعــــنــــابــــي والــــــذيــــــن ســــوف 
شهر  نهاية  عقب  يتجّمعون 
البطولتين  نهاية  مع  أكتوبر 
مـــع  الــــــتــــــدريــــــبــــــات  وأداء 
سوف  الذي  الجديد  المدرب 
يـــتـــم تــعــيــيــنــه فـــي الــمــرحــلــة 
الــمــقــبــلــة ولـــن تــكــون بــنــفــس 
ــاريــات الــرســمــيــة،  ــمــب قـــوة ال
النظر  إعادة  يجب  وبالتالي 
السيما  البطولتين  نظام  في 
لــم  الــبــطــولــتــيــن  جـــــداول  أن 
تعارض  لن  واألنــديــة  تصدر 
إقــامــتــهــمــا بـــنـــظـــام الــتــجــّمــع 
خــروج  ثــم  األول  الـــدور  فــي 

ذلك.    بعد  المغلوب 

ــة    ــي ــال ــمــث ـــورة ال ـــص ـــال ــخــب ب ــت ــن ــم ــن بــــخــــروج الـــمـــغـــلـــوب لــــن تـــجـــّهـــز ال ــي ــت ــول ــط ــب إقــــامــــة ال

ـــات قـــبـــل مـــواجـــهـــتـــي ســــوريــــا والـــســـعـــوديـــة ـــاري ـــب ـــم ـــدد مــــن ال ـــع ــخــب يـــحـــتـــاج ل ــت ــن ــم  ال

الدوحة - [:

عضو  بـــالن  هــانــي  يفتتح   

الــمــكــتــب الــتــنــفــيــذي ورئــيــس 

الكرة،  باتحاد  الحكام  لجنة 

وفـــهـــد ثـــانـــي الـــــــزراع مــديــر 

بـــاالتـــحـــاد،  الــتــطــويــر  إدارة 

الورشة  فعاليات  اليوم  مساء 

إدارة  تقيمها  التي  التدريبية 

لمدربي  بــاالتــحــاد  الــتــطــويــر 

الفئات السنية والبراعم.

 وتــــــقــــــام الــــــورشــــــة عــلــى 

تطبيق  عبر  أسبوعين  مــدار 

جميع  فيها  ــشــارك  ويُ زووم 

القطرية  باألندية  المدربين 

وأكاديمية أسباير، باإلضافة 

العربي  الخليج  مــدربــي  إلــى 

أيــــــًضــــــا الــــــــــذي وّجــــــــــه لــهــم 

االتـــحـــاد الـــدعـــوة لــالســتــفــادة 

المتوقع  ومــن  الــورشــة،  مــن 

الــمــشــاركــيــن  عــــدد  يــزيــد  أن 

قــطــري  مــــــدرب   ٥٠٠ عـــلـــى 

وخليجي وعربي.

 وقـــال فهد ثــانــي الـــزراع: 

ســيــلــقــي  بــــــــالن،  هــــانــــي  إن 

الكلمة االفتتاحية والترحيب 

عن  نيابة  المدربين  بالسادة 

لالتحاد،  التنفيذي  المكتب 

كـــمـــا ســـيـــتـــابـــع الـــُمـــحـــاضـــرة 

األولـــــــــــــــى ضـــــمـــــن ســـلـــســـلـــة 

ُمحاضرات الورشة. 

وّسعت  اإلدارة  وأضـــاف:   

بالورشة  المشاركين  دائـــرة 

ـــيـــن بــــدول  ـــمـــدرب ــتــشــمــل ال ل

الــخــلــيــج والــــــــدول الــعــربــيــة 

حـــتـــى تـــعـــم الــــفــــائــــدة عــلــى 

إن  ثــانــي:  الجميع.وتابعفهد 

على  يحمل  القطري  االتحاد 

عــاتــقــه الــمــهــمــة األكـــبـــر في 

تــثــقــيــف وصـــقـــل الــمــدربــيــن 

العربي  الخليج  منطقة  فــي 

الوحيد  العربي  االتحاد  كونه 

في قــارة آسيا الــذي نال ثقة 

بتنظيم  اآلســــيــــوي  االتــــحــــاد 

في  العليا  المستويات  دورات 

المعتمدة  التدريبية  الرخص 

آسيويًا وعالمًيا، لتكون قطر 

اتــحــادات  ثالثة  ضمن  بذلك 

فقط فــي الــقــارة نــالــت هذه 

الثقة الكبيرة.

الواقعية في كرة القدم

ـــــورشـــــة خـــالل   وتـــــقـــــام ال

الـــفـــتـــرة مــــن الـــثـــامـــن حــتــى 

ــــجــــاري،  ال الـــشـــهـــر  مــــن   ٢٢

وتـــبـــدأ جــمــيــع الــُمــحــاضــرات 

فــي الــســاعــة الــتــاســعــة مــســاء، 

مــــحــــاضــــرة   ١١ وتـــــشـــــمـــــل 

الــــزراع،  ثــانــي  فــهــد  يستهلها 

االفتتاحية  الُمحاضرة  بإلقاء 

الـــتـــي تــنــطــلــق مـــســـاء الـــيـــوم 

األربـــــــــعـــــــــاء تـــــحـــــت عـــــنـــــوان 

«الواقعية في كرة القدم».

الخميس  محاضرة  تليها   

اللعب  «فلسفة  عــنــوان  تحت 

الــبــلــجــيــكــيــة» يــلــقــيــهــا الــســيــد 

كريس فان دير هاجن مدير 

البلجيكي  بــاالتــحــاد  التعليم 

ُمحاضرة  ثــم  الــقــدم،  لــكــرة 

مــســاء األحــــد لــلــســيــد ألــبــرت 

فـــــان ديـــــر دوســــــن الــمــديــر 

الفني بأكاديمية نادي أياكس 

ــــردام، تـــحـــت عـــنـــوان  أمــــســــت

األكاديميات  إعــداد  «طريقة 

في هولندا».

ـــــــوم الــــثــــالثــــاء   ويــــلــــقــــي ي

الــشــهــر  مـــــن   ١٤ الــــمــــوافــــق 

جين  ماريا  جوزيب  الجاري 

وعضو  األداء  محلل  كامبس 

الــكــونــجــرس لــمــدربــي نـــادي 

تحت  ُمـــحـــاضـــرة  بــرشــلــونــة 

 -  ٣  -  ٤ اللعب  عنوان «نظام 

األربعاء  ُمحاضرة  تليها   .«٣

ـــيـــامـــز ويــــجــــس مــــدرب  ويـــل

فريق بريدا الهولندي، تحت 

الحديث»،  «التدريب  عنوان 

ثم ُمحاضرة الخميس يلقيها 

التعليم  مدير  سكوشيا  السيد 

بـــاالتـــحـــاد الـــرومـــانـــي لــكــرة 

القدم.  

 وتنفرد ُمحاضرة الجمعة 

الــشــهــر  مـــــن   ١٧ الــــمــــوافــــق 

عنوان  تحمل  والتي  الــجــاري 

ـــمـــهـــارة وفــــن الـــمـــهـــارة»  «ال

بقسم  خبيران  سُيلقيها  بأن 

التعليم في االتحاد البلجيكي 

السبت  تليها   ، الــقــدم  لــكــرة 

ــقــيــهــا الــســيــد  ــل ُمــــحــــاضــــرة ي

بابلي  شريف  جميل  الدكتور 

أحـــــد الــــخــــبــــراء بــأكــاديــمــيــة 

أســـــبـــــايـــــر، ثــــــم ُمــــحــــاضــــرة 

داوود  السيد  يلقيها  اإلثنين 

بــولــعــراوي الــُمــتــخــّصــص في 

عــنــوان  تــحــت  األداء  تــحــلــيــل 

«الـــتـــكـــتـــيـــك والـــمـــتـــغـــّيـــرات 

الحديثة».

 ويُـــطـــل الــثــالثــاء الــمــوافــق 

على  الــجــاري  الشهر  مــن   ٢١

السادة المدربين السيد زكريا 

البــســي الــُمــحــاضــر بــاالتــحــاد 

الــقــدم (فيفا)  لــكــرة  الــدولــي 

بناء  منهجية  عن  بُمحاضرة 

طرق اللعب.

األربعاء  الــورشــة  وتختتم   

بــــُمــــحــــاضــــرة لـــفـــالديـــمـــيـــر 

فــيــرمــيــزوفــيــتــش الـــمـــدرب 

باالتحاد  المنتخبات  بلجنة 

الصربي لكرة القدم. 

اليوم افتتاح الورشة التدريبية لمدربي الفئات السنية
تقام عن بُعد بمشاركة كبيرة من قطر والخليج 

 أعلن عدم التفريط في الالعب

الدوحة - الراية:

 أعلن نادي الريان بقاء العبه محمد عالء 

في  للتفريط  نية  أي  يود  ال  وأنــه  النادي  مع 

حسابه  على  بيان  في  الريان  وأكــد  الالعب، 

الريان  نادي  ادارة  أن  في «تويتر»  الرسمي 

الظهير  عالء  محمد  بالالعب  التام  تمسكها 

بالنادي  الــقــدم  لكرة  األول  للفريق  االيــمــن 

خاصة وأن عقد الالعب مستمر مع النادي.»

واضاف النادي في بيانه على تويتر:»تنفي 

ادارة الريان وجود نية للتفريط في الالعب 

آخر،  نادي  أي  إلى  انتقاله  على  الموافقة  أو 

الفريق  مــع  حــالــيــا  يــتــدرب  الــالعــب  أن  كــمــا 

استعدادا للحاق بالمباريات المتبقية للرهيب 

نادي  أن  إلى  يشار  الموسم.»  هذا  بالدوري 

تردد  كما   ، تاباتا  نجمه  رحيل  اعلن  الريان 

الحالي  الموسم  بنهاية  النجوم  بعض  رحيل 

، على غرار سبستيان سوريا ومحمد جمعه 

فيما عاد حامد اسماعيل للرهيب.

الريــان يتمسك بمحمــد عــالء

 بَحثَْت تأثير جائحة كورونا على قطاع الرياضة 

الدوحة ـ [:

 شــــــــارك ســـــعـــــادة الــســيــد 
البوعينين  راشـــد  بــن  جــاســم 
األولمبية  اللجنة  عــام  أمين 
الــقــطــريــة فـــي ورشـــــة عمل 
ألمـــــــنـــــــاء عــــــمــــــوم الــــلــــجــــان 
األولـــمـــبـــيـــة لـــــــدول مــجــلــس 
الـــتـــعـــاون الــخــلــيــجــي بــعــنــوان 
ــــر جــــائــــحــــة كـــــورونـــــا  ــــي ــــأث (ت
عــلــى قــطــاع الــريــاضــة بــدول 
الــمــجــلــس) نــظــمــتــهــا األمــانــة 
ـــعـــامـــة لــمــجــلــس الـــتـــعـــاون  ال
أمس  العربية،  الخليج  لدول 

بواسطة االتصال المرئي.
 وقــد تــوجــه األمــيــن العام 
لــلــجــنــة األولــمــبــيــة الــقــطــريــة 
ـــيـــة لــه  ـــب فــــــي كـــلـــمـــة تـــرحـــي
بـــالـــشـــكـــر لــــألمــــانــــة الـــعـــامـــة 
لـــمـــجـــلـــس الــــتــــعــــاون لـــــدول 
إقامة  على  العربية  الخليج 
كورونا  جائحة  تأثير  ورشــة 

عــلــى قــطــاع الــريــاضــة بــدول 
مجلس التعاون في ظل هذه 
الظروف الراهنة، سائالً اهللا 
شر  مــن  الجميع  يحفظ  أن 
البالء والوباء، متمنًيا تحقيق 
األهداف المرجوة من إقامة 
ــــــورشــــــة.    وتـــــم في  هـــــذه ال
الورشة استعراض اإلجراءات 
والتدابير التي قامت بها دول 
المجلس في مجال الرياضة، 
وتأثير الجائحة على النشاط 
الرياضي والحركة األولمبية، 
وبــــحــــث كـــيـــفـــيـــة ُمـــعـــالـــجـــة 

ــــات  ــــحــــدي ــــت ــــمــــخــــاطــــر وال ال
القائمة والُمتوقعة للجائحة، 
بـــاإلضـــافـــة إلـــــى الــتــرتــيــبــات 
الخاصة بعودة الرياضة على 
والخليجي  الوطني  المستوى 
والدولي. وسوف يتم عرض 
توصيات ومقترحات الورشة 
على أصحاب السعادة أعضاء 
لمجلس  الــتــنــفــيــذي  الــمــكــتــب 
أصـــحـــاب الــســمــو والــمــعــالــي 
رؤســــــاء الـــلـــجـــان األولــمــبــيــة 
الــخــلــيــجــيــة فـــي اجــتــمــاعــهــم 

القادم.

 أمين عام األولمبية يشارك في ورشة أمناء اللجان الخليجية
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برشلونة - د ب أ:

ســبــعــة  حــــقــــق  أن  بــــعــــد   
انـــتـــصـــارات مــتــتــالــيــة لــيــتــربــع 
في صــدارة الــدوري اإلسباني 
لكرة لقدم بفارق أربع نقاط 
أمام غريمه برشلونة، يتطلع 
ريـــــال مـــدريـــد بــالــتــأكــيــد إلــى 
عندما  االنــتــصــارات  مــواصــلــة 
يــلــتــقــي ديــبــورتــيــفــو أالفــيــس 
الــجــمــعــة الــمــقــبــل فـــي خــتــام 
والثالثين.  الخامسة  المرحلة 
وسيفتقد ريال مدريد عنصًرا 
مواجهة  فــي  بــالــفــريــق  مــهــًمــا 
أالفيس، حيث يغيب سيرجيو 
راموس قائد ريال مدريد عن 
المباراة لإليقاف بسبب تراكم 
برشلونة  ويخوض  البطاقات. 
مباراته في المرحلة الخامسة 
والــثــالثــيــن الــيــوم أمـــام جــاره 
إســبــانــيــول مــتــذيــل الــتــرتــيــب 
الذي واصل االنهيار بالخسارة 
ليجانيس  أمــــام  ملعبه  عــلــى 
من  قــريــبًــا  وبـــــات  صفر-١، 
الــــهــــبــــوط لـــــــــدوري الــــدرجــــة 
الثانية. برشلونة حامل اللقب 
الذي عانى مؤخًرا من إهدار 
المركز  إلــى  ليتراجع  النقاط 
الثاني بفارق أربع نقاط، فقد 

حقق صحوة وقّدم أداًء رائًعا 
فيها  فــاز  التي  المباراة  خــالل 
شك  وال   ،٤-١ فــيــاريــال  على 
فـــي أنــــه ســيــواصــل ُمـــطـــاردة 
العودة  في  أمــالً  مدريد  ريــال 
هبوط  يحسم  لــلــصــدارة.وقــد 

الدرجة  إلى  بالفعل  إسبانيول 
الــــثــــانــــيــــة بـــالـــهـــزيـــمـــة أمـــــام 
بــرشــلــونــة فــي مـــبـــاراة الــيــوم. 
وسيخوض إسبانيول مواجهة 
ـــقـــًدا جـــهـــود  ـــونـــة مـــفـــت بـــرشـــل
الــمــهــاجــم جــونــاثــان كــالــيــري، 

الـــــذي طــــرد خــــالل الـــمـــبـــاراة 
أمــــــــام لـــيـــجـــانـــيـــس. وتـــشـــهـــد 
والثالثين  الخامسة  المرحلة 
الــــيــــوم لــــقــــاء ريـــــــال بــيــتــيــس 
مــــع أوســــاســــونــــا وخـــيـــتـــافـــي 
يلتقي  بــيــنــمــا  فـــيـــاريـــال،  مـــع 

ليفانتي  مـــع  مــايــوركــا  ريــــال 
وأتلتيك  ليجانيس  مع  وإيبار 
بــيــلــبــاو مــــع أشــبــيــلــيــة مــســاء 
سوسيداد  ريــال  ويلتقي  الغد 
الجمعة  مــســاء  غــرنــاطــة  مــع 

المقبل.

مواجهة الجارين  بين برشلونة وإسبانيول
 عارض فكرة ضّمه لمانشستر سيتي  في المرحلة الـ ٢٥ من الليجا 

 جوارديوال يرفض صفقة ميسي! 
برشلونة - وكاالت:

 عقد بيب جــوارديــوال مــدرب مانشستر سيتي 
نيوكاسل  مــواجــهــة  قــبــل  صحفًيا  مــؤتــمــًرا  أمـــس 
اليوم في الجولة رقم ٣٤ من الدوري اإلنجليزي 

الممتاز.
 واستهل جوارديوال المؤتمر الصحفي بالحديث 
عما إذا كان يرغب في وجود فترة الراحة خالل 
أننا  أعتقد  «ال،  المقبل:  الموسم  فــي  الشوطين 
جميع  تحضيرات  لقلة  حالًيا  الراحة  تلك  وّفرنا 
الــــفــــرق، بــعــدمــا حــصــلــنــا عــلــى ٣ أســـابـــيـــع فقط 

لالستعداد الستئناف النشاط». 
الطقس،  حــالــة  بسبب  أيــًضــا  ــابــع: «وربــمــا  وت  
فربما الطقس اآلن أكثر دفئًا، ولكن ليس كثيًرا، 
ومع ذلك يتم استخدام تلك الفترة من المدربين 

للحديث مع الالعبين».
وتطّرق المدرب اإلسباني للحديث عن أهدافه 
قلب  مــع  التعاقد  استهدافه  وعــن  الميركاتو  فــي 
دفاع قائًال: «سنناقش ذلك في نهاية الموسم، ال 

يزال أمامنا أهداف نقاتل عليها».
ــتــقــال الــنــجــم األرجــنــتــيــنــي  وعــــن احــتــمــالــيــة ان
ليونيل ميسي لمانشستر سيتي علق: «لن أتحدث 
عــن االنــتــقــاالت حــتــى نــهــايــة الــمــوســم، وأمنيتي 
استئناف  وعـــن  بــرشــلــونــة».  مــع  لــيــو  يستمر  أن 
الرياضية  التحكيم  محكمة  في  سيتي  مانشتسر 
المشاركة  مــن  عامين  لمدة  اإليــقــاف  قــرار  على 
يوم  في المسابقات األوروبية أوضح: «١٠ يوليو 
الحكم،  سيصدر  الشهر  نفس  من  و١٣  القرعة، 
يتغير،  لن  الموسم  هذا  رأيــي،  سأقول  ذلك  بعد 

وبالتالي ما يتواجد أمامنا رائع».

 أجندة اليوم

الدوري اإلنجليزي (الجولة الـ ٣٤)

(٢٠:٠٠) مانشستر سيتي- نيوكاسل

beIN HD ١

(٢٠:٠٠) وست هام- بيرنلي

beIN HD ٥

(٢٠:٠٠) شيفيلد- ولفرهامبتون

beIN HD ٢

(٢٢:١٥) برايتون- ليفربول

beIN HD ٢

الدوري اإلسباني (الجولة الـ ٣٥)

(٢٠:٣٠) ريال بيتيس- أوساسونا

beIN HD ٨

(٢٠:٣٠) خيتافي- فياريال

beIN HD ٣

(٢٣:٠٠) برشلونة- إسبانيول

beIN HD ١

الدوري اإليطالي (الجولة الـ ٣١)

(٢٠:٣٠) فيورنتينا- كالياري

beIN HD ٦

(٢٠:٣٠) جنوى- نابولي

beIN HD ٤

(٢٢:٤٥) أتالنتا- سامبدوريا

beIN HD ٧

(٢٢:٤٥) بولونيا- ساسولو

beIN HD ٦

(٢٢:٤٥) روما- بارما

beIN HD ٤

(٢٢:٤٥) تورينو- بريشيا

beIN HD ٨

جميع المباريات بالتوقيت المحلي

روما - أ ف ب:

 يـــحـــل ســــامــــبــــدوريــــا فــي 
والثالثين  الحادية  المرحلة 
مـــــن الـــــــــــدوري اإليــــطــــالــــي، 
يمر  الذي  أتاالنتا  على  ضيًفا 
بـــواحـــدة مــن أفــضــل حــاالتــه 
ثابتة  بــخــطــوات  يسير  حيث 
دوري  فـــي  الــمــشــاركــة  نــحــو 
أبطال أوروبا للموسم الثاني 
بتحقيقه  وذلك  التوالي  على 
ما  التوالي  على  الثامن  فوزه 
٦٣ نقطة.  رفــع رصــيــده إلــى 
وفـــاز أتــاالنــتــا فــي مــبــاريــاتــه 
ــــرة فــــي جــمــيــع  الــــــــ١١ األخــــي
على  الفوز  بينها  المسابقات 
ثمن  فــي  اإلســبــانــي  فالنسيا 
 ٤-١) األبــطــال  دوري  نهائي 
و٤-٣) ما حجز لها مكانًا في 

مشاركته  فــي  الثمانية  دور 
الــــتــــاريــــخــــيــــة األولــــــــــــى. فــي 
ســامــبــدوريــا  يسعى  الــمــقــابــل 
(الـــــرابـــــع عـــشـــر بـــرصـــيـــد ٣٢ 
نــقــطــة) لــالبــتــعــاد أكـــثـــر عن 

ــلــدرجــة  مــنــطــقــة الـــهـــبـــوط ل
المباريات  بقية  وفي  الثانية. 
ـــــوم فـــيـــورنـــتـــيـــنـــا  ـــــي ـــعـــب ال يـــل
مـــع كـــالـــيـــاري، وجـــنـــوى مع 
نــابــولــي، ورومــــا مــع بــارمــا، 

وبولونيا مع ساسولو وتورينو 
مــــع بــريــشــيــا.وتــخــتــتــم غــــًدا 
مع  سبال  بلقائي  المباريات 
أودينيزي، وفيرونا مع إنتر 

ميالن.

صراعات ساخنة في الدوري اإليطالي
أبرزها لقاء سامبدوريا وأتاالنتا

برلين - د ب أ: 

 اســتــمــر فــريــق فـــيـــردر بــريــمــن 

األلماني  األولى  الدرجة  دوري  في 

لـــكـــرة الـــقـــدم (بـــونـــدزلـــيـــجـــا) بــعــد 

 ٢-٢ هايدنهايم  مضيفه  مع  تعادله 

والهبوط. الصعود  ملحق  إياب  في 

عكسي  بــهــدف  بــريــمــن  وتــقــدم   

ســّجــلــه نــورمــان ثــيــوركــاوف العــب 

هـــايـــدنـــهـــايـــم بـــطـــريـــق الـــخـــطـــأ فــي 

مـــرمـــاه بــعــد مــضــي ثــــالث دقــائــق 

خمس  قبل  ولكن  اللقاء.  بداية  من 

تيم  أدرك  اللقاء  نهاية  من  دقائق 

لهايدنهايم  الــتــعــادل  كليندينست 

الــــــذي كـــــان يـــحـــلـــم بـــالـــتـــأهـــل إلـــى 

ـــــــى  ــــمــــرة األول الــــبــــونــــدزلــــيــــجــــا لــــل

فــــي تـــاريـــخـــه. وفــــي الــــوقــــت بـــدل 

ــمــبــاراة ســّجــل لــودفــيــج  ــل الــضــائــع ل

أوجـــوســـتـــيـــنـــســـون الــــهــــدف الــثــانــي 

على  هايدنهايم  وحصل  لبريمن. 

ضربة جزاء في الوقت بدل الضائع 

الهدف  كلينيست  تيم  منها  سّجل 

ــفــريــق الـــــذي احــتــل  ــل الـــثـــانـــي لـــه ول

ــثــالــث بــــدوري الــدرجــة  الــمــركــز ال

 ٢-٢ الــفــريــقــان  وتـــعـــادل  ــانــيــة.  ــث ال

انتهاء  عقب  اللقاءين  مجموع  في 

السلبي  بــالــتــعــادل  الــذهــاب  مــبــاراة 

لــكــن بــريــمــن اســتــفــاد مـــن قــاعــدة 

األرض  خـــــارج  الـــهـــدف  احـــتـــســـاب 

استمراره  على  ليحافظ  بهدفين 

بريمن  الــبــونــدزلــيــجــا.ويــعــتــبــر  فــي 

أكــثــر فــريــق خـــاض مــبــاريــات في 

 ١٩٠٠ بإجمالي  البوندزليجا  تاريخ 

مواسم  جميع  في  وشارك  مباراة، 

بــاســتــثــنــاء  ــــى  األول الـــدرجـــة  دوري 

جانبه،  مــن   .١٩٨٠-١٩٨١ مــوســم 

أعــلــن فـــلـــوريـــان كــوفــلــت، الــمــديــر 

الــفــنــي لـــنـــادي فـــيـــردر بــريــمــن أن 

مــســتــقــبــلــه مــــع الــــنــــادي ســيــتــحــّدد 

المقبلة. األيام  خالل 

ــيــجــا ــونــدزل ــب ـــي ال ــقــى ف ــب ــن ي ــم ــري  ب

مدرب برايتون يؤكد:

لندن - رويترز: 

 قـــال جـــراهـــام بــوتــر مــــدرب بــرايــتــون آنــد 
نجح  كــلــوب  يــورجــن  نظيره  إن  ألــبــيــون  هــوف 
وسيساعده  ليفربول  فــي  رائــع  فريق  بناء  فــي 
القدم  كــرة  قمة  على  البقاء  في  للنجاح  نهمه 

اإلنجليزية في المواسم المقبلة.
توليه  منذ  ليفربول  حظوظ  كلوب  وأنعش   

بــدوري  معه  وفــاز   ٢٠١٥ في  المسؤولية 
أبــطــال أوروبــــا الــمــوســم الــمــاضــي كما 

في  ألقابه  بــأول  للفوز  الفريق  قــاد 
الدوري اإلنجليزي الممتاز في ٣٠ 
عاماً هذا الموسم.  وحقق برايتون 
سبع نقاط من أربع مباريات منذ 
اســتــئــنــاف الــمــوســم وأبـــــدى بــوتــر 

رضاه عن أداء العبيه.

هيمنة ليفربول ستستمر لسنوات
بــدوري

كما 
ي 

 يواجه برايتون في البريميرليج

لندن - أ ف ب: 

قبل  بطًال  تــوج  الــذي  ليفربول  يسعى   
١١ يوًما إلى تحطيم الرقم القياسي من 
حيث عــدد الــنــقــاط خــالل مــوســم واحــد 
 ١٠٠) سيتي  مانشستر  باسم  والمسّجل 
يحل  عندما   (٢٠١٧-٢٠١٨ موسم  نقطة 
المرحلة  في  اليوم  برايتون  على  ضيًفا 
الرابعة والثالثين من الدوري اإلنجليزي 
لكرة القدم، لكن يورجن كلوب، المدير 
الفني لليفربول، قال إن فريقه ال يزال 
يصب تركيزه على كل مباراة على حدة.
 وقــــال كـــلـــوب: «لــــم نــصــل إلــــى هــذه 
من  األرقــــام  هــذه  نحقق  ولــم  المرحلة 

خـــــالل الــتــفــكــيــر بــــشــــأن تــحــطــيــم 
األرقام القياسية.. أتمنى أن 

الــشــأن  بــهــذا  التفكير  أبـــدأ 
عـــنـــدمـــا نـــحـــطـــم بــالــفــعــل 
األرقــــــــــام الـــقـــيـــاســـيـــة أو 

عندما ينتهي الموسم».
ويــــــــحــــــــتــــــــاج   

مــبــاريــاتــه  فــي  نقطة   ١٢ إلـــى  لــيــفــربــول 
تحقيق  في  ينجح  لكي  األخيرة  الخمس 
ـــيـــفـــربـــول ســـوى  ـــــــك. ولــــــم يـــخـــســـر ل ذل
مــبــاراتــيــن هـــذا الــمــوســم امـــام واتــفــورد 

وامام مانشستر سيتي.
 يذكر أن ليفربول خرج من مسابقتي 
بطالً  لقبه  فقد  كما  المحليتين  الــكــأس 
أمام  وإيابًا  ذهابًا  خسارته  بعد  ألوروبــا 
قبل  الــنــهــائــي  ثــمــن  فــي  مــدريــد  أتلتيكو 

توقف المسابقة القارية في مارس.
مباراته  فيخوض  فــيــال،  أســتــون  أمــا   
في  غــد  مــســاء  يــونــايــتــد  مانشستر  أمــــام 

ختام منافسات المرحلة.
شيفيلد  فيلتقي  ولــفــرهــامــبــتــون  أمـــا 
أخريين  مباراتين  وفــي  الــيــوم.  يونايتد 
الــــيــــوم، يــلــتــقــي مــانــشــســتــر ســيــتــي مع 
نــيــوكــاســل، وبــيــرنــلــي مع 
وســـــت هـــــام بــيــنــمــا 
يــلــتــقــي إيـــفـــرتـــون 
ساوثهامبتون  مع 

غداً.

ليفربول يسعى لتحطيم األرقام القياسية



استبعاد داالس 
من الدوري 
األمريكي

رين يضم 
تيرييه

باريس - رويترز:

أولـــمـــبـــيـــك  ــــن  أعــــل  
لدوري  الُمنتمي  ليون 
ــــــــــدرجــــــــــة األولــــــــــــى  ال
القدم  لكرة  الفرنسي 
انـــــتـــــقـــــال الــــُمــــهــــاجــــم 
مــــارتــــن تــيــريــيــه إلـــى 
رين  منافسه  صفوف 
مقابل ١٥ مليون يورو 
دوالر)  مـــلـــيـــون   ١٧)
مــنــهــا ثـــالثـــة مــاليــيــن 
ــــــــورو كـــمـــتـــغـــّيـــرات.    ي
ـــــــيـــــــون أنــــــه  وأكــــــــــــــد ل
 ١٥ عــــلــــى  ســـيـــحـــصـــل 
رين  ربــح  مــن  بالمئة 
الــالعــب  بــيــع  قــــّرر  إذا 
ــــــب مـــبـــلـــغ  إلــــــــــى جــــــان
مليوني  بــيــن  يـــتـــراوح 
وثــالثــة مــاليــيــن يــورو 
إذا اجتاز ثمن الصفقة 

رقماً محدداً.

لوس أنجليس - أ ف ب:

رابـــــطـــــة  أعـــــلـــــنـــــت   
الــــــــــدوري األمـــريـــكـــي 
أل  (أم  ـــقـــدم  ال لـــكـــرة 
نــــادي  اســـتـــبـــعـــاد  أس) 
المشاركة  مــن  داالس 
بطولتها  استئناف  في 
بعد تسجيل ١١ إصابة 
بين  كــورونــا  بفيروس 
بينهم  مـــن  أفــــــــراده، 

عشرة العبين.
وجــــــــــاء فــــــي بـــيـــان 
عــشــرة  أن  لـــلـــرابـــطـــة 
العــــــبــــــيــــــن وعـــــــضـــــــواً 
مـــــن الــــجــــهــــاز الــفــنــي 
ثـــبـــتـــت  داالس  فـــــــي 
إصـــابـــتـــهـــم بــفــيــروس 
مــنــذ  «كوفيد-١٩» 
مدينة  إلـــى  وصــولــهــم 
أورالنــــــــدو فـــي واليـــة 

فلوريدا.   
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فرانكفورت - د ب أ: أعلن نادي ماينز 
انتقال  الثالثاء  أمــس  القدم  لكرة  األلماني 
ُمدافعه رونايل بيير-جابرييل إلى بريست 

على   ٢٠٢٠-٢٠٢١ مــوســم  فـــي  الــفــرنــســي 
سبيل اإلعــــارة. وكـــان الــُمــدافــع الــبــالــغ من 
قادماً  ماينز  إلى  انتقل  قد  عاماً   ٢٢ العمر 
الماضي  الصيف  في  الفرنسي  موناكو  من 
مليون  يورو (٢ر٦  مليون  ٥ر٥  نحو  مقابل 

مباريات  ثماني  فــي  شـــارك  لكنه  دوالر) 
فقط مع ماينز في الدوري. ويتضمن عقد 
تمديد  بريست  لــنــادي  يُتيح  بــنــداً  اإلعــــارة 
عقد  بــأن  علماً   ،٢٠٢٢ عــام  حتى  اإلعـــارة 

الالعب مع ماينز يستمّر حتى عام ٢٠٢٤.

جابرييل 
إلى بريست 

باإلعارة

مسعد: رمضان   - متابعة 

أكــــدت تــقــاريــر صــحــفــّيــة 

ـــهـــاجـــم  ـــُم ال أن  بــــرازيــــلــــيــــة 

يــفــتــرض  دودو  الــبــرازيــلــي 

أمـــس  وقـــــع  قــــد  يــــكــــون  أن 

لصفوف  انــتــقــالــه  عــقــد  عــلــى 

الموسم  مــن  بــدايــة  الدحيل 

اتخذ  أن  بعد  وذلــك  القادم 

خطوة  والدحيل،  بالميراس 

الماضية  األيام  خالل  مهمة 

بــالــتــوّصــل إلـــى اتــفــاق بــشــأن 

الــمــفــاوضــات بــيــنــهــمــا حــول 

ـــــــالعـــــــب، حـــيـــث  صــــفــــقــــة ال

تــــبــــادل الــــنــــاديــــان الـــعـــقـــود 

الــــــــالزمــــــــة بــــــشــــــأن إتـــــمـــــام 

الــــصــــفــــقــــة، وأشـــــــــار مـــوقـــع 

جــلــوبــو ســـبـــورت الــبــرازيــلــي 

ينتقل  ســوف  دودو  أن  إلــى 

إلـــى صــفــوف الــدحــيــل مــدة 

مــوســم واحــــد مـــع إمــكــانــيــة 

ــهــايــة  شــــــراء الــــالعــــب فــــي ن

الدحيل  رغــب  مــا  إذا  عــقــده 

فـــي اســـتـــمـــرار الـــالعـــب فــي 

أن  المنتظر  ومن  صفوفه، 

يــتــم اإلعــــالن عـــن تــفــاصــيــل 

عقب  كامل  بشكل  الصفقة 

انـــــتـــــهـــــاء بـــــالـــــمـــــيـــــراس مـــن 

القانونّية  اإلجـــراءات  بعض 

وقــبــل مــغــادرة الــالعــب إلــى 

ـــــدوحـــــة لـــالنـــضـــمـــام إلـــى  ال

ــــل بــشــكــل  ــــدحــــي صـــــفـــــوف ال

أن  بالذكر  الجدير  رسمي، 

نـــادي الــدحــيــل لــم يــؤكــد أو 

عن  المتواردة  األخبار  ينِف 

الــصــفــقــة عــلــى مــــدار األيـــام 

الـــمـــاضـــيـــة وكــــــان الـــدحـــيـــل 

قـــد أعــلــن قــبــل أيــــام انــتــهــاء 

ارتـــــبـــــاطـــــه مـــــع الــــكــــرواتــــي 

مـــانـــدزوكـــيـــتـــش بــالــتــراضــي 

فـــي خـــطـــوة مـــن شــأنــهــا أن 

تــــعــــّزز هـــــذه األخـــــبـــــار عــن 

ــــــادي مــع  ــــــن مـــــفـــــاوضـــــات ال

األجانب  الالعبين  من  عدد 

العـــب  دودو  بـــيـــنـــهـــم  مــــن 

ناديه  أعلن  الذي  بالميراس 

الدحيل  مع  التفاق  التوّصل 

كانت  فيما  الصفقة،  إلتمام 

بــعــض الــتــقــاريــر اإلخــبــاريــة 
قـــــد أكــــــــدت كــــذلــــك رغـــبـــة 
الكولومبي  ضم  في  الدحيل 
الــــفــــريــــدو العـــــب ريـــنـــجـــرز 
االســــكــــتــــلــــنــــدي فـــــي فـــتـــرة 
المقبلة  الصيفّية  االنتقاالت 
أو  الدحيل  ينفه  لم  ما  وهو 
يـــؤكـــده عــلــى مــــدار الــفــتــرة 
تكشف  أن  وينتظر  الماضية 
األيـــــــــام الـــقـــلـــيـــلـــة الـــمـــقـــبـــلـــة 
عـــن تــوجــهــات الــدحــيــل فــي 
ـــــدة ال  ـــــجـــــدي الــــصــــفــــقــــات ال
محترفين  هــنــاك  أن  سيما 
آخـــــريـــــن ســــيــــرحــــلــــون مــن 
الـــنـــادي بــخــالف الــكــرواتــي 
بينهم  ومــن  مــانــدزوكــيــتــش 
الــذي  ادمــيــلــســون  البلجيكي 
عــــن فــتــرة  يــتــخــلــف حـــالـــيـــاً 
إعـــــــــداد الــــفــــريــــق لــــلــــدوري 
ـــهـــاء  ـــتـــه فــــي إن بـــســـبـــب رغـــب

النادي. مع  عقده 

البـــرازيــلي دودو   يــوقـــع للـدحيــل
موسم قابل للتجديد بعد اتفاق الناديين

متابعة - السيد بيومي: 

كورينثيانز  نــادي  إدارة  رفضت 
تــردد  مــا  على  التعليق  الــبــرازيــلــي 
حــــــول إنـــــهـــــاء عـــقـــد العــــبــــه لـــوكـــا 
الــُمــنــتــقــل  بـــريـــتـــو  دي  بـــورغـــيـــس 
عــلــى ســبــيــل اإلعـــــارة إلـــى الــخــور، 
االنتقال  فــي  حــراً  الــالعــب  ليصبح 
إلــــى نـــــادي الـــخـــور بــشــكــل نــهــائــي 
صحفّية،  تقارير  أكدت  ما  حسب 

صفحتها  في  النادي  إدارة  وقالت 

في  الـــالعـــب  بـــقـــاء  إن  الــرســمــيــة 

نهاية  وحتى  بالتراضي  تــم  قطر 

من  عليه  متفقاً  كــان  كما  إعــارتــه 

قــبــل وأن األنـــبـــاء الــتــى أكــــدت أن 

النادي البرازيلي خسر ٦٫٦ مليون 

مليوناً  يــعــادل  بما  بــرازيــلــي  ريـــال 

و٨٠٠ ألـــف يــــورو بــســبــب الــتــنــازل 

عــلــى الــبــرازيــلــي لــوكــا بـــال مــقــابــل 

تم  الــالعــب  ملف  وإن  فيها  مبالغ 

إغــالقــه مــنــذ فــتــرة. وكـــان أحمد 

الرياضي  المدير  الحميدي  خليفة 

للخور قــد صــّرح فــي وقــت سابق 

التوقف  فترة  في  نجح  النادي  أن 

كــورونــا  جــائــحــة  بسبب  اإلجـــبـــاري 

ــفــات الــمــحــتــرفــيــن  فـــي حــســم مــل

الــمــوســم  ســيــكــمــل  جميعهم  وأن 

مع النادي وأن الوحيد الذي كانت 

لديه مشكلة هو لوكا وتمت تسوية 

مع ناديه بصفة ودّية  األمر تماماً 

تصريحات  مــع  يتماشى  مــا  وهــو 

ــنــادي الــبــرازيــلــي. ومـــن الــمــقــّرر  ال

أن ينتهي عقد اإلعارة لالعب في 

وسيكون  الــحــالــي  الــمــوســم  نــهــايــة 

من حق الخور التعاقد مع الالعب 

حــراً،  أصــبــح  بعدما  نهائي  بشكل 

أن  تقارير  أكدت  الذي  الوقت  في 

العروض  من  عــدداً  تلقى  الالعب 

قد  الخور  وكــان  الُمقبل.  للموسم 

اإلعارة  سبيل  على  لوكا  مع  تعاقد 

لنهاية  الــمــاضــي  يــنــايــر  شــهــر  فــي 

الــمــوســم الــحــالــي وقـــــّدم الــالعــب 

مع الفريق وبالتالي  جيداً  مردوداً 

ســتــكــون الـــفـــرصـــة ُمـــتـــاحـــة أمـــام 

الخور للتعاقد مع الجناح البرازيلي 

بشكل نهائي.

حسمنــا بقــاء لوكــا فــي الخــور بالتـراضي
النادي البرازيلي يتحفظ على األرقام.. الحميدي:

الدوحة - [: 

أجـــــــرى فــــريــــق الـــكـــرة 
الفحص  الــعــربــي  بــالــنــادي 
كورونا  لفيروس  الــدوري 
أمــس  يـــوم  «كوفيد-١٩» 
وذلـــك بــحــضــور الــالعــبــيــن 
والــــــطــــــاقــــــمــــــيــــــن الــــفــــنــــي 
تــمــهــيــداً  وذلــــك  واإلداري 
قبل لعب أول مباراة ودية 
الشحانية  فــريــق  أمـــام  لــه 
يـــــــوم الــــجــــمــــعــــة الـــمـــقـــبـــل 
لمواجهة  اســتــعــداداً  وذلــك 
في  الــغــرافــة  أمــام  الفريق 
بطولة  مــن   ١٨ ـــ  ال الــجــولــة 

يوم  لها  والمحدد  الدوري 
وتأتي  الــجــاري.  يوليو   ٢٤
الدورّية  الفحوصات  هذه 
الطّبي  للبروتوكول  وفــقــاً 
دوري  مـــــؤســـــســـــة  بـــــيـــــن 

ووزارة  قـــــطـــــر  نــــــجــــــوم 
الــصــحــة الــعــاّمــة مــن أجــل 
عودة  قبل  الجميع  سالمة 
الـــُمـــنـــافـــســـات مــــن جــديــد 

الدوري. لبطولة 

برشلونة - أ ف ب: 

أكــــــــد رئـــــيـــــس بـــرشـــلـــونـــة 
جـــوســـيـــب مــــاريــــا بــارتــومــيــو 
اإلســـــبـــــانـــــي  ــــــادي  ــــــن ــــــل ل أن 
نجمه  عقد  تجديد  «واجــب» 
ميسي،  لــيــونــيــل  األرجــنــتــيــنــي 
احتمال  عــن  تقارير  ظــل  فــي 
عام  عــقــده  نهاية  مــع  رحيله 
في  بــارتــومــيــو  وقــــال   .٢٠٢١
«راك١»  إلذاعـــة  تصريحات 
نفصح  ال  «عـــادة  الكاتالونية 
عن مفاوضاتنا مع الالعبين، 
لدينا  بــأن  البديهي  مــن  لكن 
(ميسي)  عقده  لتجديد  واجباً 
التاريخ  في  العــب  أفضل  هو 
وال تـــزال أمــامــه الــعــديــد من 

السنوات في كرة القدم».

وكــــانــــت إذاعــــــــة «كـــاديـــنـــا 
ســـيـــر» قـــد أشـــــارت األســـبـــوع 
الــــــــمــــــــاضــــــــي إلـــــــــــــى تـــــوقـــــف 
الـــمـــفـــاوضـــات بـــشـــأن تــجــديــد 

الكاتالوني  النادي  بين  العقد 
والنجم األرجنتيني البالغ من 
األخير  وأن  عــامــاً،   ٣٣ العمر 
يــفــكــر بــالــرحــيــل عــن الــنــادي 

فــــي صـــيـــف الــــعــــام الــُمــقــبــل، 
اإلدارة  فشل  من  سئم  بعدما 
قادر  فريق  بناء  في  الحالّية 
عــلــى الــمــنــافــســة وتـــعـــب من 

الــتــســريــبــات الــتــي تــخــرج من 
النادي وتشّوه صورته.

وأضـــاف بــارتــومــيــو: «أرى 
أن مــيــســي مـــرتـــاح لــقــد قــال 
ـــه يــريــد إنــهــاء  مــــرات عـــدة إن
مـــســـيـــرتـــه فــــي بـــرشـــلـــونـــة»، 
وهــو الــنــادي الــذي لــم يعرف 
ست  العالم  في  العــب  أفضل 
مسيرته  فـــي  غــيــره  مـــــرات، 
بارتوميو  قـــال  االحــتــرافــّيــة.  
سيتين  كــيــكــي  الــــُمــــدرب  إن 
سيستمر في منصبه الموسم 
الــُمــقــبــل رغـــم تــقــلــص فــرص 
دوري  ـــقـــب  ـــل ب االحـــــتـــــفـــــاظ 
الدرجة األولى اإلسباني لكرة 
الــقــدم كــمــا أكـــد أنـــه ال يشعر 
بـــالـــنـــدم عــلــى إقـــالـــة إرنــســتــو 

فالفيردي في يناير.

ال مفـــر مــــن تجــديد عقــد ميسي
رئيس برشلونة بارتوميو:

ــل ــب ــق ــُم ـــم ال ـــوس ـــم ــه ال ــب ــص ــن ــــي م ــن ف ــي ــت ــي ـــــدرب س ـــــُم اإلبـــــقـــــاء عـــلـــى ال

أرتيتا ُمدرب أرسنال:

رويترز:   - لندن 

قــــال مــيــكــل أرتـــيـــتـــا مـــــدرب أرســـنـــال 
ــنــادي يــجــري مــحــادثــات مــع ريــال  إن ال
ــــي ســيــبــايــوس  مـــدريـــد لــإلبــقــاء عــلــى دان
ضــمــن صـــفـــوف الـــفـــريـــق الــمــنــافــس فــي 
القدم  لكرة  الممتاز  اإلنجليزي  الدوري 
قريباً. اللعب  صانع  إعارة  انتهاء  ظل  في 

ــــوس، الــــــــذي انـــضـــم  ــــاي ــــب وغــــــــاب ســــي
الماضي،  الــعــام  مــن  يوليو  فــي  ألرســنــال 
لــمــا يــزيــد عــلــى شــهــريــن بــســبــب إصــابــة 
هــّز  لكنه  الــخــلــفــّيــة  الــفــخــذ  عــضــالت  فــي 
الـــشـــبـــاك فــــي الــــوقــــت الـــمـــحـــتـــســـب بـــدل 
الــضــائــع ضـــد شــيــفــيــلــد يــونــايــتــد لــيــرســل 
أرســنــال إلـــى قــبــل نــهــائــي كـــأس االتــحــاد 
اإلنــجــلــيــزي. وقــال أرتــيــتــا «نــتــحــدث إلى 

نــمــتــلــك  ال  تـــأكـــيـــد  بـــكـــل  مــــدريــــد،  ريـــــال 

يجب  ولذلك  أيدينا  بين  ليس  الــالعــب، 

الــنــاديــيــن  بــيــن  حــــوار  هـــنـــاك  يـــكـــون  أن 

حقاً،  به  سعيد  أنا  فعله  يمكن  ما  لنرى 

بها». يتطّور  التي  وبالطريقة 

أرغب في استمـــرار سيبـــايــوس

لندن - د ب أ:

ــــدوري اإلنــجــلــيــزي لــكــرة   أعــلــنــت رابــطــة ال
اخـــتـــبـــارات  مـــن  األحــــــدث  الـــجـــولـــة  أن  الـــقـــدم 
ـــكـــشـــف عــــن فــــيــــروس كـــــورونـــــا الــمــســتــجــد  ال
ــة. وتــــم إجــــراء  ــبــّي جــــاءت جــمــيــع نــتــائــجــهــا ســل
الــدوري  ومــدربــي  العــبــي  على  اخــتــبــاراً   ١٩٧٣

اإلنــجــلــيــزي الــمــمــتــاز وجــــاءت جــمــيــع الــنــتــائــج 

ســلــبــيــة بــحــســب شــبــكــة «ســـكـــاي ســـبـــورتـــس». 

وأجــــريــــت االخــــتــــبــــارات بــيــن يـــومـــي االثــنــيــن 

الخامس  الــمــوافــق  واألحـــد  يــونــيــو   ٢٩ الــمــوافــق 

اإلنجليزي  الــدوري  أندية  وتستمر  يوليو.  من 

الالعبين  على  االختبارات  إجــراء  في  الممتاز 

أسبوعياً. مرتين  والُمدربين 

ال إصابات بـ «كورونا» في «البريميرليج»

رئيس الوكرة يدعم الالعبين

الدوحة - [:

ثاني  آل  حــســن  بــن  خليفة  الــشــيــخ  ســعــادة  حـــرص   
رئــيــس نــــادي الـــوكـــرة عــلــى مــتــابــعــة تــدريــبــات الــمــوج 
األزرق مساء أمس لالطمئنان على تحضيرات الفريق 
الستئناف الدوري وذلك لمنح الالعبين دفعة معنوّية 

قبل الدخول في المباريات الرسمّية. 
الفني  والجهاز  الالعبين  من  النادي  رئيس  وطلب 
أجل  مــن  الُمقبلة  المرحلة  فــي  الجهد  قــصــارى  بــذل 
تــقــديــم أفــضــل مـــا لــديــهــم مـــن مــســتــوى فــنــي وإنــهــاء 
في  الــفــوز  خــالل  مــن  ممكنة  صــورة  بأفضل  الـــدوري 

المباريات الخمس الباقية على نهاية الُمسابقة.

العربي يخضع لفحص كورونا
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