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اإلدارة الحالية تخرج عن صمتها وتشعل أزمة النادي بالرد على اإلدارة السابقة في بيان رسمي: سلطان المهندي:
 الخور زاخر 
بالكفاءات

شبح الفاصلة 
يطارد القطراوية

أحمد السيد:
العربي يحتاج 
العمل وليس الكالم

٨٨ صفحات صفحات  

رئيس التحرير: عبدا� غانم البنعلي المهندي الخميس 18 ذو القعدة 1441هـ - 9 يوليو 2020م - العدد (13942)رئيس مجلس اإلدارة: عبدا� بن خليفة العطية

إصابة حكم بكورونا
بوخارست- رويترز:

 أعلن االتحاد الروماني لكرة القدم عن خروج حكم ثالث من 
قائمة الحكام بعد اإلصابة بكوفيد-١٩. وأضاف االتحاد الروماني 
بالحكمين  اتصال  على  كــان  اسمه،  يحدد  لم  الــذي  الحكم،  أن 
المصابين ودخلوا في العزل وسيخضعون لفحوص جديدة قبل 

السماح لهم بإدارة مباريات هذا الموسم.

واصلت مالحقة ومعاقبة مخالفي البرتوكول الصحي

الدوحة - [:

واصــلــت لــجــنــة االنــضــبــاط 

بــــــاتــــــحــــــاد الـــــــكـــــــرة تـــوقـــيـــع 

والمالية  اإلداريــــة  العقوبات 

للبرتوكول  المخالفين  على 

اتحاد  وضــعــه  الـــذي  الصحي 

دوري  ومــــؤســــســــة  الـــــكـــــرة 

االستعدادات  ضمن  النجوم، 

الستئناف النشاط ومباريات 

اعتبارا   QNB نــجــوم  دوري 

من ٢٤ الجاري.

أمس  أول  اجتماعها  وفــي 

عبر االتصال المرئي برئاسة 

حــســن الـــحـــمـــادي وبــتــواجــد 

كافة أعضاء اللجنة، أصدرت 

المهمة  القرارات  من  العديد 

ـــضـــمـــنـــة تــــحــــذيــــرات  ـــمـــت وال

لمجموعة من العبي األندية 

وذلـــــــــك لـــــعـــــدم الـــتـــزامـــهـــم 

ــــوكــــول الـــُمـــعـــتـــمـــد  ــــبــــروت ــــال ب

والـــخـــاص بــفــحــص فــيــروس 

كورونا (كوفيد-١٩) لألجهزة 

الـــفـــنـــيـــة والــــالعــــبــــيــــن، وقـــد 

جـــاءت الـــقـــرارات بــنــاًء علــى 

التقارير الواردة من مؤسسة 

دوري نجوم قطر.

تحذيرا  الــلــجــنــة  ووجــهــت 

ريال  ألف   ٣٠ مالية  وغرامة 
الشمالي  الكوري  من  كل  إلى 
(الدحيل)،  هــان  سونغ  كوانغ 
ويـــــــوســـــــف أيـــــــمـــــــن  وعــــلــــي 
جــاســمــي ومــشــعــل الــشــمــري 
(الــســيــلــيــة)، وعــيــســي أحــمــد 
(قــــطــــر) وأحــــمــــد الـــســـعـــدي 
ـــــــــان)، بـــســـبـــب عــــدم  ـــــــــري (ال
االلتزام بالبروتوكول الخاص 
بــــــاإلجــــــراءات االحــــتــــرازيــــة، 
واإلخــالل  المنزلي  والحجر 
بالتعهد الموقع وذلك استناداً 

للمادة رقم (٤٤) والمادة (٩-
٢/  ٣) من الئحة االنضباط.  

 وهـــذه هــي الــمــرة الثالثة 
عـــلـــى الــــتــــوالــــي الــــتــــي تــوجــه 
إداريــة  عقوبات  اللجنة  فيها 
ومــالــيــة لــألنــديــة ومــدربــيــهــا 
واإلداريــيــن  لالعبين  وأيــضــا 
بالبروتوكول  االلــتــزام  لعدم 
الــصــحــي وفـــحـــص فــيــروس 
كـــــورونـــــا، ووصــــــل إجــمــالــي 
اآلن  حتى  المالية  العقوبات 

إلى ٣٨٥ ألف ريال.

االنضباط ترصد وتضرب من جديد   

الدوحة ـ [:

 أكـــد ســـعـــادة الــســيــد حــســن الـــــذوادي 
للمشاريع  الــعــلــيــا  لــلــجــنــة  الـــعـــام  األمـــيـــن 
افــتــتــاح  خـــــالل  لــــه  كــلــمــة  فــــي  واإلرث 
جــلــســة نــقــاشــيــة إلــكــتــرونــيــة عــبــر تقنية 
في  سفارتنا  نظمتها  الــمــرئــي  االتــصــال 
دولة  أن  المكسيكية  المتحدة  الــواليــات 
كأس  مــن  مميزة  لنسخة  تحضر  قطر 
ذاكرة  في  ستبقى  «  قطر٢٠٢٢»  العالم 
المشجعين إرثا للمنطقة والعالم، حيث 
أشــــار إلـــى اكــتــمــال جــاهــزيــة ٤ مــالعــب 
على  المتواصل  العمل  ويتم  للمونديال 
الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة لــلــمــونــديــال فــي تشييد 
المالعب األربعة األخرى والبنية التحتية 
لــتــوفــيــر كـــل االحــتــيــاجــات الــتــي تضمن 
دولــيــة.  معايير  وفـــق  مــونــديــال  تنظيم 

العالم  إلــى  أمــل  برسالة  سعادته  وبعث 
كورونا «كوفيد  فيروس  تفشي  ظل  في 
سيكون  الــمــونــديــال  أن  معتبرا   ،«١٩  -

الــوســيــلــة الــتــي ســتــوحــد الــعــالــم وتجمع 
الناس معا بعد انتهاء األزمة. 

 من جانبه، أشار سعادة السيد محمد 

بن جاسم الكواري سفير دولة قطر لدى 
أكثر  مــن  هــي  قطر  أن  إلــى  المكسيك، 
خاصة  للرياضة،  دعما  المنطقة  دول 

تنظيمها  خــــالل  مـــن 
واســـتـــضـــافـــتـــهـــا ألهـــم 

الفعاليات الرياضية. 

  قطر٢٠٢٢ ستبقى خالدة في الذاكرة
مونديالنا سيبقى إرثاً للمنطقة والعالم.. الذوادي:
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طرابزون يسقط 
في فخ التعادل

إسطنبول -د ب أ:

 ســقــط طــرابــزون سبور 
فــي فــخ الــتــعــادل مــع ضيفه 
أمس   ،٢    /  ٢ ســبــور  أنطاليا 
منافسات  ضــمــن  األربـــعـــاء، 
والثالثين  الحادية  المرحلة 
مــن الــــدوري الــتــركــي لكرة 
الــقــدم، والــتــي شــهــدت فوز 
مضيفه  على  سبور  ملطية 

سيفاس سبور ١ /   صفر.
سبور  طـــرابـــزون  ورفـــع   
نــقــطــة   ٦٢ إلـــــــى  رصـــــيـــــده 
فيما  الــثــانــي،  الــمــركــز  فـــي 
رصيده  سبور  أنطاليا  رفــع 
المركز  فــي  نقطة   ٣٨ إلـــى 
ــــعــــاشــــر. وفــــــي الــــمــــبــــاراة  ال
الــثــانــيــة فـــاز مــلــطــيــة ســبــور 
سبور  سيفاس  ضيفه  على 

١ /   صفر.

-رويترز: بروكسل 

لكرة  بلجيكا  منتخب  سيخوض   
ثالث  عالميا  األول  المصنف  القدم 

في  أيــام  سبعة  في  دولية  مباريات 
المقبلين  ونوفمبر  أكــتــوبــر  شــهــري 
لمباراتين  ودية  مباراة  إضافة  بعد 
األمـــــــم  دوري  فـــــــي  رســــمــــيــــتــــيــــن 

البلجيكي  االتحاد  وقال  األوروبية. 
لــلــعــبــة فــي بــيــان أمـــس األربـــعـــاء إن 
الـــفـــريـــق ســـيـــخـــوض مــــبــــاراة وديــــة 
بروكسل  فــي  ســويــســرا  أمـــام  دولــيــة 

اســـتـــضـــافـــة  قـــبـــل  نـــوفـــمـــبـــر   ١١ فــــي 
إنـــجـــلـــتـــرا بـــعـــدهـــا بـــأربـــعـــة أيـــــام ثــم 
١٨ مــن الــشــهــر ذاتــه  الــدنــمــارك فــي 

األمم.    دوري  ضمن 

٣ وديـــات لمنتخب بلجيكـــا

قضية المرخية لم تُحسم حتى اآلن 
ــــة الـــقـــضـــاء ــــزاه ــــي ن ـــة ف ـــق ـــا ث ـــن ـــل ــــمــــرافــــعــــة.. وك ـــح ال ـــت ـــاف قـــــــررت إعــــــــادة ف ـــن ـــئ ـــت ــة االس ــم ــك ــح م

ــتــم   ـــــادي وهـــــــذا مـــــا لـــــم ي ـــــن ـــم فـــــي الــــطــــريــــق الســـــتـــــالم ال ـــه ـــأن ــــــرة ب ــــر مـــــن م ــــث صـــــرحـــــوا أك

لدينا مستندات جديدة ستغير مسار القضية في جلسة يوم لدينا مستندات جديدة ستغير مسار القضية في جلسة يوم ٢٠٢٠  الجاري   الجاري 

ما يحدث منهم هدفه تضليل الرأي العام وتشتيت االنتباه عن مخالفاتهم  ما يحدث منهم هدفه تضليل الرأي العام وتشتيت االنتباه عن مخالفاتهم  

22 النعيمي ادعــىأنه ال يــرغب فــي  رئاسة النادي وهـذا ينـافـي الواقـع 
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متابعة - صابر الغراوي:

 مــنــح األســـبـــانـــي بــارتــلــومــي 

الفريق  مــدرب  لوبيز  ماركيز 

بـــنـــادي  ــــقــــدم  ال لــــكــــرة  األول 

سلبية  راحــــة  العــبــيــه  الـــوكـــرة 

مــــن الــــتــــدريــــبــــات يــــــوم أمـــس 

األربـــــعـــــاء، بــحــثــاً عـــن الــتــقــاط 

األنـــــفـــــاس فــــي هــــــذه األجـــــــواء 

التي  العالية  والرطوبة  الحارة 

تدريباته  الفريق  فيها  يخوض 

الستئناف  اســتــعــداداً  الــيــومــيــة 

 QNB نــجــوم  دوري  مــســابــقــة 

والعشرين  الــرابــع  الــيــوم  مــســاء 

مـــن يــولــيــو الـــجـــاري بــمــواجــهــة 

الجولة  ضــمــن  السيلية  فــريــق 

المقرر  ومــن  عــشــرة.  الثامنة 

الــوكــراوي  الفريق  يستأنف  أن 

والــربــع  السابعة  فــي  تــدريــبــاتــه 

مــــن مــــســــاء الــــيــــوم الــخــمــيــس 

بــالــنــادي،  الفرعية  بالمالعب 

بمشاركة جميع الالعبين وعلى 

كريستيان  ــانــي  األســب رأســـهـــم 

الفريق  عــن  الغائب  سيبايوس 

منذ األســابــيــع األولـــى لــلــدوري 

بسبب اإلصابة الطويلة.

ظهور  الكرة  جهاز  ويتمنى 

الــــالعــــب األســــبــــانــــي بــمــســتــواه 

التأكد  أن  بــاعــتــبــار  الــمــعــروف 

والبدنية  الفنية  جاهزيته  من 

ســـيـــكـــون حــــافــــزاً لــلــجــهــازيــن 

القرار  التخاذ  واإلداري  الفني 

بإعادته مرة أخرى إلى قائمة 

الــــفــــريــــق عـــلـــى حــــســــاب أحـــد 

الحالة  هذه  وفي  المحترفين، 

ســـيـــكـــون الـــــالعـــــب الـــمـــغـــربـــي 

ـــيـــاس بــلــحــســانــي هـــو أقـــرب  إل

للخروج  المرشحين  الالعبين 

من قائمة الموج األزرق.

ظهر  ســيــبــايــوس  أن  ورغــــم 

بـــصـــورة جــيــدة بــالــفــعــل خــالل 

انطالقة  منذ  الفريق  تدريبات 

أن  إال  اآلن  وحــتــى  الــمــعــســكــر 

الجهاز الفني يرى أن اللقائين 

سيخوضهما  الــلــذيــن  الــوديــيــن 

األيام  خالل  الــوكــراوي  الفريق 

الشحانية  فريقي  أمام  المقبلة 

التجربة  سيشكالن  والمرخية 

مستوى  عــلــى  لــلــوقــوف  األهــــم 

جـــمـــيـــع الــــالعــــبــــيــــن وخــــاصــــة 

أخرى  ناحية  ومن  سيبايوس. 

أكـــــد ســــعــــادة الـــشـــيـــخ خــلــيــفــة 

رئـــيـــس  ثــــانــــي  آل  حـــســـن  بـــــن 

جهاز  رئــيــس  اإلدارة،  مجلس 

الـــكـــرة عــلــى ارتــيــاحــه الــشــديــد 

الستئناف  الفريق  لتحضيرات 

أعـــــرب  و  ـــــــــــدوري  ال بــــطــــولــــة 

فــــي الــــوقــــت نــفــســه عــــن ثــقــتــه 

الــكــبــيــرة فـــي قــــدرة الــالعــبــيــن 

التي  االنــتــصــارات  تحقيق  على 

بطولة  إنهاء  للنواخذة  تضمن 

الــــــدوري فـــي أفــضــل الــمــراكــز 

الممكنة.

جـــــاء ذلـــــك خـــــالل الــجــلــســة 

جميع  مع  سعادته  عقدها  التي 

أعـــضـــاء الـــفـــريـــق مـــســـاء أمــس 

اإلجـــراءات  كافة  وفــق   - األول 

وعلى  المطلوبة-  االحــتــرازيــة 

هــامــش الــتــدريــب الــقــوي الــذي 

أداه  ــــــذي  وال الـــفـــريـــق  خـــاضـــه 

الــجــمــيــع بــحــمــاس كــبــيــر كشف 

إقناع  في  العــب  كل  رغبة  عن 

ــــضــــرورة تـــواجـــده  ــــمــــدرب ب ال

بــالــتــشــكــيــلــة األســـاســـيـــة خــالل 

األســابــيــع الــمــتــبــقــيــة مـــن عمر 

رئيس  وطلب  الــدوري.  بطولة 

التحلي  الــالعــبــيــن  مــن  الــنــادي 

إلنهاء  التركيز  درجــات  بأعلى 

الموسم بالصورة التي تتناسب 

مــــع حـــجـــم الـــجـــهـــود الــكــبــيــرة 

الفترة  في  الفريق  بذلها  التي 

ــتــوقــف والــتــي  الــســابــقــة قــبــل ال

وضـــعـــت الـــفـــريـــق فــــي مــكــانــة 

مقبولة في جدول الترتيب.

الوكــرة يضـــع سيبــــايوس تحت المجهـــر 
رئيس النادي يشيد بحماس العبيه في التدريبات

الـــقـــضـــاء ــــة  ــــزاه ن ــــي  ف ـــة  ـــق ث ـــا  ـــن ـــل وك  .. الــــــجــــــاري    ٢٠ ـــة  ـــع ـــراف ـــم ال ـــح  ـــت ف ــــــــادة  إع قـــــــررت  ـــاف  ـــن ـــئ ـــت االس مــحــكــمــة 

لدينــا مستنــدات جديـدة ستغيـر مسـار قضيـة المرخية
إدارة النادي برئاسة علي المسيفري ترد على الطرف الثاني مؤكدة في بيان رسمي: 

الدوحة ـ [:

وتــــــطــــــورات  تــــــداعــــــيــــــات   
نادي  قضية  شهدتها  جديدة 
المرخية التي تدور بين إدارة 
الــــنــــادي الـــحـــالـــيـــة والــســابــقــة 
القضاء  ساحات  إلى  ووصلت 
ــــــًدا إلــــــــى مـــحـــكـــمـــة  ــــــحــــــدي وت
ـــنـــاف إلصــــــــدار حــكــم  ـــئ االســـت
وبعد  الــطــرفــيــن،  بين  نهائي 
أن أعلن الطرف الثاني ممثًال 
فــي الــرئــيــس الــســابــق مــبــارك 
رفضت  المحكمة  أن  النعيمي 
الــحــالــيــة  اإلدارة  اســـتـــئـــنـــاف 
التحكيم  هيئة  حكم  وأّيـــدت 
بإعادة  حكمت  التي  الرياضي 
اإلدارة السابقة.. والجديد هو 
الــحــالــيــة  اإلدارة  ـــــه  أوردت مـــا 
بــــرئــــاســــة عـــلـــي الــمــســيــفــري 
وذلك من خالل بيان رسمي 
نــفــت فــيــه صــــدور حــكــم من 
قـــبـــل مــحــكــمــة االســـتـــئـــنـــاف، 
فيما  رأيها  فيه  أوضحت  كما 
وفيما  الــقــضــيــة  إلــيــه  وصــلــت 

يلي نص البيان:
راشـــــد  مـــــبـــــارك  دأب/   )  
النعيمي رئيس نادي المرخية 
علي  محمد  ونــائــبــه  الــســابــق، 
ليست  فــتــرة  مــنــذ  الــنــعــيــمــي، 
بــالــقــصــيــرة عــلــى كــيــل الــتــهــم 
جزاًفا إلدارة النادي ُمتهمين 
تــارة،  المالي  بالفساد  إيــاهــم 
وبــالــتــكــّســب والـــتـــزويـــر تـــارة 
يــتــقــّدمــوا  أن  دون  أخــــــرى، 
بإثبات ذلك - ولو لمرة واحدة 
بدليل  أو  القانون  من  بسند   -

بــمــنــطــق  أو  مـــلـــمـــوس  مـــــادي 
إلــى  بــاإلضــافــة  الــعــقــل،  يقبله 
أنــهــم صـــّرحـــوا فــي أكــثــر من 
مــنــاســبــة، وآخــرهــا قــبــل أيــام 
ــأنــهــم فـــي الــطــريــق  قــلــيــلــة، ب
الســـتـــالم الــــنــــادي، وهـــــذا ما 
وكما  تــاريــخــه،  حتى  يتم  لــم 
صـــّرحـــوا لـــإلعـــالم بـــأن حكم 
صدر  قد  االستئناف  محكمة 
لـــصـــالـــحـــهـــم، فـــــي حـــيـــن أن 
القرار كان - صريًحا - بإعادة 
لتقديم  الــُمــرافــعــة  بـــاب  فــتــح 
أدلــــــة ومـــســـتـــنـــدات جـــديـــدة، 
وكـــذلـــك ادعــــى مـــبـــارك بــأنــه 

ال يــرغــب فــي رئــاســة الــنــادي 

بمثابة  الــحــكــم  اعــتــبــر  وإنـــمـــا 

الــجــمــيــع،  أمــــام  اعــتــبــار)  (رد 

ومن  لذا  الواقع،  ينافي  وهذا 

واقـــــع حـــرصـــنـــا عـــلـــى إيـــضـــاح 

المحلي  العام  للرأي  الحقيقة 

بوجه عام، وللشارع الرياضي 

سنقوم  فــإنــنــا  خـــاص،  بــشــكــل 

بشرح ما خفي من األمر بكل 

النحو  على  وذلـــك   ، شفافية 

التالي: - 

كل  من  الهدف  كــان  أوًال:   

مـــا ســبــق هـــو تــضــلــيــل الــــرأي 

الـــــعـــــام، وتـــشـــتـــيـــت االنـــتـــبـــاه 

ـــفـــات اإلداريــــــــة  ـــخـــال ـــُم عــــن ال

والــــتــــجــــاوزات الــمــالــيــة الــتــي 

مبارك  السيد/   بها)  (اعــتــرف 

المأل  وأمـــام  بلسانه  النعيمي 

فـــــي الـــجـــمـــعـــيـــة الـــعـــمـــومـــيـــة 

العادية والتي جرت في العام 

لرد  محل  ال  وبالتالي   ،٢٠١٧

سّيد  فاالعتراف  هنا  االعتبار 

خالل  ذلك  على  وبناًء  األدلة، 

التصويت  تم  الجمعية  انعقاد 

ــــــاإلجــــــمــــــاع) عــــلــــى رفــــض  (ب

ــتــقــريــر الـــمـــالـــي، وبــالــتــالــي  ال

وبــحــســب الـــنـــظـــام األســـاســـي 

الــــُمــــعــــتــــمــــد تـــــّمـــــت الـــــدعـــــوة 

لجمعية عمومية غير عادية، 

الثقة  ســحــب  عــلــى  للتصويت 

ــبــه، وفــتــح  ــائ مـــن الــرئــيــس ون

باب الترشح إلدارة النادي. 

 ثانًيا: قام/  مبارك النعيمي 

آنـــــــــــذاك بـــتـــســـجـــيـــل أعــــضــــاء 

جــــــدد فــــي الــــــنــــــادي، وجـــمـــع 

وأعطاهم  بطاقاتهم،  صــور 

بنية  (سابق)  بتاريخ  إيصاالت 

رفــــع نـــصـــاب مـــن يــحــق لــهــم 

حضور الجمعية العمومة غير 

على  التأثير  وبهدف  العادية، 

قــراراتــهــا، وقــد قــام مشرف 

الــــــنــــــادي فـــــي ذلـــــــك الــــوقــــت 

بــمــعــاونــة عـــدد مـــن مــوظــفــي 

الـــــنـــــادي بـــتـــعـــبـــئـــة الـــطـــلـــبـــات 

التسجيل،  نظام  في  وإدخالها 

دون أن يقوم هؤالء األعضاء 

فــعــلــًيــا بــتــقــديــم طــلــبــاتــهــم أو 

المستحقة. الرسوم  دفع 

 ثــــالــــثًــــا: تــــقــــّدم عـــــدد مــن 

أعـــضـــاء الــجــمــعــيــة الــعــمــومــيــة 

بــــــبــــــالغ لـــــــــــــــوزارة الــــثــــقــــافــــة 

والـــــــــريـــــــــاضـــــــــة عـــن 

الـــــمـــــخـــــالـــــفـــــات 

التي  الــمــالــيــة 

ارتـــكـــبـــتـــهـــا 

ة  ر ا د إل ا

الــســابــقــة، 

بــاإلضــافــة 

إلــــــــــــــــى مــــا 

قـــــــــامـــــــــوا بـــه 

مــــــن تـــســـجـــيـــل 

عـــــــدد كـــبـــيـــر مــن 

للقانون  بالمخالفة  األعــضــاء 

ـــا، حــيــنــهــا قــام  ـــًف كــمــا ذكــــر آن

منحهم  بما  الوزارة،  مسؤولو 

الضبطية  صفة  مــن  الــقــانــون 

الـــقـــضـــائـــيـــة، وتـــمـــكـــنـــوا فــي 

مرتين من ضبط المخالفات 

اإلدارة  وقامت  والتجاوزات، 

بتقديم  مــشــكــورة  الُمختصة 

ــيــابــة الـــعـــامـــة بــهــذا  ــن ــل بـــــالغ ل

الــــــشــــــأن، وكـــــذلـــــك تـــــم رفـــع 

الُمحاسبة  ديــوان  من  تقرير 

فحص  بنتائج  العامة  للنيابة 

المستندات.

 رابًعا: في الجمعية 

غير  العمومية 

في  الــعــاديــة 

 ١٠   /  ١٩

 ٢٠١٧   /

كــــــــــــــــــــــــان 

لـــألســـبـــاب 

الـــمـــذكـــورة 

أعـــــاله تــأثــيــر 

كــــــبــــــيــــــر عــــلــــى 

نـــــــصـــــــاب إنـــــعـــــقـــــاد 

الـــجـــمـــعـــيـــة الـــعـــمـــومـــيـــة غــيــر 

الـــعـــاديـــة، ومـــا صــاحــب ذلــك 

انعقادها،  فــي  صعوبات  مــن 

كــمــا قـــام مـــبـــارك قــبــل ذلــك 

باقتحام اجتماع لجنة شؤون 

الــعــضــويــة واالنــتــخــابــات دون 

أحد  بطرد  وقــام  حــق،  وجــه 

وتمزيق  النادي  من  أعضائها 

مــســتــنــدات االجـــتـــمـــاع وهـــذا 

ُمــثــبــت بــمــحــضــر فـــي مــركــز 

شــرطــة أمــن الــعــاصــمــة، وقــد 

تـــرتـــب عـــلـــى ذلـــــك تــحــديــات 

الجمعية،  عــقــد  أمـــام  كــبــيــرة 

من  عدد  سفر  إلى  باإلضافة 

وتعذر  البالد،  خارج  األعضاء 

حضور البعض اآلخر لظروف 

عدد  تقدم  وحينها  شخصية، 

مـــن األعـــضـــاء بــطــلــب رســمــي 

أسمائهم  بــرفــع  منهم  مــوّقــع 

مــن قــائــمــة الــحــضــور حــتــى ال 

تـــؤثـــر ظـــروفـــهـــم الــشــخــصــيــة 

وهــذا  االجــتــمــاع،  نصاب  على 

الجمعية  وانعقدت  حــدث  ما 

الـــعـــمـــومـــيـــة غــــيــــر الــــعــــاديــــة 

الثقة  سحب  قــرار  وأصـــدرت 

من اإلدارة السابقة، وتزكيتنا 

كــــإدارة جــديــدة لــلــنــادي منذ 

ذلك الوقت وحتى تاريخه. 

ـــا: الــــدعــــوى الــتــي   خـــامـــًس

رفـــــــعـــــــت أمـــــــــــــام مــــؤســــســــة 

ـــاضـــي كــانــت  ـــري ــتــحــكــيــم ال ال

اإلدارة  طــــعــــن  عــــلــــى  بـــــنـــــاًء 

الـــــســـــابـــــقـــــة فــــــي إجــــــــــــراءات 

انــعــقــاد الــجــمــعــيــة الــعــمــومــيــة 

غــــيــــر الـــــعـــــاديـــــة ونـــصـــابـــهـــا 

ــقــانــونــي، ولــيــس لــهــا صــلــة  ال

بعيد  مــن  وال  قــريــب  مــن  ال 

بــالــشــق (الــجــنــائــي) والــخــاص 

بـــــــالـــــــتـــــــجـــــــاوزات الــــمــــالــــيــــة 

والــمــخــالــفــات اإلداريــــة الــتــي 

الجمعية  إثــرهــا  على  قامت 

الـــعـــمـــومـــيـــة بـــســـحـــب الـــثـــقـــة 

مــــنــــهــــا، وهــــــــذا مـــــا أكــــدتــــه 

مــؤســســة الــتــحــكــم الــريــاضــي 

في  نشر  والــذي  حكمها  فــي 

اإلعــــالم وقــتــهــا، فــقــد صــدر 

قبول  عدم  على  بناًء  الحكم 

عدد  تنازل  مبدأ  المحكمين 

في  حقهم  عن  األعضاء  من 

دون  والــتــصــويــت  الـــحـــضـــور 

نــصــاب  عــلــى  ذلـــك  يــؤثــر  أن 

الــجــمــعــيــة الــعــمــومــيــة، وهــذا 

كما  تــزويــًرا  أو  تــالعــبًــا  لــيــس 

لن  الحكم  هذا  كما  يدعون، 

األشكال  من  شكل  بأي  يؤثر 

(الجنائي)  الشق  موضوع  في 

الــــمــــنــــظــــور فـــــي الـــمـــحـــكـــمـــة 

من  اإلحالة  بعد   - المختصة 

يتعلق  فيما   - العامة  النيابة 

بــالــمــخــالــفــات والـــتـــجـــاوزات 

ضبطيات  عــلــى  تستند  الــتــي 

قــضــائــيــة وتـــقـــاريـــر جــهــات 

الــبــراءة  يــعــنــي  وال  رقــابــيــة، 

بذلك  االدعاء  يتم  كما  منها 

اإلعالمية  التصريحات  فــي 

الحكم  يتم  ولم  المتكررة، 

تاريخه.  حتى  القضية  في 

لمحكمة  تقدمنا  سادًسا:   

حقنا  الستخدام  االستئناف 

ــا  ــن ــب فـــــي الــــطــــعــــن، كــــمــــا طــل

إعــــادة فــتــح بـــاب الــمــرافــعــة 

لــتــقــديــم أدلـــــة ومــســتــنــدات 

جـــديـــدة نــــرى أنـــهـــا ســتــؤثــر 

فـــي مـــســـار الــقــضــيــة، وهـــذا 

ـــمـــوافـــقـــة عــلــيــه  مــــا تــــّمــــت ال

المرافعة  باب  فتح  وسيعاد 

٢٠٢٠ وكلنا    / ٧   / ٢٠ بتاريخ 

ثــقــة فــي نــزاهــة الــقــضــاء في 

كافة.  محاكمنا 

 ،،، القصد  وراء  من  واهللا 

الرياضي  المرخية  نادي  إدارة 

  صورة لما نشرته [ أول أمس  

ــم   ــه ــات ــف ــال ــخ ــــعــــام وتــشــتــيــت االنـــتـــبـــاه عــــن ُم ـــــــرأي ال ــل ال ــي ــل ــض ــم هــــو ت ــه ــن ـــدث م ـــح ــــهــــدف مـــمـــا ي  ال

ـــــواقـــــع   ال ــــي  ــــاف ــــن ي ـــــــــذا  وه الـــــــنـــــــادي  رئــــــاســــــة  فــــــي  ـــــرغـــــب  ي ال  أنـــــــه  ـــــــــى  ادع ـــي  ـــم ـــي ـــع ـــن ال   

ــم   ــت ـــــم ي ـــــالم الــــــنــــــادي وهــــــــذا مـــــا ل ــــق الســـــت ــــطــــري ـــــي ال ــــر مـــــن مــــــرة بـــأنـــهـــم ف ــــث  صـــــرحـــــوا أك

واحـــــدة  ـــرة  ـــم ل ـــــو  ول ـــك  ـــذل ل ـــات  ـــب ـــإث ب يـــتـــقـــدم  أن  دون  جــــزافًــــا  الـــتـــهـــم  كـــيـــل  عـــلـــى  دأب  ــــارك  مــــب  

ضـــــــــة عـــن 

ـفـــــات

تي 

ـا

ـا

بـــه 

جـــيـــل

 رابًعا: في

العمو

الــع

ال

أعـــ

كــــــبــــــي

الريان يواجه 
األهلي وديًا اليوم

الدوحة - [:

في  اليوم  األهلي  أمــام  الــريــان  فريق  يلتقي 
مــــبــــاراة وديـــــة ضــمــن تــحــضــيــرات الــفــريــقــيــن 
وأعلن   .QNB نــجــوم  دوري  منافسات  لــعــودة 
لكرة  األول  فــريــقــه  خـــوض  عــن  الــريــان  نـــادي 
٣ مــبــاريــات وديـــة حــيــث ســتــكــون أولــى  الــقــدم 
الــمــبــاريــات الـــيـــوم، عــلــى أن يــخــوض الــفــريــق 
الجاري،  يوليو   ١٣ الغرافة  أمــام  ثانية  مــبــاراة 
أم  فريق  بمواجهة  الودية  مبارياته  يختتم  فيما 
١٧ يوليو الجاري. ويسعى الريان بقيادة  صالل 
مـــدربـــه األورجـــويـــانـــي أجـــيـــري لــتــحــقــيــق أكــبــر 
اســتــفــادة مــن الــمــبــاريــات الــوديــة الســيــمــا أنــهــا 
وبالتالي  ـــدوري  ال تــوقــف  مــنــذ  للفريق  األولـــى 
يــســعــى لــلــتــعــود عــلــى خـــوض الــمــبــاريــات، حيث 
 ٣٨ برصيد  الثاني  المركز  حالًيا  الفريق  يحتل 
المتصدر.  الدحيل  عن  نقاط   ٤ بفارق  و  نقطة 
عودة  مع  الريان  لفريق  مباراة  أول  وستكون 
اســتــئــنــاف مــبــاريــات الـــدوري أمـــام نـــادي قطر 
على  وستقام   ١٨ الجولة  في  الجاري  يوليو   ٢٤

. حمد  بن  جاسم  استاد 
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الخــــور يتـرّقــــب المرشـــحــين حــتى االثــنين 
إدارة النادي تؤّكد عدم تقدم أي أحد حتى اآلن

ــــــادي  ــــــن ال إلدارة  ــــح  ــــل ــــص ت ــــــي  ــــــت ال ــــــاءات  ــــــف ــــــك ــــــال ب ــــــر  ــــــزخ ت ـــــــور  ـــــــخ ال ـــــة  ـــــن ـــــدي م الــــــمــــــهــــــنــــــدي: 
متابعة- السيد بيومي: 

السمة  هو  الغموُض  مــازال 

الـــُمـــســـيـــطـــرة عـــلـــى األوضــــــاع 

داخـــل نـــادي الــخــور والــتــرّقــب 

شــــعــــار الـــجـــمـــيـــع بـــعـــد مــــرور 

ـــــام عــلــى إعــــــادة فتح  عــــدة أي

اإلدارة  لمجلس  الترشح  بــاب 

-٢٠٢٠ االنــتــخــابــيــة  لــــلــــدورة 

حتى  لها  تــرّشــح  والــتــي   ٢٠٢٤

مــبــارك  مــحــمــد  قــائــمــة  اآلن 

المهندي، وتّم رفض أوراقها 

وتقّدمت بطعن، وفي انتظار 

وانسحب  اإلداريـــة،  الجهة  رّد 

الـــمـــهـــنـــدي  اهللا  عـــبـــد  غــــانــــم 

لمحمد  دعـــًمـــا  تــرّشــحــه  بــعــد 

مـــــبـــــارك.. وأخـــــيـــــًرا ظــهــرت 

ـــتـــي أبــــدت  بـــعـــض األســــمــــاء ال

لكنها  الـــتـــرّشـــح  فـــي  رغــبــتــهــا 

على  رسمي  بشكل  تتقّدم  لم 

غرار ناصر عبد اهللا المريخي 

سعيد..  آل  جــفــال  وإبــراهــيــم 

واأليام القادمة ستشهد حسم 

هذا الجدل، وإن كان قبول أو 

رفـــض طــعــن مــحــمــد مــبــارك 
ســيــكــون ورقــــة الــحــســم الــتــي 
انعقاد  قبيل  االتــجــاه  ستحدد 
الــجــمــعــيــة الــعــمــومــيــة لــلــنــادي 
يــولــيــو   ٢٠ فــــي  تــنــعــقــد  ـــتـــي  ال

الجاري.
رسمًيا  بيانًا  النادي  وأصــدر 
شبيب  سلطان  فيه  أّكــد  أمــس 
الــمــهــنــدي مـــديـــر الـــنـــادي أنــه 
بقائمة  عــضــو  أي  يــتــقــّدم  لـــم 
لـــخـــوض هـــــذه االنـــتـــخـــابـــات، 
وأن كــّل مــا تـــردد مــن أسماء 
تـــقـــّدمـــت بـــــــــأوراق تــرّشــحــهــا 

وبــــــطــــــالن تــــرشــــحــــهــــا لــيــس 

صــحــيــًحــا. وأضـــــاف: إن بــاب 

حتى  مفتوًحا  سيظّل  الترشح 

نهاية يوم العمل االثنين القادم 

الموافق ١٣ يوليو الحالي، ومن 

عضو  أي  يــتــقــّدم  أن  الممكن 

بقائمة طالما أنه تنطبق عليه 

أن  إلى  قائًال  وأشــار  الشروط. 

الحديث عن فترة ما بعد غلق 

اآلن،  وقته  ليس  الترشح  باب 

ويـــجـــب االنـــتـــظـــار خـــاصـــة أن 

مدينة الخور تزخر بالكفاءات 

مــن أعــضــاء الـــنـــادي، ويمكن 

أن يتواجد من يتقّدم لخوض 

االنتخابات.

إبراهيم  أبـــدى  جهته،  مــن 

جفال آل سعيد عضو الجمعّية 

في  رغبته  بالنادي  العمومية 

وقال  ترّشحه،  بأوراق  التقّدم 

الـــتـــرّشـــح  شـــــــروط  كــــافــــة  إن 

تــنــطــبــق عــلــيــه، وقـــــال: رغــبــة 

مني في الحفاظ على مصلحة 

نـــادي الــخــور ومــا يــحــدث فيه 

الماضية،  األعــــوام  مـــدار  على 

وفي هذه الفترة ال سيما بعد 

المهندي  مــبــارك  محمد  منع 

مـــــــن حــــــّقــــــه وهـــــــــو األجـــــــــدر 

الخور،  أهالي  من  والمدعوم 

خالل  الترشح  في  جديًا  أفكر 

األيـــــام الــقــادمــة حــفــاًظــا على 

البعض  عبث  مــن  الكيان  هــذا 

به، وتابع: كل أوراقي جاهزة 

وأنــتــظــر الــفــرصــة الــمــنــاســبــة 

للتقديم، وهي التي ستتفق مع 

رغبات األعضاء ورموز النادي 

ال سيما أنني أرى أن الجمعية 

الحّق  صاحبة  هــي  العمومية 

اختيار  فــي  والــوحــيــد  األصــيــل 

ـــنـــادي  ـــى رئــــاســــة ال مــــن يـــتـــوّل

للدورة االنتخابية الجديدة.

سلطان   المهندي

لتقديمها الــمــنــاســبــة  الــلــحــظــة  ــظــر  ــت وأن ــزة  ــاه ج أوراقـــــي  ســعــيــد:  آل  ــم  ــي ــراه إب

ــيــبــوشــا  قــــــّرر الـــمـــونـــتـــيـــنـــيـــجـــيـــري ن
الفرصة  منح  األهــلــي  فــريــق  مــدرب 
خالل  الفريق  العبي  من  عدٍد  ألكبر 
مساء  تجمعه  الــتــي  الــوديــة  الــُمــبــاراة 
ستُقام  والتي  الريان  فريق  مع  اليوم 
عـــلـــى  مــلــعــب الــعــقــلــة أحــــد مــالعــب 
الــتــدريــب الــمــونــديــالــيــة، وذلــــك فــي 

إطـــار اســتــعــدادات الــفــريــَقــيــن لــعــودة 
الدوري.  بطولة 

ويــســعــى الـــمـــدرب مــن هـــذا األمــر 
جــــاهــــًزا  الـــجـــمـــيـــع  ــــكــــون  ي أن  ــــــى  إل
لــــــدوري، حــيــث  لـــخـــوض مـــبـــاريـــات ا
لـــُمـــواجـــهـــة األولـــــــي أمــــام  ســـتـــكـــون ا
 ١٨ لـــ  فــريــق الــشــحــانــيــة فــي الــجــولــة ا
ــــدوري، والــتــي تــعــتــبــر  مــن بــطــولــة ال
مــن أهـــم الــمــبــاريــات لــكــونــهــا ســوف 

التقّدم  بين  ما  الفريق  مسار  تحّدد 
دائــــــرة  فـــــي  لــــــدخــــــول  ا أو  لـــــألمـــــام 
تــحــدث  ال  حـــتـــى  وكــــذلــــك  الـــخـــطـــر، 

بالفريق.  إصابات 
لـــثـــانـــيـــة  ـــــمـــــبـــــاراة هـــــي ا ل وهــــــــذه ا
لــفــريــق األهـــلـــي حــيــث لــعــب الــفــريــق 
مــبــاراة وديـــة قــبــل ثــالثــة أيـــام أمــام 
 ٢ لـــغـــرافـــة، وتــــعــــادل فــيــهــا  فـــريـــق ا
الــجــهــاز  خـــاللـــهـــا  مـــن  ويـــســـعـــى   ،٢   /

أكبر  لتحقيق  نيبوشا  بقيادة  الفني 
فنية.  استفادة 

لـــــفـــــريـــــق فــــــي مـــــبـــــاراة  وأظــــــهــــــر ا
وكذلك  جيًدا،  فنًيا  مستوى  الغرافة 
جيدة  بــدنــيــة  بــحــالــة  الــالعــبــون  ظــهــر 
تـــؤّكـــد عــلــى جــاهــزيــتــهــم الســتــئــنــاف 
خالله  العميد  يسعى  والذي  الدوري، 
وتحسين  النتائج  أفضل  تحقيق  إلى 

الترتيب. جدول  في  مركزه 

 نيبوشــــا يمــنح العــبيه الفرصــة أمـام الريـان
متابعة – رجائي فتحي : 

أّكـــــد إبـــراهـــيـــم عــبــد اهللا 
حسين السادة أول من أعلن 
عــن تــرّشــحــه لــرئــاســة نــادي 
الشمال أّن دعم األعضاء من 
أهــــّم األســـبـــاب الــتــي دفعته 
الُخطوة،  هذه  على  لإلقدام 
الـــنـــادي  رئـــاســـة  أّن  خـــاصـــة 
ــيــرة ولــيــســت  ــيــة كــب مــســؤول
مــــجــــرد مــــنــــصــــب، والــــكــــل 
يكون  أن  فــالبــد  ذلـــك  يعلم 
هناك إستراتيجية واضحة، 
وضـــــعـــــت  هللا  والـــــــحـــــــمـــــــد 
إستراتيجية، ودرست األمر 
بشكل جيد قبل إقدامي على 
الــتــرّشــح، وأتــمــنــى أن أكــون 
عــنــد حــســن ظـــّن كــل محّبي 

نادي الشمال.

وقــــال إبــراهــيــم الـــســـادة: 
ممتازة  عالقتي  هللا  الحمد 
ولست  المنطقة،  أهــل  بكل 
فبدأت  الــنــادي،  عن  بغريب 
للرئيس  ونائبًا  ــا  وإداريً العبًا 
مــن قــبــل، وهــدفــي هــو فتح 
بــــاب الـــتـــعـــاون مـــع الــجــمــيــع 
ســـــواء مـــن العــبــيــن قــدامــى 
جماهير  أو  مــؤســســيــن  أو 
ـــيـــن لــــلــــنــــادي، فــيــٌد  ومـــحـــّب
واحــــــدة ال تــصــفــق، ويــجــب 
جــمــيــًعــا  نـــتـــعـــاون  أن  عــلــيــنــا 
نادينا  مصلحة  يخدم  فيما 

العريق. 
وعــــــن إمـــكـــانـــيـــة تـــرّشـــح 
لالنتخابات،  أخـــرى  قــوائــم 
قــال: أهــًال وســهــًال بالجميع 
فــــحــــّق الـــــتـــــرّشـــــح مـــكـــفـــول 
الشريفة  والمنافسة  للكل، 

فكلنا  الــنــادي،  مصلحة  فــي 
إخـــــــوان، ومــــن ســيــفــوز في 
ــــات ســــنــــقــــول لــه  ــــخــــاب ــــت االن
خلفه  وســـنـــقـــف  مــــبــــروك، 
مصلحة  أجــل  مــن  وندعمه 

النادي. 
وبــالــحــديــث عــن أهــدافــه 
وخــطــطــه الــمــســتــقــبــلــيــة في 

قال:  بالرئاسة،  فــوزه  حالة 
كما قلت لك سنكون جميًعا 
يـــــــًدا واحـــــــــدة، وســـنـــتـــعـــاون 
ومؤسسين  أعــضــاء  جــمــيــًعــا 
والعــبــيــن قــدامــى مــن أجــل 
االرتــــقــــاء بــنــاديــنــا الــعــريــق، 
ونحن ال ننكر جهود اإلدارة 
«رايتهم  بالعكس  السابقة، 
بيضاء«، لم يقصروا في أداء 
واجبهم تجاه النادي وقدموا 
وما  عليه،  مشكورين  جهًدا 
حــّقــقــوه مـــن إنــــجــــازات في 
الــســلــة والــيــد وتــكــريــم ألحــد 
اهللا  عبد  الوالد  النادي  رموز 
حسين السادة بإطالق اسمه 
على أحد المالعب أمٌر يثلج 
الــــصــــدر، ونـــحـــن فـــي حــالــة 
الـــفـــوز ســنــكــمــل فـــي طــريــق 
الــحــالــيــة  اإلدارة  نــجــاحــات 

واإلدارات التي سبقتها، فكل 
هو  هدفها  تأكيد  بكل  إدارة 

خدمة النادي واالرتقاء به. 
وبالحديث عن عدم رضا 
مــحــبــي الــــنــــادي عــــن وضـــع 
فــريــق الـــكـــرة، قــــال: فــريــق 
الــكــرة واجــهــة الـــنـــادي بكل 
تــأكــيــد، وســيــكــون مــن أهــم 
أولــويــاتــنــا، وســنــجــتــهــد بكل 
تأكيد إليجاد الدعم المناسب 
ضمن  فــهــذا  الــكــرة،  لفريق 
عليها  عملنا  الــتــي  خططنا 
من أجل العودة بالفريق إلى 
الكبار  بين  الطبيعي  مكانه 

في دوري النجوم. 
سنعمل  قـــائـــًال:  وأضـــــاف 

بكل جهد في النادي. 
واخــــتــــتــــم قــــــائــــــًال: أعـــلـــم 
ليست  المسؤولية  أن  جــيــًدا 
أعضاء  بدعم  ولكن  سهلة، 
والعبي  العمومية  الجمعية 
النادي القدامى والمؤسسين 
هدفنا  تحقيق  فــي  سننجح 
وإرضــــــــــــاء الــــجــــمــــيــــع، ألنــــه 
بــــدون مــســانــدة ودعــــم من 
هــؤالء لن نستطيع أن نعمل 
وننجح، والحمد هللا درست 
هـــذه الــخــطــوة قــبــل ســنــوات 
بعد  تنفيذها  على  وأقدمت 
دعم ومساندة كبيرة رأيتها 

من األعضاء.

 مع اقتراب نهاية والية الرئيس الحالي وقدوم الرئيس الجديد

يـــواصـــل فـــريـــُق أم صـــالل اســتــعــداداتــه 
نجوم  دوري  منافسات  لــعــودة  المكّثفة 
تدريباته  الــفــريــُق  يــخــوض  حيث   ،QNB
عــلــى مـــالعـــب الــجــامــعــة أحــــد الــمــالعــب 
مونديال  منتخبات  لتدريبات  المخّصصة 
لــمــواجــهــة  الـــفـــريـــق  يــســتــعــّد  كــمــا   ،٢٠٢٢
الــســد غـــًدا فــي أولـــى مــبــاريــات الفريَقين 
بن  جاسم  استاد  على  تُقام  والتي  الودية 
تحضيرات   إطـــار  فــي  الــســد،  بــنــادي  حمد 
من  المقبلة  للمرحلة  المهمة  الفريَقين 
بدعم  صــالل  أم  فريق  ويحظى  الـــدوري. 
كبير من إدارة النادي، فالبرغم من إعالن 
الشيخ الدكتور عبدالعزيز بن عبدالرحمن 
صالل  أم  نــادي  لرئاسة  ترشحه  ثاني  آل 
بقائمة تضّم الّشيخ تميم بن محمد نائبًا 
النادي،  النتخابات  الترشح  باب  غلق  بعد 
دعــم  عــلــى  حــرصــت  ــنــادي  ال إدارة  أن  إال 
الدكتور  الّشيخ  حضور  خــالل  من  الفريق 
عــبــدالــعــزيــز بـــن عــبــدالــرحــمــن تــدريــبــات 
ناصر  بن  حمد  الّشيخ  سعادة  مع  الفريق 

للنادي،  الحالي  الرئيس  ثاني  آل 
والـــــــــذي اعـــــتـــــذر عـــــن عـــدم 

الـــتـــرّشـــح فــــي الــــــدورة 

الّشيخ  تــرشــح  على  الــتــوافــق  ليتم  المقبلة 
عــبــدالــعــزيــز بـــن عــبــدالــرحــمــن إلكــمــال 
مسيرة النهوض بالنادي، وهو ما يؤّكد أن 
في  بالتغييرات  يتأثر  لن  صالل  أم  فريق 
مجلس إدارة النادي، حيث حرص النادي 
بــصــورة  بالُمستقبل  الــحــاضــر  ربـــط  عــلــى 
الــجــديــد  الــرئــيــس  أن  ســيــمــا  وال  ســلــســة، 
أغسطس   ١٢ من  اعتباًرا  المهمة  سيتسلم 
للنادي  العمومية  الجمعية  موعد  المقبل 
ونــائــب  الــرئــيــس  انــتــخــاب  ستشهد  ــتــي  وال
النادي  تسّلم  سيكون  وبالتالي  الرئيس، 
قــبــل خـــوض الــفــريــق آخـــر مــبــاراتــيــن في 
الغرافة  يلتقي  حيث  الموسم،  هذا  دوري 
١٥ أغسطس المقبل في الجولة ٢٠ وقبل 
األخيرة، بينما يلعب مع السيلية في ختام 
الدوري ٢٠ أغسطس المقبل، وقد يتوقف 
على آخر مباراتين تحديد مصير الفريق 
فـــي الــمــنــافــســة عــلــى الـــبـــقـــاء، الســيــمــا أن 
وقبل   ،١١ الـ  المركز  حالًيا  يحتل  الفريق 
األخير برصيد ١٤ نقطة، وبفارق ٤ نقاط 

عن الشحانية صاحب المركز األخير.  

أم صالل يربط الحاضر بالمستقبل

ناصر  بن  حمد  الشيخ  سعادة  مع 
للنادي،  الحالي  الرئيس   

ي اعـــــتـــــذر عـــــن عـــدم
ح فــــي الــــــدورة

متابعة - أحمد سليم:

ـــارك لــه ـــب ـــن ــــن أجـــــل الـــــنـــــادي والــــفــــائــــز س ــــد واحــــــــدة م  كـــلـــنـــا ي

أرّحب بالمنافسة الشريفة عبر االنتخابات
إبراهيم السادة المرشح المحتمل لرئاسة الشمال لـ         :

متابعة – حسام نبوي 

       

إبراهيم السادة
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الدوحة - [:

آخر  نــاجــًحــا  مــوســًمــا   ٢٠٢٠ عــام  شهد   

لــمــبــادرة «كــــورة تــايــم» الــُمــشــتــركــة بين 

شل قطر واتحاد الكرة، أثمر عن العديد 

األطفال  تشجيع  أبرزها  اإلنــجــازات،  من 

والــشــبــاب عــلــى الــمــشــاركــة فــي الــمــبــادرة، 

الصحّية  الــحــيــاة  وعــــادات  أنــمــاط  ونــشــر 

بينهم من خالل ممارسة كرة القدم.

 واستقطب الموسم الثامن لكرة القدم 

من  نــصــفــهــم  مـــشـــارك،   ٣٥٠٠ مــن  أكــثــر 

لألطفال  اإلجمالي  الــعــدد  ليصل  اإلنـــاث، 

جميع  في  المبادرة  من  استفادوا  الذين 

مواسمها حتى اآلن إلى أكثر من ١٠٠ ألف 

المشاركين  للطالب  وأُتــيــحــت  مــشــارك.  

قطر،  أنحاء  جميع  في  مدرسة،   ٣١ من 

فـــرصـــة مــمــارســة الــتــمــاريــن الــريــاضــيــة 

ضمن برنامج «كورة تايم» في ٣٥ ملعبًا 

أسباير  أكاديمية  منها  رياضًيا،  ومرفًقا 

المتطورة،  الرياضية  ومرافقها  بمالعبها 

وذلــك قبل ظــهــور وبــاء فــيــروس كــورونــا 

ـــــذي تــســّبــب فـــي شــلــل كـــافـــة األنــشــطــة  ال

توقف  إلـــى  وأدى  الــعــالــم،  مــســتــوى  عــلــى 

األخير.   الموسم  في  الرياضية  التمارين 

مدير  الــكــواري،  خالد  قــال  جانبه،  ومــن 

«ال  الــكــرة:  اتحاد  في  واالتــصــال  التسويق 

كان  تايم  كورة  من  الموسم  هذا  أن  شك 

جعلتنا  التحديات  فهذه  استثنائًيا،  موسًما 

وشركائنا نفخر ببرنامج كورة تايم».  

 وكــانــت أســبــايــر قــد وّقــعــت مــع شركة 

شــل قــطــر اتــفــاقــيــة مــدتــهــا ثـــالث ســنــوات 

وهو  القدم،  كرة  مهارات  منهج  لتطبيق 

صّممته  أسبوًعا   ١٨ مدته  رياضي  مقّرر 

أكـــاديـــمـــيـــة أســـبـــايـــر خــصــيــًصــا لــلــطــالب 

والمشاركين  الــقــدم  كــرة  فــي  المبتدئين 

الجديد  المنهج  ويــوظــف  تــايــم.  كــورة  فــي 

يضيف  إذ  المهارات،  من  متدّرًجا  نظاًما 

القدم  كرة  تدريبات  من  جديدة  عناصر 

لمهارات  األطــفــال  اكتساب  مع  بالتزامن 

جديدة كالسيطرة على الكرة، وتمريرها 

مـــع العـــبـــي الــفــريــق اآلخــــريــــن، وإحـــــراز 

األهـــــــــداف. وقـــــد ســــاعــــدت إضــــافــــة هـــذا 

كورة  مبادرة  تطوير  على  الجديد  المقرر 

تايم وتعزيز تأثيرها على الطالب.

المنزلي،  العزل  إجراءات  تطبيق  ومع   

للمكوث  المجتمع  فــئــات  كــل  واضـــطـــرار 

فيروس  جائحة  تفشي  عقب  المنزل  في 

كــــورونــــا، اتـــجـــهـــت مــــبــــادرة كـــــورة تــايــم 

وإنشاء  اإللكتروني  الموقع  من  لالستفادة 

مــنــصــة افــتــراضــيــة هـــي «إكــســتــرا تــايــم» 

االفتراضية  والتمارين  التحديات  لتقديم 

الــُمــبــتــكــرة لـــكـــرة الــــقــــدم، لــكــي يــؤديــهــا 

أتاحت  إذ  المنزل،  من  والشباب  األطفال 

األطــفــال  لجميع  تــايــم»  «إكــســتــرا  منصة 

لنصائح  الـــوصـــول  إمــكــانــيــة  الــمــشــاركــيــن 

اللياقة. 

١٠٠ ألف مشـــارك فــي مسيــرة «كــورة تايم»
٣٥٠٠ أكملوا الموسم الثامن للمبادرة بنجاح

ــــة ــــرس ــــش ـــــمـــــعـــــركـــــة ال ـــــــن ال ـــــــاد ع ـــــــع ـــــــت ـــــــزه واالب ـــــــرك ـــــــــل تــــحــــســــيــــن م ـــــــن أج ـــــل م ـــــات ـــــق ـــــــر ي األصـــــــف

شبــــح فاصــلة الهبــــوط يهــــدد القطــــراويــة
 تكشف حسابات وأوراق األندية قبل الجوالت الحاسمة للدوري «٤-١٢»

قناوي:  - بالل  متابعة 

قطر  نــادي  فريق  اليــزال   
قلب  في  يعيش  القدم  لكرة 
دائـــــرة الــخــطــر مــنــذ عــودتــه 
مــــن الـــــدرجـــــة الـــثـــانـــيـــة إلـــى 
دوري نجوم QNB، واليزال 
والصوالت  الجوالت  صاحب 
غــيــر قـــادر عــلــى الــعــودة إلــى 
األربعة  بين  الطبيعي  مكانه 
الــكــبــار وبـــيـــن فــــرق الــمــربــع 
الـــــذهـــــبـــــي، وأصــــــبــــــح دائــــــم 
ـــتـــواجـــد فـــي قـــلـــب مــعــركــة  ال
ابتعد  ربما   . والهبوط  البقاء 
قـــطـــر قـــلـــيـــًال بـــعـــض الـــشـــيء 
عــن الــمــعــركــة هــذا الــمــوســم، 
الــهــبــوط  عـــن  األقــــل  عــلــى  أو 
الــمــبــاشــر، لــكــنــه اليــــزال في 
تتغير  وقـــد  الــمــعــركــة،  قــلــب 
الخمس  الجوالت  في  األمــور 
الـــمـــتـــبـــقـــيـــة، ويــــتــــحــــول إلـــى 
الفاصلة  المباراة  في  منافس 
الثانية  الــدرجــة  وصــيــف  مــع 
كل  في  الهبوط  وعدم  للبقاء 
 ٢٠١٨ عــودتــه  ومــنــذ  مــوســم 
خاطئة  الــفــريــق  بــدايــة  تــكــون 
بـــســـبـــب االخــــــتــــــيــــــارات غــيــر 
الفني  للجهاز  ســواء  الدقيقة 
األجــــانــــب،  الــمــحــتــرفــيــن  أو 
عنهم  االستغناء  إلى  ويضطر 
بدالء. مدربين  عن  والبحث 

 البداية في الموسم الحالي 

ـــواضـــعـــة  ــــت ســـيـــئـــة ومـــت كــــان

ُمرضية  غير  والنتائج  أيًضا 

بـــالـــمـــرة، وأجـــبـــرت الــفــريــق 

ــتــغــيــيــرات الــمــبــكــرة،  عــلــى ال

صــــارع  الـــفـــريـــق  أن  خـــاصـــة 

عــلــى الـــبـــقـــاء والـــهـــبـــوط مــنــذ 

الـــجـــوالت األولــــى حــيــث ظل 

فــي الــمــركــز الـــحـــادي عــشــر، 

بقدوم  نتائجه  تحسنت  حتى 

الــــــمــــــدرب الــــوطــــنــــي وســـــام 

التخلص  رحــلــة  وبـــدأ  رزق، 

مـــن الـــقـــاع والــتــقــدم لــألمــام 

واالبـــــتـــــعـــــاد عـــــن الـــمـــعـــركـــة 

المركز  في  وأصبح  الشرسة 

اآلن. حتى  التاسع 

التاسع  المركز  أن  ورغــم   

ورغم  قطر،  بتاريخ  يليق  ال 

ـــــا مـــن  أنــــــــه اليـــــــــــزال قـــــريـــــبً

بنسبة  ولــو  الصعبة  المعركة 

مما  أفــضــل  أنـــه  إال  ضــئــيــلــة، 

حـــقـــقـــه الــــمــــوســــم الـــمـــاضـــي 

الموسم  نهاية  في  حل  حيث 

وقبل  عشر  الحادي  بالمركز 

األخــــيــــر، واضــــطــــر لــخــوض 

معيذر  مع  الفاصلة  المباراة 

والـــــتـــــي حـــقـــق فـــيـــهـــا الـــفـــوز 

بــصــعــوبــة بــهــدف لــيــبــقــى مع 

الــكــبــار ويــفــلــت مــن الــهــبــوط 

 ١٧ لــلــدرجــة الــثــانــيــة. خـــالل 

وحتى  الــمــوســم  هـــذا  مــبــاراة 

نــقــطــة   ١٧ قــطــر  حــقــق  اآلن 

فــــقــــط بــــمــــعــــدل نـــقـــطـــة فــي 

كـــــل جــــولــــة وكـــــــل مـــــبـــــاراة، 

في  اآلن  حــتــى  الــفــوز  وحــقــق 

وخــســر٨   فــقــط  مـــبـــاريـــات   ٤

مــــرات،   ٥ ـــعـــادل  وت ـــقـــاءات  ل

هـــدًفـــا   ١٦ الـــفـــريـــق  وســـّجـــل 

مـــرة.   ٢٢ شــبــاكــه  واهـــتـــزت 

ويـــبـــتـــعـــد قـــطـــر عــــن الـــخـــور 

حتى  نقاط   ٤ بفارق  العاشر 

ضــئــيــل  فـــــــارق  وهــــــو  اآلن، 

ويــحــتــاج إلـــى بــعــض الــنــقــاط 

شبح  من  تماًما  يهرب  حتى 

في  المثير.  الفاصلة  المباراة 

أمــــر فـــريـــق قــطــر أنــــه حــقــق 

متوقعة  تــكــن  لــم  انــتــصــارات 

أقوياء  منافسين  على  بالمرة 

حامل  السد  على  أبرزها  كان 

  ٣-٠ بنتيجة  اآلن  حتى  اللقب 

بــخــمــســة  صــــــالل  أم  وعــــلــــى 

أهداف دون رد .

النجوم  دوري  إلـــى  قــطــر  صــعــود  مــنــذ   
ــيــار  االخــت عــلــى  قـــــادر  غــيــر  وهــــو   ،٢٠١٨
والمحترفين،  الفنية  لألجهزة  الصحيح 
وهــو مــا وضــعــه فــي كــل مــرة فــي مواقف 
صعبة اضطر معها للتغيير والتخلص من 
قطر  تعاقد   ٢٠١٨ موسم  وفي  المدربين، 
عنه  واستغنى  كــالــديــرون  األرجنتيني  مــع 
بعد الجولة التاسعة وأسند المهمة للمدرب 
حتى  قاتل  الــذي  مبارك  اهللا  عبد  الوطني 

نجح في إنقاذ الفريق من الهبوط.
ـــمـــاضـــي قـــــــّرر قــطــر  ـــمـــوســـم ال وفـــــي ال
اضطر  لكنه  مــبــارك،  اهللا  عــبــد  اســتــمــرار 
األرجنتيني  مــع  والــتــعــاقــد  عنه  لالستغناء 
بــاتــيــســتــا، وعـــانـــى قــطــر كـــثـــيـــًرا واضــطــر 
الماضي  الموسم  الفاصلة  المباراة  لخوض 

من أجل البقاء مع الكبار.
مع  الــنــادي  تعاقد  الموسم  هــذا  وبــدايــة   
اإلســبــانــي كــارلــوس الـــوس والــــذي لــم يكن 
أفضل حاًال من سابقيه واضطر لالستغناء 
عــنــه بــعــد الـــهـــزائـــم فـــي الــــجــــوالت األربــــع 
األولى، واللجوء إلى المدرب الوطني وسام 
رزق والذي نجح في تغيير مجرى الفريق 
ومستواه ونتائجه وحقق ١٧ نقطة في ١٣ 

مباراة.
اآلن  حتى  أصعب  تــزال  ال  وســام  مهمة 
بحاجة  وهــو  كبيًرا  ليس  والــفــارق  خــاصــة 
إلى انتصارين على أقل تقدير حتى يضمن 

االبتعاد تماًما عن شبح الفاصلة.

وســـام رزق وأصعب مهمـــة 

الخمس  مبارياته  فــي  الملك  يحتاج   
أجـــل  مـــــن  نـــقـــطـــة   ١٢ إلــــــى  الـــمـــتـــبـــقـــيـــة 
االبـــتـــعـــاد عــــن الــــمــــبــــاراة الـــفـــاصـــلـــة مــع 
وصــيــف الـــدرجـــة الــثــانــيــة، وقـــد يــحــتــاج 
تــعــثــر  إذا  الـــنـــقـــاط  مـــن  أقــــل  عــــدد  إلــــى 
وأم  الــــخــــور  وهـــمـــا  مـــنـــافـــســـيـــه  أقــــــرب 
ليست  المهمة  لكن  نقطة)،   ١٤) صالل 
الــمــتــبــقــيــة  مــبــاريــاتــه  أن  خـــاصـــة  ســهــلــة 
ســــوف تــشــهــد مـــواجـــهـــات ُمـــبـــاشـــرة مــع 
إلــى  ــيــة،  والــشــحــان صـــالل  أم  مــنــافــســيــه 

الــريــان  أمــام  الصعبة  مــواجــهــاتــه  جــانــب 
ـــســـد، قــطــر ســيــبــدأ رحــلــة  والـــعـــربـــي وال
اســـتـــكـــمـــال مـــبـــاريـــاتـــه بــــالــــدوري بــلــقــاء 
الــريــان فــي الــجــولــة الــثــامــنــة عــشــرة، ثم 
وأصعب  أقــوى  في  صالل  أم  مع  يلتقي 
وبعد  عشرة،  التاسعة  بالجولة  مواجهة 
صعوبة  أكثر  مواجهة  في  سيلتقي  ذلك 
السد  مع  ثم   ،٢٠ بالجولة  الشحانية  مع 
 ،  ٢١ بــالــجــولــة  الـــثـــأريـــة  الــمــواجــهــة  فـــي 

.٢٢ بالجولة  العربي  مع  واخيًرا 

 مــع بــدايــة الــمــوســم الــحــالــي أجـــرى قــطــر تغييًرا 
وتعاقد  األجــانــب  المحترفين  على  ــا  وجــذريً شــامــًال 
مــع ٥ نــجــوم جـــدد هــم الــمــغــربــي الــمــهــدي برحمة 
والـــهـــولـــنـــدي عــبــد الـــنـــاصـــر الــخــيــاطــي واإلســـبـــانـــي 
أليخاندرو غالفز والكونغولي جــــونــــيــــور كـــابـــانـــانـــغـــا 
اضطر  قصيرة  فترة  وبعد  راشــيــدوف  واألوزبــاكــي 
قــطــر إلــــى االســتــغــنــاء عـــن كــابــانــانــغــا والــتــعــاقــد مع 
بكثير  أفضل  كان  والــذي  كايكي  البرازيلي  المهاجم 
والمستوى  األداء  ورغــم  الكونغولي،  المحترف  من 
تكن  لم  النتائج  أن  إال  قطر  نادي  لمحترفي  الطيب 

على نفس المستوى.

 ١٢ نقطة تبعد الملك عن الفاصلة

محترفون على مستوى جيد .. ولكن
المبـــاريات المتبقيـــة لقطـــر 

التوقيتالملعبالمباراةالجولةالتاريخ

١٩:٠٠ السدقطر – الريان١٨ ٢٤ يوليو

١٨:٤٥السدالخور – الوكرة٣١٩ اغسطس

١٨:٤٥السدقطر – الشحانية٧٢٠ اغسطس

-يحدد الحقًاقطر – السد١٣٢١و١٤و١٥ أغسطس

-يحدد الحقًاالعربي – قطر٢٠٢٢و٢١و٢٢ أغسطس

مقـــارنة بيـــن أرقـــام قطـــر المــوسم المـــاضي و الحـــالي 
نقاطاهدافهزيمةتعادلفوزلعبالمركزالموسم

صافيعليهله

١٧-٢٠٢٠٩١٧٤٥٨١٦٢٢٦

١٦-٢٠١٩١٠١٧٤٤٩١٥٢٦١١
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: أحمد السيد يؤكد في حواره مع

ــالم ــك ــاج لــلــعــمــل ولــيــس ال ــحــت ــي ي ــرب ــع ال
ـــة ـــعـــمـــومـــي ال ـــه  ـــي ـــل ع تـــحـــاســـبـــه  واضـــــــــح  بــــرنــــامــــج  لـــلـــرئـــيـــس  يـــــكـــــون  أن  ــــجــــب  ي

ـــضـــل   ــــحــــريــــة  الخـــتـــيـــار األف ـــطـــي ال ـــع ـــة وت ـــراطـــي ـــق ـــم ـــدي ـــمـــة ال ــــي ق  االنــــتــــخــــابــــات ه

ــــشــــعــــب ــــــــرة صـــــحـــــيـــــة ويــــــعــــــكــــــس شــــعــــبــــيــــة نـــــــــــــادي ال ــــــــاه اإلقــــــــــبــــــــــال عــــــلــــــى الـــــــتـــــــرشـــــــح ظ
األجــواء  تــرى  كيف  بداية   •
االنتخابات  قبل  العربي  فــي 

المرتقبة؟
األجـــــــــــــــــواء فــــــــي الـــــعـــــربـــــي 
جــــيــــدة، وهــــنــــاك إقــــبــــال مــن 
تسديد  عــلــى  األعـــضـــاء  جــانــب 
االشــتــراكــات وهـــذا أمـــر جيد 
وقــبــل فــتــرة مــن االنــتــخــابــات 
الــتــي ســتــجــري نــهــايــة الــشــهــر 
التي  العضوية  ولجنة  المقبل 
بــصــورة  تعمل  فيها  عــضــو  أنـــا 
دورية وسط تعاون كبير من 
نوفق  أن  ونأمل  الــنــادي  إدارة 

في عملنا.
هل تتوقع أن يكون الحضور 
كبيًرا في العمومية المرتقبة؟

عــمــومــيــة  أن  الـــمـــؤكـــد  مـــن 
الــعــربــي ســــوف تــكــون األكــبــر 
خاصة أن العربي دائًما يسجل 
أكـــبـــر عــمــومــيــة وهــــــذا يــعــود 
ـــــادي الــشــعــب وعـــدد  لــكــونــه ن

أعضائه كثيرون.

 اإلقبال الكبير

ــــمــــاذا تــفــســر اإلقـــبـــال  • وب
ـــــــى خـــــــوض  ــــــر عـــــــل ــــــي ــــــكــــــب ال
ثالث  اآلن  حتى  االنــتــخــابــات 
على  تظهر  انــتــخــابــيــة  قــوائــم 
ساحة العربي وقبل فترة من 

فتح باب الترشيح؟
الــعــربــي هـــو فــريــد فـــي كل 
ــــــادي الـــشـــعـــب والـــكـــل  شـــــيء ن
ثالثة  وإعــالن  لخدمته  يسعى 
قـــوائـــم لـــخـــوض االنــتــخــابــات 
حـــــتـــــى يــــعــــكــــس وتــــــلــــــك هـــي 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة الــــكــــل يــريــد 
أن يــدخــل الــســبــاق االنــتــخــابــي 
أعضاء  يختار  أن  أتمناه  ومــا 
الــعــمــومــيــة األفـــضـــل واألجــــدر 
لــقــيــادة نــاديــنــا فـــي الــســنــوات 

األربعة المقبلة.
• وكيف ترى إعالن سهيلة 
االنتخابات  دخــول  حــارب  آل 
كــــــــأول ســــيــــدة فـــــي األنــــديــــة 

القطرية؟ 
هـــــــذه ظـــــاهـــــرة إيـــجـــابـــيـــة 
العربي  ذكــرت  وكما  وصحية 

مــلــك لــلــجــمــيــع ومــــن حـــق أي 
عــضــو الـــتـــرشـــح والــكــلــمــة في 
ـــهـــايـــة ألعـــضـــاء  ـــن الــــبــــدايــــة وال

العمومية. 
هـــــــل تــــتــــوقــــعــــهــــا جـــمـــعـــيـــة 

ساخنة؟
هــذا األمــر مــا زال الحديث 
عـــنـــه مـــبـــكـــًرا، وعـــنـــدمـــا يــتــم 
فـــتـــح بـــــاب الـــتـــرّشـــح رســمــًيــا 
وتــظــهــر األســـمـــاء الــتــي ســوف 
الحكم  يمكن  الــســبــاق  تــدخــل 
بأنها  تــبــشــر  الــعــنــاويــن  ولــكــن 
ودائًما  وساخنة  قوية  ستكون 
الــعــربــي يــصــنــع الـــحـــدث ليس 
كل  في  بل  فقط  الرياضة  في 

شيء،
ألنه يعبر عن نبض الشارع.

 مواصفات الرئيس

الشخصي  المستوى  على   •
الــذي  الرئيس  مواصفات  مــا 

تتمناه للعربي؟
طــمــوحــاتــنــا كـــعـــربـــاويـــة ال 

حــــدود لــهــا ونـــأمـــل أن يــكــون 
العربي  يفيد  الــقــادم  الرئيس 
عــلــى صــعــيــد الـــدعـــم الـــمـــادي 
العبين  جلب  فــي  والــعــالقــات 
العرباوية  األســرة  شمل  ولــم  
ويــكــون لــديــه آلــيــة فــي الفكر 
تـــنـــعـــش الــــــنــــــادي اقـــتـــصـــاديًـــا 
ـــا ويـــقـــدم بــرنــامــًجــا  وريـــاضـــًي
 ٦٠ بنسبة  ولــو  لتنفيذه  يسعى 
٪ وهــذا أمــر جيد وأقــول ألي 
يحتاج  الــعــربــي  قــــادم  رئــيــس 
إلى عمل يلمسه الجميع وليس 
ـــا حــتــى انـــتـــهـــاء مــرحــلــة  كـــالًم
االنــــتــــخــــابــــات لــــذلــــك أطـــلـــب 
للرئيس  يــكــون  أن  بــاســتــمــرار 
بــــرنــــامــــج واضـــــــــح تـــحـــاســـبـــه 
الــجــمــعــيــة الــعــمــومــيــة عــلــى ما 
تــحــقــق فــيــه ونــحــن «شــبــعــنــا» 
مــــن الــــكــــالم ونــــريــــد الــعــمــل 
واالجـــتـــهـــاد مـــن أجـــل الــكــيــان 
وكــلــنــا ســــوف نــدعــم الــرئــيــس 
العمومية  أن  طــالــمــا  الــمــقــبــل 

اختارته ونأمل له التوفيق.
• هل أنت مع التوافق على 

رئيس أم مع االنتخاب ؟
بالطبع مع االنتخابات وهي 
قــمــة الــديــمــقــراطــيــة وتــعــطــي 
الــحــريــة لــعــضــو الــجــمــعــيــة في 
اخـــتـــيـــار األفـــضـــل والــمــنــاســب 
أن  يستطيع  والــــذي  ــنــادي،  ــل ل
يـــرفـــع مــكــانــة واســـــم الـــنـــادي 
ويعبر عن الشعبية الكبيرة له 
وملك  الشعب  نــادي  إنه  حيث 
للجميع واالنتخابات هي قمة 
العربي  ودائــًمــا  الديمقراطية 
ـــراهـــن عــلــى الــديــمــقــراطــيــة  ي
ويصنع األحداث المختلفة في 
كل  في  سّباقا  ويكون  األنــديــة 
شيء والحظ أي شيء يخص 
التواصل  مــواقــع  يشعل  الــنــادي 
«التريند»  ويكون  االجتماعي 
عـــلـــى «الــــســــوشــــيــــال مـــيـــديـــا» 
شعبية  بحجم  طبيعي  وهـــذا 

وجماهيرية العربي.

 رفض القوائم

 بـــحـــكـــم أنـــــــك فـــــي لــجــنــة 
عملية  تــــرى  كــيــف  الــعــضــويــة 
رفـــض الــقــوائــم فــي عـــدد من 

األندية حتى اآلن؟
ــــا أتـــحـــدث بــصــفــة عــامــة  أن
ـــــيـــــس عــــــن نــــــــــاٍد مــــحــــدد،  ول
يــكــون  أن  يـــجـــب  والــحــقــيــقــة 
العضوية  شــــؤون  لــجــنــة  عــمــل 
ورفعها  تــوصــيــات  إصـــدار  هــو 
ـــــــوزارة الــثــقــافــة والـــريـــاضـــة  ل
ــــــــقــــــــرارات وفــــًقــــا  التــــــخــــــاذ ال
لــجــان  إن  حـــيـــث  لـــلـــقـــوانـــيـــن 
الــعــضــويــة يــتــم اخــتــيــارهــا في 
الــجــمــعــيــات الــعــمــومــيــة وفــي 
قانونيون  بها  يكون  ال  الكثير 
النصوص  من  العديد  لتفسير 
وبالتالي  المنظمة  اللوائح  في 
رفض  مثل  الـــقـــرارات  إصـــدار 
يــجــب  ذلـــــك  غـــيـــر  أو  قـــائـــمـــة 
أن يــكــون مــن الـــــوزارة وليس 

اللجنة.

• ولكن الوزارة ال تنظر إال 
في التظلمات؟

نــعــم ولـــكـــن مـــثـــًال الــنــقــاط 
الــقــانــونــيــة تــفــســر بــأكــثــر من 
المؤسس  العضو  ومثال  تفسير 
مـــعـــفـــى مــــن الـــــرســـــوم ومـــن 
يــكــون  أن  ـــرّشـــح  ـــت ال شــــــروط 
مسدد لمدة ٣ سنوات متتالية 
والسلوك  السير  حسن  ويكون 
وبالتالي  عاًما   ٢١ فوق  وسنه 
هـــل يـــدفـــع الــعــضــو الــمــؤســس 
العضو  مــع  األمــر  ونفس  ال  أم 
الـــريـــاضـــي ومـــثـــًال كــــان يجب 
سبيل  على  الالئحة  توضح  أن 
يكون  أن  النص  يكون  المثال 
لمدة  مــســدًدا  المرشح  العضو 
منها  ويــعــفــى  ســـنـــوات  ثــــالث 
مـــثـــال الـــعـــضـــو الــــمــــؤســــس أو 
ـــهـــذه الــطــريــقــة  الـــريـــاضـــي وب
تــكــون الــالئــحــة بــال جـــدل في 
يقلل  األمـــــر  وهـــــذا  الــتــفــســيــر 
مــن الــجــدل بــيــن مــن يهمهم 

المنطلق  هذا  ومن  األمر  هذا 
يجب  العضوية  لجنة  إن  أقول 
تصدر  وال  توصيات  ترفع  أن 
قرارات ألن التفسيرات تحتاج 

القانونيين بصورة أكبر.

 العضو الرياضي

مـــوضـــوع  تــــــرى  وكــــيــــف   •
العضو الرياضي ؟

ــيــة اعــتــمــاده الــحــالــيــة أن  آل
يقدم كتابًا ويعتمد من رئيس 
الـــنـــادي هـــذا يــكــون لــألعــضــاء 
كنت  وإن  وتشجيعهم  الــجــدد 
عــن  الـــتـــحـــويـــل  يـــتـــم  أن  أرى 
طـــريـــق الــجــمــعــيــة الــعــمــومــيــة 
ومــــثــــًال لــــو الـــعـــضـــو هـــــذا عــلــى 
خـــــالف مــــع الـــرئـــيـــس ولــيــس 
ــــــوارد أن  مـــن مــؤيــديــه مـــن ال
يــعــرقــل عــمــلــيــة تــحــويــلــه من 
عامل  عضو  إلى  رياضي  عضو 
هناك  تكون  أن  يجب  ولذلك 

ضوابط لذلك.
وماذا تقترح لهذا األمر ؟

قدامى  أعــضــاء  هناك  مثال 
فــــي الـــــنـــــادي يـــتـــم تــحــويــلــهــم 
بــــصــــورة فــــوريــــة أمـــــا الـــجـــدد 
أعــضــاء  إلـــى  تحويلهم  عملية 
لهم  تشجيًعا  باألندية  عاملين 
والمشاركة  بــالــنــادي  للتواجد 
فــــي عـــمـــل الـــــنـــــادي وأتـــمـــنـــى 
يحقق  بما  اآللية  هــذه  تنظيم 

المطلوب في األندية.

 اللقب الحلم

فريق  صعود  تــرى  كيف   •
الكرة لمربع كأس األمير؟

أكــــبــــر حـــــدث فــــي الـــفـــتـــرة 
العرباوية  كل  أسعد  األخــيــرة 
ونــنــتــظــر بــفــارغ الــصــبــر لعب 
نـــصـــف الـــنـــهـــائـــي ونــــأمــــل أن 
للنهائي  ونــصــل  اهللا  يــوفــقــنــا 
وهــــذا األمــــر يــمــثــل حــلــم كل 
عــــــربــــــاوي الــــــعــــــودة لــمــنــصــة 
األمر  وهذا  اهللا  بإذن  التتويج 
سوف ينعش الوسط الرياضي 
هي  البطولة  لكون  قطر  فــي 
والعربي  الجميع  عند  األغلى 
مـــتـــشـــوق جـــــــًدا وجـــمـــاهـــيـــره 
مــتــعــطــشــة لــلــتــتــويــج بــبــطــولــة 

وبإذن اهللا نحققها .

: فتحي  رجائي   – حاوره 

أكد أحمد السيد رئيس جهاز الكرة السابق بالنادي 
واالنــتــخــابــات  الــعــضــويــة  شــؤون  لجنة  وعــضــو  الــعــربــي 
بين  فــريــدة  حــالــة  يــمــثــل  نــاديــه  أن  الــعــربــي  بــالــنــادي 
المرشحين  مــن  الكبير  لــإلقــبــال  وذلــك  األنــديــة،  كــل 

سهيلة  إعالن  وآخرها  االنتخابات  سباق  خوض  على 
ذلك  ويــرجــع  االنتخابية  التجربة  خــوض  حــارب  آل 

أعضائه. لجميع  وملكاً  الشعب  نادي  لكونه 
فــي  الـــســـيـــد  أحـــمـــد  مـــع  الـــتـــقـــت    *] 
االتجاهات  كل  في  خالله  من  تحدث  صريح  حــوار 
عــن االنــتــخــابــات ورؤيـــتـــه لــمــا يــحــدث عــلــى الــســاحــة 

وعــمــل لــجــنــة الــعــضــويــة. و تــطــرقــنــا لــلــحــدث األهـــم 
عــنــد الــعــربــاويــة وهـــو تــأهــل فــريــق الـــكـــرة بــالــنــادي 
األمير  سمو  كــأس  بطولة  مــن  النهائي  نصف  لــلــدور 
التي  األمــور  من  والعديد  العرباوية  عند  يمثله  ومــا 
تـــحـــدث عــنــهــا بــكــل صـــراحـــة فـــي تــفــاصــيــل الـــحـــوار 

لتالي: ا

لــلــعــمــومــيــة    واالخـــــتـــــيـــــار  الــــتــــرشــــح  عــــضــــو  أي  حـــــق  ـــــــن  وم ـــع   ـــي ـــم ـــج ـــل ل ــــك  مــــل ــــــادي  ــــــن ال  

ـــل ـــشـــم ال ـــــم  ـــــل وي ــــــم  ــــــدع ال يــــعــــطــــي  أن  ـــــــادم  ـــــــق ال ـــــس  ـــــي ـــــرئ ال ــــــن  م ـــــد  ـــــري ن

ــق ــي ــب ــط ــت ــــــوء الـــفـــهـــم فـــــي ال ـــــــــة س ــــح إلزال ــــوائ ــــل ـــعـــض الــــتــــعــــديــــالت فـــــي ال ـــب ـــــــــرورة ل ــــاك ض ــــن ه

ـــا» ويـــصـــنـــع الـــحـــدث ـــدي ـــال مـــي ـــي ـــوش ـــس ـــد» عـــلـــى مــــواقــــع «ال ـــن ـــري ـــت ــــا «ال ــــًم ـــعـــربـــي دائ ال

ــب عــربــي ــالع ــلــحــاج ل ــول ب ــح الــســيــلــيــة ي
شرارة يعود للرمثا.. وصانع ألعاب في الطريق

متابعة – رمضان مسعد:

تحويل  السيلية  نـــادي  يعتزم 

بلحاج  نذير  الجزائري  محترفه 

إلـــــى العـــــب عـــربـــي فــــي قــائــمــة 

الفريق بالموسم القادم بدًال من 

األردني محمد أبو زريق (شرارة) 

ــــذي يــعــود إلـــى نـــاديـــه األصــلــي  ال

مع  عقده  نهاية  عقب  «الرمثا» 

الدوري  مباريات  بنهاية  السيلية 

قد  السيلية  وكـــان  الموسم  لــهــذا 

أنهي ارتباطه بالمغربي بومبارك 

قبل  الفريق  محترف  بوصوفه 
ورفض  عقده  نهاية  بسبب  أيــام 
الالعب التجديد لشهرين لخوض 
المتبقية  الــخــمــســة  الـــمـــبـــاريـــات 
وبذلك  الفريق  مع  الـــدوري  من 
في  األحقية  له  السيلية  سيكون 
التعاقد مع محترفين أجانب مع 
من  بــدًال  الماضي  الموسم  بداية 
والــجــزائــري  بــوصــوفــه  المغربي 
بــلــحــاج الـــذي يــتــحــول إلـــى العــب 
السيلية  دخـــل  وبــالــفــعــل  عــربــي 
ألعاب  صانع  مع  مفاوضات  في 

وتجري  كبير  فني  مستوى  على 
ومن  جيدة  بصورة  المفاوضات 
الــمــنــتــظــر أن يــعــلــن الـــنـــادي عن 
المقبلة،  الفترة  خــالل  الصفقة 
سيكون  اآلخـــر  المحترف  فيما 
فــي الــغــالــب العـــب جــنــاح يعطي 
السيلية  ويملك  للفريق  اإلضافة 
ـــــي كــريــم  ـــــران فــــي صـــفـــوفـــه اإلي
للموسم  ممتد  وعقده  أنــصــاري 
بالنسبة  األمـــــر  ونــفــس  الــمــقــبــل 
طلب  كـــارا،  مــبــودجــي  للسنغالي 
الــســيــلــيــة الــتــعــاقــد مـــع عــــدد من 

سبيل  على  المحليين  الالعبين 
اإلعـــــــارة مـــن أنــديــتــهــم وســـوف 
تحسم كل هذه الملفات المهمة 
ـــمـــوســـم الــجــديــد  قـــبـــل بــــدايــــة ال
بشكل  الـــنـــادي  عليها  وســيــعــمــل 
اجتماع  مــن  االنتهاء  عقب  أكبر 
في  لــلــنــادي  العمومية  الجمعية 
تشهد  والــتــي  الــجــاري  الشهر   ١٩
انـــتـــخـــاب مــحــمــد عـــلـــي الـــمـــري 
لعبد  خلًفا  للنادي  جديًدا  رئيًسا 
اهللا الــعــيــدة وانــتــخــاب عــبــد اهللا 
بالتزكية  للرئيس  نائبًا  الحنزاب 

على  الترشح  بــاب  أغلق  أن  بعد 
قــائــمــة الـــمـــري وحـــدهـــا وتــضــع 
نصبها  للسيلية  الجديدة  اإلدارة 
عينيها عدًدا من الملفات المهمة 
ــيــهــا عـــقـــب تــولــيــهــا  ســتــعــمــل عــل
بالتنسيق  رسمي  بشكل  المهمة 
سامي  بقيادة  الفني  الجهاز  مع 
الــطــرابــلــســي الــــذي جـــدد الــنــادي 
لمزيد  الـــقـــادم  لــلــمــوســم  عــقــده 
من االستقرار في النادي وبحثًا 
عن تحقيق األفضل في المرحلة 

القادمة.

ـة
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العالم على موعد مع مونديال تاريخي في  ٢٠٢٢
حسن الذوادي األمين العام للجنة العليا للمشاريع واإلرث:

ــــــمــــــالعــــــب األربـــــــــعـــــــــة األخـــــــــيـــــــــرة ســــيــــكــــتــــمــــل الـــــــعـــــــام الـــمـــقـــبـــل ــــــع ال ـــــل فـــــــي مــــــشــــــاري ـــــم ـــــع ال

الـــذوادي،  حسن  السيد  ســعــادة  أّكــد 
للمشاريع  العليا  للجنة  الــعــام  األمــيــن 
الــقــدم  كــــرة  مــشــجــعــي  أّن  واإلرث، 
مــــن أنــــحــــاء الـــعـــالـــم عـــلـــى مـــوعـــد مــع 
أجــواء  وســط  عالمي  كــروي  مهرجان 
مــن الــحــفــاوة وطــيــب الــتــرحــاب على 
العالم   كأس  بطولة  خالل  قطر  أرض 
مباراتين  حضور  إمكانية  مع   ،٢٠٢٢
في يوم واحد، وذلك خالل مشاركته 
االتصال  تقنية  عبر  حوارية  نــدوة  في 
الـــمـــرئـــي، بــمــنــاســبــة مــــرور ٤٥ عــامــاً 
قطر  بين  الثنائية  العالقات  بــدء  على 

والمكسيك.
االفتتاحية  الكلمة  الـــذوادي  وألقى 
فــــي الــــنــــدوة الـــتـــي شـــهـــدت مــشــاركــة 
سفير  الــكــواري،  محمد  السيد  سعادة 
المتحدة  الـــواليـــات  لـــدى  قــطــر  دولــــة 
المكسيكية ، وسعادة غراسيال غوميز، 
المكسيكية  المتحدة  الواليات  سفيرة 
فـــي دولـــــة قـــطـــر، ويـــــون دي لـــويـــزا، 
رئيس االتحاد المكسيكي لكرة القدم، 
السابق  المدرب  ميلوتينوفيتش،  وبورا 
مستشاري  وأحــد  المكسيك،  لمنتخب 
اللجنة العليا للمشاريع واإلرث، ونجم 
فابيان،  مــاركــو  المكسيكي  المنتخب 
الحوار  وأدار  بالسد،  السابق  المحترف 

في  الــريــاضــيــة  فــوكــس  بشبكة  الــمــذيــع 
المكسيك ماريون ريميريز.

واســتــعــرض الــــذوادي االســتــعــدادات 
األولــى  النسخة  الستضافة  المتواصلة 
مــن الــمــونــديــال فــي الــشــرق األوســـط 

والـــعـــالـــم الـــعـــربـــي، وقـــــــال: «اكــتــمــل 
استادات  من  أربعة  تشييد  في  العمل 
الــبــطــولــة، ويــتــواصــل الــبــنــاء فــي أربــعــة 
أخــــرى، وســيــكــتــمــل الــعــمــل بــهــا الــعــام 
المقبل. أما فيما يتعلق بالبنية التحتية 

وشــك  عــلــى  فــهــي  واالتـــصـــاالت  للنقل 

نختبر  هامة  فترة  ونشهد  االكــتــمــال. 

استضفنا  وقـــد  عملياتنا،  كــافــة  فيها 

فـــي ديــســمــبــر الــمــاضــي بــطــولــة كــأس 

بمشاركة  قــطــر٢٠١٩،  لألندية  العالم 

نــــــادي مـــونـــتـــيـــري الــمــكــســيــكــي، وقـــد 

وكــانــت  الــرائــعــيــن،  مشجعيه  شــهــدنــا 

لتجربة  مهمة  فرصة  بمثابة  البطولة 

خططنا وعملياتنا استعداداً الستضافة 

المونديال في ٢٠٢٢».

وأضـــــــاف الــــــــــذوادي: «نــــولــــي إرث 

فالمونديال  أساسياً،  اهتماماً  البطولة 

بــالــنــســبــة لــنــا فــرصــة مــثــالــيــة لــتــجــاوز 

الــــحــــواجــــز بـــيـــن مـــخـــتـــلـــف الـــشـــعـــوب 

والــــثــــقــــافــــات، واكــــتــــشــــاف الـــجـــوانـــب 

المشتركة التي تجمعنا، ومن هنا يأتي 

العالم.  كــأس  لبطولة  الــفــاعــل  التأثير 

العالم  أمــام  الضوء  تسليط  إلــى  نتطلع 

عــلــى ثــقــافــة الــشــرق األوســــط والــعــالــم 

العربي، كما نسعى كذلك إلى التعّرف 

أكثر على العالم من حولنا، وهو أمر 

مضى،  مما  أكثر  اآلن  أهميته  تــزداد 

فبعد أن نتجاوز معاً التحدي المشترك 

المستجد؛  كــورونــا  أزمــة  فــي  المتمثل 

فرصة  أول   ٢٠٢٢ قطر  بطولة  ستعد 

تواجه  التي  بإنسانيتنا  معاً  لالحتفال 

ظروفاً غير مسبوقة».

متابعة - بالل قناوي:

محمد الكواري سفيرنا بالمكسيك:

غراسيال غوميز:

بورا ميلوتينوفيتش:

تــحــدث ســعــادة الــســفــيــر مــحــمــد الـــكـــواري، عــن شغف 
قــطــر بــكــرة الــقــدم، والــــذي تــعــاظــم عــقــب فـــوز العنابي 
القدم  كــرة  تحظى  وقـــال:«   ،٢٠١٩ آســيــا  كــأس  ببطولة 
كأس  ببطولة  الفوز  ويبرهن  قطر،  في  واسعة  بشعبية 
على  وقــدرتــنــا  الــرائــعــة،  الــلــعــبــة  بــهــذه  شغفنا  عــلــى  آســيــا 
إعــــداد الــالعــبــيــن لــلــحــدث الــريــاضــي األبــــرز فــي الــعــالــم. 
بالمشجعين  بلدنا  في  الترحيب  إلــى   ٢٠٢٢ في  ونتطلع 
من كل مكان، واالستمتاع بهذا الحدث للمرة األولى في 

الشرق األوسط كأسرة واحدة».

عـــقـــد يــــــوان دي لــــويــــزا رئـــيـــس االتـــحـــاد 
ـــة بــيــن  ــــقــــدم مـــقـــارن الــمــكــســيــكــي لــــكــــرة ال
استضافة بالده المكسيك بطولة كأس العالم 
للمرة األولى في عام ١٩٧٠، والذي صادف 
عـــام مــولــده، وبــيــن مــونــديــال قــطــر ٢٠٢٢، 
وقال: «لقد ولدت في العام الذي استضافت 
قبل  وذلــك  العالم،  كأس  بطولة  بــالدي  فيه 
االفتتاحية  الــمــبــاراة  بــدايــة  صــافــرة  انــطــالق 
على استاد أزتيكا الوطني. لقد تطورت كرة 

عــامــاً  الخمسين  خـــالل  كبير  بشكل  الــقــدم 
الماضية. ففي تلك البطولة بالمكسيك، كان 
بينما  فريقاً،   ١٦ المشاركة  المنتخبات  عدد 
يبلغ عدد الفرق التي ستشارك في مونديال 
قطر ٣٢ منتخباً. وستكون متطلبات البطولة 
يظل  لــكــن  قــطــر؛  لــدولــة  بالنسبة  مختلفة 
استمتاع  ضمان  وهــو  ثابتاً،  التركيز  مجال 
من  والماليين  االســتــادات،  فــي  المشجعين 

وراء الشاشات بتجربة مذهلة».

أشارت سعادة السفيرة غراسيال غوميز 
إلــــى عــشــق بـــالدهـــا لــكــرة الـــقـــدم وقــالــت: 
العالم  كــأس  بطولة  من  نسخة  كل  «تمثل 
الفخر  وإحــيــاء  بهويتنا  لالحتفال  فــرصــة 
المكسيك  فــي  ولــيــس  مكسيكيين،  بكوننا 

وحــــدهــــا، ولـــكـــن فـــي أي مـــكـــان نــتــواجــد 
نشهد  قطر  فــي  ونــحــن  الــعــالــم.  حــول  فيه 
عالمي  حدث  لتنظيم  االستعدادات  بالفعل 
ضيوف  الستقبال  والتحضيرات  المستوى، 

المونديال من كافة أرجاء العالم».

أعـــرب الــالعــب الــدولــي مــاركــو فابيان، 
الـــفـــائـــز مـــع مــنــتــخــب الــمــكــســيــك بــذهــبــيــة 
أولـــمـــبـــيـــاد لــــنــــدن، ولـــقـــب بـــطـــولـــة كـــأس 
الكونكاكاف الذهبية، عن سعادته بتجربة 
انــضــمــامــه إلــــى نـــــادي الـــســـد، واســتــمــتــاعــه 
مؤخراً  إليها  انتقل  التي  قطر  في  بالعيش 
وقــــال: «مـــن الــرائــع أن تــراهــم فــي قطر 
األصــعــدة،  كافة  على  االســتــعــداد  يواصلون 
في  بل  فحسب،  االستادات  بناء  في  وليس 
البطولة  الستضافة  التحضير  جوانب  كافة 

مــثــل مــرافــق الــنــقــل وغــيــرهــا، وقـــد رأيــنــا 
مترو الدوحة المتطّور الذي يسّهل االنتقال 
مــن مــكــان إلــى آخـــر. فقد جــرى الترتيب 
ورغــم  مبهرة.  بطريقة  التفاصيل  لكافة 
الــتــحــديــات الــتــي فــرضــهــا انــتــشــار فــيــروس 
كورونا المستجد (كوفيد-١٩)؛ إال أن العمل 
بلد  شك  بال  إنه  وســاق.  قدم  على  يتواصل 
أن  وأثــق  باالمتنان،  تجاهه  وأشعر  رائــع، 
االســتــعــداد لــلــمــونــديــال يــســيــر عــلــى أفضل 

وجه».

خـــالل مــداخــلــتــه فــي الــنــدوة الــحــواريــة، 
الــذي  ميلوتينوفيتش،  بـــورا  الــمــدرب  قــال 
قــــاد مــنــتــخــب الــمــكــســيــك إلــــى ربــــع نــهــائــي 
مـــونـــديـــال ١٩٨٦:»كــــــــان الــعــمــل مـــع دولـــة 
القطري  فالشعب  لي،  بالنسبة  حلماً  قطر 
القيام  على  بقدرته  وأثــق  بالفطنة،  يمتاز 
بهذه المهمة الرائعة. بالطبع سيكون األمر 

األوسط  الشرق  لشعوب  بالنسبة  استثنائياً 
وإفــريــقــيــا وآســـيـــا، إذ ســيــشــهــد كـــل هـــؤالء 
بــطــولــة كـــأس الــعــالــم عــلــى مــقــربــة منهم، 
مــشــاهــدة  المشجعين  بــمــقــدور  وســيــكــون 
أكثر من مباراة في يوم واحد، وأتمنى أن 
تشارك المكسيك في المونديال لالستمتاع 

بما ستقدمه قطر من تجربة استثنائية».

كرة القدم تحظى بشعبية كبيرة في قطر

رئيس االتحاد المكسيكي: تجربة مذهلة

قــطــر تســـتعد لحدث عـــالمي

ماركو فابيانو: سعيد بالتجربة السداوية

ً العـــمــل في قـطــر كان حــلمـا

ــال ــم ــت ــى وشــــك االك ــل ـــشـــروعـــات االتــــصــــاالت ع ــيــة لــلــنــقــل وم ــتــحــت ــة ال ــي ــن ــب ال

والثقافات الــشــعــوب  مختلف  بين  الــحــواجــز  لــتــجــاوز  مثالية  فــرصــة  الــمــونــديــال 

 قـــــــال األســـــتـــــرالـــــي تــيــم 
العليا  اللجنة  سفير  كاهيل، 
وكـــأس  واإلرث  لــلــمــشــاريــع 
العالم ٢٠٢٢، إنه شارك عن 
بُعد في اإلعالن عن جاهزية 
ــنــة الــتــعــلــيــمــيــة  ـــاد الــمــدي اســـت
قطر  مونديال  مالعب  أحــد 
رغبته  رغم  الماضي،  الشهر 
الـــشـــديـــدة فـــي حـــضـــور هــذا 
ــــحــــدث مــــن داخـــــــل ثــالــث  ال
العالم  كأس  بطولة  استادات 
لــكــن اإلعـــــالن الــرقــمــي عن 
تناغماً  جــاء  االســتــاد  اكتمال 
مـــع اإلجـــــــراءات االحــتــرازيــة 
حول العالم لمكافحة انتشار 
المستجد  كـــورونـــا  فـــيـــروس 
إن  وقــــــــال  (كوفيد-١٩). 
مايو  في  له  أتيحت  الفرصة 
عن  اإلعـــالن  لحضور   ٢٠١٩

جـــاهـــزيـــة اســــتــــاد الـــجـــنـــوب 
الــمــونــديــالــي، وأضــــاف: جــاء 
جاهزية  عــن  اإلعـــالن  حفل 
ــنــة الــتــعــلــيــمــيــة  ـــاد الــمــدي اســـت
مــــخــــتــــلــــفــــاً، وقــــــــد ارتــــقــــى 
التحديات  لمستوى  بالفعل 
الـــتـــي يــواجــهــهــا الــعــالــم عبر 

في  للعاملين  التحية  توجيه 
لمكافحة  األمامية  الصفوف 
انــتــشــار الــفــيــروس فــي كافة 

أنحاء العالم.  

واســتــطــرد كــاهــيــل قــائــالً: 

تحدثت من قبل عن أن أهم 

جــوانــب الــقــوة فــي الــريــاضــة 

يتمثل في قدرتها على توحيد 

الـــشـــعـــوب، والـــمـــســـاعـــدة في 

تــجــاوز هـــذه األزمــــة، وكــان 

التي  األسباب  أحــد  من  ذلــك 

جــعــلــتــنــي مــتــحــمــســاً الفــتــتــاح 

ال  التعليمية،  المدينة  استاد 

أو  الــفــريــد  تصميمه  بــســبــب 

إطاللته المذهلة وحسب؛ بل 

التعليمية  المدينة  لــرمــزيــة 

ومن  ذاته.  حد  في  واالستاد 

الضوء  تسليط  كذلك  المهم 

الــذي  اإليــجــابــي  اإلرث  عــلــى 

سيتركه االستاد بعد البطولة 

المدينة  مجتمع  خدمة  فــي 

من  سيضمه  وما  التعليمية، 

ومساحات  دراســيــة  قــاعــات 

أضف  الفعاليات،  الستضافة 

ـــمـــقـــاعـــد الـــتـــي  إلــــــى ذلــــــك ال

والــتــبــرع  تفكيكها  ســيــجــري 

رياضية  مشاريع  إلنشاء  بها 

ما  وهــو  النامية،  الـــدول  فــي 

الفوائد  على  كــذلــك  يبرهن 

الــتــي ســيــعــود بــهــا مــونــديــال 

المحلي  المجتمع  على  قطر 

والكثيرين حول العالم.

«المدينة التعليمية» سيترك إرثاً  لدولة قطر والعالم
األسترالي تيم كاهيل سفير قطر ٢٠٢٢:

الدوحة -[ :
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فـــــــّضـــــــل مـــــاوريـــــتـــــســـــيـــــو 

ســـــاري مـــــدرب يــوفــنــتــوس 

عــــدم الــبــحــث عـــن أســبــاب 

ـــهـــيـــار الـــــتـــــام» أمــــام  ـــالن «ل

الــدرجــة  دوري  فــي  مــيــالن 

األولــــــــى اإليــــطــــالــــّي لـــكـــرة 

هيمنَته  فقد  بعدما  القدم 

عـــلـــى الـــقـــّمـــة لـــمـــدة ســاعــة 

لــيــســتــقــبــل ثــــالثــــة أهـــــداف 

فـــي الـــشـــوط الـــثـــانـــي خــالل 

األّول  أمـــس   ٤-٢ خــســارتــه 

الـــثـــالثـــاء. وأعـــطـــى أدريــــان 

رونالدو  وكريستيانو  رابيو 

الـــتـــقـــدم لــيــوفــنــتــوس لــكــن 

مــيــالن هـــّز الــشــبــاك ثــالث 

مـــــرات فـــي خــمــس دقــائــق 

لــيــصــعــق مــتــصــدر الــــدوري 

ألّول  نـــقـــاًطـــا  أهـــــدر  الـــــذي 

ــــاف  ــــن ــــئ مــــــــــرة مــــــنــــــذ اســــت

الـــمـــوســـم الــشــهــر الــمــاضــي 

جائحة  بسبب  التوّقف  بعد 

«كوفيد-١٩».

ـــــــــــــــــان  وســـــــــــــّجـــــــــــــل زالت

ركلة  مــن  إبراهيموفيتش 

٦٢ ثم  جـــزاء فــي الــدقــيــقــة 

تــعــادل فــرانــك كــيــســي بعد 

أربع دقائق لميالن قبل أن 

يــتــقــّدم رفــائــيــل لــيــاو عقب 

دقــيــقــة واحــــــدة ثـــم أكــمــل 

أنـــتـــي ريــبــيــتــش الــربــاعــيــة. 

(دي. لمحطة  ساري  وقال 

ــــــــــه.زد.إن) «اعـــتـــقـــد أنــنــا  اي

الُمستوى  رفيع  بــأداء  لعبنا 

دقــــيــــقــــة   ٦٠ أول  فــــــــي 

حدث  ثم  تماًما  وسيطرنا 

التفكير  يــجــب  «ال  انــهــيــار. 

كثيًرا فيما حدث ألّن هناك 

مـــبـــاراة أخــــرى بــعــد ثــالثــة 

أيـــــــــام». وأضــــــــاف «عـــــادة 

أســـبـــاب  إيــــجــــاد  يـــمـــكـــن  ال 

ــــهــــذه االنــــــهــــــيــــــارات غــيــر  ل

وسيستضيف  المفهومة». 

يـــــوفـــــنـــــتـــــوس، الــــمــــتــــصــــّدر 

بــفــارق  نــقــطــة   ٧٥ بــرصــيــد 

ســـبـــع نــــقــــاط عـــــن التــســيــو 

مـــع تــبــقــي ســبــع مــبــاريــات، 

أتــالنــتــا يـــوم الــســبــت. وتــابــع 

تحليل  في  «التعّمق  ســاري 

في  أنفسنا  ووضع  الموقف 

مثمرين  يكونا  لــن  تجربة 

ـــجـــهـــود  وســـنـــخـــســـر كـــــل ال

الــــجــــيــــدة الــــتــــي قـــمـــنـــا بــهــا 

هــزيــمــة  «إنـــهـــا  اآلن.  حــتــى 

حدث  عما  تماًما  مختلفة 

لذا  ونــابــولــي،  فيرونا  أمــام 

يجب أن نرّكز في المباراة 

يملك  الفريق  هذا  المقبلة. 

قــــدرات مــمــتــازة وهــــذا ما 

البناء». لُمواصلة  نحتاجه 

 ســاري يرفـض الحــديث عن انهـيار اليوفـي
بعد خسارته برباعية أمام ميالن

إيطاليا رويترز:

قــــال فــيــرنــر جــيــجــنــبــاور 
برلين  هــيــرتــا  نـــادي  رئــيــس 
األلـــمـــانـــّي لــكــرة الـــقـــدم إّنـــه 
يــتــطــّلــع إلــــى عـــــودة الــفــريــق 
مـــن جـــديـــد إلــــى الــُمــشــاركــة 
ـــــــة عـــبـــر تــحــقــيــق  ـــــــّي األوروب
األلماني  الــدوري  في  مركز 
(بــونــدســلــيــجــا) أفـــضـــل مــن 
الـــــذي حــّقــقــه فـــي الــمــوســم 
الــمــنــقــضــي. وأحـــــرز هــيــرتــا 
في  الــعــاشــر  الــمــركــَز  برلين 
الــبــونــدســلــيــجــا بــعــد مــوســم 
شهد فترات تخبط للفريق، 
أربعة  مسؤوليته  توّلى  الذي 
مـــدربـــيـــن خــــالل الـــمـــوســـم، 
لــآلمــال  مخيبة  فــتــرة  منها 
تــحــت  أســــبــــوًعــــا   ١١ لــــمــــدة 
قـــيـــادة يـــورجـــن كــلــيــنــســمــان 
للمنتخب  الــســابــق  الـــمـــدرب 
جيجنباور  وقـــال  األلــمــانــي. 
فـــــي تـــصـــريـــحـــات نــشــرتــهــا 
صــحــيــفــة «بــيــلــد» األلــمــانــيــة 
إلى  :»بالنظر  األربعاء  أمس 
األمــــــام، هــدفــنــا هـــو إحــــراز 

في  المتقّدمة  المراكز  أحــد 

جـــدول الــــدوري. وهـــذا من 

أجــل الــمــشــاركــة األوروبــيــة، 

دوري  فـــــي  لـــــو  حــــبــــذا  ويــــــا 

األبــــــطــــــال». وكـــــــان هــيــرتــا 

برلين قــد وصــل إلــى الــدور 

كــأس  ببطولة  الــنــهــائــي  قــبــل 

االتــحــاد األوروبـــي (الـــدوري 

موسم  في  حالًيا)  األوروبــي 

آخر  وكانت   ،١٩٧٩    /  ١٩٧٨

مـــشـــاركـــة أوروبــــيــــة لـــه في 

لكنه   ٢٠١٨    /  ٢٠١٧ مــوســم 

المجموعات  دور  من  خرج 

ـــــــــدوري األوروبــــــــــــــــــّي.  ـــــــــال ب

وشــــارك هــيــرتــا بــرلــيــن في 

مــرة  أوروبــــا  أبــطــال  دوري 

 ١٩٩٩ مــوســم  فـــي  واحـــــدة، 

إلـــى  وصـــــل  وقـــــد   ،٢٠٠٠    /

الــثــانــي.  الــمــجــمــوعــات  دور 

ويـــــحـــــظـــــى نــــــــــادي هـــيـــرتـــا 

بـــرلـــيـــن بــــدعــــم الــمــســتــثــمــر 

الــذي  ويــنــدهــورســت  الرس 

 ١٥٠ استثمار  مــؤخــًرا  أعلن 

مــلــيــون يــــورو أخــــرى (١٦٩ 

الــنــادي،  فــي  دوالر)  مليون 

الـــــذي يــتــطــلــع إلــــى االرتـــقـــاء 

بــــه لـــيـــكـــون ضـــمـــن األنـــديـــة 

البعيد.  المدى  على  الكبيرة 

الشائعات  جيجنباور  ونفى 

حــــــــــول وجــــــــــــود خـــــالفـــــات 

بـــيـــن الـــــنـــــادي والــمــســتــثــمــر 

قائًال:»نحن  ويندهورست، 

فــــي مـــــشـــــاورات مــســتــمــّرة 

حــــول الـــمـــســـار الـــــذي يــجــب 

ومــن  هـــيـــرتـــا».  يــســلــكــه  أن 

ويندهورست  قــال  ناحيته، 

لصحيفة  تــصــريــحــات  فـــي 

األسبوعية  بيلد»  «شــبــورت 

الشؤون  فــي  يتدخل  لــن  إنــه 

الرياضية وإنما هناك حاجة 

فيما  الــتــعــاون  تــكــثــيــف  إلـــى 

يــتــعــّلــق بـــاألمـــور الــهــيــكــلــّيــة، 

مــنــهــا الـــجـــوانـــب الــتــســويــقــّيــة 

وتعزيز الدخل.

 هيرتا برلين يتطلع إلى العودة ألوروبا
برلين (د ب أ):

لندن- رويترز:

 مــدرب تــشـــيلــســي 
يشــــيد ببوليســـيك

يــعــتــقــد فــــرانــــك المــــبــــارد مــــــدرب تــشــيــلــســي أّن 
أخرى  مرحلة  إلى  مستواه  رفع  بوليسيك  كريستيان 
بعد أن هّز الجناح األمريكي الشباك خالل الفوز ٣-٢ 
على كريستال باالس في الدوري اإلنجليزي الممتاز 
الالعب  وتــجــاوز  الــثــالثــاء.  األّول  أمــس  الــقــدم  لــكــرة 
العب  أغلى  أصبح  الــذي  عاًما،   ٢١ العمر  من  البالغ 
 ٢٠١٩ يناير   في  تشيلسي  إلى  انضّم  عندما  أمريكي 
مقابل ٦٤ مليون يورو (٧٢٫١٨ مليون دوالر)، إصابًة 
الخمس  مبارياته  في  أهــداف  ثالثة  ليسجل  عضلية 
األخيرة. ورًدا على سؤال عن مدى أهمية بوليسيك، 
أبلغ المبارد شبكة سكاي سبورتس «إنه مهم للغاية. 
جاء  جــيــًدا.  ذلــك  نعلم  ونحن  كبيرة  موهبة  يمتلك 
إلى هنا في بداية الموسم في ظروف صعبة... ولم 
اللعب  في  بدأ  «لكنه  الواقع.  في  عطلة  على  نحصل 
جيًدا جًدا معنا ورفع اآلن مستواه إلى مرحلة أخرى. 
المهاجمون الكبار في العالم يسجلون أهداًفا بانتظام 
هو  اللحظة  هــذه  فــي  بالمباريات...  الــفــوز  تعطيهم 
حصيلة  وتبلغ  بـــه».  سعيد  أنــا  ولــذلــك  ذلـــك،  يفعل 
بوليسيك في الدوري هذا الموسم ثمانية أهداف في 
توقعات  من  زاد  ما  األساسية،  بالتشكيلة  مباراة   ١٦
الفريق  العــب  مستوى  إلــى  يصل  قد  بأنه  الجماهير 
اللندني البارز السابق إيدن هازارد. وأضاف المبارد 
يدهشني.  ال  فهو  ولــذلــك  عليه،  قــيــود  أي  أضــع  «ال 
جاء  عندما  مساعدته  وأردت  موهبته  حجم  أعرف 
للدوري.  البدنية  الطبيعة  بسبب  مرة  ألول  هنا  إلى 
نجحت فــي ذلـــك ثــم لــســوء الــحــّظ تــعــرض إلصــابــة 
والــجــودة  يمتلكه  الـــذي  النهم  «لــكــن  وتــابــع  سيئة». 
التي يظهرها والمنتج النهائي الذي أصبح عليه كان 
الموسم  استئناف  منذ  للسعادة.  إثارة  األكثر  الجانب 
يقدم مستوى رائًعا». ويحّل تشيلسي صاحب المركز 

الثالث ضيًفا على شيفيلد يونايتد يوم السبت القادم.

قــال نــايــجــل بــيــرســون مــدرب 

لداني  الرائع  الهدف  إّن  واتفورد 

على   ٢-١ الــفــوز  خـــالل  ويــلــبــيــك 

على  دلــيــًال  يــعــد  سيتي  نــوريــتــش 

مسار  فــي  يمضي  الــمــهــاجــم  أن 

اإلصابة  عرقلت  أن  بعد  صحيح 

انطالقته مع الفريق في الدوري 

القدم.  لكرة  الممتاز  اإلنجليزّي 

األّول  هـــدفـــه  ويــلــبــيــك  وســـّجـــل 

واتــفــورد  بقميص  الـــــدوري  فــي 

منذ انضمامه في بداية الموسم 

بــركــلــة خــلــفــيــة مــذهــلــة مــانــًحــا 

ـــتـــصـــار فــــي الـــشـــوط  فـــريـــقـــه االن

الــــثــــانــــي. وعــــانــــى ويـــلـــبـــيـــك مــن 

اإلصــــــابــــــات خــــــالل فـــتـــرتـــه مــع 

ـــتـــي امــــتــــدت خــمــس  أرســــنــــال ال

ســــنــــوات واســــتــــمــــّرت الــمــشــاكــل 

ـــه  ـــت ـــــــفـــــــورد بــــعــــد إصـــاب فــــــي وات

بــعــضــالت الــفــخــذ الــخــلــفــيــة في 

بيرسون  وقــال  الماضي.  أكتوبر 

لــلــمــهــاجــم  الــــشــــاق  الـــجـــهـــد  إّن 

اإلنــجــلــيــزي يــأتــي بــثــمــاره. وأبلغ 

صاحب  العــب  «إنــه  الصحفيين 

بمسيرة  ويحظى  كبيرة  قــدرات 

جيدة حًقا وتسجيل هدف الفوز 

بــهــذه الــمــهــارة أمـــر هــائــل ألنها 

كــانــت مــبــاراة صــعــبــة». وأضــاف 

لكنني  دانـــــي  بــــــأداء  ســعــيــد  «أنـــــا 

الــهــدف  سيعتبر  جـــيـــًدا.  أعـــرفـــه 

خطوة نحو االتجاه الصحيح بعد 

اإلصــابــة».  بسبب  محبطة  فترة 

في  واتــفــورد  أصبح  الفوز  وبهذا 

المركز ١٧ برصيد ٣١ نقطة من 

٣٤ مباراة بفارق أربع نقاط عن 

بيرسون  وتابع  الهبوط.  منطقة 

لكننا  مــريــحــة  مــســافــة  «لــيــســت 

حققنا انتصاًرا مهًما وأمامنا أربع 

قدر  أكــبــر  لجمع  اآلن  مــبــاريــات 

األضــواء  تحت  للبقاء  النقاط  من 

وال مجال لفقدان التركيز».

 هـــــدف ويـلـــبيك الرائـــع مكافــــأة لجــــهـــوده
بيرسون مدرب واتفورد:

لندن- رويترز:

أجندة اليوم

الدوري اإلنجليزي (الجولة الـ ٣٤)

(٢٠:٠٠) إيفرتون- ساوثهامبتون
beIN HD ٥

(٢٠:٠٠) بورنموث- توتنهام
beIN HD ١

(٢٢:١٥) أستون فيال- مانشستر يونايتد
beIN HD ١

الدوري اإلسبانّي (الجولة الـ ٣٥)

(٢٠:٣٠) ريال مايوركا- ليفانتي
beIN HD ٣

(٢٠:٣٠) إيبار- ليجانيس
beIN HD ٨

(٢٣:٠٠) أتلتيك بيلباو- إشبيلية
beIN HD ٣

الدوري اإليطالّي (الجولة الـ ٣١)

(٢٠:٣٠) سبال- أودينيزي
beIN HD ٤

(٢٢:٤٥) فيرونا- إنتر ميالن
beIN HD ٤

جميع المباريات بالتوقيت المحلّي.

عاًما)   ٣٨) إبراهيموفيتش  زالتــان  قــال 
إن ميالن كان سيتوج بلقب دوري الدرجة 
األولــــى اإليــطــالــي لــكــرة الــقــدم إذا انــضــم 
للفريق في بداية الموسم وذلك عقب الفوز 
األول  أمــس  يوفنتوس  المتصدر  على   ٤-٢
الثالثاء. ويتفاخر المهاجم السويدي، الذي 
عاد إلى ميالن في يناير الماضي ليخوض 
فترة ثانية مع النادي، بنفسه دائًما وسجل 
الـــهـــدف الـــــذي بــــدأ انــتــفــاضــة مـــيـــالن من 
كما  ٢-صفر.  الــتــأخــر  عــقــب  جــــزاء  ركــلــة 

ألــمــح بــأنــه لــن يــمــدد عــقــده بعد انتهاء 
ليس  وقال «هذا  الحالي.  الموسم 

لكنه  السّن  في  كبير  أنا  ســًرا. 
الشعور  أريد  رقم.  مجرد 

بـــأنـــنـــي مــــا زلــــــت حــًيــا 
وأوّد  الــمــنــافــســة  فــي 

االســـــــتـــــــمـــــــرار فـــي 
أملك  «ال  اللعب. 
نــفــس الـــقـــدرات 
الـــــــــبـــــــــدنـــــــــيـــــــــة 
كــــــالــــــســــــابــــــق، 
لــكــن يــمــكــنــنــي 
الـــتـــغـــلـــب عــلــى 
بذكائي».  ذلك 
وتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرك 
براهيموفيتش  إ

تــأثــيــًرا كــبــيــًرا في 
مــيــالن، الـــذي نــال 

آخر لقب بالدوري في ٢٠١١، حيث خسر 
وصعد  وصوله  منذ  فقط  مرتَين  الفريق 
المركز  في  كان  أن  بعد  الخامس  للمركز 
١٤ في مرحلة سابقة. وأضاف «أنا آسف 
إذا  الموسم.  منتصف  فــي  حضرت  ألنني 
باللقب».  لفزنا  األول  اليوم  منذ  هنا  كنت 
وبعد استبداله كان إبراهيموفيتش يحمس 
الالعبين من خارج الخطوط. وتابع مازًحا 
أحصل  لكنني  والعب  ومدرب  رئيس  «أنا 
الجانب  هو  وهذا  فقط،  العب  راتب  على 

السلبي». 

ميالنو رويترز:

كما ٢-صفر.  الــتــأخــر  ب 
مــدد عــقــده بعد انتهاء 

ليس  وقال «هذا 
لكنه  السّن  ي 

الشعور  د 
ت حــًيــا 
أوّد
ي

ل

 إبراهيموفيتش بثقة كبيرة:
لو كـــنت موجـــوداً من البدايـــة 

لحــســمت الدوري لمـــيالن



وفاة هّداف 
الترجي التاريخي

تونس - رويترز:

الــــتــــرجــــي  أعــــــلــــــن   
التونسي  الــدوري  بطل 
الــمــمــتــاز لــكــرة الــقــدم 
أمــــــس األربــــــعــــــاء عــن 
وفاة مهاجمه وهّدافه 
المجيد  عبد  التاريخي 
التلمساني عن عمر ٨٣ 
الترجي  وكــتــب  عــامــاً. 
اإلنترنت  على  بموقعه 
«عــلــمــنــا بــبــالــغ الــحــزن 
بنبأ  والحسرة  واألســى 
وفاة هّدافنا التاريخي 
عبد المجيد التلمساني 
السابق  ُمهاجمنا  والــد 

زياد التلمساني».
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شــؤون  وزارة  أعــلــنــت  أ:  ب  د   - تــونــس 
األربعاء  أمس  التونسية  والرياضة  الشباب 
منح لقب «سفيرة الرياضة التونسية» إلى 

حبيبة  المعتزلة  األولمبية  والبطلة  العداءة 
المّرة  أنها  إلــى  اإلشـــارة  وتــجــدر  الغريبي. 
األولى في تونس التي يجرى فيها منح هذا 
الــلــقــب لــريــاضــي، وذلـــك بــجــانــب راتــب 
صفحتها  عبر  الـــوزارة  وأوضحت  شهري. 

الرسمّية بموقع شبكة التواصل االجتماعي 
إلى  يهدف  اللقب  منح  أن  «فيسبوك» 

استثمار النجاحات التي حققتها الغريبي 
الرياضة  قطاع  في  الدبلوماسية  لدعم 

وتعزيز صورة تونس دولياً.

منح الغريبي لقب 
«سفيرة الرياضة 

التونسّية»

نبوي:  - حسام  متابعة 

العبه  بقاء  عن  السد  نــادي  أعلن 
عام  حتى  الفريق  مع  عفيف  أكــرم 
الــجــديــد  عــقــده  تــوقــيــع  بــعــد   ،٢٠٢٥
انتهت  أكــرم  إن  حيث  الــفــريــق،  مــع 
إعــارتــه مــن فــيــاريــال وهـــو مــا دعــا 
الستمراره  للسعي  السداوية  اإلدارة 
ـــفـــريـــق، حـــيـــث يــعــتــبــر أكــــرم  مــــع ال
عــفــيــف مــــن أبـــــرز نـــجـــوم الــفــريــق 
الكثير  في  مساهمته  بعد  السداوي 
مــــن بــــطــــوالت الـــزعـــيـــم األخــــيــــرة، 
وأيـــضـــاً حــصــولــه عــلــى لــقــب أفــضــل 

العب في آسيا ٢٠١٩.
عفيف  أكــــرم  عــّبــر  جــانــبــه  ومـــن 
بتمثيل  الســـتـــمـــراره  ســعــادتــه  عـــن 
ـــــســـــداوي، وقـــــــال: «فـــي  الـــفـــريـــق ال
الــســد  نـــــادي  إدارة  أشـــكـــر  الـــبـــدايـــة 
عــلــى هـــذه الــثــقــة بــتــجــديــد عــقــدي، 
إنـــه يـــوم هـــام بــالــنــســبــة لــي وســوف 
مساعدة  أجــل  من  الجهد  كل  أبــذل 

الــفــريــق لــتــحــقــيــق أحــالمــنــا والــفــوز 
العب  أفضل  وأضاف  بالبطوالت»، 

سعيد  «أنا  النادي:  لموقع  آسيا  في 
لتقديم  وسأسعى  باستمراري  جــداً 

تطلعات  وفـــق  ألكــــون  لــــدّي  مــا  كــل 
والجماهير،  الفني  والجهاز  اإلدارة 

فــي  األفــــضــــل  أقـــــــّدم  أن  وأتــــمــــّنــــى 
ــفــريــق الــســد  الـــتـــحـــديـــات الــمــقــبــلــة ل
كل  على  والمنافسة  وآسيوياً  محلياً 

البطوالت».
هـــذا ولــقــي خــبــر اســتــمــرار أكــرم 
الجماهير  قبل  مــن  مــمــيــزاً  تــفــاعــالً 
سعادتها  عن  أعربت  التي  السداوية 
باستمرار نجم الفريق في المرحلة 
إلى  يحتاج  السد  أن  خاصة  المقبلة 
للمنافسة  المميزين  العبيه  جميع 
عــــلــــى الــــــبــــــطــــــوالت، وأكـــــــــــرم مــن 
ملف  وبغلق  الفريق،  العبي  أفضل 
اســـتـــمـــرار أكــــرم هــنــاك مــلــف آخــر 
أيــضــاً  لــغــلــقــه  الـــنـــادي  إدارة  تــســعــى 
جابي  لإلسباني  البديل  إيجاد  وهــو 
فـــيـــرنـــانـــديـــز والــمــكــســيــكــي مـــاركـــو 
فــابــيــان بــعــد انــتــهــاء تــعــاقــدهــمــا مع 
الــفــريــق، حــيــث تــنــتــظــر الــجــمــاهــيــر 
ترضي  مــمــّيــزة  صفقات  الــســداويــة 
المرجوة  اإلضافة  وتحقق  تطلعاتها 

الجديد. الموسم  في  للفريق 

الســد يربط النجــم الكبيــر بعقـد طـويـل
إيقاف وتغريم أكرم سعيد بالتجديد واالستمرار في قلعة الزعيم حتى ٢٠٢٥

مدافع التسيو

روما - د ب أ:

باتريكيو  اإلسباني  تلقى   
جـــــابـــــارون ُمــــدافــــع فــريــق 
التــســيــو عــقــوبــتــي الــغــرامــة 
آالف  عـــــــشـــــــرة  بــــقــــيــــمــــة 
دوالر)،   ١١٣٠٠) يــــــورو 
واإليـــقـــاف أربــــع مــبــاريــات 
بطاقة  عــلــى  حــصــل  بــعــدمــا 
حـــــمـــــراء لـــقـــيـــامـــه بـــعـــّض 
أحـــد الــُمــنــافــســيــن بــبــطــولــة 
الــــــدوري اإليـــطـــالـــي لــكــرة 

القدم.
وأصــــدر قــــاٍض ريــاضــي 
الـــعـــقـــوبـــة أمـــــس األربــــعــــاء 
حكم  تــقــريــر  إلـــى  اســتــنــاداً 
الــفــيــديــو الــمــســاعــد (فــــار)، 
الساحة،  حكم  وّجــه  الــذي 
الـــــــذي لـــــم يـــكـــن مــنــتــبــهــاً 
لــلــواقــعــة، لــطــرد جــابــارون 
بدالً  الُمحتسب  الوقت  في 
مــــن الـــضـــائـــع خـــــالل لــقــاء 
ليتشي  ُمضيفه  مع  التسيو 

الثالثاء. األول  أمس  

اليبزيج يتعاقد مع 
الكوري هوانج

برلين - رويترز:

بــــال  رازن  قـــــــال   
شـــــــبـــــــورت اليــــبــــزيــــج 
دوري  فــي  الــُمــنــافــس 
ـــــــــــى  الــــــــــدرجــــــــــة األول
القدم  لــكــرة  األلــمــانــي 
ــــــعــــــاء إنـــه  أمــــــس األرب
أكـــــمـــــل تــــعــــاقــــده مــع 
الــــمــــهــــاجــــم الــــكــــوري 
هي- هــوانــج  الجنوبي 
سالزبورج  مــن  تــشــان 

لمدة خمس سنوات.

لندن - رويترز:

 أبدى ميكل أرتيتا مدرب 
أرســـــنـــــال خـــيـــبـــة أمــــلــــه بــعــد 
طــــرد العـــبـــه إيـــــدي نــكــيــتــيــاه 
فــي الــدقــائــق األخــيــرة خــالل 
مــع   ١-١ فــــريــــقــــه  تــــــعــــــادل 
لــيــســتــر ســيــتــي فـــي الـــــدوري 
اإلنـــجـــلـــيـــزي الــمــمــتــاز لــكــرة 
القدم. وكان أرسنال متقدماً 
بيير- هــــــدف  طــــريــــق  عـــــن 
 ٢٠ رقــم  أوباميانج  إيمريك 
فـــي الــــــدوري هـــذا الــمــوســم، 
نكيتياه  الشاب  المهاجم  لكن 
بسبب   ٧٥ الدقيقة  في  ُطــرد 
مخالفة متهورة ضد جيمس 
جاستن بعد دقائق قليلة من 
وأدرك  كـــبـــديـــل.  مــشــاركــتــه 
الحقاً  التعادل  فاردي  جيمي 

هدفه  مسجالً  ليستر  لصالح 
الـــحـــالـــي  الــــمــــوســــم  فـــــي   ٢٢
أرســنــال  تــركــت  نتيجة  وهــي 
وراء  نـــقـــاط  بــتــســع  مـــتـــأخـــراً 
الرابع  المركز  صاحب  ليستر 

على  جـــوالت  أربـــع  تبقي  مــع 
نهاية الموسم. وأشهر الحكم 
كريس كافاناه بطاقة صفراء 
نكيتياه  وجــه  في  البداية  في 
لـــكـــن بـــعـــد مــــراجــــعــــة حــكــم 

ــفــيــديــو الــمــســاعــد لــلــواقــعــة  ال
في  لمشاهدتها  الحكم  ذهب 
الملعب  جــانــب  عــلــى  شــاشــة 
تستحق  المخالفة  أن  واعتبر 

بطاقة حمراء.

مدرب أرسنــال يشعــر بخيبــة أمــل
بعد طرد نكيتياه أمام ليستر سيتي

ً

لندن - رويترز:

ـــــوال  ـــيـــب جـــــواردي  قــــــال ب
ُمــــــــدرب مـــانـــشـــســـتـــر ســيــتــي 
إنــــه ســيــجــتــمــع مـــع الــمــدافــع 
جـــــون ســـتـــونـــز بـــعـــد انـــتـــهـــاء 
الممتاز  االنجليزي  الــدوري 
لــكــرة الـــقـــدم لــلــحــديــث عن 
مــســتــقــبــلــه. وعـــانـــى ســتــونــز 
مــن نــقــص الــلــيــاقــة الــبــدنــّيــة 
سيتي  إلــــى  انــضــمــامــه  مــنــذ 
ترتيبه  وتــراجــع   ٢٠١٦ عــام 
ـــفـــريـــق  فـــــي قــــلــــب دفــــــــاع ال
بـــــعـــــد إيـــــمـــــريـــــك البـــــــــورت 
وفــــرنــــانــــديــــنــــيــــو وإيـــــريـــــك 
جـــــــارســـــــيـــــــا ونــــــيــــــكــــــوالس 
وسائل  وتكهنت  أوتامندي. 
ــــة بـــــأن  ــــي ــــطــــان ــــري إعـــــــــــالم ب
ســتــونــز، الــــذي يــمــتــد عــقــده 
يعد   ،٢٠٢٢ حتى  سيتي  مــع 
مـــطـــلـــبـــاً ألرســـــنـــــال ونــــاديــــه 

الــســابــق إيـــفـــرتـــون. وأوضـــح 
قبل  للصحفيين  جــوارديــوال 
مــواجــهــة نــيــوكــاســل يــونــايــتــد 
أمـــس األربـــعـــاء «قــلــت عــدة 
مــرات وســأكــّرر قــولــي إنني 
بشخصية  ســعــيــد  مــن  أكــثــر 

واحــــــتــــــرافــــــيــــــة ســـــتـــــونـــــز». 
شيء  أفضل  وأضــاف «أريــد 
لـــــه وفــــــي نـــهـــايـــة الـــمـــوســـم 
ســـنـــجـــتـــمـــع لـــنـــتـــحـــّدث عــمــا 
تكون  أحــيــانــاً  ألنــه  سيحدث 
ـــتـــي مـــعـــاكـــســـة لــرغــبــة  رغـــب

النادي».  رغبة  أو  الالعبين 
معهم  صــــادق  وتـــابـــع: «أنــــا 
ومـــوقـــفـــي لـــيـــس فـــقـــط مــع 
العــــب  أي  مــــــع  بــــــل  جــــــــون 
آخــــر هـــو الـــحـــاجـــة لــلــتــغــيــيــر 

ذلك». في  وسنتحّدث 

مصيـــر ستــونــز بيــد جــوارديــوال

مدريد - رويترز:

األربعاء  أمس  إلباييس  صحيفة  ذكرت   
مدريد  ريال  مدرب  بليجريني  مانويل  أن 
أعتاب  على  بات  السابق  سيتي  ومانشستر 
قـــيـــادة ريــــال بــيــتــيــس اإلســبــانــي بـــــدءاً من 
ــُمــقــبــل. وقـــالـــت الــصــحــيــفــة إن  الــمــوســم ال
للتعاقد  اتفاق  إلى  توّصل  التشيلي  المدرب 
بند  وجــــود  مــع  عــامــيــن  لــمــدة  بيتيس  مــع 
يسمح بــالــتــمــديــد لــعــام ثــالــث بــعــدمــا قــّرر 
النادي إقالة المدرب روبي الشهر الماضي. 
ويحظى بيتيس بشعبية كبيرة ولديه أكثر 
يحتّل  لكنه  موسمّية  تذكرة  ألــف   ٥٠ من 
منطقة  عن  نقاط  تسع  بفارق   ١٤ المركز 
الهبوط. وذكرت صحيفة ماركا أن بيتيس 
يرغب في ضمان البقاء في دوري األضواء 
اإلعــالن  قبل  حسابي  بشكل  الــمــوســم  هــذا 

بليجريني  وتــــّوج  بليجريني.  تعيين  عــن 
 ٢٠١٤ في  سيتي  مع  اإلنجليزي  بــالــدوري 
وبــكــأس الــرابــطــة مــرتــيــن وحــقــق نــجــاحــاً 
كبيراً مع فياريال وقاده لقبل نهائي دوري 

أبطال أوروبا في ٢٠٠٦.

بسبب شجار مع أحد الُمشجعينبليجريني يطرق أبواب بيتيس

لندن - رويترز:

توتنهام  العب  داير  إيريك  عوقب   
هــوتــســبــيــر بـــاإليـــقـــاف لــمــدة 

ـــع مــبــاريــات وبــغــرامــة  أرب
اإلنجليزي  االتحاد  من 
لـــــكـــــرة الــــــقــــــدم بـــعـــد 
شـــــجـــــار مــــــع ُمـــشـــجـــع 
الفريق  خــســارة  عقب 
الـــــلـــــنـــــدنـــــي بـــــركـــــالت 

نوريتش  أمــام  الترجيح 
الخامس  الــدور  في  سيتي 

لـــكـــأس االتــــحــــاد اإلنــجــلــيــزي 
فـــي مـــــارس الـــمـــاضـــي. وبـــعـــد ركـــالت 

ــنــهــام أظــهــرت  ــتــرجــيــح فـــي اســـتـــاد تــوت ال

يقفز  وهو  إنجلترا  منتخب  العب  لقطات 

فوق المقاعد لالشتباك مع مشجع قبل أن 

يمنعه أفراد األمن ومشجعون آخرون. 

في  اإلنجليزي  االتــحــاد  وقــال 

بيان أمس األربعاء «تقرر 

إيــــقــــاف إيــــريــــك دايــــر 

أربـــــع مـــبـــاريـــات بــأثــر 

فــــوري وتــغــريــمــه ٤٠ 

إسترليني  جنيه  ألــف 

مع  دوالراً)   ٥٠٠٨٨)

ــــكــــرار  تــــحــــذيــــره مـــــن تَ

المستقبل».  فــي  الــتــصــّرف 

وأضـــاف االتــحــاد اإلنــجــلــيــزي أن 

داير أقّر بأن تصّرفاته لم تكن ُمالئمة.

إيقـــاف دايــر ٤ مبـــاريــات
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غياب آلي عن مواجهة بورنموث

رويترز:  - لندن 

العبه  إن  هوتسبير  توتنهام  ُمدرب  مورينيو  جوزيه  قال   
ديــلــي آلـــي ســيــغــيــب عــن مــواجــهــة بــورنــمــوث فــي الـــدوري 
بسبب  الــخــمــيــس  ــيــوم  ال الــقــدم  لــكــرة  الــمــمــتــاز  اإلنــجــلــيــزي 

الخلفّية. الفخذ  عضالت  في  إصابة  من  تعافيه  استمرار 
١-صفر  تــوتــنــهــام  بــفــوز  انــتــهــت  مــبــاراة  عــن  آلـــي  وغـــاب 
إلى  بعد  يصل  لم  لكنه  الماضي  االثنين  يوم  إيفرتون  على 
المركز  صاحب  بورنموث  مواجهة  قبل  الجاهزية  مرحلة 

األمان. منطقة  عن  نقاط  أربع  وبفارق  األخير  قبل 
وقــــال مــوريــنــيــو فـــي مــؤتــمــر صــحــفــي افـــتـــراضـــي أمــس 
لــمــبــاراة  جــاهــز  غــيــر  لــكــنــه  بسيطة  إصــابــة  األربــعــاء «هـــذه 
مـــن إصـــابـــات عــضــالت  ســيــئــاً  الـــغـــد». «إنــــه يــمــلــك تــاريــخــاً 
يمكن  ال  بالحذر.  التحلي  عليه  يجب  لــذا  الخلفّية  الفخذ 

بسيطة». مشكلة  من  يعاني  عندما  الُمخاطرة 
وعـــوقـــب إيـــريـــك دايــــر العـــب تــوتــنــهــام بـــاإليـــقـــاف أربـــع 
عقب  مشجع  مــع  شجار  بعد  تغريمه  جانب  إلــى  مباريات 
نوريتش  أمــام  الترجيح  بــركــالت  اللندني  الــفــريــق  خــســارة 

سيتي.

الجزائر - د ب أ:

 أعــلــن االتــحــاد الــجــزائــري لــكــرة القدم 

أمــــس األربــــعــــاء، إصـــابـــة الــحــكــم الـــدولـــي 

كورونا  بفيروس  كوراجي،  محمد  السابق، 

المستجد. وتمّنى االتحاد الجزائري الشفاء 

المزيد  يذكر  أن  دون  لــكــوراجــي،  العاجل 

من التفاصيل حول إصابته. وكان كوراجي  

اعتزل التحكيم في نهاية حقبة تسعينيات 

القرن الماضي.  

إصـــابة حكم جــزائري بكــورونا

باريس - رويترز:

 ســـيـــعـــود فـــرنـــانـــدو ألـــونـــســـو بــطــل 

فورموال  سباقات  إلــى  مرتين  العالم 

مع  عـــامـــاً   ٣٩ ســـن  فـــي  لــلــســيــارات   ١
ريـــنـــو، الــــذي حــقــق مــعــه لــقــبــيــه، بعد 
عــامــيــن مـــن ابـــتـــعـــاده عـــن الــبــطــولــة. 
األربعاء  أمس  الفرنسي  الصانع  وأعلن 
شريكاً  ســيــكــون  اإلســبــانــي  الــســائــق  أن 

عاماً)   ٢٣) أوكــون  استيبان  للفرنسي 
الماضي  الموسم  أنهى  الــذي  بالفريق 
ألونسو،  وحقق  الخامس.  المركز  في 
للتحّمل  ساعة   ٢٤ لومان  سباق  بطل 

مرتين.     

ألونســـو يعـــود إلـــى فورمـــوال ١ عبــر رينـو
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