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حلم المربع يتبخر 
أمام العميد

صفقات جديدة 
لـــدوري اليـــد

٨٨ صفحات صفحات  

رئيس التحرير: عبدا� غانم البنعلي المهندي الجمعة 19 ذو القعدة 1441هـ - 10 يوليو 2020م - العدد (13943)رئيس مجلس اإلدارة: عبدا� بن خليفة العطية

ً  الريان يهزم األهلي بثنائية وديا
الدوحة -[:

حّقق فريق الريان الفوز على األهلي بنتيجة ٢ /   ١ في الُمباراة 
استعدادات  إطار  في  العقلة  ملعب  على  أمس  مساء  أُقيمت  التي 
الفريَقين لخوض منافسات الدوري والتي سوف تستأنف اعتباًرا 
الشحانية  مــع  األهــلــي  يلعب  حيث  الــجــاري،  يوليو   ٢٤ يــوم  مــن 

والريان مع قطر في الجولة الـ ١٨. 

لـــدوري اليـــد

أعطى الضوء األخضر لبدء المفاوضات النتقال فرناندو

الدوحة - [:

األرجنتينية  الصحف  مــن  الــعــديــُد  أّكـــدت 

والكولومبية أّن نادي ريفر بليت األرجنتيني 

يــنــتــظــر خــــالل الـــســـاعـــات الـــقـــادمـــة عــرًضــا 

الوسط  خط  العب  لضم  أنديتنا  من  رسمًيا 

كوينتيرو.  فرناندو  خوان  الكولومبي  الدولي 

ريفر  نادي  أن  إلى  وسائل اإلعــالم  وأشــارت 

لبدء  بالفعل  األخضر  الضوء  أعطى  قد  بليت 

رسمًيا،  العرض  ظهور  بمجرد  المفاوضات 

خاصة أن النادي يُعاني من أزمة اقتصادية 

بسبب تفّشي فيروس كورونا.  

ً  ريفربليت ينتظر عرضاً قطريا

 الوزارة تحسم آلية عقدها وتنّسق مع األندية التخاذ اإلجراءات المطلوبة

تدابير احترازية لعموميات األندية 
البــــداية بالمــرخيـــة البــــداية بالمــرخيـــة ١٦١٦ الجــاري .. والعيـــون الجــاري .. والعيـــون
 عــلى األنــديـــة التــــي ستحتكم للصنـــدوق عــلى األنــديـــة التــــي ستحتكم للصنـــدوق

33 مرشح جديد في الخور و٦  شخصيات فقط تنطبق عليهم شروط الترشح للرئاسة

 فتح الباب للدول الراغبة في االستضافة

الدوحة ـ [:

حسم االتحاُد اآلسيويُّ لكرة القدم وبشكل 
والــتــي   ٢٠٢٠ الــجــديــدة  روزنـــامـــتـــه  رســـمـــّي 
تفّشي  بسبب  الماضي  فبراير  منذ  توّقفت 
فــيــروس كــورونــا.. وأعــلــن االتــحــاُد المواعيد 

للموسم  بطوالته  لجميع  الــجــديــدة 
دوري  مقّدمتها  وفــي  الــحــالــي، 
األبـــطـــال أهـــم وأكــبــر بــطــوالتــه 
ــــديــــة، حيث  عــلــى مــســتــوى األن
اعتباًرا  البطولة  استكماُل  تقّرر 

الــمــقــبــل،  ســبــتــمــبــر   ١٤ مــــن 
بــنــظــام  أكـــتـــوبـــر   ٣ وحــــتــــى 
واحـــدة.  دولـــة  وفــي  التجمع 
وكانت [ الرياضية قد 
االثنين  عــددهــا  فــي  أشــــارت 

سيحسم  اآلســيــوّي  االتــحــاد  أّن  إلــى  الماضي 
الــمــقــبــل  الــخــمــيــس  األبـــطـــال  دوري  مــصــيــر 
(أمس).   وفتح االتحاُد اآلسيوّي باَب الترشح 
أمام االتحادات الوطنية للُمشاركة في بطولة 
دوري أبطال آسيا الستضافة البطولة،   وأّكد 
االتحاُد أّن حالة البلد صحّي وسيطرتها على 
تفّشي فيروس كورونا ستكون عامًال مؤثًرا 
بقبول طلب االستضافة، إضافة لتسهيل 
للبعثات  واالستقبال  الطيران  وصــول 
للبلد.  دخــولــهــا  وانــســيــابــيــة  الـــُكـــرويـــة 
وألزم االتحاد اآلسيوي بضرورة إجراء 
فيروس  عن  للكشف  الطبي  الفحص 

لجميع  كــــورونــــا 
وأيًضا  أعضائه، 
وفود األندية عند 

الوصول.

اآلسيوي يحسم األبطال بالتجمع
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 ســانتــــي كـــازوال ســداوي
متابعة- حسام نبوي: 

ــــــد أحـــمـــد األنـــــصـــــاري الــمــتــحــدث  أّك

إدارة  أن  عــلــى  الــســد  بــنــادي  اإلعـــالمـــي 

ضم  من  رسمي  بشكل  اقتربت  النادي 

فياريال  العــب  كــازوال  سانتي  اإلسباني 

فيرنانديز  جابي  اإلسباني  محل  ليحل 

الذي رحل عن الفريق بعد انتهاء عقده، 

هيرنانديز  تشافي  لرغبة  وفًقا  وذلــك 

مـــدرب الــفــريــق، لــيــكــون بــذلــك كـــازوال 

أّول صفقات الزعيم للموسم الجديد. 

مع  خاض  كــازوال  أن  بالذكر  الجدير 

المنتخب اإلسباني ٨١ مباراة حتى اآلن، 

 ١٢ وسجل  فياريال،  مع  تألقه  وواصــل 

هدًفا وقدم ست تمريرات حاسمة هذا 

الــمــوســم. وقــضــى كــــازوال ســت ســنــوات 

مع أرسنال من عام ٢٠١٢ حتى ٢٠١٨، 

وكان أحد نجوم الفريق.
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الدوحة - [:

الرياضية  لـ [  مــصــادُر  أّكـــدت 

بن  حمد  الّشيخ  ســعــادة  قائمة  أحقية 

انتخابات  خــوض  فــي  ثاني  آل  سحيم 

نادي قطر التي تجري ٢٣ الجاري. 

النادي  داخل  من  المصادُر  وكشفت 

خاطبت  والرياضة  الثقافة  وزارة  أّن 

االنــتــخــابــات  وشــــؤون  الــعــضــويــة  لجنة 

حول  قــرارهــا  بخصوص  قطر  بــنــادي 

استبعاد القائمة، وأّن قرار الوزارة هو 

سحيم  بن  حمد  الشيخ   قائمة  أحقّية 

آل ثاني في خوض االنتخابات، ورغم 

تلّقي لجنة العضوية وشؤون االنتخابات 

التزمت  اللجنة  أن  إال  الـــــوزارة،  قـــراَر 

الصمت دون أي مــبــّررات، وكــان من 

وتعلن  اجتماًعا،  تعقد  أن  المفترض 

قبول قائمة الّشيخ حمد بن سحيم آل 

ثاني، وأحّقيتها في خوض االنتخابات. 

كثيرة  تــســاؤالت  اللجنة  صــمــُت  وأثـــار 

واختفاء  االنتخابات،  في  دورهــا  حول 

أعضاء  كــل  تهم  قضية  فــي  الشفافّية 

الجمعية العمومية بنادي قطر  وكانت 

لجنة العضوية وشؤون االنتخابات، قد 

قــّررت استبعاد قائمة الّشيخ حمد بن 

سحيم آل ثاني لعدم االنتظام في سداد 

االشتراكات، وأّكد خبراء وقانونيون أن 

قرار اللجنة باستبعاد قائمة الّشيخ حمد 

بن سحيم آل ثاني قراٌر تعسفٌي وقراٌر 

وأّكــدت  الـــوزارة،  رفضته  قانوني  غير 

أحقية القائمة في خوض االنتخابات، 

وكشفوا أن الجمعية العمومية السابقة 

لنادي قطر رفضت وباإلجماع مناقشة 

سداد  عن  المتأّخرين  عضوية  إسقاط 

االشتراكات، وتّمت الموافقة، وهو أمر 

مسّجل بمحضر االجتماع السابق على 

العمومية  إلى  القضية  مناقشة  تأجيل 

على  المجلس  ووافـــق   ،٢٠٢٠ القادمة 

قـــــرار الــجــمــعــيــة ولــــم يــعــد مـــن حــّقــه 

في  الــتــأّخــر  بسبب  عــضــو  أي  اســتــبــعــاد 

االشتراكات.  وعلى جانب آخر، أّكدت 

سعادة  أن  الرياضية  لـ[  مصادر 

كان  ثــانــي  آل  سحيم  بــن  حمد  الــّشــيــخ 

منتظًما في سداد االشتراكات، وهناك 

عام واحد تأخر فيه عن السداد من ١ 

يونيو إلى ١ أكتوبر، حيث قام بتسديد 

حمد  الّشيخ  القائمة  وتضّم  االشتراك، 

الرئيس،  لمنصب  ثاني  آل  سحيم  بن 

والّشيخ سحيم بن عبد العزيز آل ثاني 

لمنصب نائب الرئيس.

 موقف قائمة حمد بن سحيم قانوني لخوض االنتخابات 
:  مصادر خاصة تؤكد لـ  

الـــــوزارة ــاب  ــت ك وصــــول  ـــم  رغ اآلن  حــتــى  الــصــمــت  ــزمــت  ــت ال ــعــضــويــة  ال لــجــنــة   

   

األمتار األخيرة تحدد 
مصير المحترفين
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حـــســـم االتـــــحـــــاُد اآلســــيــــوّي 
لــكــرة الــقــدم وبــشــكــل رســمــّي 
 ٢٠٢٠ الـــجـــديـــدة  ـــه  ـــامـــت روزن
ــفــت مــنــذ فــبــرايــر  ــوّق والـــتـــي ت
الماضي بسبب تفّشي فيروس 

كورونا.
ـــحـــاُد الــمــواعــيــَد  وأعـــلـــن االت
الـــجـــديـــدة لــجــمــيــع بــطــوالتــه 
لــــلــــمــــوســــم الــــــحــــــالــــــي، وفــــي 
األبـــطـــال  دوري  مـــقـــّدمـــتـــهـــا 
أهـــــم وأكــــبــــر بـــطـــوالتـــه عــلــى 
تقّرر  حيث  األنــديــة،  ُمستوى 
من  اعتباًرا  البطولة  استكمال 
 ٣ وحتى  المقبل  سبتمبر   ١٤
أكــتــوبــر بــنــظــام الــتــجــّمــع وفــي 

دولة واحدة.
وكـــانـــت [ الــريــاضــيــة 
قد أشارت في عددها االثنين 
االتــــحــــاد  أن  إلــــــى  الــــمــــاضــــي 
اآلســـــيـــــوي ســيــحــســم مــصــيــر 
الــخــمــيــس  األبـــــطـــــال  دوري 

المقبل (أمس).
وأصدر االتحاد بيانًا أمس، 
قـــــال فـــيـــه: بـــعـــد اجــتــمــاعــات 
ُمثمرة مع االّتحادات الوطنّية 
األعــــضــــاء وروابـــــــط الـــــدوري 
روزنامة  إصدار  تم  واألندية، 
ُمسابقات  الستكمال  جــديــدة 
واألندية  الوطنية  الُمنتخبات 
ومسابقات كرة الصاالت لعام 

.٢٠٢٠
وكانت بطوالُت المنتخبات 
االتحاد  في  واألنــديــة  الوطنية 
اآلســــيــــوي لـــكـــرة الــــقــــدم إلـــى 
جــــانــــب بـــطـــولـــة آســــيــــا لــكــرة 
الــصــاالت الــتــي كــانــت مــقــّررة 
تأجلت  قــد  تركمانستان،  فــي 
مـــنـــذ شـــهـــر فــــبــــرايــــر، ولــكــن 
بــــفــــضــــل دعــــــــم االتـــــــحـــــــادات 
ـــــدوري  الـــوطـــنـــّيـــة وروابـــــــط ال
واألندية، فإن هنالك تصميًما 
عــلــى إتـــمـــام الـــبـــطـــوالت هــذا 

العام.
وحـــــســـــم االتـــــــحـــــــاد أيــــًضــــا 
للشباب  آســيــا  بــطــولــة  مصير 

العنابي  بُمشاركة  والناشئين 

في  الصغير  والعنابي  الــشــاب 

أوزبكستان والبحرين.

االتحاد  يحسم  أن  وينتظر 

اآلســــيــــوي اســـــَم الــــدولــــة الــتــي 

األبـــطـــال  دوري  تــســتــضــيــف 

المقبلة،  القليلة  األيـــام  خــالل 

لما  حًظا  األوفــر  قطر  وتبدو 

أعلى  على  مالعب  من  تملكه 

تمّتعها  جـــانـــب  إلــــى  مــســتــوى 

بــتــقــنــيــة الــتــبــريــد، وهـــو مـــا ال 

دولــــة  أي  بـــمـــالعـــب  يـــتـــوفـــر 

أخـــــرى. ويـــزيـــد مـــن حــظــوظ 

قطر أّن االتحاد اآلسيوي قّرر 

المتبقية  الــمــبــاريــات  إقـــامـــة 

ــــــدون  ـــــــطـــــــال ب بــــــــــــدوري األب

عدم  يعني  مــا  وهــو  جــمــهــور، 

للدحيل  ســواء  أفضلية  وجــود 

قطر  اســتــضــافــت  إذا  الــســد  أو 

البطولة بنظام التجّمع.

ـــجـــدول الــجــديــد  وحــســب ال

لــدوري األبــطــال فــإّن الدحيل 

ـــبـــاريـــاتـــه  ســــــوف يـــســـتـــأنـــف ُم

ضمن المجموعة الثالثة بلقاء 

و١٨   ١٥ اإلمـــاراتـــي  الــشــارقــة 

بيرسبوليس  مع  ثم  سبتمبر، 

ســـبـــتـــمـــبـــر،   ٢١ اإليـــــــــرانـــــــــي 

السعودي  التعاون  مع  وأخيًرا 

دور  بـــنـــهـــايـــة  ســبــتــمــبــر   ٢٤

المجموعات.

ويــســتــأنــف الــســد ُمــبــاريــاتــه 

ضـــمـــن الــمــجــمــوعــة الـــرابـــعـــة 

يوَمي  اإلمــاراتــي  العين  بلقاء 

مــع  ثــــم  ســبــتــمــبــر،  و١٨   ١٥

سبتمبر،   ٢١ السعودي  النصر 

اإليراني  سباهان  مع  وأخــيــًرا 

٢٤ سبتمبر.

ويـــحـــتـــّل الـــدحـــيـــل الــمــركــَز 

برصيد  مجموعته  في  الثاني 

السد  يــتــصــّدر  بينما  نــقــاط،   ٣

 ٤ برصيد  الرابعة  المجموعَة 

نقاط.

 حسم دوري األبطال بالتجّمع واالنطالقة  ١٤ سبتمبر
االتحاد القاري يكشف خريطة الطريق الستكمال البطولة كما أشارت

ـــع ـــجـــم ـــت ال الســـــتـــــضـــــافـــــة  األقـــــــــــــرب  تـــجـــعـــلـــهـــا  قـــــطـــــر  ــــــة  وجــــــاهــــــزي جـــــمـــــهـــــور  بـــــــــــدون  الــــــــعــــــــودة   

ــع ــرب ــم ال حــتــى  ـــات  ـــاري ـــب ـــم وال ــــجــــوالت  ال مـــواعـــيـــد  وتـــحـــديـــد  ديـــســـمـــبـــر..   ٥ الــنــهــائــي   

ــن ــي ــع ـــة وال ـــارق ـــش ـــاءَي ال ـــق ـــل ــان مـــشـــوارهـــمـــا فـــي الــبــطــولــة ب ــف ــأن ــت ــس  الـــدحـــيـــل والـــســـد ي

متابعة – بالل قناوي :

 الجدول المعدل لمجموعة السد

الفريقانالتاريخ

١٥ سبتمبر
العين - السد

سباهان - النصر

١٨ سبتمبر
النصر - سباهان

السد - العين

٢١ سبتمبر
سباهان - العين

السد - النصر

٢٤ سبتمبر
سباهان - السد

النصر - العين

 الجدول المعدل لمجموعة الدحيل

الفريقانالتاريخ

١٥ سبتمبر
برسيبوليس - التعاون

الدحيل - الشارقة

١٨ سبتمبر
التعاون - بيرسبوليس

الشارقة - الدحيل

٢١ سبتمبر
بيرسبوليس - الدحيل

التعاون - الشارقة

٢٤ سبتمبر
الدحيل - التعاون

بيرسبوليس - الشارقة

 جدول دور ربع النهائي

الفريقانالتاريخ

٣٠ سبتمبر
فائز ١- فائز ٢

فائز ٣ - فائز ٤

 جدول دور نصف النهائي

الفريقان التاريخ

الفائز من المباراة األولى بربع النهائي ٣ أكتوبر
والفائز من المباراة الثانية

 جدول دور الـ ١٦ غرب آسيا

المباراةالتاريخالرقم

١
٢٦ سبتمبر

بطل األولى - وصيف الثانية

بطل الثانية - وصيف األولى٢

٣
٢٧ سبتمبر

بطل الثالثة - وصيف الرابعة

بطل الرابعة - وصيف الثالثة٤

 مواعيد بطوالت الفئات السنية

 تثبيت مواعيد التصفيات 
المونديالية

 داتو ويندسور: سعينا 
الستكمال كل البطوالت

صدام متوقع 
بين الدحيل 

والسد

المواعيد الجديدة لدوري 
األبطال بغرب القارة

حّدد االتحاد اآلسيوّي مصير بطوالت الُمنتخبات الوطنية 
وبطوالت كرة الصاالت لعام ٢٠٢٠ َوفق المواعيد التالية:

- بطولة آسيا للشباب تحت ١٩ عاًما في أوزبكستان ١٤-
٣١ أكتوبر ٢٠٢٠.

 ٤-١٥ تركمانستان:  فــي  الــصــاالت  لــكــرة  آســيــا  بطولة   -

نوفمبر ٢٠٢٠.
 ٢٥ البحرين  في  عاًما   ١٦ تحت  للناشئين  آسيا  بطولة   -

نوفمبر إلى ١٢ ديسمبر ٢٠٢٠.
- بطولة األندية اآلسيوّية لكرة الصاالت في اإلمارات من 

٢-١٣ ديسمبر ٢٠٢٠.

لُمباريات  الــجــديــدة  الــمــواعــيــد  على  تغيير  أيُّ  يــطــرأ  لــم 
 ٢٠٢٢ العالم  لكأس  اآلسيوية  التصفيات  من  الثاني  الــدور 
فــي قــطــر وكــــأس آســيــا ٢٠٢٣ فــي الــصــيــن، الــمــؤجــلــة من 
شهري مارس ويونيو، وقد أُعيد جدولتها لتُقام في شهَري 
مبارياته  العنابي  سيخوض  حيث   ،٢٠٢٠ ونوفمبر  أكتوبر 
وبنجالديش  بالهند  الهند  أمام  بالتصفيات  األخيرة  الثالثة 
بالدوحة وُعمان بمسقط ضمن المجموعة الخامسة أيام ٨ 

و١٣ أكتوبر و١٢ نوفمبر.

قــال داتـــو ويــنــدســور أمــيــن عــام االتــحــاد اآلســيــوي لكرة 
تواصل  على  كانت  اآلســيــوّي،  االتحاد  في  اإلدارة  إن  القدم 
واألندية  الــدوري  وروابــط  الوطنية  االتــحــادات  مع  مستمّر 
خـــالل األســابــيــع األخـــيـــرة، كــي نــتــمــّكــن مــن إيــجــاد صــورة 
خالل  وأضــاف:  اتحاد.  كل  أمــام  المتاحة  للفرص  واضحة 
هذه الُمشاورات التي بدأت في كوااللمبور والدوحة ودبي 
ودلهي، خالل فبراير ومــارس، ثم تواصلت بعد ذلك عبر 
اإلنترنت، كنا نسعى لالتفاق على روزنامة للمباريات تسمح 
المجّمعة  والــبــطــوالت  األنــديــة  بطولتي  كلتا  باستكمال  لنا 
أشكر  أن  أريــد  ويندسور:  داتــو  وأوضــح   .٢٠٢٠ عــام  خــالل 
الوطنية  االتــحــاداُت  ذلــك  في  بما  المعنّية،  األطـــراف  كافة 
ـــــدوري واألنــــديــــة، وكـــذلـــك شــركــاؤنــا  األعـــضـــاء وروابـــــط ال
تفهمهم  على  وذلك  التلفزيوني،  البث  وشركاء  التجارّيون 
وصبرهم وإخالصهم والتزامهم نحو كرة القدم اآلسيوية 
خـــالل هـــذه األوقـــــات الــصــعــبــة والــحــافــلــة بــالــتــحــديــات في 
تاريخ اللعبة. وتابع: رغم هذه الظروف الصعبة، أنا سعيٌد 
بمالحظة تحقيق تطّور مشّجع من خالل عودة العديد من 

بطوالت الدوري المحلّي.

حــــســــب الــــــروزنــــــامــــــة 
األبطال  لــدوري  الجديدة 
الرسمي  الجدول  وحسب 
االتــحــاد  قبل  مــن  المعلن 
اآلســــيــــوي، فــــإن الــدحــيــل 
والــــســــد قــــد يــصــطــدمــان 
بــبــعــضــهــمــا الـــبـــعـــض فــي 
حـــّدد  حــيــث   ،١٦ ــــ  ال دور 
الطريق  خريطة  االتــحــاد 
مـــن خـــالل مـــالقـــاة بطل 
ووصــــــيــــــف الـــمـــجـــمـــوعـــة 
األولــى مع بطل ووصيف 
وأيًضا  الثانية،  المجموعة 
بطل ووصيف المجموعة 
الدحيل  تضّم  التي  الثالثة 
مـــــــــع بــــــطــــــل ووصــــــيــــــف 
التي  الــرابــعــة  المجموعة 
تــضــّم الـــســـد.  ولــــو حــدث 
ذلك فإنها لن تكون المرة 
األولـــــــــى الــــتــــي تــصــطــدم 
مع  القطرية  الفرق  فيها 
دور  فــي  الــبــعــض  بعضها 
مع  فرقنا  والتقت    .١٦ الـ 
بعضها بدور الـ ١٦ للمرة 
األولى موسم ٢٠١٥ بلقاء 
وتأهل  السد،  مع  الدحيل 
الـــدحـــيـــل بـــانـــتـــصـــاره فــي 
الذهاب ٢-١ والتعادل في 

اإلياب ٢-٢.
 ٢٠١٦ مــــوســــم  وفـــــــي 
الجيش  مع  الدحيل  التقى 
الــــــــــذي تــــــفــــــّوق وتــــأهــــل 
بانتصاره في الذهاب ٤-٠ 
والخسارة في اإلياب ٢-٤. 
الماضي  الموسم  وفــي 
ـــًضـــا الــدحــيــل  اصـــطـــدم أي
بـــالـــســـد، وكـــــــان الـــتـــفـــّوق 
تعادل  الـــذي  الــســد  حليف 
ـــــذهـــــاب،  بـــــهـــــدف فـــــي ال
وحــّقــق الــفــوز فــي اإليـــاب 

.٣-١

الجديدة  المواعيد  الــقــدم  لــكــرة  اآلســيــوي  االتــحــاد  حـــّدد 

لدوري األبطال لغرب آسيا والتي تضّم المجموعات األولى 

والثانية والثالثة والرابعة ، وذلك على النحو التالي:

- دور المجموعات: ١٤-٢٤ سبتمبر.

- دور الـ١٦ (جولة واحدة): ٢٦ و٢٧ سبتمبر.

- ربع النهائي (جولة واحدة): ٣٠ سبتمبر.

- قبل النهائي (جولة واحدة): ٣ أكتوبر.

شرق آسيا

- المجموعة الخامسة: ١٩ إلى ٣١ أكتوبر.

- المجموعة السادسة: ١٦ إلى ٣١ أكتوبر.

- المجموعة السابعة: ١٧ أكتوبر إلى ١ نوفمبر.

- المجموعة الثامنة: ١٧ أكتوبر إلى ١ نوفمبر.

- دور الـ١٦ (جولة واحدة): ٣ و٤ نوفمبر.

- ربع النهائي (جولة واحدة): ٢٥ نوفمبر.

- قبل النهائي (جولة واحدة): ٢٨ نوفمبر.

النهائي (جولة واحدة): ٥ ديسمبر.
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 تدابير احترازية خاصة الجتماعات الجمعيات العمومية
 الوزارة تحسم األمر وتنسق مع األندية التخاذ اإلجراءات المطلوبة 

ــــة ــــدي األن ـــــي  ف أو  ــــي  ــــرون ــــت ــــك اإلل الـــــــــــــوزارة  تـــطـــبـــيـــق  عــــبــــر  االشــــــتــــــراكــــــات  ــــــــداد  س عــــلــــى  األعــــــضــــــاء  حـــــث   

ــثــقــافــة  ال وزارة  تــعــكــف   
والــــــريــــــاضــــــة حـــــالـــــًيـــــا عـــلـــى 
الــتــجــهــيــز لــعــقــد اجــتــمــاعــات 
الــــجــــمــــعــــيــــات الــــعــــمــــومــــيــــة 
الــعــاديــة ألنـــديـــة الــدرجــتــيــن 
األولــــى والــثــانــيــة مـــع اتــخــاذ 
كــافــة الــتــدابــيــر االحــتــرازيــة 
الثقافة  وزارة  بين  بالتعاون 
ووزارة  واألندية  والرياضة 
الــصــحــة، وذلــك مــع اقــتــراب 
العمومية،  الجمعيات  موعد 
على  انــتــخــابــات  تــشــهــد  الــتــي 
ـــائـــب  مـــنـــصـــبـــي الــــرئــــيــــس ون
االنتخابية  لــلــدورة  الــرئــيــس 
تعقد  وسوف    .٢٠٢٠-٢٠٢٤
اإلجــراءات  وفق  العموميات 
ــــتــــدابــــيــــر  ــــــة وال ــــــرازي االحــــــت

ــــديــــة مــع  الـــوقـــائـــيـــة فــــي األن
الـــوصـــول لــلــمــرحــلــة الــثــانــيــة 
بسبب  الــقــيــود  تــخــفــيــف  مــن 

وستكون  كــورونــا.   فــيــروس 
العمومية  الــجــمــعــيــات  بــدايــة 
يــولــيــو   ١٦ الــمــرخــيــة  بـــنـــادي 

ـــجـــاري ثـــم عــمــومــيــة نـــادي  ال
 ١٩ والسيلية  يوليو   ١٨ الوكرة 
يوليو والخور ٢٠ يوليو ونادي 

وعمومية  يوليو   ٢٢ مسيمير 
والنادي  يوليو   ٢٣ قطر  نادي 
 ٢٧ ومعيذر  يوليو   ٢٥ األهلي 

عمومية  ستكون  فيما  يوليو، 
يـــولـــيـــو   ٢٨ الــــدحــــيــــل  نــــــــادي 
ولــكــنــهــا الــعــمــومــيــة الــوحــيــدة 

الـــتـــي لـــن تــشــهــد انــتــخــابــات، 
وتــــقــــام الـــعـــمـــومـــيـــات لــبــاقــي 
األنـــديـــة فـــي شــهــر أغــســطــس 
عمومية  تعقد  حيث  المقبل 
ــــادي الـــخـــريـــطـــيـــات      فــي  ن
والـــشـــحـــانـــيـــة  أغـــســـطـــس   ١١
والـــــــريـــــــان  أغـــــســـــطـــــس   ١٣
 ٣٠ ــــســــد  وال أغـــســـطـــس    ٢٥
 ٣١ والـــــعـــــربـــــي  أغــــســــطــــس 
وزارة  وكـــانـــت  أغـــســـطـــس.  
ـــــاضـــــة قــد  ـــــري الــــثــــقــــافــــة وال
أكـــــــــدت فــــــي وقــــــــت ســـابـــق 
عـــلـــى لــــســــان عـــبـــدالـــرحـــمـــن 
الــدوســري مــســتــشــار ســعــادة 
وزيـــر الــثــقــافــة والــريــاضــة، 
إلجراء  خيارين  تدرس  أنها 
انــــتــــخــــابــــات األنـــــديـــــة مــنــهــا 
االنـــــتـــــخـــــابـــــات بـــالـــطـــريـــقـــة 
التدابير  توفير  مــع  الــعــاديــة 

خــالل  مــن  أو  االحـــتـــرازيـــة، 
ــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــا  ل وســــــــائــــــــل ا
ـــــدون حـــضـــور األعـــضـــاء،  وب
ــــــعــــــد تـــــجـــــهـــــيـــــز تــــطــــبــــيــــق  ب
لــــعــــقــــد االجـــــتـــــمـــــاعـــــات فـــي 
أن  إال  «أونـــاليـــن»  األنـــديـــة 
لــــــــــــوزارة اســـــتـــــقـــــّرت عــلــى  ا
ــــمــــاعــــات وفــــق  عــــقــــد االجــــت
بـــــيـــــر االحــــــتــــــرازيــــــة.    لـــــتـــــدا ا
 *  ] وعـــلـــمـــت 
خـــاطـــبـــت  قــــد  لــــــــــوزارة  ا أن 
بــعــض األنـــديـــة بـــاإلجـــراءات 
خاصة  للعموميات  المتبعة 
االنعقاد. موعد  اقتراب  مع 

الـــــــــــــوزارة  حـــــثـــــت  كـــــمـــــا   
ــــــى ســـــــــداد  األعــــــــــضــــــــــاء عــــــل
االشــــتــــراكــــات عـــبـــر تــطــبــيــق 
عبر  أو  اإللكتروني  الــوزارة 

األندية.

متابعة - احمد سليم:
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علي خميس الكبيسيمحمد عيسى المهيزع

متابعة – حسام نبوي 

المهيزع  عــيــســى  مــحــمــد  أمـــس  تــقــدم   
الشمال  ـــادي  ن لــرئــاســة  تــرشــحــه  بــــأوراق 
منصب  في  الكبيسي  خميس  علي  ومعه 
محمد  قــال  جانبه  ومــن  الــرئــيــس.  نــائــب 
ـــحـــات لـــ  ـــمـــهـــيـــزع فـــــي تـــصـــري عـــيـــســـى ال
بـــالـــتـــرشـــح  قــــــام  أنــــــه   *]
بهدف  عــمــيــق،  تفكير  بــعــد  لــالنــتــخــابــات 
وضـــــع الـــــنـــــادي فــــي مـــكـــانـــة جـــيـــدة مــن 
خـــالل الــتــعــاون مــع جــمــيــع أهـــل الــشــمــال 

على  وتشجيعهم  ناديهم  حول  والتفافهم 
تعوق  التي  األمــور  كافة  وتسهيل  دخــولــه 
األنشطة  كــافــة  فــي  لــلــنــادي  استخدامهم 
سواء االجتماعية أو الثقافية أو الرياضية. 
لجان  لتشكيل  نية  هناك  قائالً:  وأضــاف 
اســـتـــشـــاريـــة فـــي الــــنــــادي بـــهـــدف تــطــويــر 
المختلفة  واألنــشــطــة  الــريــاضــيــة  األلــعــاب 
ضمن  من  أن  على  أيًضا  وأكــد   . بالنادي 
أولويات قائمته العمل على صعود الفريق 
الـــنـــجـــوم،  لـــــــدوري  الــــقــــدم  لـــكـــرة  األول 
السنية.  الفئات  بقطاع  أيــًضــا  واالهــتــمــام 

والجدير بالذكر أن بتقدم قائمة المهيزع 
تــعــد الــثــانــيــة فـــي ســبــاق الــمــنــافــســة على 
عبد  إبراهيم  تقدم  بعدما  النادي  رئاسة 
اهللا حسين السادة لخوض االنتخابات في 
قائمة تضم معه عبد اهللا شمسان السادة 
فـــي مــنــصــب نـــائـــب الـــرئـــيـــس، ومـــازالـــت 
قوائم  لتقديم  أيــًضــا  قائمة  االحــتــمــاالت 
باب  غلق  قبل  االنتخابات  لخوض  أخرى 
بعد  يكون  أن  المنتظر  من  الذي  الترشح 
السبت،  غــد  ليوم  الرسمي  الـــدوام  نهاية 
تردد  ظل  في  خاصة  واردة  والمفاجآت 

آخرين  مرشحين  وجــود  عن  قوية  أنباء 
الكعبي  شاهين  ناصر  أمثال  لالنتخابات 
الــمــديــر الــتــنــفــيــذي لــلــنــادي حــالــًيــا ومعه 
حمد عبد اهللا النعيمي نائبًا للرئيس، كما 
أن قائمة الشيخ خالد بن بدر آل ثاني لم 
تتقدم رسمًيا لالنتخابات حتى اآلن رغم 
اإلعــــالن مــن قــبــل عــن وجـــود نــيــة لديها 
القائمة  تضم  حيث  االنتخابات  لخوض 
الشيخ خالد بن بدر آل ثاني على منصب 
نائب  منصب  على  اليامي  وفهاد  الرئيس 

الرئيس.

القائمـة الثانيـة تشـعل أجـواء انتخابات الشـمال
 قدمها محمد عيسى المهيزع مرشًحا للرئاسة والكبيسي نائبًا له 

مــن   *  ] عـــلـــمـــت   
الرئيس  لمنصب  الترشح  لهم  يحق 
األوراق  وفــــــق  الـــــخـــــور  نـــــــادي  فـــــي 
ـــشـــروط الــتــي تــحــّددهــا الــلــوائــح،  وال
وعبد  العمادي  محمد  أحمد  وهــم: 
الــلــطــيــف هــــالل الــمــهــنــدي ومــحــمــد 
جمعة الحسن المهندي وخليفة علي 
الــمــهــنــدي ونـــاصـــر ثــامــر الــحــمــيــدي 
وراشـــــــد عـــبـــد الـــلـــطـــيـــف الـــمـــهـــنـــدي، 
وجميعهم أعضاء الجمعية العمومية 

للنادي. 
 وظـــهـــر اســــم جـــديـــد عــلــى سطح 
األحداث الساخنة التي يعيشها النادي 
هذه األيام في ظل ترقب ُمتزايد لما 
المتبقية  القليلة  األيــام  عنه  ستسفر 
ـــتـــرشـــيـــح، حــيــث  ـــــاب ال عـــلـــى غـــلـــق ب
المهندي  صــالــح  عــلــي  خليفة  أعــلــن 
ترشحه للرئاسة لينضم إلى األسماء 
الفترة  فــي  تـــرّددت  الــتــي  المرشحة 

األخيرة. 
 وفـــي الـــوقـــت ذاتــــه جـــاء الــمــوقــف 
ليثير  الـــجـــديـــد  لــلــمــرشــح  الــقــانــونــي 
ــتــســاؤالت الســيــمــا أنــه  الــعــديــد مــن ال
عــضــو فـــي الــلــجــنــة الــخــمــاســيــة الــتــي 
بأوراق  تقدم  أن  وسبق  النادي  تدير 
تــرشــحــه كــنــائــب لــلــرئــيــس مـــع غــانــم 
مصادر  أن  إال  الــمــهــنــدي..  اهللا  عبد 
أكـــــدت أنــــه ال تـــوجـــد عـــوائـــق تــحــول 
أن  عــن  تــردد  مــا  وأن  ترشحه  دون 

٥٢ مــن قــانــون األنــديــة تمنع  الــمــادة 
تــرشــحــه لــكــونــه قــد تــرشــح مــن قبل 
غانم  قائمة  في  النائب  منصب  على 

عبداهللا المهندي ال تنطبق عليه.
غريبًا  ليس  صــالــح  علي  وخليفة   

ـــــادي فـــهـــو رئــــيــــس جـــهـــاز  ـــــن ـــى ال عـــل
السباحة لفترة طويلة كما أن تواجده 
قريبًا  جعله  الخماسية  اللجنة  فــي 

من األجواء داخل إدارة النادي.
 وانـــضـــم خــلــيــفــة عــلــي صــالــح إلــى 

عــضــو  ســـعـــيـــد  آل  جـــفـــال  إبــــراهــــيــــم 

الــجــمــعــيــة الــعــمــومــيــة بــالــنــادي الــذي 
أبــــــدى رغـــبـــة فــــي الـــتـــقـــدم بــــــأوراق 
تـــرشـــحـــه، وقـــــال إن كـــافـــة شـــروط 

الترشيح تنطبق عليه. 

 ٦ شخصيات تنطبق عليهم شروط الترشح لرئاسة الخور
 االستئناف تفتح باب المرافعة و [ تحصل على صورة القرار خليفة المهندي يعلن ترشحه قبل إغالق الباب 

٢٠ يوليو .. منعطف حاسم في مسيرة المرخية

 أحمد العمادي 

 خليفة علي صالح المهندي

 عبد اللطيف هالل المهندي 

 ناصر ثامر الحميدي

 محمد جمعة الحسن المهندي

 راشد عبد اللطيف المهندي

الدوحة - الراية : الدوحة - الراية :

الطرفان يترقبان الحسم و كل منهما واثق من سالمة موقفه

عــلــى   *  ] حـــصـــلـــت   
االســتــئــنــاف  محكمة  قـــرار  مــن  صـــورة 
ــــــــادي الـــمـــرخـــيـــة   ـــــخـــــاص بـــقـــضـــيـــة ن ال
والــتــي أثــــارت الــكــثــيــر مــن الــجــدل في 
القليلة  األيـــام  خــالل  الــريــاضــي  الــشــارع 
في  االستئناف  قــّررت  حيث  الماضية، 
فتح   ،٢٠٢٠ يوليو   ٦ المنعقده  جلستها 

بــــاب الــمــرافــعــة فـــي الــقــضــيــة من 
جــديــد وتــحــديــد مــوعــد ٢٠ 

القضية  لنظر  الــجــاري 
ــــمــــال الـــهـــيـــئـــة.  واكــــت

ـــــت الـــقـــضـــيـــة  وكـــــان
قــــــــــــــد حــــــــجــــــــزت 
لـــلـــحـــكـــم ولــكــنــهــا 
ـــــــــــا  ــــت إداريً ــــأجــــل ت

بــســبــب اإلجــــــراءات 
االحــــــــــــــتــــــــــــــرازيــــــــــــــة 

والـــتـــدابـــيـــر الـــوقـــائـــيـــة، 
فيروس  انتشار  مــن  للحد 

للحكم  حجزها  تم  حيث  كورونا، 
تقّرر  أن  قبل  الــجــاري  يوليو   ٦ بتاريخ 
من  الُمرافعة  باب  فتح  الموقرة  الهيئة 

جديد.
نادي  رئيس  المسيفري  علي  وتقدم   
مبارك  ضد  باستئناف  الحالي  المرخية 
راشـــد الــنــعــيــمــي رئــيــس الـــنـــادي الــســابــق 
ومــحــمــد عــلــي الــنــعــيــمــي نــائــب الــرئــيــس 
الـــســـابـــق إلبــــطــــال الـــحـــكـــم الــتــحــكــيــمــي 
الــريــاضــي  التحكيم  هيئة  مــن  الــصــادر 

الـــقـــاضـــي بـــبـــطـــالن اجـــتـــمـــاع الــجــمــعــيــة 
المرخية  لنادي  العادية  غير  العمومية 
الـــريـــاضـــي والــمــنــعــقــد مـــســـاء الــخــمــيــس 
عليه  يــتــرتــب  ومـــا   ،٢٠١٧ أكــتــوبــر   ١٩
إقالة  بــطــالن  فيها  بما  آثـــار،  مــن  ذلــك 
ونائبه  الــنــادي  رئيس  النعيمي  مــبــارك 
علي  انتخاب  وبطالن  النعيمي،  محمد 
ـــنـــادي وجــمــيــل  الــمــســيــفــري لــرئــاســة ال

الرئيس. نائب  لمنصب  التركي  عبيد 
 وكان مبارك النعيمي رئيس النادي 
بحصوله  صــــّرح  قــد  الــســابــق 
محكمة  مــن  حكم  على 
االســـتـــئـــنـــاف بــعــودتــه 
لــرئــاســة الــنــادي من 
نـــادي  ورد  جـــديـــد، 
فّند  ببيان  المرخية 
فــــيــــه تـــصـــريـــحـــات 
الـــنـــعـــيـــمـــي، مــــؤكــــًدا 
أن  ـــــان  ـــــي ـــــب ال خـــــــــالل 
مـــبـــارك الــنــعــيــمــي دائـــم 
إلدارة  جـــزاًفـــا  الــتــهــم  كــيــل 
الـــنـــادي، ُمــتــهــمــيــن إيــاهــم بــالــفــســاد 
تارة  والتزوير  وبالتكسب  تارة،  المالي 
ذلك  بإثبات  يتقدموا  أن  دون  أخــرى، 
القانون  من  بسند   - واحدة  لمرة  ولو   -

صّرحوا  وكما  ملموس،  مادي  بدليل  أو 
االستئناف  محكمة  حكم  بأن  لإلعالم 
قــــد صـــــدر لـــصـــالـــحـــهـــم فــــي حـــيـــن أن 
فتح  بـــإعـــادة   - صــريــًحــا   - كـــان  الـــقـــرار 
ومستندات  أدلة  لتقديم  الُمرافعة  باب 

جديدة.
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ـــــن تــــرتــــيــــبــــه ـــــي ـــــس ـــــح ــــــــــه أصــــــــبــــــــح ت ــــــــــراجــــــــــع بــــــشــــــكــــــل كــــــبــــــيــــــر وهــــــــــدف ــــــــق ت ــــــــفــــــــري ال

ـــــام الــعــمــيــد  ــر أم ــّخ ــب ــت حــلــم الـــمـــربـــع ي
                                            تكشف حسابات وأوراق األندية قبل الجوالت الحاسمة للدوري «٥ - ١٢»

متابعة - بالل قناوي:

عن  يبحث  العميد  اليـــزال 
حـــلـــم الــــوصــــول إلـــــى الــمــربــع 
األربعة  مع  والتواجد  الذهبي 
الــــكــــبــــار، واليــــــــــزال الـــفـــريـــق 
حلم  تحقيق  أجــل  مــن  يقاتل 
قطر،  كأس  بطولة  في  اللعب 
صحيح أنه ابتعد بعض الشيء 
عن معركة الهبوط التي كانت 
السابقة،  المواسم  في  تهدده 
كان  المربع  إلى  الوصول  لكن 
لم  واضحاً  استراتيجياً  هدفاً 

كثيرة.  ألسباب  ربما  يتحقق 
بشكل  قــريــبــاً  الــحــلــم  كــــان 
كــبــيــر الــمــوســم الــمــاضــي بعد 
مــــشــــواره  الـــعـــمـــيـــد  أنــــهــــى  أن 
بفارق  الــخــامــس  الــمــركــز  فــي 
٣ نـــقـــاط، فــقــط عـــن الـــريـــان 

الرابع. 
لــكــن الــحــلــم أصــبــح صــعــبــاً 
إلـــى حـــد كــبــيــر هـــذا الــمــوســم 
بــعــد أن تـــراجـــع الــفــريــق إلــى 
الــمــركــز الــثــامــن بــرصــيــد ١٩ 
إلى  حــاجــة  فــي  وبــات  نقطة، 
مــــعــــجــــزة كـــــي يـــحـــقـــق حــلــم 
الذهبي  المربع  إلــى  الــوصــول 
بينه  نــقــاط   ٩ فــــارق  لـــوجـــود 
وبــيــن الــغــرافــة الــرابــع حــالــيــاً، 
ـــــى حــد  وهـــــو فــــــارق كـــبـــيـــر إل
ويـــحـــتـــاج  إلــــى جــهــد كــبــيــر ، 
اآلخــريــن  المنافسين  أن  كما 
اإلنجاز  نفس  لتحقيق  يسعون 
بــــــدءاً مـــن الـــعـــربـــي الــخــامــس 
ومــــــروراً بــالــســيــلــيــة الــســادس 

وانــــتــــهــــاء بــــالــــوكــــرة الـــســـابـــع 
والـــــذي يــتــســاوي مـــع الــعــمــيــد 
فــي الــنــقــاط ويــتــفــوق الــوكــرة 

بــفــارق األهــــداف فــقــط. بــات 
كون  المنال  بعيد  المربع  حلم 
فقط  ُمــطــالــبــاً  لــيــس  األهـــلـــي 

بالفوز في كل مبارياته ولكن 
حتى  منافسيه  تعثر  بضرورة 
يــجــد مــكــانــاً لـــه بــيــن األربــعــة 

للغاية  صعب  أمر  وهو  الكبار 
فلن  فــريــقــان  تعثر  لــو  ألنــه   ،
يــتــعــثــر الــبــاقــون ، ومـــع ذلــك 
األقل  على  قائماً  األمــل  يبقى 
ـــيـــب الـــفـــريـــق  ـــرت لـــتـــحـــســـيـــن ت
الخامس  المركز  إلى  والعودة 
الماضي.   الموسم  حققه  الذي 
حــلــم الــعــمــيــد بـــالـــوصـــول إلــى 
يستقر  جعله  الذهبي،  المربع 
بــدايــة الــمــوســم الــحــالــي وقبل 
ـــــطـــــالق الــــمــــبــــاريــــات عــلــى  ان
مــدربــه اإلســبــانــي روبــيــن دي 
تــغــيــيــر  بـــجـــانـــب   ، ــــرا  ــــاري ب ال 
الــمــحــتــرفــيــن الــخــمــســة، ومــع 
النتائج  تتحقق  لــم  ذلـــك  كــل 
الـــمـــرجـــوة، وتـــراجـــع الــفــريــق 
كــثــيــراً.  األهــلــي تــأرجــح بين 
أفضل  وكان   ، الوسط  مراكز 
ما حققه الوصول إلى المركز 
النتائج  تراجع  ومع  السادس، 
وتــــوقــــف االنـــــتـــــصـــــارات، بـــدأ 
الخلف  إلـــى  يــتــراجــع  الــفــريــق 
ــــح فـــــي الـــمـــركـــز  حــــتــــى أصــــب
فقط  نقطتين  بفارق  الثامن 
 ١٧ عــن قطر الــتــاســع وخـــالل 
مـــبـــاراة هـــذا الــمــوســم وحــتــى 
اآلن حقق األهلي ٥ انتصارات 
انـــتـــصـــارات   ٩ مـــقـــابـــل  فـــقـــط 
حــتــى الــجــولــة الــــ ١٧ الــمــوســم 
الماضي.  وخالل هذا الموسم 
خسائر   ٨ األهــلــي  تلقى  أيــضــاً 
مــــبــــاريــــات   ٤ فـــــي  وتــــــعــــــادل 
واهـــتـــزت 

ً
هـــدفـــاً   ٢٢ وســجــل 

شباكه ٢٩ مرة.

                          

ارتيـاح غـرفــاوي لتــألق «السبـــاعــي» العــائــد
يوكانوفيتش يمنح العبيه راحة سلبية من التدريبات اليوم

الغراوي: صابر   - متابعة 

لــــــصــــــربــــــي ســــالفــــيــــســــا  قـــــــــرر ا

يـــوكـــانـــوفـــيـــتـــش مــــــدرب الـــفـــريـــق 

الغرافة  بنادي  القدم  لكرة  األول 

مــنــح العــبــيــه راحــــة ســلــبــيــة مــن 

الجمعة،  اليوم  مساء  التدريبات 

وذلــــــك بـــعـــد أســــبــــوع كـــامـــل مــن 

خوض  تخللها  القوية  التدريبات 

لــــمــــبــــاراة الــــوديــــة األولــــــى أمــــام  ا

فـــريـــق األهـــلـــي قــبــل أربـــعـــة أيـــام 

اإليجابي  بالتعادل  انتهت  والــتــي 

بـــهـــدفـــيـــن لـــكـــل فـــــريـــــق، والـــتـــي 

كــشــفــت عــــن جـــاهـــزيـــة الـــغـــرافـــة 

لــــنــــتــــائــــج  لــــمــــواصــــلــــة مــــســــلــــســــل ا

والحفاظ  الــدوري  في  اإليجابية 

الذهبي. المربع  في  تواجده  على 

يـــســـتـــأنـــف  أن  لــــمــــقــــرر  ا ومــــــن 

ـــــفـــــهـــــود تـــــدريـــــبـــــاتـــــهـــــم مــــســــاء  ل ا

غــــــٍد الـــســـبـــت فـــــي بـــــدايـــــة رحـــلـــة 

الــتــحــضــيــرات لـــخـــوض الـــمـــبـــاراة 

نــادي  فــريــق  أمــام  الثانية  الــوديــة 

الـــريـــان مــســاء االثــنــيــن الــمــقــبــل، 

لـــــوديـــــات الـــتـــي  ضـــمـــن ســـلـــســـلـــة ا

مسابقة  الستئناف  الفهود  تجهز 

الرابع  مساء   QNB نجوم  دوري 

ـــعـــشـــريـــن مــــن الـــشـــهـــر يــولــيــو  وال

لحالي. ا

وكــــان الــصــربــي يــوكــانــوفــيــتــش 

راحــة  أي  العبيه  منح  رفــض  قــد 

ــتــالــي لــوديــة  ســلــبــيــة فـــي الـــيـــوم ال

التدريبات  مواصلة  وقرر  األهلي 

الــيــومــيــة خـــالل األيــــام الــمــاضــيــة 

التي  األخطاء  لعالج  محاولة  في 

ظـــهـــرت فـــي الـــمـــبـــاراة والــتــأكــيــد 

اإليجابيات. على 

للفهود  الفني  الجهاز  أن  ورغم 

الحالة  على  كبيرة  بنسبة  اطمأن 

الفريق،  لالعبي  والبدنية  الفنية 

كــثــيــراً  تــضــاعــف  االرتـــيـــاح  أن  إال 

بــســبــب الــظــهــور الــجــيــد لــلــســبــاعــي 

وهم  للفريق   ً مؤخرا انضم  الذي 

انضموا  الذين  الخمسة  الالعبون 

لــلــفــريــق بــعــد الـــعـــودة لــلــمــنــتــخــب 

ـــوســـف حـــســـن والـــمـــهـــدي  وهـــــم ي

حسن  ومؤيد  أحمد  وهمام  علي 

فـــضـــلـــي وأحـــــمـــــد عــــــالء الــــديــــن، 

فــضــالً عـــن الــثــنــائــي الــــذي وصــل 

بــســبــب   ً لـــــدوحـــــة مــــتــــأخــــرا إلــــــى ا

انضما  وبــالــتــالــي  كــورونــا  جــائــحــة 

لـــلـــتـــدريـــبـــات فــــي وقـــــت مــتــأخــر 

جاتشول  الجنوبي  الكوري  وهما 

جوناثان. واإليفواري  كو 

ــــــــان فــــي  ــــــــالعــــــــب ل وشـــــــــــــــــارك ا

لـــــتـــــدريـــــبـــــات الــــجــــمــــاعــــيــــة قـــبـــل  ا

أســـبـــوع واحــــد فــقــط وذلــــك بــعــد 

عــن  عـــزلـــهـــمـــا  فـــتـــرة  انـــتـــهـــت  أن 

ألسبوعين  امتدت  والتي  الفريق 

إلــــى  وصــــــال  أن  مــــنــــذ  كـــامـــلـــيـــن 

الــــدوحــــة، حــيــث خــــاض الــثــنــائــي 

طــوال  منفرد  بشكل  تدريباتهما 

هــــذه الـــفـــتـــرة حـــتـــى االطــمــئــنــان 

ثم  ومــن  تماماً،  سالمتهما  على 

الجماعية. للتدريبات  انضما 

ولــــم يــقــتــصــر ارتــــيــــاح الــجــهــاز 

لـــــــفـــــــنـــــــي عــــلــــى  ا

ــــــــــم  ــــــــــأقــــــــــل ــــــــــت ل ا

الـــســـريـــع لــهــؤالء 

إن  بــل  الــالعــبــيــن 

لــــغــــرافــــة  هــــدفــــي ا

المواجهة  هذه  في 

الـــوديـــة أمــــام األهــلــي 

جــــاء أولـــهـــمـــا عـــن طـــريـــق واحـــد 

والمنضم  المحترف  الثنائي  من 

وهـــــــو جـــــاتـــــشـــــول كـــو   ً مـــــــؤخـــــــرا

العائدين  أحد  أحــرزه  والثاني 

مــــن الـــمـــنـــتـــخـــب وهـــــو هــمــام 

أحمد.

المدرب  على  االستقرار  من  بالرغم 
منذ  ـــرا  ـــاري ب ال  دي  روبـــيـــن  اإلســـبـــانـــي 
بــدايــة الــمــوســم وبــعــد أن تــولــى المهمة 
الموسم  منتصف  ماتشاال  للعجوز  خلفاً 
هبت  الــتــغــيــيــر  ــــاح  ري أن  إال  الـــمـــاضـــي، 
تمت  حيث  مدربه،  وعلى  العميد  على 
والتعاقد  الماضي،  نوفمبر  به  اإلطاحة 

مع المدرب الجديد نيبوشا. 
إال  نيبوشا  كــفــاءة  مــن  بــالــرغــم  لــكــن 
أنه لم يحصل على فرصته كاملة حتى 
اآلن بــســبــب الــتــوقــف الــمــســتــمــر، ســـواء 
بسبب  أو  ــيــة  الــدول الـــروزنـــامـــة  بــســبــب 

تفشي فيروس كورونا. 
ومـــن الــمــؤكــد أن عــــودة الــمــبــاريــات 
الــجــوالت  فــي  منتظم  بشكل  وإقامتها 
الــخــمــســة األخـــيـــرة هـــي الــفــرصــة الــتــي 
يــبــحــث عــنــهــا نــيــبــوشــا مـــن أجـــل تأكيد 
وأيضاً  العميد،  تــدريــب  بتولي  جــدارتــه 
بقرار اإلدارة تجديد العقد معه للموسم 

المقبل.

نيبوشا وعدم اكتمال الفرصة

على  شــامــل  بتغيير  مــوســمــه  األهــلــي  بـــدأ 
استغنى  أن  بعد  األجانب  محترفيه  صفوف 
عن محترفيه السابقين في الموسم الماضي 
دي  ونايجل  متولي (مغربي)  محسن  وهم: 
ورضــا  إبراهيمي  وأومــيــد  (هــولــنــدي)  يــونــغ 
 ٥ مــع  العميد  وتعاقد  إيــرانــي)    ) زاده  خــان 
(مغربي)  الزهر  نبيل  هم:  جدد  محترفين 
ــــامــــي (ســـنـــغـــالـــي) وهـــيـــرنـــان  ومـــحـــمـــد دي
ـــــل هــيــرنــانــديــز  بـــيـــريـــز (بــــارغــــوايــــانــــي) وأب
(أوروجـــوايـــانـــي) وشــانــي لــوري(أســتــرالــي)  
واليــــزال هــذا الــخــمــاســي مــســتــمــراً إلــى اآلن 
هيرنانديز  أبــل  برحيل  تكهنات  وجــود  مــع 
 ٣٠ لرفضه حتى اآلن تمديد عقده المنتهي 

الماضي. يونيو 

دوري  في  مباريات   ٥ للعميد  تبقت 
قــويــة  مـــبـــاريـــات  وكـــلـــهـــا   QNB نـــجـــوم 
لــلــغــايــة ســـواء كــانــت مــع فـــرق الــقــمــة أو 
الــفــرق الــمــهــددة بــالــهــبــوط ، أو الــفــرق 
ويستأنف  مــبــاشــر،  بشكل  لــه  المنافسة 
الـــعـــمـــيـــد مـــــشـــــواره بـــمـــواجـــهـــة صــعــبــة 
بالهبوط  الــمــهــدد  الشحانية  مــع  للغاية 
فــــي الـــجـــولـــة الـــثـــامـــنـــة عـــشـــرة ، تــلــيــهــا 

الـــمـــواجـــهـــة األصـــعـــب مـــع الـــســـد حــامــل 
ثم   ، عشرة  التاسعة  الجولة  في  اللقب 
الــمــهــدد بــالــهــبــوط  مــع أم صـــالل أيــضــاً 
ستكون  ذلــك  وبعد  العشرين،  بالجولة 
المباشر  منافسه  الــوكــرة  مع  المواجهة 
وأخيراً  والعشرين،  الحادية  الجولة  في 
الدحيل  مع  وصعوبة  قــوة  األكثر  اللقاء 
والعشرين. الثانية  الجولة  في  المتصدر 

تغييـــر كـــل المحتـــرفين !

٥ مـــواجهـــات قــويــــة

مقارنة بين أرقام األهلي الموسم الماضي والحالي 
نقاطأهدافهزيمةتعادلفوزلعبالمركزالموسم

صافيعليهله

١٩-٢٠٢٠٨١٧٥٤٨٢٢٢٩٧

٢٩+٢٠١٩٥١٧٩٢٦٢٧٢٤٣

المباريات المتبقية لألهلي 
التوقيتالملعبالمباراةالجولةالتاريخ

١٩:٠٠ السدالشحانية - األهلي ١٨ ٢٦ يوليو

١٦:٣٠الجنوب األهلي - السد ٣١٩ أغسطس

١٦:٣٠الجنوبأم صالل - األهلي ٨٢٠ أغسطس

ًاألهلي - الوكرة١٣٢١و١٤و١٥ أغسطس -يحدد الحقا

٢٠ و٢١ و٢٢ 
أغسطس

ًالدحيل - األهلي ٢٢ -يحدد الحقا

أول مـــوسم بــدون مشعـــل
يغيب  الذي  األول  هو  الموسم  هذا  يعتبر 
فيه مشعل عبد اهللا قائد العميد عن فريقه 
بشكل نهائي بعد أن رفض النادي استمراره  
وقرر القائد االنتقال الى الوكرة . ربما لعب 
ذلك  كــان  ولكن  أخــرى  أنــديــة  لعدة  مشعل 
األهلي  هبط  وعــنــدمــا  اإلعــــارة  سبيل  على 

للدرجة الثانية، لكن هذه المرة األولى التي 
يترك فيها مشعل قلعة العميد بشكل نهائي 
فيه،  نشأ  الذي  ناديه  مع  مشواره  انتهاء  بعد 
وهو ما اعتبره البعض خسارة كبيرة خاصة 
على اللعب وهو ما  أن مشعل اليــزال قــادراً 

يفعله حالياً مع الموج األزرق.
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الــــفــــنــــي   اإلقـــــــــنـــــــــاع  لــــــعــــــدم  ـــــل  ـــــرح ـــــت س ــــا  ــــه ــــن ــــك ل مـــــســـــتـــــمـــــرة  ــــــودهــــــا  ــــــق ع ـــــرة  ـــــي ـــــب ك أســــــــمــــــــاء   

صــراع األمتــار األخيرة يُحّدد مصير المحترفين
 تكشف عنه المباريات الخمس المتبقية للدوري

متابعة - رجائي فتحي:

 ينتظر عدد ليس بقليل من 
بدورينا  المحترفين  الالعبين 
المباريات الخمس األخيرة من 
أفضل  لتقديم  الــدوري  بطولة 
ما لديهم من مستوى فني من 
مع  الــبــقــاء  معركة  كسب  أجــل 
األخــيــرة  األمــتــار  فــي  أنديتهم 
لــهــم هـــذا الــمــوســم الســيــمــا أن 
بــعــض الــمــحــتــرفــيــن لـــم يعط 

اإلضافة المنتظرة. 
 وهناك بعض الالعبين من 
الفترة  أن  يعتبر  المحترفين 
الــبــاقــيــة عــلــى خـــتـــام الـــــدوري 
لهم  الذهبية  الفرصة  بمثابة 
إلعادة تقديم مستويات أفضل 
من التي قدموها في المراحل 
ـــــ ١٧ الــمــاضــيــة مـــن بــطــولــة  ال
مباشًرا  سببًا  وتكون  الــدوري، 
فــي الــتــجــديــد مــع أنــديــتــهــم أو 
اســتــمــرار عــقــودهــم حــيــث إن 
هــــنــــاك بـــعـــض الــمــحــتــرفــيــن 
عـــقـــودهـــم ُمـــمـــتـــدة لــلــمــوســم 
المقبل ولكن هناك تفكير من 
الستبدالهم  األندية  بعض  قبل 
عن  بحثًا  الجديد  الموسم  في 
أن  يمكنهم  أفضل  محترفين 

يُقّدموا ما هو أفضل لهم. 
 وتــعــتــبــر هــــذه الــمــبــاريــات 
الــبــاقــيــة مـــن بــطــولــة الــــدوري 
األخير  الــنَــَفــس  صـــراع  بمثابة 
لبعض المحترفين إما البقاء أو 
الرحيل عن البطولة وهذا أمر 
البحث  ظل  في  ووارد  طبيعي 

عن األفضل.

 تقييم المدربين 

 وســـــــــــــــوف تــــــــكــــــــون هــــــذه 
الـــــمـــــبـــــاريـــــات فـــــرصـــــة أمــــــام 

قبل  الــوضــع  لتقييم  المدربين 
تحضير قوائم الموسم الجديد 
كبيًرا  عـــدًدا  هناك  أن  السيما 
مـــن الـــمـــدربـــيـــن مــســتــمــر في 
تشافي  مــثــل  المقبل  الــمــوســم 
مــع الــســد ودييجو أجــيــري مع 
الريان وهيمير هالجريمسون 
مع العربي وسامي الطرابلسي 
مع السيلية ونيبوشا مع األهلي 
وعزيز بن عسكر مع أم صالل 
األمر  وهــو  الــوكــرة  مع  ولوبيز 
الذي يؤكد على أنهم سيكونون 
ــــقــــرار في  أصــــحــــاب اتــــخــــاذ ال
إعداد القوائم الجديدة للموسم 
بعد  يأتي  ربما  والـــذي  المقبل 

أيام من انتهاء الموسم الحالي 

أغسطس   ٢٧ يوم  له  والُمحّدد 

المقبل وهو موعد آخر مباراة 

فـــي الــبــطــولــة وهــــي الـــمـــبـــاراة 

الفاصلة. 

 المحترفون المنتظرون 

المحترفين  بعض  وهناك   

لمدة  عقودهم  بتجديد  قاموا 

هيرنانديز  ابيل  مثل  شهرين 

حيث  األهلي  مع  لــوري  وشين 

بــنــهــايــة  ــتــهــى  ان عــقــديــهــمــا  إن 

الــــمــــوســــم، وكـــــذلـــــك مــحــمــد 

السيلية  مــع  شــــرارة  زريــــق  أو 

وســيــبــايــوس مـــع الـــوكـــرة وكــل 

في  يطمحون  الالعبين  هــؤالء 

االستمرار بدوري النجوم سواء 

مــع أنــديــتــهــم أو أنــديــة أخــرى 

وذلك لالستقرار الذي يتواجد 

في البطولة واألجواء المتميزة 

التي تقام فيها وهو األمر الذي 

المحترفين  من  الكثير  يجعل 

يــفــّكــرون فـــي الــلــعــب بـــدوري 

النجوم. 

 نجوم ُمهّددون 

المحترفين  بعض   وهناك 

مهّددون بالخروج من دورينا 

مستمرة  عــقــودهــم  أن  رغـــم 

الــذيــن  وهـــم  المقبل  للموسم 

المنتظرة  البصمة  يتركوا  لــم 
الماضية   ١٧ الــــ  الــجــوالت  فــي 
مــن بــطــولــة الــــدوري رغـــم أن 
«ورنانة»  كبيرة  أسماء  هناك 
هــو  الـــُمـــغـــادريـــن  أول  وكــــــان 
ــعــالــمــي  ــــكــــرواتــــي ال الـــنـــجـــم ال
الدحيل  العـــب  مــانــدزوكــيــتــش 
معه  التعاقد  فسخ  تــم  والــــذي 
بالتراضي رغم أن اآلمال عليه 
صناعة  فــي  جـــًدا  كبيرة  كانت 
فقط  فريقه  مــع  ليس  الــفــارق 
بل في البطولة ولكن ماريو لم 
يُقّدم ما هو ُمنتظر منه كنجم 
كـــــان يــلــعــب فــــي الــيــوفــنــتــوس 
وحصل مع منتخب بالده على 

المونديال  فــي  العالم  وصيف 

األخير في روسيا. 

 ماندزوكيتش ليس األخير

مــانــدزوكــيــتــش  يــكــون   ولن 

هــو الــوحــيــد الـــذي غـــادر حيث 

مــن الــمــرّجــح أن يُـــغـــادر عــدد 

من الالعبين وغير المتوقعين 

في  لعبوا  لكونهم  البعض  عند 

الـــدوري  مثل  كبيرة  دوريــــات 

اإلســـبـــانـــي واإلنـــجـــلـــيـــزي وقــد 

األندية  وتــقــوم  بعضهم  يــغــادر 

البعض  ألن  عنهم  باالستغناء 

لم يقنع في مستواه ولم يعط 

اإلضافة الفنية المطلوبة وربما 

الجوالت  فــي  فرصتهم  تكون 

الــبــاقــيــة عــلــى تــقــديــم األفــضــل 

وربما اإلقناع، ودائًما النهائيات 

الجيدة تترك انطباعات رائعة. 

 المراكز واالحتياجات 

 وهـــــنـــــاك بـــعـــض األنــــديــــة 

التغيير  بعملية  تــقــوم  ســـوف 

الحتياجها  الــُمــحــتــرفــيــن  فــي 

لـــدعـــم فـــي مـــراكـــز ُمـــحـــّددة 

ومثًال العربي قد يستغني عن 

أي من رأسي الحربة السوغا 

مع  والــتــعــاقــد  الـــحـــربـــاوي  او 

بوجود  واالكتفاء  ألعاب  صانع 

ُمهاجم واحد في تشكيلته. 

 ونفس األمر بالنسبة لفريق 

أيــًضــا  يستغني  فــقــد  األهـــلـــي، 

بيريز  هيرنان  من  واحــد  عن 

إلى  الحتياجه  الزهر  نبيل  او 

العب يلعب تحت المهاجم. 

 وبالتالي قد تكون التغّيرات 

الـــُمـــرتـــقـــبـــة لـــيـــس لــــســــوء فــي 

مــســتــوى الـــالعـــب الــمــحــتــرف 

في  ولكن  كفاءته  فــي  قلة  أو 

بالبحث  الفنية  األجهزة  رغبة 

إلى  تحتاج  الــتــي  الــمــراكــز  عــن 

محترفين  مع  والتعاقد  دعــم 

الفارق  يصنعوا  أن  يستطيعون 

مع  المهمة  المراكز  هــذه  في 

فرقهم.

 مرحلة حاسمة 

 ومن خالل هذه المعطيات 

من  األخــيــرة  الــلــقــاءات  تعتبر 

بطولة الدوري مرحلة حاسمة 

فـــي تــحــديــد شــكــل الــالعــبــيــن 

المستمرين  وكذلك  الراحلين 

معركة  وكذلك  الـــدوري،  في 

دور،  لـــهـــا  ســـيـــكـــون  الـــهـــبـــوط 

سوف  الـــذي  الــنــادي  أن  حيث 

يــهــبــط لــلــدرجــة الــثــانــيــة ربــمــا 

يــســتــغــنــي عــــن مــحــتــرفــيــه أو 

يطلب هؤالء الالعبين الرحيل 

ألنهم ال يرغبون في اللعب في 

تكون  وبــذلــك  الثانية  الــدرجــة 

كل الخيارات مفتوحة بصورة 

كبيرة مع نهاية الدوري. 

 والمؤكد أن هناك عدًدا من 

بــدون  ــغــادر  يُ ســوف  الالعبين 

ناد  عن  ويبحث  البطولة  شك 

المحترفين  صعيد  على  آخــر 

أو  يقنع  لم  منهم  البعض  ألن 

يصنع الفارق. 

ـــن   ـــادري ـــغ ـــُم ـــة ال ـــوي ـــم الــمــقــبــل يُــــحــــّدد ه ـــوس ـــم ـــن فــــي ال ـــي ـــدرب ـــم ـــاء عـــــدد مــــن ال ـــق  ب

ال

ــة  ــي ــن ــف ــن قــــد تــتــســّبــب فــــي رحــيــلــهــم رغـــــم كـــفـــاءتـــهـــم ال ــي ــرف ــت ــح ــم  مــــراكــــز بـــعـــض ال

الدوحة - [:

 يخوض فريق الكرة بالنادي العربي 

ـــــى مــســاء الــيــوم  ـــوديـــة األول مـــبـــاراتـــه ال

أمــــام فــريــق الـــخـــور وذلــــك فـــي إطـــار 

في  الغرافة  أمــام  لمباراته  استعداداته 

الجولة الـ ١٨ من بطولة الدوري والتي 

ســتــقــام يـــوم ٢٤ مـــن الــشــهــر الــحــالــي، 

أهمية  ذات  تــعــد  الــتــي  الــمــبــاراة  وهـــي 

كبيرة لكال الفريقين. وستكون مباراة 

العربي  لــمــدرب  مهمة  فــرصــة  الــيــوم 

إلشراك أكبر عدد من الالعبين خاللها 

واالطمئنان على جاهزيتهم وفي نفس 

الوقت إشراكهم لفترات محّددة وذلك 

نظًرا  بالفريق  إصابات  تحدث  ال  حتى 

وتصل  طويلة  كانت  التوقف  فترة  ألن 

إلى ٤ أشهر، وبالتالي يحتاج الالعبون 

أمام  عليهم.  للحفاظ  تدريجًيا  اللعب 

الـــمـــدرب كــل العــبــي الــفــريــق حــيــث ال 

وجميع  غيابات  او  إصــابــات  أي  توجد 

الــالعــبــيــن جـــاهـــزون لــلــعــب الــمــبــاراة 

وكذلك لعب المباريات الخمس الباقية 

مــن بطولة الـــدوري وهــي مهمة جــًدا 

بالنسبة للفريق لكونه يسعى للفوز بها 

دخول  على  المنافسة  أجل  من  جميًعا 

مع  الــفــارق  أن  خاصة  الذهبي  المربع 

الغرافة صاحب المركز الرابع ٤ نقاط 

الــدوري  عــودة  بعد  مًعا  ويلعبان  فقط 

ـــاشـــرة. وســــــوف يـــخـــوض الــفــريــق  مـــب

تجربة ثانية يوم ١٦ من الشهر الحالي 

أمـــام فــريــق الــشــحــانــيــة وســـوف تكون 

وبعدها  وديًا  للفريق  األخيرة  المباراة 

ســــوف يــكــتــفــي الـــمـــدرب بــالــتــدريــبــات 

للوقوف على التشكيلة التي سوف يلعب 

بها المباريات المتبقية من الدوري. 

العــربــي يستكشف جاهزيته أمام الخــور الليلة
استعداًدا لمباراته المرتقبة والمهمة أمام الغرافة  

متابعة - رمضان مسعد: 

 يختتم الفريق األول للكرة 
بـــنـــادي الـــدحـــيـــل تــحــضــيــراتــه 
في  غـــًدا  ـــا  وديً قطر  لمواجهة 
الـــســـابـــعـــة مـــســـاء عـــلـــى مــلــعــب 
األخــيــر فــي إطـــار اســتــعــدادات 
بطولة  الســتــئــنــاف  الــفــريــقــيــن 
الـــــــدوري فـــي ٢٤ مـــن الــشــهــر 
الـــجـــاري حــيــث يــعــود الــدحــيــل 
بمواجهة  الرسمية  للمباريات 
 ٥ وتـــــنـــــتـــــظـــــره  صــــــــــالل  أم 
مــــواجــــهــــات حـــاســـمـــة يــســعــى 
مـــن خــاللــهــا إلــــى حــســم لقب 
ـــحـــقـــيـــق الـــــــدرع  الــــــــــــدوري وت
لــلــمــرة الــســابــعــة فــي تــاريــخــه، 
وكــان الفريق قد أجــرى أمس 
الــفــحــص الــطــبــي لــلــتــأكــد من 

خوض  قبل  الالعبين  ســالمــة 
المتبع  البروتوكل  وهــو  اللقاء 
لــجــمــيــع الـــــفـــــرق، هـــــذا ومـــن 
تـــدريـــب  ـــكـــون  ي أن  الـــمـــتـــوقـــع 
نهائية  بــروفــة  الــيــوم  الــدحــيــل 
عــلــى الــخــطــة والــطــريــقــة التي 

منذ  األولى  الودية  بها  سيلعب 
جائحة  بسبب  الـــدوري  توقف 
كــــورونــــا وهـــــي وديــــــة مــهــمــة 
حــيــث تــأتــي فــي تــوقــيــت مهم 
لمدرب الفريق وليد الركراكي 
لالطئمنان على حالة الالعبين 

بشكل  والــفــريــق  خــاص  بشكل 
ــــــة قــطــر  هـــــام وســـتـــكـــون ودي
بجميع  لــلــدفــع  كــذلــك  فــرصــة 
االطمئنان  أجــل  من  الالعبين 
على حالتهم البدنية وإعطائهم 
أجــــواء الــمــبــاريــات بــعــد غياب 
طويل وذلك بهدف تجهيزهم 
وسيخوض  المقبلة  للمرحلة 
الــدحــيــل الــلــقــاء بــصــفــوف شبه 
من  عـــدد  عـــودة  بــعــد  مكتملة 
خــرج  فيما  الــمــهــمــة  الــعــنــاصــر 
من حسابات الفريق والمدرب 
كل من الكرواتي ماندزوكيتش 
ــــنــــادي رحــيــلــه  الــــــذي أعـــلـــن ال
وكـــذلـــك أدمــيــلــســون جــونــيــور 
الـــذي تخّلف عــن فــتــرة إعــداد 
الـــفـــريـــق وأبـــــــدى رغـــبـــتـــه فــي 

الرحيل والعودة إلى أوروبا.

 القطراوي يالقي الدحيل تجريبيًا غًدا 
في إطار تحضيراتهما الستئناف دوري الكرة

متابعة - حسام نبوي: 

األول  الـــفـــريـــق  يـــخـــوض   

لـــكـــرة الــــقــــدم بــــنــــادي الــســد 

ـــــة مـــســـاء الــيــوم  مــــبــــاراة ودي

في  صــــالل  أم  فـــريـــق  أمـــــام 

الفريقين  اســتــعــدادات  إطـــار 

دوري  مــبــاريــات  الســتــئــنــاف 

ــــنــــجــــوم، وهــــــي الــــمــــبــــاراة  ال

الـــوديـــة األولـــــى لــلــســد خــالل 

فــتــرة اإلعــــــداد بــعــد اكــتــمــال 

صفوف الفريق بعودة العبيه 

معسكر  انتهاء  بعد  الدوليين 

أن  المنتظر  ومــن  الــعــنــابــي، 

يـــخـــوض الـــفـــريـــق الـــســـداوي 

أمــام  الثانية  الــوديــة  مباراته 

فريق الشمال بتاريخ ١٨ من 

الــشــهــر الـــجـــاري، وذلـــك من 

جاهزية  على  الــوقــوف  أجــل 

الـــفـــريـــق لـــخـــوض مــبــاريــات 

الـــــــدوري والـــمـــســـتـــوى الــعــام 

لــالعــبــيــن. ويـــواصـــل الــفــريــق 

اليومية  تــدريــبــاتــه  الـــســـداوي 

عــلــى مــلــعــبــه تــحــت إشــــراف 

تشافي  بقيادة  الفني  الجهاز 

هيرنانديز الذي حرص على 

تكثيف التدريبات في الفترة 

األخـــــيـــــرة والــــتــــركــــيــــز عــلــى 

والتكتيكي  الخططي  الجانب 

ارتياح  وهــنــاك  كبير،  بشكل 

كــبــيــر مـــن الــمــســتــوى الــفــنــي 
ــــذي ظــهــر بـــه الــفــريــق في  ال
التدريبات خاصة بعد اكتمال 
الدوليين  وانضمام  الصفوف 
كبير  بــشــكــل  تـــألـــقـــوا  ـــذيـــن  ال
بين  الــتــنــافــس  حـــدة  وزادت 
لنيل  المران  داخــل  الالعبين 
ثــقــة الــجــهــاز الــفــنــي خــاصــة 
الـــالعـــبـــيـــن الـــشـــبـــاب الـــذيـــن 
للتواجد  فرصة  عن  يبحثون 
في التشكيل األساسي خاصة 
بعد رحيل الثنائي المحترف 
علي  وإصــابــة  ومــاركــو  جابي 
أسد وسالم الهاجري ورحيل 
انتهاء  بــعــد  إســمــاعــيــل  حــامــد 
في  حالًيا  فالفريق  تعاقده، 
األوراق  ترتيب  إعـــادة  فترة 

لكي يعود بشكل أقوى.

الســد يواجــه أم صــالل وديــًا اليوم 
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صـــفقات جــــديدة تســـبق اســــتئناف دوري الـيد
فرقنا تعود للتدريبات وسط اإلجراءات االحترازية

ــــــــــدوحــــــــــة  خــــــــــالل أيـــــــام  ـــــى ال ـــــل الـــــــمـــــــدربـــــــون والــــــمــــــحــــــتــــــرفــــــون الـــــــجـــــــدد يـــــــتـــــــوافـــــــدون ع

تـــســـتـــعـــد أنـــديـــتـــنـــا لـــلـــعـــودة 
اليومية  تدريباتها  الستئناف 
من جديد استعداًدا الستكمال 
يعود  أن  والمقرر  اليد  دوري 
الــمــقــبــل،  ســبــتــمــبــر   ١٠ فــــي 
وذلــــك بــعــد الــتــوقــف الــطــويــل 
الماضية  األشــهــر  مـــدار  عــلــى 
بـــســـبـــب جـــائـــحـــة كـــــورونـــــا .. 
ـــبـــات  ـــدري ـــت وســـــــوف تــــعــــود ال
خـــالل األيــــام الــقــادمــة وســط 
اإلجــــراءات االحــتــرازيــة حيث 
ــا فـــي الــفــتــرة  ــن ــت تــنــتــظــر أنــدي
الــمــقــبــلــة وصـــــول الــمــدربــيــن 
والــمــحــتــرفــيــن الــجــدد الــذيــن 
فترة  فــي  معهم  الــتــعــاقــد  تــم 
عن  الــدفــاع  أجــل  من  التوقف 
وهناك  المنافسة  في  فرصها 
بـــعـــض األنـــــديـــــة الــــتــــي كــانــت 
قــــد اســتــغــنــت عــــن مــدربــيــهــا 
ومــحــتــرفــيــهــا عـــقـــب تــوقــف 

النشاط 

فـــــي خــــطــــوة مـــنـــهـــا لــتــقــلــيــل 

عن  والبحث  النفقات 

األفــضــل في 

الوقت 

ذاتــــــه.. ومـــا إن أعــلــن اتــحــاد 

الــيــد عـــن اســتــكــمــال الــمــوســم 

فـــي ســبــتــمــبــر الــمــقــبــل حــتــى 

تــــحــــركــــت األنــــــديــــــة ســـريـــًعـــا 

المفاوضات  أبـــواب  وفتحت 

مــع مــدربــيــن والعــبــيــن جــدد 

بـــهـــدف الـــتـــعـــاقـــد مـــع أفــضــل 

الــخــيــارات الــمــتــاحــة لــلــدفــاع 

المنافسة  في  فرصتها  عن 

وباقي  الــدوري  لقب  على 

الحالي  الموسم  بطوالت 

وكـــــذلـــــك فـــــي الـــمـــوســـم 

الــــقــــادم حـــيـــث ســتــكــون 

الصفقات  معظم  عــقــود 

مـــمـــتـــدة لـــلـــعـــام الــــقــــادم 

عــلــى أقــــل تــقــديــر .. ومــع 

جديد  من  المنافسات  عودة 

جديدة  أسماء  هناك  ستكون 

تظهر  المدربين  صعيد  على 

ـــنـــا  لـــلـــمـــرة األولـــــــى فــــي دوري

الجديد  العربي  مــدرب  منها 

اإلســـبـــانـــي رافــــائــــل جــويــوســا 

الـــــــذي تـــعـــاقـــد مـــعـــه الــــنــــادي 

لــقــيــادة الــفــريــق فـــي الــفــتــرة 

المقبلة وهي المرة األولى له 

بدورينا، وفي الريان سيكون 

ظـــهـــور الــــمــــدرب الــمــقــدونــي 

لقيادة  شوندوفسكي  زفونكو 

الــدوري  استئناف  مع  الفريق 

المقدوني  الــمــدرب  ويمتلك 

سيرة ذاتية جيدة حيث سبق 

له تولي تدريب منتخب بالده 

وكذلك دّرب منتخب رومانيا 

ويـــمـــلـــك طــــمــــوحــــات كــبــيــرة 

الفريق  مــع  لتحقيقها  يسعى 

السد  يتفاوض  كما   .. الرياني 

مع المدرب السلوفيني برانكو 

الفريق  مهمة  لتولي  تامشي 

وتــجــري  المقبلة  الــفــتــرة  فــي 

الــــمــــفــــاوضــــات بـــشـــكـــل جــيــد 

حــيــث يــســعــى الـــســـد لــلــتــعــاقــد 

أفضل  مــن  لكونه  نــظــرا  معه 

ــــي الـــلـــعـــبـــة فــــي غـــرب  مــــدرب

أوروبا كما أنه يمتلك الخبرة 

والمواصفات التي يبحث عنها 

السد من أجل بناء فريق قوي 

بالمنطقة  له  تجربة  أول  في 

على  أبقت  الفرق  باقي  فيما 

الموسم  بــدايــة  مــن  مدربيها 

في  معها   الــمــشــوار  لمواصلة 

المقبلة. الفترة 

وبـــــالـــــنـــــســـــبـــــة لــــصــــفــــقــــات 

فقد  الــمــحــتــرفــيــن  الــالعــبــيــن 

شــــهــــدت الــــفــــتــــرة الـــمـــاضـــيـــة 

المهمة  التعاقدات  من  العديد 

العربي  تعاقد  حيث  لــألنــديــة 

مع البرازيلي أكاسو والصربي 

جًدا  مميز  ثنائي  وهما  داركو 

ويتوقع أن يقدم إضافة قوية 

تعاقد  جانبه  ومــن   .. للفريق 

هرنانديز  انــجــل  مــع  الــدحــيــل 

ـــغـــالـــي  ـــبـــرت العـــــــب بــــــورتــــــو ال

بـــيـــنـــمـــا تـــعـــاقـــد الــــــريــــــان مــع 

كــابــتــن أوكــرانــيــا فــالديــســالف 

وجـــنـــاح  ـــنـــاد  ـــي ن الــــصــــربــــي  و 

الـــمـــنـــتـــخـــب الــــســــابــــق ايــــلــــدر، 

الجزائري  مع  تعاقد  والوكرة 

حــــــاج صــــــــدوق إضـــــافـــــة إلـــى 

بــعــض الــصــفــقــات الــمــحــلــيــة، 

الحارس  مع  تعاقد  والغرافة 

وقطر  محمد صفر،  التونسي 

ضـــم الـــدولـــي الــتــونــســي زبــيــر 

سايس، واألهلي ضم الصربي 

الــســكــنــدر وصـــفـــقـــات أخـــرى 

أبـــرمـــتـــهـــا األنـــــديـــــة وأخـــــرى 

فــي طـــور الــمــفــاوضــات حيث 

ينتظر أن تشهد األيام القليلة 

الصفقات  من  العديد  المقبلة 

محاوالت  إطــار  في  الجديدة 

األندية لتدعيم صفوفها بقوة 

لـــلـــدفـــاع عــــن حــظــوظــهــا فــي 

الــمــنــافــســة  .. وتــبــدو فــرصــة 

يقبع  من  حتى  األندية  جميع 

فــي قــاع الــتــرتــيــب قــائــمــة في 

السيما  اللقب  على  المنافسة 

بــنــظــام  تــــقــــام  الـــبـــطـــولـــة  أن 

يتأهل  واحــد  دور  من  دوري 

عقب  والـــوصـــيـــف  الــمــتــصــدر 

المربع  إلــى  األولـــى  الــمــرحــلــة 

الـــذهـــبـــي ومــــن ثـــم الـــســـادس 

يــلــعــب مــع الــثــالــث والــخــامــس 

يتأهالن  والفائزان  الرابع  مع 

لـــلـــمـــربـــع لــــمــــالقــــاة مــتــصــدر 

في  ووصيفه  األولى  المرحلة 

صراع اللقب والمراكز األولى 

التوقف  وقبل   .. الترتيب  في 

ــــعــــربــــي الـــتـــرتـــيـــب  تــــصــــدر ال

برصيد ١١ نقطة يليه األهلي 

نــقــاط   ١٠ بــرصــيــد  والــــوكــــرة 

ثــــم الــــدحــــيــــل ٩ نــــقــــاط  فــي 

المركز الرابع والسد والغرافة 

في  نقاط   ٨ برصيد  والــريــان 

للسابع  الخامس  من  المراكز 

ـــشـــمـــال ثـــامـــن بـــرصـــيـــد ٧  وال

التاسع  المركزين  وفي  نقاط 

قطر  واألخير  نقاط   ٥ الخور 

برصيد ٤ نقاط.

متابعة – رمضان مسعد :

عن النشاط والبحث  النفقات 

األفــضــل في 

الوقت 

الــيــد

فـــي

تــــح

وفت

مــع

بـــهــ
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ع

ع

عو
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سولشاير مدرب مانشستر:تبث بموجبها نصف نهائي ونهائي بطولة UTS للتنس

 Ultimate Tennis UTS أعلنت رابطة

اإلعالمية   beINومجموعة   Showdown

إعالمية  حقوق  اتفاقية  عن  اليوم   (beIN)

بموجبها   beIN SPORTS تُمنح  جديدة 

الــحــقــوق الــحــصــريــة لــبــث فــعــالــيــات بطولة 

في   Ultimate Tennis Showdown

في  بــلــداً   ٢٤ عــبــر  وذلــــك  ــــى  األول نسختها 

الـــشـــرق األوســــــط وشـــمـــال أفــريــقــيــا و١١ 

الــهــادئ  آسيا-المحيط  منطقة  فــي  بــلــداً 

ـــنـــدا، وهــــونــــغ كـــونـــغ،  ـــيـــوزل ـــيـــا، ون ـــرال (أســـت

وإندونيسيا،  والوس،  وكمبوديا،  وتايلندا، 

وتــيــمــور الــشــرقــيــة، والــفــلــبــيــن، ومــالــيــزيــا، 

وسنغافورة).

التي   Ultimate Tennis بطولة  بــدأت 

أســســهــا بـــاتـــريـــك مـــوراتـــوجـــلـــو، الـــمـــدرب 

سيرينا  العالمية  التنس  لبطلة  المعروف 

ويــلــيــامــز، الــشــهــر الــمــاضــي عــلــى مــالعــب 

فرنسا.  جنوب  فــي  موراتوجلو  أكاديمية 

لم  مبتكرة  جديدة  صيغة  البطولة  وتتخذ 

يسبق لها مثيل في مسابقات التنس، حيث 

أشواط  أربعة  لعب  المثال  سبيل  على  يتم 

االتفاقية  وبموجب  دقيقة.   ١٢ منها  كل 

 beINستبث اليوم،  عنها  اإلعالن  تم  التي 

 Ultimate مباراتي نصف النهائي لبطولة

مــبــاشــرة  الــنــهــائــيــة  والـــمـــبـــاراة   Tennis

يــولــيــو.   ١٢ فـــي   beIN SPORTS عــلــى 

كــمــا ســيــحــصــل الــمــشــجــعــون عــلــى فــرصــة 

السابقة  المباريات  من  لقطات  مشاهدة 

البطولة. في 

قال  الــجــديــدة،  االتفاقية  على  وتعليقاً 

الرياضة  قسم  رئيس  وايتهيد،  جــونــاثــان 

وشمال  األوسط  الشرق   beIN قنوات في 

لعرض  للغاية  متحمسون  إفريقيا: «نحن 

 Ultimate لــبــطــولــة   الــنــهــائــيــة  الـــمـــبـــاراة 

األوســـط  الـــشـــرق  مــنــطــقــة  فـــي    Tennis

تكون  أن   beINويـــســـر إفــريــقــيــا.  وشــمــال 

ضمنت  أن  بعد  الحدث،  قلب  في  مجدداً 

حــقــوق الــبــث اإلعـــالمـــي لــمــبــاراتــي نصف 

ولقطات  النهائية  والمباراة   UTS نهائي 

من المباريات في ٢٤ منطقة عبر الشرق 

األوسط وشمال إفريقيا و١١ منطقة في 

 beIN وستعرض  الهادئ.  آسيا-المحيط 

الــمــشــوقــة  الـــمـــبـــاريـــات  هــــذه   SPORTS

حـــصـــريـــاً لــمــشــجــعــيــهــا ومــشــتــركــيــهــا فــي 

المنطقة، وهو ما يثبت التزامنا بأن نكون 

العالمية  والترفيهية  الــريــاضــيــة  الشبكة 

تقدم  الــتــي  المنطقة  فــي  األبـــرز  الــرائــدة 

العالمية  الفعاليات  من  متنوعة  مجموعة 

المتميزة».

ـــبـــطـــولـــة كــل  ويـــتـــنـــافـــس عـــلـــى لـــقـــب ال

مـــــن ريـــــتـــــشـــــارد جـــاســـكـــيـــت (فــــرنــــســــا)، 

وســـتـــيـــفـــانـــوســـتـــيـــســـتـــيـــبـــاس (الـــــيـــــونـــــان)، 

ومــاتــيــوبــيــريــتــيــنــي (إيـــطـــالـــيـــا)، وديــفــيــد 

(بلجيكا). جوفين 

قـــــال أولــــــي جــــونــــار ســـولـــشـــايـــر مــــدرب 
الـــدوري  فــي  الــمــنــافــس  يــونــايــتــد  مانشستر 
فريقه  إن  القدم  لكرة  الممتاز  اإلنجليزي 
يجب أن يكون واقعًيا في سوق االنتقاالت 
بــســبــب الــتــأثــيــر الــمــالــي لــجــائــحــة فــيــروس 
باإلنجليزي  يونايتد  اسم  وارتبط  كورونا. 
دورتموند  بوروسيا  العب  سانشو  جــادون 

لكن  فيال  أســتــون  العــب  جريليش  وجـــاك 
سولشاير أوضح أن الجائحة غيرت نظرة 

النادي إلى أسعار الالعبين.
أن  «يجب  الصحفيين  سولشاير  وأبــلــغ 
كله  العالم  أن  أعتقد  واقعيا  األمـــر  يــكــون 
تــغــيــر عــلــى الــجــانــب الــمــالــي 
ــــــــى أســــعــــار  والــــــنــــــظــــــرة إل
الــالعــبــيــن، ال أفــكــر على 
الــــمــــدى الـــقـــصـــيـــر أو 
مــنــاســبــة األمــــــر لــي 
على المدى القصير 
على  دائـــمـــا  أفـــكـــر 
ــــــمــــــدى الـــبـــعـــيـــد  ال
وأحـــــــــــاول إبـــــــرام 

صفقات جيدة».
وأضــــــــــــــــــــــــــــــــــاف 
«ســـــأكـــــون حـــريـــًصـــا 
فـــيـــمـــا يـــتـــعـــلـــق بـــالـــمـــال 

ومالي الشخصي أيًضا».
يونايتد  أن  سولشاير  وأوضــح 
يــأمــل فــي بــقــاء الــفــرنــســي الــدولــي بــول 
بــوجــبــا الـــــذي تـــألـــق مــنــذ عـــودتـــه من 

إصابة في الكاحل.
ويـــنـــتـــهـــي عـــقـــد بـــوجـــبـــا بــنــهــايــة 
يملك  يونايتد  لكن  المقبل  الموسم 

حق تمديد التعاقد لعام آخر.
وقـــال ســولــشــايــر «أريــــد بقاء 
بوجبا  أن  أرى  الالعبين  أفضل 
يــتــحــســن شـــيـــئـــا فــشــيــئــا مــنــذ 

عودته من اإلصابة».
وتـــابـــع «إنـــــه يــســتــمــتــع بما 
يـــقـــدمـــه ودعـــــونـــــا نـــــرى أيـــن 

سيأخذنا ذلك».

beIN SPORTS الفيروس ضرب أسعار الالعبينحقوق إعالمية جديدة لـ

الدوحة - الراية :

لندن- رويترز:

فياكوم تتعاقد لبث 
دوري األبطال بأمريكا

الدوري األسترالي في ١٦ يوليو

أعــلــنــت مــؤســســة فــيــاكــوم (ســـي.بـــي.إس) اإلعــالمــيــة 
األمــريــكــيــة أمــس الخميس أنــهــا تــعــاقــدت مــع االتــحــاد 
لمباريات  الحي  للبث  (اليويفا)  القدم  لكرة  األوروبــي 
شبكة (ســي. عــبــر  الــهــواء  عــلــى  ــــا  أوروب أبــطــال  دوري 

بي.إس أول أكسيس) في أنحاء الواليات المتحدة لمدة 
 .٢٠٢٤ وحتى  الحالي  الموسم  من  بداية  أعــوام  أربعة 
ثالثة  لمدة  عقد  على  الطرفان  اتفق  سابق  وقت  وفي 
قــررا  لكنهما   ٢٠٢١-٢٠٢٢ مــوســم  مــن  بــدايــة  أعــــوام 
الحًقا إضافة ما تبقى من موسم ٢٠١٩-٢٠٢٠ وموسم 
الشريك  الشبكة  بــذلــك  لتصبح  بكامله   ٢٠٢٠-٢٠٢١
الــوحــيــد لــلــيــويــفــا الــنــاطــق بــاإلنــجــلــيــزيــة عــلــى مستوى 

الواليات المتحدة.

األســتــرالــي  ــــدوري  ال رئــيــس  أورورك  جــريــج  أعــلــن 
إخــراج  مــحــاوالت  فشل  عــن  مسؤوليته  الــقــدم  لــكــرة 
الــعــدوى  تفشي  ظــل  فــي  فيكتوريا  واليـــة  مــن  الــفــرق 
البطولة  مباريات  أن  أكــد  لكنه  كوفيد-١٩  بفيروس 
يوليو   ١٦ وهو  لعودتها  المحدد  الموعد  في  ستستأنف 
الموسم  أن  أيًضا  المسؤول  وأكــد  ذلــك.  رغــم  الجاري 
المقبل  أغسطس  نهاية  في  له  مقرر  هو  كما  سينتهي 
ملبورن  رغم بعض التأخير المحتمل. وتوجهت فرق 
فيكتوري وملبورن سيتي ووسترن يونايتد إلى المطار 
الماضيين  والثالثاء  االثنين  يومي  متتاليتين  مرتين 
المجاورة  ويــلــز  ســاوث  نيو  واليــة  إلــى  للسفر  سعًيا 
قبل إغالق الحدود بسبب تفّشي العدوى. لكن هذه 
الــفــرق عـــادت أدراجــهــا فــي الــمــرتــيــن وفــشــلــت في 

مغادرة الوالية.

ميامي- رويترز:

ملبورن- رويترز: 

يجب أن يكون واقعًيا في سوق االنتقاالت 
بــســبــب الــتــأثــيــر الــمــالــي لــجــائــحــة فــيــروس 
باإلنجليزي  يونايتد  اسم  وارتبط  كورونا. 
دورتموند  بوروسيا  العب  سانشو  جــادون 

تــغــيــر عــل
والــــــنــــــظ
الــالعــ
الــــ
م

»
فـــيـــم
ومالي ال
س وأوضـحـح  وو
يــأمــل فــي بــقــاء الــفــ
بــوجــبــا الـــــذي تـــألـــق
إصابة في الكاحل
ويـــنـــتـــهـــي عـــق
المقبل الموسم 
حق تمديد الت
وقـــال ســو
الالع أفضل 
يــتــحــســن

عودته من
وتـــابـــع
يـــقـــدمـــه و

سيأخذنا ذلك».
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أجندة اليوم

الدوري اإلسبانّي (الجولة الـ 25)

(20:30) ريال سوسيداد- غرناطة
beIN HD 1

(23:00) ريال مدريد- أالفيس
beIN HD 1

المباراتان بالتوقيت المحلّي

بعد مضي أربعة أشهر على 
الــمــبــاراة األخــيــرة فــي دوري 
الموسم،  لــهــذا  أوروبـــا  أبــطــال 
تتجه األنظار اليوم إلى مدينة 
تجرى  حيث  السويسرية  نيون 
مع  المصغرة،  البطولة  قرعة 
األمـــــل بــــأال يــتــســبــب فــيــروس 
كـــــورونـــــا الــمــســتــجــد بــتــعــكــيــر 
القارية  المسابقة  إكمال  خطة 
البرتغالية  العاصمة  فــي  األم 

لشبونة.
في ١١ مارس تغلب باريس 
على  الفرنسي  جيرمان  ســان 
ضــيــفــه بـــوروســـيـــا دورتــمــونــد 
أبواب  خلف  ٢-صفر  األلماني 
مـــوصـــدة، وحــســم تــأهــلــه إلــى 
ربع النهائي للمرة األولى منذ 
بعدها  محتفال  أعـــوام،  أربــعــة 
تجمهروا  الذين  مشجعيه  مع 
خارج أسوار ملعب «بارك دي 

برانس».
خــــــــالل أيــــــــــام مــــــعــــــدودة، 
بتعليق  مــتــخــذا  الــــقــــرار  كــــان 
أنحاء  في  الكروية  النشاطات 
القارة العجوز، وانتظر االتحاد 
القاري «يويفا» حتى منتصف 
يــونــيــو لـــوضـــع خــطــة إلكــمــال 
األبــــطــــال  دوري  مـــســـابـــقـــتـــي 
ــدوري األوروبـــــــي  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ وال

«يورويا ليج».
لمسابقة  بالنسبة  والخطة 
الــمــحــرك  األبـــــطـــــال،  دوري 
لالتحاد  الرئيسي  االقتصادي 
الـــذي قـــدر إجــمــالــي إيــراداتــهــا 
بـــ٣,٢٥  الموسم  هــذا  التجارية 

مــلــيــار يـــــورو قــبــل أن يــدخــل 
«كوفيد-١٩» على الخط، هي 
الذهاب إلى لشبونة الستكمال 
الــمــســابــقــة بــبــطــولــة مــصــغــرة 
تقام  النهائي،  ربع  من  اعتبارا 
بــنــظــام خـــروج الــمــغــلــوب بعد 
مـــبـــاراة واحـــــدة بـــــدءاً مـــن ١٢ 
المباراة  الى  وصوال  أغسطس، 

النهائية المقررة في ٢٣ منه.
ــــديــــة أتـــاالنـــتـــا  وضـــمـــنـــت أن

اإليــطــالــي واليــبــزيــج األلــمــانــي 
وأتــلــتــيــكــو مــــدريــــد وبـــاريـــس 
ســــان جـــيـــرمـــان الـــتـــأهـــل إلــى 
ـــهـــائـــي، فـــيـــمـــا تــبــقــى  ـــن ربــــــع ال
ثمن  إيــاب  فــي  مباريات  أربــع 
اإليطالي  يوفنتوس  الــنــهــائــي: 
(صفر-١  الـــفـــرنـــســـي  ولــــيــــون 
ذهــــابــــاً)، بــرشــلــونــة اإلســبــانــي 
 ،(١-١) ـــطـــالـــي  اإلي ـــولـــي  ـــاب ون
مــانــشــســتــر ســيــتــي اإلنــجــلــيــزي 

وريــــال مــدريــد اإلســبــانــي (٢-
األلماني  ميونيخ  وبــايــرن   ،(١
-٣) اإلنـــجـــلـــيـــزي  وتــشــيــلــســي 

صفر).
تـــقـــام  أن  الــــمــــقــــرر  ومــــــن 
لــمــســابــقــة  الــنــهــائــيــة  األدوار 
يــوروبــا لــيــج فــي مـــدن كولن 
وجيلسنكيرشن  ودويسبورج 
ودوسلدورف في الفترة من 

١٠ إلى ٢١ أغسطس.

النهائي  ربــع  أدوار  وتــقــام 
ونــصــف  أغــســطــس)   ١٠-١١)
أغــســطــس)   ١٦-١٧) الــنــهــائــي 
ـــاراة واحــــــدة، ولــيــس  فـــي مـــب
ـــــــاب.  بـــنـــظـــام الــــذهــــاب واإلي
في  النهائية  الــمــبــاراة  وتــقــام 

٢١ منه في كولن.
ــــات إيـــــاب  ــــاري وتـــــقـــــام مــــب
و٦   ٥ في  النهائي  ثمن  الدور 

أغسطس. 

أمــــا بــالــنــســبــة لــمــواجــهــتــي 

إشبيلية  مــع  اإليــطــالــي  رومـــا 

ـــــي وإنــــــتــــــر مـــيـــالن  ـــــان اإلســـــب

ـــافـــي  ـــت ــــــي مـــــــع خـــي ــــــطــــــال اإلي

ـــانـــي الــلــتــيــن لــــم تــلــعــبــا  اإلســـب

ذهــــــــابــــــــاً بــــســــبــــب فـــــيـــــروس 

ن  فستحسما «١ ٩ - فيد كو »

بـــمـــبـــاراة واحـــــدة عــلــى أرض 

أيضا. ألمانيا  في  محايدة 

اليوم.. كشف خـريطة الطريـق ألبطـال أوروبـا
إجراء قرعة مصغرة ليورويا ليج

باريس- أ ف ب: 

 متصدر الليجا في مواجهة أالفيس بالجولة الـ ٣٥رغم اكتساحه نيوكاسل.. جوارديوال:

المدير  جـــوارديـــوال  جــوســيــب  اإلســبــانــي  أبـــدى 

سعادته  سيتي،  مانشستر  لنادي  الفني 

بــالــفــوز الــكــبــيــر الـــذي حــّقــقــه فــريــقــه 

-٥صفر،  يــونــايــتــد  نــيــوكــاســل  عــلــى 

ضــمــن مــنــافــســات الــمــرحــلــة الــرابــعــة 

اإلنجليزّي  الـــدوري  مــن  والثالثين 

القدم. لكرة 

الجيد  «مـــن  جـــوارديـــوال:  وقـــال 

مـــّرة  أهــــــداف  خــمــســة  نــســجــل  أن 

ــــم يـــتـــبـــقَّ أمـــامـــنـــا ســـوى  أخـــــرى ول

ـــــدوري  نـــقـــطـــة واحـــــــدة لـــلـــتـــأهـــل ل

أوروبا«. أبطال 

وأضـــــــاف: «نــفــتــقــد الــجــمــاهــيــر 

كــثــيــًرا، األجــــواء ُمــخــتــلــفــة فــي حــال 

يضعف  عــنــدمــا  الــجــمــاهــيــر،  غــيــاب 

تأثيُر الفيروس وتكون األوضاع أكثر 

.» سويًا  سنلتقي  للعودة،  آمنًا 

يــــواصــــل كـــيـــكـــي ســـيـــتـــيـــن، الـــُمـــديـــر 

الــفــنــي لــفــريــق بـــرشـــلـــونـــة، مــحــاوالتــه 

تسمح  التي  الصحيحة  للصيغة  للتوصل 

لُمهاجميه الثالثة ليونيل ميسي، ولويس 

بالتأّلق  جــريــزمــان  وأنــطــوان  ســواريــز، 

عندما يحّل الفريق ضيًفا على بلد الوليد 

من  والثالثين  السادسة  الجولة  في  غًدا 

الــــــدوري. ورغــــم أّن أحــــالم بــرشــلــونــة 
إال  ضعيفة،  الــدوري  بلقب  التتويج  في 
في  يــســاعــدون  الــثــالثــة  المهاجمين  أّن 
برشلونة،  يبتعد  حيث  حًيا،  الحلم  بقاء 
حامل اللقب، بفارق نقطة خلف الريال 
الــمــتــصــّدر، والـــــذي يـــواجـــه ديــبــورتــيــفــو 
أالفيس اليوم في ختام ُمباريات الجولة 
الخامسة والثالثين. وفي قاع الترتيب، 
ـــار، صــاحــب الــمــركــز الــســابــع  ـــب يــحــّل إي
عشر، ضيًفا على إسبانيول، الذي هبط 
رســمــًيــا، بــيــنــمــا يــســتــضــيــف لــيــجــانــيــس، 

صــاحــب الــمــركــز الــتــاســع عــشــر، فريق 

فالنسيا، ويلعب ريال مايوركا، صاحب 

المركز الثامن عشر، مع إشبيلية. وفي 

بــقــيــة ُمـــبـــاريـــات هــــذه الـــجـــولـــة، يلعب 

وأتلتيكو  فــيــجــو،  سيلتا  مــع  أوســاســونــا 

مع  وليفانتي  بيتيس،  ريــال  مع  مدريد 

مع  أالفيس  وديبورتيفو  بيلباو،  أتلتيك 

خيتافي وفياريال مع ريال سوسيداد.

برشــلونة ينتظـر تعـــثُّر الريال.. الليلـة نفتقد إلى الجماهير
برشلونة- د ب أ:لندن- د ب أ:

لندن- د ب أ:

برلين- أ ف ب:

 وايلدر يُشيد 
بانتصار شيفيلد

أّكد كريس وايلدر مدرب 
فريقه  أن  يونايتد،  شيفيلد 
اســتــحــق الــفــوز الـــذي حققه 
ولفرهامبتون  حساب  على 
الـــــــــدوري  فــــــي  ١-صفر، 
اإلنــجــلــيــزي.وقــال وايـــلـــدر: 
اســتــمــتــعــت حـــًقـــا بــفــريــقــي، 
كبيًرا  جهًدا  بذلوا  الالعبون 
لــتــحــقــيــق الــــفــــوز.وأضــــاف: 
بااللتزام،  الفريق  أداء  اّتسم 
هــي  األداء  فـــــي  والـــــــقـــــــوُة 
سمات أسلوب لعب شيفيلد 

يونايتد.
فريقه  أن  وايــلــدر  وتــابــع 
لــــن يـــفـــّكـــر فــــي الـــلـــعـــب فــي 
الــــُمــــنــــافــــســــات األوروبــــــيــــــة 
الموسم المقبل، إال في حال 
الموسم  بنهاية  ذلـــك  تــأّكــد 

الجاري.

 الدوري البلغاري بدون جمهور

 ماريتيمو يواصل انتفاضته

المحلي  الــدوري  في  مباراة  إقامَة  بلغاريا  قــّررت 
األول لكرة القدم بين فريَقي لوكوموتيف بلوفديف 
وتــشــســكــا صـــوفـــيـــا بــــــدون جـــمـــهـــور وخـــلـــف أبـــــواب 
بفيروس  جــديــدة  إصــابــة  حــاالت  ظهور  بعد  ُمغلقة 
العــبــي  صــفــوف  فـــي  الـــعـــدوى  ســريــع  «كوفيد-١٩» 

ومسؤولي ومشّجعي بلوفديف.
واستؤنفت مباريات الدوري البلغاري في الخامس 
أشهر  ثالثة  لنحو  دام  توّقف  بعد  الماضي  يونيو  من 
الُمباريات  بحضور  للجمهور  وسمح  العدوى  بسبب 
بعكس الكثير من الدول األوروبية. وفاز لوكوموتيف 
لقب  لــيــحــرز  الــتــرجــيــح  بــركــالت   ٥-٣ تشسكا  عــلــى 
فاسيل  اســتــاد  فــي  مشّجع  ألــف   ١٢ بحضور  الــكــأس 
كثيرة  مخالفات  ظــهــرت  بينما  الــوطــنــي،  ليفسكي 

لقواعد التباعد االجتماعّي في المدّرجات.

واصل ماريتيمو انتفاضته في الدوري البرتغالي 
لكرة القدم بالفوز على مضيفه بوافيشــــــتا ١-صفر 
فــــــي المرحلــــــة الحاديــــــة والثالثين من الُمســــــابقة 
والتي شهدت مساء األربعاء أيًضا فوز ديسبورتيفو 

أفيس على فيتوريا ســــــيتوبال ١-صفر.
وتغّلب ماريتيمو على مضيفه بوافيشــــــتا بهدف 
ســــــجله دييدريــــــك جويل فــــــي الدقيقــــــة ٢٧ ليكون 
االنتصــــــار الثالــــــث على التوالي للفريــــــق والرابع في 
آخر خمس مباريات خاضها الفريق في الُمسابقة.
ورفــــــع ماريتيمو رصيده إلــــــى ٣٧ نقطة ليتقّدم 
إلــــــى المركــــــز الحادي عشــــــر بفارق نقطــــــة واحدة 
خلف بوافيشــــــتا الــــــذي مني بالهزيمــــــة الثانية على 
التوالــــــي، وهي الثالثــــــة له في آخر أربــــــع مباريات 

خاضها بالمســــــابقة.
وشــــــهدت الدقيقة ٤٤ من المباراة طرد فابيانو 
ليزمان العــــــب بوافيشــــــتا لنيله اإلنــــــذار الثاني في 
الُمباراة، كما شــــــهدت نهاية المبــــــاراة طرد زميله 

باولينهــــــو.

ـــــادي بـــوروســـيـــا دورتـــمـــونـــد  ألـــمـــح ن
القدم  لكرة  األلماني  الـــدوري  وصيف 
إلـــــى إمـــكـــانـــيـــة رحـــيـــل العـــــب الــجــنــاح 
اإلنجليزي جادون سانشو عن صفوفه، 
مؤكدا انه سينشط في سوق االنتقاالت 

لتعويض أي خطوة من هذا النوع.
ويثير الجناح الشاب البالغ من العمر 
ان  يبدو  عــدة  أنــديــة  اهتمام  عــامــا،   ٢٠
يحظى  اإلنــجــلــيــزي  يــونــايــتــد  مانشستر 
بحسب  بينها،  فيما  األفضلية  بموقع 

التقارير الصحافية.
لدورتموند  الرياضي  المدير  وقــال 
ــــســــورك لــمــجــلــة «كـــيـــكـــر»  مـــيـــكـــايـــل ت

سننشط  جـــادون،  رحــل  «اذا  األلمانية 
مجددا لتعزيز هجومنا»، متابعا «نضع 
نصب أعيننا العبا أو العبين بالتأكيد».
وســاهــم العـــب الــجــنــاح الــســريــع في 
ميونيخ  لبايرن  وصيفاً  فريقه  حــلــول 
 ،٢٠١٩-٢٠٢٠ لموسم  البوندزليجا  في 
التمريرات  مــن  ومثلها  هــدفــا   ١٧ مــع 
صفوف  الــى  سانشو  وانــضــم  الحاسمة. 
من  آتــيــاً   ٢٠١٧ الــعــام  فــي  دورتــمــونــد 
مــانــشــســتــر ســيــتــي، وتـــرجـــح الــتــقــاريــر 
رغــــبــــتــــه فـــــي الــــــعــــــودة إلـــــــى الــــــــدوري 
التقارير،  وبحسب  الممتاز.  اإلنجليزي 
يــبــدو غــريــم ســيــتــي، يــونــايــتــد، األقـــرب 
إلـــى نــيــل تــوقــيــعــه، فـــي حـــال اتــفــق مع 
دورتـــمـــونـــد عــلــى قــيــمــة انــتــقــالــه الــتــي 

مليون  ـــ١٢٠  ب األلماني  الــنــادي  يقدرها 
يورو (١٣٦ مليون دوالر).

سانشو  انتقال  حسم  يتم  ان  ويتوقع 
من عدمه، بحلول نهاية أغسطس.

صفقة  اآلن  إلـــى  دورتــمــونــد  وأبــــرم 
واحــــــدة اســـتـــعـــداداً لــلــمــوســم الــمــقــبــل، 
توما  البلجيكي  الظهير  مــع  بالتعاقد 
سان  بــاريــس  مــن  حــر  بانتقال  مونييه 
انتقال  لــتــعــويــض  الــفــرنــســي،  جــيــرمــان 
الــمــغــربــي أشـــــرف حــكــيــمــي إلــــى إنــتــر 
من  إعارته  فترة  نهاية  بعد  اإليطالي، 
ريال مدريد اإلسباني. وترجح التقارير 
اإلنجليزي  مــع  أيضا  دورتــمــونــد  تعاقد 
الشاب جود بيلينجهام (١٧ عاما) العب 

برمنجهام سيتي.

دورتمـــوند يلجــــأ إلى ســــــوق االنتــقــاالت
 في حال رحيل اإلنجليزي جادون سانشو

صوفيا- رويترز: 

لشبونة- د ب أ:

ساحه نيوكاسل.. جوارديوال:

المدير جـــوارديـــوال  ســيــب 

سعادته  سيتي، 

فـرـرييــقــه ــّقــقــه

-٥صفر، تــد 

حــلــة الــرابــعــة

اإلنجليزّي

الجيد  مـــن 

مـــّرة  داف 

وـوىى مـــنـــا ســ

ـــــدوري ل ل

لــجــمــاهــيــر 

ة فــي حــال

يضعف دمــا 

ألوضاع أكثر

.» ويًا 



كورونا تتسبب 
في وفاة حكم 
جـــزائـري

اليبزيج يستعير 
هنريكس 

مدرب بولونيا 
يدافع عن العبيه 

يونيون يضم 
جيسيلمان 

يونيون  نـــادي  أعــلــن 
لكرة  األلــمــانــي  برلين 
الخميس،  أمس  القدم 
تـــــعـــــاقـــــده مـــــــع نـــيـــكـــو 
الظهير  جــيــســيــلــمــان، 
فورتونا  لفريق  األيسر 
دوســــــلــــــدورف، الــــذي 
دوري  مـــــــن  هـــــبـــــط 
الـــــــــــدرجـــــــــــة األولــــــــــــى 
وانضم  (بــونــدزلــيــجــا). 
عاماً)   ٢٨) جيسيلمان 
حر  انتقال  صفقة  في 
الــذي  يــونــيــون،  لفريق 
أنـــــهـــــى الــــــــــــدوري فــي 
عشر،  الحادي  المركز 
ولم  مواسمه  أول  في 
ــــم اإلفـــــــصـــــــاح عــن  ــــت ي
خــاصــة  تــفــاصــيــل  أي 

بالعقد.

ـــــــحـــــــاد  ـــــــن االت أعـــــــل
الجزائري لكرة القدم 
وفــاة  الخميس،  أمــس 
السابق  الدولي  الحكم 
محمد كوراجي متأثراً 
بـــإصـــابـــتـــه بـــفـــيـــروس 

كورونا المستجد.
ـــــــــحـــــــــاد  كــــــــــــــان االت
الـــــــجـــــــزائـــــــري كـــشـــف 
فـــــي بــــيــــان مــقــتــضــب 
عـــن إصـــابـــة كـــوراجـــي 

بفيروس كورونا.
كـــوراجـــي (٦٨  كــــان 
التحكيم  بـــدأ  عـــامـــاً)، 
ووضــــع   ،١٩٧٤ عـــــام 
حـــــــــداً لـــــمـــــشـــــواره مــع 
الـــصـــافـــرة فــــي نــهــايــة 
تـــســـعـــيـــنـــيـــات الــــقــــرن 
أدار  بــعــدمــا  الــمــاضــي، 
عــــشــــرات الـــمـــبـــاريـــات 

محلياً ودولياً.

ـــبـــزيـــج  أعـــــلـــــن نـــــــــادي الي
األلماني لكرة القدم تعاقده 
بنيامين  الدولي  المدافع  مع 
هــــنــــريــــكــــس مــــــن صـــفـــوف 
موناكو الفرنسي، على سبيل 

اإلعارة لموسم واحد.
وأشـــــار اليــبــزيــج إلـــى أنــه 
ــــالعــــب بــشــكــل  قــــد يـــضـــم ال
حيث  المقبل،  الــعــام  نهائي 
بنحو  الصفقة  قيمة  تــقــدر 
مليون   ١٧) يورو  مليون   ١٥

دوالر).
وانـــتـــقـــل هـــنـــريـــكـــس إلـــى 
موناكو في ٢٠١٨ قادماً من 

باير ليفركوزن  

ـــــــــقـــــــــد ســـــيـــــنـــــيـــــســـــا  ـــــــــت ان
مـــيـــهـــايـــلـــوفـــيـــتـــش مـــــدرب 
دوري  في  المنافس  بولونيا 
الـــدرجـــة األولـــــى اإليــطــالــي 
العبيه  تــلــقــي  الــقــدم  لــكــرة 
ـــطـــاقـــات  ـــب ـــيـــر مـــــن ال ـــكـــث ال
المباريات  خــالل  الــصــفــراء 
يعاملونهم  الحكام  إن  قائالً 
وكــــأنــــهــــم مـــجـــمـــوعـــة مــن 

«القتلة».
وطــــــرد مــيــهــايــلــوفــيــتــش 
التي  فــريــقــه  مــبــاراة  خــالل 
 ٢-١ مــلــعــبــه  فــــي  خـــســـرهـــا 

ساسولو.    أمام 
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قـــــال ســتــيــف بــــــروس مــــــدرب نــيــوكــاســل 

٥-صفر  المدوية  فريقه  هزيمة  إن  يونايتد 

تراجع  بسبب  ليست  سيتي  مانشستر  أمـــام 

عزيمة الفريق بعد ضمانه البقاء في الدوري 

بسبب  بــل  الــقــدم  لــكــرة  الممتاز  اإلنــجــلــيــزي 

اإلصـــابـــات الــتــي كـــان لــهــا تــأثــيــر ســلــبــي على 

تشكيلة الفريق. وغاب عن تشكيلة نيوكاسل 

الجناح  بينهم  من  العبين  عدة  المباراة  في 

المؤثر اآلن سانت ماكسيمين. وقال المدرب 

بــروس عــن ذلــك «لــم يتراجع أداؤنـــا، بذلنا 

عن  يغيب  عندما  لكن  مستطاع  جهد  أقصى 

األمر  فإن  العبين  ثمانية  أو  سبعة  التشكيلة 

سيكون صعبا عليك».

اتحـــاد الكـــرة يشـــكــر مشـــعل عــبد اهللا
بعد أن أعلن قرار اعتزاله عبر

بروس يلوم 
إصابات 
نيوكاسل

حضور محدود لجماهير 
دوري هـــولندا

إمكانية  إلــى  القدم  لكرة  الهولندي  االتــحــاد  أشــار 
عودة المشجعين إلى مالعب كرة القدم في الموسم 
حضور  وبـــدون  مــحــدود  بــعــدد  فقط  ولــكــن  المقبل 
المستمرة  الــقــيــود  بسبب  الــزائــرة،  الــفــرق  جماهير 
االتحاد  وأعلن  المستجد.  كورونا  بفيروس  المتعلقة 
أمس الخميس أن رؤساء البلديات والشرطة ضغطوا 
مـــن أجـــل حــضــور الــجــمــاهــيــر الــمــحــلــيــة فــقــط، ألن 
إجـــراءات الــوصــول إلــى المالعب والــمــغــادرة ستكون 
أسهل في السيطرة. وتم إنهاء الموسم المنصرم بعد 
أن فرضت الحكومة الهولندية حظراً على الفعاليات 
الوباء  بسبب  جمهور،  حضور  بدون  حتى  الرياضية، 
أنحاء  مختلف  من  اآلالف  مئات  بحياة  أودى  الــذي 
 ١٢ في  الجديد  الموسم  يبدأ  أن  المقرر  من  العالم. 
إجباري  اجتماعي  تباعد  فرض  مع  المقبل،  سبتمبر 
ومن  القصر  المشجعين  باستثناء  متر،   ١٫٥ لمسافة 

هم من أسرة واحدة.

أمستردام- د ب أ:

اعتباراً من الموسم المقبل في استطالع أجراه اتحاد الالعبين األلمان

فـــــــــــاز الـــــبـــــولـــــنـــــدي 
روبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرت 
ــــدوفــــســــكــــي  ــــيــــفــــان ل
ـــــرن  ـــــاي مـــــهـــــاجـــــم ب
ميونيخ، بلقب أفضل 

العـــــب فــــي الـــــــدوري 
األلـــمـــانـــي لــكــرة الــقــدم 

(بــــونــــدزلــــيــــجــــا) الـــمـــوســـم 
الذي  االستطالع  في  الماضي، 

(فــي.  األلــمــان  الالعبين  اتــحــاد  أجـــراه 
دي. فــــي). وذكــــر اتــحــاد الــالعــبــيــن، أمــس 
على  حــصــل  ليفاندوفسكي  أن  الــخــمــيــس، 
نسبة ٢ر٤٠٪ من األصوات بفارق كبير عن 

اإلنــجــلــيــزي جــــــادون ســانــشــو 

العب بوروسيا دورتموند 

ـــــــــــذي حـــــصـــــل عـــلـــى  ال

٩ر١٣٪.  

وتــــــواصــــــل نـــجـــاح 

بــــــايــــــرن مـــيـــونـــيـــخ، 

الــكــنــدي  فـــاز  حينما 

العب  دايــفــز  ألفونسو 

أفضل  بــجــائــزة  الــفــريــق 

على  العـــب وافـــــد، مــتــفــوقــاً 

الــنــرويــجــي إيــرلــيــنــج هـــاالنـــد العــب 

بوروسيا دورتموند، فيما تم اختيار هانزي 

فــلــيــك الـــمـــديـــر الــفــنــي لــلــفــريــق الـــبـــافـــاري 

كأفضل مدرب في الموسم.

ـــــال  قـــــــال نــــــــادي ري
بـــيـــتـــيـــس الـــمـــنـــافـــس 
الــدرجــة  دوري  فـــي 
األولــــــــــى اإلســــبــــانــــي 
لـــكـــرة الــــقــــدم أمـــس 

الـــخـــمـــيـــس إنــــــه عــيــن 
الـــتـــشـــيـــلـــي الــمــخــضــرم 

مدرباً  بيليجريني  مانويل 
لــه بــدايــة مــن الموسم  جــديــداً 

الــمــقــبــل ولــــمــــدة ثـــالثـــة أعــــــــوام. وســبــق 
لبيليجريني (٦٦ عاماً) تدريب ريال مدريد 
بلقب  األخــيــر  مــع  وفـــاز  سيتي  ومانشستر 
الـــــدوري اإلنــجــلــيــزي الــمــمــتــاز فـــي مــوســم 

معه  تـــوج  كــمــا   ٢٠١٣-٢٠١٤
رابطة  كــأس  فــي  بلقبين 

المحترفين المحلية.
كما سبق له العمل 
فـــــي إســـبـــانـــيـــا عــلــى 
الفني  الــجــهــاز  رأس 

في فياريال وملقا. 
ــــال  ــــاري وقــــــــــاد فــــي
ــتــأهــل لــقــبــل نــهــائــي  ــل ل
في  أوروبـــا  أبطال  دوري 
أيــضــاً  قــيــادتــه  وتـــحـــت   ٢٠٠٦
األولــى  األوروبــيــة  للبطولة  ملقا  تــأهــل 
لألندية للمرة األولى في تاريخه في ٢٠١٢ 
العام  في  الثمانية  دور  في  للظهور  وقــاده 

التالي.

بيليجريني يتسلم ملف ريال بيتيس البايرن يستحوذ على جوائز األفضل
مدريد- رويترز: ميونيخ- د ب أ:
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ــــــخــــــوض بـــــــاريـــــــس ســـــان  ي
جــيــرمــان حــامــل الــلــقــب قمة 
المقبلة  الــنــســخــة  فــي  مــبــكــرة 
مــن الـــــدوري الــفــرنــســي لكرة 
الـــــقـــــدم، عـــنـــدمـــا يــســتــضــيــف 
غريمه مارسيليا في منتصف 
سبتمبر المقبل ضمن المرحلة 
الثالثة، بحسب ما أعلنت أمس 

الخميس رابطة الدوري.
المقبل  الــمــوســم  وســيــقــدِّم 
ـــــــــذي تــــــأخــــــرت انـــطـــالقـــتـــه  ال
أســبــوعــيــن مــقــارنــة بــالــســنــوات 
موسم  تمديد  بسبب  السابقة 

جــائــحــة  ــــــر  إث  ٢٠١٩-٢٠٢٠

فـــيـــروس كـــورونـــا الــمــســتــجــد، 

مــواجــهــات مــثــيــرة عــلــى غــرار 

إيتيان  مارسيليا-سانت  مباراة 

االفـــتـــتـــاحـــيـــة ثــــم لــــقــــاء ســـان 

جــيــرمــان الــمــدجــج بــالــنــجــوم 

 ١٣ في  المتوسطي  الفريق  مع 

دي  بارك  ملعب  على  سبتمبر 

برانس في العاصمة باريس.

وكانت الرابطة قد ألغت في 

الموسم  مــن  تبقى  مــا  أبــريــل 
الماضي مع تتويج باريس سان 
أعلنت  ثــم  باللقب،  جــيــرمــان 
سينطلق  الــجــديــد  الــمــوســم  أن 
األخير  قبل  األسبوع  نهاية  في 
مـــن شــهــر أغــســطــس الــمــقــبــل 

وينتهي في ٢٣ مايو ٢٠٢١.
ويختتم موسم ٢٠٢٠-٢٠٢١ 
والثالثين  الــثــامــنــة  بالمرحلة 
األخيرة في ٢٣ مايو، قبل أقل 
انطالق  من  أسابيع  ثالثة  من 
نــهــائــيــات كــــأس أوروبـــــــا (١١ 
يونيو- ١١ يوليو) والتي تأجلت 
بـــــدورهـــــا لـــمـــدة عـــــام بــســبــب 

«كوفيد-١٩».

تعاقدت إدارة نادي الريان رسمياً مع المدافع األيمن 

نهاية  غاية  إلــى  السد  نــادي  من  قــادمــاً  إسماعيل  حامد 

الرهيب  إدارة  استقرت  وقد  الحالي،  الكروي  الموسم 

الكبيرة  والخبرة  لإلمكانيات  بالنظر  القرار  هــذا  على 

التي يتمتع بها الالعب وهو الذي قدم مستويات متميزة 

مع نادي السد في السنوات الماضية.

جيداً  الرهيب  بيت  إسماعيل  حامد  الالعب  ويعرف 

الرهيب،  صفوف  فــي  طويلة  لسنوات  لعب  الــذي  وهــو 

وسيكون إضافة كبيرة لنادي الريان في الخط الدفاعي، 

نادي  مع  الــدوري  لقب  على  ينافس  الريان  وأن  خاصة 

الدحيل في المواجهات الخمس المتبقية من الدوري.

الدوري الفرنســي ينطـلق في أغـسـطــس حـــامـــد ريـــــاني مـــرة أخــــرى
قمة مبكرة بين سان جيرمان ومارسيليا 

ً اإلدارة تعاقدت معه رسميا

الدوحة - [ :
باريس- أ ف ب:

لندن- رويترز:

الجزائر- د ب أ:

اليبزيج- د ب أ:

ميالنو- رويترز:

برلين- د ب أ: 

قــدم اتحاد كــرة القدم شكره إلى 

السابق  العنابي  نجم  اهللا  عبد  مشعل 

مشواره  على  الحالي  الــوكــرة  ونـــادي 

الــرائــع مــع كــرة الــقــدم طـــوال األعـــوام 

إعالن  خلفية  على  وذلــك  الماضية، 

مــشــعــل الــرســمــي عـــن اعـــتـــزال كــرة 

ونشر  الحالي.  الموسم  بنهاية  القدم 

اتــحــاد الــكــرة عــلــى حــســابــه الرسمي 

وعليها  الكبير  للنجم  كبيرة  صــورة 

مشعل» وكتب معها :  عبارة «شكراً 
«أنهى العب منتخبنا الوطني السابق 
مشعل عبداهللا مشواره الكروي .. كل 
المرحلة  في  بوعبداهللا  لك  التوفيق 
الرياضية   ] وكانت  القادمة». 
انفردت بنشر قرار مشعل والخاص 
باالعتزال خالل الحوار الذي أجريناه 
معه ونشر في عدد االثنين الماضي 

تحت عنوان «حان موعد االعتزال».
وحــــظــــي هـــــــذا الــــــحــــــوار بـــــــردود 
فــعــل واســـعـــة عــلــى مـــواقـــع الــتــواصــل 
االجتماعي طوال األيام الماضية نظراً 

مشعل  يملكها  التي  الكبيرة  للشعبية 
عبد اهللا بين جماهير الكرة القطرية 
خاصة وأنه مثل خمسة أندية دفعة 
واحدة وهي األهلي والغرافة وقطر 
تألقه  عن  فضالً  والــوكــرة،  والسيلية 
والـــذي  الــوطــنــي  منتخبنا  مــع  كــثــيــراً 
حقق معه لقب بطولة كأس الخليجي 
في  أقيمت  والتي  والعشرين  الثانية 
كان  وقتها  عمره  أن  رغــم  الــريــاض 
قد وصــل إلــى ٣٣ عاماً. ومــن جانبه 
قــال مشعل عبد اهللا في تصريحات 
األفعال  ردود  هامش  على  أمــس  لــه 

منه  طلبت  الوكرة  إدارة  إن  الواسعة 
أنه  إال  كالعب  آخــر  لموسم  التجديد 
فــضــل االعـــتـــزال فــي الــوقــت الحالي 
مؤكداً على أنه اتخذ القرار بعد تفكير 
عميق، «ألنني ال أريد أن أكون تكملة 
عــــدد فـــي الــفــريــق فــقــد حــــان وقــت 
االعتزال والتوقف» وأنه يشكر إدارة 
بن  خليفة  الــشــيــخ  بــرئــاســة  الـــوكـــرة 

حسن آل ثاني على اهتمامه الكبير. 
للتدريب  سيتجه  كان  إذا  ما  وعن 
االعـــتـــزال  بــعــد  اإلداري  الــعــمــل  أم 
ما  قــال: الجانب الفني مستبعد نوعاً 

وتفكيري أكثر على الناحية اإلدارية 
يحالفني  أن  وأتــمــنــى  كــبــيــر،  بشكل 

التوفيق فيما هو قادم.
واخــتــتــم حديثه قــائــالً: أحـــب في 
هذا التوقيت المهم أن أتوجه بخالص 
الــشــكــر والــتــقــديــر لــكــل مــن ساندني 
طوال مسيرتي مع كرة القدم وأؤكد 
أنــنــي ال أنــكــر فــضــل أي أحـــد وقــف 
الطويل  المشوار  هــذا  خــالل  بــجــواري 
وأتمنى أكون قد وفقت في مشواري 
الجميع  ظــن  حــســن  عــنــد  أكـــون  وأن 

خالل الفترة المقبلة.

الراية :الدوحة - الراية : الدوحة -

الدوحة - الراية :

ـــادم ق ـــو  ه ــمــا  ــي ف ــق  ــي ــوف ــت ال ــفــنــي  يــحــال أن  وأتــمــنــى  اإلداري  ــل  ــم ــع ال ـــي  ف أفـــكـــر   : مــشــعــل 

صورة لما نشرته [ يوم ٦ يوليو

األخيرةاألخيرة
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