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ثاني أكبر استاداتنا المونديالية يضع مدينة الخور تحت األضواء العالمية

البيت جاهـز لالفتتاحالبيت جاهـز لالفتتاح
الحّراس يترقبون 

الجوالت الحاسمة 

األنصاري: جميع
المعـــــاريــــن 

سيعـودون للسـد 

مطبات في مربع 
الدوري اإلنجليزي 

٨٨ صفحات صفحات  

رئيس التحرير: عبدا� غانم البنعلي المهندي السبت 20 ذو القعدة 1441هـ - 11 يوليو 2020م - العدد (13944)رئيس مجلس اإلدارة: عبدا� بن خليفة العطية

إصــــابة مــارسيــــلو
مدريد - أ ف ب: 

ـــدوري اإلســبــانــي لكرة القدم  تــعــّرض ريــال مــدريــد متصّدر ال
لنكسة قبل أربع مباريات من نهاية الموسم بإصابة ظهيره األيسر 
البرازيلي مارسيلو في العضلة المقربة بفخذه األيسر. وجاء في 
تعّرض  عــاًمــا)   ٣٢) مارسيلو  أن  الملكي  للنادي  مقتضب  بــيــان 
عملية  متابعة  وستتم  الــيــســرى  المقربة  العضلة  فــي  «إلصــابــة 

شفائه». 

الدوحة - [: 

نشرها  التي  الجديدة  الُمبهرة  اللقطات  أظهرت   
الحساب الرسمي للجنة العليا للمشاريع واإلرث على 
موقع التواصل االجتماعي، تويتر، استاد البيت بالخور 
اللقطات  وأظهرت  النواحي،  جميع  من  رائــع  بشكل 
االستاد المونديالي كتحفة رياضية في المقام األول، 
ناحية  مــن  أو  واألرضــيــة  الملعب  ناحية  مــن  ســـواء 
اآلن  مــن  جاهزيته  مــؤكــدة  الــداخــلــيــة،  التجهيزات 

بطولة  مباريات  باستضافة  والمهم  الكبير  للحدث 
قــرار  ينتظر  حيث   ٢٠٢٢ الــقــدم  لكرة  العالم  كــأس 
االفتتاح الرسمي لينضم إلى المالعب الثالثة األخرى 
التي  التعليمية  والــمــديــنــة  والــجــنــوب  خليفة  وهـــي 
افتتحت رسمًيا. وانتهى العمل بشكل كبير في استاد 
البيت واصبح جاهًزا الستضافة األحداث الرياضية، 
أبرزها  كان  الفعاليات  بعض  مؤخًرا  استضاف  وقد 
 QNB تدريب فريق الدحيل الُمتصّدر لدوري نجوم
استعداًدا الستئناف الدوري.  ويُعد استاد البيت ثاني 

أكبر مالعب مونديال قطر ٢٠٢٢ حيث يسع ٦٠ ألف 
متفّرج، ويأتي في المرتبة الثانية بعد استاد لوسيل 
الــذي يسع ٨٠ ألــف مــتــفــّرج.  وسيلفت اســتــاد البيت 
انتباه جميع عشاق كرة القدم وضيوف البالد. حيث 
استوحى تصميم االستاد من بيت الشعر الذي سكنه 
أهل البادية الذين عاشوا ُمرتحلين في صحراء قطر 
ويحتضن  السنين،  آالف  منذ  والماء  الكأل  عن  بحثًا 
بكل  الخيمة  شكل  يُــجــّســد  الـــذي  الــخــارجــي  الهيكل 
روعة، واحًدا من استادات كرة القدم فائقة الحداثة، 

ليدعو الزوار من كل أنحاء العالم لالستمتاع بالراحة 
التي اعتاد أن يُوفرها هذا الجزء من العالم لضيوفه 
منذ قرون. ويحتفي تصميم االستاد بجزٍء مهم من 
ماضي قطر ويُحاكي حاضرها، واضًعا في الحسبان 
سُيحاط  حيث  المستقبلية،  المجتمعية  الُمتطلبات 
وسيكون  المتطلبات،  هــذه  تلبي  مختلفة  بمرافق 
حيث  للبيئة،  الــصــديــقــة  للتنمية  نــمــوذًجــا  إنـــشـــاؤه 
أهــداف  لتحقيق  مشروعه  على  القائمون  سيسعى 

االستدامة.  

حصل على الضوء األخضر من بالميراس 

متابعة - رمضان مسعد: 

 يصل إلــى الــدوحــة خــالل األيــام القادمة 
بالميراس  العب  دودو  البرازيلي  المهاجم 
التعاقد  إجـــراءات  إلتــمــام   وذلــك  البرازيلي 
الــرســمــي مـــع نــــادي الــدحــيــل لــمــدة مــوســم 
واحـــــد قـــابـــل لــلــتــجــديــد، وذكــــــرت تــقــاريــر 
رحلته  حــّدد  الــالعــب  أن  برازيلية  إخبارية 
أن  بــعــد  المقبلة  األيـــام  خــالل  الــدوحــة  إلــى 
بــالــمــيــراس  نــــاديــــه  مــــن  إذن  عـــلـــى  حـــصـــل 
واالجتماع  الدوحة  إلى  بالقدوم  البرازيلي 
أعماله  وكيل  برفقة  الدحيل  مسؤولي  مع 
بين  الخالف  ونقاط  اإلجراءات  كافة  إلنهاء 
قبل  أعلن  قــد  بالميراس  وكــان  الطرفين. 
دودو  لضم  الدحيل  عرض  يدرس  أنه  أيام 
ولكن كانت هناك بعض النقاط التي احتاج 
فيها النادي البرازيلي لتوضيح أكثر السيما 
للصفقة  الــمــالــيــة  بــالــجــوانــب  يــتــعــلــق  فــيــمــا 
وحقوقه فــي رعــايــة الــالعــب وهــو مــا جعل 

وصعود  هبوط  بمرحلة  تمر  المفاوضات 
عــلــى مــــدار الــفــتــرة الــمــاضــيــة، األمــــر الــذي 
وكيل  مع  بنفسه  القدوم  يطلب  دودو  جعل 
اإلجراءات  كافة  إلتمام  الدوحة  إلى  أعماله 
الــمــتــعــلــقــة بــاالنــتــقــال لــلــدحــيــل، وفـــي حــال 
إتمام الصفقة ستكون إضافة قوية للدحيل 

في الموسم القادم.    

 دودو يصــل للدحيــل خـالل أيام 

متابعة - حسام نبوي:  

حــارب  آل  سهيلة  أكـــدت   

إصـــــــــرارهـــــــــا عـــــلـــــى خـــــوض 

ـــنـــادي الــعــربــي،  انــتــخــابــات ال

ُمــســتــنــكــرة مـــا أثــيــر مــؤخــًرا 

حول قانونية ترشحها بحجة 

عليها  تنطبق  ال  الشروط  أن 

ـــتـــخـــابـــات وأنــــه  لـــخـــوض االن

تـــم اســتــبــعــادهــا مـــن خــوض 

االنتخابات، وقالت سهيلة آل 

لبرنامج  ُمداخلة  في  حــارب 

الــمــجــلــس: «أعــلــنــت الــتــرشــح 

لم  أنني  إال  عملي  فريق  مــع 

أتقّدم رسمًيا ألنه لم يتم فتح 

فأنا  اآلن،  حتى  الترشح  باب 
أنني  ذكــر  البعض  أستغرب، 

الشروط  علّي  ينطبق  ال 
وتــــم اســتــبــعــادي 

أي  ــــــــى  وعــــــــل
أســــــــــــــــــــــاس 
يـــــقـــــولـــــون 
ذلــــــــك، أنـــا 
أعـــــــلـــــــنـــــــت 

فقط «. 
وأضـــــافـــــت   

قــــــــائــــــــلــــــــة: «أنـــــــــــا 
ــــــادي  ــــــن مــــــــوجــــــــودة فـــــــي ال
مـــــن زمــــــــان، وبـــرنـــامـــجـــي 
االنــــــــتــــــــخــــــــابــــــــي تــــشــــجــــيــــع 

االســـتـــثـــمـــارات».   وأعــربــت 
عــــــن اســــتــــيــــائــــهــــا الــــشــــديــــد 
مــــن االنــــتــــقــــادات الــتــي 
تـــــــــــعـــــــــــّرضـــــــــــت 
لــــــــهــــــــا عــــلــــى 
الــســوشــيــال 
مـــــــيـــــــديـــــــا 
قـــــــائـــــــلـــــــة: 
لسلبيات  «ا
بعوايد  ليس 
أهــــــــل قــــطــــر، 
لكل  بــالــرد  أتــرّفــع 
السوشيال  على  انتقدني  من 
مــيــديــا، الـــمـــرأة زمـــان كــان 
تــــواجــــدهــــا مـــقـــتـــصـــًرا عــلــى 

والــتــمــريــض  التعليم  مــجــال 
قــيــادتــنــا  ثـــقـــة  بــفــضــل  اآلن 
وصـــلـــت ألعـــلـــى الــمــنــاصــب، 
وأنا لم أِت آخذ مكان أحد، 
أنـــا قــدمــت ألســـاهـــم، لــمــاذا 
وقـــالـــت  ؟».   مــســتــنــكــريــن 
«أنـــــا  حـــــــــارب:  آل  ســـهـــيـــلـــة 
لـــســـت مــحــســوبــة عـــلـــى أحـــد 
تصفية  لعبة  فــي  أدخــل  وال 
فأنا  يقولون  كما  الحسابات 
ُمــســتــقــلــة ســأدخــل بــبــرنــامــج 
إيرادات  رفع  هدفه  انتخابي 
نائب  عــن  وسأعلن  الــنــادي، 
وقت ترشحي عند فتح باب 

الترشح».

ال أسعى ألخذ مكان أحد في العربي 
سهيلة آل حارب الُمرشحة المحتملة للرئاسة :

ي
ادي 

ي

ت

تـــــــــ

أه

 أكـــــد أحـــمـــد الـــســـيـــد، عـــضـــو لــجــنــة 
ــعــربــي،  ــعــضــويــة بـــالـــنـــادي ال شـــــؤون ال
عــلــى أنـــه حــتــى اآلن لـــم يــتــم اإلعـــالن 
وفتح  للنادي  العمومية  الجمعية  عن 
نقول  حتى  لالنتخابات  الــتــرشــح  بــاب 

قانوني  ترشحها  حارب  آل  سهيلة  إن 
السيد:  أحــمــد  وقـــال  قــانــونــي.  غــيــر  أم 
«كل ما يرتدد حالًيا من عدم قانونية 
للنادي  ليس  حــارب  آل  سهيلة  ترشح 
دخـــل بـــه ألنـــه ال يــوجــد شـــيء رســمــي 

ترشح  قانونية  وسيتحّدد  اآلن،  حتى 
الترشح،  باب  فتح  بعد  سهيلة  األخــت 
ويتم  اجــتــمــاع  سينعقد  الــتــقــدم  فــبــعــد 
رفـــــع األمــــــر إلـــــى الــــــــــوزارة، وبــعــدهــا 

القانونية». اإلجراءات  لديها  الوزارة 

حسم قانونية الترشح بعد فتح الباب
أحمد السيد عضو لجنة شؤون العضوية:

 دي خيا يكسر 
رقم شمايكل 

لندن - أ ف ب:

الـــــــــحـــــــــارس  أعـــــــــــــــــرب   
خيا  دي  ديــفــيــد  اإلســـبـــانـــي 
الرقم  كسر  بعد  فخره  عن 
بالحارس  الُمسّجل  القياسي 
األســــــــــــطــــــــــــوري لــــلــــفــــريــــق 
شمايكل  بــيــتــر  الــدنــمــاركــي 
عدد  فــي  يونايتد  مانشستر 
ـــتـــي خــاضــهــا  الـــمـــبـــاريـــات ال

العب أجنبي مع الفريق. 
اإلسباني،  الدولي  ولعب   
الــذي انضم إلــى الــنــادي في 
رقــم  مــبــاراتــه   ،٢٠١١ عـــام 
جميع  فــي  يونايتد  مــع   ٣٩٩
الـــمـــســـابـــقـــات، حــيــنــمــا فـــاز 
على  نظيفة  بثالثية  فريقه 
أستون فيال.  وأضاف «آمل 
أن يكون هناك ٤٠٠ مباراة 

أخرى».   

 قرعة األبطال تفتح الطريق للباريسي
قــرعــة  كــشــفــت  أ:  ب  د   - نـــيـــون   
الــقــدم  لــكــرة  أوروبـــــا  أبـــطـــال  دوري 
مقر  فــي  الجمعة  أمــس  سحبت  التي 
 (UEFA) للعبة  األوروبــــــي  االتـــحـــاد 
مالمح  عن  السويسرية  نيون  بمدينة 

المنافسة في البطولة الُمصّغرة. 
 وأسفرت قرعة دور الثمانية عن 
أتالنتا  مع  جيرمان  سان  باريس  لقاء 

أتلتيكو  مــع  واليــبــزيــج 
مدريد

و
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والـــــدحـــــيـــــل   الــــــســــــد  ــــــات  ــــــاري ــــــب م ـــــل  ـــــي ـــــأج وت ســـبـــتـــمـــبـــر  مــــنــــتــــصــــف  فـــــــي  ــــه  ــــت ــــالق ــــط ــــان ب مـــــقـــــتـــــرح   

 صعوبات كبيرة تواجه بداية دوري الموسم الجديد  
 بعد كشف الروزنامة اآلسيوية وقبل بدء اجتماعات المسابقات المحلية 

متابعة - بالل قناوي:

 من المنتظر أن تبدأ لجنة 
الـــمـــســـابـــقـــات بـــاتـــحـــاد الـــكـــرة 
 ، المقبل  األسبوع  اجتماعاتها 
الــروزنــامــة  مصير  لمناقشة 
بعد   ،٢٠٢١  -  ٢٠٢٠ المحلية 
أن اتــضــحــت الــرؤيــة بــإصــدار 
االتـــــــحـــــــاد اآلســـــــيـــــــوي لـــكـــرة 
روزنــامــة  أمــــس،  أول  الــقــدم 
ُمسابقات  الستكمال  جــديــدة 
واألندية  الوطنية  المنتخبات 
ومـــســـابـــقـــات كـــــرة الـــصـــاالت 
ُمــقــّدمــتــهــا  وفـــي   ٢٠٢٠ لــعــام 
ســوف  الــــذي  األبـــطـــال  دوري 
يــســتــكــمــل بـــمـــشـــاركـــة نـــاديـــي 
الــدحــيــل والـــســـد، فـــي الــفــتــرة 
من ١٤ سبتمبر إلى ٣ أكتوبر 
بدولة  التجّمع  بنظام  القادم، 
مراحله  جميع  وفــي  واحـــدة، 
بدًءا من دور المجموعات إلى 

نصف النهائي.
 ويـــــتـــــرأس الـــلـــجـــنـــة حــمــد 
الكرة  اتحاد  مستشار  المناعي 
وتــضــم فـــي عــضــويــتــهــا أحــمــد 
اللجنة،  رئيس  نائب  العباسي 
إدارة  مــــن  الــكــعــبــي  وطــــــالل 
المنتخبات الوطنية، وعبداهللا 
ـــــســـــاعـــــي مـــــــن مــــســــابــــقــــات  ال
ممثل  إلى  باإلضافة  االتحاد، 

للجنة الحكام. 
 وتـــــــبـــــــدو مــــهــــمــــة لـــجـــنـــة 
الـــمـــســـابـــقـــات صــعــبــة لــلــغــايــة 
وأصعب  قبل  ذي  من  واأكثر 
مــمــا كـــان عــلــيــه الــوضــع عليه 
قبل إعـــالن االتــحــاد اآلســيــوي 

كون  للروزنامة،  القدم  لكرة 

سيستكمل  األبــــطــــال  دوري 

وهــو  سبتبمر،  منتصف  فــي 

الــمــوعــد الــــذي كـــان مــقــتــرًحــا 

ـــجـــوم  ـــن ال دوري  النــــــطــــــالق 

.٢٠٢٠-٢٠٢١

 إلـــى جــانــب كــل ذلـــك فــإن 

قــطــر تــعــتــبــر ُمــرشــحــة بــقــوة 

مـــن قــبــل االتــــحــــاد اآلســـيـــوي 

وعــــــدد كــبــيــر مــــن اتــــحــــادات 

دوري  الستضافة  آسيا  غرب 

األبطال من ١٤ سبتمبر إلى ٣ 

أكتوبر، وبالتالي البد أن نضع 

المالعب  موقف  االعتبار  في 

والـــفـــنـــادق والـــمـــواصـــالت في 

بتنظيم  قــطــر  فـــــازت  حـــالـــة 

دوري األبطال على مالعبها. 

ــــــك فـــإن   بــــخــــالف كـــــل ذل

مــشــاركــة الــســد والــدحــيــل في 

مشكلة  تمثل  األبــطــال  دوري 

أخــــــــرى بــــغــــض الــــنــــظــــر عــن 

مــقــر الــبــطــولــة والــمــبــاريــات، 

حــــيــــث ســــيــــكــــون الـــفـــريـــقـــان 

األبــطــال،  بــــدوري  مشغولين 

العنابي  ارتـــبـــاط  عــن  نــاهــيــك 

الهند  مــع  مهمتين  مباراتين 

وبنجالديش ٨ و١٣ أكتوبر في 

لكأس  الــمــزدوجــة  التصفيات 

  .٢٠٢٣ وآســـيـــا   ٢٠٢٢ الــعــالــم 

ولـــو وضــعــنــا فــي االعــتــبــار أن 

الـــمـــوســـم الـــحـــالـــي ســيــخــتــتــم 

نــهــايــة أغــســطــس، ســنــجــد أن 

األمـــور تـــزادد صــعــوبــة، حيث 

ال بديل عن منح الفرق راحة 

بـــعـــض الــــوقــــت قـــبـــل انـــطـــالق 

الموسم الكروي الجديد.

باتحاد  الــمــســابــقــات  لجنة   

الكرة أصبحت اآلن في موقف 

بدء  بخصوص  للغاية  صعب 

ـــمـــوســـم الـــــكـــــروي الـــجـــديـــد  ال

 QNB نــجــوم  دوري  وبـــدايـــة 

في موسمه الجديد ٢٠٢١.

مـــن  الـــــــعـــــــديـــــــد  هـــــــنـــــــاك   

ـــمـــقـــتـــرحـــات الــــتــــي ســتــبــدأ  ال

اللجنة في مناقشتها مع عودة 

االجـــتـــمـــاعـــات الـــتـــي قـــد تــبــدأ 

اليوم أو غًدا على أكثر تقدير 

عبر االتصال المرئي. 

 لعل أهم هذه المقترحات 

ُمباشرة   ٢٠٢١ دوري  انطالق 

الحالي  الــمــوســم  انــتــهــاء  عقب 

من أجل خوض بعض جوالته 

األبــطــال،  دوري  انــطــالق  قبل 

ومن ثم توقف الدوري لفترة 

أنفاسها  الــفــرق  تلتقط  حتى 

وتعود الستئناف الدوري. 

 ومـــــن بـــيـــن الــمــقــتــرحــات 

الــــمــــطــــروحــــة مــــنــــح الــــفــــرق 

الحالي،  الموسم  بعد  الــراحــة 

وبدء الموسم الكروي الجديد 

في  سبتمبر  منتصف   ٢٠٢١

الــمــوعــد الــُمــحــّدد والــمــقــتــرح، 

فريقي  مــبــاريــات  تــأجــيــل  مــع 

انتهاء  لحين  والــســد  الــدحــيــل 

مشوارهما بدوري األبطال. 

 وهـــنـــاك مــقــتــرح بــتــأجــيــل 

الدوري حتى منتصف أكتوبر 
العنابي  مباراتي  انتهاء  لحين 
مـــــع الـــهـــنـــد وبــــنــــجــــالديــــش ، 
الصعب  مــن  الــُمــقــتــرح  وهــــذا 
تنفيذه لتأخر انطالقة موسم 
وجــــود  مــــع   ،٢٠٢١ ودوري 
ضغط في الروزنامة الجديدة 
كورونا  فيروس  تفشي  بسبب 
الــمــوســم الــحــالــي مــا أثــر على 
عـــــدد كــبــيــر مــــن الـــبـــطـــوالت 
ســــــواء الـــدولـــيـــة والـــــقـــــارة أو 
تأجلت  حيث  المحلية،  حتى 
الـــمـــراحـــل الــنــهــائــيــة لــبــطــولــة 
كـــــأس األمــــيــــر الـــمـــفـــدى إلـــى 

موسم ٢٠٢١.
ُمــطــالــبــة  الــلــجــنــة  أن  كــمــا   
بإنهاء الموسم في وقت مبكر 
من أجل منح العنابي الفرصة 
لـــلـــراحـــة واالســــتــــعــــداد أيـــًضـــا 
 ٢٠٢١ أمــريــكــا  لــكــوبــا  الــجــيــد 
إلى  يوليو   ١١ من  تقام  والتي 

١١ يوليو العام المقبل.
هــنــاك  أن  الــــمــــؤكــــد  مــــن   
مقترحات أخرى لدى اللجنة 
ولـــدى أعــضــائــهــا مــثــل ضغط 
جـــــــوالت الـــــــــــدوري، وســــوف 
يـــتـــطـــّرقـــون إلـــــى مــنــاقــشــتــهــا 
تتضح  أن  بــعــد  االجــتــمــاع  فــي 
الــرؤيــة أكــثــر وأكــثــر، خاصة 
العنابي  بروزنامة  يتعلق  فيما 
حـــيـــث اليــــــزال األمـــــل يــــراود 
مـــدربـــه اإلســـبـــانـــي فــيــلــيــكــس 
ســانــشــيــز فـــي خــــوض مــبــاراة 
مطلع  وديــتــيــن  مــبــاراتــيــن  أو 
الهند  للقاء  استعداًدا  سبتمبر 

وبنجالديش.

ــر   ــوب ــت أك إلــــى  الــتــأجــيــل  أو  ــر  ــمــب ــت ســب أول  ـــة  ـــداي ـــب ال ــــرزهــــا  أب ــة  ــب صــع أخـــــرى  ــــارات  خــــي  

 الــــريــان يستقبـــــل إيـــلدر   

الدوحة - [: 

التدريبية  الورشة  فعاليات  انطلقت   
التطوير  إدارة  تقيمها  التي  للمدربين 
ـــتـــي تــســتــمــر حتى  ـــكـــرة وال بـــاتـــحـــاد ال
تطبيق  عــبــر  الـــجـــاري  الــشــهــر  مــن   ٢٢
المدّربين  من  واسعة  بمشاركة  زووم 
إلــى  الــعــربــيــة  الــــدول  وبــعــض  بالخليج 

جانب المدربين بدولة قطر. 
 واســــتــــهــــل فـــهـــد ثــــانــــي فـــعـــالـــيـــات 
المدربين  بالسادة  بالترحيب  الورشة 
أن  إلــى  مشيُرا  بــالــورشــة،  المشاركين 
إدارة التطوير أتاحت الفرصة للجميع 
القّيمة  الــُمــحــاضــرات  مــن  لــالســتــفــادة 
للورشة، كما رّحب بهاني بالن الرئيس 
قطر  نجوم  دوري  لمؤسسة  التنفيذي 
الكرة  بــاتــحــاد  الــحــكــام  لجنة  ورئــيــس 
الُمحاضرة  ُمتابعة  على  حــرص  الــذي 
والترحيب  الورشة  الفتتاح  االفتتاحية 
هاني  وقال  فيها.  الُمشاركين  بالسادة 
بن  حمد  الشيخ  ســعــادة  بــالن:«بــاســم 
خليفة بن أحمد آل ثاني رئيس االتحاد، 

والــــســــادة أعـــضـــاء الــمــكــتــب الــتــنــفــيــذي 

من  المشاركين  السادة  بجميع  أرّحــب 

العربية  والـــدول  العربي  الخليج  دول 

ودولــــة قــطــر بــالــورشــة الــتــي وضعت 

أسس نجاحها من خالل ١١ ُمحاضرة 

الكبير  الــعــدد  ويعكس  وفــّعــالــة،  قّيمة 

الورشة  نجاح  للُمحاضرة  للُمتابعين 

القطري  االتــحــاد  رؤيــة  صــواب  ويؤكد 

وإدارة التطوير بقيادة أخي الُمحاضر 

فـــهـــد ثــــانــــي». وأضـــــــاف «كــُمــحــاضــر 

وأهمية  بــضــرورة  أقــر  للحكام  دولــي 

في  الواقعية  وهو  الُمحاضرة  موضوع 

نرى  كورونا  جائحة  وبعد  القدم  كرة 

التغيير في كل شيء، وأخي فهد ثاني 

تطّرق إلى طريقة ٢٠-٨٠ التي تجعلك 

بسيط،  جزء  باستغالل  النتيجة  تقلب 

كما تغّيرت معايير اختيار الحّكام بناء 

على فهم كرة القدم». 

ـــمـــدرب  ال ـــانـــي -   واســـتـــهـــل فـــهـــد ث

والُمحاضر  القطري  للمنتخب  السابق 

بـــاالتـــحـــاد اآلســــيــــوي لـــكـــرة الــــقــــدم - 

الورشة بإلقائه ُمحاضرة تحت عنوان 

وأوضــح  الــقــدم»،  كــرة  فــي  «الواقعية 

منها  نــقــاط  عـــدة  تشمل  الــواقــعــيــة  أن 

نقاط  بــاســتــغــالل  أداء  أفــضــل  تحقيق 

الـــضـــعـــف والـــــقـــــوة وُمـــعـــالـــجـــة نــقــاط 

الـــضـــعـــف. وضـــــــرب بـــعـــض الـــنـــمـــاذج 

لــلــمــدربــيــن الــواقــعــيــيــن مــثــل مـــدرب 

على  اعتمد  الــذي  الفرنسي  المنتخب 

 ،٢٠١٨ بمونديال  الــُمــرتــدة  الهجمات 

فــــي ظــــل وجــــــود العـــــب ســـريـــع مــثــل 

المدربين  إلــى  إضافة  مبابي،  كيليان 

الــواقــعــيــة  تحقيق  فــي  أخــفــقــوا  الــذيــن 

يخدمون  ال  العبين  على  خطط  ببناء 

هــــذه الــخــطــط، مــثــل الـــمـــدرب الـــذي 

يعتمد على الكرات الطويلة التي تحتاج 

مع مهاجم مثل  مهاجًما قويًا وطويالً 

ميسي ال يتعدى طوله ١٧٠ سنتيمتًرا.  

وشّدد فهد ثاني على ضرورة التقييم 

كــرة  فــي  الــواقــعــيــة  لتحقيق  المستمر 

القدم، كما شّدد على ضرورة تحديد 

عمل  وخطة  للفريق  واقعية  أهـــداف 

فترة  خــالل  إليها  ليصل  المدرب  من 

ُمحّددة،    

 فهد ثاني يكشف جوانب «الواقعية في كرة القدم»
 من خالل محاضرته في افتتاح الورشة التدريبية للمدربين

متابعة - رجائي فتحي:

 تعادل العربي مع الخور 
الُمباراة  فــي   ١   /  ١ بنتيجة 
مساء  أُقــيــمــت  الــتــي  الــوديــة 
استعدادات  إطــار  في  أمس 
بطولة  الستئناف  الفريَقين 
ــــــــــــــدوري، حــــيــــث يــلــعــب  ال
الغرافة  فريق  أمام  العربي 
في الجولة الـ ١٨، في حين 
في  السد  أمام  الخور  يلعب 
هدَف  سّجل  الجولة.  نفس 
حين  فــي  الســوغــا،  العربي 
تياجو،  الخور  هدَف  سّجل 
وكــــانــــت الــــمــــبــــاراة بــمــثــابــة 
فـــرصـــة أمــــــام الـــمـــدّربـــيـــن 
لــالطــمــئــنــان عــلــى جــاهــزيــة 
الُمقبلة  للمرحلة  الالعبين 
والــمــهــمــة جـــداً فــي مــشــوار 
ـــــــــــــدوري، حــــيــــث يــســعــى  ال
الـــعـــربـــي لــــدخــــول الــمــربــع 
يسعى  حــيــن  فــي  الــذهــبــي، 
ـــــــخـــــــور لــــــلــــــهــــــروب مـــن  ال

ــبــاراة  ــُم الــهــبــوط. وكــانــت ال
تـــجـــربـــة ُمـــفـــيـــدة بــالــنــســبــة 
ُمباراة  وتعتبر  للفريَقين، 
للعربي  األولــى  هي  األمــس 

تــــوّقــــف  أن  مــــنــــذ  ـــــــــــــاً  وديً
الــــنــــشــــاط، وســـــــوف يــلــعــب 
وديـــــة ثـــانـــيـــة أمـــــام فــريــق 
يــولــيــو   ١٦ يــــوم  الــشــحــانــيــة 

بروفة  وستكون  الــجــاري، 
لقاء  قبل  للفريق  ختامية 
بالنسبة  جّداً  المهّم  الغرافة 

للعربي.

ً العــربي يتعــادل مــع الخــور إيجابيـا
 استعداداً الستئناف الدوري

مسعد:  - رمضان  متابعة 

 استقبل الريان العبه إيلدر ميميفيتش 

الــــذي وصـــل إلـــى الـــدوحـــة أمـــس األول 

تمهيًدا لالنضمام إلى فريق اليد بالنادي 

حــيــث كـــان قـــد أعــلــن فـــي وقـــت ســابــق 

لمدة  السابق  العنابي  جناح  مــع  تعاقده 

أربعة مواسم كالعب مواطن يُدافع عن 

ألوان الفريق بداية من الموسم القادم، 

اليد  فريق  إداري  أحمد  اهللا  عبد  وكــان 

بالريان في استقبال إيلدر لدى وصوله 

الدوحة وخضع الالعب للحجر الصحي 

البرتوكول  إجــراءات  وسيتبع  الفور  على 

الصحي قبل أن يبدأ الفحوصات تمهيًدا 

لــالنــضــمــام إلـــى تــدريــبــات الــفــريــق التي 

ينتظر  كــمــا  الــــقــــادم،  األســـبـــوع  تــنــطــلــق 

الريان وصول مدربه الجديد المقدوني 

زفــــونــــكــــو والـــمـــحـــتـــرفـــيـــن األوكـــــرانـــــي 

فـــالديـــســـالف والـــصـــربـــي نــيــنــاد خــالل 

الصفوف  لتكتمل  القادمة  القليلة  األيام 

ـــدوري.   ال إلــى  لــلــعــودة  التحضيرات  فــي 

ويُــحــســب لــجــهــاز الــيــد بــالــريــان تعاقده 

مونديال  فــي  منتخبنا  جــنــاح  إيــلــدر  مــع 

من  الــريــان  يستفيد  حيث   ،٢٠١٥ قطر 

صاحب  الالعب  بخدمات  الصفقة  هذه 

الــخــبــرة الــكــبــيــرة كــمــواطــن يــمــكــنــه أن 

للفريق  وقــويــة  حقيقية  إضــافــة  ــقــّدم  يُ

فـــي الـــمـــواســـم األربــــعــــة الــمــقــبــلــة وهــو 

ــســاعــد الــفــريــق فـــي تحقيق  مـــا ســـوف يُ

أهـــدافـــه وطــمــوحــاتــه بــالــمــنــافــســة على 

جميع األلــقــاب والــبــطــوالت، وذلــك بعد 

أن تــراجــع الـــريـــان نــســبــًيــا فــي الــســنــوات 

األخيرة،  
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تـــحـــدث أحـــمـــد األنـــصـــاري 

الـــمـــســـؤول اإلعــــالمــــي بــنــادي 

الــســد عـــن كــافــة األمـــــور الــتــي 

تـــشـــغـــل بـــــــال كـــــل الـــجـــمـــهـــور 

عــلــى أن ما  الـــســـداوي مـــؤكـــداً 

تـــــردد مــــؤخــــراً بـــشـــأن رحــيــل 

بعد  برشلونة  لتدريب  تشافي 

ليس  السد  مع  تعاقده  تجديد 

مؤكداً  الصحة،  من  أساس  له 

مع  عـــقـــده  جــــدد  تــشــافــي  أن 

ونحن  إضــافــي،  لموسم  السد 

في شهر يناير أعلنا أن هناك 

وفــــداً مــن بــرشــلــونــة تــفــاوض 

الوقت  في  ولكن  المدرب  مع 

شـــيء  أي  اليـــــوجـــــد  الــــحــــالــــي 

رسمي. 

وبــالــحــديــث عـــن الــالعــبــيــن 

ـــرفـــيـــن بــــعــــد رحـــيـــل  ـــمـــحـــت ال

جـــابـــي وفـــابـــيـــو قــــــال: جــابــي 

بانتهاء  مــعــه  الــعــالقــة  انــتــهــت 

بالنسبة  الــشــيء  ونــفــس  عــقــده 

نقص  لــديــنــا  واآلن  لــفــابــيــان 

الواضح  ومن  المحترفين  في 

أننا سنلعب باقي الدوري من 

المحترفين،  مــن  اثنين  غير 

وحــتــى لــو تــعــاقــدنــا مــع اثنين 

ليست  الــصــورة  فــإن  غيرهما 
تسجيلهما  بإمكانية  واضــحــة 
صفقة  أنهينا  فاذا  عدمها  من 
قبل بداية الدوري سنرى هل 

ممكن أن نسجله أم ال. 
ــنــســبــة لـــلـــتـــفـــاوض مــع  ــال وب
األنصاري  قــال  كــازوال  سانتي 
مـــن خـــالل حــــوار مــفــتــوح مع 
الــجــمــهــور عــلــى انــســتــجــرام: 
نـــتـــفـــاوض مــــع كـــــــازوال فــعــالً 
تشافي،  مــن  وإصــــرار  بطلب 
الـــــذي يـــؤكـــد أنــــه ســيــكــون له 
وضـــــــع كـــبـــيـــر مـــــع الــــفــــريــــق، 
وحــســب عــلــمــي الــمــفــاوضــات 
قــــاربــــت عـــلـــى االنـــتـــهـــاء وأن 
بينما  بــالــفــعــل،  وّقــــع  الـــالعـــب 
مصرحاً  ليس  الثاني  الــالعــب 

لي بالحديث عنه اآلن. 

وبسؤاله عن عودة الالعبين 

الـــمـــعـــاريـــن قــــــال: الـــالعـــبـــون 

الـــدوري  نهاية  مــع  الــمــعــارون 

ـــنـــادي بــعــدهــا  ـــل ســــيــــعــــودون ل

إعــارتــه  سيكمل  مــن  سنحدد 

ومــــن ســيــبــقــى.  وعــــن سبب 

رحيل حامد في الوقت الحالي 

حامد  يــكــمــل  أن  ــــا  أردن قــــال: 

له  كــان  أنــه  إال  الــــدوري  معنا 

إلى  يذهب  أنــه  تحترم  رغبة 

نـــاٍد آخــر ألنــه يــريــد أن يلعب 

أكــثــر، وفـــي الــفــتــرة األخــيــرة 

رأي أن بيدرو هو من استحوذ 

على الجهة اليمنى، ويرى أنه 

للجلوس  مــنــاســب  غــيــر  وقـــت 

على الدكة ونحن نشكره على 
كــل مــاقــدمــه طـــوال ٤ سنوات 

مع الفريق. 
وتــحــدث أحــمــد األنــصــاري 
عــن اإلصـــابـــات قـــائـــًال: حسن 
الركبة  في  مصاب  الهيدوس 
في  التقوية  مرحلة  فــي  وهــو 
ومحمد  المنتخب  مع  سبيتار 
يحتاج  بالضامة  مصاب  وعــد 
للعودة،  أيــضــاً  أسبوعين  إلــى 
أسد  على  إصابة  بخالف  هــذا 

وسالم الهاجري. 
وعـــن إمــكــانــيــة الــتــعــاقــد مع 
الريان  مــن  رحيله  بعد  تاباتا 
لضم  حالياً  نية  التوجد  قــال: 
شيء  أهــم  شخصياً  أنــا  تاباتا، 
ليس  والعمر  الالعب  مستوى 

له دور. 
وبــــالــــحــــديــــث عـــــن مــصــيــر 
هل  الفريق  مع  بكر  أبو  ياسر 
قـــال  ســـيـــغـــادر  أم  ســيــســتــمــر 
األنـــصـــاري: مــن الــمــمــكــن أن 
الفريق  بكر  أبــو  يــاســر  يــغــادر 
حامد  وضــع  نفس  فهو  أيــضــاً، 
الخمس  معنا  سيكمل  ولكنه 
مباريات المتبقية من الدوري 
على عكس حامد الذي رفض 

تكملة مباريات الموسم.

ــــعــــودون لــلــســد  ــــل الـــمـــعـــاريـــن ســــي ك
كازوال أحدث الصفقات والمحترف الثاني قريباً ..األنصاري:

اليوم وفي إطار تحضيراته للدوريبعد الراحة القصيرة التي حصل عليها الفريق 

األول  الـــفـــريـــق  يـــســـتـــأنـــف 
الغرافة  بــنــادي  الــقــدم  لــكــرة 
تدريباته مساء اليوم في إطار 
والقوية  الــجــادة  تحضيراته 
لـــخـــوض ثـــانـــي الـــمـــواجـــهـــات 
مع  فيها  يلتقي  والتي  الودية 
فــريــق الــريــان مــســاء بعد غد 
الفرعي  الملعب  على  االثنين 
هذه  وتشكل  الــفــهــود.  بقلعة 
الـــمـــبـــاراة ثـــانـــي الــمــواجــهــات 
ــــفــــهــــود ضـــمـــن  ــــل الــــــــوديــــــــة ل
تـــحـــضـــيـــراتـــهـــم الســـتـــئـــنـــاف 
 ،QNB مسابقة دوري نجوم
وذلـــــك بــعــد خــــوض الـــوديـــة 
األولـــــــى أمــــــام األهــــلــــي قــبــل 
ـــتـــي انــتــهــت  ـــــام وال خــمــســة أي
بنتيجة  الــفــريــقــيــن  بــتــعــادل 
المباراة  تكون  أن  على   ،٢/ ٢
أمام  واألخيرة  الثالثة  الودية 
الخميس  مــســاء  قــطــر  فــريــق 
ـــمـــقـــبـــل. وكــــــــان الـــصـــربـــي  ال
سالفيسا يوكانوفيتش مدرب 

الفهود قد منح العبي فريقه 

التدريبات  مــن  سلبية  راحــة 

أمـــــس الــجــمــعــة إلعــطــائــهــم 

فرصة اللتقاط األنفاس قبل 

التي  الــريــان  لــوديــة  التجهيز 

أهم  الفني  الجهاز  يعتبرها 

المحطات التي تجهز الفريق 

الستئناف مباريات الدوري.

ورغـــم أن جــهــاز الــغــرافــة 

ـــاراة  ـــفـــق عـــلـــى خـــــوض مـــب ات

ودية ثالثة وأخيرة مساء يوم 

فريق  أمــام  المقبل  الخميس 

قطر، إال أن كافة المؤشرات 

يـــوكـــانـــوفـــيـــتـــش  أن  تـــــؤكـــــد 

ســيــخــوض هــــذه الــمــواجــهــة 

باعتبار  الثاني  الصف  بالعبي 

يخوض  أن  الصعب  مــن  أنــه 

غضون  في  متتاليين  لقائين 

ثــالثــة أيـــام خــاصــة فــي هــذه 

ـــتـــي تـــرتـــفـــع فــيــهــا  الـــفـــتـــرة ال

والرطوبة  الــحــرارة  درجـــات 

بشكل واضح.

الدحيل  بنادي  الكرة  فريق  يخوض 
فريق  أمــام  األولـــى  التجريبية  مباراته 
نادي قطر في الساعة السابعة من مساء 
اليوم على الملعب الفرعي لنادي قطر 
وذلــك فــي إطــار اســتــعــدادات الفريقين 
المتبقية  الخمس  الجوالت  إلــى  للعودة 
مــــن بـــطـــولـــة الــــــــــدوري حـــيـــث يــلــتــقــي 
صالل  أم  مــع   ١٨ االســبــوع  فــي  الدحيل 
مع  نفسه  األسبوع  في  قطر  يلعب  فيما 
الـــريـــان.. وتــمــثــل مــبــاراة الــيــوم أهمية 
كــبــيــرة لــلــدحــيــل كــونــهــا الـــوديـــة األولـــى 
لــلــفــريــق مــنــذ بـــدايـــة الــتــوقــف الــطــويــل 
بسبب جائحة كورونا، وبالتالي ستكون 
الركراكي  وليد  الفريق  لمدرب  فرصة 
لالعبين  الفنية  الحالة  على  لالطمئنان 
بــشــكــل خــــاص والـــفـــريـــق بــشــكــل عـــام، 
ويتوقع أن يستغل اللقاء الختبار العبيه 
في هذا التوقيت المهم قبل العودة إلى 
الالعبين  السيما  الرسمية  الــمــبــاريــات 
اإلصــابــة،  بسبب  الغياب  مــن  العائدين 
تحقيق  جــاهــداً  الــمــدرب  سيحاول  كما 
أكبر الفوائد منها على جميع المستويات. 

يوم  الــدحــيــل  يلعب  أن  المنتظر  ومــن 
له  األخــيــرة  الــوديــة  الــجــاري  الشهر   ١٨
الــدرجــة  فــرق  أحــد  الخريطيات  أمـــام 
الــثــانــيــة وذلـــــك لــلــوقــوف عــلــى الــشــكــل 
النهائي للفريق وقدرته في العودة إلى 
المباريات الرسمية والتي تنتظره فيها 
الحفاظ  أجــل  مــن  سهلة  ليست  مهمة 

على تصدره قمة الترتيب 

واالقــتــراب خــطــوة تلو األخـــرى لحسم 
اللقب وتحقيق الدرع السابع في تاريخه 
الفريق  فــي  الجميع  لــه  يسعى  مــا  وهــو 
المتبقية  الخمسة  األســابــيــع  خــالل  مــن 
مــن الــمــوســم ولكنهم فــي الــوقــت ذاتــه 
الريان  من  خاصة  المفاجآت  يخشون 

أقرب المنافسين لهم على اللقب.

الدحــيل يختبر العبيه في وديـة قطرالغرافة يستأنف تدريباته استعداداً لودية الريان  

أحمد األنصاري

متابعة - حسام نبوي:

ً ــر صــحــيــح تــمــامــا ــي ــد عــقــده غ ــجــدي ــعــد ت ــي ب ــشــاف تــابــاتــارحــيــل ت فـــي  نــفــكــر  وال  مــعــنــا  ــوســم  ــم ال تــكــمــلــة  ـــض  رف ــد  ــام ح
ــــــحــــــدد مـــــوقـــــفـــــه ــــــت ــــــــمــــــــوســــــــم بـــــــعـــــــدهـــــــا ســــــي ــــــة ال ــــــاي ــــــه ــــــن ـــــر ل ـــــم ـــــت ـــــس ـــــــــــــو بـــــــكـــــــر م أب

متابعة - رمضان مسعد:  متابعة - صابر الغراوي:

األهلي  بالنادي  الطبي  الجهاز  يسابق 

الــوقــت مــن أجـــل تــجــهــيــز نــبــيــل الــزهــر 

تعرض  التي  اإلصابة  من  الفريق  قائد 

لــهــا قــبــل مـــبـــاراة فــريــقــه الـــوديـــة أمـــام 

أمس  أول  أقيمت  والــتــي  الــريــان  فريق 

حيث   (١-٢) بنتيجة  الفريق  وخسرها 

يعاني الالعب من إصابة خفيفة نتيجة 

الجهد الكبير الذي يبذله في التدريبات 

مــع الــفــريــق. ويــأمــل الــجــهــاز الــفــنــي أن 

يــعــود الــالعــب ســريــعــاً والــمــشــاركــة في 

ــمــبــاراة الـــوديـــة األخـــيـــرة أمـــام فريق  ال

الخور والتي ستقام يوم الجمعة المقبل 

الفريق  مــبــاراة  مــن  أســبــوع  قبل  وذلــك 

بـــالـــدوري أمــــام فــريــق الــشــحــانــيــة في 

والتي  الدوري  بطولة  من   ١٨ الـ  الجولة 

الفريق  مــشــوار  فــي  زجــاجــة  عنق  تمثل 

بــالــبــطــولــة مــا بــيــن الـــذهـــاب نــحــو فــرق 

المقدمة في حالة الفوز بها أو الدخول 

في دائرة الخطر لو خرج خاسراً منها.

مــــن نـــاحـــيـــة أخــــــرى لــقــيــت تــجــربــة 

الــريــان الــوديــة ارتــيــاحــاً لـــدى الــمــدرب 

خسرها  الــفــريــق  أن  فــرغــم   .. نــيــبــوشــا 

بالمستوى  سعيد  أنـــه  إال   ١-٢ بنتيجة 

الــــذي ظــهــر عــلــيــه الـــالعـــبـــون فـــي هــذه 

الـــمـــبـــاراة وخـــاصـــة أنــهــا لــعــبــت عــلــى ٤ 

أشــــواط كــل شـــوط ٢٠ دقــيــقــة وأشـــرك 

خاللها المدرب كل العبيه في محاولة 

أن  قبل  الجميع  على  لالطمئنان  منه 

الخور  أمــام  األخــيــرة  التجربة  يخوض 

نهائية  بــروفــة  بــمــثــابــة  ســتــكــون  والــتــي 

للفريق قبل استئناف الدوري. 

الثانية  المشاركة  الــمــبــاراة  وشــهــدت 

أحمد  األهــلــي  فــي  الــجــديــد  للمحترف 

ـــعـــكـــايـــشـــي مـــــع وجــــــــود أيـــــضـــــاً ابـــيـــل  ال

هيرنانديز وشين لوري.

تدريباته  الفريق  يــواصــل  وســوف   

الالعبين  جميع  بمشاركة  اليومية 

والــــتــــي يــــحــــاول خـــاللـــهـــا الـــمـــدرب 

الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى كــيــفــيــة مـــواجـــهـــة 

الــشــحــانــيــة الســيــمــا وأنـــهـــا أخــطــر 

الصعب  الوضع  ظل  في  المواجهات 

لفريق الشحانية في جدول الترتيب 

ألنه  بالهبوط  بقوة  مهدد  إنــه  حيث 

يــحــتــل الـــمـــركـــز األخـــيـــر بــرصــيــد ١٠ 

نــقــاط ويـــريـــد أن يــحــســن وضــعــه من 

خالل البحث عن طوق نجاة.

نيبوشــا مطمئن لتجــربة األهـلي أمام الريان 
محاوالت لتجهيز المصاب نبيل الزهر 

على تصدره قمة الترتيب مستويات. 

ن 

متابعة – رجائي فتحي: 
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 نفى ما ذكرته بعض المواقع السورية بالرحيل

ــبــحــث عـــن األفــضــل ــــان وي ـــرة فـــي أم ـــوك  ال
تكشف حسابات وأوراق األندية قبل الجوالت الحاسمة للدوري (٦-١٢)

ــــــادم ــــــق ــــه ال ــــم ــــل ـــــــع األقــــــــــــويــــــــــــاء.. والـــــــمـــــــربـــــــع ح ــــــان الــــــبــــــقــــــاء م ــــــم ـــــــي ض ـــــجـــــح ف الــــــفــــــريــــــق ن

مركزه  في  الوكرة  ظّل  لو 

الــــســــابــــع الــــحــــالــــي بــــجــــدول 

 ،QNB نجوم  دوري  ترتيب 

ـــق  فـــــإنـــــه ســــيــــكــــون قــــــد حـــّق

نــجــاًحــا كــبــيــًرا، ولـــو اســتــطــاع 

الخمس  الــجــوالت  خــالل  مــن 

الــُمــتــبــقــيــة تــحــســيــن تــرتــيــبــه، 

فـــــإّن الـــنـــجـــاح ســيــكــون أكــبــر 

أّن  ذلك  في  والسبب  وأكبر، 

أبــطــال  أحــد   - األزرق  الــمــوج 

عــانــى  السابقين-  الـــــــدوري 

بــشــكــل كــبــيــر فــــي الـــمـــواســـم 

الــــثــــالثــــة األخــــــيــــــرة، وشـــهـــد 

أزمات ومشاكل ال حصر لها 

هبوطه  إلــى   ٢٠١٧ فــي  أّدت 

لــلــدرجــة الــثــانــيــة، وتــســّبــبــت 

الدرجة  أنــديــة  مــع  بقائه  فــي 

متتالَيين  لموسَمين  الثانية 

حــتــى اســتــطــاع الــعــودة بــدايــة 

الحالي. الموسم 

تؤّكد  كــانــت  الــتــوّقــعــات  كــل 

كــثــيــًرا  ــعــانــي  ســُي الــفــريــق  أن 

للعب  الــعــودة  بعد   ٢٠٢٠ فــي 

طبيعّي  أمر  وهو  الكبار،  مع 

ــره بــاالبــتــعــاد مــوســَمــيــن  ــتــأّث ل

الــدرجــة  دوري  فــي  كــامــلــيــن 

كبيٍر  عـــدٍد  ولــرحــيــل  الــثــانــيــة 

مــــــن نـــــجـــــومـــــه، وهــــــــو أمــــر 

فريق  كل  له  تعّرض  طبيعّي 

هــبــط إلــــى الــــدرجــــة الــثــانــيــة 

مــثــل قـــطـــر، ولــــم يـــنـــُج مــنــه 

ســوى الــريــان الـــذي عــاد من 

الـــدرجـــة الــثــانــيــة فـــي مــوســم 

تــحــقــيــق  واســــتــــطــــاع   ٢٠١٦

ــالــدوري  الــمــفــاجــأة والـــفـــوز ب

بعد غياب أكثر من ٢٠ عاًما.

والوكرة كان وال يزال من 

اعتادت  التي  الكبيرة  الفرق 

التواجد  وعلى  الُمنافسة  على 

الفرق  من  وهو  الكبار،  بين 

الــتــي حــّقــقــت لــقــب الــــدوري 

ــعــّل تـــواجـــده في  ــيــن، ول مــّرتَ

اآلن  حـــتـــى  الـــســـابـــع  الـــمـــركـــز 

يــؤّكــد هــذه الــمــقــولــة، ويــؤّكــد 

قــادٌر  األزرق  الــمــوج  على  أّن 

الطبيعّي. لمكانه  العودة  على 

وجد الموج األزرق صعوبة 

انطالق  ومع  األمر  بداية  في 

وسقط   ،QNB نجوم  دوري 

برباعية  األولـــى  الــجــولــة  فــي 

اللقب،  حــامــل  الــزعــيــم  أمــام 

لـــكـــنـــه اســــتــــطــــاع الـــتـــمـــاســـك 

تحقيق  نحو  قــدًمــا  والــمــضــي 

واالنتصارات. الجيدة  النتائج 

اآلن  حتى  مشواره  وخالل 

٥ انــتــصــارات  ـــوكـــرة  ال حـــّقـــق 

 ٧ وخسر  مثلها  فــي  وتــعــادل 

هدًفا،   ٢٤ وسّجل  مباريات، 

مرًة.  ٢٧ شباُكه  واهتزت 

األرقـــــام  هــــذه  أّن  ورغـــــم 

ال تــلــيــق بــفــريــق كــبــيــر مــثــل 

دائًما  نًدا  يعتبر  الذي  الوكرة 

ومــقــارنــة  أنـــهـــا  إال  لــلــكــبــار، 

الــكــبــار  دوري  عــن  بــابــتــعــاده 

جيدة،  تعتبر  موسَمين  لمدة 

وكـــمـــا ذكـــرنـــا فـــإنـــه لـــو نــجــح 

في  جيدة  نتائج  تحقيق  فــي 

الــــجــــوالت األخــــيــــرة فــســوف 

يــتــحــســن تــرتــيــبــه، وبــالــتــالــي 

أّول  في  نجاحه  من  يضاعف 

 QNB نجوم  بــدوري  موسم 

بـــعـــد الــــعــــودة إلــــيــــه، خــاصــة 

االعـــتـــبـــار  فـــــي  وضـــعـــنـــا  إذا 

أنــــه أعـــــاد بـــنـــاء الـــفـــريـــق مــن 

جـــديـــد واعـــتـــمـــد عـــلـــى عــــدٍد 

مـــن الــــوجــــوه الـــشـــابـــة، حــتــى 

مــبــاراة  أول  فــي  أشـــرك  أنـــه 

لــــه بـــــالـــــدوري وأمـــــــام الــســد 

٤ من العناصر  حامل اللقب، 

الــجــديــدة ومــن العــبــي تحت 

اهللا،  مال  علي  هم  سنة،   ٢٣

ومــحــمــد وعــد - قــبــل عــودتــه 

 - السد  لناديه  الماضي  يناير 

سهيل،  وأحمد  منير،  وخالد 

العبين   ٦ إلــى  الــعــدد  وارتــفــع 

محمد  ُمــشــاركــة  بــعــد  شــبــاب 

علوي  وعــادل  الرحمن،  عبد 

الثاني. الشوط  في 

ويــمــلــك الـــوكـــرة حــظــوًظــا 

ضــئــيــلــًة لــلــغــايــة مــن الــنــاحــيــة 

المنافسة  أجل  من  الحسابية 

عــلــى الــمــربــع الــذهــبــي، حيث 

الـــفـــارق بــيــنــه وبــيــن الــغــرافــة 

ورغــم  نــقــاط،   ٩ اآلن  الــرابــع 

الوكرة  على  الصعب  من  أنه 

أّن  إال  الــمــربــع  إلـــى  الـــوصـــول 

الهدف  يبقى  ترتيبه  تحسين 

ـــــجـــــَوالت  ـــــه فـــــي ال ـــــر ل األكـــــب

األخــيــرة مــن ُعــمــر الـــدوري، 

ـــا له  والـــــذي قـــد يـــكـــون دافـــًع

في  الكبار  مرّبع  إلــى  للعودة 

القادم. الموسم 

كـــان لــتــوّلــي اإلســبــانــي مــاركــو لــوبــيــز تــدريــب الــوكــرة 
موقف  تعديل  في  األثــر  أكبر  الماضي  الموسم  منذ 

الثانية  الدرجة  بــدوري  الفوز  إلى  وقيادته  الفريق 
لإلدارة  ويُحسب  الكبار.  دوري  إلى  عودته  وإلى 
الوكراوية قراُرها باستمرار ماركو لوبيز الموسم 
دوري  إلى  الصعود  بعد  للفريق  وقيادته  الحالي 
نجح  لــوبــيــز  إّن  الـــقـــول  ويــمــكــن   .QNB نــجــوم 

الكبار  مــجــاراة  فــي  ونــجــح  الصعبة،  الَمهمة  فــي 
والتصّدي لهم وتحقيق عدٍد من االنتصارات.

لــعــّل مــن الــــدروس الــُمــســتــفــادة للوكرة 
ـــتـــي ســاهــمــت في  فـــي هــــذا الـــمـــوســـم وال
تقديمه ُمستويات ونتائج طيبة، استعادته 
سعود  السيما  السابقين،  وأبناءه  عناصره 
ـــمـــرمـــى، بــــل ودعــــم  الـــخـــاطـــر حــــــارس ال
صفوف الفريق بعدٍد من الوجوه الجديدة.

ك الوكرة بنجومه وعدم  وسيكون تمسُّ
في  الــنــجــاح  أســبــاب  أحــد  فيهم  التفريط 

للعودة  السليم  والطريق  الجديد،  الموسم 
الوكرة  ويعتبر  لــه.  الطبيعي  المكان  إلــى 
مــن أكــثــر الــفــرق الــتــي فــّرطــت فــي عــدٍد 
الذين  الشباب  خاصًة  نجومها،  من  كبير 
انتقلوا ألندية أخرى، وتألقوا فيها وحّققوا 
الموج  تــأّثــر  بينما  كبيرة،  إنــجــازات  معها 
بالهبوط  غالًيا  الثمن  ودفع  سلبًيا  األزرق 

والبقاء موسَمين بالدرجة الثانية.

الفرق  مــن  الــوكــرُة  يعتبُر 
ــــتــــي جــــــــــّددت صــــفــــوَف  ال

ُمــحــتــرفــيــهــا بــالــكــامــل 
بـــــعـــــد صـــــــعـــــــوده هـــــذا 
دوري  إلـــــى  الـــمـــوســـم 
 ،QNB نــــــــــــجــــــــــــوم 
حــــيــــث تــــعــــاقــــد مــــــع ٥ 

مــحــتــرفــيــن جــــدد، هــم: 
(بــرازيــلــّي)،  أوفيني  برونو 

وكريستيان  سانشيز،  أيسايس 
ســيــبــالــوس (إســـبـــانـــّيـــان) ومــحــمــد بن 

وبرز  (مالي).  وكوليبالي  (جزائري)،  يطو 
الــُمــحــتــرفــون بــشــكــل جــّيــد خــاصــة محمد 
كُمهاجم  أثبت كفاءة كبيرة  الذي  يطو  بن 

وهّداف، بتسجيله العديَد من 
األهــــداف، وهــو مــا جعله 
الــدوري  هّدافي  خامس 
بـــرصـــيـــد  اآلن  حــــتــــى 
١٠ أهــــداف. وتــعــّرض 
بعض ُمحترفي الوكرة 
لـــــإلصـــــابـــــة وتـــســـبـــبـــت 
فـــــي ابــــتــــعــــادهــــم فـــتـــرًة 
كريستيان  السيما  طويلة 
سيبالوس الذي اضطر لالبتعاد 
مؤقتًا، حيث تعاقد ناديه مع الجزائري 
ـــيـــاس بــلــحــســانــي. وســـيـــعـــود كــريــســتــيــان  إل
سيبالوس إلى صفوف الفريق مع استئناف 

الدوري النتهاء عقد بلحساني.

صعبة  ُمـــواجـــهـــات  الــــوكــــرة  تــنــتــظــر  ال   
عمر  مــن  الُمتبقية  الخمس  الــجــوالت  فــي 
ـــــدوري، لــكــن تــنــتــظــره أيــًضــا ُمــواجــهــات  ال
ــنــافــســيــه بــمــنــطــقــة  أصـــعـــب مــــع أقــــــرب ُم
السادس،  السيلية  السيما  واألمــان،  الوسط 
الثامن.  األهلي  وأيًضا  الخامس،  والعربي 
مع  قوية  بُمواجهة  مــشــواَره  الــوكــرة  ويــبــدأ 

السيلية في الجولة الثامنة عشرة، وبعدها 
ـــمـــهـــّدد بــالــهــبــوط  ســيــصــطــدم بـــالـــخـــور ال
العربي  مــع  ثــم  عــشــرة،  التاسعة  بالجولة 
ــالــجــولــة الـــعـــشـــريـــن، واألهــــلــــي بــالــجــولــة  ب
الــحــاديــة والــعــشــريــن، وأخـــيـــًرا مــع الــريــان 
الــمــنــافــس عــلــى الــــدرع فــي الــجــولــة الثانية 

والعشرين.

 لوبــيز ومضـــاعــفــة اإلنجــــاز

التمّسك بالنجوم .. طريق النجاح

 تجــديد صـــفوف المحـترفــين

 مواجهات صعبة مع أقرب منافسيه

متابعة – بالل قناوي :

ــه الطبيعي ــه للعــودة لمكان ــات التــي تؤهل المــوج األزرق يملــك اإلمكان

لــوكــرة 
وقف
ة

ر 

الفرق 
وَف
ل

م: 
ــّي)، 

ريستيان

وهّداف
األه
خ

ف
طو

سيبالوس

في مباراة من أربعة أشواط

حــســم الـــتـــعـــادُل اإليــجــابــيُّ 
ُمباراة  نتيجَة  لهدف  بهدف 
الــــوديــــة،  صـــــالل  وأّم  الـــســـد 
والــــتــــي أقـــيـــمـــت أمـــــس عــلــى 
ملعب نـــادي الــســد فــي إطــار 
ـــيـــن  ـــَق ـــفـــري ــــــعــــــدادات ال اســــــت
الستكمال ُمباريات الدوري. 
وكـــــــــــان الــــــســــــد قـــــــد بـــــدأ 
يونيو  منتصف  تــحــضــيــراتــه 
التوّقف  فــتــرة  بعد  الــمــاضــي 
بسبب كورونا، على أن يُواجه 
الــزعــيــم فـــريـــَق الــشــمــال في 
يوم  الثانية  الــوديــة  الــُمــبــاراة 

السبت المقبل.
وبدأ السد الُمباراَة بتشكيل 
ضّم سعد الدوسري لحراسة 
الــمــرمــى، وخــوخــي بــوعــالم، 

وطــــــارق ســـلـــمـــان، وبـــيـــدرو 
ــــاســــر أبـــوبـــكـــر  مـــيـــجـــيـــل، وي
فــــي خــــط الـــــدفـــــاع، ويـــونـــغ، 
وعبدالعزيز األنصاري، ونام 
تـــاي فـــي الـــوســـط، والــثــالثــي 
الـــهـــجـــومـــي أكـــــــرم عــفــيــف، 
ـــــغـــــداد  ـــــي، وب وهــــــاشــــــم عـــــل
بــونــجــاح. ونــزل مــن الــبــدالء، 
مـــشـــعـــل بــــــرشــــــم، وحــــســــام 
إسماعيل،  وعــبــداهللا  كــمــال، 
وطـــــــــالل بـــــــهـــــــزاد، وأيـــــــوب 
طــارق،  ومصطفى  مشهور، 
ورامــــــــــي ســــهــــيــــل، وســــعــــود 
النصر، ولعبت الُمباراة من ٤ 
أشواط، ونجح بغداد بونجاح 
في التقّدم للسد في الدقيقة 
نــاصــر  يـــحـــرز  أن  قــبــل   ،٤٠
الــنــصــر هــــدَف الــتــعــادل ألّم 

صالل في الدقيقة ٦٨.

ً تعـــــادل الســــد وأّم صــــــالل وديــا

ترتيب الوكرة قبل الجوالت الحاسمة للدوري
الترتيبنقاطأهدافهزيمةتعادلفوزلعب

صافيعليهله

٧   ١٩-١٧٥٥٧٢٤٢٧٣

الُمباريات الُمتبقية للوكرة
التوقيتالملعبالمباراةالجولةالتاريخ

١٦:٤٥الجنوبالوكرة - السيلية١٨ ٢٦ يوليو

١٦:٣٠الجنوبالخور - الوكرة٢١٩ أغسطس

١٨:٤٥السدالوكرة - العربي٨٢٠ أغسطس

-يحدد الحقًااألهلي - الوكرة١٣٢١و١٤و١٥ أغسطس

-يحدد الحقًاالوكرة - الريان٢٠٢٢و٢١و٢٢ أغسطس

المواس يُبدي رغبته في البقاء مع أّم صــالل
متابعة - حسام نبوي 

متابعة – أحمد سليم:

أبدى المحترُف السورّي محمود المواس  

مع  االستمرار  في  رغبته  صالل  أّم  العب 

وذلك   ، القادمة  الفترة  في  برزان  صقور 

التواصل  مواقع  بعُض  نشرته  ما  على  رًدا 

الالعب االستمراَر  رفض  حول  االجتماعّي 

مـــع الـــفـــريـــق، بــعــدمــا ذكـــــرت أنــــه رفـــَض 

لالنتقال  ليّتجه  مــواســم   ٣ لــمــدة  التوقيع 

لــنــاٍد آخــر نــهــايــة الــمــوســم الــجــاري. وكــان 

المواس قد شارك في الُمباراة الودية أمام 

السد أمس استعداًدا لتحضريات الفريَقين 

صحة  ال  أنــه  مــؤكــًدا  ــــدوري،  ال الستئناف 

لــمــا تــداولــتــه بــعــض الــمــواقــع حـــول رحيله 

جلسة  عقد  قد  الالعب  وكان  الفريق.  عن 

أم  بنادي  الرياضي  المدير  أمين  علي  مع 

نافًيا  االستمرار  في  رغبته  وأبــدى  صالل 

ما تّم نشره في بعض المواقع السورّية.
ويـــعـــّد الـــمـــواس أحـــد أعـــمـــدة فــريــق أم 
الُمحترفين  أبــرز  وأحــد  األساسّية  صــالل 
كثيًرا  الــفــريــق  عليه  ويــعــّول  ــــدوري  ال فــي 
أجل  مــن  المقبلة  الخمس  الُمباريات  فــي 
مع  بـــالـــدوري  الــبــقــاء  فــي  الــهــدف  تحقيق 
الكبار، وكان رئيس النادي الّشيخ حمد بن 
مؤّخًرا  لـ [  صّرح  قد  ثاني  آل  ناصر 
بــاســتــمــرار الـــمـــواس والــــمــــدّرب الــمــغــربــي 
عزيز بن عسكر مع الفريق، مشيًرا إلى أّنه 
سيكون هناك تقييم لالعبين الُمحترفين 
في نهاية الدوري، وسيتّم تحديُد الالعبين 

المستمّرين مع الفريق في نهاية الدوري.

وكـــــــان الـــــمـــــواس قــــد وّقـــــــع عـــلـــى عــقــد 

اســـتـــمـــراره مـــع الــفــريــق لــنــهــايــة الــمــوســم 

ــتــظــار حــســم كـــاّفـــة األمــــور  الــحــالــي فـــي ان

الستمرار الالعب في الفترة الُمقبلة.
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مـــــــبـــــــاراة    ١٠٢ فــــــــي  الـــــــــــــــــدوري  أنــــــــديــــــــة  مــــــــع  ــــــم  ــــــاه ــــــرم م عــــــــن  ـــــــــوا  ـــــــــع داف ـــــاً  ـــــم ـــــج ن  ٢١

ــجــدول  ال مــؤخــرة  فــي  صـــالل  وأم  الــشــحــانــيــة  تــضــع  ــل»  ــدي ــب ال ظــاهــرة «بــديــل 

جولتين  آخـــر  ــي  ف الــبــســاط  مــنــه  يسحب  نـــدى  ـــو  وأب الــعــربــي  ــع  م يــتــألــق  جــومــيــز 

ـــي» ـــف ـــك ــــة واألهــــــــلــــــــي وقــــــطــــــر رفــــــعــــــت شــــــعــــــار «حـــــــــــــارس واحـــــــــــد ي ــــي ــــل ــــي ــــس أنـــــــديـــــــة الــــــــريــــــــان وال

ـــرزان  ــور ب ــظــهــران مــع «بـــابـــا» فــي قــلــعــة صــق ـــزن ومــهــنــد نــعــيــم ي الــشــقــيــقــان ي

حراس دورينا.. بين تألق األمس وترقب الجوالت الخمس
جولة رقمية لـ تضع «نصف الفريق» تحت المجهر

كلود أمينمحمود أبو ندى  سعد الدوسريمحمد البكري

الغراوي: - صابر  متابعة 

مقولة  الفريق»..  نصُف  «الحارس 
شهيرة ارتبطت بحّراس المرمى منذ 
األعوام  وأّكدتها  القدم  كرة  نشأت  أْن 
األخـــيـــرة الــتــي شــهــدت هــــذا الــتــطــّور 
وُمستوى  عام  بشكل  اللعبة  في  الهائل 

الحراس بشكل خاّص.
و١٠٢  كاملة  جولة   ١٧ مدار  وعلى 
اآلن  حتى  أقيمت  التي  هــي   - مــبــاراة 
نــجــوم  دوري  مــســابــقــة  عــمــر  مـــن   -

في  الــمــرمــى  لـــحـــّراس  كــــان   ،QNB
في  مــهــٌم  دوٌر  الــــدوري  أنــديــة  جميع 
وعاشوا  تحققت،  التي  النتائج  جميع 
فكان  زمالئهم،  مع  واألتــراح  األفــراح 
انتصارات  في  مباشًرا  سببًا  معظمهم 
في  بعضهم  تسّبب  حين  في  فرقهم، 

السقوط في فّخ الخسائر.
المتبقية  الخمس  الجوالت  وخــالل 
على  للتأكيد  األساسي  الحارس  يسعى 
تفّوقه،  تأكيد  المتفّوق  ويريد  مكانته 
سلبياته،  عالج  عن  المخطئ  ويبحث 
قفاز  خطف  البديل  الحارس  ويحاول 

اإلجادة من زميله األساسّي.  

ّحارس واحد يكفي 

ومــنــذ أن انــطــلــق الــمــوســم الــحــالــي 

وحــتــى اآلن شــهــدت بــطــولــة الـــدوري 
مــشــاركــة ٢١ حـــارًســـا دفــعــة واحــــدة، 
فريق  كل  في  تقريبًا  حارَسين  بواقع 
لم  أنــديــة  أربــعــة  هــنــاك  أن  العلم  مــع 
تـــشـــرك ســـــوى حــــــارس واحــــــد فــقــط 
ـــديـــة  طـــــــوال هــــــذه الــــفــــتــــرة وهــــــي أن
وقطر  واألهــلــي،  والسيلية،  الــريــان، 
في  بديل  حــارس  أيَّ  تشرك  لــم  التي 
فهد  بـــتـــواجـــد  واكـــتـــفـــت  مــــبــــاراة،  أي 
بكر  أبــو  وخليفة  الرهيب،  مع  يونس 
مـــع الـــشـــواهـــيـــن، ورودريـــــجـــــوس مــع 
الــعــمــيــد، وجـــاســـم الــهــيــل مـــع الــمــلــك. 
وعــــلــــى الــــعــــكــــس تــــمــــاًمــــا مـــــن هــــذه 
األنــديــة األربــعــة كــان نــاديــا أم صالل 
في  األكبر  الرقم  صاحبَي  والشحانية 
اآلن،  حتى  الُمشاركين  الحراس  عدد 
حــيــث دفـــع كــل فــريــق مــنــهــمــا بثالثة 
أساسي  بين  ما  واحــدة  دفعة  حــّراس 
والمفارقة  الــبــديــل،  بــديــل  ثــم  وبــديــل 
يحتالن  تــحــديــًدا  الناديين  هــَذيــن  أن 
الــمــركــَزيــن األخــيــر وقــبــل األخــيــر في 

جدول ترتيب الدوري.
يــزن  الــثــالثــي  صــــالل  أّم  وأشـــــرك 
بابا  ثــم  نعيم  مهند  وشقيقه  نــعــيــم، 
خليفة  الــثــالثــي  تــبــادل  بينما  مــالــك، 
الــــــدوســــــري، وإبــــراهــــيــــم داريـــــــوش، 

ومـــحـــمـــد الـــبـــكـــري حــــراســــة مــرمــى 
فــريــق الــشــحــانــيــة. ومــحــمــد الــبــكــري 
من  الوحيد  الحارس  هو  كان  تحديًدا 
بين جميع الحّراس هذا الموسم الذي 
ــيــن ُمــخــتــلــَفــيــن وهــمــا  ــاديَ ظــهــر فـــي ن
الــشــحــانــيــة، والــدحــيــل، حــيــث لــعــب ٣ 
فيها  استقبل  الشحانية،  مع  مباريات 
مــع  مـــبـــاريـــات   ٣ ولـــعـــب  أهـــــــداف،   ٣

هدَفين. خاللها  استقبل  الدحيل 

٦ أندية  حارسان في 

ومــــا بـــيـــن األنــــديــــة الـــتـــي أشـــركـــت 
أشركت  التي  واألنــديــة  واحــًدا  حارًسا 
في  حارَسين  شاهدنا  حـــّراس،  ثالثة 
ستة  وعددها  األخــرى  األندية  جميع 
أندية  وهــي   - الــدوري  نصف   - أندية 
والعربي،  والغرافة،  والسد،  الدحيل، 

والخور. والوكرة 
فـــفـــي الـــدحـــيـــل لـــعـــب كـــلـــود أمــيــن 
البكري،  محمد  معه  ودخــل  أساسًيا 
وفــي الــســّد لــعــب ســعــد الــدوســري ١٦ 
لبديله  وحيدة  مباراة  مقابل  مباراة، 
مــشــعــل بـــرشـــم، وفــــي الـــغـــرافـــة لعب 
مباراة   ١٥ بــرهــان  قاسم 
بـــــمـــــفـــــرده ومـــحـــمـــد 
ــــــاراة  مــــنــــتــــصــــر مــــــب
واحــــــــــدة، وتـــقـــاســـم 

االثــنــان مــبــاراة أخـــرى، وفــي العربي 
كان جوميز متألًقا في ١٥ جولة، قبل 
البساط  نــدى  أبــو  محمود  يسحب  أن 
الوكرة  وفــي  جولتَين،  آخــر  فــي  منه 
١١ لــقــاء  لـــعـــب ســـعـــود الـــخـــاطـــر فــــي 
لحسن  مــبــاريــات   ٥ مقابل  بــمــفــرده، 
إدريس، فضًال عن تبادلهما المشاركة 
فــي الــجــولــة الــرابــعــة، وأخــيــًرا اكتفى 
الخور  مرمى  بحراسة  حمزة  رجــب 
في أول ٦ جوالت، قبل أن يتوّلى بابا 

جبريل المهمة في ١١ جولة.
وسّجل رودريجوس حارس األهلي 
سكنت  التي  األهــداف  من  رْقــم  أعلى 
مرماه، حيث استقبل ٢٩ هدًفا دفعة 
١٧ أســـبـــوًعـــا، وتــــاله في  واحـــــدة فـــي 
حارس  الدوسري  سعد  الثاني  المركز 
 ١٦ فــي  هــدًفــا   ٢٧ استقبل  الــذي  السد 
مشعل  بــديــلــه  كــــان  بــيــنــمــا  أســـبـــوًعـــا، 
باعتبار  األفضل  الرقم  صاحب  برشم 
٢١ حارًسا  أّنه الحارس الوحيد من الـ 
هــدف  أّي  شــبــاكــه  تستقبل  لــم  الــــذي 
- مـــع األخــــذ فـــي االعـــتـــبـــار أّنــــه لعب 

مـــبـــاراة واحــــدة - وتــــاله مــحــمــود أبــو 
ندى حارس العربي، ومحمد منتصر 
استقبل  وكــالهــمــا  الـــغـــرافـــة،  حــــارس 

هدًفا واحًدا في مباراتَين.

األهداف التي استقبلهاالدقائقعدد المبارياتالناديالحارس 

١٢٦٠١٢ ١٤ الدحيل      كلود أمين 

٣٢٧٠٢الدحيل   محمد البكري

١٤ ١٥٣٠ ١٧الريان      فهد يونس 

١٦١٤٤٠٢٧السد   سعد الدوسري  

٩٠٠ ١ السد     مشعل برشم 

١٤١٢٢٣ ١٦ الغرافة     قاسم برهان

٢١١٨١الغرافة   محمد منتصر

٢٣ ١٥١٣٥٠العربي        جوميز

  محمود أبو 
ندى

٢١٨٠١العربي 

١٧١٥٣٠٢٢ السيلية  خليفة أبو بكر 

١٢١٠٤٩٢١الوكرة   سعود الخاطر

٦٤٨١٦الوكرة   حسن إدريس

١٧١٥٣٠٢٩ األهلي     رودريجوس 

١٧١٥٣٠٢٢قطر      جاسم الهيل

٦٥٤٠١١الخور     رجب حمزة

١١٩٩٠١٦ الخور     بابا جبريل 

١٣١١٢٥٢٦أم صالل     يزن نعيم

٢١٨٠٦أم صالل      مهند نعيم

٣٢٢٥١ أم صالل      بابا مالك 

 خليفة 
الدوسري

٥٤٥٠١٤الشحانية 

 إبراهيم 
داريوش 

٩٨١٠٢٠ الشحانية

٣٢٧٠٣الشحانية    محمد البكري

أن  على  اتفقوا  الُمتابعين  جميع  كــان  إذا 
هذا الموسم كان استثنائًيا بالنسبة لحراس 
الفت  بشكل  تــأّلــقــوا  أّنــهــم  باعتبار  الــــدوري 
انطالقة  أعتاب  على  اآلن  أننا  وبما  للنظر، 
بطولة  منافسات  مــن  التكميلية  الــجــوالت 
ـــــــدوري، كــــان لـــــ[ الــريــاضــيــة هــذه  ال
حــراس  جميع  أرقـــام  فــي  السريعة  الــجــولــة 

الــمــرمــى خـــالل الــمــوســم الــحــالــي للتعرف 
رغم  والنجاح،  الفشل  مؤّشرات  بعض  على 
تكفي  ال  وحَدها  األرقــام  لغة  بــأّن  اعترافنا 
لــتــقــيــيــم العـــبـــي الـــكـــرة، وخـــاصـــة حــــّراس 
الــمــرمــى، ومـــع اإلشــــارة إلـــى الــــدور الــرائــع 
الذي بذله ُمدّربو الحّراس في جميع األندية 

للوصول إلى هذه الُمستويات المتميزة.

دور مهــــم للمـــدربيـــن

 جدول مشاركات حراس المرمى في الموسم الحالي

ز
جدول ترتيب الدوري.

يــزن الــثــالثــي  صــــالل  أّم  وأشـــــرك 
نــعــيــم
مــالــك
الــــــدو

مــشــعــل بـــرشـــم، وفــــي الـــغـــرافـــة لعب
راة
مـــد
راة
ســـم

مـــع -

مـــبـــار
ندى ح
حــــارس
هدًفا

يــزن الــثــالثــي  صــــالل  أم  شـــــرك 
بابا ثــم  نعيم  مهند  وشقيقه  م، 
خليفة الــثــالثــي  تــبــادل  بينما  ك، 
وســــــري، وإبــــراهــــيــــم داريـــــــوش،

مبا ١٥ بــرهــان  قاسم 
بـــــمـــــفـــــرده ومـــحـــم
ــــــا مــــنــــتــــصــــر مــــــب
واحــــــــــدة، وتـــقـــاس

 أم صالل ينافس قائمة المونديال تشعل الصراع
الحالي،  الشحانية في السلبية الموسم  منافسات  عمر  من  المتبقية  الفترة  تشّكل 

فضًال عن جميع منافسات الموسم المقبل مسرًحا لمنافسات 
حــراس  مــن  المتميزة  المجموعة  هـــذه  بــيــن  شــراســة  أكــثــر 
المرمى باعتبار أن الفرصة سانحة أمام معظمهم للتواجد 
ضــمــن الــقــائــمــة الــثــالثــيــة لــحــراس الــعــنــابــي الــمــشــاركــة في 
هائًال  حافًزا  البطولة  هــذه  وتشّكل   .٢٠٢٢ قطر  مونديال 
لجميع الـــحـــّراس ســــواء بــالــنــســبــة لــلــحــّراس الــمــتــواجــديــن 
سعد  رأســهــم  وعــلــى  حــالــًيــا،  الُمنتخب  ذمــة  فــي  بالفعل 

بالنسبة  أو  الــبــكــري  ومــحــمــد  أمــيــن،  وكــلــود  الــشــيــب، 
سعود  مثل  حالًيا  وابتعدوا  قبل  من  تــواجــدوا  للذين 

الحّراس  يخّص  فيما  أو  برهان،  وقاسم  الخاطر، 
الشباب الذين يبحثون عن فرصة مع العنابي مثل 

آخر  عــدٍد  عــن  بالطبع  فضًال  نــدى،  أبــو  محمود 
الجميُع  يعرف  الذين  الُمتمّيزين  الحراس  من 

الــرائــعــة،  والــبــدنــيــة  الفنية  قــدراتــهــم  حــجــَم 
ـــشـــاركـــوا مـــع أنــديــتــهــم في  ولــكــنــهــم لـــم يُ

الموسم الحالي.  

في  واحـــدة  دفــعــة  حـــّراس  ثــالثــة  إشـــراك  أّن  اعتبرنا  إذا 
موسم واحد يعتبر رقًما سلبًيا فإن فريَقي القاع أم صالل 
األهــداف  بمعدل  يتعّلق  ثانًيا  سلبًيا  رقًما  سجال  والشحانية 
نعيم  مهند  تصّدر  حيث  حّراسهما،  أحد  شباك  سكنت  التي 
في  أهــداف   ٣ بواقع  مرماه  في  تهديفي  معدل  أســوأ  قائمة 
وتاله  مباراتَين،  في  أهــداف  ستة  استقبل  ألنــه  مــبــاراة،  كل 
خليفة الدوسري حارس الشحانية الذي استقبل ١٤ هدًفا 
في خمس مباريات. أما فيما يخّص الدقائق التي لعبها 
كل حارس من هذه المجموعة، فتصدر الرباعي فهد 
وجاسم  ورودريـــجـــوس  بــكــر،  أبــو  وخليفة  يــونــس، 
لكل  دقيقة   ١٥٣٠ برصيد  القائمة  هــذه  الهيل 
مــنــهــم، وتـــالهـــم ســعــد الــــدوســــري بــرصــيــد 
برصيد  بــرهــان  قــاســم  ثــم  دقــيــقــة،   ١٤٤٠
١٤١٢ دقيقة، بينما كان مشعل برشم أقّل 
الحراس ُمشاركة من حيث الدقائق، حيث 

إنه شارك في ٩٠ دقيقة فقط.

فهد يونسفهد يونس
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يـــوفـــنـــتـــوس  ســــيــــكــــون   

حــامــل الــلــقــب والــُمــتــصــّدر 

أمــــــام االخـــتـــبـــار األصـــعـــب 

عــلــى اإلطــــالق فــي األمــتــار 

ـــمـــوســـم،  ـــــرة مـــــن ال األخـــــي

وذلــــــــك حــــيــــن يــســتــضــيــف 

المرحلة  في  اليوم  أتاالنتا 

٣٢ مــن الــــدوري اإليــطــالــي 

لكرة القدم.
اليوم  المرحلة  وتفتتح   
بــــلــــقــــاء التــــســــيــــو وضـــيـــفـــه 
مباراة  في  الثامن  ساسولو 
الــمــدرب  لــفــريــق  مصيرية 

سيموني إينزاجي.

«ســان  ملعب  وسيكون   

ــــو» غــــــًدا عـــلـــى مــوعــد  بــــاول

نابولي  بين  مثير  لقاء  مــع 

يفصل  ال  الــلــذيــن  ومــيــالن 

بينهما في المركزين ٦ و٧ 

علًما  نقطتين،  سوى  توالًيا 

مشاركته  ضمن  األول  بأن 

ليج»  «يــوروبــا  فــي  القارية 

الكأس  لقب  إحــرازه  نتيجة 

مع  بريشيا  اليوم  ويلتقي   .
رومـــــــا، أمـــــا غــــــًدا فــيــلــتــقــي 

فـــيـــورنـــتـــيـــنـــا مــــع فـــيـــرونـــا، 

وبارما مع بولونيا، وجنوى 

مـــع ســـبـــال، وكـــالـــيـــاري مع 

لــيــتــشــي، وأوديـــنـــيـــزي مع 

سامبدوريا. 

روما- أ ف ب:

ـــصـــراع عــلــى الــمــركــزيــن الــثــالــث   ســيــكــون ال
والـــرابـــع الــمــؤهــلــيــن إلـــى دوري أبــطــال أوروبـــا 
اإلنجليزي،  الدوري  من  األخيرة  األمتار  عنوان 
في حين يطمح ليفربول البطل إلى تجاوز المئة 
سيتي.  مانشستر  رقــم  تحطيم  أجــل  من  نقطة 
وبــعــد أن كــانــت الــعــودة لـــدوري األبــطــال بعيدة 
المنال قبل توقف المنافسات في مارس بسبب 
قبل  مانشستر  أصــبــح  كــورونــا،  فــيــروس  تفشي 
فقط  نقطة  بعد  على  األخــيــرة  األربــع  المراحل 
تشيلسي  مــن  واثنتين  الــرابــع  سيتي  ليستر  مــن 
الثالث بتحقيقه أربعة انتصارات ُمتتالية وتعادل 
في مبارياته الخمس منذ االستئناف. وبانتظار 
مباراته التالية اإلثنين المقبل ضد ساوثهامبتون 
بهدية  النفس  مانشستر  ويمني  عــشــر،  الــثــالــث 
في  ليستر  يستضيف  الـــذي  بــورنــمــوث  مــن  غـــًدا 
مـــبـــاراة مــهــمــة جــــًدا لــلــفــريــقــيــن، بــمــا أن األول 

في  البقاء  بــآمــال  االحــتــفــاظ  يــريــد 
الثامن  المركز  (يحتل  الــدوري 

عن  نقاط  ثالث  بفارق  عشر 
مــنــطــقــة األمـــــــــان)، فــيــمــا 

يبحث الثاني عن 
الــتــمــســك 

المركز  إلــى  الــصــعــود  ربــمــا  أو  الــرابــع  بالمركز 
رحلته  في  اليوم  تشيلسي  تعثر  حال  في  الثالث 
الصعبة إلى ملعب شيفيلد يونايتد السابع. وحتى 
تشيلسي،  أو  ليستر  يــونــايــتــد،  أنــهــى  حـــال  فــي 
فرصة  فهناك  الخامس،  المركز  فــي  الموسم 
فشل  حـــال  فــي  األبــطــال  دوري  فــي  للمشاركة 
قــرار  استئنافه  فــي  الــوصــيــف  سيتي  مانشستر 
استبعاده عن المشاركة القارية لموسمين بسبب 
أن  بما  النظيف،  المالي  اللعب  قاعدة  ُمخالفته 
إلى  ضمن  جــوارديــوال  اإلسباني  الــمــدرب  فريق 
عن  نقاط   ٩ بفارق  البتعاده  الوصافة  كبير  حد 
اليوم  مــبــاراة  مــن  نقطة  إلــى  ويحتاج  تشيلسي 
ضد مضيفه برايتون ليحسم حسابًيا تأهله إلى 
وتتجه  المقبل.  الموسم  األم  القارية  المسابقة 
األنــظــار غـــًدا إلــى لــنــدن حيث يــتــواجــه الــجــاران 
الجريحان توتنهام وأرسنال في مباراة ستكون 
«شرفية» في ظل الترتيب المتأخر للفريقين، 
نقطة  بفارق  التاسع  المركز  األول  يحتل  حيث 
خلف الثاني، بعد اكتفاء كل منهما بنقطة في 
كبير  حد  إلى  قضى  ما  الماضية،  المرحلة 
القارية  المشاركة  في  لهما  أمــل  أي  على 
الـــمـــوســـم الــمــقــبــل عــبــر الــــــــدوري. وبــعــد 
منذ  األولــى  للمرة  باللقب  الفوز  ضمانه 
١٩٩٠، يضع ليفربول نصب عينيه تجاوز 
القياسي  الــرقــم  وتحطيم  نقطة   ١٠٠
الـــمـــســـّجـــل بـــاســـم الــســيــتــي 
 .٢٠١٧-٢٠١٨ مــوســم  فــي 
إلى  اآلن  ليفربول  ويحتاج 
مبارياته  من  بثالث  الفوز 
لتحطيم  المتبقية  األربــــع 
المهمة  لكن  سيتي،  رقــم 
ـــكـــون ســهــلــة ألنــــــه، وبــعــد  لــــن ت
ملعبه،  على  الــيــوم  بيرنلي  يلتقي  أن 

سيتواجه مع أرسنال وتشيلسي ونيوكاسل.

 مطــــبات فــــي مربـــــع الدوري اإلنجــــلــــيزي 
 قطار ليفربول يأمل بعبور محطة بيرنلي

ليفربول  نــادي  أعلن   

القدم،  لكرة  اإلنجليزي 

أن حارس مرماه الشاب 

الـــتـــشـــيـــكـــي فـــيـــتـــســـاالف 

جــاروس وّقــع على عقًدا 

طويل األجل مع النادي.

وكــان جـــاروس انضم 

إلى ليفربول حينما كان 

عام  في  عاًما   ١٦ عمره 

فريق  من  قادًما   ،٢٠١٧

سالفيا براج التشيكي.

الـــــمـــــوقـــــع  وذكـــــــــــــــر   

ليفربول  لنادي  الرسمي 

عــبــر شــبــكــة اإلنـــتـــرنـــت، 

عــاًمــا)   ١٨) جـــاروس  أن 

األول  الفريق  مع  شــارك 

شروسبيري  واجه  الذي 

تــــاون فــي الــــدور الــرابــع 

لــبــطــولــة كــــأس االتـــحـــاد 

ــــــزي، حـــيـــث  ــــــي ــــــجــــــل اإلن

تـــأهـــل تــشــكــيــل لــلــفــريــق 

مـــــن أصــــغــــر الـــالعـــبـــيـــن 

فــــي تــــاريــــخ مــشــاركــاتــه 

بــبــطــوالت كــأس االتــحــاد 

اإلنجليزي.

حسم  ليفربول  وكان   

اإلنجليزي  الدوري  لقب 

ــــحــــه فـــــــي وقـــــت  ــــصــــال ل

سابق، محقًقا بذلك أول 

ألقابه في المسابقة منذ 

عام ١٩٩٠.

 الريدز يربط 
حارسه

لندن- د ب أ:

 لندن - أ ف ب:

 بــعــد حــســم لــيــفــربــول لــقــب الــــدوري 
اإلنجليزي لكرة القدم في زمن قياسي، 
يبدو الصراع ناريًا على لقب الهّداف في 
ظــل تــنــافــس شــديــد بــيــن أربــعــة العبين 
جيمي  يـــتـــصـــّدر  األول.  الـــمـــركـــز  عــلــى 
 ٢٢ مع  الترتيب  ليستر  مهاجم  فــاردي 
هـــدًفـــا، بــفــارق هــدفــيــن عــن الــجــابــونــي 
عن  وثــالثــة  أوبــامــيــانــج  بيير-إيميريك 

كــل مــن دانـــي ايــنــجــز (ســاوثــهــامــبــتــون) 
والمصري محمد صالح (ليفربول). 

مع  تشاركا  وصــالح  أوباميانج  وكــان   
اللقب  (ليفربول)  ماني  ساديو  السنغالي 

األخير مع ٢٢ هدًفا.
المنافسين  طليعة  في  فــاردي  ويقف 
ويُعّد مرشًحا قويًا إلحراز لقب الهّداف، 
األسبوع  فورمته  استعادة  بعد  خصوًصا 

الماضي.
إدراك  فــي  الــدولــي  المهاجم  وفشل   

مباريات  أربــع  أول  فــي  الشباك  طريق 
كورونا  فيروس  إجــازة  من  العودة  بعد 
الــقــســريــة، لــكــن ابـــن الــثــالــثــة والــثــالثــيــن 
ســـّجـــل مــّرتــيــن فـــي مـــرمـــى كــريــســتــال 
باالس ليتخطى حاجز المئة هدف في 
الــبــريــمــيــرلــيــج، ثــم ســّجــل مــّرتــيــن ضد 

أرسنال .
لزيادة  الُمخضرم  المهاجم  ويستعد   
عّداده عندما يواجه بورنموث المتواضع 
أوباميانج  أرسنال  مهاجم  وسّجل  غًدا. 

ثـــالث مـــرات فــي آخـــر ثـــالث مــبــاريــات 
ويـُـحــاول  الوصيف.  مركز  إلــى  ليرتقي 
أوبــامــيــانــج ضـــرب عــصــفــوريــن بحجر 
واحــــــد عـــنـــدمـــا يـــالقـــي أرســــنــــال جــــاره 
باللقب،  الــمــتــّوج  ليفربول  ثــم  توتنهام 
قوية  مباريات  في  التسجيل  خــالل  من 
وتضييق الخناق على فاردي المتصّدر. 

 ٢٠١٨ فـــــي  ـــقـــب  ـــل ال إحــــــــــرازه  بـــعـــد   
وتشاركه الصدارة في ٢٠١٩ مع العبين 
آخرين، يحتاج صالح إلى انطالقة قوية 

في األمــتــار األخــيــرة قبل اأربــع مراحل 
من نهاية الدوري.

ارتقى   ،(٣-١) برايتون  ضد  بثنائيته   
متحفًزا  وسيكون  هدًفا،   ١٩ إلى  صالح 
أكثر في ظل سعي ليفربول إلى تخطي 
حاجز المئة نقطة الرمزي في الدوري 

وتسجيل رقم قياسي جديد.
بتمريراته  الــمــصــري  الــنــجــم  يــتــفــّوق 
 (٤) بـــفـــاردي  مــقــارنــة   ،(٩) الــحــاســمــة 

وأوباميانج واينجز (٢). 

 من ســيحســــــم لقــب هــــــّداف البريمـــــــيرليج؟! 
صراع نارّي يُشعل سباق األمتار األخيرة 

لندن- أ ف ب:

أجندة اليوم

الدوري اإلنجليزي (الجولة الـ 35)

(14:30) نوريتش - وست هام
beIN HD 4

(14:30) واتفورد - نيوكاسل
beIN HD 2

(17:00) ليفربول - بيرنلي
beIN HD 1

(19:30) شيفيلد - تشيلسي
beIN HD 2

(22:00) برايتون - مان سيتي
beIN Connect

الدوري اإليطالي (الجولة الـ 32)

(18:15) التسيو - ساسولو
beIN HD 4

(20:30) بريشيا - روما
beIN HD 4

(22:45) يوفنتوس - أتالنتا
beIN HD 4

جميع المباريات بالتوقيت المحلي.

بـــــرشـــــلـــــونـــــة  يـــــــدخـــــــل   

منافسات المرحلة السادسة 

والـــثـــالثـــيـــن مــــن الــــــدوري 

ــانــي حـــامـــًال شــعــار ال  اإلســب

شــــيء غــيــر الـــفـــوز عــنــدمــا 

بلد  على  الــيــوم  ضيًفا  يحل 

الـــولـــيـــد. ويــحــتــل بــرشــلــونــة 

المركز الثاني حالًيا برصيد 

الفريق  ويمتلك  نقطة،   ٧٦

استعادة  فرصة  الكاتالوني 

مدريد،  ريال  من  الصدارة 

لــكــنــه بــحــاجــة إلــــى هــديــة 

عــنــدمــا يـــالقـــي الــمــتــصــّدر 

الــمــضــيــف فــريــق غــرنــاطــة 

االثــنــيــن الــمــقــبــل. واســتــعــاد 

توازنه  مــن  شيئًا  برشلونة 

بــعــد الـــفـــوز عــلــى فــيــاريــال 

١-صفر  وإســبــانــيــول   ٤-١

الــذي  كاتالونيا  ديــربــي  فــي 

إلى  للهبوط  باألخير  أودى 

الدرجة الثانية.   ويستضيف 

بيتيس،  ريال  اليوم  أتلتيكو 

فيما يلعب إشبيلية مع ريال 

مايوركا غًدا، في مباراتين 

ُمــتــشــابــهــتــيــن حــيــث يــريــد 

طرف منها تعزيز حظوظه 

أوروبًيا واآلخر الهرب من 

وفــي  الــخــطــرة.   المنطقة 

بقية المباريات يلتقي اليوم 

فيجو،  سيلتا  مع  أوساسونا 

مع  إسبانيول  يلتقي  وغـــًدا 

ـــبـــار، أتــلــتــيــك بــيــلــبــاو مع  إي

المقبل  اإلثنين  ليجانيس، 

يــلــتــقــي فــيــاريــال مـــع ريـــال 

ســــوســــيــــداد، أالفــــيــــس مــع 

خيتافي. 

برشـلونة ينتظــر الهــدايا في الليجـا
 يقابل بلد الوليد في المرحلة الـ ٣٦ 

مدريد- أ ف ب: 

هـــام  ـــــت  وس يـــالقـــي  ونــــوريــــتــــش  ـــي..  ـــت ـــي ـــس ال ــــع  م بــــرايــــتــــون   .. ــســي  ــل ــي ــش ت ــف  ــضــي ــت ــس ي ــد  ــل ــي ــف ــي ش  

ول ن ب ين ري ج ه ر ب
في البقاء  بــآمــال  االحــتــفــاظ  يــريــد 

الثامن المركز  (يحتل  الــدوري 
عن نقاط  ثالث  بفارق  عشر 

مــنــطــقــة األمـــــــــان)، فــيــمــا 
يبحث الثاني عن

الــتــمــســك

خلف الثاني، بعد اك
الماضي المرحلة 
ل أمــل  أي  على 
الـــمـــوســـم الــمــق
الفوز ضمانه 
لي ١٩٩٠، يضع
نقطة  ١٠٠

لــــن تـ
ب يلتقي  أن 
سيتواجه مع أرسنال

بــعــد حــســم لــيــفــربــول لــق
اإلنجليزي لكرة القدم في ز
يبدو الصراع ناريًا على لقب
ظــل تــنــافــس شــديــد بــيــن أر
يـــتـــص األول.  الـــمـــركـــز  عــلــى 
التر ليستر  مهاجم  فــاردي 
هـــدًفـــا، بــفــارق هــدفــيــن عــن

م

أوبــامــيــانــج بيير-إيميريك 

صراع نار

أ ف ب: لندن-

عند استضافة أتاالنتا في الكالتشيو

اليوفي يُداعـب منصـة التتويــج
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دوري  قــــــرعــــــة  كــــشــــفــــت 
ـــــا لــكــرة الــقــدم  أبـــطـــال أوروب
الجمعة  أمـــس  ســحــبــت  الــتــي 
فــي مــقــر االتـــحـــاد األوروبــــي 
بــمــديــنــة   (UEFA) لـــلـــعـــبـــة 
مالمح  عن  السويسرية  نيون 
ـــبـــطـــولـــة  الــــمــــنــــافــــســــة فــــــي ال
أدوار  تحسم  الــتــي  المصغرة 
ـــيـــة وقــــبــــل الـــنـــهـــائـــي  ـــمـــان ـــث ال
في  ستقام  والــتــي  والــنــهــائــي، 
لشبونة  البرتغالية  العاصمة 

في أغسطس المقبل.
دور  قـــــرعـــــة  وأســـــــفـــــــرت 
الثمانية عن لقاء باريس سان 
واليبزيج  أتالنتا  مع  جيرمان 

مع أتلتيكو مدريد.
ويلتقي الفائز من مواجهة 
ريـــــــال مــــدريــــد ومــانــشــســتــر 
مواجهة  من  الفائز  مع  سيتي 
يلتقي  بينما  ويوفنتوس  ليون 
الــفــائــز مــن مــواجــهــة نــابــولــي 
وبـــرشـــلـــونـــة مــــع الـــفـــائـــز مــن 
مـــواجـــهـــة تــشــيــلــســي وبـــايـــرن 

ميونيخ.
وحـــســـب مـــا أســـفـــرت عنه 
قــرعــة الـــــدور قــبــل الــنــهــائــي، 
يــلــتــقــي الــفــائــز مـــن مــواجــهــة 
الفائز  مــع  وأتلتيكو  اليــبــزيــج 
ــا وســـان  ــت مـــن مــواجــهــة أتــالن
جــيــرمــان، وســيــكــون الــفــائــز 
الدور  في  المواجهة  هذه  من 
قـــبـــل الـــنـــهـــائـــي، هــــو بــمــثــابــة 

للمباراة  المستضيف  الفريق 
النهائية، وذلك كإجراء شكلي 
ألســبــاب إداريـــــة، حــيــث تقام 

جميع المباريات في لشبونة.

أدوار  مــــبــــاريــــات  ــــقــــام  وت

ـــيـــة وقــــبــــل الـــنـــهـــائـــي  ـــمـــان ـــث ال

والــــنــــهــــائــــي بـــنـــظـــام بــطــولــة 

مــــصــــغــــرة، وســـتـــحـــســـم كــل 

واحــدة،  مباراة  عبر  مواجهة 

ــمــبــاريــات  وســـتـــقـــام جــمــيــع ال

فــــي الـــعـــاصـــمـــة الــبــرتــغــالــيــة 

لــشــبــونــة عــلــى مــلــعــبــي الــنــور، 

والـــذي  بنفيكا  فــريــق  مــعــقــل 

و»خوسيه  النهائي،  يحتضن 
الــــــــفــــــــاالدي» مـــعـــقـــل فـــريـــق 

سبورتينج لشبونة.
دور  مـــبـــاريـــات  وســـتـــقـــام 
و١٥   ١٢ يــومــي  بين  الثمانية 
ـــــدور  أغـــســـطـــس ومــــبــــاراتــــا ال
قــبــل الــنــهــائــي يــومــي ١٨ و١٩ 
المباراة  تقام  بينما  أغسطس 
الشهر  مــن   ٢٣ فــي  الــنــهــائــيــة 

نفسه.
لجنته  أن   UEFA وأعــلــن 
التنفيذية قررت، بعد اجتماع 
المباريات  إقــامــة  استثنائي، 
المتبقية من جولة اإلياب في 

مالعب  على  عشر  الستة  دور 
ـــفـــرق أصـــحـــاب الــضــيــافــة،  ال
وذلك بدون حضور جماهير.

إلى  بالفعل  تأهل  قد  وكان 

أتالنتا وأتلتيكو  الثمانية،  دور 

مـــدريـــد واليـــبـــزيـــج وبـــاريـــس 

سان جيرمان.

تــحــســم  أن  يــنــتــظــر  بــيــنــمــا 

جـــــولـــــة اإليــــــــــاب مــــواجــــهــــات 

ميونيخ  بايرن  أمــام  تشيلسي 

بفوز  الذهاب  مباراة  (انتهت 

ونـــابـــولـــي  ٣-صفر)  بــــايــــرن 

مباراة  (انتهت  برشلونة  أمام 

الذهاب بالتعادل ١-١) وريال 
سيتي  مانشستر  أمام  مدريد 
بفوز  الذهاب  مباراة  (انتهت 
أمــام  ولــيــون   (٢-١ مانشستر 
ـــاراة  يـــوفـــنـــتـــوس (انـــتـــهـــت مـــب
الذهاب بفوز ليون ١-صفر).

أعلنه  الــذي  للقرار  وطبقا 
مــبــاريــات  ســتــقــام   ،UEFA
مالعب  على  المتبقية  اإليــاب 
بـــايـــرن مــيــونــيــخ وبــرشــلــونــة 
ومانشستر سيتي ويوفنتوس، 
وذلــــــــك فـــــي يــــومــــي الـــســـابـــع 
والثامن من أغسطس المقبل.

قــرعة األبطــــال تفتــح الطــريق لبــاريس ســـان جيــرمـــان
كشفت مالمح المنافسة باألدوار الحاسمة التي ستقام في أغسطس

إنريكي يظهر في لقاء إسبانيا وألمانيانيون- د ب أ:

يـــبـــدأ الــمــنــتــخــب اإلســـبـــانـــي مـــشـــواره 
من  الرابعة  المجموعة  منافسات  في 
النسخة الثانية لدوري األمم األوروبية 
نظيره  ضــد  سبتمبر  مــن  الــثــالــث  فــي 
األلماني في شتوتجارت، وذلك بحسب 
المحلي  االتحاد  الجمعة  أمس  أفاد  ما 
للعبة. وقال االتحاد اإلسباني في بيان 
(من  عودته  الوطني  المنتخب  «يسجل 
كورونا  فيروس  فرضه  الــذي  التوقف 
دوري  في  رسمية  بمباراة  المستجد) 
األمم األوروبية في الثالث من سبتمبر 
مـــن الــمــديــنــة األلــمــانــيــة شــتــوتــجــارت، 
تكون  ولن  ألمانيا.  ضد  البداية  ستكون 
مـــبـــاراة شــتــوتــجــارت األولـــــى وحــســب 

إلســـــــبـــــــانـــــــيـــــــا بــــعــــد 
التوقف  مــن  الــعــودة 
الــــــــــــــــــــذي فــــــرضــــــه 
على  «كوفيد-١٩» 

األحداث الرياضية منذ مارس، 
لمدربها  أيضاً  األولــى  ستكون  بل 

لــويــس إنــريــكــي بــعــد عــودتــه لــإلشــراف 
نوفمبر   ١٩ في  روخــا»  فوريا  على «ال 
الـــرابـــعـــة  الــمــجــمــوعــة  وتـــضـــم   .٢٠١٩

الــبــطــولــة  هــــذه  مـــن  األول  لــلــمــســتــوى 
لنسختها  بطلة  الــبــرتــغــال  تــّوجــت  الــتــي 
األولـــــــــــى، الـــمـــنـــتـــخـــبـــيـــن الـــســـويـــســـري 
ـــــي الـــلـــذيـــن يـــتـــواجـــهـــان فــي  واألوكـــــران
اليوم ذاته. ويتكون المستوى األول من 
أربـــع مــجــمــوعــات، حــيــث تــضــم األولـــى 
ــنــدا وإيــطــالــيــا والــبــوســنــة  كــــالً مـــن هــول
وبـــولـــنـــدا (تُـــفـــتـــتـــح مــنــافــســاتــهــا فــــي ٤ 
ســبــتــمــبــر)، والــثــانــيــة كـــًال مـــن إنــجــلــتــرا 
(تُفتتح  وايسلندا  والــدنــمــارك  وبلجيكا 
والــثــالــثــة  ســبــتــمــبــر)،   ٥ فــي  منافساتها 

كــــالً مـــن الــبــرتــغــال حــامــلــة 
ــــســــا بــطــلــة  الــــلــــقــــب وفــــرن
وصيفتها  وكرواتيا  العالم 
والسويد (تُفتتح منافساتها 

في ٥ سبتمبر).

دوري األمم األوروبية يعود في سبتمبر
مدريد- أ ف ب:

كورونا روس 
ف ة 
ث من
شــتــو
و ا. 
لـــــى

ارس
لمد
تــه ل
٩ ي 
عــة

و بر) ب ي ه كورونا س 
دوري في 
ن سبتمبر
وتــجــارت،
تكون ولن 
ى وحــســب

س،
دربها

لــإلشــراف
نوفمبر ١٩
الـــرابـــعـــة ة 

و بر ب ي
كــــالً مـــن الــبــرتــغــال حــامــلــة

ي

ــــســــا بــطــلــة الــــلــــقــــب وفــــرن
وصيفتها وكرواتيا  العالم 
والسويد (تُفتتح منافساتها

سبتمبر). ٥ في

ـــة ـــون ـــب ـــش ـــــة ل ـــــن ـــــدي ـــــــي م ـــــرة ف ـــــصـــــغ ـــــة م ـــــطـــــول ـــــظـــــام ب ـــــن ــــــام ب ــــــق ــــــات اإلقــــــصــــــائــــــيــــــة ت ــــــاري ــــــب ــــــم ال

حـــســـمـــت قــــرعــــة بـــطـــولـــة الـــــــدوري 
ــتــي سحبت  ــــــي لــكــرة الـــقـــدم ال األوروب
للعبة  األوروبــي  االتحاد  مقر  في  أمس 
السويسرية،  نــيــون  بمدينة   (UEFA)
مواجهات البطولة المصغرة التي تحسم 
والنهائي  النهائي  وقبل  الثمانية  أدوار 
مدن  أربــع  في  ستقام  والتي  للبطولة، 
ألـــمـــانـــيـــة.وجـــاءت الـــمـــواجـــهـــات األربــــع 
ما  حسب  البطولة  مــن  الثمانية  لـــدور 
يلي:المباراة  كما  القرعة  عنه  أسفرت 
األولى: الفائز من مواجهة فولفسبورج 
وشــاخــتــار دونــيــتــســك ضــد الــفــائــز من 
مواجهة آينتراخت فرانكفورت وبازل. 
مواجهة  من  الفائز  الثانية:  المباراة 

الســـك لــيــنــز ومــانــشــســتــر يــونــايــتــد ضد 
باشاك  اسطنبول  مواجهة  مــن  الفائز 
شــهــيــر وكــوبــنــهــاجــن.الــمــبــاراة الــثــالــثــة: 
الــــفــــائــــز مـــــن مــــواجــــهــــة إنــــتــــر مـــيـــالن 
وخــيــتــافــي ضـــد الــفــائــز مـــن مــواجــهــة 
ليفركوزن. وبــايــر  ريــنــجــرز  جالسجو 

مواجهة  مــن  الفائز  الــرابــعــة:  الــمــبــاراة 
أولــمــبــيــاكــوس وولــفــرهــامــبــتــون ضد 
ورومـــا. إشبيلية  مــواجــهــة  مــن  الــفــائــز 

وقبل  الثمانية  أدوار  مــبــاريــات  وتــقــام 
ـــهـــائـــي بـــنـــظـــام بــطــولــة  ـــن الـــنـــهـــائـــي وال
مـــصـــغـــرة، وســـتـــحـــســـم كــــل مـــواجـــهـــة 
عــبــر مـــبـــاراة واحـــــدة، وســتــقــام جميع 
هي،  ألمانية  مدن  أربع  في  المباريات 
كــولــونــيــا ودويـــســـبـــورج ودوســـلـــدورف 

وجلسنكيرشن.

.. وقـــرعـــة مــتوازنــة لــ «يوروبــا لــــيج»
نيون- د ب أ: 

عن  الفرنسي،  الدوري  رابطة  أعلنت 
٢٠٢٠-٢٠٢١ من  جدول مواعيد موسم 
مــنــافــســات بــطــولــة الــــدوري الــفــرنــســي، 
ــانــي والــعــشــريــن  ــث والـــتـــي تــنــطــلــق فـــي ال
الموسم  ويختتم  المقبل  أغسطس  من 
األخــيــرة  والــثــالثــيــن  الثامنة  بالمرحلة 
ثــالثــة  مــــن  أقـــــل  قـــبـــل  مــــايــــو،   ٢٣ فــــي 
أســـابـــيـــع مـــن انـــطـــالق نـــهـــائـــيـــات كـــأس 
والــتــي  يــولــيــو)   ١١ يونيو-   ١١) ــــا  أوروب
تـــأجـــلـــت بـــــدورهـــــا لــــمــــدة عـــــام بــســبــب 
الــدوري  رابــطــة  وكشفت  (كوفيد-١٩). 
الـــفـــرنـــســـي عــــن مـــواعـــيـــد الـــمـــبـــاريـــات 
والــمــواجــهــات الــخــاصــة بــكــافــة األنــديــة 
الــعــشــريــن بــشــكــل مــفــصــل، عــلــى مـــدار 

وســتــكــون  لــلــمــســابــقــة.   ٣٨ الــــ  الـــجـــوالت 
من  األولــى  الجولة  في  األبــرز  المباراة 
المقبل،  الموسم  في  الفرنسي  الدوري 
ورين  ليل  بين  ستجمع  التي  المواجهة 
على  والــثــالــث  الــرابــع  الــمــركــز  صــاحــبــي 

.٢٠١٩-٢٠٢٠ موسم  في  الترتيب 
فــــيــــمــــا يــــســــتــــضــــيــــف بــــــاريــــــس ســـــان 
ميتز،  نــادي  المسابقة  بــطــل  جــيــرمــان 
فــيــمــا يــحــل ســانــت إيــتــيــان ضــيــًفــا عــلــى 

مارسيليا. نادي 
ســــيــــخــــوض ســـــــان جـــــيـــــرمـــــان قــمــة 
بالموسم  الفرنسي  الدوري  في  مبكرة 
الـــمـــقـــبـــل، عـــنـــدمـــا يــســتــضــيــف غــريــمــه 
ــتــمــبــر  مـــارســـيـــلـــيـــا فـــــي مـــنـــتـــصـــف ســب
وكانت  الثالثة.  المرحلة  ضمن  المقبل 
تبقى  مــا  أبــريــل  فــي  ألــغــت  قــد  الــرابــطــة 
باريس  تتويج  مع  الماضي  الموسم  من 

ـــقـــب. ويـــخـــوض  ـــل ـــال ســــــان جــــيــــرمــــان ب
فإلى  مــزدحــمــاً،  صــيــفــاً  جــيــرمــان  ســان 
مواجهة  عليه  يتعّين  الودية  المباريات 
ســانــت إيــتــيــان فـــي الـــمـــبـــاراة الــنــهــائــيــة 
يــولــيــو   ٢٤ فـــي  فــرنــســا  كـــأس  لــمــســابــقــة 
وليون  فرانس،  دو  استاد  على  الجاري 
منه   ٣١ فــي  الــرابــطــة  كــأس  نــهــائــي  فــي 

عينه. الملعب  على 
ــــقــــام الـــــــدور الـــفـــاصـــل مــــن أجـــل  وي
تــفــادي الــهــبــوط بــيــن صــاحــب الــمــركــز 
األولى  الدرجة  دوري  في  عشر  الثامن 
الــدرجــة  فـــي  الــفــاصــلــة  األدوار  وبــطــل 
اآلن  وحــتــى  مــايــو.  و٣٠   ٢٧ فــي  الثانية 
للمتفرجين  األقصى  العدد  تحديد  تم 
بدءاً  الملعب  في  شخص  آالف  بخمسة 
الــســلــطــات  تــعــلــن  ولــــم  يــولــيــو،   ١١ مـــن 
بالنسبة  اإلجـــــراءات  تــخــفــيــف  عــن  بــعــد 

التالية. لألسابيع 
أكبر،  حضور  في  تأمل  الرابطة  لكن 
يونيو  نهاية  في  الحكومة  إلى  قدمت  إذ 
مدرجات  يتضمن  االول  سيناريوهين، 
 ٣٠ بين  سعة  إلى  يصل  والثاني  ممتلئة 

و٤٠٪.
وســـتـــكـــون فـــتـــرة الـــتـــوقـــف الــشــتــويــة 
قـــصـــيـــرة بــســبــب الــــروزنــــامــــة الــضــيــقــة 
يناير  و٦  ديسمبر   ٢٣ بين  الفترة  فــي 
لمسابقة  الـــ٣٢  دور  مــبــاريــات  تتخللها 
المؤرخ  األسبوع  نهاية  عطلة  في  الكأس 
بــالــثــالــث مـــن يـــنـــايـــر. كــمــا تـــم تــحــديــد 
كأس  لمسابقة  النهائية  المباراة  موعد 
ما  بحسب   ٢٠٢١ أبريل   ٢٤ في  فرنسا 
المقابل،  فــي  الفرنسي.  االتــحــاد  أعلنه 
 ٢٢ فــي  الثانية  الــدرجــة  بطولة  تنطلق 

مايو.  ١٥ في  وتنتهي  أغسطس 

تـــحـــدٍّ كــــبير ينتــظـــر الباريــســــي
بعد إعالن جدول مباريات دوري فرنسا 

باريس- وكاالت:

لندن- د ب أ:

بايرن ميونيخ يستضيف 
تشـيلسي بإيــاب دورالـ١٦

اإلنجليزي  تشيلسي  نــادي  أعلن 

مضيفه  مــع  لــقــاءه  أن  الــقــدم  لكرة 

إيــاب  فــي  األلــمــانــي  ميونيخ  بــايــرن 

دوري  لــبــطــولــة  عــشــر  الــســتــة  دور 

بملعب  يُقام  سوف  أوروبــا،  أبطال 

(ألــــيــــانــــز أريـــــنـــــا) مـــعـــقـــل الـــفـــريـــق 

الـــبـــافـــاري. وأشــــــار تــشــيــلــســي على 

مــوقــعــه اإللــكــتــرونــي الــرســمــي أن 

االتــــحــــاد األوروبــــــــي لـــكـــرة الــقــدم 

(UEFA) أكد في بيان أنه سيواصل 

مراقبة الوضع ويحتفظ بالحق في 

إعادة تعيين أي من مباريات إياب 

المضيفة  الــمــالعــب  فــي  ــــ١٦  ال دور 

حالة  في  للبطولة  النهائية  لــألدوار 

وقــوع أحــداث جديدة سوف تجعل 

من المستحيل لعب مباراة أو أكثر 

في المالعب األصلية.

كشف تشيلسي أن المباراة سوف 

تقام بدون جمهور.

٣-صفر  فاز  ميونيخ  بايرن  كان 

في لقاء الذهاب الذي أقيم بملعب 

الفريق  معقل  بريدج)  (ستامفورد 

اإلنــجــلــيــزي فــي فــبــرايــر الــمــاضــي، 

مــنــافــســات  ــيــق  تــعــل يـــتـــم  أن  قـــبـــل 

الــمــســابــقــة الــقــاريــة بــســبــب انــتــشــار 

فيروس كورونا المستجد.



استبعاد 
كارباتي  

كييف- رويترز:

االتــــــحــــــاد  ــــــن  أعــــــل  
القدم  لكرة  األوكراني 
كارباتي  نادي  استبعاد 
الممتاز  الـــــدوري  مــن 
بـــــعـــــد الــــــغــــــيــــــاب عـــن 

مباراتين بالبطولة.
ولم يلعب كارباتي، 
أحـــــــــد أكــــــثــــــر أنـــــديـــــة 
أوكـــرانـــيـــا شــعــبــيــة بعد 
دينامو كييف وشاختار 
مواجهتين  دونيتسك، 
ضــد مــاريــوبــول بسبب 

مشاكل مالية.
وفـــــــــاز كـــــاربـــــاتـــــي، 
بـــــــــكـــــــــأس االتـــــــــحـــــــــاد 
الـــســـوفـــيـــتـــي فــــي عـــام 

.١٩٦٩
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فـــريـــق  حـــســـم  أ:  ب  د  كوبنهاجن- 
السوبر  دوري  بلقب  تــتــويــجــه  ميتييالند 
على  تغلب  بعدما  القدم  لكرة  الدنماركي 

ضــمــن   ٣-١ كــوبــنــهــاجــن  الـــســـابـــق  الـــبـــطـــل 
وسط  وذلــك  البطولة،  مرحلة  منافسات 
ميتييالند.  مشجعي  مــن  اآلالف  حــضــور 
جائحة  بسبب  الــمــفــروضــة  الــقــيــود  ورغـــم 
(كوفيد-١٩)،  المستجد  كــورونــا  فــيــروس 

شهد االستاد حضور ٤٠٩٧ مشجعاً، وذلك 
مباريات  تشهدها  استثنائية  حاالت  ضمن 
ورفـــع  الـــدنـــمـــاركـــي.  الـــســـوبـــر  دوري  فـــي 
بريسك،  بــرايــن  يــدربــه  الـــذي  ميتييالند، 

إجمالي عدد نقاطه إلى ٧٨ نقطة. 

ميتييالند
 ســوبـــر 
الدنمارك

العــربــاويــة يبــون تابـاتا بـالمجــان .. !
يتابعون تحركات النجم الكبير ويتطلعون النضمامه لفريقهم

ــة لــنــاديــهــم ــدي ــون عــقــد الـــالعـــب ه ــك جــمــاهــيــر األحـــــالم تــتــفــاعــل مـــع الـــحـــدث وتــتــمــنــى أن ي
فتحي:  - رجائي  متابعة 

التي  األنباء  مع  العرباوية  تفاعل 
تــتــردد عــن أن الــمــهــاجــم الــدولــي 
السابق رودريجو تاباتا في طريقه 
يعتبرونه  حيث  للعربي  لالنتقال 
بــمــثــابــة الــصــفــقــة الـــرابـــحـــة لــهــم 
الــالعــب  يــمــتــلــكــه  لــمــا  حـــدثـــت  إذا 
مـــن خـــبـــرة كــبــيــرة فـــي الــمــالعــب 
بـــاإلضـــافـــة إلـــى أن هـــذا االنــتــقــال 
التحدي  بمثابة  سيكون  حــدث  لــو 
التأكيد  خــاللــه  مــن  يسعى  لــالعــب 
عــلــى قـــدراتـــه الــعــالــيــة فــي الــعــطــاء 

. والكفاءة  القوة  بنفس 
وتــمــنــى الــعــربــاويــة أن يــتــم هــذا 
الموسم  في  الفريق  لدعم  التعاقد 
ال  وأن  بــالــمــجــان  ولـــكـــن  الــمــقــبــل 
يــتــحــمــل الـــنـــادي تــكــالــيــف الــتــعــاقــد 
الـــالعـــب  عـــقـــد  يــــكــــون  وأن  مـــعـــه 
عقد  وأن  خاصة  للنادي  «هدية» 
القيمة  فـــي  ويــعــامــل  كــبــيــر  تــابــاتــا 

المحترفين  الالعبين  مثل  المادية 

وبــالــتــالــي فــإن الــتــعــاقــد مــعــه يؤثر 

الموسم  في  الــنــادي  ميزانية  على 

للتعاقد  خالله  يسعى  الذي  المقبل 

مــــع عـــــدد مــــن الـــالعـــبـــيـــن الـــذيـــن 

في  له  فــارقــاً  يصنعوا  أن  يمكنهم 

المقبل. الموسم 

الــصــورة  تتضح  لــم  اآلن  وحــتــى 

يتعاقد  ســوف  الــعــربــي  كــان  إذا  مــا 

كــان  وإن  عـــدمـــه  مـــن  تـــابـــاتـــا  مـــع 

الــكــثــيــرون يــتــمــنــون أن يــكــون في 

تشكيلة الفريق إال أن البعض يرى 

أن الــتــعــاقــد مــع العـــب صــغــيــر في 

السن يفيد العربي أكثر إال إذا كان 

دون  للعربي  ينضم  سوف  الالعب 

أعــبــاء  ـــنـــادي  ال خــزيــنــة  يــكــلــف  أن 

مــالــيــة فــهــم يـــرحـــبـــون بــالــصــفــقــة 

واالســـتـــفـــادة مـــن خـــبـــرة الــالعــب 

المالعب. في  الطويلة 

مثار  الصفقة  هذه  تظل  وسوف 

الكروية  األوســاط  في  كبير  جــدل 

فـــي الــفــتــرة الــمــقــبــلــة خــاصــة بعد 

لمدة  الــتــجــديــد  الــالعــب  رفــض  أن 

شــهــريــن مـــع الـــريـــان والــمــطــالــبــة 

ما  وهــو  كــامــل  مــوســم  لــمــدة  بعقد 

رفـــضـــه الــــريــــان وبـــالـــتـــالـــي يــكــون 

الريان  مع  عالقة  أنهى  قد  الالعب 

مــمــتــدة لــعــشــر ســـنـــوات حــيــث أنــه 

من  وهو   ٢٠١٠ عام  للريان  انضم 

في  أي   ١٩٨٠ نوفمبر   ١٩ مواليد 

يكمل  سوف  المقبل  نوفمبر  شهر 

الجدل  هــذا  ينتهي  ولــن  عــامــاً.   ٤٠

عــنــدمــا  إال  الــــكــــروي  الـــوســـط  فـــي 

المقبلة  تــابــاتــا  وجــهــة  تحديد  يتم 

ســــــواء بـــاالنـــضـــمـــام إلـــــى صــفــوف 

فــريــق الــعــربــي أو أي نـــاد آخـــر أو 

األصعب  الــقــرار  الــالعــب  يتخذ  أن 

لـــه بــالــرحــيــل خـــــارج الـــدوحـــة إذا 

ـــــذي يــنــاســب  لـــم يـــجـــد الـــعـــرض ال

المادية. الناحية  من  طموحاته 

رينس يضم 
بيـــريشـــا

كالو ينضم إلى 
بوتافوجو 

رينس- أ ف ب:

ــتــقــل الـــالعـــب الـــدولـــي   ان
بيريشا  فـــالـــون  الــكــوســوفــي 
مـــن التــســيــو االيـــطـــالـــي إلــى 

نادي رينس ألربع سنوات.
وانــــــضــــــم الــــــالعــــــب إلــــى 
مــواطــنــه فـــي ريــنــس أربــيــر 
زيــنــيــلــي. ولــــد بــيــريــشــا في 
الــســويــد ونــشــأ فــي الــنــرويــج 
مع  الفعلية  بــدايــاتــه  وحــقــق 
حيث  النمساوي  سالزبورج 
خمس  الـــدوري  لقب  أحــرز 
مــرات والــكــأس أربــع مرات 

بين ٢٠١٢ و٢٠١٨.

برلين- د ب أ:

 أعـــلـــن نـــــادي بــوتــافــوجــو 
أمس  القدم  لكرة  البرازيلي 
الجمعة تعاقده مع المهاجم 
اإليــــفــــواري ســالــومــون كــالــو 
الفريق  صفوف  إلى  لينضم 
عـــقـــب رحـــيـــلـــه عــــن فــريــق 
هــيــرتــا بــرلــيــن األلــمــانــي مع 

نهاية الموسم الجاري.
وأوضـــــــــــح بــــوتــــافــــوجــــو، 
ـــــمـــــتـــــوج مـــــرتـــــيـــــن بــــطــــالً  ال
للبرازيل، أنه تعاقد مع كالو 
الــبــالــغ مــن الــعــمــر ٣٤ عــامــاً 
بعقد يستمر حتى نهاية عام 

.٢٠٢١

بيلفيلد يتعاقد 
مع ميدينا 

دوسلدورف- د ب أ:

 أبرم فريق أرمينيا 
بيلفيلد، الصاعد حديثاً 
للدوري األلماني لكرة 
الــقــدم (بــونــدزلــيــجــا)، 
ثالث صفقاته بالتعاقد 
ميدينا  دي  نــاثــان  مــع 
مــــــن فـــــريـــــق رويــــــــال 
موسكرون البلجيكي.

أمس  بيلفيلد  وقــال 
الـــالعـــب  إن  الــجــمــعــة 
الــبــلــجــيــكــي الــبــالــغ من 
وقــع  الــعــمــر ٢٢ عـــامـــاً 
عــلــى عــقــد مــع الــنــادي 
وقــــــال   ٢٠٢٣ حــــتــــى 
الـــمـــديـــر الــفــنــي أوفـــه 
نـــــيـــــوهـــــاوز: «نـــــاثـــــان 
العـــب قـــوي وريــاضــي 
منه  االســتــفــادة  يمكن 

في مراكز متعددة».

الدوحة- [:

بداية  الــريــاضــيــة  الــكــاس  قــنــوات  تبث   
يخص  والذي   مشوار  برنامج  اليوم  من 
 QNB كــل نـــاد مــن أنــديــة دوري نــجــوم

من  بــدايــة  مــشــواره  فيها  يــرصــد  بحلقة 
فــتــرة اإلعـــداد النــطــالق الــمــوســم وصــوالً 
فيها  يستعد  التي  الحالية  المرحلة  إلــى 
في  بوضعه  مــروراً  المنافسة  الستئناف 
المنافسة  تــوقــف  قــبــل  الــتــرتــيــب  جـــدول 

بــســبــب تــفــشــي فــــيــــروس كــــورونــــا دون 
إهـــمـــال نــتــائــجــه فـــي بــطــولــة كـــأس سمو 
األمـــيـــر لـــكـــرة الــــقــــدم. مــــشــــوار.. يــقــدم 
هذا  في   QNB نجوم  دوري  أندية  واقع 

االستثنائي.   الموسم 

مشـــوار عـــلى قنـــوات الكــــاس

شنغهاي- أ ف ب:

 أمــــل الــــدولــــي الــهــولــنــدي 
ـــمـــعـــتـــزل جـــيـــوفـــانـــي فـــان  ال
بـــــرونـــــكـــــهـــــورســـــت مـــــدافـــــع 
بــرشــلــونــة اإلســـبـــانـــي الــســابــق 
بـــــــأن يـــنـــهـــي نــــجــــم األخــــيــــر 
ميسي  لــيــونــيــل  األرجــنــتــيــنــي 
«كامب  ملعب  فــي  مسيرته 
ـــــو» فــــي ظــــل تـــقـــاريـــر عــن  ن
احـــتـــمـــال رحــيــلــه مـــع نــهــايــة 

عقده عام ٢٠٢١.
وكــــانــــت إذاعــــــــة «كـــاديـــنـــا 
ســــيــــر» قــــد أشــــــــارت نــهــايــة 
يــونــيــو الــمــنــصــرم إلـــى توقف 
الــمــفــاوضــات بــشــأن تــجــديــد 
الكاتالوني  النادي  بين  العقد 
والـــنـــجـــم الـــبـــالـــغ مـــن الــعــمــر 

يفكر  األخير  وأن  عــامــاً،   ٣٣
بـــالـــرحـــيـــل عــــن الــــنــــادي فــي 
صــيــف الــعــام الــمــقــبــل، وقــال 
 ٤٥) ـــكـــهـــورســـت  بـــرون فـــــان 

عــــامــــاً) الـــــذي يــشــغــل حــالــيــاً 
مــــنــــصــــب مــــــــــــدرب فــــريــــق 
الصيني:  اف  أنــد  ار  جــوانــزو 
«أحب أن أراه (ميسي) جزءاً 

من برشلونة طوال مسيرته، 
إنــــه واحـــــد (بـــيـــن قـــلـــة) مــن 
الــالعــبــيــن الــذيــن بــقــوا طــوال 

مسيرته في نفس النادي».

وأضــــاف «أنــــا مــعــجــب به 
كــشــخــص والعــــب وآمــــل أن 
برشلونة)  (فــي  هــنــاك  يبقى 
هذا ما أحب أن أراه». ولعب 
فــــــان بــــرونــــكــــهــــورســــت فــي 
 ٢٠٠٣ العامين  بين  برشلونة 
بــلــقــب  مـــعـــه  وفــــــاز  و٢٠٠٧ 
عــام  أوروبــــــا  أبـــطـــال  دوري 
ميسي  كــــان  عــنــدمــا   ،٢٠٠٦
مسيرته  بالفعل  بــدأ  الــشــاب 
كان  مذ  أعرفه  «أنــا  الرائعة 
بلغ  واآلن  عـــامـــاً   ١٦ عـــمـــره 
الـ٣٣ من عمره».. مشيراً إلى 
اتخاذ  على  قــدرة  األكــثــر  أنــه 
كــان  إذا  مـــا  حــــول  قــــراراتــــه 
ســيــغــادر أم يــبــقــى «ســيــقــرر 
بنفسه، لكنني ال أستطيع أن 

أتخيل برشلونة بدونه».

ال أتخيل بــرشلـــونة بــدون ميســي
جيوفاني فان برونكهورست:

ًً ً

بعد أسبوع واحد من بداية بطولة الكأس 

برلين- د ب أ:

أمس  الــقــدم  لكرة  األلماني  االتــحــاد  نشر   
األلماني  الــــدوري  مــبــاريــات  جـــدول  الجمعة 
وستنطلق  الــجــديــد،  لــلــمــوســم  (بــونــدزلــيــجــا) 
أن  على   ٢٠٢٠ سبتمبر   ١٨ فــي  المنافسات 
مــبــاريــات  أمـــا   .٢٠٢١ مــايــو   ٢٢ فـــي  تــخــتــتــم 
الدور األول من بطولة كأس ألمانيا، فستقام 

نهائي  وسيقام  سبتمبر  و١٤   ١١ يومي  بين 
ملعب  عــلــى   ،٢٠٢١ مــايــو   ١٣ فـــي  الــبــطــولــة 
هو  كما  برلين  بالعاصمة  األولمبي  االســتــاد 
مــعــتــاد. وتــأجــلــت انــطــالقــة الــمــوســم الجديد 
لـــمـــدة نــحــو شــهــر بــســبــب جــائــحــة فــيــروس 
قد  كانت  التي  (كوفيد-١٩)  المستجد  كورونا 
تسببت في توقف المنافسات لفترة، وبالتالي 

المنقضي.تــــأخــــر خــــتــــام الـــمـــوســـم 

البوندزليجا ينطلق ١٨ سبتمبر

لندن- أ ف ب:

 أقــــــّرت رابـــطـــة الـــــدوري 

اإلنـــجـــلـــيـــزي لــــكــــرة الـــقـــدم 

قرارات  في  أخطاء  بحدوث 

تــقــنــيــة مـــســـاعـــدة الــتــحــكــيــم 

فــي   «VAR» بـــالـــفـــيـــديـــو 

ثـــــالث مــــبــــاريــــات، فــــي ظــل 

تصاعد مستوى اإلحباط من 

التكنولوجيا  هــذه  اســتــخــدام 

في البريميرليج.

يونايتد  مانشستر  وحصل 

فوزه  خالل  جــزاء  ركلة  على 

(٣-صفر)  فيال  اســتــون  على 

برونو  البرتغالي  منها  سجل 

فرنانديش الهدف االفتتاحي 

اخـــــــــتـــــــــرق العــــــــــــب وســــــط 

ســبــورتــيــنــج لــشــبــونــة الــســابــق 

منطقة الجزاء قبل ارتطامه 

في  كــونــســا  إزري  بــالــمــدافــع 

عرقلة غير واضحة.

مــدرب  سميث  ديـــن  قـــال 

تفهم  «يمكنني  فيال  استون 

خــطــأ جــــون (مــــــوس، حكم 

المباراة)، لكن ال أعرف إلى 

 ،«VAR» يــنــظــر كـــان  مــــاذا 

لـــديـــهـــم شــــاشــــة ويــمــكــنــهــم 

النظر إليها، لكنهم لم يكلفوا 

أنــفــســهــم عــنــاء ذلــــك.. لمسة 

فرنانديش األولى كانت على 

الــكــرة والــثــانــيــة عــلــى قصبة 

إزري كونسا».

«VAR» رابطة البريميرليج تقّر بأخطاء الـ
خالل ثالث مباريات بالمسابقة 

م و م ير

المبــارد: مصيــرنا 
فــي المــربع بين أيدينــا

لندن- رويترز:

 قال فرانك المبارد مدرب تشيلسي أمس الجمعة إن 
لكرة  أوروبــا  أبطال  لــدوري  التأهل  في  فريقه  مصير 

القدم الموسم المقبل بين يديه وإن الفوز بآخر أربع 
سيكلل  الممتاز  االنجليزي  الدوري  في  له  مباريات 

موسماً ناجحاً للفريق.
نقطة   ٦٠ برصيد  الثالث  المركز  تشيلسي  ويحتل 

متقدما بنقطتين على مانشستر يونايتد الخامس وسيحل 
آماله  لتعزيز  ويتطلع  الــيــوم  يونايتد  شيفيلد  على  ضيفاً 
االنتصار  بتحقيق  الذهبي  المربع  في  الموسم  إنهاء  في 

استئناف  منذ  بالدوري  مباريات  ست  في  له  الخامس 
الموسم.

هندرسون يغيب 
عن ليفربول

لندن- رويترز:

 قــــال األلـــمـــانـــي يــورجــن 
كــــلــــوب مـــــــدرب لــيــفــربــول 
بــطــل الــــــدوري اإلنــجــلــيــزي 
الــمــمــتــاز لـــكـــرة الـــقـــدم  إن 
هندرسون  جـــوردان  القائد 
ســيــغــيــب عـــن الــفــريــق حتى 
بعد  الــحــالــي  الــمــوســم  نهاية 
الركبة  في  إلصابة  تعرضه 
خـــالل الــفــوز عــلــى بــرايــتــون 

أند هوف ألبيون.
الستبدال  كلوب  وأضطر 
هندرسون   قبل ١٠ دقائق 

من نهاية المباراة .
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