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لجنة شؤون العضوية تدرس اليوم رد الوزارة الذي أكد سالمة الموقف القانوني لقائمة حمد بن سحيم بروتوكول خاص 
للتغطية اإلعالمية

إطـــالق جــوائـــز
 للنزاهة في الرياضة

ريال مدريد 
اقترب من اللقب

٨٨ صفحات صفحات  
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إدواردو في الطريق لدورينا
الدوحة - [: 

ذكرت تقارير صحفية أجنبية أن البرازيلي كارلوس إدواردو، 
العب الهالل السعودي بات قريباً من االنضمام ألحد أندية دورينا 
الهالل،  مع  تعاقده  انتهاء  عقب  وذلــك  المقبل  الموسم  من  ابتداء 
حيث إن الالعب تلقى عدة عروض منها عرض من نادي بلد الوليد 

اإلسباني، وإن هناك عرضاً مقدماً من دوري النجوم أيضاً.

ز ائ
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يــوم حــاسم للقطـراويـة  يــوم حــاسم للقطـراويـة  

33 -  - 55الشمال يغلق أبوابه على ٣ قوائم ويبشر بانتخابات ساخنة

يوسف سيف:
لم أشك أبداً 
في قانونية 
قائمة حمد 
بن سحيم 

ـــــروط وردنـــــــــا لـــلـــجـــنـــة واضـــــح ـــــش ـــة اســــتــــوفــــت ال ـــم ـــائ ـــق الـــــــدوســـــــري: ال

 :]  - الدوحة 

قـــــــال عــــــبــــــداهللا الــــعــــيــــدة 
ـــيـــة  ـــل ـــســـي رئــــــيــــــس نـــــــــــادي ال
الـــمـــنـــتـــهـــيـــة فــــتــــرة رئـــاســـتـــه 
األنــــديــــة  بـــعـــض  هــــنــــاك  إن 
الـــرمـــوز  إال  لـــهـــا  يـــصـــلـــح  ال 
فــي إشـــارة إلــى االنــتــخــابــات 
الـــمـــرتـــقـــبـــة فـــــي عــــــدد مــن 
األنــــديــــة خــــالل الــجــمــعــيــات 
الشهر  تعقد  التي  العمومية 
ـــجـــاري والــشــهــر الــمــقــبــل،  ال
وقــــــال فــــي الـــحـــقـــيـــقـــة لــقــد 

عرفنا نادي قطر من خالل 

ســـــعـــــادة الـــشـــيـــخ حـــمـــد بــن 

في  وأضاف  ثاني  آل  سحيم 

هناك  صحفية  تصريحات 

والشخصيات  الرموز  بعض 

ـــتـــي ارتــبــطــت  الـــريـــاضـــيـــة ال

أســمــاؤهــا بـــإنـــجـــازات ومــن 

بــيــنــهــا نـــادي قــطــر وســعــادة 

الـــشـــيـــخ حـــمـــد بــــن ســحــيــم، 

رئاسة  إلــى  يعود  أن  وتــوقــع 

نـــــادي قـــطـــر، وعــــن تــرشــح 

أول  حــــــــارب،  آل  ســـهـــيـــلـــة 

ســــيــــدة قــــطــــريــــة لــمــنــصــب 

رئــيــس الـــنـــادي فــي الــعــربــي 
قــال الــعــيــدة قــد يــكــون حظ 
شخصياً  ــا  وأن معها  الــعــربــي 
الخطوة  هــذه  على  أشجعها 
العربي  أن  وأرى  الشجاعة 

بـــلـــقـــب  ـــــفـــــوز  ي أن  يــــمــــكــــن 

الــــــدوري مــعــهــا بــعــد غــيــاب 

طويلة  لسنوات  التتويج  عن 

وعــــن انـــســـحـــابـــه مـــن نـــادي 

في  ترشحه  وعــدم  السيلية 

العيدة  قال  الجديدة  الدورة 

بشكل  قـــراري  اتــخــذت  لــقــد 

ـــــظـــــروف خـــاصـــة  نــــهــــائــــي ل

ولــن أعــود مــرة أخــرى إلى 

سيكون  أنــه  وأعتقد  النادي 

التركيز  لــي  بالنسبة  أفضل 

ـــــاضـــــة الــــهــــجــــن فــي  مـــــع ري

المقبلة. الفترة 

بعض األنــدية ال يصــلح لهــا إال الرمـوز
توقع عودة حمد بن سحيم لرئاسة نادي قطر.. العيدة: قائمة واحدة في 

انتخابات الشحانية

الدوحة - [: 

تــقــدمــت قــائــمــة واحــــدة 
ـــخـــوض انــتــخــابــات  فـــقـــط ل
ـــــــــادي الــــشــــحــــانــــيــــة تــضــم  ن
مــنــاحــي الـــشـــمـــري رئــيــســاً، 
وســـالـــم مــحــمــد الــهــاجــري 
نـــائـــبـــاً لــلــرئــيــس قـــبـــل غــلــق 
بـــــاب الـــتـــرشـــح وهـــــو نــفــس 
الـــحـــالـــي،  اإلدارة  مــجــلــس 
طريقه  فــي  أنـــه  يعني  مــمــا 
إلدارة  بـــالـــتـــزكـــيـــة  لـــلـــفـــوز 
تمتد  جديدة  لفترة  النادي 
خــالل  وذلــــك    ٢٠٢٤ حــتــى 

االنتخابات القادمة.

قّدم اعتذاره للجماهير العرباوية

:]  - الدوحة 

تجديد  عــن   الــخــور  نـــادي  إدارة  أعــلــنــت 

 ،٢٠٢١ حــتــى  مــحــمــد  هـــالل  الـــالعـــب  عــقــد 

النادي  لصفوف  إعــارتــه  انتهاء  بعد  وذلــك 

الـــعـــربـــي، حــضــر مـــراســـم الــتــجــديــد غــانــم 

إدارة  لــجــنــة  رئـــيـــس  الـــمـــهـــنـــدي،  عـــبـــداهللا 

الـــنـــادي والــــذي أشـــاد بــهــالل كــأحــد نــجــوم 

كبيرة  إضــافــة  عــودتــه  تعد  والـــذي  الــفــريــق 

البقاء  سبيل  فــي  الفريق  لحظوظ  ودعــمــاً 

اعتذاره  هالل  وقدم   .QNB نجوم بدوري 

لــلــجــمــاهــيــر الــعــربــاويــة قـــائـــًال: اعــتــذر عن 
عــــدم اســـتـــمـــراري مـــع الـــعـــربـــي لـــظـــروف 
خـــارجـــة عـــن أيـــديـــنـــا بــحــكــم أنـــنـــي مــعــار 
الخور  نادي  ورفض  انتهت  إعارتي  وفترة 
الخور  حق  من  أصبح  وبالتالي  تجديدها 
مــن  كـــل  أشـــكـــر  وأضـــــــاف:  اســـتـــرجـــاعـــي . 
الماضية  شــهــور  الــســتــة  خــالل  مــعــه  عــمــلــت 
من  وكانت  وجماهير  والعبين  إدارة  من 
ولم  كالعب  قضيتها  التي  الفترات  أجمل 
أر مــن الــجــمــيــع ســوى الــمــحــبــة واالحــتــرام 
جميع  فــي  مثيله  أر  لــم  والـــذي  والــتــقــديــر 

مثلتها. أن  سبق  التي  األندية 

هـــالل محمــد يعــود للخــور

ودية الوكرة والشحانية بالمدينة التعليمية
متابعة - صابر الغراوي:

 QNB ـــجـــوم  ن دوري  مـــؤســـســـة  وافــــقــــت 

والشحانية  الــوكــرة  نــاديــي  إدارة  طــلــب  عــلــى 

والخاص بنقل المواجهة الودية التي ستجمع 

المدينة  استاد  إلى  اليوم  مساء  الفريقين  بين 

بنادي  الــفــرعــي  الملعب  مــن  بـــدالً  التعليمية 

الوكرة. وتنطلق هذه المباراة الساعة الرابعة 

السابعة  في  السابق  موعدها  من  بــدالً  عصراً 
والــنــصــف مــســاء. وجـــاء هـــذا الــطــلــب للعديد 
االرتفاع  مقدمتها  في  يأتي  االعــتــبــارات  من 
ـــحـــرارة خـــالل هــذه  الـــواضـــح فـــي درجـــــات ال
هذه  مثل  خــوض  يتطلب  الــذي  األمــر  الفترة 
فضالً  المكيفة،  المالعب  أحد  في  المباريات 
الفرعية  المالعب  أرضية  صالحية  عدم  عن 

لخوض المباريات.
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بروتوكول خاص للتغطية اإلعالمية للتدريبات والمباريات
أعلنته QSL متضمنًا اإلجراءات االحترازية الالزمة لتأمين سالمة الجميع

ـــة ـــوح ـــت ـــف م ـــــاطـــــق  ـــــن م ـــــــي  ف ـــــــاءات  ـــــــق ـــــــل ال ــــــــــــــــراء  وإج ـــــة  ـــــق ـــــي دق  ٢٠ ــــــدة  ــــــم ل الـــــــتـــــــدريـــــــب  ـــــح  ـــــت ف
متابعة – بالل قناوي :

قطر  نــجــوم  دوري  مــؤســســة  كــشــفــت 

ــبــروتــوكــول الـــخـــاص بـــاإلجـــراءات  عـــن ال

اإلعــالمــيــة الــخــاصــة بــتــغــطــيــة تــدريــبــات 

استئناف  مع  المباريات  وتغطية  الفرق 

دوري نجوم QNB اعتباًرا من ٢٤ يوليو 

الجاري .

الخاص  البرتوكول  المؤسسة  وحددت 

حيث   ، المباراة  قبل  اإلعالمية  بالتغطية 

للتدريبات  يــوم  بتحديد  نــاد  كــل  سيقوم 

الــمــفــتــوحــة أمــــام اإلعــالمــيــيــن لـــمـــدة ال 

تــزيــد عـــن ٢٠ دقــيــقــة وفـــق اإلجـــــراءات 

وسائل  إبــالغ  يتم  أن  على   ، االحــتــرازيــة 

قبل  المفتوح  التدريب  بمواعيد  اإلعــالم 

جميع  الـــتـــزام  ضــــرورة  مــع   ، ســاعــة   ٤٨

الــحــضــور بــوضــع الــِكــمــامــات والــقــفــازات 

واستخدام تطبيق احتراز.

وضــمــن الــبــرتــوكــول اإلعـــالمـــي ســوف 

يــتــم تــخــصــيــص مـــكـــان مـــحـــدد إلجــــراء 

التدريب،  بمالعب  اإلعالمية  المقابالت 

وضــــرورة إجــــراء الــمــقــابــالت اإلعــالمــيــة 

خالل  االلــتــزام  مــع  مفتوحة  مناطق  فــي 

إجـــــراء الــمــقــابــلــة بــمــســافــة آمــنــة ال تقل 

غرف  فــي  التصوير  ومــنــع  مــتــريــن،  عــن 

الــمــالبــس واألمــــاكــــن الــمــغــلــقــة، وســيــتــم 

إجــراء  قبل  المستخدمة  األدوات  تعقيم 

ـــمـــقـــابـــالت اإلعــــالمــــيــــة وعــــنــــد إعـــــادة  ال

يسمح  وســوف  أخــرى.  مــرة  استخدامها 

ومصور،  صحفي  بحضور  جــريــدة  لكل 

وأيــــــًضــــــا مـــــراســـــل ومـــــصـــــور لـــلـــقـــنـــوات 

التلفزيونية.

الصحفية المؤتمرات 

وتـــضـــمـــن الــــبــــرتــــوكــــول  عـــــــــدًدا مــن 

الــضــوابــط مــنــهــا عـــدم الــســمــاح بــحــضــور 

الصحفية  للمؤتمرات  اإلعالمية  الجهات 

المؤتمرات  بتنظيم  األنــديــة  وســتــقــوم   ،

ـــخـــاصـــة بـــهـــا قـــبـــل مــوعــد  الــصــحــفــيــة ال

الخاصة  المعلومات  ونــشــر  الــمــبــاريــات، 

بــالــمــؤتــمــر عـــلـــى الـــمـــوقـــع اإللـــكـــتـــرونـــي 

الــرســمــي ومـــواقـــع الــتــواصــل االجــتــمــاعــي 

لــكــل نــــادي، وفـــي حــالــة رغــبــة أي جهة 

إعالمية بطرح أسئلة معينة يتم إرسالها 

قــبــل مـــوعـــد الـــمـــبـــاراة بــــ ٧٢ ســـاعـــة إلــى 

الــمــســؤول اإلعـــالمـــي لــلــنــادي وتــحــددت 

اإلعالمي  بالبروتوكول  الخاصة  المعايير 

الــــخــــاص بــتــغــطــيــة الــــمــــبــــاريــــات، حــيــث 

الرسمي  الناقل  بحضور  فقط  سيسمح 

القنوات  بحضور  يسمح  ولن  للمباريات، 

أو  اإلعالميين  ســواء  األخـــرى  اإلعالمية 

بتزويد  المؤسسة  وستقوم  المصورين، 

الخاصة  بالمعلومات  اإلعالمية  الجهات 

عــن الــمــبــاراة الســيــمــا قــائــمــة كــل فريق 

فـــي بـــدايـــة الـــمـــبـــاراة والـــصـــور الــرســمــيــة 

المختلفة  المنطقة  تفعيل  يــتــم  ولـــن   ،

التواجد  سيمنع  حيث  المباراة  وبعد  قبل 

بعد  الصحفية  المؤتمرات  وإلغاء   ، تماًما 

الــمــبــاريــات ، وعــوًضــا عــن ذلــك سيكون 

ـــقـــاء تـــلـــفـــزيـــونـــي مــــع الـــمـــدرب  هـــنـــاك ل

عـــبـــر الـــنـــاقـــل الـــرســـمـــي ،إضـــــافـــــة إلـــى 

انتهاء  بــعــد  الــســريــعــة  الــمــقــابــالت  إجــــراء 

الــمــبــاريــات مـــع الــالعــبــيــن عــبــر الــنــاقــل 

الــرســمــي وفـــق اإلجــــــراءات االحــتــرازيــة 

ناحية  من  الصحي  البروتوكول  لتنفيذ 

داخل  االرتــيــاح  من  حالة  ســادت  أخــرى 

لــالنــتــهــاء  قــطــر  نـــجـــوم  دوري  مــؤســســة 

التي  والخطة  الصحي  البروتوكول  مــن 

النشاط  استئناف  مع  المؤسسة  وضعتها 

الدوري  فرق  كل  وخضعت  والتدريبات. 

الــثــانــيــة  الــــدرجــــة  فـــــرق  و  ـــحـــكـــام،  ال و 

األولى  مرتين،  كورونا  فيروس  لفحص 

اعتباًرا من ٨ يونيو ، وفقاً للخطة العامة 

والـــبـــروتـــوكـــول الــــذي وضــعــتــه مــؤســســة 

ِقبل  مــن  والمعتمد  قطر  نــجــوم  دوري 

من  التأكد  بهدف  العامة،  الصحة  وزارة 

إلى  بــاإلضــافــة  الجميع،  وســالمــة  صحة 

انتشار  مخاطر  على  والسيطرة  التقليل 

الفيروس بين عناصر الفريق والالعبين 

والمباريات  التدريبات  إلى  العودة  أثناء 

ـــــاع كــــافــــة اإلجــــــــــــراءات الـــوقـــائـــيـــة  ـــــب وات

البروتوكول  بحسب  وذلك  واالحترازية 

الــمــعــتــمــد. وطــبــقــت الــمــؤســســة الــنــمــوذج 

األلـــمـــانـــي خــــالل الـــبـــروتـــوكـــول الــصــحــي 

،  الـــذي أثــبــت نــجــاًحــا كــبــيــًرا مــن جميع 

النواحي ، إلى جانب التنسيق مع الجهات 

الــصــحــيــة فـــي بــعــض الــجــوانــب الــخــاصــة 

. وحـــظـــي نـــجـــاح الـــبـــروتـــوكـــول الــصــحــي 

االتــحــادات  مــن  عــدد  بــإشــادة  للمؤسسة 

اتصاًال  أجــرت  التي  والعربية  الخيلجية 

مـــع مــســؤولــي الــمــؤســســة لــلــتــعــرف على 

ــنــود الـــبـــروتـــوكـــول تــمــهــيــًدا لــتــطــبــيــقــه .  ب

ـــتـــزام مـــن قــبــل األنـــديـــة جعل  وهــــذا االل

في  األندية  رغبة  مع  تتجاوب  المؤسسة 

التي  الداخلية  المعسكرات  من  الخروج 

واالنتظام  األول،  الفحص  عقب  بــدأت 

فــي الــحــجــر الــمــنــزلــي،  بــعــد أن قــامــت 

األنـــديـــة والــالعــبــيــن واألطـــقـــم اإلداريـــــة 

الخاصة  التعهدات  على  بالتوقيع  والفنية 

بـــااللـــتـــزام بــكــافــة اإلجـــــــراءات الــوقــائــيــة 

ــيــهــا فــــي الـــبـــروتـــوكـــول  الـــمـــنـــصـــوص عــل

الُمعتمد إلى جانب االلتزام أيًضا بإجراء 

فــحــص كـــورونـــا مــرتــيــن أســبــوعــًيــا وهــو 

مــا قــامــت بــه بالفعل األنــديــة فــي األيــام 

الماضية.

ـــقـــاءات ـــل ـــات بـــــدون حـــضـــور وإلـــغـــاؤهـــا عــقــب ال ـــاري ـــب ـــم ـــمـــرات قــبــل ال ـــؤت ـــم ال

ــات ــاري ــب ــم ــد ال ــع ــن والــالعــبــيــن ب ــي ــدرب ــم ــل ــى الــــهــــواء ل ــل ــة ع ــي ــون ــزي ــف ــل ــــاءات  ت ــــق ل

في ضوء آخر المستجدات بشأن فيروس كورونا

اتحاد السباحة يدرس موعد كأس العالم

متابعة – رجائي فتحي : 

مع  للسباحة  الــقــطــري  االتـــحـــاد  يــــدرس 

نــظــيــره الــدولــي الــمــوعــد الــمــنــاســب إلقــامــة 

كأس  بطوالت  سلسلة  من  الرابعة  الجولة 

ضوء  على  وذلــك   «٢٠٢٠ «الــدوحــة  العالم 

الــمــســتــجــدات الــحــالــيــة لــفــيــروس كـــورونـــا 

تــأجــيــل  فــــي  تــســبــب  الــــــذي  «كـــوفـــيـــد ١٩» 

مختلف  فــي  البطوالت  مــن  العديد  وإلــغــاء 

ومنها  األلــعــاب  مختلف  وفــي  العالم  دول 

الدولي  االتحاد  روزنامة  وحسب  السباحة. 

ـــدوحـــة الــجــولــة الـــرابـــعـــة من  تــســتــضــيــف ال

للسباحة «فينا  العالم  كأس  بطولة  جوالت 

في   ( متًرا   ٥٠  ) الَمْجرى  الطويل   «٢٠٢٠

في  المقبل  أكــتــوبــر   ١٠ إلــى   ٨ مــن  الــفــتــرة 

مجمع حمد للرياضات المائية للعام التاسع 

على التوالي. وتعد نسخة الدوحة من أهم 

جوالت البطولة العالمية حيث يحرص على 

المشاركة فيها أفضل السباحين والسباحات 

من مختلف الدول ومن خاللها يتم التأهيل 
لدورة األلعاب األولمبية، وكذلك لبطوالت 
موجودين  الجميع  يجعل  أمــر  وهــو  العالم 
فيها بشكل قوي. وأكد خليل الجابر رئيس 
اتحاد السباحة أن موعد إقامة بطولة قطر 
الجولة الرابعة من البطولة العالمية هذه لم 
كورونا  جائحة  بسبب  نهائي  بشكل  يحسم 
«كوفيد ١٩» مشيًرا إلى أن االتحاد القطري 
لــلــســبــاحــة يـــواصـــل الــتــنــســيــق والـــتـــشـــاور مع 
االتحاد الدولي «فينا» للتوصل لقرار نهائي 
أكتوبر  موعدها  في  البطولة  إقامة  يحدد 

المقبل أو تأجيلها إلى موعد آخر.
المنافسات  أن  يعلم  الجميع  وأضــــاف: 
الشهر  هذا  في  العودة  في  بدأت  الرياضية 
وفــقــا لــتــعــمــيــم الــلــجــنــة األولــمــبــيــة ووفــًقــا 
لــــإلجــــراءات االحـــتـــرازيـــة، وســــوف نـــدرس 
من  المختصة  الجهات  كافة  مــع  الموقف 
تجعل  التي  بالصورة  الموقف  تقدير  أجــل 

إقامة المنافسات تمضي بصورة آمنة.

متابعة - فريد عبدالباقي:

أعـــلـــن االتـــــحـــــاد اآلســـيـــوي 
للكرة الطائرة أنه على وشك 
منافسات  بإلغاء  قــرار  اتــخــاذ 
والــشــواطــئ،  لــلــصــاالت   ٢٠٢٠
االنتشار  رقــعــة  التــســاع  نــظــراً 
الـــكـــبـــيـــر لـــجـــائـــحـــة فـــيـــروس 
كورونا والتي أثرت في جميع 
األنــشــطــة الــريــاضــيــة. وهــو ما 
أثــــر بــالــســلــب عــلــى مــشــاركــة 
مــنــتــخــبــاتــنــا الــوطــنــيــة لــلــكــرة 
الــطــائــرة (صـــاالت وشــواطــئ) 
فــــــي الــــــبــــــطــــــوالت الــــقــــاريــــة 

والعالمية.
وأوضـــح االتــحــاد اآلســيــوي 
في بيان أنه تلوح سحابة من 
عـــدم الــيــقــيــن حـــول بــطــوالت 
اكـــتـــشـــاف  مـــنـــذ   ٢٠٢٠ عــــــام 
فـــيـــروس كــــورونــــا حــيــث تم 
منذ ذلك الوقت إلغاء وإعادة 
جــــدولــــة بـــعـــض الــمــنــافــســات 
اآلسيوية للكرة الطائرة داخل 

الصاالت والشواطئ.
وأشــــــــــار الــــبــــيــــان إلـــــــى أن 
االتــحــاد اآلســيــوي قـــرر إلــغــاء 
ــبــطــوالت فـــي ٢٠٢٠  جــمــيــع ال
البطولة  انــطــالق  قــبــل  وذلـــك 
اآلســـيـــويـــة الــثــالــثــة لــلــطــائــرة 
 ١٩ تــحــت  للشباب  الــشــاطــئــيــة 
عــاًمــا بــحــوالــي ٤٧ يــوًمــا وهــو 
أول حدث تم إعــادة جدولته 
والـــــــــذي كــــــان مـــــن الـــمـــقـــرر 

بمملكة  بــوكــيــت  فــي  إقــامــتــه 
تــــايــــلــــنــــد. وتــــــــــرأس الـــمـــديـــر 
فابيو  الــدولــي  باالتحاد  الــعــام 
أزفيدو، االجتماع االفتراضي 

عـــــــن بُـــــــعـــــــد. وتــــــــــم خــــاللــــه 
األخيرة  التحديثات  مناقشة 
بانتشار  المتعلقة  والتحديثات 
الجائحة باإلضافة إلى دراسة 

استضافة مسابقات ٢٠٢٠.
ــــمــــاع إلـــى  وتـــــطـــــرق االجــــت
أثــرت  العالمية  الــجــائــحــة  أن 
االتحاد  بــطــوالت  إقــامــة  على 

مع   ٢٠٢٠ العام  في  اآلســيــوي 
بتمديد  اآلسيوية  الــدول  قيام 
قــــيــــود اإلغــــــــالق وإجـــــــــراءات 
الــــحــــجــــر الــــصــــحــــي وحـــجـــب 

الرحالت الدولية.
وتــأثــرت إقــامــة كــأس آسيا 
وبطوالت  والسيدات  للرجال 
األنــــديــــة اآلســـيـــويـــة لــلــرجــال 
منافسات  وجميع  والــســيــدات 
ـــطـــائـــرة الــشــاطــئــيــة  الــــكــــرة ال
الطائرة  وبــطــوالت  اآلســيــويــة 
عـــامـــاً   ٢١ تـــحـــت  الـــشـــاطـــئـــيـــة 
ـــلـــك الـــمـــنـــافـــســـات  وجـــمـــيـــع ت
لتقام  مسبقاً  مبرمجة  كانت 
فــــي الـــفـــتـــرة مــــن أغــســطــس 
ومــن   .٢٠٢٠ أكــتــوبــر  وحــتــى 
الــمــنــتــظــر تــأجــيــل مــنــافــســات 
الــفــئــات الــســنــيــة ومــنــهــا أيــًضــا 
إلى  العالم  لبطوالت  المؤهلة 
االتـــفـــاق  وتــــم   .٢٠٢٠ الـــعـــام 
عــلــى إقـــامـــة بــطــولــتــي (تــحــت 
 ١٨ وتحت  للرجال،  عاما   ٢٠
شهري  خــالل  للرجال)  عاما 
المقبلين  وديسمبر  نوفمبر 
فــي حـــال عــــادت الــحــيــاة إلــى 
القليلة  األشــهــر  فــي  طبيعتها 
الــمــقــبــلــة وبـــعـــد رفــــع الــــدول 

قيودها الخاصة باإلغالق.
يتغير  أن  الــمــتــوقــع  ومــــن 
مــــوعــــد اجــــتــــمــــاع الــجــمــعــيــة 
في  إقامته  المقرر  العمومية 
منتصف أكتوبر ٢٠٢٠ ليكون 

في شهر ديسمبر المقبل.

«اآلسيوي» يربك حسابات منتخباتنا للطائرة
إلغاء منافسات الصاالت والشواطئ ٢٠٢٠

األهــلي يتعــاقــد مـع أليكسي
الدوحة ـ [: 

أكــمــل جــهــاز الـــكـــرة الــطــائــرة بــالــنــادي 

األهــلــي تــعــاقــده مــع الــمــحــتــرف الــروســي 

صفوف  لتدعيم  ســبــيــريــدونــوف  أليكسي 

الـــفـــريـــق اســــتــــعــــداداً النـــطـــالق مــنــافــســات 

الموسم الجديد ٢٠٢٠-٢٠٢١.

بتجديد  األهــلــي  الــنــادي  إدارة  وقــامــت 

ليستمر  رومــان  الــروســي  المحترف  عقد 

مع الفريق في الموسم المقبل. 

االتـــحـــاد  يــســتــكــمــل  أن  الـــمـــقـــرر  ومـــــن 

للموسم  أنشطته  الطائرة  للكرة  القطري 

الــجــولــة  بــإقــامــة   ،٢٠١٩-٢٠٢٠ الـــجـــاري 

الــدوري  مسابقة  مــن  واألخــيــرة  المؤجلة 

المقبل،  سبتمبر   ١٨ فــي  لــلــرجــال  الــعــام 

والـــتـــي تــشــهــد مــواجــهــة قـــويـــة عــلــى لقب 

الـــــدوري بــيــن الــعــربــي الــمــتــصــدر برصيد 

اللقب  حامل  الشرطة  ووصيفه  نقطة   ٤٤

برصيد ٤٢ نقطة.



٣٣
األحد 21 ذو القعدة 1441هـ - 12 يوليو 2020م - العدد (13945)

يـــوم حـــاســـم النتخـــابـــات نــــادي قطـــر 
الوزارة تؤكد ما تميزت به                                               وتعلن سالمة الموقف القانوني لقائمة حمد بن سحيم

الـــــــــــــــــوزارة  رد  ـــــحـــــث  ـــــب ي ــــــــات  ــــــــخــــــــاب ــــــــت واالن ــــــة  ــــــعــــــضــــــوي ال ــــــــــــــؤون  ش ـــــة  ـــــجـــــن ل ـــــــمـــــــاع  اجـــــــت

واضـــــــح ــــة  ــــص ــــت ــــخ ــــم ال ــــة  ــــجــــن ــــل ل ورّدنـــــــــــــــــا  الـــــــــشـــــــــروط  ــــــت  ــــــوف اســــــت ـــــة  ـــــم ـــــائ ـــــق ال  : الــــــــــدوســــــــــري 

سليم: أحمد   - متابعة 

ـــشـــهـــده  فـــــصـــــٌل جــــــديــــــٌد ت
أروقـــــــُة نــــــادي قـــطـــر الــــذي 
يــــــبــــــدو أّنـــــــــــه مــــقــــبــــل عـــلـــى 
ــتــخــابــات مــثــيــرة الخــتــيــار  ان
الـــرئـــيـــس ونــــائــــب الـــرئـــيـــس 
خـــالل الــجــمــعــّيــة الــعــمــومــيــة 
يــولــيــو   ٢٣ الــمــقــررة  لــلــنــادي 
الـــــــجـــــــاري، والــــــتــــــي تـــشـــهـــد 
ــيــن  الـــمـــنـــافـــســـَة بـــيـــن قــائــمــتَ
ــــــــى قـــائـــمـــة «قــــطــــر»،  األول
والــــثــــانــــيــــة قــــائــــمــــة «حـــمـــد 
أّكــــد  أن  بـــعـــد  ســـحـــيـــم»  بــــن 
عــــبــــدالــــرحــــمــــن الـــــدوســـــري 
ُمــــســــتــــشــــار ســــــعــــــادة وزيــــــر 
قرار  أّن  والرياضة  الثقافة 
حمد  الّشيخ  قائمة  استبعاد 
مــن  ثــــانــــي  آل  ســـحـــيـــم  بــــن 
الــــتــــرّشــــح لـــرئـــاســـة الـــنـــادي 

ـــــــــدت  غــــيــــر قــــــانــــــونــــــّي. وأّك
الــــــــــــوزارة مـــــا تــــمــــيــــزت بــه 
فـــي  الــــــريــــــاضــــــيــــــة   ]
ــــــــصــــــــادر يـــــوم  عـــــــددهـــــــا ال
إلى  أشارت  حيت  الجمعة، 
ــيــخ  ــّش ال قـــائـــمـــة  مـــوقـــف  أن 
حـــمـــد بــــن ســـحـــيـــم قـــانـــونـــي 
االنتخابات  ستخوض  وأنها 
«لـــجـــنـــة  وأن  الــــُمــــرتــــقــــبــــة، 
الــعــضــويــة الــتــزمــت الــصــمــت 
وصـــــول  رغـــــــم  اآلن  حــــتــــى 
كــتــاب الــــوزارة.».. وأشــارت 
على  رّدت  أنها  إلــى  الــوزارة 
العضوية  شؤون  لجنة  قرار 
استبعاد  حــول  واالنــتــخــابــات 
قــائــمــة «حــمــد بــن ســحــيــم» 
مـــــن خـــــــوض االنــــتــــخــــابــــات 
الــفــقــرة   ٤٩ لــلــمــادة  اســتــنــاًدا 
الـــــنـــــظـــــام  الئــــــحــــــة  مـــــــن   ٦
ــنــادي والـــمـــادة  ــل األســـاســـّي ل

الــالئــحــة  مــن   ٦ الــفــقــرة   ٢٨
اإلرشــــادّيــــة الــُمــعــتــمــدة مــن 
ـــعـــضـــويـــة  لـــجـــنـــة شــــــــؤون ال
وإدارة  واالنــــــتــــــخــــــابــــــات، 
الــشــؤون الــريــاضــّيــة بـــوزارة 
الــثــقــافــة والــريــاضــة، وكــان 
ــا إلــى  الـــنـــادي قــد رفـــع كــتــابً
شؤون  لجنة  بقرار  الــوزارة 
ــــتــــخــــابــــات  الــــعــــضــــويــــة واالن
وجــــاء الــــرّد بــعــدم قــانــونــيــة 
اســـتـــبـــعـــاد قـــائـــمـــة حـــمـــد بــن 
ســــحــــيــــم، كــــونــــهــــا ســـــــّددت 

االشـــــتـــــراك والــــغــــرامــــة فــي 
المالية. السنة  نفس 

وقــــــــــــال عـــــبـــــدالـــــرحـــــمـــــن 
الــدوســري مــســتــشــار ســعــادة 

ـــرّد عــلــى  ـــال الــــوزيــــر: قــمــنــا ب
ـــعـــضـــويـــة  لــــجــــنــــة شـــــــــؤون ال
واالنــتــخــابــات وفــًقــا ألحــكــام 
استبعاد  قــرار  على  القانون 
قــــائــــمــــة الــــّشــــيــــخ حــــمــــد بــن 
مـــن  ـــــــي  ثـــــــان آل  ســـــحـــــيـــــم 
الـــتـــرّشـــح لـــرئـــاســـة الـــنـــادي، 
فحص  وبعد  أنه  إلى  مشيًرا 
الـــقـــانـــون  وحـــســـب  األوراق 
فــقــد قـــامـــت قــائــمــة الــّشــيــخ 

شهر  خــالل  بالتجديد  حمد 
أكــتــوبــر، وســــّددت الــغــرامــة 
ونــحــن كــــوزارة نـــرى كــرأي 
األوراق  ســــالمــــة  ــــّي  ــــون قــــان
وأنــهــا مــســتــوفــاة لــلــشــروط، 
وجـــــاء هــــذا فـــي رّدنــــــا عــلــى 
الـــــلـــــجـــــنـــــة يـــــــــوم األربـــــــعـــــــاء 

الدوام. نهاية  بعد  الماضي 
وأشــــــــار الــــــدوســــــري إلـــى 
فــي  الــــعــــضــــويــــة  لـــجـــنـــة  أن 
نـــــــــــادي قـــــطـــــر عـــــلـــــى قـــــدر 
الـــــــمـــــــســـــــؤولـــــــيـــــــة وســــــــــوف 
يـــــنـــــظـــــرون فــــــي األســـــبـــــاب 
الــــمــــذكــــورة، وخــــاصــــة أنــنــا 
أســــهــــبــــنــــا فـــــي الــــــــــرّد حـــتـــى 
بالدالئل  واضًحا  الرد  يكون 
الئحة  وبحسب  وبالقانون، 
ورّد  األســــــاســــــي.  الــــنــــظــــام 
الــــــدوســــــري عـــبـــر بـــرنـــامـــج 
الكاس  قنوات  على  المجلس 

عــلــى إمــكــانــيــة قــيــام أعــضــاء 
بسحب  العمومية  الجمعية 
إدارة  مـــجـــلـــس  مــــن  الـــثـــقـــة 
الــــــنــــــادي خــــــالل الــــمــــوســــم، 
الثقة  سحب  يجوز  وقــال:» 
إذا  إدارة  مــجــلــس  أي  مـــن 
واضحة  أسباٌب  هناك  كانت 
لــذلــك، ومــن خــالل شــروط 
إقــامــة الــجــمــعــيــة الــعــمــومــيــة 
ـــعـــاديـــة والــــتــــي عــلــى  غـــيـــر ال
سحب  لألعضاء  يحق  أثرها 
الطلب  يكون  أن  على  الثقة 
الـــمـــقـــدم مـــن ثــلــثَــي أعــضــاء 
وأن  الــعــمــومــيــة،  الــجــمــعــيــة 
يــكــون الــتــصــويــت أكــثــر مــن 

النصاب. اكتمل  إذا   ٪٥٠
تجتمع  أن  الــمــقــرر  ومــن 
العضوية  شؤون  لجنة  اليوم 
رّد  لـــبـــحـــث  ــــتــــخــــابــــات  واالن

والرياضة. الثقافة  وزارة 
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 رئيس لجنة شؤون العضوية واالنتخابات بنادي قطر:

رئــيــُس  المغيصيب  ســعــد  مــحــمــد  أّكــــد 
في  واالنــتــخــابــات  العضوية  شـــؤون  لجنة 
نادي قطر أّن اللجنَة سوف تجتمع اليوم 
لمناقشة رّد وزارة الثقافة والرياضة بشأن 
استبعاد قائمة «حمد بن سحيم» واعتماد 
المقّررة  االنتخابات  فــي  «قــطــر»  قائمة 
يوم ٢٣ الجاري خالل الجمعّية العمومية 
اللجنة  إّن  الــمــغــيــصــيــب  وقـــــال  لـــلـــنـــادي. 
باستبعاد  قــراراتــهــا  اتــخــاذ  على  حــرصــت 
إلى  بالرجوع  سحيم»  بــن  «حمد  قائمة 
نـــّص الــقــانــون والئــحــة الــنــظــام األســاســي 
لــلــنــادي والــالئــحــة اإلرشــــاديــــة، حــيــث تم 
االعــتــمــاد على الــمــادة ٤٩ الــِفــقــرة ٦ من 
والــمــادة  للنادي  األســاســي  النظام  الئحة 
ـــة  ٢٨ الـــِفـــقـــرة ٦ مـــن الــالئــحــة اإلرشـــادي
الــُمــعــتــمــدة مـــن لــجــنــة شـــــؤون الــعــضــويــة 
والرياضة.  الثقافة  ووزارة  واالنتخابات، 
أكثَر  تلقت  اللجنَة  أنَّ  المغيصيب  وأّكـــد 
من ٢٠ طعنًا على القائمتَين منها ١٥ طعنًا 
مشيًرا  االشــتــراكــات،  تسديد  مسألة  على 
ا من وزارة الثقافة  إلى أّن اللجنة تلقت رًدّ
والرياضة حول قرارات اللجنة ولكنه لم 
يقرأ فحوى الرّد، وبالتالي ستعقد اللجنُة 
اليوم اجتماَعها لبحث رّد الوزارة، وسنقوم 
بـــدراســـة كــتــاب الـــــوزارة الـــخـــاّص بــإجــراء 
استبعاد قائمـــة الّشـــيخ حــمد بن ســــحيم 
آل ثاني من الترّشح النتخابات نادي قطر، 
الجميع.  مــن  واحـــدة  مسافة  على  ونــّقــف 
المجلس،  لــبــرنــامــج  المغيصيب  وأشـــــار 
فيها  العضوية  لجان  لوائح  هناك  أّن  إلــى 
تنظيم أعمالهم من خالل الئحة العضوية 
والرياضة،  الثقافة  وزارة  مــن  المرسلة 
وهناك إجراءات للطعن والتظلم، وهناك 

وهي  الرياضي،  للتحكيم  قطر  مؤّسسة 

نستعجل  ال  ولكننا  الــنــزاع  بفّض  المعنية 

األمور. وقال المغيصيب إنه تّم مخاطبة 

قائمة «حمد بن سحيم» بقرارات اللجنة، 

طعن،  أيُّ  يصلني  لم  ولكن  التسلُّم  وتــّم 

الطعن  يــكــون  أن  الــمــفــتــرض  مــن  حــيــث 

خالل ٣ أيام عمل من تاريخ تسّلم القرار، 

مشيًرا إلى أنه تم إرســال الئحة إرشادية 

والعمل  العتمادها  الـــوزارة  مــن  ُمعتمدة 

اتخذت  اللجنة  إّن  المغيصيب  وقــال  بها. 

عدٍد  عن  العضوية  إسقاط  لمنع  خطوات 

كبير مــن أعــضــاء الــنــادي وصــل إلــى ٣٠٠ 

عــضــو، واأليـــــام الــمــاضــيــة شــهــدت إقــبــاًال 

كبيًرا، وهناك ٩٠٪ من األعضاء المعنّيين 

قاموا بسداد االشتراكات.

ً  اللجنة تلقت أكثر من ٢٠ طعنا

 نقف على مسافة 
واحدة من الجميع 
ونبحث رّد الوزارة

ـــــد أحـــمـــد عــلــي الـــمـــولـــوي أمــيــن  أّك
الجمعية  أن  قطر  بنادي  السابق  السّر 
العمومية هي السلطة الُعليا والوحيدة 
والالئحة  الــقــرارات  باتخاذ  المخّولة 
االسترشادية الحالية لم يتم اعتمادها 
مــــن أعــــضــــاء الــجــمــعــيــة الــعــمــومــيــة. 
النظام  مــن   ١٨ الــمــادة  حسب  وقـــال: 
األساسي أّن الرئيس ال يحّق له تعليق 
بذلك،  كفيل  النظام  وأن  العضويات، 
ويمكن للرئيس فقط منع العضو غير 
النادي،  مرافق  استخدام  من  المسدد 
كـــمـــا ال يـــحـــّق لــلــعــضــو غـــيـــر الــمــســدد 
في  ولكن  العمومية،  الجمعية  حضور 
حال قّرر العضو أن يقوم بالسداد ألي 
عـــدٍد مــن الــســنــوات، يــعــود الســتــخــدام 
حــــّقــــه كـــعـــضـــو بــــاســــتــــخــــدام مـــرافـــق 
العمومّية».  الجمعّية  وحضور  النادي 
وأضاف: مسألة إسقاط األعضاء لمدة 
تتجاوز ٥ سنوات أُثيرت العام الماضي 

وتم  العمومية  الجمعية  اجــتــمــاع  فــي 
معارضتها، وكنت من أول األشخاص 
الـــمـــعـــارضـــيـــن وذلـــــــك مـــــذكـــــور  فــي 
خاصة  العمومية،  الجمعية  محضر 
ألشخاص  كان  العضويات  إسقاط  أّن 
رؤساء  منهم  لسنوات،  الكيان  خدموا 
ونـــواب رئيس وأمــنــاء الــســّر وأعــضــاء، 
وتّم  هــذا،  مثل  قــرار  اتخاذ  يجوز  وال 
ـــــوزارة التي  تــحــويــل هـــذا األمـــر إلـــى ال
هي  الــعــمــومــيــة  الــجــمــعــيــة  أن  ـــــدت  أّك
القرارات،  هذه  التخاذ  الُعليا  السلطة 
اتخاذ  بعدم  جماعي  قــرار  اتخاذ  وتــّم 
الــجــمــعــيــة  إلـــــى  وتـــأجـــيـــلـــه  قــــــرار  أي 
العمومية الُمقبلة، وخالل هذه الفترة 
من  عـــدٍد  أي  ســـداد  فــي  الــحــّق  للعضو 
الــســنــوات وتـــعـــود عــضــويــتــه مــبــاشــرة. 
وتــــســــاءل الـــمـــولـــوي لـــمـــاذا يــتــم وضــع 
إجـــــراءات وعــراقــيــل لــم نــعــهــدهــا من 
قــبــل مــثــل الــتــفــويــض أو الــقــرابــة من 

الدرجة األولى؟ وأتمّنى الحصول على 
جواب واضح من القائمين على لجنة 
ولماذا  واالنتخابات،  العضوية  شؤون 
هــــذه الــــقــــرارات فـــي هــــذا الــتــوقــيــت. 
وحــــول الــالئــحــة االســتــرشــاديــة الــتــي 
قــال:  العضوية،  لجنة  إليها  استندت 
الجمعية  قبل  مــن  اعتمادها  يتم  لــم 
عليها؟،  االعتماد  يتم  لماذا  العمومية، 
أن  إلــى  تشير   ٥ الــفــقــرة   ٥٥ والــمــادة 

من  إقرارها  يتّم  أن  يجب  الئحة  أي 
الجمعية العمومّية، وهذه الالئحة لم 
الجمعيات  حــضــوري  خـــالل  تــعــرض 
واإلشـــارة  للنادي  األخــيــرة  العمومية 
يتم  أن  وأستغرب  خطأ،  تعتبر  إليها 
اإلشارة لهذه المادة في بيان اللجنة. 
وأّكد المولوي أّن ترّشح سعادة الّشيخ 
هو  النادي،  لرئاسة  سحيم  بن  حمد 
فــخــر لــكــل الـــقـــطـــراويـــة، خــاصــة أنــه 
رمــز الــنــادي ونــحــن نــتــشــرف بــوجــود 
هذا الرمز على رأس الكيان، وندعم 
على  سحيم  بــن  حــمــد  الــّشــيــخ  تــواجــد 
رأس هذا الهرم، ومن خالل اّطالعي 
وخــبــرتــي فــي الــعــمــل الــريــاضــي ســواء 
يوجد  ال  واالتــحــادات  قطر  نــادي  في 
بن  حمد  الّشيخ  ترشح  على  غبار  أي 
في  بالسداد  قــام  أّنــه  خاصًة  سحيم، 
ترّشحه  ومــلــّف  المالية،  السنة  نفس 

.٪١٠٠ سليم 

 الالئحة االسترشادية لم تُعتمد من العمومية
المولوي أمين السر السابق بنادي قطر:

ـــد عــبــدالــعــزيــز حــســن نــجــم نــادي  أّك
قطر السابق  أنه تفاجأ بأن له عضوية 
فــي الـــنـــادي، وأنــــه تـــّم إخــطــار وزارة 
عضوّيته  بإسقاط  والــريــاضــة  الثقافة 
ضــمــن كــشــف يــضــّم ٧٠ اســـًمـــا، ولكن 
الجمعية  إلـــى  األمــــر  رّحـــلـــت  ــــــوزارة  ال
العمومية، متسائًال» ليش ما يكون فيه 
إخــطــار لــألعــضــاء؟».. مــا حـــدث شــيء 
من  هناك  وأضـــاف:»  وتسيب.  يفشل 
تعمد عدم إخطاري بامتالكي عضوية 

تصرفه  وأعــتــبــر  بــالــصــدفــة،  وعــلــمــت 
عيبًا، وأتمّنى شخًصا يواجهني أنا هذا 
يتّم  أن  نريد  وال  مقصود  غير  العمل 
شخصنة األمــور، ولكن  أنا أتكلم عن 
الناس  يزعل  راح  الــنــادي  على  غيرتي 
عندي  الحين  أنا  وتابع:  إخواني.  حتى 
التي  السابقة  العضوية  وهــي  عضوية، 
وجماهير  اسًما،   ٧٠ مع  شطبها  طلبوا 
المستاؤون  الوحيدون  هم  قطر  نادي 
من لجنة شؤون العضوية واالنتخابات 

وطريقة التعامل معهم بتعّسف، لماذا 
نريد  نحن  المنافسة؟  من  خائف  أنت 
المنافسة من أجل األصلح، وأنا أرشح 
بن  حمد  الّشيخ  أرشــح  أن  قبل  الكيان 
الرمز  يعود  أن  الــشــرف  ولنا  سحيم، 
ـــــــادي قــطــر  بـــعـــد هـــــذه الــــســــنــــوات، ون
يــتــشــرف بــســعــادتــه كــرمــز، والــتــعــامــل 
مع قائمته بهذا التصّرف ال يوجد فيه 
شفافية وال وضوح، وال نريد أن نسيء 

الظّن.

 عبدالعزيز حسن: ما حدث فشل وتسيُّب

                                                  و
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بأوراق  الكعبي،  شاهين  ناصر  تقّدم 
ترشحه لخوض انتخابات رئاسة نادي 
الــشــمــال، مــســاء أمـــس، قــبــل غــلــق بــاب 
عبداهللا  حمد  ومــعــه  رســمــيــاً،  الــتــرشــح 
النعيمي نائباً، وبهذا يكون هناك ثالث 
االنتخابات.  سباق  في  متنافسة  قوائم 
عبداهللا  إبراهيم  تضم  األولــى  القائمة 
السادة رئيساً، وعبداهللا شمسان السادة 
نــائــبــاً، والــثــانــيــة تــضــم الــدكــتــور محمد 
خميس  وعلي  رئيساً،  المهيزع  عيسى 

الثالثة  القائمة  وأخــيــراً  نائباً،  الكبيسي 
وهي قائمة ناصر شاهين الكعبي بينما 
لم تتقدم قائمة الشيخ خالد بن بدر آل 
ثاني وفهاد اليامي كما أعلنت من قبل.

 ومن المنتظر أن تجرى االنتخابات 
يوم  للنادي  العمومية  الجمعية  خــالل 

١٤ أغسطس المقبل. 
اتضحت  بإغالق باب الترشح رسمياً 
الـــصـــورة بــشــكــل رســمــي بــشــأن صـــراع 
المقبلة  االنــتــخــابــات  خـــالل  الــمــنــافــســة 
لــلــغــايــة، فكما  والــــذي ســيــكــون شــرســاً 
هــنــاك أكــثــر مــن قائمة  كـــان مــتــوقــعــاً 

يعطي  ما  وهو  المنافسة،  غمار  دخلت 
االنــتــخــابــات إثــــارة ومــتــعــة، خــاصــة أن 
الثالثة،  القوائم  بين  متكافئة  الفرصة 
إبراهيم  قائمة  وهي  األولــى  فالقائمة 
الـــســـادة قــد بــــدأت الــتــحــرك مــنــذ عــدة 
أشهر وليس من اآلن لجمع أكبر عدد 
من أصوات الجمعية العمومية للوقوف 
عــلــى أرض صــلــبــة خـــالل االنــتــخــابــات 
بالرئاسة،  الفوز  على  بقوة  والمنافسة 
فــي تصريحات لــه مــع [  مــؤكــداً 
هو  هدفه  أن  على  قبل  من  الرياضية 
فــتــح بـــاب الــتــعــاون مـــع الــجــمــيــع ســـواء 

مــن العــبــيــن قــدامــى أو مــؤســســيــن أو 
جماهير ومحّبين للنادي، وأن يتعاون 
الــنــادي،  مصلحة  يــخــدم  فيما  الجميع 
ولـــن تــكــون الــقــائــمــة الــثــانــيــة أقـــل قــوة 
تضم  إنــهــا  حيث  األولــــى،  القائمة  مــن 
أيضاً  قبل  مــن  لها  سبق  إداريـــة  خــبــرة 
محمد  قائمة  وهــي  الــنــادي  فــي  العمل 
عيسى المهيزع وعلي خميس الكبيسي، 
أيضاً  عمل  استراتيجية  يضعان  اللذين 
وجمع  الــود  لكسب  لألعضاء  بها  تقدما 
ــتــخــابــات، وكــانــت  األصـــــوات خـــالل االن
آخـــر الــمــفــاجــآت تــقــدم نــاصــر شاهين 

الكعبي المدير التنفيذي الحالي للنادي 
عــبــداهللا  حــمــد  ومــعــه  تــرشــحــه  بقائمة 
األكثر  هو  الكعبي  ويُعد  نائباً،  النعيمي 
باعتباره  النادي  أمور  بكل  حالياً  دراية 
الــدخــول  فضل  وأنـــه  التنفيذي  المدير 
فـــي الــمــعــتــرك بــعــدمــا أعـــلـــن مــبــارك 
الـــمـــنـــصـــوري الـــرئـــيـــس الـــحـــالـــي ومــعــه 
نــاصــر عــجــالن الــكــعــبــي نــائــب الرئيس 
تقل  ولــن  لالنتخابات،  خوضهما  عــدم 
المنافسة  فــي  شــاهــيــن  نــاصــر  فــرصــة 
عـــن الــقــائــمــتــيــن الــســابــقــتــيــن وهــــو ما 
كعادة  للغاية  ساخنة  بانتخابات  ينذر 

الكلمة  تبقى  الــشــمــال  نـــادي  انــتــخــابــات 
األولـــــــى واألخـــــيـــــرة خـــاللـــهـــا ألعـــضـــاء 
الجمعية العمومية هم من سيختارون 
لقيادة  األصلح  أنها  يرون  التي  القائمة 

النادي خالل الفترة المقبلة.
ـــذكـــر أن لــجــنــة شـــــؤون الــعــضــويــة  يُ
بفحص  ستقوم  بالنادي  واالنتخابات 
الــمــتــرشــحــة  الـــثـــالثـــة  ـــقـــوائـــم  ال أوراق 
لــخــوض االنــتــخــابــات قــبــل رفــعــهــا إلــى 
وزارة الثقافة والرياضة تمهيداً إلجراء 
االنتخابات في موعدها المحدد خالل 
الجمعية العمومية ١٤ أغسطس المقبل.

الشــمال يغلق أبوابه عـلى ٣ قــــوائم انتخـــــابيـــة 
اتصاالت واستنفار لألعضاء في الطريق إلى الجمعية العمومية الساخنة

ــه ل ــــاً  ــــب ــــائ ـــي ن ـــم ـــي ـــع ـــن لــــلــــرئــــاســــة وال ــــحــــاً  ــــرش ـــــر م ـــــق األخـــــي ـــــرم ـــــي ال ـــضـــم لـــلـــمـــتـــنـــافـــســـيـــن ف ـــن ـــي ي ـــب ـــع ـــك  ال
متابعة - حسام نبوي:

متابعة - رجائي فتحي: 

ــــادي  ــــن ال إدارة  نـــجـــحـــت 
ـــعـــربـــي فــــي تـــجـــديـــد عــقــد  ال
الدولي  وسطه  ونجم  قائده 
أحمد فتحي لمدة موسمين، 
وذلـــــك حــتــى نــهــايــة مــوســم 
القائد  ليبقي   ٢٠٢٢   /  ٢٠٢١
الـــعـــربـــاوي مـــع الـــفـــريـــق في 
الــفــتــرة الــمــقــبــلــة، ُمــغــلــقــاً أي 
طريق أمام رحيله عن القلعة 
الـــحـــمـــراء، وذلــــك فـــي إطـــار 
سعي اإلدارة باالحتفاظ بكل 
المتميزين  الــفــريــق  العــبــي 
والتي  المقبلة  المرحلة  فــي 
يطمح العربي أن يكون فيها 
فــــي قـــلـــب الـــمـــنـــافـــســـة.  مــن 
ناحية أخرى منح األيسلندي 
هـــيـــمـــيـــر هـــالـــجـــريـــمـــســـون 
مـــدرب فــريــق الــكــرة العبي 
التدريبات  من  راحة  الفريق 
يــوم أمــس السبت وذلــك بعد 
لعبها  الــتــي  الـــوديـــة  ــاراة  ــمــب ال
الــفــريــق أمــــام فــريــق الــخــور 

والــتــي انــتــهــت بــالــتــعــادل ١ /  
١ وذلــــك اللــتــقــاط األنــفــاس 
والــــتــــركــــيــــز فـــــي الـــمـــرحـــلـــة 
المقبلة. وسوف يعود الفريق 
للتدريبات، وذلك اعتباراً من 
الثانية  للودية  للتجهيز  اليوم 
واألخيرة والتي سوف يلعبها 
يوم  الشحانية  أمـــام  الــفــريــق 

الــخــمــيــس الــمــقــبــل وســتــكــون 
بمثابة بروفة أخيرة للفريق 
الهامة  الغرافة  مواجهة  قبل 
بطولة  من   ١٨ الـ  الجولة  في 
الدوري والتي ستقام يوم ٢٤ 
يــولــيــو الــجــاري والــتــي تعتبر 
مــن أهـــم مــبــاريــات الــفــريــق 
المركز  صــاحــب  مــع  لكونها 

الـــــرابـــــع والـــــفـــــوز بـــهـــا يــعــنــي 
االقتراب من المربع.

ــفــنــي  وأبـــــــــدى الــــجــــهــــاز ال
بـــقـــيـــادة هــيــمــيــر ارتـــيـــاحـــه 
الــخــور،  مــع  الــوديــة  للتجربة 
ــهــا الـــمـــبـــاراة األولـــى  حــيــث إن
لــلــفــريــق مــنــذ لـــقـــاء األهــلــي 
فـــــي الـــــــــدور ربــــــع الـــنـــهـــائـــي 

مــن بــطــولــة الــــــدوري، ومــن 
على  المدرب  اطمأن  خاللها 
حيث  الـــالعـــبـــيـــن،  جـــاهـــزيـــة 
حرص المدرب على إشراك 
عدد كبير من الالعبين سواء 
الكبار أو الشباب الموجودين 
مع الفريق. وشهدت المباراة 
الالعبين  ومــشــاركــة  تــواجــد 
الدوليين بالفريق ألول مرة 
التدريبات  بين  ما  فترة  بعد 
التدريبات  وكــذلــك  الــفــرديــة 
كان  المدرب  لذلك  بُعد  عن 
التجربة  بــهــذه  جــــداً  ســعــيــداً 
جديد  مــن  الالعبين  ورؤيـــة 
بالمباريات  أشبه  مباراة  في 
على  واالطمئنان  التنافسية 

الكل في هذه المرحلة.
ولـــم يــكــن يــركــز الــمــدرب 
خاللها  بنتيجة  الخروج  على 
بــقــدر الــتــركــيــز عــلــى قــيــاس 
مــــــــدى جـــــاهـــــزيـــــة العـــبـــيـــه 
للمرحلة المقبلة والتي تعتبر 
األهـــــم بــالــنــســبــة لــلــعــربــاويــة 

السيما لقاء الغرافة المقبل.

العربي يجدد عقد فتحي حتى ٢٠٢٢
هيمير يكافئ العبي الفريق بالراحة

الدوحة ـ [:

استأنف الفريق األول لكرة القدم بنادي 
مباراة  خــوض  عقب  أمــس  تدريباته  السد 
الجمعة  أقيمت  والــتــي  الــوديــة،  صــالل  أم 

وانتهت بالتعادل اإليجابي ١ - ١.
ويـــســـعـــى الـــفـــريـــق الـــــســـــداوي لــلــوصــول 
للجاهزية الكاملة قبل استئناف منافسات 

دوري النجوم نهاية شهر يوليو الحالي.
اإلسباني  بقيادة  الفني  الجهاز  وحــرص 
البدنية  بــالــجــوانــب  االهــتــمــام  على  تشافي 
خــــالل الــــمــــران مـــن أجــــل رفــــع مــعــدالت 

حسب  الالعبين  لــدى  البدنية  اللياقة 
الحالية  للفترة  الــمــعــد  الــبــرنــامــج 

والتي تسبق استكمال مباريات 
 -  ٢٠١٩ لــلــمــوســم  ـــــدوري  ال

اســتــعــداداً  وأيــضــاً   ،٢٠٢٠
الموسم  الســتــحــقــاقــات 

المقبل محلياً وآسيوياً.
وشــــــهــــــد الــــــمــــــران 
مـــشـــاركـــة قـــويـــة من 
جــــمــــيــــع الــــالعــــبــــيــــن 
الـــــمـــــتـــــواجـــــديـــــن مــع 
ـــــاً،  ـــــي الــــــفــــــريــــــق حـــــال

قائد  لتواجد  باإلضافة 
الهيدوس  حسن  الفريق 

للعالج  يخضع  والـــذي  الــزعــيــم  بــتــدريــبــات 
ــتــار مـــن اإلصــــابــــة الــتــي  ــي بــمــســتــشــفــى أســب
أّكد  والــذي  مؤخراً  الركبة  في  لها  تعرض 
التدريبات  في  المشاركة  من  اقترابه  على 

الجماعية للفريق.
هــــذا ومــــن الـــمـــقـــرر أن يــحــصــل العــبــو 
الــتــدريــبــات اليوم  مــن  راحـــة  على  الــزعــيــم 
تدريباته  الفريق  يستكمل  أن  على  األحــد، 
أمام  الثانية  للودية  استعداداً  االثنين  مساء 
يوليو   ١٨ المقبل  السبت  يوم  الشمال  فريق 

الجاري.

الهيدوس يقترب من العودة للسد

الدوحة ـ [:

ــــداهللا جــــاســــم، الـــمـــديـــر  أّكـــــــد عــــب
الجهاز  أن  األهلي،  للنادي  الرياضي 
الكرة  فريق  تجهيز  في  نجح  الفني 
بصورة جيدة للمباريات المتبقية في 
بطولة الدوري من أجل إنهاء الدوري 
مركز  وتحقيق  أفــضــل  وضعية  فــي 

متقدم في جدول الترتيب. 
وقــــــــــــال عـــــــبـــــــداهللا جــــــاســــــم فـــي 
تصريحات لـ [ الرياضية: نعلم 
أن الــمــســتــوى الــفــنــي بــعــد الــعــودة لن 
فترة  إن  حيث  قبل  ذي  مثل  يــكــون 
لحوالي  استمرت  اللعب  عن  التوقف 
بالنسبة  طويلة  فترة  وهــي  شهور   ٤
لــالعــبــيــن، ويــحــتــاجــون بــعــدهــا لعدد 
من المباريات من أجل العودة القوية 
وتقديم مستويات متميزة. وأضاف: 

« مـــن أجـــل هـــذا وضـــع الــجــهــاز في 
وديــة  مــبــاريــات   ٣ خـــوض  برنامجه 
لعبنا مباراتين أمام الغرافة ثم الريان 
وكـــانـــتـــا جــيــدتــيــن وســــــوف نــخــوض 
ـــخـــور يــوم  ـــاراة األخــــيــــرة مـــع ال ـــمـــب ال
الجمعة المقبل وسوف تكون األخيرة 
جاهزين  نــكــون  أن  ونــأمــل  للفريق 

للتحدي الذي ينتظرنا. 
وعـــن تــأثــيــر جــائــحــة كــورونــا على 
أثــرت  هــي  الحقيقة  قـــال:  الالعبين 
ولكن  العالم  في  البطوالت  كل  على 
مــع رؤيــة الــدوريــات األوروبــيــة تعود 
بشكل جيد أصبح لدى الجميع تفاؤل 
بأن الدوري سيعود بصورة جيدة مع 
تــوالــي الــمــبــاريــات وقـــد يــكــون هناك 
تأثير في أول جولة بعد العودة ولكن 
األمـــــور ســـوف تــســيــر بـــصـــورة جيدة 
أفضل  في  العميد  يكون  أن  وأتمنى 

حال.
وعــــــــن تــــوقــــعــــاتــــه لــــلــــفــــريــــق فــي 
المباريات الباقية قال: نحن ال نفكر 
إال في لقاء الشحانية الذي سنخوضه 
يوم ٢٥ الجاري وكيفية تحقيق الفوز 
لنا  بالنسبة  جــداً  مهم  لقاء  ألنــه  فيه 
حــيــث وضــعــيــة الــفــريــق فــي منطقة 
الــــوســــط والــــفــــوز ســيــدفــعــنــا خــطــوة 
صوب المنطقة األمامية ويعطي ثقة 
لالعبين لباقي المباريات. وعن حالة 
الفني  الجهاز  قـــال:  الحالية  الفريق 
الــعــودة  منذ  متميزة  بــصــورة  يعمل 
للتدريبات وسط دعم كبير من إدارة 
النادي، حيث وفرنا للمدرب كل شيء 
من لعب ٣ وديات في مستوى طيب، 
مغلق  بمعسكر  الــدخــول  في  وكذلك 
وكل شيء على ما يرام وما نأمله أن 
يكون التوفيق حليفنا ونحقق النتائج 

الــمــنــتــظــرة ونــخــتــتــم الـــــدوري بشكل 
قــــوي.  وعـــن الــتــجــديــد مــع الــمــدرب 
قـــال: كـــان قـــــراراً مــمــيــزاً حــقــاً ومــن 
بواجبه  يقوم  نيبوشا  أن  أرى  ناحيتي 
بــصــورة جيدة وهــو مــدرب حماسي 
متميزة  بــصــورة  الــمــبــاريــات  ويــقــرأ 
وعالقته  كبيرة  تدريبية  خبرة  ولــه 
بــالــالعــبــيــن رائــعــة وهــــذا شـــيء مهم 
ويقدم  األهلي  مع  يوفق  أن  وأتمنى 
الفريق مباريات قوية وأثق أنه سوف 

يعطي اإلضافة الفنية المطلوبة. 
واختتم عبداهللا جاسم تصريحاته 
قـــائـــًال: هـــذا الــمــوســم لــن يُــنــســى من 
الذاكرة لطوله والظروف التي حدثت 
التي  بالصورة  ينتهي  أن  ونأمل  فيه 
نتمناها وأن يصل العميد مع الختام 
والعطاء  الجهد  تواكب  نقطة  ألفضل 

المبذول. 

           عبداهللا جاسم المدير الرياضي بقلعة العميد لـ              :

األهــلي جـاهـز لتحـدي خـاتمـة الـدوري

ناصر شاهين الكعبيالدكتور محمد عيسى المهيزعإبراهيم عبداهللا السادة
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السيلية يواجه المرخية على ملعب المدينة التعليمية 
اليوم وفي إطار االستعداد الستئناف الموسم

متابعة - رمضان مسعد: 

يــلــتــقــي الــســيــلــيــة مـــع الــمــرخــيــة في 
الثامنة  فــي  تجمعهما  ـــة  ودي مــبــاراة 
المدينة  ملعب  على  الــيــوم  مساء  مــن 
الــتــعــلــيــمــيــة «مــــاســــة» أحـــــد مــالعــب 
إطار  في  وذلــك   ٢٠٢٢ قطر  مونديال 
استعدادات الفريق الستئناف الدوري. 
وتــعــتــبــر هـــذه الــتــجــربــة مــفــيــدة لكال 
الذي  للسيلية  بالنسبة  سواء  الفريقين 
يصارع على مكان له بالمربع الذهبي 

المتبقية  الخمس  الجوالت  خالل  من 

المرخية  أو  قطر،  نجوم  دوري  من 

صـــاحـــب الــمــركــز الـــرابـــع فـــي دوري 

الدرجة الثانية والذي يسعى من خالل 

على  للمنافسة  الثالث  القسم  مباريات 

خوض  أو  الــمــبــاشــرة  الــصــعــود  بطاقة 

الــمــبــاراة الــفــاصــلــة عــلــى أمـــل الصعود 

لــــدوري الــنــجــوم وبــالــتــالــي فـــإن هــذه 

ــــى وســتــكــون مهمة  هــي الـــوديـــة األول

لــكــل مــن ســامــي الــطــرابــلــســي مــدرب 

المرخية  مدرب  علي  ويونس  السيلية 

لـــالطـــمـــئـــنـــان عـــلـــى حــــالــــة الــالعــبــيــن 

بــشــكــل خـــاص والــفــريــق بــشــكــل عــام، 

وســتــكــون فــرصــة كــذلــك لــمــنــح أكبر 

عـــدد مــمــكــن مــن الــالعــبــيــن الــفــرصــة 

بعد  المباريات  أجواء  وأخذ  للمشاركة 

غياب طويل بسبب التوقف اإلجباري، 

تحقيق  عــلــى  مـــــدرب  كـــل  وســيــعــمــل 

أهـــدافـــه قــبــل الـــعـــودة إلـــى الــمــبــاريــات 

الــرســمــيــة واســتــكــمــال الــمــوســم. هــذا 

البروتوكول  أمــس  الفريقان  وأجــرى 

وذلــك  الــمــبــاريــات  يسبق  الـــذي  الطبي 

لــالطــمــئــنــان عــلــى ســـالمـــة الــالعــبــيــن 

وذلك في إطار اإلجراءات االحترازية 

كــورونــا  فــيــروس  مــن  لــلــحــد  المتبعة 

لجميع  اإليــجــابــيــة  النتائج  ضــوء  وفــي 

في  واإلداري  الفني  والكادر  الالعبين 

التي  الــمــبــاراة  إقــامــة  تقرر  الفريقين 

الرسمية  للمباريات  كبروفة  تجرى 

في إطار اإلجراءات االحترازية.

حمـــد بــن سحيـــم رمــــز قطـــراوي كبيـــر  
: يوسف سيف يقلب في أوراق انتخابات أنديتنا وصراع األبطال في حوار خاص لـ                  

ـــــات   ـــــخـــــاب ـــــت ـــــالن ــــــة تــــــــرشــــــــح قــــــائــــــمــــــتــــــه ل ــــــي ــــــون ــــــان ـــــــــي ق ـــــة واحــــــــــــــــــدة ف ـــــظ ـــــح ـــــــــم أشــــــــــــك ل ل

ـــا   ـــده ـــائ ــــــــودة ق ـــة الــــمــــلــــك ســــتــــعــــود إلـــــــى طــــريــــق اإلنـــــــجـــــــازات بــــعــــد ع ـــع ـــل ق

ــــق  ــــري ــــف ـــــى تــــجــــهــــيــــز ال ـــــــه عـــــل ـــــــدرت ـــــــي ق ـــــرة ف ـــــي ــــا كـــــب ــــن ــــت ــــق ــــي وث ــــف ــــي ــــخــــل ــــــاصــــــر ال ـــــف ن ــــا خـــــل ــــن ــــل ك

ـــــخـــــي   ـــــاري ـــــت ـــــــدة الــــــرئــــــيــــــس ال ـــــــان ـــــــس ـــــــدعـــــــم وم ــــــــوا ل ــــــــّب ـــــــــــــادي قــــــطــــــر ه جـــــمـــــيـــــع رجــــــــــــــــاالت ن

ـــــال   ـــــط األب دوري  بــــلــــقــــب  ـــــرمـــــان  جـــــي ــــــــان  س ــــــس  ــــــاري ب ــــويــــج  ــــت ــــت ل األوان  آن 

ـــر  ـــظ ـــت ـــن ـــم ــــر لــــلــــقــــب ال ــــي ــــض ــــح ــــت ـــــل مــــــــن ال ـــــط ـــــب ـــــي لــــــــن يــــمــــنــــع ال ـــــس ـــــرن ـــــف ـــــــــــــــــدوري ال إلــــــــغــــــــاء ال
تــابــعــت  كـــيـــف  ــــبــــدايــــة  ال فـــــي   •
في  االنتخابية  العملية  مقدمات 

القطرية؟ األندية 
أعــتــقــد أنــنــي مــتــابــع بــشــكــل جيد 
لــكــل تــــطــــورات الـــمـــوقـــف بــالــنــســبــة 
معظم  فــي  المرتقبة  لــالنــتــخــابــات 
األنـــديـــة الــقــطــريــة بــســبــب األهــمــيــة 
الـــــقـــــصـــــوى لـــــهـــــذه الـــــفـــــتـــــرة عــلــى 
األندية،  لجميع  القريب  المستقبل 
تفاصيل  بمعظم  اهتمامي  ورغــم 
الــخــبــر  أن  إال  ـــتـــخـــابـــات  االن هـــــذه 
باعتبار  عنده  توقفت  الــذي  األهــم 
أنه الحدث األهم بين جميع األنباء 
الــمــتــداولــة حــالــيــاً هـــو خــبــر إعـــالن 
آل  سحيم  بــن  حمد  الشيخ  ســعــادة 
قطر  نـــادي  لــرئــاســة  ترشحه  ثــانــي 

مرة أخرى.

تاريخ رائع لرمز كبير 

• ولماذا تعتبره الحدث األهم؟
الـــشـــيـــخ حـــمـــد بــــن ســحــيــم رمـــز 
الجميع  بشهادة  وقطراوي  قطري 
تاريخه  يغفل  أن  ألحــد  يمكن  وال 
الرياضية  القلعة  هـــذه  فــي  الــرائــع 
الكبيرة، وهذا الرجل لم يبتعد عن 
وال   - كان  فقد  اإلطــالق  على  ناديه 
عاماً   ٣٠ مــدار  على  حاضراً   - يــزال 
كاملة في كل تفاصيل النادي مهما 
كانت صغيرة ورئيساً يفتخر به كل 
الرياضية،  المنظومة  هــذه  أفـــراد 
بنفسي  ذلــك  لمست  شخصياً  وأنـــا 
عــن قـــرب، كما أن رجـــاالت نــادي 
ــــوا لــــدعــــم هــــــذا الـــرجـــل  قـــطـــر هــــّب
لــثــقــتــهــم فــــي قــــدراتــــه مـــثـــل رمـــز 

الــزمــن الــجــمــيــل ومــؤســس الــنــادي 
ـــكـــواري وجــمــيــع  عــلــي بـــن ربــيــعــه ال
فيهم  والجميع  والــنــقــاد  المحللين 

والبركة. الخير 
• كيف حدث ذلك؟

أتيحت  األوقـــات  من  الكثير  في 
بــشــرف  أحـــظـــى  أن  الـــفـــرصـــة  لــــي 
بعيني  ورأيـــت  مجلسه  فــي  زيــارتــه 
تــرحــيــبــه الــــدائــــم بـــوجـــود كـــل مــن 
ــــــى قـــلـــعـــة نــــــــادي قــطــر  يـــنـــتـــمـــي إل
للجميع،  االســتــمــاع  عــلــى  وحــرصــه 
يقتصر  لــم  الترحيب  هــذا  أن  كما 
على أبناء نادي قطر فقط بل يمتد 
في  الرياضيين  جميع  ليشمل  دائماً 

العديد من األندية األخرى.
لغة النجاح تعود للملك 

تحدثت  التي  األنباء  عن  وماذا   •
حمد  الشيخ  تــرشــح  قانونية  حــول 

بن سحيم لرئاسة النادي؟
لــــم أشــــــك لـــحـــظـــة واحــــــــدة فــي 
قــانــونــيــة تــرشــحــه لــمــنــصــب رئــيــس 

الــقــيــمــة  بـــهـــذه  رجـــــًال  ألن  الــــنــــادي 

والـــقـــامـــة والــــتــــاريــــخ والـــخـــبـــرة ال 

إال  خطوة  أي  على  يقدم  أن  يمكن 

وكافة  قانونيتها  جيداً  يــدرك  وهــو 

أبعادها، لذلك فهو األجدر واألقدر 

ــعــة الـــمـــلـــك خـــالل  عـــلـــى قــــيــــادة قــل

الفترة المقبلة، وثقتي ال حدود لها 

سريعاً  سيعود  قطر  نـــادي  أن  فــي 

واالنتصارات  اإلنجازات  طريق  إلى 

ال  الذي  الرجل  هذا  مع  والبطوالت 

يعرف إال لغة النجاح في أي مكان 

قطر  نــــادي  أن  وبــمــا  بـــه،  يــتــواجــد 

عــانــى كــثــيــراً فــي األعـــــوام األخــيــرة 

فقد كان نبأ ترشح الشيخ حمد بن 

ســحــيــم نــقــطــة تــحــول عــلــى طــريــق 

النادي  وعــودة  المعاناة  هــذه  إنــهــاء 

مرة أخرى إلى سابق عهده.

دوري األبطال 

األدوار  قـــرعـــة  ــابــعــت  ت كــيــف   •
التي  أوروبــا  أبطال  لــدوري  النهائية 

أقيمت مؤخراً؟
تــابــعــتــهــا بــتــركــيــز شـــديـــد وبــثــقــة 

أشد.

•  ماذا تقصد؟

باهتمام  تابعتها  أنــنــي  أقــصــد   •
كـــبـــيـــر مـــثـــل جـــمـــيـــع الـــمـــراقـــبـــيـــن 
ــتــعــرف عـــلـــى مـــالمـــح الــبــطــولــة  ــل ل
مستوى  عــلــى  واألشـــــرس  األشـــهـــر 
العالم في هذا الموسم االسثنائي، 
وفي نفس الوقت تابعت تفاصيلها 
باريس  فريق  أن  في  ثقة  كلي  وأنا 
المتوج  هو  سيكون  جيرمان  سان 

بلقبها مع نهاية منافساتها.
• ومـــــن أيـــــن جــــــاءت لــــك هـــذه 

الثقة؟
الجيدة  معرفتي  من  نابعة  ثقتي 

بقدرات وطموحات ناصر الخليفي 

خلفه  سنلتف  الــذي  الــنــادي  رئــيــس 

جــمــيــعــاً مـــن أجــــل تــحــقــيــق هــدف 

واحــــد وهـــو الــتــتــويــج بــلــقــب دوري 

أبـــطـــال أوروبـــــــا، وأعـــتـــقـــد أنــــه آن 

األوان لتتويج النادي الباريسي بهذه 

سالك  طريقه  أن  وأؤكـــد  البطولة 

نــحــو الـــمـــبـــاراة الــنــهــائــيــة ومــــن ثم 

الــدوري  أن  ورغــم  باللقب،  الظفر 

الفرنسي هو الوحيد الذي تم إلغاؤه 

من بين الدوريات الخمس الكبرى 

من  الخليفي  يمنع  لــن  هــذا  أن  إال 

تــجــهــيــز فـــريـــقـــه بـــأفـــضـــل صــــورة 

ممكنة القتناص اللقب.

البطولة  هوامير 

• وماذا عن بقية فرق البطولة؟
صـــفـــوة  أن  فــــيــــه  شـــــك  ال  مــــمــــا 

في  حاضرة  زالــت  ما  أوروبـــا  أندية 

كما  أو  اللقب  على  المنافسة  دائــرة 

وبالتالي  البطولة»  «هــوامــيــر  يقال 

ــــارة ســتــكــون حــاضــرة بكل  فـــإن اإلث
تــفــاصــيــلــهــا فـــي جــمــيــع الــمــبــاريــات 
بشكل  البطولة  هــذه  كعادة  المقبلة 
خـــاص،  بــشــكــل  األدوار  وتــلــك  عـــام 
وبعيداً عن ثقتي في قدرة الباريسي 
ترشيحات  فــإن  اللقب  حصد  على 
المتابعين بشكل عام ال تتجاهل قوة 
وجاهزية  األلــمــانــي  ميونيخ  بــايــرن 
وجود  ظل  في  اإليطالي  يوفينتوس 
كريستيانو رونالدو ورغبة برشلونة 
معاناة  رغــم  ميسي  ليونيل  بقيادة 
الفريق في الفترة األخيرة، وال ننسى 
بالطبع خبرة ريال مدريد اإلسباني 
فــي الــتــعــامــل مــع هـــذه الــبــطــولــة في 
ظــل الــقــيــادة الــرائــعــة لــمــدربــه زيــن 
طموحات  عن  فضالً  زيــدان،  الدين 
الكبير  وتــحــفــزه  ســيــتــي  مــانــشــســتــر 

لمواصلة المشوار نحو اللقب.
ترشحه  الــذي  الفريق  هــو  ومــا   •
لمرافقة باريس سان جيرمان إلى 

النهائي؟
هذا  بصعوبة  أيضاً  اعترافي  رغم 
الــتــوقــع إال أنــنــي فــي الــنــهــايــة أرشــح 
في  لــلــتــواجــد  ميونيخ  بــايــرن  فــريــق 
النهائي مع الباريسي ألن هذا النادي 
من  كبير  وتــاريــخ  خاصة  تقاليد  له 
االلتزام فضالً عن جاهزيته الكبيرة 
التي  والخالصة  الحالية،  الفترة  في 
جميع  أن  عــلــيــهــا  أؤكـــــد  أن  يــمــكــن 
تــكــون  األبــــطــــال  دوري  مـــبـــاريـــات 
حامية الوطيس ودائماً ما نجد بعض 
التفاصيل الصغيرة التي تحسم هذه 

البطولة الكبيرة.

ـــ ـــده ـــائ

ـــــخـــــي ـــــاري ـــــت ـــــــدة الــــــرئــــــيــــــس ال ــان

ـــــال ـــــط

ـا

ل 

الغراوي  - صابر  حاوره 

اآلن  تــســتــعــد  األوروبـــيـــة  األنــديــة  صــفــوة  ألن 
أوروبــا،  أبطال  دوري  منافسات  بقية  لخوض 

اآلن. من  شهر  بعد  تنطلق  والتي 
مــنــعــطــفــاً  ســتــدخــل  الــقــطــريــة  األنـــديـــة  وألن 
ــــفــــتــــرة الـــمـــقـــبـــلـــة مـــــن خــــالل  فـــــي ال جــــــديــــــداً 
ــــتــــي ســتــحــســمــهــا  االنــــتــــخــــابــــات الـــمـــرتـــقـــبـــة وال

العمومية. الجمعيات 
المخضرم  والــمــذيــع  الشهير  اإلعــالمــي  وألن 
فــــي الــبــطــولــة  يــــوســــف ســـيـــف حــــاضــــر دائـــــمـــــاً 
الرخيم  بــصــوتــه  واألشـــرس  األشــهــر  األوروبــيــة 

الــنــخــاع  حــتــى  قــطــري  وألنـــه  الــمــمــيــز.  وتعليقه 
وريــاضــي مــن طـــراز خـــاص، فــهــو مــتــابــع جيد 
القطرية. األندية  كافة  في  الموقف  لتطورات 

من أجل كل ذلك .. كان لـ [ الرياضية 
هذا اللقاء السريع مع «بوسيف» الذي نجح في 
قائمة  رأس  على  نور  من  بأحرف  اسمه  كتابة 
الــمــعــلــقــيــن الـــعـــرب طــــوال الــســنــوات األخـــيـــرة، 
الملفين  هــذيــن  أوراق  تــصــفــح  مــعــه  وحــاولــنــا 
الـــمـــهـــمـــيـــن لـــنـــتـــعـــرف مـــنـــه عــــن رأيــــــه فــيــهــمــا 
المنافسات  هــذه  عــنــه  ستسفر  لــمــا  وتــوقــعــاتــه 
ننقلها  الــتــي  التفاصيل  تلك  فكانت  الــشــرســة، 

التالية: السطور  في  لكم 

البايرن األقرب 
للوصول 

للنهائي مع 
احترامي لبقية 

«الهوامير»  

صراع األمتار 
األخيرة يبشر 

بمباريات 
مثيرة في 

البطولة األشهر 
واألشرس
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«سيغـا» تعـلن عـن إطالق جوائز للنزاهة في الرياضة
مبادرة متقدمة في تكريم أصحاب اإلنجازات االستثنائية 

ــــســــاد ــــف ــــة ال ــــح ــــاف ــــك ـــــــــــى خـــــــطـــــــوات م ــــــاضــــــة أول ــــــري ــــــة فـــــــي ال ــــــزاه ــــــن بـــــــن حــــــــنــــــــزاب: حـــــمـــــايـــــة ال

الدوحة - [: 

أعــلــنــت الــمــنــظــمــة الــدولــيــة 
(سيغا)  الرياضة  في  للنزاهة 
عن مبادرة جديدة تتمثل في 
تدشين «جوائز سيغا للنزاهة 
في الرياضة»، وهي المبادرة 
اإليجابية  الجوانب  تبرز  التي 
الـــمـــتـــحـــقـــقـــة عــــلــــى مـــســـتـــوى 
إقليمياً  والمؤسسات  األفـــراد 
وعــالــمــيــاً فــي مــجــال الــنــزاهــة 

في الرياضة.
ويــــســــتــــهــــدف الــــبــــرنــــامــــج 
الــــــــجــــــــديــــــــد كــــــــــل األفــــــــــــــــراد 
والـــمـــؤســـســـات الـــتـــي تــتــقــاســم 
ــــــرؤى الــمــتــعــلــقــة  مـــع ســيــغــا ال
العالمية  الــريــاضــة  بــحــوكــمــة 
حيث  النزاهة  مقاييس  بأعلى 
ســـتـــقـــوم الــمــنــظــمــة الـــدولـــيـــة 
من  ذاتياً  والممولة  المستقلة 
خـــــالل جــــوائــــز الـــنـــزاهـــة فــي 
الرياضة بتكريم أولئك الذين 
في  استثنائية  إنجازات  حققوا 
في  والنزاهة  الحوكمة  مجال 

الرياضة.
ـــــــادرة  ومـــــــــــن شـــــــــــأن مـــــــب
«جـــوائـــز ســيــغــا لــلــنــزاهــة في 
وتــيــرة  تــرفــع  أن  الـــريـــاضـــة» 
الـــوعـــي بــالــمــعــايــيــر الــقــيــاســيــة 
وأفـــــضـــــل الــــمــــمــــارســــات فــي 
في  الرشيدة  الحوكمة  مجال 
الــريــاضــة والـــنـــزاهـــة الــمــالــيــة 

الرياضية  المراهنات  ونزاهة 

الــقــانــونــيــة وتــطــويــر الــشــبــاب 

في  والقصر  األطفال  وحماية 

يتماشى  بما  الــريــاضــة  مجال 

مــــــع الـــــمـــــحـــــاور األســــاســــيــــة 

والجوهرية لمنظمة سيغا.

وإبــراز  تكريم  جانب  وإلــى 

واألفراد  المؤسسات  إنجازات 

عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــنـــزاهـــة فــي 

الـــريـــاضـــة، مـــن شــــأن جــوائــز 

ســيــغــا لــلــنــزاهــة فــي الــريــاضــة 

أن تــزيــد الـــوعـــي حــول  أيـــضـــاً 

المخاطر التي تجابه الرياضة 

الـــعـــالـــمـــيـــة وطــــــرح الـــحـــوافـــز 

واإلجـــــــــــــــــراءات الــــضــــروريــــة 

إلصـــالحـــات الـــنـــزاهـــة، وهـــذا 

رفع  في  سيسهم  المقابل  في 

أســهــم ومــصــداقــيــة الــريــاضــة 

في العالم بأسره.

فئات الجائزة

عدة  إلــى  الــجــوائــز  وتنقسم 

بينها  مـــن  فـــئـــات  أو  شـــرائـــح 

جــائــزة األفــضــل وهــي جائزة 

تــمــنــح لــــألفــــراد الــمــتــمــيــزيــن 

الفتة  إنــجــازات  حققوا  الــذيــن 

ـــــزاهـــــة فــي  ـــــن فــــــي مـــــجـــــال ال

الـــريـــاضـــة وكـــذلـــك «جـــائـــزة 

األفـــــــضـــــــل لــــلــــمــــؤســــســــات». 

جائزة  أيضاً  هناك  وستكون 

بناء على اختيار الناس وجائزة 

«اإلنـــــــجـــــــاز مـــــــدى الــــحــــيــــاة» 

وجـــائـــزة خــاصــة لــمــؤســســات 

المتميزة  الــعــالــمــيــة  األعـــمـــال 

الراعية  المؤسسات  بينها  من 

والــمــحــطــات اإلعــالمــيــة الــتــي 

أســـهـــمـــت بـــشـــكـــل الفــــــت فــي 

الرياضة  في  النزاهة  تكريس 

العالمية.

ـــتـــم طــــــرح الـــطـــلـــبـــات  وســـي

البرنامج  هــذا  فــي  للمشاركة 

أسبوع  أعــمــال  خــالل  العالمي 

ســيــغــا لــلــنــزاهــة فــي الــريــاضــة 

ستجري  الـــذي  الــحــدث  وهـــو 

فعالياته ألول مرة في الفترة 

 .٢٠٢٠ سبتمبر   ٧-١١ بين  ما 

وبمقدور المؤسسات واألفراد 

لــلــفــوز  أنــفــســهــم  يــرشــحــوا  أن 

حتى  الجوائز  شرائح  من  بأي 

٣٠ نوفمبر ٢٠٢٠.

حفل الجوائز

المرشحين  على  وسيتعين 

الـــمـــؤهـــلـــيـــن لـــنـــيـــل الـــجـــائـــزة 

ـــة  ـــت ـــاب الــــــــوفــــــــاء بــــمــــعــــايــــيــــر ث

وأعمالهم  تأثيرهم  وإظــهــار 

ومـــــبـــــادراتـــــهـــــم فـــــي مـــجـــال 

الـــــنـــــزاهـــــة فــــــي الـــــريـــــاضـــــة. 

وســـتـــجـــري عــمــلــيــة مــراجــعــة 

المرشحين  طــلــبــات  وتــقــيــيــم 

مــــــن قــــبــــل هــــيــــئــــة تــحــكــيــم 

مستقلة تتألف من شخصيات 

مهنية متنوعة سيتم تعيينهم 

سيغا  إدارة  مجلس  قبل  مــن 

وســـيـــتـــم اإلعــــــــالن عــــن ذلـــك 

خـــــالل أســــبــــوع الـــنـــزاهـــة فــي 

الرياضة. وسيقام حفل جوائز 

ســيــغــا لــلــنــزاهــة فــي الــريــاضــة 

 ٣٠ يوم  بالبرتغال  لشبونة  في 

االحتفال  عشية   ٢٠٢١ يناير 

بـــالـــذكـــرى الـــرابـــعـــة لــتــأســيــس 

في  للنزاهة  الدولية  المنظمة 

الرياضة (سيغا) كأول منظمة 

ذاتياً  وممولة  مستقلة  دولية 

تعنى بالنزاهة في الرياضة.

 خطوة نحو التكامل 

بن  محمد  قال  جانبه  من 

مجلس  رئيس  نائب  حنزاب 

الـــدولـــيـــة  الـــمـــنـــظـــمـــة  إدارة 

ــــاضــــة  ــــري ــــزاهــــة فــــــي ال ــــن ــــل ل

ســيــغــا  «جــــوائــــز  إطــــــالق  إن 

تعد  الرياضة»  في  للنزاهة 

بناء  في  التكامل  نحو  خطوة 

الرياضة  في  للنزاهة  هيكل 

الــعــالــمــيــة لــتــعــزيــز وحــمــايــة 

الــنــزاهــة ومــكــافــحــة الــفــســاد 

فـــــي الــــريــــاضــــة مـــــن خــــالل 

القياسية  سيغا  معايير  وضع 

عالمي  تصنيف  أول  وإطالق 

ـــقـــطـــاع الــــريــــاضــــة وصــــوال  ل

لــــبــــرنــــامــــج جــــــوائــــــز ســـيـــغـــا 

وهي  الرياضة  في  للنزاهة 

أن  شأنها  من  التي  المبادرة 

المتميزين  على  الضوء  تلقي 

فــي هـــذا الــمــجــال ســـواء من 

الــــمــــؤســــســــات  أو  األفــــــــــــراد 

الـــتـــي تــتــبــنــى مــعــايــيــر ســيــغــا 

لقياسية. ا

أن  إلى  حنزاب  بن  وأشار 

ســيــغــا وصـــلـــت إلــــى مــرحــلــة 

مــتــقــدمــة فـــي جـــهـــود وضــع 

للنزاهة  متكامل  دولي  إطار 

أن  على  مشدداً  الرياضة  في 

الرياضة  في  النزاهة  حماية 

مكافحة  خطوات  أولــى  هي 

الفساد ولهذا كله فإن جوائز 

متقدمة  مــبــادرة  تعد  سيغا 

ومــكــمــلــة لــخــطــط الــمــنــظــمــة 

الــدولــيــة فــي الــطــريــق لــبــنــاء 

في  للنزاهة  الــكــامــل  اإلطـــار 

العالمية. الرياضة 

تألق على مضمار التيستدو بوش بفرنسا

 :]  - فرنسا 

أحـــــرز الـــمـــهـــر األحــــمــــر «هــــــادي دو 

كــاريــر)  دو  فــيــكــي   × (نــيــشــان  كـــاريـــر» 

مــلــك شــعــيــل بــن خــلــيــفــة الـــكـــواري فـــوزاً 

بـــجـــائـــزة تـــيـــجـــانـــي مــــن الــفــئــة  مـــريـــحـــاً 

الذكور  األصيلة  العربية  للخيل  الثالثة 

بحصده  ١٩٠٠م  لمسافة  سنوات   ٣ عمر 

بلغ  مريح  بفارق  والجائزة  الشوط  قمة 

منافسيه،  أقــرب  عــن  ونــصــف  أطــوال   ٤

وذلــك بــإشــراف الــمــدرب تــومــا فــورســي 

وعلى  أوجيه  جوليان  الخيال  وبقيادة 

أمــس،  بفرنسا  بــوش  التيستدو  مضمار 

وهـــو مـــن األشـــــواط الــهــامــة حــيــث يــعــد 

٣ شــهــور من  قــبــل حــوالــي  قــويــاً  مــؤشــراً 

خــتــام الــمــوســم بــالــنــســبــة لــهــذه الــنــوعــيــة 

الشوط  فــي  يتمثل  والــذي  األشـــواط  مــن 

الفئة  من  قطر  جائزة  لقب  على  الكبير 

والذي  األصيلة  العربية  لألمهر  األولــى 

يـــقـــام فـــي شــهــر أكـــتـــوبـــر عــلــى مــضــمــار 

ســـان كــلــو بــفــرنــســا، وشــــارك فــي شــوط 

٤ جــيــاد فــقــط بــعــدمــا  جـــائـــزة تــيــجــانــي 

جياد   ٦ تضم  المشاركين  قائمة  كــانــت 

لـــعـــدم مـــشـــاركـــة كـــل مـــن الــمــهــر  نـــظـــراً 

مونلو  (المأمون  مونلو»  «سير  األحمر 

ـــتـــاج ســمــو الــشــيــخ  × الــعــنــقــاء) مــلــك وإن

والــمــهــر  ثــانــي،  آل  خــلــيــفــة  بــن  عــبــداهللا 

مــاســامــاري)   × (عــامــر  األزرق «فـــراج» 

مــلــك وإنــــتــــاج ســمــو الــشــيــخ مــحــمــد بــن 

األخيرة. اللحظات  في  ثاني،  آل  خليفة 

ابـــن  ــــر»  كــــاري دو  والـــمـــهـــر «هـــــــادي 

«فيكي  الفرس  وأمه  «نيشان»،  الفحل 

الــفــحــل «دورمـــــان»،  ابــنــة  كـــاريـــر»  دو 

أبنائها. من  الفوز  يحقق  من  أول  وهو 

المهــــر «هــــادي دو كــاريـــر» 
يفــــوز بجـــائـــزة تيجـــاني 

الدوحة - [: 

في إطار استراتيجية نادي 

لتعزيز  والــفــروســيــة  الــســبــاق 

تــــواجــــد قـــطـــر عـــلـــى الــســاحــة 

سباقات  أكبر  وفــي  العالمية 

اليوم  يقام  العالم،  في  الخيل 

نادي  برعاية  يوليو   ١٢ األحد 

الـــســـبـــاق والـــفـــروســـيـــة ســبــاق 

ــــرات  ــــزة قـــطـــر جــــــون ب جــــائ

بفرنسا،  دوفيل  مضمار  على 

ويشتمل السباق على ٩ أشواط 

قــطــر،  اســـم  جميعها  تــحــمــل 

وأبــرزهــا شــوط جــائــزة قطر 

جــون بــرات من الفئة األولــى 

للخيل المهجنة األصيلة عمر 

١٤٠٠م،  لــمــســافــة  ســنــوات   ٣

آخر  شوطاً  السباق  يضم  كما 

مــن الــفــئــة الــثــالــثــة بــاإلضــافــة 

مـــصـــنـــفـــة،  أشــــــــــواط   ٣ ـــــــى  إل

مجموعة  بمشاركة  جميعها 

والمتميزة  القوية  الجياد  من 

الــتــي تــســعــى لــحــصــد األلــقــاب 

الكبيرة، وينطلق أول أشواط 

السباق في الساعة ٢:٢٥ ظهراً 

ويختتم  الــــدوحــــة،  بــتــوقــيــت 

في  واألخــيــر  التاسع  بالشوط 

بتوقيت  مــســاء   ٧:١٠ الــســاعــة 

الدوحة.

سيكون  الـــحـــال  وبــطــبــيــعــة 

شــــــوط جــــائــــزة قـــطـــر جـــون 

برات من الفئة األولى الحدث 

وينطلق  الــســبــاق،  فــي  األهـــم 

مـــســـاء   ٥:٢٥ الــــســــاعــــة  فـــــي 

بمشاركة  الـــدوحـــة،  بتوقيت 

١١ من أبطال أشواط الفئات 

واألشــــــواط الــمــصــنــفــة، ومــمــا 

ال شــك فــيــه أن هـــذا الــشــوط 

وكعادته سنوياً سيكون حافالً 
بــالــقــوة واإلثــــــارة والــنــديــة ال 
الـــجـــيـــاد  جـــمـــيـــع  وأن  ســـيـــمـــا 
تميزها  أثبتت  بــه  المشاركة 

من قبل على هذه المسافة.
ومـــــن أبــــــرز الـــمـــشـــاركـــات 
فـــــي هـــــــذا الـــــشـــــوط الـــكـــبـــيـــر 
الشقب  ملك  «ُووِدد»  المهر 
إحــراز  له  سبق  الــذي  ريسنغ، 
مركز  على  والحصول  الــفــوز 
من  النوعية  هذه  في  متقدم 
األشــــــــواط، حــيــث حــقــق هــذا 
الــمــهــر، ابـــن الــفــحــل «ُووتــــن 
كما  مستحقاً.  فـــوزاً  بــاســت»، 
ابن  المهر «مــلــثــم»،  يــشــارك 
«نـــايـــت أو ثـــنـــدر»، بــإشــراف 
ــــان  الــــــمــــــدرب روجــــــــر فــــاري
وبــــقــــيــــادة الــــخــــيــــال جــيــمــس 
آخر  في  فــاز  بعدما  كــرولــي، 
الفئة  مــن  بــلــقــب  مــشــاركــاتــه 

الثالثة الشهر الماضي.
ويــــــشــــــارك أيـــــضـــــاً الـــمـــهـــر 

«كـــنـــواي»، ابـــن «غــالــيــواي»، 
فريدريك  الــمــدرب  بــإشــراف 
أشــواط  بثالثة  وفـــاز  روســـي، 
بينها  مـــن  كــــان  اآلن،  حــتــى 
شــــــوط مـــصـــنـــف وآخـــــــر مــن 
خامساً  وجـــاء  الــثــالــثــة،  الــفــئــة 
فــي شـــوط مــن الــفــئــة األولـــى 
فـــي مــطــلــع الــشــهــر الــمــاضــي 
فــي مــشــاركــتــه قــبــل األخــيــرة 
وكان «ألسون» الثالث يومها، 
ثــم جــاء بعد ذلــك وفــي نفس 
الــشــهــر فـــي مــركــز الــوصــيــف 
الثالثة،  الفئة  مــن  شــوط  فــي 
ويـــــشـــــارك بـــقـــيـــادة الـــخـــيـــال 

تيوباشولو.
كما تضم قائمة المشاركين 
ــــــــنــــــــروس»، ابــــن  الــــمــــهــــر «ِك
القائمة  وتكتمل  «كنغمان»، 
بــالــمــهــر «مـــــالـــــوتـــــرو»، ابـــن 
«كــــازامــــنــــتــــو»، الــــــذي ســـوف 
األول  فـــــوزه  إلحــــــراز  يــســعــى 

على مستوى أشواط الفئات.

وبــــاإلضــــافــــة إلـــــى جـــائـــزة 
يشتمل  بــــــرات،  جــــون  قــطــر 
أخرى  أشــواط   ٨ على  السباق 
مـــــن بـــيـــنـــهـــا شـــــــوط جــــائــــزة 
قــطــر ريـــس أورانـــجـــيـــس من 
المهجنة  للخيل  الثالثة  الفئة 
فما  ســنــوات   ٣ عمر  األصــيــلــة 
فوق لمسافة ١٢٠٠م ويشارك 
بــه ٩ جــيــاد ويــنــطــلــق الــســاعــة 
٦ مـــســـاًء بــتــوقــيــت الـــدوحـــة، 
كيستينا  قطر  جائزة  وشــوط 
الــمــصــنــف لــلــخــيــل الــمــهــجــنــة 
ســــنــــوات   ٣ عــــمــــر  األصــــيــــلــــة 
ويـــشـــارك  ١٢٠٠م  لــمــســافــة 
بــه ٨ جــيــاد ويــنــطــلــق الــســاعــة 
٣:٣٥ عصراً بتوقيت الدوحة، 
وشوط جائزة قطر أموندين 
الــمــصــنــف لــلــخــيــل الــمــهــجــنــة 
ســــنــــوات   ٣ عــــمــــر  األصــــيــــلــــة 
ويـــشـــارك  ١٤٠٠م  لــمــســافــة 
الساعة  وينطلق  جــواداً   ١٢ به 
٤:٥٠ عصراً بتوقيت الدوحة، 

وشــــوط جــائــزة قــطــر كــالــون 
للخيل المهجنة األصيلة عمر 
لمسافة  فـــوق  فــمــا  ســنــوات   ٤
جياد   ٨ بــه  ويــشــارك  ١٦٠٠م 
مساًء   ٦:٣٥ الساعة  وينطلق 

بتوقيت الدوحة.
الساعة  فــي  الــســبــاق  ويــبــدأ 
الدوحة  بتوقيت  ظهراً   ٢:٢٥
بـــشـــوط جـــائـــزة قــطــر يــرلــنــغ 
للخيل المهجنة األصيلة عمر 
سنتين من الدرجة ٢ لمسافة 
جياد   ٧ به  ويشارك  ١٢٠٠م، 
ــنــهــا الـــمـــهـــر األحـــمـــر  ــي مــــن ب
«صـــقـــر»، ابـــن «َدتـــشـــآرت»، 
مــــلــــك شــــعــــيــــل بــــــن خــلــيــفــة 
يسعى  سوف  والذي  الكواري، 
بـــإشـــراف الـــمـــدرب فــابــريــش 
شـــابـــيـــه وبــــقــــيــــادة الـــخـــيـــال 
لمواصلة  سوميون  كريستوف 
االنــــــتــــــصــــــارات بــــعــــدمــــا فــــاز 
واألولـــى  الــســابــقــة  بمشاركته 

الشهر الماضي.

اليوم سباق جائزة قطر جون برات بفرنسا
برعاية نادي السباق والفروسية على مضمار دوفيل

ً ً
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أجندة اليوم

الدوري اإلنجليزي (الجولة الـ ٣٥)

(١٤:٠٠) ولفرهامبتون- إيفرتون
beIN HD 2

(١٦:١٥) أستون فيال- باالس
beIN HD 2

(١٨:٣٠) توتنهام- أرسنال
beIN HD 1

(٢١:٠٠) بورنموث- ليستر سيتي
beIN HD 2

الدوري اإلسباني (الجولة الـ ٣٦)

(١٥:٠٠) إسبانيول- إيبار
beIN HD 3

(١٨:٠٠) ليفانتي- أتلتيك بيلباو
beIN HD 3

(٢٠:٣٠) ليجانيس- فالنسيا
beIN HD 3

(٢٣:٠٠) إشبيلية- مايوركا
beIN HD 3

الدوري اإليطالي (الجولة الـ ٣٢)

(١٨:١٥) جنوى- سبال
beIN HD 4

(٢٠:٣٠) فيورنتينا- فيرونا
beIN FR HD 2

(٢٠:٣٠) بارما- بولونيا
beIN Connect

(٢٠:٣٠) أودينيزي- سامبدوريا
beIN Max 8 FR

(٢٠:٣٠) كالياري- ليتشي
beIN Max 8 FR

(٢٢:٤٥) نابولي- ميالن
beIN HD 4

جميع المباريات بالتوقيت المحلي

خــطــا ريـــــال مـــدريـــد بــثــبــات نحو 
عام  منذ  المحلي  األول  لقبه  إحــراز 
بفوزه  اإلسباني  الـــدوري  فــي   ٢٠١٧
عـــلـــى ضــيــفــه ديـــبـــورتـــيـــفـــو أالفـــيـــس 
منافسات  ضمن  نظيفين  بهدفين 
الــمــرحــلــة الــخــامــســة والــثــالثــيــن من 

الدوري اإلسباني لكرة القدم.
والـــفـــوز هــو الــثــامــن تــوالــيــا لــريــال 
ـــئـــنـــاف الـــنـــشـــاط  مـــــدريـــــد بـــعـــد اســـت
على  ليحافظ  إسبانيا  فــي  الــكــروي 
الـــدوري  نــهــايــة  قــبــل  الليجا  صــــدارة 
بثالث مراحل، حيث يحل غداً ضيفاً 
على غرناطة ضمن منافسات  ثقيالً 

السادسة  المرحلة 
ــــيــــن  ــــثــــالث وال

من الدوري اإلسباني. 

حاجة  فــي  الملكي  الفريق  وبـــات 

إلــــى فـــوزيـــن فـــي مــبــاراتــيــه الــثــالث 

األخيرة لكي يتوج بطال.

وغــــاب عـــن ريــــال مـــدريـــد قــائــده 

البطاقات  لتراكم  رامــوس  سيرخيو 

الـــصـــفـــراء فــحــل بــــدال مــنــه الــمــدافــع 

جانب  إلــى  ميليتاو  إديـــر  الــبــرازيــلــي 

الــفــرنــســي رافــــايــــل فـــــــاران، واألمــــر 

يــنــطــبــق عــلــى الــظــهــيــر األيـــمـــن دانـــي 

كــاربــاخــال وحـــل بـــدال مــنــه لــوكــاس 

بفترة  الميرينجي  ويــمــر  فاسكيز. 

مــمــيــزة إذ حــقــق الــعــالمــة الــكــامــلــة 

«الليجا»  إلى  المنافسات  عــودة  منذ 

منتصف شهر الماضي.

اإلســـبـــانـــي  الــــصــــراع  يــقــتــصــر  وال 

على  أيضا  احتدم  إذ  الــصــدارة،  على 

المقاعد المؤهلة إلى مسابقة دوري 

أبــطــال أوروبــــا فــي الــمــوســم المقبل 

فــي الــمــراحــل الــثــالث األخــيــرة، بين 

ممثل العاصمة اآلخر أتلتيكو مدريد 

نقطة)   ٦٣ برصيد  (الرابع  وإشبيلية 

وفـــيـــاريـــال (الـــخـــامـــس بــرصــيــد ٥٧ 

ـــــى، عــدا  نــقــطــة) عــلــى الــبــطــولــة األول

معمعة  في  فــرق  ثمانية  دخــول  عن 

الهبوط إلى الدرجة الثانية.

وفــــّرط ريـــال ســوســيــداد بفرصة 

األوروبية  المراكز  آخر  إلى  االرتقاء 

بسقوطه القاتل على أرضه ٢-٣ أمام 

غرناطة.

وكــــانــــت الـــفـــرصـــة مـــتـــاحـــة أمــــام 

النادي الباسكي لالرتقاء إلى المركز 

السادس الذي يؤهل صاحبه لخوض 

تصفيات الــدوري األوروبــي «يوروبا 

تجمد  رصيده  أن  إال  ليج»، 

عند ٥١ نقطة متخلفا 

بــــنــــقــــطــــتــــيــــن عـــن 

خــيــتــافــي الـــســـادس 

ومـــتـــقـــدمـــا بــنــقــطــة 

ــتــيــمــة عــــن فــالــنــســيــا  ي

ــــامــــن  ــــث وغــــــرنــــــاطــــــة ال

والتاسع على التوالي.

ويستضيف إشبيلية 

الـــيـــوم ريــــال مــايــوركــا، 

وإســـبـــانـــيـــول مـــع إيـــبـــار، 

لـــيـــفـــانـــتـــي مـــــع أتــلــتــيــك 

بـــيـــلـــبـــاو، لــيــجــانــيــس مــع 

فــالــنــســيــا، فــيــمــا يــلــعــب 

فــيــاريــال غــــداً مــع ريــال 

ســـوســـيـــداد، وديــبــورتــيــفــو 

أالفيس مع خيتافي.

ريـــال مــدريــد يقتـــرب مـن اللقب
اليوم.. ٤ مواجهات في المرحلة الـ ٣٦ من الليجا

مدريد- أ ف ب:

في المرحلة الـ ٣٢ من الكالتشيو

أيام،  أربعة  غضون  في  رائعين  انتصارين  خالل  من 
هذين  ولكن  جماهيره،  اإليطالي  ميالن  فريق  أسعد 
االنتصارين لم يخرجا النادي العريق من حالة الحيرة 
وسيكون  الــمــقــبــل.  للموسم  خططه  بــشــأن  واالرتـــبـــاك 
ملعب «سان باولو» اليوم في المرحلة الثانية والثالثين 
مـــن الــــــدوري اإليــطــالــي لــكــرة الـــقـــدم عــلــى مــوعــد مع 
يفصل  ال  اللذين  ومــيــالن  نابولي  بين  مثيرة  مواجهة 
بينهما فــي الــمــركــزيــن الــســادس والــســابــع تــوالــيــا ســوى 
في  القارية  مشاركته  ضمن  األول  بــأن  علما  نقطتين، 
حساب  على  الكأس  لقب  إحــرازه  نتيجة  ليج»  «يوروبا 
المقبل  للموسم  مــيــالن  خــطــط  وتتضمن  يــوفــنــتــوس. 
التغييرات  تشمل  وربما  للفريق  الحالي  المدرب  تغيير 
المشجعون  يحلم  بينما  بــالــنــادي  آخــريــن  مــســؤولــيــن 

مستوى  عــلــى  للفريق  الــذهــبــيــة  الــمــواســم  بــتــكــرار  اآلن 

تأخره  ميالن  وقلب  واألوروبــيــة.  المحلية  المسابقات 

 ٤-٢ كبير  فــوز  إلــى  يوفنتوس  أمـــام  نظيفين  بهدفين 

وهدف  دقائق  خمس  غضون  في  أهــداف  ثالثة  بفضل 

متأخر في المباراة.وكان الفوز على يوفنتوس هو الثاني 

على التوالي لميالن والرابع مقابل تعادل واحد فقط في 

فعاليات  استئناف  منذ  الفريق  خاضها  مباريات  خمس 

ألكثر  تــوقــف  فــتــرة  بعد  يونيو   ٢٢ فــي  الحالي  الموسم 

كــورونــا. فــيــروس  تفشي  أزمــة  بسبب  أشهر  ثالثة  مــن 
ويتطلع ميالن إلى حجز مقعد له في دور المجموعات 
في  المقبل.  الموسم  فــي  األوروبــــي  الـــدوري  بمسابقة 
وبارما  فيرونا،  مع  فيورنتينا  يلتقي  المباريات،  بقية 
ليتشي،  مع  وكالياري  سبال،  مع  وجنوى  بولونيا،  مع 
المرحلة  تختم  أن  قــبــل  ســامــبــدوريــا  مــع  وأوديــنــيــزي 

الثانية والثالثين غدا بمباراة إنتر ميالن مع تورينو.

صــحـــوة مــــــيـــالن تصــطـــدم بنابـــولــي
روما- د ب أ:

صوفيا- رويترز:

تتجه األنظار اليوم إلى لندن حيث يتواجه الجاران 
من   ٣٥ الـ  الجولة  في  وأرسنال  توتنهام  الجريحان 
ستكون  مباراة  في  القدم  لكرة  اإلنجليزي  الــدوري 
للفريقين،  الــمــتــأخــر  الــتــرتــيــب  ظــل  فــي  «شــرفــيــة» 
خلف  نقطة  بفارق  التاسع  المركز  األول  يحتل  حيث 
المرحلة  فــي  بنقطة  منهما  كــل  اكتفاء  بعد  الــثــانــي، 
لهما  أمل  أي  على  كبير  حد  إلى  قضى  ما  الماضية، 
الدوري.  عبر  المقبل  الموسم  القارية  المشاركة  في 
وســيــكــون الــصــراع عــلــى الــمــركــزيــن الــثــالــث والــرابــع 
األمتار  عــنــوان  أوروبـــا  أبــطــال  دوري  إلــى  المؤهلين 
القدم.وبعد  لكرة  اإلنجليزي  الــدوري  من  األخيرة 

المنال  بعيدة  األبطال  دوري  إلى  العودة  كانت  أن 
تفشي  بسبب  مارس  في  المنافسات  توقف  قبل 

مانشستر  أصــبــح  المستجد،  كــورونــا  فــيــروس 
يــونــايــتــد قــبــل الــمــراحــل األربـــع األخــيــرة على 
ـــرابـــع  ــيــســتــر ســيــتــي ال بـــعـــد خــــطــــوات مــــن ل
انتصارات  أربعة  بتحقيقه  الثالث  وتشيلسي 
منذ  الخمس  مبارياته  في  وتعادل  متتالية 

االستئناف.
ـــاراتـــه الـــتـــالـــيـــة غـــــدا ضــد  وبـــانـــتـــظـــار مـــب
ســاوثــهــامــبــتــون، يــمــنــي مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
الــنــفــس بــهــديــة الـــيـــوم مـــن بــورنــمــوث الـــذي 

المباريات  بقية  سيتي.وفي  ليستر  يستضيف 
يــلــتــقــي الـــيـــوم ولــفــرهــامــبــتــون مـــع إيــفــرتــون، 

باالس. كريستال  مع  فيال  وأستون 

لندن- أ ف ب: 

مواجـهة شــرفية في البريميرليج 
تجمع الجارين توتنهام وأرسنال في الجولة الـ ٣٥

السيتي يترقب مصيره األوروبي

(كــاس)  الــريــاضــي  التحكيم  محكمة  أعلنت 
أنها ستصدر غداً قرارها بشأن االستئناف الذي 
اإلنــجــلــيــزي،  سيتي  مانشستر  نـــادي  بــه  تــقــدم 
لنقض عقوبة منعه من المشاركة في مسابقات 
 (UEFA) الـــقـــدم  لـــكـــرة  األوروبــــــــي  االتــــحــــاد 
لــمــوســمــيــن لــمــخــالــفــتــه قـــواعـــد الــلــعــب الــمــالــي 

النظيف.
وعاقب (UEFA) بطل إنجلترا في الموسمين 
القارية  مسابقاته  في  المشاركة  من  الماضيين 
تغريمه  إلــى  إضافة  المقبلين،  الموسمين  في 
دوالر)،  مــلــيــون   ٣٤) ــــورو  ي مــلــيــون   ٣٠ مــبــلــغ 
ليخفي  الــرعــايــة  إيــــــرادات  بتضخيم  التــهــامــه 
لقواعد  و٢٠١٦   ٢٠١٢ بين  حصلت  مخالفات 
أجل  مــن  «ويــفــا»  يفرضها  التي  المالي  اللعب 

تحقيق التوازن بين اإليرادات واإلنفاق.
الموسم  هــذا  لقبه  خسر  الــذي  سيتي  دحــض 
في البريميرليج لصالح ليفربول، بشكل جازم 
حول  استماع  جلسة  وُعــقــدت  االتــهــامــات  هــذه 
الفيديو  تقنية  عــبــر  أيـــام  ثــالثــة  لــمــدة  القضية 

الشهر الماضي.
محكمة  ستعلن  لـــ «كـــاس»:  بيان  فــي  وجــاء 
بشأن  المتخذ  القرار  الرياضي (كاس)  التحكيم 
سيتي  مانشستر  نــادي  بين  التحكيم  إجـــراءات 

واالتحاد األوروبي لكرة القدم (UEFA) غدا.
ولـــكـــن فـــي حــــال اإلبــــقــــاء عــلــى اإليــــقــــاف أو 
تقليصه لموسم واحد، سيتأهل صاحب المركز 
الموسم  األبــطــال  دوري  إلــى  تلقائيا  الــخــامــس 

المقبل.

لوزان- أ ف ب: 

مدريد- د ب أ:

منال 
شي 

ر 

،

تأجيل انطالق 
الدوري البلغاري

قرر االتحاد البلغاري لكرة 
موسم  انطالق  تأجيل  القدم 
دوري األضواء المحلي للعبة 
الــشــعــبــيــة لـــمـــدة أســبــوعــيــن 
بــعــد تـــزايـــد عـــدد اإلصـــابـــات 
وتقدمت  كــورونــا.  بفيروس 
اللجنة الطبية التابعة لالتحاد 
إلى  البطولة  تأجيل  باقتراح 
إلى  «بالنظر  االتــحــاد  إدارة 
الــــوضــــع الـــوبـــائـــي الــمــعــقــد» 
فـــي الــــبــــالد. وقـــــال االتـــحـــاد 
الـــبـــلـــغـــاري لــلــعــبــة فـــي بــيــان 
االتحاد  السبت «وافــق  أمــس 
الــبــلــغــاري لــكــرة الــقــدم على 
االقتراح حفاظا على سالمة 
الــالعــبــيــن وأفـــــراد الــطــواقــم 
مباريات  والحكام».والتزال 
الموسم الحالي مستمرة بعد 
من  الخامس  في  استئنافها 
توقف  عقب  الماضي  يونيو 
استمر لنحو ثالثة أشهر لكن 
الحكومة أصدرت أوامر يوم 
المباريات  بإقامة  الخميس 
أبــواب  وخلف  جمهور  دون 
مــغــلــقــة.وكــان مـــن الــمــقــرر 
الموسم  مباريات  تنطلق  أن 
الجديد في ٢٤ يوليو الجاري 
لكن االتحاد قال إن البطولة 
ســتــنــطــلــق فــــي الـــســـابـــع مــن 
أغــســطــس الــمــقــبــل، ظــهــرت 
حــــاالت عــــدوى بــالــفــيــروس 
فــي أكــثــر مــن نــصــف أنــديــة 
أندية  وبــعــض  األول  القسم 
عدد  بلغ  بينما  الثاني  القسم 
حـــــاالت اإلصـــابـــة فـــي نـــادي 
تشيرنو موري فارنا ١٦ حالة 
إضــافــة إلــى تسع حــاالت في 

نادي لوكوموتيف بلوفديف.

زيـــدان: أطـــــالـــب 
الالعــــبيـــن بالــتركـــيز

أبدى الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد 
٢-صفر  أالفيس  ديبورتيفو  على  الفريق  حققه  الذي  بالفوز  سعادته 
شدد  لكنه  اإلسباني،  الــدوري  من  والثالثين  الخامسة  المرحلة  في 
المباريات  في  التركيز  على  الحفاظ  أهمية  على  نفسه  الوقت  في 
الــثــالث المتبقية. ورفــع ريــال مــدريــد رصــيــده فــي الــصــدارة إلــى ٨٠ 
«نحن  زيـــدان:  اللقب.وقال  حسم  مــن  كبير  بشكل  ليقترب  نقطة 

هنا في إطار محاولتنا للفوز باللقب كل شيء جميل، لكننا ندرك 
الصعوبات المرافقة لهذه المسابقة بقي أمامنا ثالث مباريات وال 

نعلم ما الذي قد يحدث».



 بيرنلي 
يعرقل 
ليفربول

 الجماهير 
تعود للمالعب 

الفرنسية

ســتــعــود الــجــمــاهــيــر 
إلى المالعب الفرنسية 
لـــلـــمـــرة األولــــــــى مــنــذ 
تفّشي فيروس كورونا. 
ـــفـــت مــنــافــســات  ـــوّق وت
الــكــرة فــي فــرنــســا في 
بسبب  مـــــارس  أوائــــــل 
أن  قبل  (كوفيد-١٩)، 
تــقــرر رابــطــة الـــدوري 
إلغاء الموسم. وستفتح 
جزئياً  أبوابها  األنــديــة 
أمــــــــــام الـــمـــشـــّجـــعـــيـــن 
ودية،  مباريات  خالل 
العدد  يتعّدى  أال  على 
الخمسة آالف شخص.

أخـــــفـــــق لـــيـــفـــربـــول 
ـــبـــطـــل فـــــي تــحــقــيــق  ال
في  أرضــه  على  الفوز 
الـــــــدوري اإلنــجــلــيــزي 
يناير  منذ  مــرة  ألول 
تــعــادل  بــعــدمــا   ٢٠١٩
في  بــيــرنــلــي  مـــع   ١-١
وأدرك  أمــس.  أنفيلد 
ـــــجـــــيـــــز  جــــــــاي رودري
في  لبيرنلي  الــتــعــادل 
بــعــدمــا   ٦٩ الـــدقـــيـــقـــة 
بهدف  ليفربول  تقدم 
آنــدي روبــرتــســون في 

الشوط األول. 
ـــــــح رصــــيــــد  وأصـــــــب
نــقــطــة   ٩٣ لـــيـــفـــربـــول 
قــــــبــــــل آخــــــــــــر ثــــــالث 
جــــوالت مـــع مــحــاولــة 
الــــــوصــــــول إلــــــى رقــــم 
ــــر ســـيـــتـــي  ــــشــــســــت مــــان
حصد  عندما  القياسي 

١٠٠ نقطة. 
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قـــالـــت هــيــئــُة اإلذاعــــــة الــبــريــطــانــيــة (بـــي.

إنجلترا  منتخب  العـــب  إّن  أمـــس  بــي.ســي) 

األســبــق لــكــرة الــقــدم جــاك تــشــارلــتــون توفي 

ــا. وكـــان تــشــارلــتــون الـــذي عمل  عــن ٨٥ عــاًم

المنتخب  تشكيلة  ضمن  التدريب  مجال  في 

اإلنجليزي الفائزة بكأس العالم ١٩٦٦. وقال 

ليدز  مدافع  إّن  السابق  الالعب  ألســرة  بيان 

يونايتد األسبق تُوفي بسالم في منزله بشمال 

انجلترا. ونقلت بي.بي.سي عن بيان األسرة 

شعورنا  مــدى  عــن  التعبير  يمكننا  «ال  قوله 

الحافلة  حــيــاتــه  خـــالل  بــه  قـــام  بــمــا  بالفخر 

وبالسعادة التي منحها للكثير من الناس في 

دول ُمختلفة وفي شّتى مناحي الحياة».

الدحيـــل والريـــان يتنافسان على بلهنده 
قادماً من الدوري التركي والمفاوضات تحسم خالل الساعات القادمة

وفاة أسطورة 
الكـــــــــرة 
اإلنجـليزّية

الدحيل يفوز على قطر بهدفَين

لندن- رويترز: 

لندن- رويترز:

لندن- رويترز: 

دورتموند- د ب أ:

باريس- أ ف ب: 

عــلــمــت [ الـــريـــاضـــّيـــة مــن 

مصادرها الخاصة أّن ناديَي الدحيل 

والـــريـــان يــخــوضــان ُمــفــاوضــات مع 

العب  بلهنده  يونس  المغربّي  النجم 

لضمه  التركي  ســراي  غلطة  وســط  

إلى صفوفه ما في الموسم المقبل. 

ـــة أّن  وكـــشـــفـــت تـــقـــاريـــر إعـــالمـــّي

بلهندة يستعّد لُمغادرة ناديه التركي 

واالنتقال إلى ناد آخر. وأّكد الالعب 

في تصريحات لوسائل إعالم تركية 

ـــه أبــلــغ وكــيــل أعــمــالــه فــاتــح إيليك  أّن

بــقــراره ورغبته فــي الــرحــيــل، وبــدء 

عملية البحث عن عقد جديد.

مــن جــانــبــه، قـــال فــاتــح إيليك إن 

ـــي الــدحــيــل والـــريـــان ُمــهــتــّمــان  نـــاديَ

بــالــتــعــاقــد مـــع يــونــس بــلــهــنــده، وإّن 

ـــيـــن  ـــنـــاديَ وســـــطـــــاء ووكـــــــــالء مـــــن ال

ــا في  ــيــن مـــتـــواجـــدون حــالــًي الــقــطــريَّ

إسطنبول للتفاوض وحسم الصفقة. 

تجري  الــمــفــاوضــات  أن  وكــشــف 

بــشــكــل رســـمـــي وبــــعــــروض قــّدمــهــا 

الـــنـــاديـــان إلــــى الـــالعـــب الــمــغــربــّي، 

يتم  ســوف  نهائية  عـــروٌض  وهــنــاك 

حسمها أيًضا في الساعات الُمقبلة.

وشــّدد على أنه سيتم إعــالن اسم 

ـــنـــادي الــــذي ســيــتــعــاقــد مـــع يــونــس  ال

بــلــهــنــده، بــعــد حــســم الــمــفــاوضــات 

واالتفاق على جميع األمور مع نادي 

غلطة سراي. 

استغنى  الــدحــيــل  أّن  الـــمـــعـــروف 

رسمًيا مؤخًرا عن مهاجمه الكرواتي 

مـــــاريـــــو مــــانــــدزوكــــيــــتــــش، وهـــنـــاك 

أحاديث أيًضا عن قرب رحيل العبه 

البرازيلّي أدملسون، ويسعى الدحيل 

إلى التعاقد مع يونس بلهنده بجانب 

دودو  البرازيلّي  الجديد  المحترف 

الذي ينتظر وصوله الدوحة قريبًا. 

أمــــــا الــــــريــــــان فـــــال يــــــــزال يــمــلــك 

٥ مـــحـــتـــرفـــيـــن فـــــي صـــفـــوفـــه هــم 

األرجــنــتــيــي مــيــركــادو والــنــيــجــيــري   

ياسين  والـــجـــزائـــري  كــــوم،  فـــرانـــك 

إبــراهــيــمــي  والـــكـــوري الــجــنــوبــي لي 

جايك واإليفواري يوهان بولي. 

ويـــونـــس بــلــهــنــده مـــن مــوالــيــد ٢٥ 

غلطة  لنادي  ويلعب   ،١٩٩٠ فبراير 

فئة  فــي  اللعب  وبـــدأ  التركي  ســـراي 

سنة  مونبيلييه  نــــادي  مـــع  الــشــبــاب 

الــفــريــق  فـــي  يــلــعــب  أن  قــبــل   ،٢٠٠٥

ألنــديــة  ولـــعـــب   ،٢٠٠٩ ســنــة  األّول 

أول  ولعب  وشــالــكــه،  كييف  دينامو 

ضد  ودّيــة  مباراة  في  دولية  مباراة 

نوفمبر   ١٧ فـــي  الــشــمــالــيــة  إيــرلــنــدا 

هدف  أّول  ســّجــل  حين  فــي   ،٢٠١٠

كأس  فــي  النيجر  مرمى  فــي  دولـــي 

األمم اإلفريقية ٢٠١٢.

األخيرةاألخيرة

استئناف بطوالت السيارات في أكتوبر

بيل يسـتــفـــّز جـمــاهـير الريــال !

بمنافسات بطولة السرعة وَوفق التدابير االحترازّية

نام على دكة االحتياط أثناء مباراة أالفيس تعبيراً عن الالمباالة

 إيمري: الشارع 
أفضل مدرسة 

لكرة القدم!

قـــــال األلــــمــــانــــُيّ الــــدولــــيُّ 
إيــمــري تــشــان، العــب نــادي 
بوروسيا دورتموند األلماني 
وهو  لعبه  إّن  الــقــدم،  لكرة 
صــغــيــر فــــي الــــرابــــعــــة بــيــن 
صناديق القمامة في شمال 
فرانكفورت،  مدينة  غــرب 
تـــرك لــديــه أثــــًرا مــهــًمــا في 

مسيرته االحترافية.
الموقع  مــع  مقابلة  وفــي 
اإللــكــتــرونــي لـــلـــنـــادي، قــال 
تــشــان فــي رّده عــلــى ســؤال 
كـــرة  كــــانــــت  إذا  مـــــا  حــــــول 
الــقــدم فــي الــشــوارع ال تــزال 
هــــي الــــمــــدرســــة األفــــضــــل: 
في  مئة  بنسبة  كذلك  «هي 
الـــمـــئـــة». واســـتـــطـــرد تــشــان 
ـــا: «عـــنـــدمـــا أصــبــح  ضـــاحـــًك
إلى  أيًضا  ابني  سأرسل  ــا،  أبً
يتعّلم  أن  فــعــلــيــه  الــــشــــارع، 

كيف يثبت نفسه هناك».
وأضاف تشان (٢٦ عاًما) 
سرعان  ألنــه  هــذا  تعلم  إنــه 
مــا لعب مــع أشــخــاص أكبر 
ــا، وقـــال «مـــا كنت  مــنــه ســنً
أريـــــده فــقــط هـــو أن الــعــب 
ـــًدا في  الــكــرة، ولــم أفــكــر أب
هــذا الــمــوضــوع، كــان هناك 
شخص أو اثنان أكبر مّني، 
ويجب على المرء أن يكسب 

االحترام».

ــة ــق ــصــف ــــام ال ــــم ـــول إلت ـــب ـــطـــن ــــي إس ـــــالعـــــب: وكـــــــالء الــــنــــاديَــــيــــن حـــالـــيـــاً ف وكــــيــــل ال

يثق جوزيه مورينيو مدرب توتنهام 
هوتسبير في إمكانية فوزه باأللقاب مع 
الفريق اللندني في حال منحه الوقت 
ليفربول  مـــدرب  كلوب  يــورجــن  مثل 

بطل الدوري اإلنجليزّي الممتاز لكرة 
الــقــدم. واعــتــاد مــوريــنــيــو، الـــذي توّلى 
تدريب توتنهام عقب إقالة ماوريسيو 
على  الــمــاضــي،  نوفمبر  فــي  بوكيتينو 
المنافسة على األلقاب في األندية التي 
دربــهــا مــن قبل لكن احــتــالل توتنهام 

المركز التاسع في الدوري هذا الموسم 
لبطولتَي  المؤهلة  المراكز  عن  أبعده 
أشار  البرتغالي  المدرب  لكن  أوروبـــا. 
إلى كلوب، الذي توّلى تدريب ليفربول 
دوري  للقب  الفريق  وقــاد  في ٢٠١٥، 
أبطال أوروبا والسوبر األوروبّي وكأس 

الــعــالــم لــألنــديــة الـــعـــام الــمــاضــي قبل 
الممتاز  بــالــدوري  الفريق  مــع  التتويج 
ألول مّرة منذ ٣٠ عاًما هذا الموسم. 
وقــــــال مـــوريـــنـــيـــو لــلــصــحــفــيــيــن «كـــم 
استغرق األمر مع يورجن وليفربول؟ 

أربع سنوات.

موريـــنيو يطـــالب بمــعاملته مثـــل كلوب!
 من أجل قيادة توتنهام لأللقاب

متابعة - رمضان مسعد: 

ــا عــلــى قطر  حــّقــق الــدحــيــل فـــــوًزا مــعــنــويً
التجريبّي  اللقاء  فــي  هــدف  مقابل  بهدَفين 
الـــــذي جــمــعــهــمــا مـــســـاء أمــــس عــلــى الــمــلــعــب 
الــفــرعــي لــنــادي قــطــر فــي إطـــار تحضيرات 
الــفــريــَقــيــن لـــعـــودة الــــــدوري فـــي ٢٤ الــشــهــر 
أحمد  من  كٌلّ  الدحيل  ثنائية  سّجل  الجاري، 
يـــاســـر، وعــبــد اهللا األحـــــرق، وســـّجـــل هــدف 
وجاءت  راشــدوف،  األوزبكي  محترفه  قطر 
الُمباراة جيدة الُمستوى من الفريَقين، وكانت 
فرصة لكال المدربَين للوقوف على ُمستويات 
الالعبين قبل العودة إلى الُمباريات الرسمية، 
حيث منح مدربا الفريَقين الفرصة لُمعظم 
الــالعــبــيــن مــن أجـــل إعــطــائــهــم الــثــقــة وكسب 
الطويل  التوّقف  بعد  السيما  الُمباريات  أجواء 
وهـــو أحـــد مــكــاســب الــلــقــاء قــبــل الـــعـــودة إلــى 
الُمباريات الرسمية، حيث يلتقي الدحيل مع 
 ١٨ الجولة  في  الريان  مع  وقطر  صــالل،  أم 

من الدوري.

متابعة- فريد عبدالباقي: 

يواصل الويلزي جاريث بيل، العب 

مسلسَل  اإلسباني  مدريد  ريــال  نــادي 

استفزاز جماهير الملكي، وذلك بعد 

المدرب  حسابات  من  تماًما  خروجه 

الــفــرنــســي زيـــن الــديــن زيـــــدان، حيث 

الــتــقــطــت عـــدســـات الــكــامــيــرات بيل، 

وهو يقوم بعمل الكمامة التي يرتديها 

كقناع  كورونا،  فيروس  من  للحماية 
ألخذ قيلولة سريعة أثناء جلوسه على 
دكــة الــبــدالء فــي منتصف مــدرجــات 

الــمــديــنــة الــريــاضــيــة «فــالــديــبــيــبــاس»، 
ــــــذي تــســبــب فــــي ضــحــكــات  األمــــــر ال
زمالئه، وذلك خالل لقاء ريال مدريد 
وديبورتيفو أالفيس الذي انتهى بفوز 
النادي الملكي بهدَفين نظيَفين ضمن 
منافسات المرحلة الخامسة والثالثين 

من الدوري اإلسباني لكرة القدم.
لمهاجم  الوحيد  الموقف  يكن  لــم 
ريال مدريد، بل بعد دقائق، التقطته 
الكاميرات أثناء قيامه بإلقاء لفة من 
ماركو  زميله  تجاه  الــالصــق  الشريط 
أسينسيو عندما كان يجلس بجانبه قبل 

كمامته  ومنحه  اللقاء،  في  مشاركته 
وسط ضحكات البرازيلي كاسيميرو. 
مــوقــف بــيــل لــم يــمــّر مـــرور الــكــرام، 
بــل تــعــرض النــتــقــادات حــــادة بسبب 
الالعب  يعيشها  التي  الــالمــبــاالة  عــدم 
في  هامة  مباراة  فريقه  خوض  أثناء 
اإلسباني.  الــدوري  لقب  على  صراعه 
وكـــتـــب أحــــد مــشــّجــعــي الــــريــــال على 
بيل: «منذ  منتقًدا  الشخصي،  حسابه 
الصغر، أريد أن أصبح العبًا محترًفا 
مـــثـــل بـــيـــل، لـــكـــي أتـــقـــاضـــى مــاليــيــن 
الــدوالرات، وال أبذل أي مجهود مثل 

بيل، جاريث هو مثلي األعلى». وكما 
سخر العديد من المشّجعين ووسائل 
جاريث  موقف  من  العالمية  اإلعــالم 
بيل، والذي يواصل استفزاز جماهير 
فــريــقــه بسبب حــالــة عـــدم االهــتــمــام 
التي يظهر عليها في ُمباريات الفريق. 
وفي الموسم الحالي، لم يشارك بيل 
ســوى ١٦ مــبــاراة مــن ٣٥ جولة حتى 
اآلن، وآخر مشاركة له كانت في ٢٤ 
يونيو الماضي، ليسجل أقّل معدل له 
برنابيو»  إلى «سانتياجو  وصوله  منذ 

في عام ٢٠١٣.

الدوحة - [: 

أعـــــلـــــن االتـــــــحـــــــاُد الــــقــــطــــرّي 
للسيارات والدراجات النارية عن 
استئناف بطوالته ابتداًء من شهر 
أكــتــوبــر الــمــقــبــل، مــع اّتــبــاع كافة 
والتدابير  االحترازّية  اإلجـــراءات 
الوقائّية لمواجهة جائحة كورونا.

بروتوكول  وضــع  يتّم  وســوف 
بــاالتــفــاق مــع االتــحــاَديــن الــدولــي 
ـــدولـــي لــلــدراجــات  لــلــســيــارات وال
ـــنـــاريـــة، وكـــذلـــك مـــع الــجــهــات  ال
الــمــخــتــصــة فـــي دولــــة قــطــر من 
أجل عودة الفعاليات بشكل آمن، 
وذلـــــــك لـــلـــحـــفـــاظ عـــلـــى ســالمــة 
كافة الُمتسابقين الُمشاركين في 
البطوالت القادمة. وسوف تكون 

عــودة أنشطة االتــحــاد من خالل 
الُمتبقية  الثالث  الــجــوالت  إقامة 
من بطولة مناطق قطر الوطنية 
للسيارات،  «إسبرينت»  للسرعة 
بــــواقــــع جـــولـــة كــــل شـــهـــر، حيث 
تــقــام الــجــولــة الــثــالــثــة فـــي شهر 
أكتوبر والرابعة في شهر نوفمبر 

ديسمبر،  شــهــر  فــي  والــخــامــســة 
واسعة  مشاركًة  البطولة  وتشهد 
يتنافسون  متسابًقا   ٥٦ إلى  تصل 
 ،  O٢  O١،) هـــي  فـــئـــات   ٦ فـــي 
وكــانــت   .(P٣  ،  P٢  ،  P١  ،  O٣
الجولة الثانية من بطولة السرعة 
قـــد شـــهـــدت تــتــويــج عــبــدالــعــزيــز 

الفئة  وهــي   ،O١ بفئة  الــجــابــري 
فوزه  بعد  تفوقه  ليواصل  األقــوى 
وتمّكن  أيـــًضـــا،  األولــــى  بــالــجــولــة 
لقب  الفوز  من  الخيارين  محمد 
شــارك  حــيــث   ،Oو٣  ،O٢ فــئــتـَـي 
توج  كما  ُمختلفتَين،  بسيارتَين 
 ،Pهـــنـــري قـــاعـــي بــلــقــب فــئــة ١
 ،Pومحمد الجابري بلقب فئة ٢
فئة  بلقب  الــدمــحــمــود  ومــحــمــد 

.P٣
قد  األولــى  الجولُة  كانت  بينما 
الجابري  عبدالعزيز  فوز  شهدت 
بفئة O١، ومحمد البسطي بفئة 
 ،Oوعبداهللا العباسي بفئة ٣ ،O٢
وإيــاد   ،P١ بفئة  شبلي  ومنصور 
وفرانشيسكو   ،P٢ بــفــئــة  الــعــكــر 

.Pفورناسياري بفئة ٣
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