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 مجموعة beIN اإلعالمية ترد على الهيئة السعودية العامة للمنافسة ببيان مؤكدة:

خرق وانتهاك سعودي للحقوقخرق وانتهاك سعودي للحقوق
عدي: هدفنا نقاط 
العربي والدحيل

 سانشيز مرّشح 
لألفضـل فــي
 تــاريخ آسيـا

الريال في طريقه 
لمنصة التتويج 

٨٨ صفحات صفحات  

رئيس التحرير: عبدا� غانم البنعلي المهندي األربعاء 24 ذو القعدة 1441هـ - 15 يوليو 2020م - العدد (13948)رئيس مجلس اإلدارة: عبدا� بن خليفة العطية

الدحيل يضرب مسيمير برباعية
الدوحة- [:

في  نظيفة  برباعية  مسيمير  على  كبيراً  فـــوزاً  الدحيل  حقق 
المباراة الودية التي جمعتهما أمس على ملعب الدحيل الفرعي، 
وجــــاءت الـــوديـــة الــثــانــيــة لــلــدحــيــل فــي إطــــار تــحــضــيــرات الــقــويــة 
وسيلعب  الجاري،  الشهر  من   ٢٤ في  الــدوري  بطولة  الستئناف 

الدحيل الودية الثالثة أمام الخريطيات السبت القادم. 

ـــون  ـــان ـــق ال مـــــبـــــادئ  ــــط  ــــس أب مـــــع  ــــارض  ــــع ــــت وي لـــــه  ـــى  مـــعـــن ال   beIN SPORTS ـــر  ـــظ ح  

 إخفاق المملكة في االهتمام بالقانون يضر بالمنظمات الرياضية العالمية 

 أولى صفقات النادي الصيفية الجديدة 

متابعة - رمضان مسعد:

القليلة  الساعات  خالل  الدوحة  إلى  يصل   

المهاجم  الــجــنــاح  دودو  الــبــرازيــلــي  الــقــادمــة 

لــنــادي بــالــمــيــراس الــبــرازيــلــي وذلـــك تمهيًدا 

كأولى  الدحيل  نــادي  صفوف  إلى  لالنضمام 

لما  تأكيًدا  وذلــك  الصيفية،  الفريق  صفقات 

وسيخضع  الــريــاضــيــة.  بــه [  انـــفـــردت 

الالعب فور وصوله إلى إجراءات البروتوكول 

سبيتار  مستشفى  إلــى  يتوجه  أن  قبل  الطبي 

إلجــــــراء الــكــشــف الــطــبــي تــمــهــيــًدا لــلــتــعــاقــد 

الرسمي معه لمدة موسم على سبيل اإلعارة 

من ناديه قابل للتجديد وشراء بطاقته نهاية 

الــمــوســم الـــقـــادم فــي حـــال تــألــق الــالعــب مع 

الدحيل الذي يعول عليه كثيًرا بعد انضمامه 

له رسمًيا للدفاع عن ألوانه، حيث ينتظر أن 

اآلسيوية  الفريق  قائمة  إلــى  الــالعــب  يــدخــل 

من الكرواتي ماريو ماندزوكيتش الذي  بدالً 

رحــل عــن الــنــادي مــؤخــًرا، وذكـــرت تقارير 

نــاديــه  وّدع  الـــالعـــب  أن  بــرازيــلــيــة  إخــبــاريــة 

األربعاء  اليوم  قطر  إلــى  ويتوجه  بالميراس 

إلى  االنضمام  إجــراءات  كافة  إنهاء  أجل  من 

مع  اإلعــارة  سبيل  على  موسم  لمدة  الدحيل 

إمكانية شراء بطاقة الالعب في المستقبل.  

 دودو يصل للدحيل خالل ساعات 

المرخية يحتفي برقم كانو القياسي 
نبوي:   حسام   - متابعة 

نــــــادي  إدارة  قـــــامـــــت   

بنجم  باالحتفال  المرخية 

الــــفــــريــــق الـــعـــمـــانـــي أحـــمـــد 

المركز  في  حل  الذي  كانو 

الــثــانــي فــي قــائــمــة االتــحــاد 

كأكثر  القدم  لكرة  الدولي 

للمباريات  خوًضا  الالعبين 

ــــيــــة مـــــع مــنــتــخــبــات  ــــدول ال

في  شــارك  بعدما  بــالدهــم 

األحـــمـــر  مـــع  مــــبــــاراة   ١٧٩

ما  الــفــتــرة  خـــالل  الــُعــمــانــي 

اآلن.  حــــتــــى   ٢٠٠٣ بــــيــــن 

جعفر  ســيــد  مجتبى  وقــام 

مـــــديـــــر الــــفــــريــــق بـــــإهـــــداء 

ــا  ــوبً الــــالعــــب قـــمـــيـــًصـــا مــكــت

التي  المباريات  رقــم  عليه 

شــــارك فــيــهــا مـــع مــنــتــخــب 

عــلــى  وذلـــــك   ،١٧٩ بـــــالده 

الفريق  استعدادات  هامش 

مـــــســـــاء أمـــــــس اســـــتـــــعـــــداًدا 

دوري  مــــبــــاريــــات  لــــعــــودة 

جديد. من  الثانية  الدرجة 
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 سباق انتخابات العربي بالدفع الرباعي 
 قائمة عبد العزيز السيد ترفع درجة حرارة األجواء في النادي 

الجماهيري   النادي  لخدمة   بيد  يداً   : لـ      :السيد  33ي        

وكاالت - [: 

للمنافسة  الــعــامــة  الــســعــوديــة  الهيئة  قـــرار  أدى   

في   beIN SPORTS قــنــوات  بــث  ترخيص  بإنهاء 

نادي  شراء  صفقة  في  كبير  ارتباك  إلى  السعودية، 

 beIN SPORTS أن  خــاصــة  يــونــايــتــد،  نــيــوكــاســل 

في  اإلنجليزي  لــلــدوري  الحصرية  الحقوق  تمتلك 

الصحف  وقالت  إفريقيا.    وشمال  األوســط  الشرق 

 beIN بمنع  السعودية  قرار  على  تعليقاً  اإلنجليزية 

SPORTS في المملكة إنه يُهّدد صفقة االستحواذ 

على نيوكاسل، فقالت صحيفة التليجراف : «ارتباك 

خالف  اندالع  مع  يونايتد  نيوكاسل  صفقة  في  كبير 

جديد في السعودية مع قناة beIN SPORTS التي 

تملك حــقــوق نــقــل مــبــاريــات الــــدوري اإلنــجــلــيــزي، 

بــعــد قــــرار الــســعــوديــة بــالــحــظــر الـــدائـــم لــواحــد من 

الــدوري  في  التلفزيوني  البث  حقوق  أصحاب  أكبر 

الممتاز». وقالت الصحيفة: «أن ريتشارد ماسترز، 

تحت  أصبح  اإلنجليزي  للدوري  التنفيذي  الرئيس 

قبل  من  نيوكاسل  استحواذ  نهج  حــول  أكبر  ضغط 

جانبها  مــن  الــســعــودي».  الــعــام  االستثمار  صــنــدوق 

جديدة  البريطانية : «مشاكل  الصن  صحيفة  قالت 

بسبب  نيوكاسل  على  السعودية  استحواذ  صفقة  في 

 beIN SPORTS لقنوات  السعودية  الحكومة  منع 

من العمل في السعودية كونها قناة قطرية». وقالت 

الصحيفة: «إن هذا القرار يمثل شكوًكا جديدة بشأن 

استحواذ نيوكاسل يونايتد بعد أن حظرت السعودية 
وأكـــدت  الـــبـــالد».  مــن   beIN Sports دائـــم  بشكل 
الــصــن أن «ُمــشــجــعــي نــيــوكــاســل أصــيــبــوا بــاإلحــبــاط 
بسبب حظر beIN Sport في السعودية». وذكرت 
البيع  «عملية  أن  اإلنجليزية  ميل»  «ديلي  صحيفة 
تراخيص  إيــقــاف  بعد  اآلن  تعقيًدا  أكــثــر  أصبحت 
عدم  بسبب  وذلــك  السعودية،  فــي  القطرية  القناة 
ـــــدوري  قـــــدرة الــجــمــاهــيــر ُمـــشـــاهـــدة مـــبـــاريـــات ال
الصحيفة  وأشــارت  العالم».  في  األقــوى  اإلنجليزي 
لمجموعة  نــيــوكــاســل  بــيــع  عـــن  «اإلعــــــالن  أن  إلــــى 
مقابل  للغاية  قريبًا  كــان  السعوديين  المستثمرين 
٣٠٠ مليون جنيه إسترليني، إال أن إيقاف تراخيص 
إتـــمـــام  ســـيـــؤجـــل  الـــســـعـــوديـــة  فــــي   beIN Sports
اإلنجليزية  ميرور  صحيفة  وأوضــحــت  الصفقة». 
بشكل  ُمعقًدا  أصبح  الحالي  الوقت  في  «الوضع  أن 
 beIN Sports بحظر  السعودية  قيام  بسبب  كبير 
وأشــارت  تراخيصها»،  ألغت  حيث  المملكة،  داخــل 
وُمخالفة  منطقية  غير  تُعد  الخطوة  تلك  أن  إلــى 
سُيعّقد  السعودية  قرار  أن  وأكدت  الدولي،  للقانون 

ُمحادثات صفقة شراء نيوكاسل. 

إيقاف beIN SPORTS في السعودية يُهّدد صفقة نيوكاسل
 الصحف اإلنجليزية انتقدت القرار بشدة 
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٥ مالعب مونديالية جاهزة الحتضان أبطال آسيا 
تضمنها ملفنا الستضافة األدوار الحاسمة للبطولة القارية

ــــــــــاد اآلســـــــيـــــــوي  ــــــــــح ــــــا االت ــــــه ــــــــــروط الـــــــتـــــــي وضــــــع ــــــــــش ــــــة ال ــــــاف ــــــك ـــــــوٍف ل ـــــــســـــــت ــــــف م ــــــل ــــــم ال

اإلمــــــكــــــانــــــيــــــات بــــــأعــــــلــــــى  الــــــــتــــــــدريــــــــب  ومـــــــــالعـــــــــب   VAR الـــــــــــــ  ـــــة  ـــــي ـــــن ـــــق ت ــــــــر  ــــــــوف ت
متابعة- بالل قناوي:

 يــحــســم االتـــحـــاد اآلســيــوي 

لـــكـــرة الـــقـــدم خــــالل الــفــتــرة 

المستضيفة  الــدولــة  المقبلة 

بنظام  ــا  آســي أبـــطـــال  لـــــدوري 

دور  مــــن  ــــاًرا  ــــب اعــــت الـــتـــجـــمـــع 

دور  وحــــتــــى  ـــمـــجـــمـــوعـــات  ال

نصف النهائي من ١٤ سبتمبر 

فيما  الــمــقــبــل،  أكــتــوبــر   ٣ إلـــى 

ســيــقــام الــنــهــائــي ٥ ديــســمــبــر 

آســـيـــا،  غـــــرب  دول  بــــإحــــدى 

حــيــث أقـــيـــم نــهــائــي الــمــوســم 

الـــمـــاضـــي بـــالـــيـــابـــان. وأكــــدت 

مـــصـــادر بـــاالتـــحـــاد اآلســـيـــوي 

وصــــول   *] لـــــ 

الـــمـــلـــف الــــقــــطــــري الــمــتــمــيــز 

الســتــضــافــة الــبــطــولــة والــــذي 

يـــشـــتـــمـــل عــــلــــى الــــعــــديــــد مــن 

ــــتــــي تــجــعــلــه  ــــيــــات ال اإلمــــكــــان

الـــمـــلـــف األقــــــــوى مــــن جــمــيــع 

دوري  الســتــضــافــة  الـــنـــواحـــي 

وعـــلـــمـــت   .٢٠٢٠ األبــــــطــــــال 

[*مـــــــــــــــــــــــــــــــــن 

القطري  الملف  أن  مصادرها 

الستضافة  مالعب   ٥ يتضمن 

ــــات لـــلـــمـــجـــمـــوعـــات  ــــاري ــــمــــب ال

هي  المالعب  وهــذه  األربــعــة، 

وستاد  الــدولــي،  خليفة  ستاد 

الـــجـــنـــوب بــــالــــوكــــرة، وســـتـــاد 

ـــســـد،  ـــال جـــــاســـــم بـــــن حــــمــــد ب

وستاد  بالخور،  البيت  وستاد 

ـــان وتــبــلــغ ســعــة مــالعــب  ـــري ال

 ٤٠ والريان  والجنوب  خليفة 

ألـــف مــتــفــرج، وســـتـــاد الــبــيــت 

بن  وجاسم  متفرج،  ألــف   ٦٠

متفرج،  ألــف   ١٣ بالسد  حمد 

وهذه المالعب الخمسة تتمتع 

أحد  يعد  الذي  التبريد  بتقنية 

وضعها  التي  المهمة  الشروط 

االتحاد اآلسيوي.

إلـــى جــانــب هـــذه الــمــالعــب 

تـــضـــمـــن الـــمـــلـــف الـــقـــطـــري، 

مــــالعــــب الــــتــــدريــــب لـــلـــفـــرق، 

ـــــــــــــــرز هــــــــــذه الـــــمـــــالعـــــب  وأب

التدريب  مــالعــب  الــتــدريــبــيــة، 

الــــمــــخــــصــــصــــة لـــمـــنـــتـــخـــبـــات 

أقيمت  الــتــي   ٢٠٢٢ مــونــديــال 

عــلــى أعــلــى مــســتــوى، وأيــًضــا 

مــقــر إقــامــة الــفــرق ووســائــل 

الـــنـــقـــل والــــمــــواصــــالت وغــيــر 

ذلـــك مــن األمــــور الــضــروريــة 

الستضافة أي بطولة.

ــــد مــــن قــــــوة الــمــلــف  ــــزي وي

القطري، تمتع مالعبنا بتوفر 

إمـــكـــانـــيـــات وتـــقـــنـــيـــة حـــكـــام 

يصر  والــتــي   (VAR) الفيديو 

االتحاد اآلسيوي على تطبيقها 

األبطال،  دوري  مباريات  في 

تنسيق  هناك  أن  والــمــعــروف 

القطري  االتــحــاديــن  بين  تــام 

واآلســيــوي ومــن خــالل لجان 

وإدارات التحكيم حول تطبيق 

(VAR) في دوري األبطال.

االتــــحــــاد  أن  الـــــمـــــعـــــروف 

اآلســــــيــــــوي حــــســــم الــخــمــيــس 

الماضي مصير دوري األبطال 

بنظام  البطولة  إقــامــة  وقـــرر 

المجموعات  دور  من  التجمع 

بإحدى  النهائي  نصف  وحتى 

الــــــــــــــدول، وحــــــــــدد مــــواعــــيــــد 

األربع  للمجموعات  المباريات 

ـــــقـــــارة وهـــــــي: مــن  لــــغــــرب ال
المجموعة األولى إلى الرابعة.

ويــــــشــــــارك فـــــي الـــبـــطـــولـــة 
الـــدحـــيـــل الـــــذي يــلــعــب ضمن 
الــمــجــمــوعــة الـــثـــالـــثـــة، والــســد 

ضمن المجموعة الرابعة.
وكــشــف االتـــحـــاد اآلســيــوي 
أيــًضــا منذ أيـــام عــن ضــرورة 
اســتــيــفــاء عــــدد مـــن الــشــروط 
االستضافة  طلب  إرســال  قبل 
جدول  على  الحفاظ  وأهمها 
وفــق  تغيير  دون  الــمــبــاريــات 
الـــروزنـــامـــة الــتــي تــم اإلعـــالن 
ـــمـــاضـــي،  عـــنـــهـــا الـــخـــمـــيـــس ال
إضافة إلى حالة البلد صحًيا،

وســـيـــطـــرتـــهـــا عـــلـــى تــفــشــي 
ــــا، وتــســهــيــل  فـــيـــروس كــــورون
واالستقبال  الــطــيــران  وصــول 
وانسيابية  الــكــرويــة  للبعثات 
دخـــولـــهـــا لـــلـــبـــلـــد، كـــمـــا شـــدد 
ملعب  وجــــود  ضـــــرورة  عــلــى 
لــلــتــدريــب لــكــل نــاديــيــن على 
األقـــــــــل وبــــســــبــــب الـــــظـــــروف 

خالل  المنطقة  في  المناخية 
فـــتـــرة الـــمـــســـابـــقـــة، يـــلـــزم أن 
ــلــمــالعــب الــمــرشــحــة  يـــكـــون ل
نظام تهوية جيد أو تكنولوجيا 
بالتعاون  متاحة  هواء  تكييف 
مـــع الــســلــطــات الــصــحــيــة ذات 

الصلة.
وألــــــزم االتــــحــــاد اآلســـيـــوي 
ضرورة إجراء الفحص الطبي 
كورونا  فــيــروس  عــن  للكشف 
وفود  وأيضاً  أعضائه،  لجميع 

األندية عند الوصول.
الــصــادر،  التعميم  وبحسب 
اآلســيــوي  االتـــحـــاد  سيحتفظ 
لــــــكــــــرة الـــــــقـــــــدم بــــالــــحــــقــــوق 
الــــتــــجــــاريــــة وجـــمـــيـــع حـــقـــوق 
وحجز  والــتــلــفــزيــون  التسويق 
الــــتــــذاكــــر، فـــضـــًال عــــن الــحــق 
مواعيد  األفضلية  اقــتــراح  فــي 
وسيتعين  المباريات،  انطالق 
عـــلـــى كــــل نـــــاد مــــشــــارك دفـــع 
تكاليف اإلقامة والوجبات في 

مكان انعقاد البطولة.

المكانالسعةالملعب

الخور٦٠ ألًفاالبيت

الريان٤٠ ألًفاالريان

الوكرة٤٠ ألًفاالجنوب

الدوحة٤٠ ألًفاخليفة

السد١٣ ألًفاجاسم بن حمد

 ٥ مالعب مرشحة لدوري األبطال

الدوحة - [: 

عن  للتنس  الــوطــنــي  منتخبنا  العـــب  شــنــان  مــوســى  أعـــرب 
ســعــادتــه بــعــودة الــتــدريــبــات الــمــيــدانــيــة، ضــمــن خــطــة وضعها 
المالعب،  إلــى  تدريجًيا  الــعــودة  على  تعتمد  التي  اللعبة  اتحاد 
استأنف منتخبا الرجال والسيدات للتنس تدريباتهما الميدانية 
كــورونــا  فــيــروس  فحوصات  إجـــراء  مرحلة  مــن   االنــتــهــاء  بعد 
(كوفيد-١٩) رفقة الطاقم الفني والطبي واإلداري. وأشاد شنان 
بقرار عودة التدريبات الميدانية وقال: «نحن متحمسون جًدا 
الستئناف التدريبات الميدانية حتى لو كانت بشكل فردي وذلك 
في  مــؤكــًدا   ، كــورونــا»  فــيــروس  بسبب  التوقف  مــن  فترة  بعد 
فرضها  التي  الوقائية  باإلجراءت  االلتزام  ضرورة  ذاته  الوقت 
االتحاد من أجل ضمان سالمة جميع الالعبين والطاقم الفني. 
وتــشــمــل الــمــرحــلــة األولــــى اســتــئــنــاف العــبــي منتخبي الــرجــال 
يوليو  شهر  خالل  فردي  بشكل  الميدانية  التدريبات  والسيدات 
الثانية  المرحلة  تبدأ  بينما  أسبوعًيا  مــرات   ٥ بمعدل  الجاري 
الرجال  لمنتخبي  المقبل  أغسطس  شهر  مطلع  التدريبات  من 
كحد  ثالثة  إلــى  اثنين  العبين  تواجد  خاللها  ويتاح  والسيدات 
من  بــدايــة  الثالثة  المرحلة  تشهد  فيما  الملعب  داخــل  أقصى 
سبتمبر المقبل، عودة جميع الفئات السنية للمنتخبات الوطنية 

إلى التدريبات الفردية والجماعية.

منتخبات التنس تستأنف تدريباتها

دبلن- قنا:

«تريشا»  الحمراء  المهرة  أحــرزت   
الوسمية  مزرعة  بشعار  األول  فوزها 
باتريك  جــوزيــف  الــمــدرب  وبـــإشـــراف 
ـــقـــيـــادة الـــخـــيـــال ديــكــلــن  أوبـــــرايـــــن وب
هذا  مشاركاتها  أولـــى  وفــي  مــكــدونــا، 
الموسم، وذلك بعد أن فازت بالمركز 

للخيل  المخصص  الــشــوط  فــي  األول 
المهجنة األصيلة اإلناث عمر ٣ سنوات 
وأقــيــم  مــتــر   ٢٢٠٠ لمسافة  فـــوق  فــمــا 

على مضمار كيالرني بأيرلندا.
سنوات  األربـــع  ذات  المهرة  وكــانــت 
تــتــدرب وتــشــارك مــن قبل فــي فرنسا 
بشعار علي بن حمد العطية وأحرزت 
بــشــعــاره فـــــوزاً وهـــي فـــي الــثــانــيــة من 

إحراز  في  ونجحت «تريشا»  عمرها، 
الفوز أمــس بفارق طــول، وجــاءت في 
الــمــركــز الــثــانــي الــمــهــرة «مــايــتــي بلو» 
بقيادة الخيال شين كروس وبإشراف 
المدرب جوزيف باتريك أوبراين الذي 
األول  الــمــركــزيــن  ثنائية  بــذلــك  حــقــق 
وبفارق  الثالث  المركز  وفــي  والثاني، 
«اليتهاوس  المهرة  إضافية  أطــوال   ٣

كنت  إدموند  المدرب  بإشراف  ليدي» 
وبقيادة الخيال كريس هيز.

والمهرة «تريشا» ابنة الفحل البارز 
«إنــفــنــســبــل ســبــيــريــت» وأمــهــا الــفــرس 
«دريـــــــس ريـــهـــيـــرســـال» ابـــنـــة الــفــحــل 
«غــالــيــلــيــو»، وتـــم شـــراؤهـــا وهـــي في 
عامها األول من خالل مزاد تاترسولز 

للخيل عمر سنة.

المهــرة «تريشـا»تفــوز  فــي    أيرلنــدا
تألقت على مضمار كيالرني

:]  - الدوحة 

 اســتــضــاف مــعــهــد جــســور 
ـــة عــبــر تــقــنــيــة  نــــدوة حـــوارّي
االتــــصــــال الــــمــــرئــــي، ألــقــت 
ـــة  ـــضـــوء عـــلـــى الــــتــــزام دول ال
قـــــطـــــر بــــتــــنــــظــــيــــم نـــســـخـــة 
ُمـــــحـــــايـــــدة الـــــكـــــربـــــون مــن 
بــــــطــــــولــــــة كـــــــــــأس الـــــعـــــالـــــم 
مـــرافـــق  وتـــشـــيـــيـــد   ،٢٠٢٢
طريق  على  للبيئة  صديقة 
اســـتـــعـــداداتـــهـــا الســـتـــضـــافـــة 
ــــــــــــــــى مــــن  الـــــنـــــســـــخـــــة األول
الـــــمـــــونـــــديـــــال فــــــي الــــشــــرق 
األوســــط والــعــالــم الــعــربــي. 
ــــدوة بـــعـــنـــوان:  ــــن أُقـــيـــمـــت ال
ـــــق االســـــــتـــــــدامـــــــة  ـــــحـــــقـــــي «ت
الــبــيــئــيــة فـــي بـــطـــولـــة كـــأس 

 ،«٢٠٢٢ قـــــطـــــر  ـــــعـــــالـــــم  ال
واقـــتـــصـــرت مــنــصــة الــحــوار 
عـــلـــى خـــبـــيـــرات فـــي مــجــال 
االســـــــتـــــــدامـــــــة، بــــمــــشــــاركــــة 
الـــمـــهـــنـــدســـة بـــــدور الـــمـــيـــر، 
مــديــرة االســتــدامــة والــبــيــئــة 
للمشاريع  الُعليا  اللجنة  في 
مــادلــيــن  والــســيــدة  واإلرث، 
االستدامة  مديرة  نــوريــش، 
فــي االتـــحـــاد الـــدولـــي لــكــرة 
الـــقـــدم، والـــدكـــتـــورة إيــمــان 
اإلســــــكــــــنــــــدرانــــــي، مــــديــــرة 
لتقييم  العالمية  المنظومة 
في  ساس»  االستدامة «جي 
للبحث  الخليجية  المنظمة 
وربــى  «جـــورد»،  والتطوير 
تقنية  إخــصــائــيــة  الــحــنــاوي، 
فـــي مــجــلــس قــطــر لــلــمــبــانــي 

تاالر  والدكتورة  الخضراء، 
ســــاســــوفــــاروغــــلــــو، خـــبـــيـــرة 
االســـــتـــــدامـــــة والـــبـــيـــئـــة فــي 
ــلــمــشــاريــع  الـــلـــجـــنـــة الـــُعـــلـــيـــا ل
الــنــدوة  وتـــنـــاولـــت  واإلرث. 

عــــــــــدداً مـــــن الــــمــــوضــــوعــــات 
عـــلـــى رأســــهــــا اســتــراتــيــجــيــة 
االســــتــــدامــــة لـــبـــطـــولـــة قــطــر 
مطلع  صـــــدرت  الـــتـــي   ٢٠٢٢
بين  بالتعاون  الــجــاري  العام 

القدم  لكرة  الــدولــي  االتــحــاد 
ــا لــلــمــشــاريــع  ــي ــعــل والـــلـــجـــنـــة ال
كــــأس  وشــــــراكــــــة  واإلرث، 
قالت  ٢٠٢٢،و  قطر  الــعــالــم  
المير: «تعّد  بدور  المهندسة 

االســـتـــدامـــة الــبــيــئــيــة ركــيــزة 
أســـاســـيـــة فـــي رؤيـــــة الــلــجــنــة 
الــُعــلــيــا والــتــزامــهــا بــاعــتــبــارنــا 
للمونديال  الُمستضيف  البلد 
السياق،  هذا  وفي  الُمقبل.   
ـــــحـــــنـــــاوي:  قـــــالـــــت ربــــــــى ال
تلّبي  التي  الفنادق،  «تطّبق 
المفتاح  برنامج  مواصفات 

األخضر،   
والــــذي  ســيــوّفــر بــرنــامــج 
ـــمـــفـــتـــاح األخــــضــــر إطـــــــاراً  ال
سيجعلها  للفنادق   ً مستداما
الــرامــيــة  الــجــهــود  فــي  تسهم 
ُمحايدة  نسخة  تنظيم  إلــى 
الـــكـــربـــون مـــن الــمــونــديــال، 
البيئة  عن  الضغط  وتخفِّف 
والــــــخــــــدمــــــات فــــــي بــــالدنــــا 

البطولة». خالل 

التـزام قطـري بتنظيم مونـديال ُمحـايد الكربـون
في ندوة حوارّية حول االستدامة البيئية في قطر ٢٠٢٢

ً
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الدوحة - [:

لنادي  العمومية  الجمعية  اجتماع  غــدا  ينعقد 
االنتخابات  إجـــراء  خاللها  يتم  والتي  المرخية، 
من  حيث  الرئيس  ونائب  الرئيس  منصبي  على 
بمنصب  المسيفري  علي  يحتفظ  أن  المنتظر 
نائب  بمنصب  الــكــعــبــي  صــالــح  ويــفــوز  الــرئــيــس 
الـــرئـــيـــس بــالــتــزكــيــة حــيــث إن قــائــمــتــهــمــا هي 
ــتــخــابــات.  الـــوحـــيـــدة الـــتـــي تــقــدمــت لـــخـــوض االن
الجدير بالذكر أن العمومية المرتقبة تنعقد في 
قضية  ظــل  فــي  عــاديــة  غير  استثنائية  ظـــروف 
الـــنـــزاع الــمــتــداولــة فــي الــمــحــاكــم بــيــن المجلس 

تكون  أن  المقرر  ومن  الحالي  والمجلس  السابق 

بتاريخ  القضية  فــي  للبت  حاسمة  جلسة  هناك 

القضية  وهي  االستئناف،  بمحكمة  الجاري   ٢٠

المتعلقة بالطعن الذي تقدم به علي المسيفري 

رئيس النادي الحالي في الحكم الذي صدر سابقاً 

من هيئة التحكيم الرياضي والذي قضى بعودة 

النعيمي  مبارك  برئاسة  السابق  اإلدارة  مجلس 

ونائبه محمد علي النعيمي. وكان علي المسيفري 

رئــيــس الـــنـــادي قــد أكـــد فــي تــصــريــحــات سابقة 

نشرها موقع وزارة الثقافة والرياضة أن الجمعية 

العمومية للنادي ستنعقد في الموعد المحدد لها 

بالسادس عشر من يوليو الجاري، مشيراً إلى أن 

النصاب إذا اكتمل في هذا اليوم ستجرى بشكل 

عادي، وإذا لم يكتمل النصاب سيتم تأجيل انعقاد 

إن  المسيفري  وقـــال  أســبــوع.  لفترة  العمومية 

طريقة انعقاد الجمعية تسير في اتجاه أن تكون 

بطريقة  ولكن  معتاد  هو  كما  األعضاء  بحضور 

والصحية  االحترازية  الضوابط  ظل  في  تباعديه 

إلى  بالحضور  وذلــك  الصحة  وزارة  تضعها  التي 

مقر النادي. وقال المسيفري إنه متفائل بحضور 

الفرصة  إتاحة  أجــل  من  النصاب  واكتمال  جيد 

على  والـــرد  مقترحاتهم  إلبـــداء  األعــضــاء  لجميع 

والديمقراطية  الشفافية  ظل  في  استفساراتهم 

التي تشهدها الرياضة القطرية.

عمــوميــة عــلى إيقــاع جــدل المـرخيـة
تنعقد غداً وقبل أيام من حسم النزاع اإلداري

القائمـة الرابعـة تزيـد التـرقب النتخـابـات العربي  
اإلداري المخضرم عبد العزيز السيد ينضم للمرشحين المحتملين لرئاسة النادي العريق 

ــري   ــجــمــاهــي ــة الــــنــــادي ال ــدم ــخ ــد ل ــي ب ـــــداً  ــــ  : ي ــد ل ــي ــس ال

ــادي ــن ــاء ال ــض ــن أع ــعــديــد م ــاءً عــلــى طــلــب ال ــن ــاذ هـــذه الــخــطــوة ب ــخ ــي ات ــكــرت ف ف

فتحي:  - رجائي  متابعة 

ـــعـــزيـــز عــبــد  أعـــلـــن عـــبـــد ال

الـــرحـــيـــم الـــبـــوهـــاشـــم الــســيــد 

عـــضـــو الــجــمــعــيــة الــعــمــومــيــة 

لــلــنــادي الــعــربــي عـــن عــزمــه 

الــتــرشــح لــرئــاســة الــنــادي في 

والمقرر  المقبلة  االنتخابات 

فــي  أغـــســـطـــس   ٣١ يـــــوم  لـــهـــا 

العادية.  العمومية  الجمعية 

وعــبــد الــعــزيــز الــســيــد كــان 

ــــادي الــعــربــي  ــــن العــــبــــاً فــــي ال

ومــنــتــخــب قــطــر لـــكـــرة الــيــد 

وشـــغـــل أيـــضـــاً مــنــصــب عــضــو 

اليد  اتحاد  في  إدارة  مجلس 

قبل. من 

وبـــعـــد إعــــــالن الـــســـيـــد عــن 

نـــيـــتـــه الــــتــــرشــــح النـــتـــخـــابـــات 

اآلن  ـــعـــدد  ال يــصــبــح  الـــعـــربـــي 

٤ مــرشــحــيــن أعــلــنــوا خــوض 

هــــذه الــمــعــركــة الــمــنــتــظــرة، 

هم  المحتملون  والمرشحون 

الــشــيــخ خــلــيــفــة بـــن جــبــر آل 

وعبد  الــحــالــي  الــرئــيــس  ثــانــي 

رئيس  نائب  السليطي  العزيز 

وسهيلة  السابق  الكرة  جهاز 

األعـــمـــال  ســـيـــدة  حــــــارب  آل 

وذلك قبل أيام من فتح باب 

صباح  سيكون  الذي  الترشيح 

 ١٠ ولمدة  المقبل  السبت  يوم 

أيام.

وبـــــذلـــــك يـــــكـــــون الـــــنـــــادي 

الــعــربــي دخــــل عــلــى مــرحــلــة 

في  الترشيحات  من  جديدة 

االنــتــخــابــات وهــو مــا أشــارت 

قــبــل  الـــريـــاضـــيـــة  لــــه [ 

االنتخابية  العملية  بــأن  أيــام 

الذي  الثالثي  على  تقتصر  لن 

هــنــاك  وأن  الـــتـــرشـــح  أعـــلـــن 

أســمــاء قــادمــة لــخــوض هــذه 

الـــمـــعـــركـــة والـــتـــي يـــتـــوقـــع أن 

تــكــون األقـــوى واألشـــرس في 

العربي.  النادي  تاريخ 

السيد  العزيز  عبد  وكشف 

وبــرنــامــجــه  خــطــتــه  أن  عــن 

االنــــتــــخــــابــــي يــــرتــــكــــز عـــلـــى 

تحقيق  وهــي  محاور  ثالثة 

على  واإلنجازات  البطوالت 

لــمــســتــويــات وخــاصــة  كــافــة ا

لــــــقــــــدم لـــمـــا  فـــــريـــــق كـــــــرة ا

يــمــثــلــه مـــن واجـــهـــة شــعــبــيــة 

وجــــمــــاهــــيــــريــــة لــــلــــنــــادي، 

السنية  لــفــئــات  ا دعــم   ً وثــانــيــا

لــتــي  ـــعـــاب وا فـــي جــمــيــع األل

لـــرافـــد  تــخــلــق االســـتـــدامـــة وا

لــلــمــســتــويــات األعــلــى، وثــالــثــاً 

من  المالية  المكانة  تقوية 

متدفقة  مــوارد  خلق  خــالل 

رياضية.  إنجازات  وتحقيق 

أيضاً  البرنامج  تضمن  كما 

ــعــودة إلـــى االنــتــصــارات في  ال

الجماعية  المسابقات  جميع 

والــفــرديــة وذلـــك مــن خــالل 

لتحقيق  مــتــمــيــزة  بــيــئــة  خــلــق 

الـــــنـــــجـــــاح، وكـــــذلـــــك تـــعـــزيـــز 

مــــــوارد الــــنــــادي عــبــر الــتــنــوع 

فــي مــصــادر الــدخــل والــعــمــل 

تسويقية  اســتــراتــيــجــيــة  وفـــق 

تـــزيـــد مـــن االنـــتـــمـــاء لــلــنــادي 

الجماهيرية  قاعدته  وتجعل 

فـــي اتــــســــاع، وتـــعـــزيـــز شــعــار 

قائمة  الــعــربــاويــة  الــهــويــة  أن 

ــــــه نــــــــادي الــــشــــعــــب..  عــــلــــى أن

وكــــذلــــك الــــتــــواصــــل الـــفـــعـــال 

الــثــقــافــة  وزارة  مـــع  ــيــاً  مــحــل

ـــــــحـــــــادات  والــــــريــــــاضــــــة واالت

وتعزيز  واألنــديــة  الــريــاضــيــة 

وخـــــدمـــــة  الــــــتــــــعــــــاون  روح 

ــــــة  ــــــوطــــــن ومــــــواكــــــبــــــة رؤي ال

من  وخــارجــيــاً   ٢٠٣٠ الــدولــة 

مع  الــتــعــاون  اتفاقيات  خــالل 

واحترام  واالتحادات  األندية 

على  تــحــافــظ  الــتــي  الــقــوانــيــن 

الرياضية.  البيئة  سالمة 

ومـــــــن جــــانــــبــــه أكـــــــد عــبــد 

الـــــعـــــزيـــــز الــــســــيــــد الــــمــــرشــــح 

الــمــحــتــمــل لـــرئـــاســـة الـــنـــادي 

األول  الـــــدافـــــع  أن  الــــعــــربــــي 

التـــخـــاذ مــثــل هــــذه الــخــطــوة 

حــبــه لــكــيــان الـــنـــادي الــعــربــي 

وأن  الــنــادي  لخدمة  وسعيه 

هو  االنتخابية  للحملة  شعاره 

الشعب.  نادي  لخدمة  بيد  يد 

ــــــــد فـــــي  ــــــــســــــــي وقـــــــــــــــــــال ال

 ] لـ  خاصة  تصريحات 

الـــريـــاضـــيـــة: أنــــا فـــكـــرت فــي 

أن  بعد  الــخــطــوة  هــذه  اتــخــاذ 

أعضاء  من  العديد  مني  طلب 

التجربة  هذه  خوض  النادي 

وخــــاصــــة أنـــــا لـــســـت بــغــريــب 

عـــلـــى الـــــنـــــادي حـــيـــث لــعــبــت 

١٢ عــامــاً  فــي صــفــوفــه لــمــدة 

والـــجـــمـــيـــع يـــعـــرفـــنـــي جـــيـــداً. 

وأضــــــاف: أنــــا لــســت بــغــريــب 

ــــنــــادي ووالــــــــدي مــن  عـــلـــى ال

أن  قبل  الوحدة  نادي  محبي 

يــتــم دمــجــه ويــصــبــح الــنــادي 

وأوالدي  أنـــا  وكــلــنــا  الــعــربــي 

الكيان  هذا  حب  على  تربينا 

وهـــو حــب بــالــوراثــة وأتــمــنــى 

أن أوفـــق فــي خــدمــة الــنــادي 

والــمــســاهــمــة فــي عــــودة هــذا 

للقمة.  جديد  من  الكيان 

وتـــــابـــــع: الـــــنـــــادي الـــعـــربـــي 

الـــجـــمـــيـــع يــــعــــرف احـــتـــيـــاجـــه 

لــتــحــقــيــق بــطــولــة والــجــمــهــور 

باستمرار  ويفكر  ذلك  ينتظر 
فـــي الــتــغــيــيــر ولـــذلـــك قـــررت 
االنتخابات  هــذه  أخــوض  أن 
أي  مـــــــع  ــــافــــســــة  مــــن وســـــــــط 
مـــرشـــحـــيـــن وثـــقـــتـــي كــبــيــرة 
فـــي أعـــضـــاء الـــنـــادي الــعــربــي 
على  قــادراً  يــراه  من  الختيار 

النادي.  طموحات  تحقيق 
وأشــــار إلـــى أنـــه تـــدرج في 
السنوات  طوال  اإلداري  العمل 
مديراً  كنت  وقــال:  الماضية 
اليد  لكرة  الوطني  للمنتخب 
لــعــدة ســنــوات وكــذلــك عــضــواً 
االتـــحـــاد  إدارة  مــجــلــس  فـــي 
ـــعـــمـــل  وأعــــــــــــرف طــــبــــيــــعــــة ال
خـــدمـــة  وهـــــدفـــــي  اإلداري 
الــنــادي وإعـــادة كــيــان الــنــادي 

للواجهة.  العربي 
وعـــن الــنــائــب الــــذي ســوف 
يــــخــــوض االنــــتــــخــــابــــات مــعــه 
هــــنــــاك  اآلن  حــــتــــى  قــــــــــال: 
الــنــادي  بخصوص  مــشــاورات 
حـــيـــث أمــــامــــي الـــعـــديـــد مــن 
أحدهم  اختار  سوف  األسماء 
ليكون معي نائباً في القائمة، 
هـــنـــاك  يـــــكـــــون  أن  ويـــــجـــــب 
انــســجــام فـــي الــفــكــر والــــرأي 
ووقتها  الــعــربــي،  خــدمــة  فــي 
النائب،  هذا  عن  أعلن  سوف 
أعضاء  من  هو  المؤكد  ومــن 
واختتم  المخلصين.  العربي 
تصريحاته  السيد  العزيز  عبد 
رغــبــتــي  لــــ [:  الــخــاصــة 
فــــي خـــدمـــة الـــكـــيـــان وحــبــي 
في  األســاســي  الــدافــع  هما  لــه 
والــتــرشــح  اهللا  بـــإذن  الــتــقــدم 
لــرئــاســة الـــنـــادي وأتــمــنــى أن 

أوفق في ذلك.

سهيلة آل حاربالشيخ خليفة بن حمد بن جبر     عبد العزيز السيد عبدالعزيز السليطي

ــادي     ــن ــال ــنــهــوض ب ــل ــة واضـــحـــة وعـــنـــدي خــطــة طــمــوحــة ل ــجــي ــي ــرات ــك اســت ــل ــت أم

اإلنـــجـــازات تستحق  ــره  ــاهــي وجــم بــالــوراثــة  ــه  ــب وح ـــنـــادي  ال عــلــى  ــاً  ــب ــري غ لــســت 

مع  الــعــربــاويــة  تــفــاعــل 

العزيز  عبد  اعتزام  خبر 

لمنصب  الــتــرشــح  الــســيــد 

رئـــاســـة الـــنـــادي الــعــربــي 

ـــكـــثـــيـــرون بــه  ورحــــــب ال

ومـــنـــهـــم مـــحـــمـــد جــديــع 

الـــمـــنـــصـــوري الــمــتــحــدث 

للنادي،  السابق  الرسمي 

وقــــــال فــــي تـــغـــريـــدة لــه 

عــــلــــى مــــوقــــع الــــتــــواصــــل 

االجـــــتـــــمـــــاعـــــي تــــويــــتــــر: 

تـــنـــافـــس جـــمـــيـــل يــعــكــس 

األجـــــــواء الــديــمــقــراطــيــة 

داخـــــل الــــنــــادي الــعــربــي 

من  السيد  العزيز  وعبد 

بالنادي  اليد  كــرة  رمــوز 

ونــتــمــنــى لــه الــتــوفــيــق مع 

بـــاقـــي الـــمـــرشـــحـــيـــن فــي 

خـــدمـــة الــــنــــادي الــعــزيــز 

عــــلــــى قــــلــــوبــــنــــا. وكـــتـــب 

تكاتف  الــعــربــاويــة:  أحــد 

الــــعــــربــــاويــــة كـــكـــل فــكــر 

لمستقبل  وشبابي  قديم 
أفـــضـــل وأفـــكـــار جــديــدة 
تـــواكـــب جــمــيــع األحــــداث 
والـــــتـــــطـــــورات الــــتــــي فــي 
الـــــــــدولـــــــــة واجـــــتـــــمـــــعـــــوا 
لــلــرئــيــس  وكــــونــــوا ســـنـــداً 
الــقــادم لــلــعــربــاويــة وكــل 
الــتــوفــيــق لــلــكــل. وأضــاف 
فــــــي تـــــغـــــريـــــدة ثــــانــــيــــة: 
لـــلـــكـــيـــان  مـــرشـــحـــيـــن   ٤
الـــــــعـــــــربـــــــاوي الـــــبـــــدايـــــة 
مـــن الـــشـــيـــخ خــلــيــفــة بــن 
حــمــد إلــــى عــبــد الــعــزيــز 
آل  وســـهـــيـــلـــة  الــســلــيــطــي 
حـــــــارب وعــــبــــد الـــعـــزيـــز 

الــــســــيــــد وفـــــــي الـــنـــهـــايـــة 

ــــكــــون رئـــيـــس  ــــي أكـــــيـــــد ب

يجتمعون  وكلهم  واحــد 

ويـــــدعـــــون الـــــّلـــــي ســـوف 

الفترة  في  رئيساً  يصبح 

الــــمــــقــــبــــلــــة وجـــمـــعـــيـــهـــم 

«فــيــهــم الــخــيــر والــبــركــة 

قوة». وتكاتفهم 

وقـــــــــام الـــــعـــــديـــــد مـــن 

خبر  بــنــشــر  الــشــخــصــيــات 

الــســيــد عــلــى صــفــحــاتــهــم 

علي  مــنــهــم  تــويــتــر  عــلــى 

الــنــعــيــمــي نـــائـــب رئــيــس 

السابق. الريان  نادي 

العربي  النادي  في  اليد  كرة  تحظى 
بــثــقــل جــيــد فـــي الــعــمــلــيــة االنــتــخــابــيــة 
اللعبة  أبــنــاء  أحــد  السيد  العزيز  وعبد 
هذا  على  كثيراً  يعول  أنه  المؤكد  ومن 
االنتخابية  العملية  خــوض  فــي  األمــر 
بـــالـــصـــورة الـــتـــي تـــســـاعـــده بــــأن يــكــون 
ويحظى  االنتخابات.  في  قوياً  منافساً 

عـــبـــد الـــعـــزيـــز الـــســـيـــد بــــاحــــتــــرام مــن 
أو  النادي  في  ســواء  المسؤولين  كافة 
فــي أســـرة كـــرة الــيــد ولــقــي تــرشــيــحــه 
مــن جــانــب الــعــربــاويــة الــذيــن  تــرحــيــبــاً 
ــــديــــهــــم خـــــــيـــــــارات عــــديــــدة  أصـــــبـــــح ل
تــكــون  وال  االنـــتـــخـــابـــيـــة  ــيــة  الــعــمــل فـــي 

بالتزكية. االنتخابات 

لالنتخابات  المنظم  الــقــانــون  وضــع 
٤ شـــروط لــقــبــول تــرشــح أي  بــاألنــديــة 
قــائــمــة لــخــوض االنــتــخــابــات وهـــي أن 
عاماً   ٢١ من  أقل  العضو  سن  يكون  ال 
وأن  والسلوك  السيرة  حسن  يكون  وأن 
عن  تقل  ال  لمدة  بالنادي  عضواً  يكون 
يــكــون مــســدداً  ثـــالث ســـنـــوات وأخـــيـــراً 

٣ ســنــوات  الشـــتـــراكـــات الـــنـــادي لــمــدة 
مـــنـــتـــظـــمـــة. مــــن جـــانـــبـــه أوضــــــح عــبــد 
العزيز السيد المرشح الجديد أنه عضو 
ويتواجد  سنوات  منذ  النادي  في  عامل 
فـــي الـــنـــادي وســــوف يــبــحــث ذلـــك مــع 
عند  واالنتخاب  العضوية  شؤون  لجنة 

ترشحه. بطلب  التقدم 

تفاعل مع دخول مرشح رابع 

أسرة اليد لها ثقلها بالعربي

٤ شــروط لقبــول المــرشحيــن 
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العــربي يجهــز لصفقــات محلية قــويــة  
من أجل الحفاظ على استقرار الفريق للموسم المقبل 

متابعة - رجائي فتحي: 

برئاسة  العربي  النادي  إدارة  تقوم 

ــيــفــة بــــن حـــمـــد بــــن جــبــر  الـــشـــيـــخ خــل

تنتهي  الذين  لالعبين  العقود  بتجهيز 

ـــتـــوقـــيـــع مـــعـــهـــم خـــالل  عـــقـــودهـــم وال

كل  عند  األمر  إلنهاء  المقبلة  الساعات 

الالعبين السيما أن هناك تنسيقاً بين 

الذين  الالعبين  على  والمدرب  اإلدارة 

يرغب في استمرارهم مع الفريق في 

المواسم المقبلة.

ـــوقـــت يـــــدرس جــهــاز  وفــــي نــفــس ال

الـــكـــرة بـــرئـــاســـة ســـعـــود الـــجـــاســـم مع 

هالجريمسون  هيمير  الفريق  مدرب 

االحـــتـــيـــاجـــات الـــخـــاصـــة لــلــفــريــق في 

الموسم المقبل من أجل بحث إمكانية 

الــنــادي  إدارة  قبل  مــن  معها  التعاقد 

األســـمـــاء  بــعــض  هـــنـــاك  وأن  الســيــمــا 

الــتــي ســـوف تــخــرج مــن الــفــريــق مثل 

المعارين يوسف عبد الرزاق ومصعب 

خــضــر وعــودتــهــمــا لــنــادي الــســد وهما 

بالتشكيلة  األســـاســـيـــة  الــعــنــاصــر  مـــن 

ـــاويـــة، ورغــــبــــة مــنــهــم فــــي أن  ـــعـــرب ال

يحافظ العربي على قوته الفنية.

وتــأتــي هــذه األمـــور بــصــورة مبكرة 

يتالحمان  قد  الموسمين  وأن  السيما 

يمكن  زمني  فاصل  هناك  يكون  وال 

والهدف  األمر  بهذا  القيام  خالله  من 

مـــن ذلــــك اســـتـــمـــرار الـــمـــشـــروع الـــذي 

بأن  اإلدارة  مــع  الــمــدرب  عليه  يعمل 

على  قــادراً  يكون  فريق  للعربي  يكون 

تكوينه  ومــعــظــم  لــســنــوات  الــمــنــافــســة 

على  حصلوا  الــذيــن  الــنــادي  أبــنــاء  مــن 

الـــفـــرصـــة عـــلـــى غــــــرار جـــاســـم جــابــر 

نــدى  أبـــو  ومــحــمــود  الــمــالــكــي  وخليفة 

الشباب  من  وهم  السليطي  اهللا  وعبد 

الصاعد الواعد بالنادي.

ومــــن نــاحــيــة أخــــرى رفــــع الــجــهــاز 

الـــفـــنـــي بـــقـــيـــادة األيـــســـلـــنـــدي هــيــمــيــر 

هالجريمسون الحمل التدريبي للفريق 

على  التدريبات  أداء  خالل  من  وذلــك 

فــتــرتــيــن صــبــاحــيــة ومــســائــيــة وذلـــك 

قبل  الفريق  جاهزية  على  لالطمئنان 

الغرافة  لقاء  في  له  المنتظر  التحدي 

الـ  الــجــولــة  فــي  الــجــاري  يوليو   ٢٤ يــوم 

القمة  بمثابة  تعتبر  والتي  للدوري   ١٨

المصيرية للعرباوية.

ويــــــؤدي الــعــربــي الـــتـــدريـــبـــات على 

مــلــعــبــه بــــالــــنــــادي وســــــط إجــــــــراءات 

احـــتـــرازيـــة دقــيــقــة مـــن جــانــب جميع 

واإلداري  الفني  والجهازين  الالعبين 

وذلك قبل أيام قليلة من هذه المباراة 

الــتــي تــعــتــبــر بــمــثــابــة الــمــوقــعــة األهـــم 

المباشر  المنافس  مع  لكونها  للفريق 

لــلــعــربــي لـــلـــذهـــاب لــلــمــربــع الــذهــبــي 

الرابع  المركز  يحتل  الغرافة  إن  حيث 

وبفارق ٤ نقاط عن العربي الخامس.   

وســــــوف يــــــؤدي الـــفـــريـــق يـــــوم غـــٍد 

ـــه أمـــام  ـــاراة الــــوديــــة األخــــيــــرة ل ـــمـــب ال

الشحانية.  

العـــربي يطــرق أبــواب المــربــع الذهبي بقـوة
 تكشف حسابات وأوراق األندية قبل الجوالت الحاسمة للدوري «٨-١٢»

ـــطـــمـــوحـــات ـــف ال ـــق ـــيـــة تــــرفــــع س ـــفـــن ــــات والـــمـــســـتـــويـــات ال ــــي ــــائ ــــص ـــى األرقــــــــــام واإلح ـــل ـــة ع ـــي ـــاب ـــج ـــرات إي ـــي ـــي ـــغ  ت

متابعة - بالل قناوي:

بــــكــــل الـــمـــقـــايـــيـــس يــعــتــبــر 
المواسم  مــن  الحالي  الموسم 
السنوات  فــي  للعربي  الــجــيــدة 
األخيرة، ليس فقط لمنافسته 
الــقــويــة عــلــى الــمــربــع الــذهــبــي 
ــــــذي لــــم يـــتـــأهـــل إلـــيـــه مــنــذ  ال
حوالي  منذ  أي   ٢٠١١ مــوســم 
٩ مــــواســــم، ولـــكـــن ألنــــه كــان 
بالفعل من ضمن فرق المربع 
واحتل  الموسم،  هــذا  الذهبي 
آخرها  كــان  متقدمة  مــراكــز 
الجولة  بنهاية  الــرابــع  المركز 
الــســابــعــة قــبــل أن يــتــراجــع إلــى 
ــيــاً، بل  مـــركـــزه الــخــامــس حــال
كـــــان الـــعـــربـــي وصـــيـــفـــاً حــتــى 
من  وقــريــبــاً  الــســادســة  الجولة 
الــــصــــدارة والـــقـــمـــة، كـــل هــذه 
األرقــــام واإلحــصــائــيــات، وكل 
الموسم  هذا  العربي  قدمه  ما 
موسم  أنـــه  اآلن  وحــتــى  يــؤكــد 
في  استمر  ولــو  ونــاجــح،  جيد 
ســعــيــه وطـــرقـــه بــقــوة ألبـــواب 
في  نجح  ولو  الذهبي،  المربع 
نهاية  مع  المربع  إلــى  الوصول 
الموسم، سيكون إنجازاً جيداً، 
وخـــطـــوة مــهــمــة نــحــو الــهــدف 
األســــــاســــــي واألســــــمــــــى وهــــو 
الغائب  الـــدوري  درع  استعادة 
 ،١٩٩٧ موسم  منذ  قلعته  عن 
وحتى اآلن ما حققه العربي - 
وضعنا  إذا  خاصة   - اآلن  حتى 
تأهله إلى  فــي االعــتــبــار أيــضــاً 
األمير  لكأس  الذهبي  المربع 

المشروع  في  خطوة  المفدى، 

موسم  منذ  بـــدأ  الـــذي  الكبير 

مــع  بـــالـــتـــعـــاقـــد   ٢٠١٨ يـــنـــايـــر 

المعروف  األيسلندي  المدرب 

حيث  هالغريمسون،  هيمير 

الجديدة،  مسيرته  الفريق  بدأ 

وجـــاء فــي الــمــركــز الــســابــع مع 

نهاية موسم ٢٠١٨ برصيد ٢٤ 

نقطة وهو نفس رصيده حتى 

اآلن في الموسم الحالي ولكن 

فـــي ١٧ مــــبــــاراة، ثـــم الــمــركــز 

ــــســــادس الـــمـــوســـم الــمــاضــي  ال

برصيد ٣٠ نقطة. ومن األرقام 

واإلحـــصـــائـــيـــات الــجــيــدة الــتــي 

الموسم  هـــذا  للعربي  تــضــاف 

وحتى الجولة ١٧ أنه سجل ٢٧ 

هدفاً مقابل ٢٠ هدفاً الموسم 

 ٢٤ شباكه  واهــتــزت  الــمــاضــي 

مــرة هــذا الــمــوســم مقابل ٣١ 

انتصارات  كــانــت  ربــمــا  هــدفــاً، 

العربي هذا الموسم أقل حيث 

ــتــصــارات مــقــابــل ٨  ســجــل ٦ ان

الــمــوســم الــمــاضــي، لــكــن عــدد 

الهزائم أقل بكثير من الموسم 

الــمــاضــي الـــــذي خــســر فــيــه ٩ 

مــرات مقابل ٥ مــرات فقط، 

وتعادل الفريق ٦ مرات مقابل 

الـــمـــاضـــي  شــــــيء الـــمـــوســـم  ال 

على  تــدل  جيدة  أرقـــام  وكلها 

الــتــطــور، صحيح أنــه تــطــور ال 

يــقــاس بــطــمــوحــات الــعــربــاويــة 

لكنه  العريضة  وجماهيرهم 

قد  جــيــد،  تــطــور  اآلن  وحــتــى 

يصبح أفضل مع نهاية الموسم 

والوصول إلى المربع الذهبي.

وبـــــــــجـــــــــانـــــــــب األرقـــــــــــــــــــام 

واإلحـــــصـــــائـــــيـــــات البــــــــد مــن 

اقترب  العربي  بــأن  االعــتــراف 

مــــن صـــنـــع شــخــصــيــة خــاصــة 

وأداء  شــكــل  لـــه  وأصـــبـــح  بــــه، 

أن  المؤكد  ومــن  الملعب،  في 

االستقرار في المواسم القادمة 

ســيــزيــد مــن هـــذه الــنــجــاحــات 

الرقمية والفنية.

من  اآلن  حتى  تحقق  ومــا   

أرقام ومستويات فنية سيكون 

العطاء  لمواصلة  للفريق  دافعاً 

وزيــــــــادة أرقــــامــــه والــــوصــــول 

إلـــــى هـــدفـــه خـــــالل الـــجـــوالت 

الــخــمــس الــمــتــبــقــيــة مـــن عمر 

صحيح   ،QNB نــجــوم  دوري 

والــمــشــوار  صعبة  الــمــهــمــة  أن 

لكن  بــالــمــخــاطــر،  مــحــفــوف 

أدائه  وتطور  العربي  شخصية 

فيما  مهماً  عامالً  يكون  ربما 

تبقى من عمر الدوري.

هيمير  لأليسلندي  السابق  النجاح 
هــالــجــريــمــســون مـــع مــنــتــخــب بـــالده 
 ٢٠١٨ العالم  كــأس  إلــى  به  والــوصــول 
أهم  من  تاريخه،  في  األولــى  للمرة 
يتعاقد  العربي  جعلت  التي  األســبــاب 
تحقيق  فــي  نجح  مـــدرب  فهو  مــعــه، 
إنجازات كبيرة وتاريخية بإمكانيات 
عدداً  أقل  وبالعبين  وبقدرات  قليلة 
مـــن مــنــتــخــبــات أخـــــرى، وهــــذه هي 
الــمــشــكــلــة الــتــي يــعــانــي مــنــهــا الــعــربــي 
فــــي هـــــذه الـــمـــرحـــلـــة وبــــعــــد رحــيــل 
أصحاب  الــكــبــار  نجومه  مــن  الــعــديــد 
يستطع  لم  والذين  والموهبة  الخبرة 

تعويضهم إلى اآلن.
ويــــؤمــــن هــيــمــيــر هــالــغــريــمــســون 
األول،  المقام  في  الجماعي  باللعب 
للفريق  الحقيقي  السالح  بأنه  ويؤمن 
بــــجــــانــــب وجـــــــــود بــــعــــض أصــــحــــاب 
الـــــمـــــهـــــارات الســـيـــمـــا الــمــحــتــرفــيــن 

األجانب، وأيضاً المواطنين.

هيميـــر ومشـــوار األلف ميـــل

اســتــعــان الــعــربــي مـــع بـــدايـــة الــمــوســم 
بـــعـــدد مـــن الــمــحــتــرفــيــن الــــجــــدد، حيث 
لـــم يــســتــمــر مــعــه مـــن الــمــوســم الــمــاضــي 
كنجي،  مرتضي  اإليــرانــي  المدافع  ســوى 
جــدد  محترفين   ٤ مــع  الــفــريــق  وتــعــاقــد 
غونارسون  وآرون  (ألماني)  السوغا  هم 
(تونسي)  الحرباوي  وحمدي  (أيسلندي) 
وحقيقة  مــارتــيــنــيــز(إســبــانــي)  ومــــــارك 
جيد  بشكل  ظهروا  المحترفين  أن  األمر 

المنتخب  قائد  غونارسون  آرون  خاصة 
في  تحول  نقطة  كــان  والــذي  األيسلندي، 
أداء ومستوى العربي وساهم في التطور 
الكبير الذي حققه الفريق، ولعل إصابته 
فــي الــجــولــة الــســادســة بقطع فــي أربــطــة 
بداية  حتى  الفريق  عن  وابتعاده  الكاحل 
القسم الثاني كان لها أكبر األثر على أداء 
ونتائج الفريق الذي كان في المركز الثاني 
حتى الجولة السادسة وبدون أي هزيمة.

رغـــم أهــمــيــة وقــــوة كـــل الــمــبــاريــات 
الخمس  الجوالت  في  للعربي  المتبقية 
أن  إال   ،QNB نــجــوم لـــدوري  األخــيــرة 
بمثابة  الــريــان  ثــم  الــغــرافــة  مــع  لــقــاءه 
الفوز  استطاع  إن  فاصلتين  مواجهتين 
المربع،  من  للغاية  قريباً  سيكون  بهما 
فـــالـــغـــرافـــة هــــو الـــمـــنـــافـــس الـــمـــبـــاشـــر 
والمركز  الرابعة  البطاقة  على  للعربي 
نقاط   ٤ بفارق  يتفوق  والغرافة  الرابع، 
ولــــو فــــاز الـــعـــربـــي ســيــتــقــلــص الـــفـــارق 
المنافس  والــريــان  واحـــدة،  نقطة  إلــى 
الــــدائــــم لــلــعــربــي ومـــبـــاريـــاتـــهـــمـــا قــمــة 
كــرويــة قــطــريــة تــنــتــظــرهــا الــجــمــاهــيــر 

والفوز  الصبر،  مــن  بــفــارغ  عــام  بشكل 
فــــي هـــــذه الــــمــــبــــاراة ســيــقــرب  أيــــضــــاً 
العربي خطوة من المربع ما يزيد من 
صــعــوبــة مــوقــف الــعــربــي أنـــه ســيــواجــه 
ـــــان فــــي مــواجــهــتــيــن  ـــــري الــــغــــرافــــة وال
عشرة  الثامنة  بالجولتين  متتاليتين 
ــتــاســعــة عـــشـــرة، ثـــم بــعــدهــا يــلــتــقــي  وال
مـــع الـــوكـــرة بــالــجــولــة الــعــشــريــن وهــي 
مع  ثم  الصعبة،  المواجهات  من  أيضاً 
الــســيــلــيــة أحـــد الــمــنــافــســيــن الــمــبــاشــريــن 
والعشرين  الحادية  الجولة  في  للعربي 
مــع قــطــر فــي الــجــولــة الــثــانــيــة  وأخـــيـــراً 

والعشرين.

محتــــرفـــون جـــدد

مــواجهـة فاصـلة مـع الفهـود 

التوقيتالملعبالمباراةالجولةالتاريخ

١٦:٤٥الجنوب الغرافة - العربي ١٨  ٢٤ يوليو 

١٦:٣٠الجنوبالريان – العربي ١١٩ أغسطس 

١٨:٤٥السدالوكرة- العربي ٨٢٠ اغسطس

-يحدد الحقاالسيلية- العربي١٣٢١و١٤و١٥ اغسطس

-يحدد الحقاالعربي – قطر ٢٠٢٢و٢١و٢٢ اغسطس

 المباريات المتبقية للعربي 

مقارنة بين أرقام العربي في الموسمين الماضي والحالي
نقاطأهدافهزيمةتعادلفوزلعبالمركزالموسم

صافيعليهله
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 نعيش ظروفًا جديدة تمّهد لمفاجآت بالجــمــلة   
منقذ عدي الظهير األيمن للغرافة يؤكد لـ       :

ـــــــاب   ـــــــق األل ــــــى  عــــــل الـــــمـــــنـــــافـــــســـــة  ـــــــق  ـــــــري ط ـــــــــــى  إل ــــــــــودة  ــــــــــع ال مـــــــقـــــــومـــــــات  كـــــــــل  ـــــك  ـــــل ـــــم ن  

الـــــجـــــديـــــدة   لـــــالنـــــطـــــالقـــــة  الــــحــــقــــيــــقــــيــــة  ــــــة  ــــــداي ــــــب ال ســـــتـــــكـــــون  ــــــل  ــــــي ــــــدح وال الـــــعـــــربـــــي  نــــــقــــــاط   

مـــــــقـــــــو كـــــــــل  ـــــك  ـــــل ـــــم لن

النظر  بغض  الغرفاوي:  النجم  وتابع   
الغرافة  فريق  حققها  التي  النتائج  عــن 
في الموسم الحالي فإن المستويات التي 
قّدمها تؤكد تحّسن الفريق بشكل واضح، 
أيًضا  النتائج  أن  يرى  البعض  أن  ورغــم 
يتواجد  الــفــريــق  أن  بــدلــيــل  جــيــدة  كــانــت 
أؤكد  أنني  إال  الذهبي،  المربع  في  حالًيا 
ينافس  أن  الممكن  من  كان  الغرافة  أن 
الُمعاكسة  الــظــروف  لــوال  الــصــدارة  على 
الغيابات  في  تمّثلت  والتي  واجهها،  التي 
ــــات الـــُمـــتـــعـــّددة الــتــي  الــكــثــيــرة واإلصــــاب
نلعب  لم  إننا  حيث  الفريق،  لها  تعّرض 
بــصــفــوف ُمــكــتــمــلــة ســـوى فــي مــبــاريــات 
قــلــيــلــة. وواصـــــل حــديــثــه قـــائـــًال: عــنــدمــا 
اكتملت صفوف الفريق فزنا على الريان 
بصعوبة،  الدحيل  معنا  وتعادل  باألربعة 

ولكننا في المقابل خسرنا مباريات كان 
بقدرات  ُمقارنة  سهلة  أنها  يرى  الجميع 
الـــفـــهـــود ورغـــــم أن الـــبـــعـــض يــــرى أنــنــا 
واالستهانة  االستسهال  بسبب  خسرناها 
نعرفها  التي  الحقيقة  أن  إال  بالمنافس، 
جــيــًدا هــي أن الــغــيــابــات الــُمــفــاجــئــة في 
الــعــنــاصــر األســاســيــة كــانــت هـــي الــســبــب 

األول وراء خسارة العديد من النقاط. 
 وأضــــاف: رغــم كــل ذلــك فــإن فريق 
الغرافة يتواجد حالًيا في المربع الذهبي 
بنفس  الــمــوســم  إلنـــهـــاء  نــحــتــاج  ولــكــنــنــا 
رأيي  وفي  النجاح  على  واإلصــرار  القوة 
للفهود  الُمقبلين  اللقاءين  أن  الشخصي 
فـــي بــطــولــة الـــــدوري أمــــام الــعــربــي ثم 
تلك  خــالل  للغرافة  األهــم  هما  الدحيل 
الــفــتــرة وذلـــك لــلــعــديــد مــن االعــتــبــارات 

فيهما  الـــفـــوز  أن  ُمــقــّدمــتــهــا  فـــي  يـــأتـــي 
يضمن إنهاء الموسم في المربع الذهبي، 
أكبر  ستكون  النتائج  هذه  أن  عن  فضالً 
الجديد  الموسم  القتحام  للفهود  حافز 
بــإصــرار أكــبــر ومــعــنــويــات أفــضــل األمــر 
على  المنافسة  في  كثيًرا  يُساعدنا  الــذي 

األلقاب.
ــتــعــامــل  ت ــــغــــرافــــة  ال إدارة  ـــــع:  ـــــاب وت  
كما  الكرة  فريق  مع  شديدة  باحترافية 
التعامل  يُجيد  متميًزا  مــدربًــا  لدينا  أن 
مـــع جــمــيــع الــالعــبــيــن ويــدفــعــهــم لــبــذل 
من  وعــرق  جهد  مــن  لديهم  مــا  أقــصــى 
ــتــواجــد فـــي الــتــشــكــيــلــة األســاســيــة  أجـــل ال
الصربي  المدرب  وهو  المباريات  خالل 
السياسة  وهــذه  يوكانوفيتش،  سالفيسا 
التدريبية  السياسات  أنجح  هي  تحديًدا 

الــتــي يــنــتــهــجــهــا أي مــــدرب مـــع العــبــيــه 
يضمن  أن  يمكن  ال  العــب  أي  اســم  ألن 
الجهد  وإنما  الملعب  في  ثابتًا  مكانًا  له 
األمــور  هــي  التعليمات  وتنفيذ  والــعــرق 
الالعب،  إلشراك  المدرب  يحتاجها  التي 
الصغار  لالعبين  الــثــقــة  يُــعــطــي  أنــه  كــمــا 
الكبار،  وُمزاحمة  قدراتهم  عن  للكشف 
كــان  الــفــريــق  أن  ذلـــك  إلـــى  أضــفــنــا  وإذا 
موفًقا في التعاقد مع العبين محترفين 
أطــراف  كــل  أن  بالفعل  تجد  متميزين 
الــمــنــظــومــة بـــاتـــت ُمــكــتــمــلــة مــــن أجـــل 
أنا  وأضاف:  الكبيرة.  النجاحات  تحقيق 
شخصًيا استفدت كثيًرا من هذا المدرب 
الجدية  مــن  فيها  يــكــون  تــدريــبــاتــه  ألن 
بالمباريات  أشبه  يجعلها  ما  والشراسة 
من  أكثر  في  أشركني  أنه  كما  الرسمية 

مركز سواء كظهير أو كجناح ونجح في 
لدى  البدنية  اللياقة  معدالت  من  الرفع 
جــمــيــع الــالعــبــيــن مـــن خــــالل الــحــصــص 
الــتــدريــبــيــة الــصــبــاحــيــة والــمــســائــيــة الــتــي 
لبقية  توقعاته  وحــول  عليها.  يرّكز  كان 
مـــنـــافـــســـات الــــــــدوري بــالــنــســبــة لــجــمــيــع 
الصعب  مــن  عـــدي:  منقذ  قـــال  الــفــريــق 
جًدا توقع أي شيء في هذه الفترة ألننا 
على  علينا  وجديدة  غريبة  ظروًفا  عشنا 
مـــدار أربــعــة أشــهــر كــامــلــة، ويــكــفــي أن 
أقـــول أن هـــذه هــي الــمــرة األولــــى التي 
نــتــوقــف فــيــهــا ثـــالثـــة أشـــهـــر كــامــلــة عن 
المباريات،  عن  أشهر  وأربعة  التدريبات 
االستثنائية  األحداث  هذه  فإن  وبالتالي 
قد  كــورونــا  جائحة  بسبب  عشناها  التي 
بعد  استثنائية  نتائج  تقّبل  على  تجبرنا 

الظروف  هــذه  ألن  للمنافسات،  العودة 
قــد تــســاعــد بــعــض الــالعــبــيــن عــلــى التألق 
خاصة أولئك الذين ال يعانون كثيًرا من 
وفي  الحارة،  األجــواء  هذه  في  التدريب 
مستوى  انخفاض  إلى  تؤدي  قد  المقابل 
لفرقهم  الرابحة  األوراق  كــانــوا  العبين 

الطبيعية. األجواء  في 
: رغم   واختتم عدي تصريحاته قائالً
النتائج  مــن  الــعــديــد  بــحــدوث  تــوقــعــاتــي 
المتبقية  الخمسة  األسابيع  في  الغريبة 
يؤثر  لــن  ذلــك  أن  إال  الـــدوري  عمر  مــن 
لجدول  العريضة  الخطوط  على  كثيًرا 
للفوز  األقرب  الدحيل  فسيبقى  الترتيب 
األقــرب  هــو  الشحانية  وسيبقى  باللقب 
المربع  أضالع  أن  كما  الُمباشر،  للهبوط 

تتغير. لن  الذهبي 

    

 ودية الريان تضاعف اإليجابيات بالغرافة 
 بعد االطمئنان على جميع الالعبين في المباراة الماراثونية

الدوحة - الراية:

االرتياح  من  حالة  سادت 

بين أعضاء الجهازين الفني 

الــغــرافــة  بـــنـــادي  واإلداري 

الودية  المباراة  انتهاء  عقب 

الفريق  خاضها  التي  الثانية 

مساء أمس األول أمام فريق 

الـــريـــان ضــمــن تــحــضــيــراتــه 

بطولة  منافسات  الستئناف 

وهي   ،QNB نجوم  دوري 

الـــمـــواجـــهـــة الـــتـــي خــســرهــا 

ــــفــــهــــود بــــثــــالثــــة أهـــــــداف  ال

هذه  ورغم  هدفين.  مقابل 

المكاسب  أن  إال  الــخــســارة 

حقهها  التي  والبدنية  الفنية 

ـــادة  ـــقـــي الــــجــــهــــاز الــــفــــنــــي ب

سالفيسا  الصربي  الــمــدرب 

يـــوكـــانـــوفـــيـــتـــش مـــــن هــــذه 

المباراة كانت كبيرة خاصة 

خاللها  جـــاهـــداً  ســعــى  وأنـــه 

لــعــالج بــعــض األخــطــاء التي 

ظــهــرت فــي الـــوديـــة األولـــى 

انتهت  والــتــي  األهــلــي  أمـــام 

بهدفين  الفريقين  بتعادل 

لــــكــــل فـــــريـــــق، فــــضــــالً عــن 

نــجــاحــه فـــي الــتــأكــيــد عــلــى 

الـــعـــديـــد مــــن اإليـــجـــابـــيـــات. 

واطــــــمــــــأن يـــوكـــانـــوفـــيـــتـــش 

عـــلـــى جـــمـــيـــع العـــبـــيـــه فــي 

هـــذه الــمــبــاراة الــمــاراثــونــيــة 

خـــاصـــة وأنــــهــــا اســتــغــرقــت 

باعتبار  كاملة  دقيقة   ١٢٥
على  اتــفــقــا  الــفــريــقــيــن  أن 
خــــوضــــهــــا لـــــمـــــدة خـــمـــســـة 
أشـــــــواط كـــامـــلـــة بــــواقــــع ٢٥ 
وبالتالي  شــوط  لكل  دقيقة 
ــــت الــــفــــرصــــة ســـانـــحـــة  كــــان
األساسيين  بمعظم  لــلــدفــع 
والثاني  األول  الشوطين  في 
بقية  بتجربة  يقوم  أن  قبل 
الالعبين في بقية األشواط. 
على  االطــمــئــنــان  وبـــخـــالف 
جميع الالعبين كانت هناك 
العديد من األسباب األخرى 
االرتـــيـــاح  لــحــالــة  أدت  الــتــي 
بــــيــــن مـــــســـــؤولـــــي الـــفـــريـــق 
الفهود  ظهور  بالطبع  منها 
جيدة  وبــدنــيــة  فنية  بحالة 
القدرة  يملكون  أنهم  تؤكد 

على  الــحــفــاظ  عــلــى  بالفعل 
اإليجابية  النتائج  مسسلسل 
في بطولة الدوري وبالتالي 
في  تواجدهم  على  الحفاظ 
الجهاز  وأن  الذهبي  المربع 
الــفــنــي اطـــمـــأن عــلــى وجـــود 
االنسجام  مــن  كبيرة  نسبة 
والتفاهم بين جميع العبيه. 
وحفلت هذه المباراة األهم 
فـــــي تـــحـــضـــيـــرات الـــفـــهـــود 
بــالــحــمــاس والـــنـــديـــة وكـــان 
الريان هو البادئ بالتسجيل 
عــــن طـــريـــق يــــوهــــان بــولــي 
ورد عبد الغني منير بهدف 
الــتــعــادل لــلــغــرافــة ثــم بولي 
وبعدها  للريان،  ثانية  مرة 
تمكن عبد العزيز حاتم من 
قبل  الثالث،  الهدف  إحــراز 

الساعي  اهللا  عبد  يقلص  أن 
الــفــارق عــنــدمــا أحـــرز ثاني 
دقائق  قبل  الغرافة  أهــداف 

قليلة من نهاية اللقاء.
يواصل  أن  المقرر  ومن   
تدريباته  الغرفاوي  الفريق 
الــــيــــومــــيــــة عــــلــــى الـــمـــلـــعـــب 
ـــفـــرعـــي بــــالــــنــــادي بــــدون  ال
راحــــة،  أي  عــلــى  الـــحـــصـــول 
وذلـــــك اســــتــــعــــداداً لــخــوض 
الـــمـــبـــاراة الــــوديــــة األخـــيـــرة 
الـــتـــي يــــواجــــه فــيــهــا الــمــلــك 
الـــقـــطـــراوي مــســاء بــعــد غد 
الــخــمــيــس وهــــي الــمــواجــهــة 
التي تشكل المنعطف األخير 
فــــي تـــحـــضـــيـــرات الـــغـــرافـــة 
بطولة  منافسات  الستئناف 

الدوري.

 األهـلي يطمئن عــلى جاهـزية العبيـه
 نيبوشا يُطالب بالتركيز 

متابعة - رجائي فتحي: 

مدرب  نيبوشا  المونتينيغري  طالب   
فـــريـــق األهــــلــــي مــــن العـــبـــيـــه الــتــركــيــز 
قبل  وذلـــك  المقبلة  األيــــام  فــي  الــشــديــد 
مواجهة الشحانية يوم ٢٥ يوليو الجاري 
المواجهات  وأخطر  أهم  من  تعد  والتي 

بالنسبة للفريق.
 ويــــعــــود الـــســـبـــب فــــي ذلـــــك وضــعــيــة 
الفريق في الجدول حيث إن األهلي في 
الفوز  نقطة   ١٩ برصيد  الثامن  المركز 
آلفاق  يذهب  قد  الفريق  أن  يعني  بهذه 
أفضل في الدوري ورفع الرصيد إلى ٢٢ 
نقطة واالقتراب من المنطقة األمامية. 
 والخسارة في هذه المباراة تعني أن 
األندية  دّوامــة  في  يدخل  سوف  الفريق 
الهبوط  معركة  في  تصارع  ســوف  التي 

يرفع  سوف  فاز  لو  الشحانية  أن  خاصة 

رصيده إلى ١٣ نقطة وفي نفس الوقت 

البقاء  على  المنافسان  صالل  وأم  الخور 

الجولة  قبل  نقطة   ١٤ منهما  كل  رصيد 

رفع  إلى  دائًما  المدرب  ويسعى  المقبلة. 

مــعــنــويــات الــالعــبــيــن وفـــي نــفــس الــوقــت 

وقدرتهم  إمكانياتهم  في  الثقة  تجديد 

الهدف  يُحقق  بما  األفــضــل  تقديم  على 

المنشود وهو أن ينهي الفريق في مركز 

أفـــضـــل مـــن الـــــذي يــحــتــلــه اآلن ولـــدى 

الـــمـــدرب ثــقــة كــبــيــرة فــي تحقيق ذلــك 

خاصة مع حالة االستقرار التي توّفرها 

برئاسة  الــكــرة  وجــهــاز  الــنــادي  إدارة  لــه 

مــحــمــد الــمــصــطــفــوي ومـــعـــه عــبــد اهللا 

جاسم المدير الرياضي. 

 هذا ويواصل الفريق تدريباته اليومية 

على ملعب العقلة أحد مالعب التدريب 

كبير  حماس  وسط   ٢٠٢٢ مونديال  في 

من جانب الالعبين في تقديم أفضل ما 

لديهم من مستوى سواء من المواطنين 

أو المحترفين الذين يرغبون في تقديم 

المطلوب  للفريق  يُحقق  وبما  األفــضــل 

الخمس  المباريات  في  االنتصارات  وهو 

الباقية رغم قوة المنافسين في البطولة 

ويسعى كل فريق لتحقيق هدفه. 

 ويـــــشـــــارك فــــي الـــتـــدريـــبـــات جــمــيــع 

من  غيابات  أي  توجد  ال  حيث  الالعبين 

وظهوره  الزهر  نبيل  شفاء  بعد  نــوع  أي 

العناصر  بــقــيــة  وكــذلــك  جــيــدة،  بــحــالــة 

ـــكـــل يـــريـــد أن يـــكـــون في  بــالــفــريــق وال

أفضل وضعية قبل لقاء الشحانية المهم 

والمصيري في البطولة. 

 حوار - صابر الغراوي: 

على  الغرافة  بنادي  الكرة  لفريق  األيمن  الظهير  عدي  منقذ  أكد   
عهدهم  سابق  إلى  مجدًدا  العودة  على  الفهود  قدرة  في  الكبيرة  ثقته 
منصات  عــلــى  والــتــواجــد  الــبــطــوالت  عــلــى  الــقــويــة  الــمــنــافــســة  خــالل  مــن 
هي  الجديد  الموسم  منافسات  تكون  بأن  أمنياته  عن  معربًا  التتويج، 

العودة. لتلك  الحقيقية  البداية 
أمـــس:  لــــ [ *  خــاصــة  تــصــريــحــات  فـــي  عـــدي  وقــــال   
خالل  من  الهدف  هذا  تحقيق  نحو  بالفعل  ثابتة  بخطى  يسير  الغرافة 
الفريق  أعضاء  جميع  بين  تــزداد  التي  والتجانس  االنسجام  حالة 
فقط  وليس  المنظومة  أطراف  كل  هنا  وأقصد  يوم  بعد  يوًما 
تعاونًا  هــنــاك  ألن  الملعب،  أرض  داخــل  لالعبين  بالنسبة 
اإلداري  والطاقم  الفني  والجهاز  الكرة  جهاز  بين  كبيًرا 
والــطــبــي بـــاإلضـــافـــة إلـــى الــالعــبــيــن، وذلــــك مـــن أجــل 
إعادة  على  قادر  فريق  وبناء  الفريق  بنتائج  النهوض 

الغرفاوية. للجماهير  البسمة 

هللا
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دعـــــم قـــــوي لفـــــرق دوري اليـــــد 
 بنخبة من الُمدربين والُمحترفين الجدد

ـــي الــجــيــم ــــرة ف ــــوك ـــرة وال ـــك ــعــب ال ــى مــل ــل الـــدحـــيـــل يـــبـــدأ تــدريــبــاتــه ع
مسعد:  - رمضان  متابعة 

وصــــــــــل إلــــــــــى الــــــدوحــــــة 

اإلســبــانــي رفــائــيــل جــويــوســا 

اليد  لكرة  الجديد  الــُمــدرب 

ــــنــــادي الــــعــــربــــي وذلـــــك  بــــال

لـــــتـــــولـــــي مـــــهـــــّمـــــة تـــجـــهـــيـــز 

للمرحلة  العرباوي  الفريق 

فيها  تنتظره  الــتــي  الُمقبلة 

وخضع  مهمة،  استحقاقات 

ــــــمــــــدرب عــــقــــب وصــــولــــه  ال

منه  وخرج  الصحي  للحجر 

جــاهــزاً  وبــــات  األّول  أمـــس 

لــقــيــادة الــتــدريــبــات األســبــوع 

الستئناف  اســتــعــداداً  الــقــادم 

الدوري في سبتمبر الُمقبل، 

حــيــث يــتــصــدر الــعــربــي قمة 

نقطة   ١١ برصيد  الترتيب 

بـــعـــد أربـــــعـــــة أســــابــــيــــع مــن 

الــبــطــولــة، ويــطــمــح الــفــريــق 

الـــــعـــــربـــــاوي إلــــــى مـــواصـــلـــة 

ـــقـــمـــة مــن  ـــى ال ــــع عـــل ــــرّب ــــت ال

أجـــل الــفــوز بــالــلــقــب األقـــوى 

للدوحة  وصــل  كما  محلياً، 

الجديدان  الفريق  محترفا 

والصربي  اكــاســو  الــبــرازيــلــي 

داركــــــو تــمــهــيــداً لــالنــضــمــام 

إلــــــى تـــــدريـــــبـــــات الــــفــــريــــق، 

من  كل  وصــول  يتوقع  فيما 

يـــوســـف بــــن عـــلـــي ووجــــدي 

ســنــان الــالعــبــيــن الــدولــيــيــن 

إلــــى الـــدوحـــة خــــالل األيــــام 

لالنضمام  الــُمــقــبــلــة  القليلة 

إلـــى الــفــريــق فـــي تــدريــبــاتــه 

القادم  األسبوع  تنطلق  التي 

المقبلة،  للمرحلة  استعداداً 

تــشــهــد  أن  الـــمـــتـــوقـــع  ومـــــن 

توافد  القادمة  القليلة  األيام 

الـــُمـــدربـــيـــن والــمــحــتــرفــيــن 

ــــا،  ــــن ــــت ــــدي الـــــــجـــــــدد عـــــلـــــى أن

يـــــصـــــل لــــــلــــــريــــــان مـــــدربـــــه 

زفونكو  الــمــقــدونــي  الــجــديــد 

ــــي  والـــمـــحـــتـــرفـــان األوكــــران

ـــــســـــالف والــــصــــربــــي  فـــــالدي

نــــيــــنــــاد وكـــــذلـــــك الـــدحـــيـــل 

والـــغـــرافـــة والـــســـد واألهـــلـــي 

وقـــطـــر وبـــاقـــي الـــفـــرق فــي 

انـــتـــظـــار وصـــــول صــفــقــاتــهــا 

صفوفها  لتكتمل  الــجــديــدة 

إلى  للعودة  التحضيرات  في 

أخرى،  جهة  ومن  الدوري. 

لكرة  الدحيل  فريق  استأنف 

مالعب  على  تدريباته  اليد 

كـــــــرة الـــــقـــــدم الـــخـــارجـــيـــة 

ــــك فـــي بــدايــة  بـــالـــنـــادي وذل

الستئناف  استعداداته  رحلة 

مــنــافــســات بــطــولــة الــــدوري 

سبتمبر  في  الحالي  للموسم 

تدريباته  وتركزت  الــقــادم، 

عـــلـــى الـــلـــيـــاقـــة الـــبـــدنـــّيـــة مــع 

باإلجراءات  الكامل  االلتزام 

االحـــــتـــــرازيـــــة وســـتـــتـــواصـــل 

الـــتـــدريـــبـــات بـــشـــكـــل يــومــي 

بأفضل  االستعداد  أجل  من 

الدحيل  يسعى  حيث  صورة، 

لـــلـــمـــنـــافـــســـة عـــلـــى الـــلـــقـــب، 

 ٩ رصــيــده  فــي  يملك  حــيــث 

نــقــاط مــن أربـــع مــبــاريــات، 

ويــحــتــل الــمــركــز الــرابــع في 
ــتــرتــيــب، وتـــبـــدو فــرصــتــه  ال
قــــائــــمــــة بـــــقـــــوة مـــــع عـــــودة 
الـــــــــــــدوري. ومـــــــن جـــهـــتـــه، 
لكرة  الوكرة  فريق  استأنف 
الجيم  بصالة  تدريباته  اليد 
بــــالــــنــــادي وتـــــركـــــزت عــلــى 
الـــجـــانـــب الـــبـــدنـــي لــالعــبــيــن 
قــبــل الــدخــول إلـــى الــجــوانــب 
الــــفــــنــــّيــــة، يـــنـــتـــظـــر الــــنــــادي 
األيام  خالل  صفوفه  اكتمال 
الــمــقــبــلــة مــن أجـــل مــواصــلــة 
الــتــحــضــيــرات بــصــورة أكــبــر 
للتحضير  انــتــظــامــاً  وأكـــثـــر 
القوي لعودة الدوري، حيث 
يــتــطــلــع الـــفـــريـــق لــلــمــنــافــســة 
ويــــحــــتــــّل الــــمــــركــــز الـــثـــالـــث 
وفرصته  نقاط   ١٠ برصيد 
لقبه  عن  الــدفــاع  في  قائمة 
ــــمــــوســــم الــــمــــاضــــي،  مـــــن ال
األندية  باقي  جهتها،  ومــن 
وهـــــــي الـــــــريـــــــان واألهـــــلـــــي 
وقـــطـــر والــــخــــور والـــغـــرافـــة 
والـــســـد والـــشـــمـــال تــســتــأنــف 
ــاتــهــا خــــالل األســـبـــوع  ــب تــدري
لعودة  بقوة  للتجهيز  القادم 
مــــنــــافــــســــات الـــــــــــدوري مــن 
الطويل  الــتــوّقــف  بعد  جــديــد 

الُمقبل. سبتمبر  في 

فاز بالسباق الثاني للجولة الخامسة على حلبة «مونزا» اإليطالّية

الخليفي يتــألق فــي البطــولة
 األوروبية للسيـارات اإللكترونّيـة

سليم: - أحمد  متابعة 

تــــمــــّكــــن ســــائــــق األدعـــــــم 
الفوز  من  الخليفي  عبداهللا 
بلقب السباق الثاني واألخير 
فــــــي الـــــجـــــولـــــة الـــخـــامـــســـة 
مــــن الـــبـــطـــولـــة األوروبـــــيـــــة 
ـــــســـــيـــــارات الــــســــيــــاحــــّيــــة  ـــــل ل
التي  اإللــكــتــرونــيــة  الــنــســخــة 
جــــــرت مـــنـــافـــســـاتـــهـــا عــلــى 
حــلــبــة «مـــونـــزا» اإليــطــالــيــة 
مــتــســابــقــاً   ٢٤ وبـــمـــشـــاركـــة 
مـــن أبــــرز ســائــقــي الــعــالــم. 
وتمكن الخليفي الذي يمثل 
للسيارات  القطري  االتحاد 
والــــــدراجــــــات الـــنـــاريـــة فــي 
مـــنـــافـــســـات الـــبـــطـــولـــة مــن 
على  الــثــانــي  بالسباق  الــفــوز 
ليون  ســيــارة «ســيــات  مــتــن 
كـــوبـــرا»، حــيــث انــطــلــق من 
في  لــيــتــقــّدم  األول  الــمــركــز 
أن  قبل  الُمتسابقين  صدارة 
يستعيد  ثم  مركزاً،  يتراجع 
أنهى  حتى  وهكذا  الصدارة 
السابع  الــمــركــز  فــي  الــســبــاق 
على  متسابقاً   ٢٤ بين  مــن 
مــســتــوى الــعــالــم، لــكــنــه في 
نــهــايــة الــســبــاق تـــم تــتــويــجــه 
لحصول  نظراً  السباق  بلقب 
تــجــاوزوه  الــذيــن  السائقين 
ما  مختلفة  عــقــوبــات  عــلــى 
بـــيـــن ارتــــكــــاب حـــــــوادث أو 

السباق  بمسار  االلتزام  عدم 

منه. والخروج 

عـــــــبـــــــداهللا  وأعـــــــــــــــــــرب   

ـــفـــي عــــــن ســـعـــادتـــه  ـــي ـــخـــل ال

بـــــخـــــوض هـــــــذه الـــتـــجـــربـــة 

الــــتــــي وصـــفـــهـــا بـــالـــفـــريـــدة 

مـــــن نــــوعــــهــــا، خــــاصــــة فــي 

ظـــــل تـــــوّقـــــف الـــمـــنـــافـــســـات 

ـــة فــي  ـــّي ــــشــــطــــة الـــفـــعـــل واألن

كــافــة أنــحــاء الــعــالــم. وأشــار 

الــخــلــيــفــي إلــــى أنــــه اكــتــســب 

خــــــــبــــــــرات جــــــــديــــــــدة مـــن 

البطولة  هذه  في  المشاركة 

خـــــاصـــــة فـــــي ظـــــل تــــواجــــد 

أبـــرز أبــطــال الــعــالــم الــذيــن 

المنافسات،  فــي  يــشــاركــون 

كــــمــــا أنـــــهـــــا أقــــيــــمــــت عــلــى 

سيخوض  أوروبــيــة  حلبات 

عــلــيــهــا مــنــافــســات الــمــوســم 

ــــمــــقــــبــــل مـــــــن الــــبــــطــــولــــة  ال

ــــســــيــــارات  األوروبـــــــــيـــــــــة لــــل

الــســيــاحــيــة، بــاإلضــافــة إلــى 

كــل  أداء  مــــن  االســــتــــفــــادة 

المستخدم  والتكنيك  سائق 

ــــــقــــــيــــــادة، وكــــذلــــك  فــــــي ال

األســـــــلـــــــوب فــــــي الــــقــــيــــادة 

الضغط  وكيفية  والمنافسة 

الصدارة. على  والسيطرة 

وقــــــــــال الــــخــــلــــيــــفــــي إنــــه 

أولى  في  للمشاركة  يتطلع 

األوروبــيــة  البطولة  جــوالت 

الفعلّية  السياحية  للسيارات 

الــــتــــي ســـتـــقـــام عـــلـــى حــلــبــة 

«بـــــول ريــــكــــار» الــفــرنــســيــة 

أواخـــــر أغــســطــس الــُمــقــبــل، 

وذلـــــــــك فــــــي حـــــــال عــــــودة 

حـــركـــة الـــطـــيـــران بـــصـــورة 

البلدان. جميع  بين  كاملة 

السعودية انتهكت حقوق beIN SPORTS بإجراءات زائفة
 مجموعة beIN اإلعالمّية ترّد على الهيئة السعودّية العامة للُمنافسة.. مؤكدة:

ــــافــــســــة  ــــمــــن ال قــــــــانــــــــون  مــــــــبــــــــادئ  أبــــــســــــط  مــــــــع  ــــــارض  ــــــع ــــــت ي ــــــــــو  وه لــــــــه  مــــعــــنــــى  ال  ـــــــــقـــــــــرار  ال

ـــل قــــانــــونــــّي؟ ـــك ـــش ـــــة ب ـــــي ـــــدول ــــة ال ــــي ــــاض ــــري ــــات ال ــــي ــــعــــال ــــف ـــن مــــشــــاهــــدة ال ـــي ـــودي ـــع ـــس ـــل ـــن ل ـــك ـــم ــــف ي  كــــي

ـــة ـــي ـــم ـــال ـــع ـــــضـــــّر بــــالــــمــــنــــظــــمــــات الـــــريـــــاضـــــيـــــة ال ـــــام بـــــالـــــقـــــانـــــون ي ـــــم ـــــت ــــــي االه ــــــاق الـــمـــمـــلـــكـــة ف إخــــــف

الدوحة - [: 

قنوات  مجموعُة  أصـــدرت 

أمس  مساء  اإلعــالمــّيــة   beIN

للتعليق  وحاسًما  ُمهًما  بيانًا 

عــلــى الــخــبــر الـــــذي أصـــدرتـــه 

الـــهـــيـــئـــُة الـــســـعـــوديـــُة الـــعـــامـــة 

إنهاَء  فيه  وزعمت  للُمنافسة 

 beIN تــرخــيــص بـــّث  قــنــوات

الــســعــوديــة  فـــي   «SPORTS

بشكل دائم، نتيجة ما وصفته 

بـــالـــُمـــمـــارســـات االحـــتـــكـــارّيـــة 

أوروبــا  كــأس  ُمباريات  خــالل 

٢٠١٦ التي أُقيمت في فرنسا.

«الحظنا  البيان:  في  وجاء 

الـــتـــصـــريـــح األخــــيــــر الـــصـــادر 

العامة  الــســعــوديــة  الهيئة  عــن 

لـــلـــُمـــنـــافـــســـة، والـــــــذي يــزعــم 

في   beIN بّث ترخيص  إنهاء 

السعودية بشكل دائم. وقد تّم 

الــتــوصــل إلــى هــذا الــقــرار من 

زائفة  قانونّية  إجراءات  خالل 

حقوق  متكّرر  بشكل  انتهكت 

beIN في اإلجراءات القانونّية 

ـــــواجـــــبـــــة فــــــي كــــــل جــــولــــة،  ال

والــــقــــرار نــفــســه ال يــتــعــارض 

بل  الدولّي،  القانون  مع  فقط 

قانون  مبادئ  أبسط  مع  أيًضا 

الُمنافسة. هذا القرار ال معنى 

لــه عــلــى اإلطـــالق عــلــى جميع 

الـــُمـــســـتـــويـــات، وهـــــو يــحــظــر 

حــقــوقــهــا  تــوفــيــر  مـــن   beIN

لــــلــــُمــــشــــاهــــديــــن بـــالـــطـــريـــقـــة 

االعــــتــــيــــاديــــة الــــتــــي تــتــبــعــهــا 

ــة  مـــؤّســـســـات الـــبـــّث الــريــاضــّي

أنحاء  جميع  في  والترفيهّية 

ـــعـــالـــم، وبـــالـــتـــأكـــيـــد تــتــبــعــهــا  ال

مــــؤســــســــاُت الـــــبـــــّث األخــــــرى 

فــي الــســوق الــســعــودّي. عــالوة 

حظر  فكرة  فــإّن  ذلــك،  على 

مـــنـــافـــس رائـــــــد مـــــن الـــســـوق 

الُمنافسة  لتعزيز  دائم  بشكل 

بحّد  جــًدا  سخيفة  فكرة  هي 

بهذا  معرفتنا  وحقيقة  ذاتها. 

الـــــقـــــرار مــــن خـــــالل وســـائـــل 

اإلعــــــالم بـــــدًال مــــن الـــقـــنـــوات 

تتحّدث  الــُمــنــاســبــة  الــقــانــونــّيــة 

عن نفسها بوضوح.

وأضـــــــــــاف الـــــبـــــيـــــان الــــــذي 

ـــا لــمــتــحــّدث بــاســم  جــــاء وفـــًق

اإلعــالمــيــة:   beIN مجموعة 

مثلما  أيـــًضـــا،  نــتــســاءل  «كــمــا 

تــــســــاءلــــنــــا طـــــــــوال الــــســــنــــوات 

الــــــثــــــالث الـــــمـــــاضـــــيـــــة، كــيــف 

السعوديين  للُمواطنين  يمكن 

مــشــاهــدة فــعــالــيــات الــــدوري 

اإلنـــجـــلـــيـــزّي الــمــمــتــاز بــشــكــل 

العربية  المملكة  فــي  قانونّي 

الـــســـعـــوديـــة مـــع هــــذا الــحــظــر 

ــبــّث  الـــدائـــم عــلــى ُمـــؤّســـســـة ال

اإلنجليزي  لــلــدوري  الــدولــيــة 

كيف  الــواقــع  في  أو  الممتاز؟! 

السعودّيين  للمواطنين  يُمكن 

ُمــشــاهــدة مــعــظــم الــفــعــالــيــات 

الـــريـــاضـــيـــة الــــدولــــيــــة بــشــكــل 

قـــــانـــــونـــــّي، وكــــيــــف يــتــنــاســب 

هـــــــذا مــــــع رؤيـــــــــة الـــمـــمـــلـــكـــة 

ــــة لـــعـــام  ـــيـــة الــــســــعــــودّي ـــعـــرب ال

٢٠٣٠؟!». 

ــــــاُن: «كـــمـــا  ــــــي ــــــب ــــــع ال ــــــاب وت

انتهكت  كــيــف  أيــًضــا  الحــظــنــا 

الـــســـعـــوديـــة   beoutQ قــــنــــاة 

والـــمـــدعـــومـــة مـــن الــحــكــومــة 

لما  الُمنافسة  وألغت  الحقوق، 

يــقــرب مـــن ٣ ســـنـــوات، ومــع 

ذلــــك فـــــإّن اإلجـــــــراء الــوحــيــد 

ـــطـــاُت  ـــســـل الــــــــذي اتــــخــــذتــــه ال

السعودية هو حظر اإلجراءات 

القانونية التي اتخذها كل من 

القدم  لــكــرة  الــدولــّي  االتــحــاد 

األوروبــّي  واالتــحــاد  (الفيفا)، 

ــــــــــدوري  ــــــقــــــدم، وال لـــــكـــــرة ال

وغيرها،  الممتاز،  اإلنجليزّي 

تــســع مـــــرات، فـــي خــــرٍق تـــاٍم 

ـــتـــجـــارة  لــــقــــواعــــد مـــنـــظـــمـــة ال

المملكة  إخفاق  إّن  العالمية. 

المستمّر  الــســعــوديــة  الــعــربــيــة 

فـــي االهـــتـــمـــام بـــالـــقـــانـــون أو 

األعراف الدولّية يضّر بعّشاق 

فقط،  السعودية  في  الرياضة 

في  الــريــاضــيــة  وبالُمنظمات 

العالم«. أنحاء  جميع 
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رويترز: غرناطة- 

 فـــــاز ريــــــال مــــدريــــد الـــمـــتـــصـــّدُر 
ليحّقق  غرناطة  على   ٢-١ بصعوبة 
فوَزه التاسع على التوالي في دوري 
الــــدرجــــة األولــــــى اإلســـبـــانـــّي لــكــرة 
التتويج  أعتاب  على  ويصبح  القدم 

باللقب.
واســـتـــعـــاد فـــريـــُق الـــمـــدرب زيــن 
الــديــن زيـــدان فـــارَق الــنــقــاط األربــع 
الثاني  المركز  صاحب  برشلونة  مع 

اللقب. وحامل 
التتويج  مــدريــد  ريــال  وسيضمن 
إذا   ٢٠١٧ مــنــذ  مـــرة  ألول  بــالــلــقــب 
تفّوق  إذا  أو  غــًدا  فياريال  على  فــاز 
األخيرة. الجولة  في  ليجانيس  على 

وبــــدأ ريــــال بــشــكــل رائــــع وتــقــّدم 

ميندي  فــيــرالن  الفرنسي  الــمــدافــع 
داخــل  تــوغــل  بعدما  األول  بــالــهــدف 
مــنــطــقــة الــــجــــزاء وأطـــلـــق تــســديــدة 
هائلة من زاوية ضيقة في الدقيقة 
العاشرة ليهز الشباك ألّول مرة مع 

ناديه.
وأضـــــاف كـــريـــم بــنــزيــمــا هـــداف 
ريـــــــــال مــــــدريــــــد الــــــهــــــدف الـــثـــانـــي 
قريب  مــدى  مــن  ُمتقنة  بــتــســديــدة 
رصــيــده  لــيــرفــع   ١٦ الــدقــيــقــة  فـــي 
ـــا فـــي الـــــــدوري هــذا  ١٩ هـــدًف إلــــى 
الموسم، لكن غرناطة، الذي يملك 
للدوري  التأهل  في  ضعيفة  فرصة 

االستسالم. رفض  األوروبي، 
وأنـــــقـــــذ تـــيـــبـــو كــــــورتــــــوا حـــــارس 
تسديدة  مــن  فــرصــة  المتأّلق  ريــال 
قبل  دوارتـــي  دومينجوس  المدافع 

المهاجم  قلص  بينما  االســتــراحــة، 
الفارق  ماتشيس  داروين  الفنزويلي 
خطأ  بعد  الــثــانــي  الــشــوط  بــدايــة  فــي 

كاسيميرو. من 
مرمى  يــدخــل  هــدف  أّول  وهـــذا 
ــــــال فــــي ســــت مــــبــــاريــــات، لــكــن  ري
غــــرنــــاطــــة كــــــان خــــطــــيــــًرا، وســــدد 
قرب  قوية  كــرة  أنتونين  المهاجم 

كورتوا. أنقذها  النهاية 
وأجـــاد رامـــوس بــشــدة فــي إبــعــاد 
تسديدة رامون عزيز من على خط 
الـــمـــرمـــى فـــي الــلــحــظــات األخـــيـــرة 
ليخرج ريال مدريد بانتصار ثمين.

واحــتــفــل زيـــــدان بــشــكــل صــاخــب 
عـــقـــب انــــتــــهــــاء الـــــمـــــبـــــاراة، وأشــــــاد 
مع  تعاملهم  طريقة  بسبب  بالعبيه 

المتأخرة. غرناطة  انتفاضة 

ــه لحســم الليجــا بفياريال  الريال فــي طريق
تمّكن من الحفاظ على صدارة الليجا عبر غرناطة وأصبح على بُعد ٣ نقاط من منّصة التتويج

مدريد- أ ف ب:

 قد يرى الكثيرون أن فريًقا بحجم ريال 
مدريد  يجب أال يعاني قبل مرحلتَين على 
خــتــام مــوســم يسير فــيــه نــحــو إحــــراز لقب 
الدوري اإلسباني لكرة القدم، أمام منافس 
الفرنسي  مدربه  لكن  غرناطة،  طينة  من 
مختلفة  مقاربة  له  كان  زيــدان  الدين  زين 
طريًقا  المعاناة  معتبًرا   ،(٢-١) انتصار  بعد 
«لتحقيق أمور جيدة، وعرفنا كيف نعاني».
وبـــــات ريـــــال عــلــى بــعــد فــــوز واحـــــد من 
الدوري  عرش  عن  برشلونة  غريمه  إزاحــة 
الموسَمين  فــي  عليه  تــرّبــع  الــذي  اإلســبــانــي 
توالًيا  التاسع  فوزه  حّقق  بعدما  الماضيين، 
بسبب  أشهر  لثالثة  توقف  من  العودة  منذ 

فيروس كورونا المستجد.
الــرابــع  التتويج  فــرحــة  أن  الــمــؤّكــد  ومــن 
طعًما  ألذ  ستكون  الملكي  للنادي  والثالثين 
لــو تمكن ريـــال مــن االحــتــفــال بــه بحضور 
حرمه  الحظ  لسوء  لكن  الغفير،  جمهوره 
الفرصة  هــذه  مــن  «كوفيد-١٩»  فــيــروس 
أبــواب  خلف  الموسم  إكــمــال  فــرض  بعدما 

موصدة.

كــمــا أن الــتــتــويــج فـــي حـــال حــســم الــغــد، 
سيكون على ملعب «ألفريدو دي ستيفانو» 
«سانتياجو  الــتــاريــخــي  المعقل  عــن  عــوًضــا 
حالًيا  الــحــاصــلــة  األعــمــال  بسبب  بــرنــابــيــو» 
انتصارات  تسعة  تحقيق  وعــن  األخــيــر.  في 
ُمتتالية منذ استئناف الموسم، قال زيدان: 
«ال يمكننا طلب المزيد كان فوًزا مستحًقا 

ونحن سعداء جًدا».
وحــــّذر «لــديــنــا ُمـــبـــاراتـــان أخـــريـــان ولــم 
نقاط  ثالث  حّققنا  لقد  بعد  شيء  بأي  نفز 
التعافي  وعلينا  غــًدا  سنلعب  لكننا  مهمة، 
شــيء  وبــكــل  بالليجا  لــلــفــوز  نتطلع  ســريــًعــا 
أمامنا لقد اقتربنا من تحقيق غايتنا، لكننا 

لم نصل إلى الهدف بعد».
أن  بــعــد  لــزيــدان  بالنسبة  األهــــّم  ويــبــقــى 
«الليجا»  لقب  معركة  على  الــســتــاُر  يــســدل 
قلب  من  فريقه  يتمّكن  أن  برشلونة،  مع 
الخسارة التي تلقاها في ذهاب ثمن النهائي 
على أرضه أمام مانشستر سيتي اإلنجليزي 
(١-٢) حــيــن يــحــل ضــيــًفــا عــلــى األخــيــر في 
السابع من أغسطس من أجل ُمواصلة الحلم 
كمدرب  المسابقة  في  الــرابــع  لقبه  بــإحــراز 

للنادي الملكي.

 زيــدان يقــود ثـورة في مـــدريد!

 أيندهوفن يمّدد 
إعارة لوكاسين

أمستردام- د ب أ:

 أعـــلـــن نــــــادي أيـــنـــدهـــوفـــن 
توّصله  القدم،  لكرة  الهولندي 
إلى اتفاق مع نظيره أندرلخت 
إعــارة  تمديد  بشأن  البلجيكي 
العب األول ديريك لوكاسين، 
أندرلخت  صفوف  فــي  ليبقى 

حتى نهاية الموسم المقبل.
وذكـــــــر الــــمــــوقــــع الـــرســـمـــي 
للنادي الهولندي، أن لوكاسين 
انـــــضـــــّم لـــلـــفـــريـــق الــبــلــجــيــكــي 
الصيف الماضي، بعد أن سبق 
لــه الــلــعــب فــي صــفــوف فريق 
هــيــرتــا بــرلــيــن األلــمــانــي على 
النادي  وأضاف  اإلعارة.  سبيل 
التي  الثالثة  المرة  هي  تلك  إّن 
ــوكــاســيــن على  يـــخـــرج فــيــهــا ل
انضمامه  منذ  اإلعـــارة،  سبيل 
الكمار  من  قادًما  الفريق  إلــى 
وشـــــارك   ،٢٠١٧ صـــيـــف  فــــي 
لــوكــاســيــن فــي ٢١ مـــبـــاراة مع 
الفريق البلجيكي، قبل أن يتّم 
إنهاُء موسم الدوري البلجيكّي 
بسبب تداعيات انتشار فيروس 

كورونا المستجّد.

 أجندة اليوم 

 الدوري اإلنجليزّي (الجولة الـ ٣٦)

(٢٠:٠٠) مانشستر سيتي- بورنموث

beIN HD ٢

(٢٠:٠٠) نيوكاسل- توتنهام

beIN HD ١

(٢٠:٠٠) بيرنلي- ولفرهامبتون

beIN Connect

(٢٢:١٥) أرسنال- ليفربول

beIN HD ١

الدوري اإليطالّي (الجولة الـ ٣٣)

(٢٠:٣٠) بولونيا- نابولي

beIN HD ٤

(٢٠:٣٠) ميالن- بارما

beIN HD ٦

(٢٠:٣٠) سامبدوريا- كالياري

beIN HD ٧

(٢٢:٤٥) ليتشي- فيورنتينا

beIN HD ٧

(٢٢:٤٥) روما- فيرونا

beIN HD ٦

(٢٢:٤٥) أودينيزي- التسيو

beIN HD ٨

(٢٢:٤٥) ساسولو- يوفنتوس

beIN HD ٤

جميع المباريات بالتوقيت المحلّي

 يواجه ساسولو في المرحلة الـ ٣٣ من الكالتشيو

روما- د ب أ:

ســيــســعــى الـــنـــجـــُم الــبــرتــغــالــيُّ 
ُمواصلة  إلــى  رونــالــدو  كريستيانو 
إعــادة  أجــل  مــن  التهديفي  تأّلقه 
االنتصارات  طريق  إلى  يوفنتوس 
مــن جديد واالقــتــراب بــه ُخطوة 
أخرى نحو منصة التتويج باللقب 

التوالي.وفي  على  التاسع  للموسم 
المزدحم  المباريات  جــدول  ظــّل 
بــعــد فــتــرة تـــوّقـــف طــويــلــة بسبب 
المستجد  كورونا  فيروس  جائحة 
يوفنتوس  تــعــرض  (كوفيد-١٩)، 
يحرز  ولـــم  متتاليتَين  لكبوتَين 
سوى نقطة واحدة خالل مباراتَيه 
التوهج  استمرار  رغــم  السابقتَين 
الــتــهــديــفــي لــــرونــــالــــدو، وهــــو ما 

منه  التعافي  إلى  يوفنتوس  يتطّلع 
اليوم  ساسولو  أمــام  مباراته  عبر 
الثالثة  المرحلة  منافسات  ضمن 
اإليطالي  الــــدوري  مــن  والثالثين 
لــكــرة الـــقـــدم. وخــســر يــوفــنــتــوس 
 ،٢-٤ مــيــالن  أمــــام  ملعبه  خــــارج 
ثم تعادل على ملعبه أمام أتالنتا 
٢-٢، في مباراتَين خاضهما خالل 
أربعة أيام، لكن ذلك لم يؤّثر على 

المرشحين  كأقرب  كثيًرا  وضعه 
العتالء منصة التتويج، وقد سّجل 
رونالدو سبعة أهداف خالل ست 
مباريات خاضها الفريق حتى اآلن 
منذ استئناف المنافسات. وسّجل 
رونــــالــــدو هـــدَفـــي يــوفــنــتــوس في 
جــزاء،  ضربتي  من  أتالنتا  شباك 
قائمة  في  الثاني  المركز  ويحتل 
برصيد  اإليطالي  الــدوري  هدافي 

٢٨ هــدًفــا وبـــفـــارق هـــدف واحــد 
مهاجم  إيــمــوبــيــلــي  شــيــرو  خــلــف 
التسيو، الذي سّجل هدَفين فقط 
ويحتّل  المنافسات.  استئناف  منذ 
برصيد  الثامن  المركز  ساسولو 
٤٦ نــقــطــة وبــــفــــارق أربـــــع نــقــاط 
خـــلـــف مـــيـــالن صـــاحـــب الــمــركــز 
السابع. ويتطلع التسيو إلى استعادة 
الـــتـــوازن بــعــد تــلــّقــي ثـــالث هــزائــم 

ُمتتالية، عندما يلتقي أودينيزي، 
بينما يلتقي روما صاحب المركز 
الـــخـــامـــس مــــع هـــيـــالس فــيــرونــا 
مع  ومــيــالن  بولونيا  مــع  ونــابــولــي 
بــارمــا وســامــبــدوريــا مــع كالياري 
وليتشي مع فيورنتينا في ُمباريات 
المرحلة  وتُختتم  الــيــوم،  أخـــرى 
غـــًدا بلقاء ســبــال مــع إنــتــر ميالن 

وتورينو مع جنوى.

اليـــوفـــي يســــعى الستــــعـادة هيـــبتــه

لندن- د ب أ:

ــــحــــّل الــــبــــطــــل لـــيـــفـــربـــول  ي
ضــيــًفــا عــلــى أرســنــال، الــيــوم، 
ضــمــن مــنــافــســات الــمــرحــلــة 
الــــســــادســــة والــــثــــالثــــيــــن مــن 
الــــدوري اإلنــجــلــيــزي، ســاعــًيــا 
القياسي  الــرقــم  تحطيم  إلــى 
ـــــــدوري  فـــــي الــــنــــقــــاط فـــــي ال
حاجز  تخطي  و  اإلنــجــلــيــزي 
إلــى  ولــلــوصــول  نــقــطــة،   ١٠٠
للفوز  ليفربول  يحتاج  ذلــك، 
فــي كــل ُمــبــاريــاتــه الــُمــتــبــقــيــة 
نــقــطــتــيــن  أهـــــــــدر  أن  بــــعــــد 
بــيــرنــلــي،  مـــع   ١-١ بــالــتــعــادل 
وهـــــــي الـــــمـــــرة األولــــــــــى فــي 
يفشل  الــتــي  الــجــاري  الــمــوســم 
فـــيـــهـــا الـــفـــريـــق فــــي تــحــقــيــق 

ملعبه. على  الفوز 
وفــــــــيــــــــمــــــــا يـــــســـــتـــــضـــــيـــــف 
مانشستر  فــريــق  بــورنــمــوث، 
ســـيـــتـــي، الــــيــــوم، فــــي الـــوقـــت 
الـــــــــذي تــــــأّكــــــد فــــيــــه هـــبـــوط 
نـــــوريـــــتـــــش ســــيــــتــــي صـــاحـــب 
سُت  تفصل  األخــيــر،  المركز 

نــقــاط فــقــط فــريــق بــرايــتــون 
صـــاحـــب الـــمـــركـــز الــخــامــس 
عــشــر، عــن أســتــون فــيــال، مع 
لتحديد  ُمباريات  ثالث  تبّقي 
الــفــريــَقــيــن اآلخـــَريـــن الــلــذيــن 
ســيــهــبــطــان.ويــحــل بــرايــتــون 
ضــيــًفــا عــلــى ســاوثــهــامــبــتــون 
غـــــًدا، فــيــمــا يــلــتــقــي الــجــمــعــة 
الــــــــــقــــــــــادم فــــــريــــــقــــــا وســــــت 

ـــــــفـــــــورد، صـــاحـــبـــا  هــــــام ووات
الـــمـــركـــَزيـــن الــــســــادس عــشــر 

عشر. والسابع 
وفــــــاز أســــتــــون فـــيـــال عــلــى 
٢-صفر،  بــــاالس  كــريــســتــال 

الــفــريــق  أّن  ورغــــم 
مـــــــــــــازال يـــحـــتـــل 

التاسع  الــمــركــز 
عـــــشـــــر (قــــبــــل 

خلف  نقطة  بــفــارق  األخــيــر) 
بـــورنـــمـــوث، لــكــن لـــديـــه أمــل 

غًدا. إيفرتون  مواجهة  قبل 
ويــــــواجــــــه لـــيـــســـتـــر ســيــتــي 
فيما  يونايتد،  شيفيلد  فريق 
ولفرهامبتون  يحّل 
بيرنلي  عــلــى  ضــيــًفــا 
ــيــوكــاســل  ــــواجــــه ن وي

توتنهام. فريق 

قـــمـــة بـــيـــن لـــيـــفـــربـــول وأرســــنــــال
 تخطف أضواء المرحلة الـ ٣٦ للدوري اإلنجليزّي

روما- د ب أ:

األولــــى  الــــدرجــــة  دوري  رابــــطــــُة  تــعــتــزم   
اإليطالي لكرة القدم ُمطالبة االتحاد اإليطالي 
بشكل  الـــمـــدرجـــات  بــفــتــح  والــحــكــومــة  للعبة 
جزئي أمام الجماهير بعد مضي حوالي ثالثة 
أشهر على حالة اإلغــالق العام التي فرضتها 
إيطاليا. وذكرت الرابطُة في بيان لها «نعمل 
على إنهاء بروتوكول سيتّم تقديمه لجابريلي 
القدم  لكرة  اإليطالي  االتحاد  رئيس  جرافينا 
يستعين  لكي  الــقــادمــة  الــســاعــات  غضون  فــي 

بــه فــي ُمــحــادثــاتــه مــع مــســؤولــي الحكومة». 
من  األخيرة  المباريات  البيان «في  وأضــاف 
الموسم الحالي نأمل أن يتّم السماح لكل ناٍد 
الجماهير».  مــن  مــحــدٍد  لــعــدٍد  ملعبه  بفتح 
ألسباب  المشّجعين  أمــام  المالعُب  وأغلقت 
صــحــيــة مـــنـــذ اســـتـــئـــنـــاف الـــنـــشـــاط الــــُكــــروي 
للمحترفين في إيطاليا عبر مباريات الكأس 
المدرجات  وتبقى  الماضي،  يونيو  منتصف 
الست  الــجــوالت  فــي  الجماهير  أمـــام  مغلقًة 
عليه  يسدل  الذي  الموسم  عمر  من  الُمتبقية 

الستار في الثاني من أغسطس الُمقبل.

 محاوالت لعودة الجماهير اإليطالية



أتاالنتا يطمئن 
على مورييل

مدرب بورنموث 
يحلم بمفاجأة

لندن- رويترز:

 يـــؤمـــن إيـــــدي هــاو 
مــــــــــدرب بــــورنــــمــــوث 
بــــأن فــريــقــه الــمــهــدد 
بـــــالـــــهـــــبـــــوط يـــمـــكـــنـــه 
تحقيق مفاجأة عندما 
ـــــحـــــل ضــــيــــفــــا عـــلـــى  ي
مــانــشــســتــر ســيــتــي في 
ــيــزي  الــــــــدوري اإلنــجــل
الــمــمــتــاز لــكــرة الــقــدم 
الكبير  وبــفــوزه  الــيــوم. 
٤-١ على ليستر سيتي، 
انـــتـــصـــار  أول  وهــــــــو 
عشر  فـــي  لــبــورنــمــوث 
مـــبـــاريـــات بـــالـــدوري، 
احتفظ فريق المدرب 
البقاء  في  باألمل  هــاو 
بــــــــــــــــدوري األضـــــــــــــواء 
على  السادس  للموسم 

التوالي.

ميالنو- أ ف ب:

الــــمــــهــــاجــــم  أكــــــــــد   
الــكــولــومــبــي ألتــاالنــتــا 
اإليــــــــطــــــــالــــــــي لــــويــــس 
مـــوريـــيـــل أنـــــه بــصــحــة 
جـــيـــدة، بــعــد خــروجــه 
مــــــن مـــســـتـــشـــفـــى فــي 
بـــرجـــامـــو أدخـــــل إلــيــه 
في  إصابة  جراء  أمس 
في  سقوطه  إثر  رأسه 

منزله.
وعــــولــــج ابـــــن الــــــ٢٩ 
عــامــا الـــذي ســجــل ١٧ 
ـــــــدوري  هــــدفــــا فـــــي ال
هــــذا الـــمـــوســـم، بــغــرز 
فــــي الـــــــرأس قـــبـــل أن 
يــســمــح لـــه بـــالـــخـــروج 
بعد  الــمــســتــشــفــى  مـــن 
نــيــلــه الـــضـــوء األخــضــر 
ـــادا إلـــــى فــحــص  ـــن اســـت
األشـــــعـــــة الــمــقــطــعــيــة 

الذي خضع له.
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شتوتجارت- د ب أ:

لكرة  األلماني  شتوتجارت  نــادي  أعلن   

معسكرا  سيقيم  أنــه  الــثــالثــاء  أمــس  الــقــدم 

استعدادا  النمساوية  كتسبويل  مدينة  فــي 

إلى  عــودتــه  يشهد  الــذي  الجديد،  للموسم 

دوري الدرجة األولى (بوندزليجا).

اعتبارا  تدريباته  شتوتجارت  ويستأنف 

ــالــث مـــن أغــســطــس، بــيــنــمــا يقيم  ــث مـــن ال

بين  ما  الفترة  خالل  النمسا  في  معسكره 

٢٢ و٢٩ أغسطس.

جائحة  ظــل  فــي  أنــه  شتوتجارت  وذكــر 

 ،(١٩ (كوفيد-  المستجد  كــورونــا  فــيــروس 

ستجرى تدريبات الفريق سواء في ألمانيا 

أو خارجها، بدون حضور مشجعين.

الدوحة- [:

على  آسيا  كــأس  نهائيات  شهدت   

من  العديد  تحقيق  تاريخها  امــتــداد 

المدربين لنجاحات كبيرة من خالل 

قـــيـــادة فــرقــهــم إلـــى الــتــتــويــج بلقب 

البطولة. وعلى امتداد تاريخ البطولة 

في  مدربا   ١٦ نجح  عاماً،   ٦٤ طــوال 

محاولة  مــع  الــبــطــولــة،  بلقب  الــفــوز 

إلى  للوصول  المدربين  مــن  العديد 

التالي  التقرير  ويــقــوم  الــكــأس.  رفــع 
لموقع االتحاد اآلسيوي لكرة القدم، 
مدربين   ١٠ أبــرز  على  الضوء  بإلقاء 
مقدمتهم  فـــي  الــبــطــولــة  شــهــدتــهــم 
مــدرب  سانشيز  فيليكس  اإلســبــانــي 
منتخبنا الوطني والفائز ببطولة آسيا 
المرشحين  قــائــمــة  وضــمــت   ٢٠١٩
حتى  عليهم  التصويت  سيتم  الــذيــن 
يوم االثنين ٢٠ يوليو الجاري، الختيار 
المدرب األفضل، بجانب سانشيز كال 

من اإليرانيين محمد رانجبار الفائز 
مهاجراين  وحشمت   ١٩٧٢ باللقب 
الزياني  خليل  والــســعــودي   ،(١٩٧٦)
ألبرتو  كارلوس  والبرازيلي   (١٩٨٤)
بــيــريــرا الــفــائــز بــالــلــقــب مــرتــيــن مع 
و١٩٨٨،   ١٩٨٠ والــســعــوديــة  الــكــويــت 
بوستيكوغلو (٢٠١٥)  إنج  واألسترالي 
 ٢٠٠٤) اليابان  مع  زيكو  والبرازيلي 
مع  تروسييه  فيليب  والــفــرنــســي   ،(
الــيــابــان ٢٠٠٠ والــبــرازيــلــي جــورفــان 

واإليطالي   ،٢٠٠٧ الــعــراق  مــع  فييرا 
 .٢٠١١ اليابان  مع  زاكيروني  البيرتو 
ــتــقــريــر إلــــى أن نــهــائــيــات  وأشــــــار ال
نجاحات  شــهــدت   ٢٠١٩ آســيــا  كـــأس 
المدرب  قيادة  تحت  للعنابي  كبيرة 
ليعود  سانشيز،  فيليكس  اإلســبــانــي 
األولى  للمرة  البطولة  بلقب  الفريق 

في تاريخه.
ففي النسخة التي شهدت مشاركة 
تاريخ  في  األولــى  للمرة  منتخباً   ٢٤

مبارياته  فــي  العنابي  فــاز  البطولة، 
الـــســـبـــع، وســـجـــل ١٩ هـــدفـــا مــقــابــل 
دخول هدف واحد فقط في مرماه، 
وذلـــك بــعــد تــألــق الــثــنــائــي مــعــز علي 
سانشيز  يقود  واآلن  عفيف.  وأكــرم 
استعدادات منتخب قطر الستضافة 
والتي   ،٢٠٢٢ العالم  كــأس  نهائيات 
ستكون المشاركة األولى للفريق في 
تقام  التي  األولــى  والمرة  النهائيات، 

فيها البطولة بالمنطقة.

سانشيز مرشح ألفضل مدرب في تاريخ آسيا
كاسترو يرفض استكمال القائمة تضم ١٠ مدربين والتصويت عليهم مستمر حتى ٢٠ الجاري

الدوري األسترالي

السيلس يربك 
نيوكاسل

قــرر  رويـــتـــرز:  ملبورن- 
ديــــيــــجــــو كــــاســــتــــرو العــــب 
بيرث  وقائد  البارز  الوسط 
موسم  إكمال  عــدم  جلوري 
ــــــدوري األســـتـــرالـــي لــكــرة  ال
الــقــدم بــســبــب «الــمــخــاطــرة 
الــصــحــيــة غــيــر الــمــقــبــولــة» 
كوفيد-١٩  جــائــحــة  وســــط 
رحلة  فــي  الــذهــاب  مفضال 

تخييم مع عائلته.

لندن- رويترز:

 قــــــــال ســــتــــيــــف بــــــروس 
مـــــدرب نــيــوكــاســل يــونــايــتــد 
جــمــال  الــــفــــريــــق  قــــائــــد  إن 
الســـيـــلـــس قـــــد يـــغـــيـــب عــن 
هوتسبير  توتنهام  مواجهة 
فــــي الـــــــــدوري اإلنـــجـــلـــيـــزي 
اليوم  الــقــدم  لــكــرة  الممتاز 

بعد تعرضه لكدمة.
وواجـــه الــمــدافــع السيلس 
ـــة بـــــالـــــســـــاق خــــالل  مـــشـــكـــل
واتــفــورد  مــن   ٢-١ الخسارة 
وعاد للفريق عقب الخسارة 

من مانشستر سيتي.
ــــــروس مــؤتــمــرا  وأبــــلــــغ ب
صــــحــــفــــيــــا: «نـــــعـــــانـــــي مــن 
خاصة  إصابتين  أو  إصــابــة 
فــــي قـــلـــب الـــــدفـــــاع أصــيــب 
يمكنه  أنه  أعتقد  وال  جمال 

المشاركة».
ويــــــحــــــتــــــل نـــــيـــــوكـــــاســـــل 

 .١٣ المركز 

شتوتجارت 
يعسكر في 

النمسا

باريس- أ ف ب: 

دخــــل الــنــيــجــيــري فــيــكــتــور أوســيــمــيــن 
مــهــاجــم لــيــل الــفــرنــســي فـــي مــفــاوضــات 
ـــولـــي اإليـــطـــالـــي  ـــاب حـــصـــريـــة مــــع نــــــادي ن
مليون   ٨١ مقابل  صفوفه  إلــى  لالنتقال 

يورو.
بيبيه  نيكوال  العاجي  عن  التخلي  فبعد 
الماضي  الموسم  اإلنجليزي  أرسنال  إلى 
بــثــمــانــيــن مــلــيــون يــــورو، يــســتــعــد الــفــريــق 
هــدفــا   ١٣ صـــاحـــب  عــقــد  لــبــيــع  الــشــمــالــي 
الذي  الفرنسي  الــدوري  في  الموسم  هــذا 
والعشرين  الثامنة  المرحلة  عند  تــوقــف 

المستجد. كورونا  فيروس  بسبب 
ونــــقــــلــــت الـــصـــحـــيـــفـــة عــــــن الـــمـــحـــيـــط 
سافر  أنــه  عاما   ٢١ البالغ  لالعب  العائلي 

مـــع رئـــيـــس الــــنــــادي جـــيـــرار لــوبــيــز إلــى 
الرياضي  المدير  للقاء  سردينيا  جزيرة 
ــابــولــي كــريــســتــيــانــو جــونــتــولــي لــبــدء  فـــي ن

الهاتف  عــلــى  تابعها  صلبة  مــفــاوضــات 
دي  أوريــــلــــيــــو  نــــابــــولــــي  ــــيــــس  رئ

الورنتيس.
الـــالعـــب  أن  وأضــــافــــت 

طـــلـــب مـــن نـــاديـــه عـــدم 
مــواصــلــة الــمــفــاوضــات 
ــــــة أخــــــــرى،  ــــــدي مــــــع أن
ثــــم أعــــــرب عــــن نــيــتــه 
االنـــتـــقـــال إلــــى نــابــولــي 
بــــــــــدال مـــــــن اخـــــتـــــيـــــار 
أو  ــــــر  ــــــت إن مــــــواطــــــنــــــه 
لــــــــيــــــــفــــــــربــــــــول بــــطــــل 

. إنجلترا

فيكتور بـ ٨١ مليون يورو
مرشح لالنتقال من ليل إلى نابولي

يـــرار لــوبــيــز إلــى
الرياضي المدير 

و جــونــتــولــي لــبــدء 
الهاتف عــلــى  ها 

دي لــــيــــو 

ب 
 

بسبب ارتدائه قميص دورتموند

برلين- أ ف ب:

 وّجه شالكه تحذيرا لالعبه الويلزي الشاب 
في  مسؤول  أفــاد  ما  بحسب  ماتوندو،  رابــي 
خلفية  على  أمس،  األلماني  القدم  كرة  نادي 
بقميص  رياضية  تمارين  يؤدي  وهو  ظهوره 

الغريم بوروسيا دورتموند.
وقــــال الــمــديــر الــريــاضــي لــشــالــكــه يــوخــن 
األلمانية  الرياضية  «ســيــد»  لوكالة  شنايدر 
الــمــرتــبــطــة بــفــرانــس بـــرس: «لــقــد أوضــحــت 
بتصرف  رأيــي  الهاتف،  عبر  ماتوندو  لرابي 

غير مدروس كهذا».
وأضـــــاف: «هـــو فـــي الــتــاســعــة عــشــرة من 
الــعــمــر، لــكــن عــلــى رغـــم ذلــــك، ال يــجــب أن 

يحصل أمر كهذا، قلنا له بوضوح إن عليه أن 
يظهر رد الفعل المناسب لسوء تصرفه على 

أرض الملعب وخارجه».

مدريد- د ب أ: 

رامــوس  سيرجيو  اعترف 
بتراجع  مدريد  ريــال  مدافع 
أداء الفريق في الشوط الثاني 
مــــن الــــمــــبــــاراة الـــتـــي انــتــهــت 
بفوزه على مضيفه غرناطة 
مــنــافــســات  خـــتـــام  فــــي   ٢-١
والثالثين  السادسة  المرحلة 
لكرة  اإلسباني  الـــدوري  من 
الـــــقـــــدم، مــــؤكــــدا أنـــــه يــجــب 
اإلصــرار  مواصلة  ريــال  على 

ــــــز  ــــــركــــــي ــــــت وال
فـــي مــبــاراتــه 
أمام  المقبلة 

فياريال.

وحـــــقـــــق ريـــــــــال مــــدريــــد 
الـــفـــوز فـــي الـــمـــبـــاراة لــيــرفــع 
رصيده في الصدارة إلى ٨٣ 

بــفــارق  متفوقا  نقطة 
أربــــــع نــــقــــاط أمــــام 
بــرشــلــونــة صــاحــب 
ـــمـــركـــز الـــثـــانـــي،  ال

جولتين  قبل  وذلك 
ــــهــــايــــة  فــــــقــــــط مـــــــــن ن

المسابقة.   
وقــــال رامـــوس 

قـــائـــد ريـــال 

نتراخى  أال  «يجب  مدريد: 
نفس  عــلــى  الــحــفــاظ  عــلــيــنــا 
الــــمــــســــتــــوى مـــــن اإلصــــــــرار 
ــــــركــــــيــــــز أمــــــــام  ــــــت وال

فياريال».

شالكه يوبخ العبه ماتوندو
راموس: ال تهاون أمام فياريال مدرب شيفيلد يتجاهل 

المربع الذهبي
لندن- رويترز: 

بعدم  فريقه  يونايتد  شيفيلد  مــدرب  وايــلــدر  كريس  طالب 
مواجهة  في  فقط  والتركيز  الذهبي  المربع  بصراع  االنشغال 

ليستر سيتي في الدوري اإلنجليزي الممتاز لكرة القدم غدا.
خلف  نــقــاط  خمس  بــفــارق  الــســابــع  الــمــركــز  شيفيلد  ويحتل 
ليستر الذي يحجز حاليا آخر المقاعد المؤهلة لدوري أبطال 

أوروبا مع تبقي ثالث مباريات.
وجمع شيفيلد عشر نقاط من آخر أربع مباريات بالفوز على 

تشيلسي وولفرهامبتون وتوتنهام بجانب التعادل مع بيرنلي.
أي  إلــى  نتطلع  «ال  افتراضيا:  صحفيا  مؤتمرا  وايلدر  وأبلغ 
بالتأكيد  باإليجابية  ونتحلى  المقبلة  الــمــبــاراة  باستثناء  شــيء 

بفضل النتائج األخيرة».
ودعـــا وايــلــدر السلطات التــخــاذ إجــــراءات أقـــوى ضــد الذين 

استهدفوا مهاجمه ديفيد ماكجولدريك بإهانات عنصرية.    

رامــوس  سيرجيو  ف 
بتراجع  مدريد  ريــال 
يق في الشوط الثاني 
مــــبــــاراة الـــتـــي انــتــهــت 
لى مضيفه غرناطة 
مــنــافــســات  خـــتـــام  ي 
والثالثين  السادسة   
ركرة  ل يني  اإلإلسببا ووريري 
 مــــؤكــــدا أنـــــه يــجــب 
اإلصــرار  مواصلة  ل

ــــــز  كــــــي
اراتــه 
أمام 

رصيده في الصدارة إلى ٨٣
بــفــارق  متفوقا  نقطة 

أربــــــع نــــقــــاط أمــــام 
بــرشــلــونــة صــاحــب 
ـــمـــركـــز الـــثـــانـــي،  ال
جولتين قبل  وذلك 

ــــهــــايــــة  فــــــقــــــط مـــــــــن ن
المسابقة.  

وقــــال رامـــوس 
قـــائـــد ريـــال 

الــــمــــســــتــــوى مـــــن اإلصــــــــرار 
ــــــركــــــيــــــز أمــــــــام  ــــــت وال

فياريال».

 نجم الغرافة يعود للمالعب بعد االعتزال
شنايدر يسير على خطى مواطنه روبن

أمستردام - رويترز:

أمس  هولندية  إعـــالم  وســائــل  ذكـــرت   

الغرافة  العب  شنايدر  ويسلي  أن  الثالثاء 

زميله  خطى  على  السير  يـــدرس  الــســابــق 

روبن  آريين  هولندا  منتخب  في  السابق 

والعودة للعب كرة القدم الموسم المقبل.  

ويبدأ شنايدر (٣٦ عاًما) التدريب في وقت 

دوس  فريق  مع  الحالي  الشهر  من  الحق 

أوتريخت،  في  للهواة  ستيختسه  هوالند 

مــمــا قـــد تـــكـــون مــقــدمــة لــعــودتــه لــنــادي 

شنايدر،  وسيحاول  أوتــريــخــت.   طفولته 

الـــذي شـــارك فــي ١٣٤ مــبــاراة دولــيــة مع 

هولندا ولعب في أياكس أمستردام وريال 

بعد  لياقته  استعادة  ميالن،  وإنتر  مدريد 

جيفري  شقيقه  وأبلغ  االعــتــزال.  من  عام 

الفني  الجهاز  أعــضــاء  أحــد  وهــو  شنايدر، 
في دوس هوالند ستيختسه، الصحفيين: 
«ويــســلــي يــرغــب فــي إنــقــاص وزنـــه وهــو 
يعطيه  ربما  ذلــك  إن  قــال  اآلن،  مشغول 
منذ  غائب  إنه  أخــرى  مرة  اللعب  فرصة 
فــتــرة ويــســلــي يــرغــب فــي تــجــربــة كيفية 
العودة للملعب بعد فترة بدون كرة قدم».  
وفــــي األســــبــــوع الـــمـــاضـــي، قــــال خــــوردي 
إنه  ألوتــريــخــت  الــريــاضــي  المدير  زاودام 
تــحــدث إلــى شنايدر حــول عــودتــه.  وأبلغ 
شنايدر  واضــًحــا،  أكــون  الصحفيين «لكي 
ألوتريخت  مهمة  فرصة  بدنًيا  الئق  وهو 
روبــن،  وأعــلــن  ملعبه».   فــي  الــكــرة  لكن 
الشهر  أيــًضــا،  عــاًمــا   ٣٦ عــمــره  يبلغ  الـــذي 
اعتزال  بعد  الــقــدم  لكرة  عــودتــه  الماضي 
استمر لمدة عام وانضم إلى نادي طفولته 

خرونينجن بعقد لموسم واحد.
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