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ناصر الخاطر الرئيس التنفيذي لكأس العالم «قطر ٢٠٢٢» يؤّكد مع بداية العد التنازلي:

مفاجآت كبيرة لجماهير المونديالمفاجآت كبيرة لجماهير المونديال
الغرافة يهّد 

«حيل» الدحيل

السّد يجتاح 
العربي بالدفع 

الرباعي

٨٨ صفحات صفحات

رئيس التحرير: عبدا� غانم البنعلي المهندي االثنين 8 ربيع اآلخر 1442هـ - 23 نوفمبر 2020م - العدد (14079)رئيس مجلس اإلدارة: عبدا� بن خليفة العطية

سـوسـيداد يتصــدر الليجـا

القدم  لكرة  اإلسباني  الــدوري  متصدر  سوسيداد  ريــال  ُكوفئ 
على مثابرته بعد أن تغّلب ١-صفر على قادش، وسجل الهدف 
ألــكــســنــدر إيـــســـاك، ليحقق انــتــصــاره الـــســـادس عــلــى الــتــوالــي في 
الُمسابقة. وبقي سوسيداد في الصدارة برصيد ٢٣ نقطة، ويحتل 

قادش المركز السادس برصيد ١٤ نقطة.

مدريد- رويترز:

المالعب المتبقية سيتم افتتاحها      المالعب المتبقية سيتم افتتاحها      
في مناسبات مهمة كما جرت العادة في مناسبات مهمة كما جرت العادة 

نبحث عن السلبيات اآلن حتىنبحث عن السلبيات اآلن حتى
 ال نراها خالل منافسات البطولة  ال نراها خالل منافسات البطولة 

كورونا  فيروس  أزمــة  لبدايات  السلبية  ــار  اآلث كل  ــدارك  ت في  نجحنا 
االحتماالت لكل  وجاهزون  اللقاحات  من  الكثير  عن  باإلعالن  االحتماالتسعداء  لكل  وجاهزون  اللقاحات  من  الكثير  عن  باإلعالن  44--55سعداء 

https://youtu.be/OTa5AlsVBYs
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ـــد «حـــــيـــــل» الـــدحـــيـــل  ـــه ــــة ي ــــراف ــــغ ال
فك عقدة ١٠ سنوات كاملة وهزمه في الدوري بثالثية نظيفة

ـــة ـــم ـــرح ـــق رصـــــاصـــــة ال ـــل ـــط ـــــن.. وعـــــــــالء ي ـــــي ـــــاع مـــــرت ـــــدف ـــــال مـــــؤيـــــد يــــتــــالعــــب ب
متابعة - صابر الغراوي:

كبيًرا  فــــوًزا  الــغــرافــة  ســجــل 
ـــا فـــــك بـــــه عـــقـــدة  ومـــســـتـــحـــًق
كاملة  سنوات   ١٠ بعد  الدحيل 
فـــوز  وآخــــــر  أول  تــــاريــــخ  مــــن 
للفهود على الفريق الدحالوي، 
ليلة  هـــزمـــه  أن  بـــعـــد  وذلــــــك 
أمــــس بــثــالثــيــة نــظــيــفــة ضمن 
منافسات الجولة السادسة من 

.QNB بطولة دوري نجوم
الــمــبــاراة الــتــي أقــيــمــت على 
مــلــعــب حــمــد الــكــبــيــر بــالــنــادي 
الـــــعـــــربـــــي شـــــهـــــدت ســـيـــطـــرة 
مــتــبــادلــة مـــن الــجــانــبــيــن على 
الـــذي  األول  ـــشـــوط  ال أحــــــداث 
بهدف  لصالحه  الغرافة  أنهاه 
نــظــيــف فـــي الــدقــيــقــة ٤١ عن 
بطريقة  حــســن  مــؤيــد  طــريــق 
الفهود  تفوق  حين  في  رائعة، 
بــشــكــل واضـــــح خــــالل الــشــوط 
الثاني الذي شهد إحراز الهدف 
الثاني عن طريق مؤيد األفضل 
فــي الــلــقــاء بــالــدقــيــقــة ٥٩، ثم 
مهرجان  عـــالء  أحــمــد  اخــتــتــم 

األهداف بالدقيقة ٨٧.

بــهــذا الــفــوز الــعــريــض انفرد 

الــغــرافــة بــالــمــركــز الــثــالــث في 

جـــدول الــتــرتــيــب بــعــد أن رفــع 

بينما  نقطة،   ١٢ إلــى  رصــيــده 

تــجــمــد رصــــد الــدحــيــل عــنــد ٩ 

نقاط في المركز الرابع.

الشوط األول

الـــمـــبـــاراة بـــــدأت قـــويـــة من 
الـــجـــانـــبـــيـــن ووضـــــحـــــت مــنــذ 
الــبــدايــة رغــبــة كـــل فــريــق في 
إحــــــــراز هـــــدف مـــبـــكـــر يــريــح 

ــتــالــي تــعــددت  ــال األعـــصـــاب وب
الـــمـــحـــاوالت الــهــجــومــيــة على 

المرميين.
وكـــــان فـــريـــق الـــدحـــيـــل هو 
األكــثــر اســـتـــحـــواًذا عــلــى الــكــرة 
فـــي وســــط الــمــلــعــب وحــــاول 
عن  الجانبين  من  اللعب  تنويع 
طــريــق رامــيــن رضــائــيــان في 
الجبهة اليمنى وسلطان بريك 
فـــي الــجــبــهــة الــيــســرى، فــضــًال 
وكريم  علي  ومعز  دودو  عن 

بوضيف من العمق.
العبو  اعتمد  المقابل  وفــي 
الغرافة على التمركز الدفاعي 
مع  ملعبهم  وسط  في  السليم 
السريعة  الهجمات  عن  البحث 

الــتــي قـــادهـــا مــــؤد حــســن من 
من  الــيــهــرى  وعــثــمــان  اليمين 
الــيــســار، فــضــًال عــن الــســرعــات 
الكبيرة ألحمد عالء من العمق 
ومـــن خــلــفــه عــــدالن قــديــروه 

وسفيان هني.
ورغم الحماس الكبير الذي 
أدى به العبو الفريقين خالل 
معظم فترات الشوط األول إال 
غابت  الحقيقية  الخطورة  أن 
بعض  باستثناء  المرميين  عن 
الدحيل  فريق  من  التسديدات 
والتي تصدى لها صالح زكريا 

حارس الغرافة ببراعة.
انطالقات  من  واحــدة  وفي 
مــــؤيــــد حــــســــن مـــــن الــجــبــهــة 

اليمنى نجح في مراوغة أكثر 
منطقة  واقــتــحــم  العــــب  مـــن 
الـــجـــزاء قــبــل أن يــســدد الــكــرة 
جـــمـــيـــلـــة عـــلـــى يــــســــار مــحــمــد 
الــبــكــري مــحــرًزا أول أهـــداف 
الــمــبــاراة بــطــريــقــة رائــعــة في 

الدقيقة ٤١.
بــعــد  الـــدحـــيـــل  ضـــغـــط  زاد 
هــــذا الـــهـــدف وتـــراجـــعـــت كل 
لتضييق  الغرفاوية  الخطوط 
ــــمــــســــاحــــات أمـــــــــام العـــبـــي  ال
في  فشلوا  وبالتالي  الدحيل، 
إلى  للوصول  ثغرة  أي  إيجاد 
مـــرمـــى صــــالح زكــــريــــا حــتــى 
صافرته  المباراة  حكم  أطلق 
األول  الـــشـــوط  نــهــايــة  ــا  ــنً ــعــل ُم

نظيف. بهدف  الغرافة  بتقدم 

الشوط الثاني

ســــجــــل الــــدحــــيــــل حــــضــــوًرا 

الثاني  الشوط  مطلع  قوة  أكثر 

وضـــاعـــف مـــن ضــغــطــه ومــن 

الغرافة  مــرمــى  على  هجومه 

امتصاص  العبوه  حــاول  الــذي 

الــحــمــاس الــكــبــيــر مـــن العــبــي 

الـــدحـــيـــل مــــن خــــــالل تــهــدئــة 

اللعب.
وكـــان صــالح زكــريــا حــارس 
الـــغـــرافـــة هــــو بـــطـــل الـــدقـــائـــق 
عندما  الشوط  هذا  من  األولــى 
أنقذ فرصة هدف محقق من 
مــعــز عــلــي بــعــد تــســديــدة قوية 

من داخل منطقة الجزاء فضًال 
فرصة  من  ألكثر  تصديه  عن 

أخرى لرامين ومونتاري.
ــــفــــهــــود بـــخـــطـــورة  شــــعــــر ال
هـــجـــمـــات الــــدحــــيــــل وعـــــــادوا 
لـــرحـــلـــة الـــبـــحـــث عــــن مــرمــى 
رأسية  المهدي  ولعب  الدحيل 
قــــويــــة تــــصــــدى لـــهـــا الـــبـــكـــري 
في  حسن  مؤيد  نجح  وبعدها 
لفريقه  الثاني  الــهــدف  إضــافــة 
مــن  ــــكــــرة  ال اســـتـــلـــم  أن  بـــعـــد 
الــجــبــهــة الــيــمــنــى وانــطــلــق بها 
يمين  على  قوية  الكرة  وســدد 
الهدف  محرًزا  البكري  محمد 

الثاني في الدقيقة ٥٩.

بعد الهدف الثاني زاد حماس 

اللموشي  صبري  ولجأ  الفهود 

إلجـــــراء الــتــغــيــيــرات بــحــثًــا عن 

تــنــشــيــط خـــط هـــجـــوم فــريــقــه 

الدفاعي  التركيز  بقي  ولــكــن 

لــفــريــق الـــغـــرافـــة عــائــًقــا أمـــام 

صالح  لمرمى  الدحيل  وصــول 

ــا الــــذي تــألــق بــــدوره في  زكــري

التصدي للعديد من الكرات.
تسلل اإلحباط لنفوس العبي 
الــدحــيــل فــي الــدقــائــق األخــيــرة 
فـــــي ظـــــل الــــتــــفــــوق الـــمـــيـــدانـــي 
الـــواضـــح لــلــغــرافــة حــتــى أطلق 
أحــمــد عــالء رصــاصــة الرحمة 
في الدقيقة ٨٧ بالهدف الثالث 
الــــذي أحــــرزه بــطــريــقــة رائــعــة 
يوسف  عــرضــيــة  تسلم  عــنــدمــا 
وانفرد  وراوغ  بالصدر  مفتاح 
ووضـــــع الـــكـــرة جــمــيــلــة داخـــل 
بفوز  الــمــبــاراة  لتنتهي  الشباك 
غرفاوي كبير ومستحق بثالثة 

أهداف نظيفة.

الدحيل والغرافة الفريقان

األحد ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٠ التاريخ

حمد الكبير بالنادي العربي المكان

دوري نجوم QNBالمناسبة

السادسةالجولة

٣- صفر للغرافة نتيجة المباراة

١- صفر الشوط األول

مؤيد حسن د٤١ و٥٩ وأحمد عالء د٨٧ األهداف
للغرافة 

الحكام
عبداهللا العذبة وخالد عايد وفيصل اليافعي 

والرابع خالد نابت ومقيم الحكام عبداهللا 
البلوشي ومراقب المباراة عبداهللا األنصاري

محمد عياش من الدحيل اإلنذارات

ال يوجد ضربات الجزاء

ال يوجدالطرد

المرمى)  (حــراســة  البكري  محمد  للدحيل:  لعب   •
ـــد مــحــمــد ٥٩)  ـــويـــز مـــارتـــن (خـــال ومــحــمــد عـــيـــاش ول
وأدميلسون ورامين رضائيان وكريم بوضيف وعبداهللا 
األحــــــرق (إســـمـــاعـــيـــل مــحــمــد ٦٨) وســـلـــطـــان الــبــريــك 
(عبدالرحمن محمد ٦٨) والمعز علي ومحمد مونتاري 

(لطفي ماجر ٨٢) ودودو.
• ولــعــب لــلــغــرافــة: صــالح زكــريــا (حــراســة المرمى) 
والمهدي علي ومؤيد حسن (أحمد الجانحي ٨٨) ويوسف 
مفتاح وجاتشول كو وعثمان اليهري وأحمد عالء (عمرو 
وهمام  قــديــوره  وعـــدالن  مورينو  وهيكتور   (٩٠ ســراج 

األمين (تميم المهيزع ٩٠) وسفيان هني.

الــريــــــان ينـــتـــزع نقــــــاط الخــــريطيـــات
تفوق بثنائية ورفع رصيده إلى ١٠ نقاط

بطاقة المباراة

تشكيلتا الفريقين

تشكيلتا الفريقين

بطاقة المباراة

الريان والخريطياتالمباراة

التاريخ    األحد ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٠

استاد الخورالمكان    

دوري نجوم QNBالمناسبة    

السادسةالجولة    

٢-٠ للريانالنتيجة

١-٠ للريانالشوط األول

عبدالعزيز حاتم في الدقيقة ٤٤ ويوهان األهداف
بولي في الدقيقة ٦٩ من ركلة جزاء

محمد جمعة ودامي تراوري وشجاع زاده اإلنذارات
وفرانك كوم من الريان

محمد شعبان العب الخريطيات الدقيقة ٦٨الطرد

واحدة للريان سجلها بولي في الدقيقة ٦٨ضربات الجزاء

الحكام

محمد أحمد المزيد حكم ساحة وطالب سالم 
المري «مساعد أول» وجمعة محمد البورشيد 
«مساعد ثاني» وحمد السبيعي «حكم رابع» 

وجاسم محمد الهيل مقّيم الحكام.

لــعــب لــلــريــان: فــهــد يــونــس (حــراســة الــمــرمــى) وشــجــاع 
حاتم (علي  وعبدالعزيز  تراوري  ودامي  كوم  وفرنك  زاده 
د  عــوض  (مــوفــق  الــحــرازي  وعبدالرحمن  د٧٥)  فــريــدون 
٥٦) ونايف عبدالرحيم (خالد مفتاح د٧٥)، ومحمد جمعة 

ويوهان بولي وأحمد عبدالمقصود وجابريل ميركادو. 
المرمى)  (حــراســة  الليثي  شــهــاب  للخريطيات:  ولــعــب 
والحاج محمد (سياف الكربي د٧٩)  وعمر ساكو ومحمد 
عثمان (خلدون إسماعيل د٨٣) والمهدي الخماسي ورشيد 
تيبركانين ومحمود سعد ومحمد شعبان وبزمان منتظري 

وعبدالمجيد عناد ومنساه ايفان (سعود فرحان د٦٧).

الريان يدعم  براهيمي
حـــرص العــبــو الـــريـــان عــلــى تــوصــيــل رســالــة دعــم 
صفوف  في  المحترف  براهيمي  ياسين  للجزائري 
أمام  أمــس  الفريق  مــبــاراة  عن  تغيب  والــذي  الفريق 
حيث  كورونا،  بفيروس  إصابته  بسبب  الخريطيات 
براهيمي  عليه  مــكــتــوبًــا  قميًصا  الــريــان  العــبــو  رفـــع 
بولي  يوهان  أيًضا  حرص  كما  المباراة،  انطالق  قبل 
له  التحية  توجيه  على  الفريق  صفوف  في  المحترف 
من  المباراة  في  للريان  الثاني  الهدف  تسجيله  عقب 

ركلة جزاء.

متابعة - حسام نبوي: 

حــقــق فـــريـــق الــــريــــان الـــفـــوز على 
في  رد  دون  بــهــدفــيــن  الــخــريــطــيــات 
مساء  بينهما،  أُقــيــمــت  الــتــي  الــمــبــاراة 
ــــخــــور ضــمــن  ــــاد ال أمـــــــس، عـــلـــى اســــت
مــبــاريــات الــجــولــة الــســادســة لــلــدوري 
لـــيـــرتـــفـــع رصــــيــــد الـــرهـــيـــب إلـــــى ١٠ 
ــــع فــي  ــــراب نـــقـــاط مـــحـــتـــًال الـــمـــركـــز ال
رصيد  يتجمد  بينما  الترتيب  جــدول 
المركز  في  نقاط  عند ٦  الخريطيات 
التاسع، سجل هدفي اللقاء عبدالعزيز 
بولي  ويــوهــان   ٤٤ الدقيقة  في  حاتم 

في الدقيقة ٦٩ من ركلة جزاء.
األداء  فــي  بتحفظ  الــمــبــاراة  بـــدأت 
من كال الفريقين، وانحصر اللعب في 
فقط  التمرير  على  الملعب  منتصف 
هجومية  مــحــاوالت  أي  وجـــود  دون 
أولى  وكانت  تقريبًا  ساعة  ربــع  لمدة 
الــهــجــمــات عـــن طــريــق يـــوهـــان بــولــي 
في الدقيقة ١٤ عندما استلم تمريرة 

رائعة من عبد العزيز حاتم جعلته في 
مواجهة مرمى الخريطيات إال أنه كان 
في  الخريطيات  نجح  بعدها  متسلًال، 
الدقيقة  في  التقدم  هــدف  يسجل  أن 
١٨ عن طريق رشيد تيبركانين الذي 
سجله بطريقة رائعة للغاية بتصويبة 
متقنة سكنت الشباك إال أن الحكم عاد 
للريان  خطأ  ليحتسب  الفيديو  لتقنية 
ليقوم  رشيد  إلى  الكرة  تصل  أن  قبل 
واستمرت  الهدف،  بإلغاء  اللقاء  حكم 
الــنــديــة مــن كــال الفريقين مــع وجــود 
بعض المحاوالت الهجومية البسيطة 
للغاية، حتى الدقيقة ٤٤ عندما انطلق 
ولعب  اليمنى  الــجــهــة  مــن  مــيــركــادو 
كرة عرضية قابلها عبد العزيز حاتم 
ُمسجًال  الشباك  سكنت  رأس  بضربة 
الشوط  لينتهي  للريان،  التقدم  هدف 
األول بتقدم الرهيب بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني زاد نسق المباراة 
وظــهــر الـــريـــان بــمــســتــوى أفــضــل عن 
محاوالته  مــن  وكــثــف  األول  الــشــوط 

الهجومية من خالل التنوع في اللعب 
سواء من على األطراف أو العمق، في 
حين اعتمد الخريطيات على التأمين 
الـــدفـــاعـــي والـــلـــعـــب عــلــى الــهــجــمــات 
الـــمـــرتـــدة الــســريــعــة، وأســـفـــر ضغط 
الريان عن تسجيل الهدف الثاني في 
بولي  يوهان  طريق  عن   ٦٩ الدقيقة 
اللقاء  حكم  احتسبها  جــزاء  ركلة  من 
على الخريطيات إلبعاد محمد شعبان 
حارس الفريق لتسديدة البديل موفق 
عـــوض بــيــده داخــــل مــنــطــقــة الــجــزاء 
بالبطاقة  لــلــطــرد  شــعــبــان  لــيــتــعــرض 
الحمراء مباشرة ويكلف فريقه هدًفا 
وخـــســـارة مــجــهــوده فــيــمــا تــبــقــى من 
الــعــددي  النقص  ورغـــم  الــلــقــاء.  عمر 
جــرأتــه  مــن  زاد  الــخــريــطــيــات  أن  إال 
من  األخــيــرة  الدقائق  فــي  الهجومية 
النتيجة  تعديل  أمــل  على  اللقاء  عمر 
ذلــك  تحقيق  مــن  يتمكن  لــم  أنـــه  إال 
بهدفين  الــريــان  بفوز  اللقاء  لينتهي 

دون رد.
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الســد يجــتاح العـــربي بقـــوة الدفــع الربــاعـي 
أنجز المهمة السادسة بنجاح واستعاد صدارة الدوري

متابعة - رجائي فتحي: 

كبيًرا  انــتــصــاًرا  الــســد  فــريــق  حقق 
وعــريــًضــا عــلــى الــعــربــي بــنــتــيــجــة ٤ 
مساء  أُقيمت،  التي  المباراة  في   ١-

أمـــــس، عــلــى مــلــعــب حــمــد الــكــبــيــر 
بالنادي العربي وانتهى الشوط األول 

منها بثنائية نظيفة.
بونجاح  بغداد  السد  أهداف  سجل 
وكـــــــــــازورال وعـــبـــدالـــكـــريـــم حــســن 
ــــجــــو تــابــاتــا وســـجـــل هــدف  ورودري
وبهذه  غــونــارســون..  آرون  الــعــربــي 
النتيجة رفــع الــســد رصــيــده إلــى ١٦ 
نــقــطــة صــعــد بــهــا إلـــى قــمــة جـــدول 
األهلي..  عن  نقطة  بفارق  الترتيب 
نقاط   ٥ عند  العربي  رصيد  وتجمد 

في المركز العاشر.
ـــتـــصـــار وكــــان  اســـتـــحـــق الـــســـد االن
األفـــــضـــــل فـــــي الــــلــــقــــاء عـــلـــى مـــــدار 
الشوطين وسيطر على األداء وسجل 
رباعية وأهدر العديد من الفرص.. 
وفي المقابل لم يقدم فريق األحالم 
الــعــربــاوي مــا هــو منتظر مــنــه في 

هذه المباراة.
مــتــمــيــًزا  أداًء  الــســد  فــريــق  قــــّدم 
خالل الشوط األول واكتفى بتسجيل 
العارضة  لــه  وردت  خالله  هدفين 
ــــك أنــــقــــذ الــــحــــارس  هـــــدًفـــــا، وكــــذل
مـــحـــمـــود أبـــــو نـــــدى فــرصــتــيــن وال 
أخــطــر وكــذلــك الــدفــاع أخـــرج أكثر 

من فرصة خطيرة خالله.
خــالل  األداء  عــلــى  الــســد  ســيــطــر 
ــــطــــرف  هـــــــذا الــــــشــــــوط وكـــــــــان ال
األفــــضــــل وتـــــواجـــــد فــــي مــنــطــقــة 
المقابل  وفي  كثيًرا  العربي  جزاء 
الــســد  جـــزاء  مــنــطــقــة  الــعــربــي  زار 
خــطــورة  وشــكــل  قليلة  كــرات  فــي 
فـــي كــرتــيــن أنــقــذهــمــا الـــحـــارس 

برشم. مشعل 

هدف للزعيم
لجس  فــتــرات  أي  هناك  تكن  لــم 

النبض نجح السد في التقدم بصورة 
عند  األول  الــهــدف  وســجــل  سريعة 

ـــ ١٢، عــن طــريــق بــغــداد  الــدقــيــقــة الـــ
بـــونـــجـــاح الــــــذي اســتــقــبــل عــرضــيــة 
مــن عــبــدالــكــريــم حــســن مــن الجهة 
الــــيــــســــرى انــــقــــض عــلــيــهــا وحــــــاول 
الـــحـــارس أبـــونـــدى إخــراجــهــا ولكن 
الـــكـــرة اصـــطـــدمـــت بـــيـــده ودخــلــت 

المرمى.
وبــعــد الــهــدف ســـدد عــبــدالــكــريــم 
أبوندى  وأخرجها  قوية  كرة  حسن 

بصعوبة ركنيًة.
وكانت أول فرصة للعربي بعد ١٧ 
دقيقة عندما مرر سباستيان سوريا 
اصطدمت  اليمنى  الجهة  مــن  كــرة 
في «ركبة « أحمد فتحي وخرجت 
ورد  للمرمى  مــواجــه  وهــو  ضعيفة 
الهيدوس بتسديدة قوية من الجهة 

اليمنى أخرجها أبوندى بصعوبة.
هدف  يسجل  أن  العربي  وحــاول 
رأس  ضربة  برشم  وأنــقــذ  الــتــعــادل 
مواجه  وهــو  ســوريــا  سباستيان  مــن 

للمرمى لتضيع فرصة التعديل.
كازورال يسجل

وشهدت الدقيقة ٣٠ تسجيل السد 
لــلــهــدف الــثــانــي عــن طــريــق سانتي 
كـــــازورال مـــن كـــرة عــرضــيــة لعبها 
ووصلت  اليمنى  الجهة  مــن  بــيــدرو 
إلــــى كـــــــازورال لــعــبــهــا مـــبـــاشـــرة في 
إخراجها  نــدى  أبــو  وحــاول  المرمى 
مثل الهدف األول ومرت من تحت 

يده ليتقدم السد بثنائية.
العربي  على  بــقــوة  الــســد  وضــغــط 
يسجله  أن  وكـــاد  الــثــالــث  عــن  بــحــثًــا 
الــهــيــدوس ولــكــن كــرتــه الــتــي لعبها 
«لــــوب» اصــطــدمــت بــالــعــارضــة ثم 
فرصة أخرى له وهو منفرد تماًما 
مرماه  خـــارج  والــحــارس  بالمرمى 
العربي  مدافع  قدم  في  كرة  وسدد 
الدقيقة  في  الفرص  أخطر  لتضيع 
األخـــيـــرة مـــن الـــشـــوط الــــذي انتهى 

بثنائية سداوية مستحقة.
إثارة كبيرة

كبيرة  إثارة  الثاني  الشوط  وحمل 
وحاول العربي العودة فيه وتصدى 
فتحي  أحــمــد  مــن  لتسديدة  الــقــائــم 
الــســد  عــلــيــه  ورد   ٥٨ الــدقــيــقــة  فـــي 
عن  الثالث  الهدف  بتسجيل  سريًعا 
كرة  فــي  حسن  عبدالكريم  طــريــق 
تبادل فيها التمرير مع أكرم عفيف 
وانـــفـــرد ولــعــبــهــا «لـــــوب» مـــن فــوق 

الحارس لتصبح النتيجة ٣-٠.
الرابع  الهدف  بتسجيل  السد  ورد 
من ضربة حرة مباشرة عن طريق 
تــابــاتــا الــــذي لــعــبــهــا قــويــة مـــن فــوق 
لتصبح  الحارس  يمين  على  الحائط 

النتيجة ٤-١ في الدقيقة ٨١.

 بطاقة المباراة

تشكيلتا الفريقين

العربي والسد الفريقان

األحد ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٠التاريخ

حمد الكبير بالنادي العربيالمكان

دوري نجوم QNBالمناسبة

السادسةالجولة

٤-١ للسد النتيجة

٢-٠ للسد الشوط األول

بغداد بونجاح ق ١٢ وسانتي كازورال ق ٣٠ األهداف
وعبدالكريم حسن ق ٦١ وتاباتا ق ٨١ (السد) 

وآرون غونارسون ق ٧٤ (العربي) 

ال يوجد ضربات الجزاء

إبراهيم كال وأحمد فتحي وجاسر يحيى اإلنذارات
وعبدالعزيز األنصاري وسباستيان سوريا (العربي).. 
ومحمد وعد وطارق سلمان وأكرم عفيف (السد) 

ال يوجد الطرد

مشاري الشمري وفيصل عيد وماجد هديرس الحكام
والحكم الرابع يوسف الشرشني ومقّيم الحكام 
مولي حسين ومراقب المباراة أحمد العدساني.

المنتظر يـــقـــدم  ـــم  ل و«األحــــــــالم»  ونـــتـــيـــجـــًة..  ــا  ــبً ــع ل ـــاراة  ـــب ـــم ال ــى  ــل ع ــطــر  ســي ـــم»  ـــي ـــزع «ال

• لعب للعربي: محمود أبو ندى (حراسة المرمى) ومارك 
فتحي  وأحمد  معرفي  وعبداهللا  سيار  بدر  ومحمد  مونييسا 
 (٨٠ ق  أبوتريكة  (أحمد  سوريا  وسباستيان  المالكي  وخليفة 
غونارسون  وآرون   (٩٠ ق  البدر  (محمد  كال  ناصر  وإبراهيم 
(عبدالرحمن  األنــصــاري  وعبدالعزيز   (٩٠ ق  عصام  (محمد 

عناد ق ٧١) وجاسر يحيى.
وبــيــدرو  مشعل بــرشــم (حــراســة الــمــرمــى)  للسد:  • ولــعــب 
وطــارق   (٦١ ق  خضر  (مصعب  حسن  وعبدالكريم  ميجيل 
سلمان ومحمد وعد (رودريجو تاباتا ق ٦١) وحسن الهيدوس 
(يوسف عبدالرزاق ق ٧٢) وبغداد بونجاح وجيليرمي توريس 
وسانتي كازورال وخوخي بوعالم (أحمد سهيل ق ٧٢) وأكرم 

عفيف (هاشم علي ق ٨٣).

تراجع كبير

العربي لعب بمحترفين

حضور جماهيري 
بإجراءات احترازية

شهدت مباراة األمس تراجًعا كبيًرا من جانب العبي العربي 
لمنطقة وسط ملعبهم على غير ما هو متوقع قبل اللقاء بأن 
وبين  ملعبه  على  يلعب  وهــو  السيما  بالهجوم  العربي  يبادر 
جماهيره وكذلك تضم تشكيلته ٣ العبين في الخط األمامي 
وسباستيان  كال  ناصر  وإبراهيم  األنصاري  عبدالعزيز  وهم 

سوريا،
وبـــمـــعـــاونـــة مــــن العـــبـــي الــــوســــط أحـــمـــد فــتــحــي وآرون 
غـــونـــارســـون، ولــكــن الــفــريــق لــم يــظــهــر الــبــصــمــة الهجومية 

المطلوبة في هذه المباراة الصعبة والمهمة.

شهدت مباراة األمس بين السد والعربي لعب فريق العربي 
وآرون  الــدفــاع  فــي  مونييسا  مــارك  وهما  فقط  بمحترفين 

غونارسون في الوسط.
الذي  الحرباوي  حمدي  الثالثي  الفريق  تشكيلة  عن  وغاب 
أصيب قبل المباراة ومهدي ترابي المصاب منذ مباراة كأس 
أجــرى  الـــذي  مــحــمــدي  ومـــهـــرداد  السيلية  أمـــام   Ooredoo

جراحة ويغيب لفترة من الوقت.
وتأثر العربي بهذه الغيابات المهمة والمؤثرة في تشكيلته 
لعبًا  السد  عليه  سيطر  الذي  اللقاء  خالل  واضًحا  ذلك  وظهر 

ونتيجًة.

شهدت مباراة األمس بين العربي والسد حضوًرا جماهيريًا 
وفــًقــا لــمــا هــو مــحــدد مــن قــبــل مــؤســســة دوري نــجــوم قطر 
حسب البروتوكول الصحي ووضح تأثر جماهير العربي بأداء 
العربي  مع  يلتقي  سوف  السد  أن  السيما  المباراة  في  فريقها 
ديسمبر  فــي  األمــيــر  سمو  كــأس  لبطولة  الحلم  النهائي  فــي 
المقبل وهو ما أحدث نوًعا من القلق عند العرباوية قبل هذا 

النهائي الغالي.

عـــّبـــر اإلســـبـــانـــي تــشــافــي هــيــرنــانــديــز مـــدرب 
بالفوز  سعادته  عن  السد  بنادي  الكروي  الفريق 
الكبير الذي حققه فريقه بنتيجة ٤-١ على فريق 
النجوم  لــدوري  السادسة  الجولة  ضمن  العربي، 

والعودة من جديد لصدارة ترتيب الدوري.
النادي  لموقع  تصريحاته  في  تشافي  وتحدث 
في  جــيــدة  مــبــاراة  قدمنا  قــائــًال:  الــمــبــاراة  عقب 
باإلمكان  وكان  ممتازة  بطريقة  لعبنا  الديربي، 
بهذه  نستمر  أن  ويــجــب  أكــثــر  أهــــداف  تسجيل 

الطريقة السيما ونحن نعيش لحظات ممتازة.
واســتــكــمــل الـــمـــدرب اإلســبــانــي حــديــثــه قــائــًال: 
جميع الالعبين كانوا على قدر المسؤولية وقدموا 
مهمة  نقاط   ٣ حصدنا  رائـــع،  مــن  أكثر  مستوى 
العديد  وأضعنا  جيدة  بطريقة  يدافع  فريق  أمام 

من الفرص.
وأتم تشافي حديثه قائًال: كل الالعبين مهمون 
بالفوز  جــًدا  سعيٌد  وأنــا  الفريق،  في  لنا  بالنسبة 

والعودة لصدارة الدوري.

محترفان على 
دكة السد

شــهــدت مــبــاراة األمـــس جلوس 
الثنائي الكوري الجنوبي في فريق 
السد نام تاي هي، وو يونج جونج 
اللقاء  بداية  من  البدالء  دكة  على 
وقد يكون ذلك رغبة من المدرب 
لتواجدهما  الــالعــبــيــن  إراحــــة  فــي 
مع  لعب  الــذي  كوريا  منتخب  مع 
منتخبنا وديًا في النمسا وفاز على 
االســتــفــادة  وكــذلــك   ٢-١ الــعــنــابــي 
منهم في الشوط الثاني من اللقاء 

على حسب ظروف المباراة.

تشافي هيرنانديز: سعيد 
باالنتصار والعودة للصدارة

عبدالكريم حسن: فزنا بأقل مجهود
العب  حسن  عبدالكريم  أّكـــد 
حــقــق  فـــريـــقـــه  أن  الـــســـد  فـــريـــق 
الــــفــــوز بــــأقــــل مـــجـــهـــود وقــــــال: 
التي  بالصعوبة  تكن  لم  المباراة 
ال تــســاعــد الـــســـد عــلــى الـــفـــوز بل 
مجهود  بــأقــل  االنــتــصــار  حققنا 
وعاد الفريق من خاللها لصدارة 

الترتيب.
وأضـــــــــاف: العـــبـــو الــمــنــتــخــب 
صعوبة  يــجــدوا  ولـــم  مــجــهــدون 
بصورة  وأدوا  الــمــبــاراة  لعب  فــي 
أمر  وهــذا  الــفــوز  وحققوا  جيدة 
مهم جًدا بالنسبة لنا وأتمنى أن 

نواصل بنفس األداء والنتائج.
مؤشر  المباراة  هذه  أن  وعن 
أمــام  األمــيــر  سمو  كــأس  لنهائي 
الكؤوس  مباريات  قــال:  العربي 
«غــيــر» عــن الــــدوري وال يمكن 

القياس عليها.

محمد بدر سيار:
السد سيطر 
على اللقاء

أّكــــد مــحــمــد بـــدر ســيــار العـــب الــعــربــي أن 

حاولنا  وقــال:  اللقاء  على  سيطر  السد  فريق 

مع  اللقاء  فــي  السد  فريق  خــطــورة  نوقف  أن 

فريقنا  صــفــوف  فــي  الكبير  الــعــددي  النقص 

ولكن لم ننجح في ذلك.

وأضــــاف: فــي الــشــوط األول أديــنــا نــوًعــا ما 

الهجومي  األداء  ينقصنا  كــان  ولــكــن  دفــاعــًيــا 

الـــفـــعـــال وحـــاولـــنـــا أن نـــقـــدم األفـــضـــل وفــي 

من  الفرص  بعض  على  حصلنا  الثاني  الشوط 

الهجمات المرتدة ونجحنا في تسجيل هدف 

وأهدرنا بعض الفرص.

المباراة  هــذه  أن  إلــى  العربي  العــب  وأشــار 

في  المقبلة  المباريات  في  عليها  البناء  يمكن 

الدوري، وكذلك نهائي كأس سمو األمير بعد 

أن تكتمل صفوف الفريق.
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البطوالت الكبرى أفضل اختبار لمنشآتنا الرياضية
ناصر الخاطر الرئيس التنفيذي لبطولة كأس العالم «قطر ٢٠٢٢» يؤكد مع بداية العد التنازلي:

الدوحة - [: 

أعـــــــــرب نـــــاصـــــر الـــخـــاطـــر 
الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي لــبــطــولــة 
كأس العالم «قطر ٢٠٢٢» عن 
ارتياحه الكبير لسير العمل في 
مشيًرا  الــعــالــم،  كــأس  منشآت 
تسير  الــعــمــل  وتـــيـــرة  أن  إلــــى 
وفـــق الـــجـــدول الــــذي حــددتــه 
اللجنة العليا للمشاريع واإلرث 
أي  وبـــدون  طويلة  فترة  منذ 
تــأخــيــر رغــــم كـــل الــمــعــوقــات 
وعلى  العمل  فرق  تواجه  التي 

رأسها بالطبع جائحة كورونا.
جـــــــاء ذلـــــــك خـــــــالل الـــلـــقـــاء 
الــخــاص الـــذي أجـــراه برنامج 
«هـــــذا الـــمـــســـاء» عــلــى شــاشــة 

قنوات 
لــيــلــة   beIN SPORTS
يقدمه  والـــــذي  األول،  أمـــس 
المذيع هشام الخلصي، وذلك 
اإلعالميين  من  عدد  بحضور 
الــــعــــرب يــتــقــدمــهــم الــزمــيــل 
صــــابــــر الــــــغــــــراوي الــصــحــفــي 
بـ[ وعبدالكريم الشمالي 
المولدي  وفتحي  الكويت  من 

من تونس.
جميع  عــلــى  الــخــاطــر  ورد 
االســـتـــفـــســـارات الـــتـــي طــرحــهــا 
الــخــلــصــي مـــع ضــيــوفــه والــتــي 
القطري  الــعــام  الــــرأي  شغلت 
والــعــربــي بــل والــعــالــمــي خالل 
مع  تتزامن  التي  الفترة  هــذه 
الستضافة  التنازلي  العد  بــدء 
المونديال بعد أن بقي أقل من 
عامين على االنطالقة األولى.

دراية كاملة للطواقم الكبيرة 

في  األول  الــمــحــور  وتــعــلــق 
وهو  األهــم  الملف  حول  اللقاء 
قال  حيث  بالمالعب،  الخاص 
المالعب  تجهيز  إن  الــخــاطــر 
األمور  أكثر  من  واستخدامها 
بطولة  أي  تنظيم  في  المهمة 
وجـــود  بــســبــب  مـــبـــاراة  أي  أو 
هذه  في  تعمل  كبيرة  طواقم 
المالعب ويجب أن تكون على 

دراية كاملة بعملها.
وأضاف: البطوالت الكبيرة 
هي التي تختبر هذه المالعب 
والمنشآت  التحضيرات  وتلك 
الــتــي تـــم تــجــهــيــزهــا واألفـــــراد 
التي تعمل في هذه المنشآت، 
ــعــالــم  فــبــطــولــة مـــثـــل كـــــأس ال
في  والــمــقــبــلــة   ٢٠١٩ لــألنــديــة 
 ٢٠١٩ الــخــلــيــج  وكــــأس   ٢٠٢١
وكــــــــأس الــــــعــــــرب، كـــــل هــــذه 
الـــبـــطـــوالت تــشــكــل مــحــطــات 

مــهــمــة فـــي االســـتـــعـــداد لــكــأس 
العالم.

وتـــابـــع: نــشــعــر بــرضــا كبير 
من  الكبير  الــعــدد  بــخــصــوص 
الــمــبــاريــات الــتــي أقــيــمــت على 
حتى  الــمــونــديــالــيــة  الــمــالعــب 
اآلن سواء استاد خليفة الدولي 
المونديالي  الجنوب  ملعب  أو 
التعليمية  الــمــديــنــة  اســتــاد  أو 
مباراة   ١٠٠ على  زادت  والتي 
هــنــاك  وبــالــطــبــع  اآلن،  حــتــى 
ونحن  أمامنا،  تظهر  سلبيات 
كل  فــي  السلبيات  عــن  نبحث 
التجارب التي خضناها في كل 
عليها  نتعرف  ألنــنــا  الــمــالعــب 
وقـــت  فــــي  ونـــتـــداركـــهـــا  اآلن 
مبكر أفضل من أن نراها في 

كأس العالم.

في  الخاطر  ناصر  وتطرق 

حــواره إلى اإلعــالن عن إقامة 

بين  األمــيــر  سمو  كــأس  نهائي 

الـــســـد والـــعـــربـــي عـــلـــى اســـتـــاد 

الــــــريــــــان، وقـــــــال إنــــــه جـــرت 

االســتــادات  نفتتح  أنــنــا  ــعــادة  ال

المختلفة في مناسبات معينة 

بقية  افتتاح  سيتم  اهللا  وبــإذن 

أخرى  مناسبات  في  المالعب 

ســـــواء كــــأس ســمــو األمـــيـــر أو 

بطوالت أخرى.

أزمة كورونا 

وفــتــحــت أســـــرة الــبــرنــامــج 

موضوع أزمة فيروس كورونا 

العالمية مع الخاطر من خالل 

أكد  والتي  األسئلة  من  العديد 
العليا  اللجنة  أن  خــاللــهــا  مــن 
حتى  تسير  واإلرث  للمشاريع 
الــزمــنــي  الـــجـــدول  وفــــق  اآلن 

الموضوع مسبًقا.
وأضــاف: ربما حدث بعض 
التأثير في بداية األزمة ولكننا 
نــجــحــنــا ســـريـــًعـــا فــــي تـــــدارك 
الــمــوقــف مــرة أخـــرى وكسبنا 
الـــوقـــت مــــرة ثــانــيــة وســــارت 
االســـتـــعـــدادات بــعــد ذلـــك وفــق 
الــــجــــدول الـــزمـــنـــي وبــالــتــالــي 
فإنني أؤكد أن جميع المالعب 
ســـيـــتـــم افـــتـــتـــاحـــهـــا فــــي نــفــس 
المواعيد التي تم اإلعالن عنها 

منذ البداية.
وواصل حديثه قائًال: بدون 

العمال ما كنا وصلنا إلى هذه 
وبالتالي  المتقدمة  الــمــراحــل 
فإننا نقدم لهم خالص الشكر 
والــــتــــقــــديــــر، وأيـــــًضـــــا الــشــكــر 
مـــوصـــول إلـــى جــمــيــع الـــكـــوادر 
الطبية التي تعمل في الصفوف 
كل  تخطي  أجل  من  األمامية 
بسبب  واجهتنا  التي  العقبات 

جائحة كورونا. 
وتـــــــــابـــــــــع: قـــــطـــــر وفـــــــرت 
الـــحـــمـــايـــة الـــكـــامـــلـــة لــعــمــال 
إجراءات  وضع  وتم  المونديال 
الرعاية  مع  مبكرة  احترازية 
الـــطـــبـــيـــة لــلــجــمــيــع وتــطــبــيــق 
كافة االحــتــرازات األمــر الــذي 
ــا فـــي مــواصــلــة الــعــمــل  ســاعــدن

خالل الجائحة.

ـــيـــة  وتــــــطــــــرق إلــــــــى إمـــكـــان
اســــتــــمــــرار الـــجـــائـــحـــة قـــائـــًال: 
تستعد  دولـــة  ألي  الخطأ  مــن 
الحدث  هــذا  مثل  الستضافة 
وعندما  كــورونــا  في  تفكر  أال 
يـــــكـــــون لـــــديـــــك حـــــــدث مــثــل 
يــكــون  وأن  البــــد  الـــمـــونـــديـــال 
ونحن  االحــتــمــاالت  كــل  لديك 
فــكــرنــا فـــي الـــمـــوضـــوع ولــكــّن 
لــديــنــا أمـــــًال كــبــيــًرا أن يــكــون 
ذلك  وقــبــل   ٢٠٢٢ فــي  الــعــالــم 
تعافى  قــد  الــجــمــيــع  يــكــون  أن 
خبر  فــي  كـــورونـــا  تــكــون  وأن 
كـــــان، ومــــع اإلعـــــالن عـــن كل 
هذه اللقاحات نتمنى أن تكون 

بداية نهاية هذا الفيروس.
ونرى بطولة بحجم أبطال 

آســيــا بــهــذا الــعــدد الــكــبــيــر من 

واإلداريين  والفنيين  الالعبين 

فـــــإن كــــل هـــــذا يــمــثــل أفــضــل 

نتمنى  لكن  للمونديال  إعـــداد 

أن تنتهي كورونا خالل ٢٠٢١ 

ـــــطـــــوالت كـــبـــرى  ــــشــــاهــــد ب ون

أوروبــا  وأمــم  األولمبياد  مثل 

بعد  كبير  جماهيري  بحضور 

قد  كورونا  فيروس  يكون  أن 

انتهى تماًما.

 (FIFA) الشراكة مع

ووصـــــف الـــخـــاطـــر شــراكــة 

اللجنة العليا للمشاريع واإلرث 

مع (FIFA) بالرائعة وقال إن 

باعتبار  قديمة  الــعــالقــة  هــذه 

أنــهــا مــمــتــدة مــنــذ ١٠ ســنــوات 

كــامــلــة بــاعــتــبــار أن مــســؤولــي 
مــســيــرة  يـــتـــابـــعـــون   (FIFA)
الـــعـــمـــل وهــــنــــاك اجــتــمــاعــات 

دورية بين الطرفين.
وأضــــــــاف: انـــبـــهـــار جــيــانــي 
 (FIFA) ـــيـــس  رئ إنــفــانــتــيــنــو 
طبيعي  أمــــر  الــبــيــت  بـــاســـتـــاد 
يــزور  شخص  أي  أن  وأعتقد 
البــد  الــريــاضــيــة  التحفة  هـــذه 
أمــام  ســيــكــون  ألنـــه  ينبهر  أن 
إن  العالم  مالعب  أفضل  أحد 
لم يكن أفضلها على اإلطالق، 
ومخطئ من يشكك في هذه 

المنشآت الرائعة.
التي  لــلــدروس  بالنسبة  أمــا 
استفادت منها لجنة المشاريع 
في  الـــمـــشـــاركـــة  مـــن  واإلرث 
ــــم فــي  ــــعــــال تـــنـــظـــيـــم كـــــــأس ال
الــخــاطــر:  قـــال   ٢٠١٨ روســـيـــا 
شاركنا  روســيــا  مــونــديــال  قبل 
فــي مــونــديــال الــبــرازيــل ٢٠١٤ 
ولــكــنــنــا شـــاركـــنـــا بـــعـــدد أكــبــر 
ــــى ٢٥٠  فـــي روســـيـــا وصــــل إل
فريق  مــع  واحـــدة  دفعة  فـــرًدا 
التنظيم وخرجنا بالعديد من 
وروســيــا  المستفادة  الــــدروس 
الدروس  من  بالعديد  خرجت 
مــــن بـــطـــولـــة الـــــقـــــارات حــيــث 
كــانــت لــهــا تــجــربــة مــع بطاقة 
بطولة  في  وفشلت  الجماهير 

القارات.
ـــا  وكـــــــــــان األمـــــــــــن مـــنـــظـــًم
لــديــهــم بــشــكــل كــبــيــر وتــابــعــنــا 
اختصاصات األمن وكان لدينا 
عدد كبير من وزارة الداخلية 
األمنية  الجهود  هــذه  لمتابعة 
وكــــــــان هــــنــــاك تــــخــــوف مــن 
وبالتالي  روســيــا  إلــى  الــذهــاب 
اســـتـــفـــادت  روســــيــــا  أن  أرى 
كأس  بعد  سياحًيا  كبير  بشكل 
كأس  استثمروا  ألنهم  العالم 
العالم بطريقة صحيحة وهذا 

ما نتمناه لقطر بعد ٢٠٢٢.
واخـــتـــتـــم الـــخـــاطـــر حــديــثــه 
ــــــــــى مــــنــــاطــــق  ــــــــــاإلشــــــــــارة إل ب
الــمــشــجــعــيــن الـــتـــي تــجــهــزهــا 
ـــيـــا لـــلـــمـــشـــاريـــع  ـــعـــل ـــجـــنـــة ال ـــل ال
الـــبـــطـــولـــة  وقـــــــــــال:  واإلرث 
كافة  مــن  استثنائية  ســتــكــون 
مناطق  بالطبع  ومنها  النواحي 
اآلن  مــن  وأؤكـــد  المشجعين، 
أن تجربة المشجعين والخطة 
الــــتــــي وضـــعـــنـــاهـــا ســتــجــعــلــهــا 
أنــه  وأؤكــــد  استثنائية  تــجــربــة 
ســـتـــكـــون هـــنـــاك الـــعـــديـــد مــن 
الـــمـــفـــاجـــآت فــــي هـــــذا الــمــلــف 

تحديًدا.

ــــا فـــــــي مـــــنـــــاســـــبـــــات مــــهــــمــــة كـــــمـــــا جـــــــــرت الــــــعــــــادة  ــــه ــــاح ــــت ــــت ــــم اف ــــت ـــــب الــــمــــتــــبــــقــــيــــة ســــي ـــــالع ـــــم ال

اإلطـــــالق  عـــلـــى  أفــضــلــهــا  يـــكـــن  ــــم  ل إن  ـــم  ـــال ـــع ال ـــب  ـــالع م ـــل  ـــض أف مــــن  الـــبـــيـــت  ــــاد  اســــت

ــة  ــي ــائ ــن ــث ــت ـــتـــجـــربـــة االس ــــي ال ــن ف ــي ــع ــج ــش ــم ـــاطـــق ال ــر مـــن ــظ ــت ــن ـــآت بــالــجــمــلــة ت ـــاج ـــف م

ـــاالت  ـــم ـــت ـــــزون لـــكـــل االح ســــعــــداء بــــاإلعــــالن عــــن الــكــثــيــر مــــن الــــلــــقــــاحــــات.. وجـــــاه

ــزة   ــمــي مــت  FIFA ــــــ  ال مــــع  ـــا  ـــن ـــت وشـــراك ــي  ــع ــي ــب ط أمـــــر  ــا  ــن ــب ــالع ــم ب ــو  ــن ــي ــت ــان ــف إن ـــار  ـــه ـــب ان

ــــروس كــــورونــــا  ــــي ــــات أزمـــــــة ف ــــداي ــــب ــــــــار الـــســـلـــبـــيـــة ل ــــل اآلث ــــــــدارك ك ــــي ت نــجــحــنــا ف

ـــال  ـــدي ـــون ـــم ال ـــات  ـــس ـــاف ـــن م خــــــالل  نــــراهــــا  ال  ـــى  حـــت اآلن  ـــيـــات  ـــب ـــســـل ال عــــن  نـــبـــحـــث 

ـــددة ـــش ـــلـــعـــمـــال بــــــإجــــــراءات احــــتــــرازيــــة م ـــة ل ـــل ـــام ـــك ـــة ال ـــاي ـــم ـــح ـــــــرت ال ـــر وف ـــط ق

كأس العرب نسخة 
مصغرة من المونديال

 وصف ناصر الخاطر بطولة كأس العرب 
بأنها المحطة الرئيسية في طريق التحضير 
المنتخبات المشاركة  للمونديال بسبب عدد 
والتي تصل إلى ٢٢ منتخبًا دفعة واحدة مما 
يجعلها أشبه بالنسخة المصغرة من بطولة 
منها  االستفادة  فــإن  وبالتالي  العالم  كــأس 

ستكون أكبر من كأس القارات.
وهــــذه الــبــطــولــة فــرصــة رائـــعـــة الخــتــبــار 
جميع المنشآت وسيتم من خاللها استخدام 
ـــديـــك فــضــًال  جــمــيــع الـــمـــالعـــب الـــمـــتـــاحـــة ل
عـــن الــســكــن ومـــالعـــب الـــتـــدريـــب وتــجــربــة 
المرور  وأمــور  األمنية  واألمــور  المشجعين 

وغيرها.

بطولة  تنظيم  أن  الــخــاطــر  نــاصــر  أّكــــد 
مهمة  خطوة  المقبلة  لألندية  العالم  كأس 
المونديال  الستضافة  التجهيز  طريق  على 
بــاعــتــبــار أنــهــا تــــوازي بــطــولــة الـــقـــارات التي 

حين  في  منتخبات   ٨ مشاركة  عادة  تشهد 
تــضــم كـــأس الــعــالــم لــألنــديــة ســبــعــة فـــرق، 
وبالتالي فإن تقارب العدد يجعل البطولتين 

متقاربتين من حيث الجهود التحضيرية.

أّكـــــد نـــاصـــر الــخــاطــر أنــــه مـــن أولـــويـــات 
الــبــطــولــة تــســهــيــل وصــــول كـــل شــخــص إلــى 
بالطبع  رأسهم  وعلى  البطولة  أماكن  كافة 

األشخاص من ذوي االحتياجات الخاصة.

كافة  لزيارة  فريق  بتشكيل  قمنا  وقــال: 
األماكن بداية من المطار ووصوًال إلى جميع 
لكافة  الوصول  سهولة  من  للتأكد  المالعب 

ذوي االحتياجات الخاصة إلى كل المرافق.

تسهيل الوصول لذوي اإلعاقةمونديال األندية يوازي بطولة القارات
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نتشّرف بالمساهمة في استمرار كرة القدم اآلسيوية
أحمد عباسي مدير إدارة خدمات الفرق بلجنة دوري األبطال:

ــا بنجاح ــة إلكماله ــة القاري ــى اســتضافة البطول ــة اتحــاد الكــرة عل اختيار قطر الستئناف البطولة لقدراتها العالية من كافة النواحي التنظيميةموافق

عباسي،  خليل  أحــمــد  أّكـــد 

الــفــرق  خــدمــات  إدارة  مــديــر 

المنظمة  المحلية  اللجنة  في 

لـــــدوري أبـــطـــال آســيــا ألنــديــة 

شرق القارة، أّن موافقة اتحاد 

الكرة على استضافة مباريات 

البطولة جاءت من أجل إتمام 

مــنــافــســات الــبــطــولــة الــقــاريــة 

المقرر  الزمني  الجدول  وفق 

النشاط  تعليق  بعد  الستئنافها 

الـــــكـــــروي فــــي شـــهـــر مــــارس 

الـــمـــاضـــي بــســبــب الـــتـــطـــورات 

فيروس  انتشار  فرضها  التي 

كورونا الُمستجد (كوفيد- ١٩).

اختيار  أن  كما   » وأضـــاف: 

نابع  المنافسات  لتنظيم  قطر 

ــثــقــة الــكــبــيــر مـــن ِقــبــل  مـــن ال

القدم  لكرة  اآلسيوي  االتحاد 

بقدراتنا على تنظيم البطولة، 

المتطلبات  كل  توفير  تم  وأنه 

ـــــزات الــــخــــاصــــة  ـــــجـــــهـــــي ـــــت وال

بالبطولة بالتعاون بين اللجنة 

واالتــحــاد  المحلية  المنظمة 

اآلسيوي لكرة القدم من أجل 

الذي  النجاح  مشوار  استكمال 

باستضافتها  قطر  بــه  عرفت 

لــألحــداث الــريــاضــة الــكــبــرى، 

لدينا  أن  الجميع  يعلم  وكــمــا 

أفــضــل الــمــالعــب والــمــنــشــآت 

ــا  ـــريـــاضـــيـــة فــــي قـــــــارة آســي ال

والمنطقة.
نساهم  بأن  نتشّرف  وتابع: 

كرة  منافسات  اســتــمــرار  فــي 
الـــقـــدم اآلســـيـــويـــة مـــن خــالل 
دوري  بــــطــــولــــة  اســــتــــضــــافــــة 
ـــا ألنــــديــــة شـــرق  أبــــطــــال آســـي
البطولة  نهائي  وأيًضا  القارة، 
والــــــذي ســـُيـــقـــام عــلــى اســتــاد 

الجنوب - أحد مالعب بطولة 
قــطــر   FIFA الـــعـــالـــم  كـــــأس 
٢٠٢٢- وذلك يوم ١٩ ديسمبر 
الــمــقــبــل. وأشــــار إلـــى أن هــذه 
الـــبـــطـــولـــة تـــأتـــي فــــي ظــــروف 
ــائــيــة وغـــيـــر مــســبــوقــة  ــن ــث اســت

فيروس  جائحة  تفشي  جــراء 
(كوفيد-  الــُمــســتــجــد  كـــورونـــا 
المنافسات  تقام  وقــال:   ،(١٩
فــي ظــل نــظــام صــحــي صــارم 
وإجـــــــراءات احـــتـــرازيـــة وذلـــك 
بــهــدف الــحــفــاظ عــلــى صحة 

وسالمة الجميع.

وأضــــــــاف: تــــم تـــوفـــيـــر كــل 

بالفرق  الــخــاصــة  المتطلبات 

المشاركة وتأمين احتياجاتهم 

الضرورية من جميع النواحي، 

ــــــك مــــن خـــــالل الــتــنــســيــق  وذل

وبالتعاون  األندية  مع  الكامل 

المنظمة  المحلية  اللجنة  بين 

ــــــحــــــاد اآلســـــيـــــوي لـــكـــرة  واالت

القدم.

المنافسات  العباسي:  وقال 

تُــــقــــام عـــلـــى مــــالعــــب تــمــتــاز 

بــتــقــنــيــة الـــتـــبـــريـــد، كــمــا تمت 

االســــتــــعــــانــــة بــــثــــالثــــة مــــواقــــع 

تـــدريـــبـــيـــة وهـــــي (مــجــمــعــات 

الـــتـــدريـــب فـــي جــامــعــة قطر 

اإلرســـــــال) وهـــذه  الــعــقــلــة -   -

الــــمــــنــــشــــآت الــــتــــدريــــبــــيــــة تــم 

بطولة  الستضافة  تجهيزها 

قــطــر   FIFA ـــعـــالـــم  ال كـــــأس 

لألندية  يتيح  مــا  وهــو   ،٢٠٢٢

التدريب  والالعبين  المشاركة 

تتوافق  عــصــريــة  مــنــشــآت  فــي 

مـــع مــعــايــيــر االتـــحـــاد الــدولــي 

لتكون   ،(FIFA) القدم  لكرة 

الفرصة متاحة الطالع جميع 

الــمــشــاركــيــن عــلــى الــعــديــد من 

المميزات لمونديال ٢٠٢٢.

وعـــن الــتــوقــيــت الـــذي تُــقــام 

توقيت  قـــال:  الــمــبــاريــات  فيه 

يتشابه  البطولة  في  المباريات 

مــع مــواعــيــد مــبــاريــات بطولة 

والـــتـــي   ٢٠٢٢ ـــعـــالـــم  ال كـــــأس 

ســـتـــقـــام بـــعـــد ســـنـــتـــيـــن، كــمــا 

التوقيت  فـــارق  مــراعــاة  تمت 

لشرق القارة بما ال يؤثر على 

األندية، ونؤكد من جديد على 

أن مالعبنا مستعدة الستقبال 

واســتــضــافــة أي مــبــاريــات في 

أي وقت من العام.

ـــد  وفــــي خـــتـــام حـــديـــثـــه، أّك

ـــيـــل عــــبــــاســــي أن  أحـــــمـــــد خـــل

استضافة مثل هذه البطوالت 

عملية  اســتــمــرار  فــي  تــســاهــم 

الـــتـــطـــويـــر وتـــعـــمـــيـــق الـــنـــجـــاح 

وصـــــــوًال إلـــــى الــــحــــدث األهــــم 

وهو كأس العالم FIFA قطر 

.٢٠٢٢

الدوحة - الراية :

أحمد عباسي

الفوز  شنغهاي  فريق  حقق 
هيونداي  جيونبك  فريق  على 
ــــكــــوري الــجــنــوبــي  مــــوتــــورز ال
فــي  ـــــــــك  وذل  ٢-١ بـــنـــتـــيـــجـــة 
المباراة التي أُقيمت مساء يوم 
أمس على ملعب استاد خليفة 
الـــــدولـــــي، ضـــمـــن مــنــافــســات 
دوري  في  الثامنة  المجموعة 
ــا لــمــنــطــقــة شــرق  أبـــطـــال آســي
الــقــارة وانــتــهــى الــشــوط األول 
١-١.تقدم  بـــالـــتـــعـــادل  مــنــهــا 
مبكر  بهدف  شنغهاي  فريق 
عــن طــريــق لــو ونـــج يـــون في 
فريق  تــعــادل  ثــم   ١١ الدقيقة 
جــيــونــبــك هـــيـــونـــداي مــوتــورز 
بهدف عن طريق جوستجول 
النجم  ٢٤.ونجح  الدقيقة  في 
الــبــرازيــلــي هــالــك فــي تسجيل 
 ٨٢ الدقيقة  فــي  الــفــوز  هــدف 
لــفــريــق شــنــغــهــاي مــن ضربة 
جــــزاء.. وبــهــذا االنــتــصــار رفــع 
 ٦ إلى  رصيده  شنغهاي  فريق 
في  الثاني  المركز  فــي  نقاط 
الــمــجــمــوعــة بــفــارق األهـــداف 

عــــن فــــريــــق يـــوكـــوهـــامـــا اف 
ــــذي  مــــاريــــنــــوس الـــيـــابـــانـــي ال
ـــلـــك نــــفــــس الـــــرصـــــيـــــد..  يـــمـــت
وتــــجــــمــــد رصـــــيـــــد جـــيـــونـــبـــك 
نقطة  عند  مــوتــورز  هيونداي 
واحدة في المركز الثالث في 
رصيد  نفس  وهــو  المجموعة 
فريق سيدني اف سي. جاءت 
الـــمـــبـــاراة قــويــة ومــثــيــرة من 

جانب العبي الفريقين وظلت 

األخيرة  الدقائق  حتى  معلقة 

مــن الــلــقــاء والــتــي نــجــح فيها 

تسجيل  فـــي  شــنــغــهــاي  فــريــق 

الــهــدف الــثــانــي لــه عــن طريق 

المخضرم  الــبــرازيــلــي  النجم 

حسم  جزاء  ضربة  من  هالك 

من خالله ٣ نقاط.

شــنغــهاي يهــزم جــيونبك بثنائـيـة

اشــــتــــرط االتـــــحـــــاد الـــقـــطـــري 
وتواجد  مشاركة  الطائرة  للكرة 
ســنــة   ٢١ ـــحـــت  ت واحــــــــد  العــــــب 
مــعــامــلــة  يُــعــامــل  أو  «مــــواطــــن» 
كل  فــي  الملعب  داخـــل  الــمــواطــن 
مع  التغيير  عـــدا  فــيــمــا  األوقـــــات 
الـــلـــيـــبـــرو، وذلــــــك عـــنـــد انـــطـــالق 
مــبــاريــات الــنــســخــة الــرابــعــة من 
الطائرة  للكرة  الوطنية  البطولة 
«رجـــــال»، والــتــي ســتــقــام خــالل 
ديسمبر   ١٦ إلــى   ١١ مــن  الفترة 
المقبل، (القسم األول)، و٢٣ إلى 
٣٠ يناير المقبل، (القسم الثاني)، 
كـــمـــا يـــجـــب مـــشـــاركـــة وتـــواجـــد 
العــب واحــد آخــر تحت ٢١ سنة 
بديل لالعب األول وذلك بهدف 
ـــشـــبـــاب لـــلـــخـــبـــرات،  ـــســـاب ال اكـــت

في  ـــشـــارك  ي أن  ـــًضـــا  أي ويـــجـــوز 
البطولة الالعب تغيير االتحاد أو 
هو  القطري  االتحاد  يعتبر  الذي 

اتحاده األصلي.
اتحاد  يعقد  أن  المقرر  ومــن 
ــــــــــــ٦:٠٠ مــســاء  الــــطــــائــــرة فــــي ال
صحفًيا  مؤتمًرا  المقبل  األربعاء 
النسخة  قــرعــة  ســحــب  إلجـــــراء 
الــرابــعــة مـــن الــبــطــولــة الــوطــنــيــة 
بقاعة االجتماعات بمقر االتحاد 
في حضور ممثلي األندية بالزي 
ـــيـــن  ـــوطـــنـــي بــالــنــســبــة لـــإلداري ال

والرياضي بالنسبة للمدربين.
برئاسة  اللعبة  اتــحــاد  وأعــلــن 
البطولة  أن  الــكــواري  غــانــم  علي 
تقام بنظام المجموعتين دوري 
مجموعة،  لكل  واحـــد  دور  مــن 
ويــــــتــــــم تـــــــوزيـــــــع الـــــــفـــــــرق بـــيـــن 

المطلقة  بالقرعة  المجموعتين 
األول  فـــريـــقـــان  يــتــأهــل  بــحــيــث 
الــمــبــاراة  إلـــى  مجموعة  كــل  مــن 
وثــانــي  أول  لــتــحــديــد  الــنــهــائــيــة 

البطولة.
يسعى  أخـــــرى،  نــاحــيــة  ومــــن 
نغمة  استعادة  إلى  األهلي  فريق 
االنـــتـــصـــارات عــنــدمــا يــلــتــقــي مع 
اليوم  عصر  الــــ٤:٠٠  في  الغرافة 
الــعــام  دوري  مـــبـــاريـــات  ضــمــن 
فيما  الــطــائــرة «رجــــال»،  للكرة 
ـــســـد مــــع الـــشـــمـــال فــي  يــلــتــقــي ال
المباراتان  وتقام  مساًء،  الـــ٦:٣٠ 

بصالة اتحاد الطائرة.
ويــــدخــــل الـــفـــريـــق األهــــــالوي 
أجواء مباراته اليوم أمام الغرافة 
وهــــو يــحــتــل الــمــركــز الــخــامــس 
يحتل  فــيــمــا  نـــقـــاط،   ٨ بــرصــيــد 

برصيد  الثامن  المركز  الغرافة 
٣ نـــقـــاط، وكــــان فــريــق األهــلــي 
أمام  الماضية  الجولة  في  خسر 

العربي ٢-٣.
وفـــي الــمــبــاراة الــثــانــيــة، يرفع 
فـــريـــقـــا الـــســـد والــــشــــمــــال شــعــار 
تحقيق الفوز األول في الدوري، 
وذلــــــــك بــــعــــد خـــســـارتـــهـــمـــا فــي 
الـــــجـــــوالت األربـــــعـــــة الـــمـــاضـــيـــة، 
صعب  مــًعــا  لقاؤهما  وبالتأكيد 
مستوى  تــقــارب  ظــل  فــي  للغاية 
الـــفـــريـــقـــيـــن الـــطـــامـــحـــيـــن نــحــو 
يحتل  األول،  االنــتــصــار  تحقيق 
فــريــق الــشــمــال الــمــركــز الــتــاســع 
وقـــبـــل األخــــيــــر بـــرصـــيـــد نــقــطــة 
السد  يقبع  المقابل  فــي  واحـــدة، 
بدون  واألخير  العاشر  بالمركز 

رصيد.

«اتحاد الطائرة» يشترط مشاركة العب تحت ٢١ سنة
في النسخة الرابعة للبطولة الوطنية

متابعة - فريد عبدالباقي:

بعد لقاء اتسم بالحذر الشديد في المجموعة السابعة

على  نفسه  السلبي  الــتــعــادل  فــرض 
مواجهة جوانجزو إيفرجراند الصيني 
بلووينغز  سامسونج  ســوون  فريق  مع 
الكوري الجنوبي، وذلك في 
المباراة التي أقيمت 
يــــــــــــــوم أمـــــــس 
األحد على 
ملعب 

خليفة الدولي وذلك ضمن منافسات 
أبطال  دوري  في  السابعة  المجموعة 

آسيا ٢٠٢٠.
رغم انتهاء المباراة بالتعادل السلبي 
فريق  كل  وحــاول  قوية  كانت  أنها  إال 
افتقد  ولــكــن  خــاللــهــا  مــن  يــســجــل  أن 
األخــيــرة  واللمسة  الــدقــة  المهاجمون 

أمام المرمى.
وكان التكافؤ كبيًرا في المباراة وإن 
كانت في بعض الفترات هناك أفضلية 
أن  الطامح  الكوري  الفريق  لمصلحة 
يواصل المشوار بقوة في هذه البطولة 

والبحث عن المنافسة على لقبها.

ضمن  مقررة  المباراة  هذه  وكانت 

ولكنها  المنافسة،  من  األولــى  الجولة 

تأجلت بسبب جائحة فيروس كورونا 

المستجد (كوفيد- ١٩) ويتصدر فيسيل 

كـــوبـــي الـــيـــابـــانـــي تــرتــيــب الــمــجــمــوعــة 

برصيد ٣ نــقــاط مــن مــبــاراة واحـــدة، 

مـــقـــابـــل نــقــطــة لـــكـــل مــــن جـــوانـــجـــزو 

إيــــفــــرجــــرانــــد وســـــــــوون ســـامـــســـونـــج 

كانت  المجموعة  بأن  علًما  بلووينغز، 

الذي  التعظيم  دار  جوهور  أيًضا  تضم 

انسحب بسبب قيود السفر في ماليزيا 

وتم إلغاء نتائجه.

المستوى  جــيــدة  ــمــبــاراة  ال وجــــاءت 

رغـــم الــبــدايــة الــهــادئــة حــيــث انحصر 

اللعب لفترة في وسط الملعب وكانت 

ربــع  الــلــقــاء  فــي  حقيقية  فــرصــة  أول 

كيم  تابع  عندما  ســوون  لصالح  ساعة 

تــاي هـــوان الــكــرة على حــافــة منطقة 

الجزاء وسددها لتمر بجوار القائم.

منافسات  من  الثالثة  الجولة  وتقام 

الــمــجــمــوعــة األربــــعــــاء الــمــقــبــل، حيث 

يلتقي جوانجزو إيفرجراند مع فيسيل 

كوبي.

ـــقـــة فــي  ـــســـاب وكـــــانـــــت الـــــمـــــبـــــاراة ال

كوبي  فيسيل  فــوز  شهدت  المجموعة 

 ،١-٠ بلووينغز  سامسونج  سوون  على 

المباراتين  نتيجتي  إلغاء  تم  حين  في 

اللتين لعبهما جوهور.

جـوانجـزو وســوون يسـقطان في السلبية
متابعة - رجائي فتحي:

الكوري الجنوبي، وذلك في 
المباراة التي أقيمت 
ييــــــــــــــــــــــــــــوموم أأمـمـــــــــــــسس
األحد على 
ملعب

تصوير: نوشاد تكيل تصوير: نوشاد تكيل 

ــدوري ــوز األول فــي ال ــة.. والســد والشــمال يرفعــان شــعار الف ــي يواجــه الغراف األهل
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تعّرض قلب الدفاع الدولي 
خطيرة  إلصابة  بيكيه  جيرار 
ناديه  أّكد  ما  بحسب  بركبته، 
بحيث  اإلســـبـــانـــي،  بــرشــلــونــة 
المالعب  عن  يغيب  أن  يتوقع 

األقل. على  لشهرين 
عــاًمــا   ٣٣) بــيــكــيــه  وخـــــرج 
باكًيا  دولية)  مباريات  و١٠٣ 
مواجهة  من   ٦١ الدقيقة  في 
فــريــقــه ضـــد أتــلــتــيــكــو مــدريــد 
ــــــــــدوري  ال فــــــي  (صفر-١) 
ـــي، إثــــــر الــــتــــحــــام مــع  ـــمـــحـــل ال

كوريا. أنخيل  األرجنتيني 
يعيش  الـــذي  برشلونة  قــال 
بداية موسم سيئة في الدوري 
«أظــهــرت  بــيــان  فــي  المحلي، 
الــفــحــوص أنــه تــعــرض اللــتــواء 
من الدرجة الثالثة في الرباط 
ـــي وإصـــابـــة  ـــداخـــل الـــجـــانـــبـــي ال
الصليبي  الــربــاط  فــي  جــزئــيــة 

األمامي لركبته اليمنى».
وكــــان الـــمـــدرب الــهــولــنــدي 
رونــــالــــد كـــومـــان أعـــــرب بــعــد 
الــــمــــبــــاراة عــــن قـــلـــقـــه حـــيـــال 
اإلصــابــة قــائــًال «هــنــاك الكثير 
الجدول  بسبب  اإلصابات  من 

المزدحم أنا قلق نعم».

الكاتالوني  الــنــادي  أكــد  كما 

سيرجي  وسطه  العب  إصابة 

روبـــــــرتـــــــو، بــــتــــمــــزق عــضــلــي 

المالعب  عن  سيبعده  بفخذه 

نحو شهرين.

ولم يتم اإلعالن عن غياب 

صحفية  تقارير  لكن  بيكيه، 

ابتعاده  إمكانية  إلــى  أشـــارت 

وستة. شهرين  بين 

وفــــي غـــيـــاب بــيــكــيــه، بــقــي 

الـــفـــرنـــســـي كـــلـــيـــمـــان النــغــلــيــه 

الــــوحــــيــــد فـــــي مـــــركـــــز قــلــب 

الـــــــدفـــــــاع، فـــــي ظـــــل إصــــابــــة 

الـــفـــرنـــســـي اآلخــــــر صـــامـــويـــل 

أومـــتـــيـــتـــي واألوروجـــــويـــــانـــــي 

أراوجو. رونالد  الشاب 

ـــثـــة فــي  ـــال ـــث وبــــخــــســــارتــــه ال

١٠ مباريات،  الليجا من أصل 

تـــراجـــع بــرشــلــونــة إلـــى مــركــز 

لتشكيلة  مــعــهــود  غــيــر  عــاشــر 

الـــقـــائـــد األرجــنــتــيــنــي لــيــونــيــل 

ميسي.

فــــــي الـــــمـــــقـــــابـــــل، يـــتـــصـــدر 

أبطال  دوري  فــي  مجموعته 

أوروبـــــــــا بـــثـــالثـــة انـــتـــصـــارات 

تـــوالـــًيـــا، ويـــحـــّل عــلــى ديــنــامــو 

األوكراني. كييف 

أزمـــــــــــة فــي دفــــــاع برشــــــلــونـــة
بسبب إصابة بيكيه وروبرتو في ليلة السقوط أمام أتلتيكو

بدا أن رونالد كومان مدرب برشلونة 
المرتكب  الخطأ  يصدق  أن  يستطيع  ال 
بالخسارة  انتهت  مباراة  في  العبيه  من 
١-صفر أمام أتلتيكو مدريد في دوري 

الدرجة األولى اإلسباني لكرة القدم.
واستغل يانيك كاراسكو العب أتلتيكو 
أثناء  األمــام  إلــى  برشلونة  العبي  تقدم 
فقدان جيرار بيكيه الكرة في منتصف 
أنخيل  تمريرة  وتلقى  المنافس،  ملعب 
كوريا وراوغ الحارس مارك-أندريه تير 
أطلق  ثم  الجزاء  منطقة  خارج  شتيجن 
تــســديــدة فــي الــمــرمــى الــخــالــي ليسجل 

الهدف قبل االستراحة.
نسمح  أن  يــمــكــن  كــومــان «ال  وقــــال 
ألنــفــســنــا بــاســتــقــبــال مــثــل هـــذا الــهــدف، 
الـــهـــدف بــســبــب خــطــأ مـــن جــانــبــنــا وال 
هذه  بمثل  الــكــرة  فــقــدان  تحمل  يمكن 
الــطــريــقــة واســتــقــبــال الـــهـــدف فـــي هــذا 
يكون  األول،  لــلــشــوط  الــمــتــأخــر  الــوقــت 
من الصعب صناعة فرص عديدة أمام 
أمام  الكرة  تفقد  عندما  لكن  أتلتيكو، 
هذا المنافس، يجب أن نتصرف بشكل 

أفضل من ذلك».
وخـــســـر الــــمــــدرب الـــهـــولـــنـــدي ثـــالث 
مـــرات فــي ثماني مــبــاريــات بــالــدوري، 
وسقط أمام أكبر غريمين، حيث تعثر 

٣-١ على أرضه أمام ريال مدريد.

ــــذي تـــوج بلقب  ويــقــبــع بــرشــلــونــة، ال
ـــــــدوري ثــمــانــي مـــــرات فـــي آخــــر ١٢  ال
مــوســًمــا، فــي الــمــركــز الــعــاشــر ويتأخر 
صاحب  مدريد  أتلتيكو  عن  نقاط  بتسع 

المركز الثاني.
من  بالقلق  أشــعــر  كــومــان «ال  وقـــال 
موقعنا في جــدول الــدوري اآلن نحتاج 
بسلسلة  الــفــوز  على  التركيز  إلــى  فقط 
في  شــيء  أهــم  وهــذا  متتالية  مباريات 

الوقت الحالي».
وأضــــــاف: «الــــمــــدرب هـــو الــمــســؤول 
علّي  ويــجــب  الــفــريــق  نــتــائــج  عــن  األول 
أن أســـتـــمـــر فــــي الـــثـــقـــة فــــي الــالعــبــيــن 
الــمــتــاحــيــن، لــكــن يــجــب عــلــيــنــا تــطــويــر 

الجوانب الدفاعية والهجومية».

كــومـــان مــــــصـــدوم!
مدريد- رويترز:

مدريد- أ ف ب:

أياكــــس يســـحـــق 
هـــــيــراكــلـــيــس

فـــــلـيك يتـمــســـــك 
بـآالبــا وبــواتـــينـج

واصــــل أيـــاكـــس انــطــالقــتــه الــنــاجــحــة فـــي الــــدوري 
٥-صفر  ساحًقا  فــوًزا  وحقق  القدم  لكرة  الهولندي 
المرحلة  فــي  األحـــد  أمـــس  ألميلو  هيراكليس  عــلــى 

التاسعة من المسابقة.
والتي  المسابقة،  جــدول  صــدارة  أياكس  واستعاد 
رصيده  أياكس  رفع  حيث  آرنهيم،  فيتيسه  انتزعها 
آرنهيم  فيتيسه  أمــام  نقطتين  بفارق  نقطة   ٢٤ إلى 
بــعــدمــا حــقــق أمـــس انــتــصــاره الــخــامــس عــلــى الــتــوالــي 
بالمسابقة  خاضها  مباريات  تسع  في  له  الثامن  وهو 
عند  ألميلو  هيراكليس  رصيد  وتجمد  الموسم.  هذا 
ُمني  بعدما  عشر  الــحــادي  المركز  في  نقاط  ثماني 
الشوط  أياكس  وأنهى  التوالي.  على  الثانية  بالهزيمة 
األول لصالحه بثالثة أهداف سجلها السينا تراوري 
السادسة  الدقائق  في  لبيض  وزكريا  ناريس  وديفيد 

و٢٩ و٣٦. 
وفــــي الـــشـــوط الـــثـــانـــي، أضـــــاف دوشـــــان تــاديــتــش 
وزكريا لبيض هدفين آخرين للفريق في الدقيقتين 

٥٨ و٧٧.

بايرن  لنادي  الفني  المدير  فليك  هانزي  أعــرب 
مــيــونــيــخ عــن أمــلــه فــي بــقــاء الــمــدافــعــيــن الــنــمــســاوي 
ديفيد آالبا وزميله األلماني جيروم بواتينج مع بطل 
بايرن  وسحب  الحالي.  الموسم  بعد  ما  إلــى  أوروبــا 
النادي  أكد  حيث  آالبا،  عقد  لتجديد  عرضه  ميونيخ 
البافاري وممثلو الالعب مؤخًرا أنهما وصال لطريق 
في  السنوي  الــراتــب  بشأن  المفاوضات  فــي  مــســدود 
تقارير  فيه  ذكــرت  الــذي  الوقت  في  الجديد،  العقد 
صحفية أن بايرن ميونيخ ال يحبذ التجديد لبواتينج 
المخضرم. وقال فليك لصحيفة «فيلت ام سونتاج» 
أمس األحد «لم أسمع بوضوح كامل أن جيروم ليس 
الوقت  زال  ما  جــيــروم،  قيمة  نــدرك  الحسبان،  في 

مبكًرا جًدا التخاذ مثل هذه القرارات هنا».
في  الكرة  مدير  حميدزيتش  صالح  حسن  وقــال 
بايرن ميونيخ إن النادي مستعد للحديث مع بواتينج 
لكل  عــادل  لـــ «حــل  الــوصــول  بهدف  مستقبله  بشأن 
األطراف». وبالنظر إلى آالبا فقد حث فليك مدافعه 
النمساوي على «تحمل المسؤولية وأن يقرر بنفسه 

ما هو مهم بالنسبة له».

صـــــــّرح األلــــمــــانــــي يـــورجـــن 
كــلــوب، الــمــديــر الــفــنــي لــنــادي 
ــيــفــربــول اإلنـــجـــلـــيـــزي لــكــرة  ل
أن  تصور  بإمكانه  بأن  القدم، 
لمنتخب  الفني  المدير  يصبح 
في  ليس  لكن  ما،  يوًما  بــالده 

القريب. المستقبل 
عن  ســــؤال  عــلــى  رده  وفـــي 
هـــذا الـــمـــوضـــوع، قـــال كــلــوب: 
«ربــــمــــا فــــي الــمــســتــقــبــل، أمـــا 
وقــت،  لـــدي  لــيــس  فـــال،  اآلن؟ 
بالمناسبة  وهــو  عمل،  ولــدي 

عمل مكثف للغاية».
ــــــى أن  تــــجــــدر اإلشـــــــــــارة إل
يـــــواخـــــيـــــم لـــــــــــوف، الــــمــــديــــر 
الــفــنــي لــلــمــنــتــخــب األلـــمـــانـــي، 
يــتــعــرض فــي الــوقــت الــراهــن 
النـــــتـــــقـــــادات بــــعــــد الـــهـــزيـــمـــة 
األلماني  للمنتخب  التاريخية 
بــســتــة أهــــــداف نــظــيــفــة أمـــام 

نــظــيــره اإلســبــانــي فــي دوري 
الثالثاء  يــوم  األوروبــيــة  األمــم 

الماضي.
وتـــنـــاولـــت الــنــقــاشــات الــتــي 
األخـــيـــرة  الـــفـــتـــرة  فـــي  دارت 
من  كــلــوب  يــكــون  أن  إمكانية 
بين المرشحين لخالفة لوف.

المرتبط  كــلــوب،  وأضــــاف 
مع ليفربول بعقد حتى ٢٠٢٤ 

كبير  بـــارتـــيـــاح  يــشــعــر  والـــــذي 
كان  إذا  متأكًدا  «لست  هناك: 
قد سألني أحد، لكن في حال 
كـــانـــوا ال يــعــرفــون، فــأنــا لــدي 
وطمأن  لــيــفــربــول»  فــي  عمل 
ـــًال:  جـــمـــاهـــيـــر لـــيـــفـــربـــول قـــائ
الــطــقــس  أصـــبـــح  إذا  «وحـــتـــى 
ســيــئًــا مــــرة أخــــــرى، فــاألمــر 
يـــروق لــي، وأنـــا هــنــا مــســؤول 

عـــــن الـــكـــثـــيـــر مـــــن األشـــــيـــــاء، 
ببساطة  أرحــل  فلن  وبالتالي 

ألقبل بتحٍد جديد».
كـــــانـــــت نــــتــــائــــج اســـتـــطـــالع 
لقياس  (فورسا)  معهد  أجــراه 
تي  (آر  محطة  لصالح  الـــرأي 
فـــي)،  تـــي  (إن  ومــحــطــة  إل) 
محبي  مــن   ٪٦٦ أن  أظــهــرت 
كرة القدم في ألمانيا يؤيدون 
اســتــقــالــة لـــوف، فــيــمــا وصلت 
 ٪٥٠ قــرابــة  إلــى  النسبة  هــذه 

بين المواطنين األلمان.
مــؤيــدي  مــن   ٪٦٢ وأعــــرب 
االســتــقــالــة، عــن رغــبــتــهــم في 
تــولــي كــلــوب مــنــصــب الــمــديــر 
خلًفا  بــــالده  لــمــنــتــخــب  الــفــنــي 
عن   ٪١٩ أعــرب  فيما  لــلــوف، 
رغــبــتــهــم فــــي تـــولـــي هـــانـــزي 
فــلــيــك، الــمــديــر الــفــنــي لــنــادي 
تــومــاس  أو  مــيــونــيــخ،  بـــايـــرن 
تــوخــيــل الــمــديــر الــفــنــي لــنــادي 
ــــرمــــان  ـــــــس ســــــــــان جــــي ـــــــاري ب

المنصب. الفرنسي، 

كلـوب يتــهــرب مـــن تدريب ألمـــانيا!
رغم تصدره الترشيحات لتولي المهمة

ميونيخ- د ب أ: أمستردام- د ب أ:

فياريال- رويترز:

مدريد- رويترز:

لندن- د ب أ: 

عقب تعادل ريال مدريد

ظهر زيــن الــديــن زيـــدان مـــدرب ريــال 
مـــدريـــد بـــوجـــه مــتــجــهــم وأصـــــر عــلــى أن 
التعادل  بعد  المزيد  يستحق  كــان  فريقه 
١-١ مع فياريال في دوري الدرجة األولى 
اإلسباني لكرة القدم رغم أفضلية منافسه 
ريال،  الثاني.وتقدم  الشوط  فترات  أغلب 
الــــذي افــتــقــد عـــدة العــبــيــن مــنــهــم الــقــائــد 
سيرجيو راموس والمهاجم كريم بنزيما، 
ضربة  بفضل  دقيقتين  بعد  مبكر  بهدف 
أي  يسدد  لم  لكنه  دياز  ماريانو  من  رأس 
كـــرة أخـــرى عــلــى الــمــرمــى طـــوال الــلــقــاء.
وهيمن فياريال على الشوط الثاني، ورغم 
المرمى،  على  أيًضا  واحــدة  كرة  سدد  أنه 
الــجــزاء  ركــلــة  مــوريــنــو  جــيــرار  نفذ  عندما 
عامة  بصفة  كــرة   ١٣ ســدد  فــإنــه  بنجاح، 
االنتصار  هــدف  خطف  مــن  قريبًا  وكــان 
بعد فرصة خطيرة لالعبه تاكيفوسا كوبو 
شاهد  ذلك  األخيرة.ورغم  اللحظات  في 
زيـــــدان الـــمـــبـــاراة بــشــكــل مــخــتــلــف. وقـــال 

أن  «أشعر  للصحفيين  الفرنسي  المدرب 

نستحق  كــنــا  جـــًدا  قليلة  الـــواحـــدة  النقطة 

المزيد بناًء على طريقة لعبنا وخاصة في 

حصلنا  ألنــنــا  منزعج  وأنـــا  األول،  الــشــوط 

عــلــى نــقــطــة واحـــــدة بــعــد هــــذا الــمــجــهــود 

المبذول».

زيدان يظــهر بوجـــه متجــهــم

سيميوني  ديــيــجــو  تــمــكــن 
أخــــــيــــــًرا مـــــن تــــــــذوق طــعــم 
انتصاره األول على برشلونة 
األولـــى  الـــدرجـــة  دوري  فــي 
خالل  القدم  لكرة  اإلسباني 
منصبه  فــي  مــواســم  عــشــرة 
ــتــيــكــو مـــدريـــد لــكــنــه  مـــع أتــل
كان  إذا  عما  الحديث  رفض 
االنتصار ١-صفر يمثل دليًال 

اللقب. حصد  إمكانية  على 
ـــــــمـــــــدرب  واســــــتــــــمــــــتــــــع ال
األرجــنــتــيــنــي بــالــنــجــاح أمــام 
أبطال  دوري  فــي  برشلونة 
و٢٠١٦   ٢٠١٤ فـــي  أوروبـــــا 
وكـــــــذلـــــــك كـــــــــأس الــــســــوبــــر 
لكنه  الــعــام،  هــذا  اإلســبــانــيــة 
النقاط  انــتــزاع  لــه  يسبق  لــم 
الثالث من هذا المنافس في 

الـــــدوري مــنــذ تــولــيــه قــيــادة 

.٢٠١١ في  أتلتيكو 

ـــــي  ـــــون ـــــمـــــي وقـــــــــــــــــــال ســـــي

قبل  «اقــتــربــنــا  للصحفيين 

ذلـــك بــشــدة مــن الــفــوز على 

كأس  في  وتفوقنا  برشلونة، 

أرضه  على  وتعادلنا  السوبر 

وخــســرنــا بــصــعــوبــة شــديــدة 

هــنــا جــاء دورنـــا لــنــفــوز لكن 

هـــذا لــن يــغــّيــر مــن أهــدافــنــا 

أي شيء».

ورفـــــــض الـــــمـــــدرب عــقــد 

ــــيــــن فـــريـــقـــه  مـــــقـــــارنـــــات ب

تفوق  الذي  والفريق  الحالي 

عــلــى بــرشــلــونــة فـــي صـــراع 

الدوري  لقب  على  المنافسة 

في ٢٠١٤ لكنه أشاد بالعبيه 

بـــعـــدمـــا أجـــــــرى تـــغـــيـــيـــرات 

خالل  التشكيلة  فــي  جــذريــة 

.٢٠١٩ صيف 

وقـــــال ســيــمــيــونــي «أهــــم 

شــــــيء نـــقـــيـــمـــه هـــــو كــيــفــيــة 

الموسم  من  الالعبين  تطور 

الــــمــــاضــــي، وهـــــم قــــــادرون 

تـــــمـــــاًمـــــا عــــلــــى تــــقــــديــــم مــا 

الفريق». يحتاجه 

ســيميوني يشــيد بروح العـبي أتلتيكـو
عقب الفوز على برشلونة أجندة اليوم

الدوري اإلنجليزي
(الجولة التاسعة)

 (٢٠:٣٠)

بيرنلي - كريستال باالس
beIN HD 1

 (٢٣:٠٠)

ولفرهامبتون - ساوثهامبتون
beIN HD 1

الدوري اإلسباني
 (الجولة العاشرة)

(٢٣:٠٠)

 أتلتيك بيلباو - ريال بيتيس
beIN HD 3

جميع المباريات بالتوقيت المحلي



حسرة 
لبرانديلي

نقطة لريزا سبور 
وهاتاي سبور

خــيــم الــتــعــادل ٢-٢ 
ــــاراة الــتــي  ــــمــــب عـــلـــى ال
سبور  هــاتــاي  جــمــعــت 
ريزا  تشايكور  بضيفه 
سبور أمــس األحــد في 
الــجــولــة الــتــاســعــة من 
لكرة  التركي  الـــدوري 

القدم. 
ورفــــــــــع تـــشـــايـــكـــور 
ريــــــزا ســـبـــور رصـــيـــده 
فــي  نـــقـــطـــة   ١٢ إلـــــــى 
المركز الثامن، بفارق 
األهــــداف أمـــام قاسم 
المركز  صاحب  باشا، 
هاتاي  وأمــام  التاسع، 
ســــــبــــــور الــــــــــــذي رفـــــع 
نقطة   ١٢ إلــى  رصيده 

في المركز العاشر.

أخــــــفــــــق الــــــمــــــدرب 
تـــشـــيـــزاري بــرانــديــلــي 
فـــــي بـــــدايـــــة مــــشــــواره 
فيورنتينا،  مــع  الــثــانــي 
ضيفه  أمــام  بخسارته 
الــــصــــاعــــد بــيــنــيــفــيــنــتــو 
المرحلة  في  صفر-١، 
الــثــامــنــة مـــن الــــدوري 
اإليـــطـــالـــي.ومـــا يــزيــد 
الـــطـــيـــن بـــلـــة بــالــنــســبــة 
لـــبـــرانـــديـــلـــي، مــــدرب 
الـــمـــنـــتـــخـــب الــــســــابــــق 
والـــــــذي أشــــــرف عــلــى 
 ٢٠٠٥ بــيــن  «فــــيــــوال» 
فــريــقــه  أن  و٢٠١٠، 
خــــســــر عــــلــــى أرضــــــه 
وأمـــام فــريــق كــان قد 
ســقــط فـــي مــبــاريــاتــه 
األربــــــــع األخـــــيـــــرة فــي 

«سيري أ».
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العميد يعود من بعيد ويستعيد البريق
فالمنجو يهزم رئيس األهلي يشيد بفريقه الذي تجاوز آثار زلزال السد بالفوز الخامس في الدوري

كوريتيبا

جونزاليس يغيب 
عن شتوتجارت

فالمنجو  فــريــق  اقــتــنــص 
صــــدارة الــــدوري الــبــرازيــلــي 
لـــكـــرة الـــقـــدم بـــفـــوزه على 
في   ٣-١ كــوريــتــيــبــا  ضــيــفــه 
والعشرين  الثانية  المرحلة 
مـــــــــن الـــــــبـــــــطـــــــولـــــــة. وفــــــي 
مباريات أخرى فاز أتلتيكو 
بـــارانـــايـــنـــســـي عـــلـــى ضــيــفــه 
وجوياس  ١-صفر  سانتوس 
عــــلــــى ضـــيـــفـــه بـــالـــمـــيـــراس 

١-صفر. 
ــــــــفــــــــوز رفـــــــــــع رصــــيــــد  ال
نــقــطــة   ٣٩ ـــــى  إل فـــالمـــنـــجـــو 
فــي الــصــدارة بــفــارق نقطة 
واحدة أمام أتليتكو مينيرو 

الوصيف.

إصابة  القدم  لكرة  البرازيلي  االتحاد  أعلن 

مــارتــا، أفــضــل العــبــة فــي الــعــالــم ســت مــرات، 

من  عاًما)  مارتا (٣٤  وخرجت   .(١٩ بـ(كوفيد- 

تشكيلة منتخب البرازيل للسيدات قبل خوض 

اإلكـــوادور  أمــام  أرضــه  على  وديتين  مباراتين 

يكشف  ولـــم  ديــســمــبــر.  وأول  نوفمبر   ٢٧ فــي 

االتحاد البرازيلي عن أي تفاصيل تتعلق بالحالة 

أورالنــدو  ناديها  إن  قــال  لكنه  لمارتا  الصحية 

بــرايــد األمــريــكــي أبـــدى اســتــعــداده لتقديم أي 

مساعدة مطلوبة. ومارتا هي أول العبة تسجل 

في خمس بطوالت لكأس العالم وتملك الرقم 

القياسي في إجمالي األهداف فيها برصيد ١٧ 

هدًفا.

أعــلــن نـــادي شــتــوتــجــارت 
ـــمـــانـــي أمـــــس األحــــــد أن  األل
مــــهــــاجــــمــــه األرجــــنــــتــــيــــنــــي 
ــــيــــس  ــــزال نـــــيـــــكـــــوالس جــــون
أسابيع  ثالثة  لنحو  سيغيب 

بسبب اإلصابة في الركبة.
وتـــــعـــــرض جـــونـــزالـــيـــس 
لــــإلصــــابــــة خـــــــالل تــــعــــادل 
شـــتـــوتـــجـــارت مــــع مــضــيــفــه 
هــوفــنــهــايــم بــثــالثــة أهـــداف 
لكنه  بالبوندزليجا  لمثلها 
ــا في  غــــادر الــمــلــعــب مــصــابً
سجل  أن  بعد  األول  الشوط 

الهدف األول لفريقه.

إصابة أفضل 
العبة في 

العالم بكورونا

اليوم مــباراتان فــي ســــــلــة الســـــيدات
بإشراف رياضة المرأة وبالتعاون مع اتحاد اللعبة

تستأنف اليوم مباريات بطولة 
لــلــســيــدات،  الــســلــة  كــــرة  دوري 
(أولـــــــــــى بــــــطــــــوالت الــــريــــاضــــة 
 (٢٠٢٠-٢٠٢١ لموسم  النسائية 
تنظمها  والـــتـــي  الـــيـــوم  نــشــاطــهــا 
القطرية  الــمــرأة  ريــاضــة  لجنة 
القطري  االتحاد  مع  وبالتعاون 
ديسمبر   ٢٨ حــتــى  الــســلــة  لــكــرة 
هستلرز  يلتقي  حيث  المقبل، 
مــع بـــرو ســبــورتــس فــي الـــــ٥:٣٠ 
بين  يجمع  لــقــاء  ويــلــيــه  مـــســـاًء، 
بيناي بولر قطر وفريق سبيس 
جام في الـ٧:٣٠ مساًء في ختام 
الــمــجــمــوعــات  دور  ـــاريـــات  مـــب

لحساب المجموعة األولى.
وبـــيـــنـــمـــا تــخــتــتــم مـــبـــاريـــات 
الخميس  الــثــانــيــة،  الــمــجــمــوعــة 
المقبل، بإقامة مباراتين يلتقي 

ــــوم جـــنـــرالـــز في  األدعــــــم مـــع ب
كيو  مع  وفايترز  مساًء،  الـــ٥:٣٠ 

بي هوبس في الـ٧:٣٠ مساًء.
ــبــطــولــة مــشــاركــة  وتــشــهــد ال
إلـــى  تــقــســيــمــهــا  تــــم  فـــــــرق،   ٨
مـــجـــمـــوعـــتـــيـــن تــــضــــم األولــــــى 
ــــرز، وبـــيـــنـــاي  ــــل فـــــــرق (هــــســــت
بــولــر قــطــر، وبـــرو ســبــورتــس، 
وتضم  جـــام)،  سبيس  وفــريــق 
الــمــجــمــوعــة الــثــانــيــة (األدعـــــم، 
وكيو  جنرالز،  وبوم  وفايترز، 
منافسات  وتــقــام  هــوبــس)،  بــي 
الــــبــــطــــولــــة وفــــــق اإلجـــــــــــراءات 
ـــــــة وبـــــالـــــتـــــعـــــاون  ـــــــرازي االحـــــــت
الـــعـــامـــة  الـــصـــحـــة  وزارة  مــــع 
ومــســتــشــفــى ســـبـــيـــتـــار، وذلــــك 
ـــيـــبـــات الــــالزمــــة  ـــتـــرت ضـــمـــن ال
بعد  الـــدوري  مباريات  إلقــامــة 
تــوقــف الــنــشــاط الــريــاضــي منذ 
تفشي  بسبب  الــمــاضــي  مـــارس 

فــــيــــروس كـــــورونـــــا الــمــســتــجــد 
.«١٩ «كوفيد- 

الجولة الثانية
الثاني  اليوم  نتائج  وأسفرت 
لــلــبــطــولــة الـــتـــي أقـــيـــمـــت عــلــى 
الـــصـــالـــة الـــريـــاضـــيـــة لــلــســيــدات 
فوز  عن  زون  أسباير  بمنطقة 
فريق برو سبورتس على فريق 
-٦٦) بنتيجة  قطر  بولر  بيناي 
على  هستلرز  فريق  فــوز   ،(٣٦
فريق سبيس جام بنتيجة (٥١-
المجموعة  مباريات  ضمن   (٦
األولــــــــــــى، وفـــــــي الـــمـــجـــمـــوعـــة 
الــثــانــيــة، تــمــكــن فــريــق األدعـــم 
من استكمال مسيرته الناجحة 
في البطولة وتحقيق الفوز على 
-٦٢) بنتيجة  هــوبــس  بــي  كــيــو 
على  جــنــرالــز  بـــوم  وفـــوز   ،(٣٥
ضمن   (٦٩-٢٨) بنتيجة  فايترز 

الثانية. المجموعة  مباريات 

بتدريبات يومية على مالعب نادي الغرافة

يـــــواصـــــل عـــنـــابـــي كــــــرة الــــيــــد الــشــاطــئــيــة 
استعداداته لدورة األلعاب اآلسيوية الشاطئية 
في نسختها السادسة، التي ستقام في مدينة 
غاية  إلى   ٢ من  الفترة  خالل  الصينية  سانيا 

١٠ أبريل ٢٠٢١.
ويــنــتــظــم فـــي تــدريــبــات الــمــنــتــخــب، الــتــي 
الشاطئية،  الغرافة  بمالعب  يومًيا  تتواصل 
ميرزا  عبيد،  شبل  إبــراهــيــم  هــم:  العــبًــا   ١١
كابيتش، سيد علي قناوي، ميرنس كريتشو، 
مــحــمــد أحــمــد زكــــي، رشــيــد يـــوســـف، هــانــي 
مـــروان كــاخــي، أحمد رجــب مــرجــان، علي 
ومحمد  ذيـــاب،  جــلــول  عمر  محمد،  أحــمــد 
حــســن صــالــح. وكــــان مــن الــمــقــرر أن تقام 
السادسة  الشاطئية  اآلسيوية  األلــعــاب  دورة 
ديسمبر   ٦ حــتــى  الـــجـــاري  نــوفــمــبــر   ٢٨ مــن 
المقبل، لكنها تأجلت بسبب جائحة فيروس 
 ٢ بين  تنظيمها  ليتقرر   (١٩ (كوفيدـ  كورونا 
برنامج  يتضمن  أن  على   ،٢٠٢١ أبريل  و١٠ 

األلعاب منافسات في ١٦ رياضة موزعة على 
٨٢ مسابقة.

الــوصــول  إلــى  الــقــطــري  المنتخب  ويسعى 
تعزيز  أجــل  من  الجاهزية  درجــات  ألفضل 
حظوظه في الحفاظ على الميدالية الذهبية 
األلعاب  بــدورة  الشاطئية  اليد  كرة  لمسابقة 
أن  بعد  التوالي،  على  الرابعة  للمرة  اآلسيوية 
(هيانج  الماضية  الــثــالث  النسخ  فــي  بها  فــاز 
في   (٢٠١٤ و(بــوكــيــت  الــصــيــن،  فــي   (٢٠١٢

تايلند، و(دانانج ٢٠١٦) في فيتنام.
أيــًضــا  ـــّوج  ت قــد  الــقــطــري  المنتخب  وكـــان 
اليد  لكرة  للرجال  اآلسيوية  البطولة  بلقب 
أعــوام  األخيرة  الخمس  النسخ  في  الشاطئية 
و٢٠١٩،  و٢٠١٧  و٢٠١٥  و٢٠١٣   ٢٠١١
الثالث  المركز  على  حصوله  إلــى  باإلضافة 
مرتين في بطولة العالم ٢٠١٤ في البرازيل، 
وبطولة العالم ٢٠١٦ في المجر، كما حصل 
على المركز الثالث في دورة األلعاب العالمية 
(الــتــي تعقد كــل أربــعــة أعـــوام وبعد عــام من 
في  أقيمت  التي  الصيفية)  األولمبية  األلعاب 

مدينة (فروتسواف) البولندية عام ٢٠١٧.

عنابي اليد الشاطئية يستعد لآلسيوية

بطولة  ُمنافسات  على  الستاُر  أُســـدل 
التي  األولــى  نسختها  في  للبادل  معيذر 
التنظيمّي  الُمستوى  على  نجاًحا  شهدت 
 ٦٠ البطولة  فــي  شـــارك  حيث  والــفــنــّي، 
واألرجنتين  وإسبانيا  قطر،  مــن  العــبًــا 
وفرنسا وعدد من الدولة العربية، وقام 
كٌلّ من الشيخ ناصر بن أحمد بن ناصر 
بن  أحــمــد  بــن  تميم  والــشــيــخ  ثــانــي،  آل 
حيث  الفائزين،  بتتويج  ثاني  آل  ناصر 
وأنخيل  جــارســيــا  أليكس  الثنائي  حقق 
 ،A الــفــئــة فـــي  األول  الــمــركــز  كــارســكــو 
ــا فــي الــمــبــاراة  حــيــث قــدمــا عــرًضــا راقــًي

الــنــهــائــيــة، ونــجــحــا فـــي الــحــصــول على 
 ٢٥ بلغت  مالية  وجــائــزة  األّول  المركز 
ألـــف ريـــــال، فـــي حــيــن حــصــد أصــحــاب 
 ١٥ بلغت  مالية  جــائــزة  الــثــانــي  الــمــركــز 
ألف ريال، وحصد المركز الثالث مبلًغا 

مالًيا بلغ ١٠ آالف ريال.
وفي ُمنافسات الفئة B، نجح الثنائي 
الــمــكــّون مــن حــمــد الــنــايــف، وكــارلــوس 
بكأس  وتُــوجــا  األّول  المركز  حصد  فــي 
بلغ  مالي  مبلغ  إلــى  باإلضافة  البطولة، 
١٥ ألف ريال، في حين حصد أصحاب 
 ١٢ بلغت  ماليًة  جــائــزًة  الثاني  المركز 
ألــف ريـــال، ثــم حصد أصــحــاب المركز 
الثالث جائزًة مالية بلغت ٨ آالف ريال.

خـــــتــام بــطـــولــــــة مـــعــــيذر للـــبــادل
تتويج الفائزين في الفئتَين األولى والثانية

إيفــرتون يـــعــبر فـــولـــهـــــــام

كالفرت- دومينيك  المتألق  المهاجم  سجل 
اهللا  عبد  الوسط  العــب  وأضــاف  هدفين  لوين 
دوكوري هدفه األول مع إيفرتون خالل الفوز 
٣-٢ على فولهام ليعود لالنتصارات في الدوري 

األحــد.  أمــس  الــقــدم  لــكــرة  الممتاز  اإلنجليزي 
الــدوري  لــصــدارة  صعد  الــذي  إيفرتون  وأســعــد 
الــشــهــر الــمــاضــي جــمــهــوره لــكــن تــبــددت حالة 
التفاؤل المبكرة بعد ثالث هزائم متتالية قبل 
لــقــاء أمـــس ولـــم ينتظر فــريــق الــمــدرب كــارلــو 

أنشيلوتي طويًال إلحياء مسيرته.

النادي  رئيس  المال  عــبــداهللا  قــدم 
والعــبــي  لجماهير  التهنئة  األهــلــي 
فــريــق كـــرة الــقــدم بــالــنــادي بــالــفــوز 
صالل  أم  على  فريقه  حققه  الـــذي 
السادسة  الجولة  في  نظيفة  بثنائية 
لــــلــــدوري الـــتـــي مـــن خــاللــهــا وصــل 
العميد إلى النقطة الـ١٥ من أصل ١٨ 

نقطة حتى اآلن في البطولة.
كما أشاد المال بأداء فريقه وبعمل 
ونــجــاح  واإلداري  الــفــنــي  الــجــهــازيــن 
الفريق في استعادة نغمة االنتصارات 
مــن جــديــد بــعــد الــخــســارة الــعــارضــة 
والكبيرة التي تعرض لها أمام السد 
بنتيجة ٧-١ في الجولة الخامسة من 

بطولة الدوري.
هــــــذا االنــــتــــصــــار أدخـــــــل الــــهــــدوء 
مسؤولي  لــدى  والــثــقــة  واالطــمــئــنــان 
الــــنــــادي فــــي قــــــدرة فــريــقــهــم عــلــى 
بشكل  الموسم  هذا  المشوار  مواصلة 
قوية  كانت  البداية  أن  السيما  جيد 
متتالية  مباريات   ٤ في  بالفوز  جــًدا 
ثــم الــخــســارة مــن الــســد قــبــل توقف 
والفوز  جديد  مــن  والــعــودة  الــدوحــة 
عـــلـــى فـــريـــق عــنــيــد مـــثـــل فـــريـــق أم 

صالل.
ـــيـــاح لــدى  وهــــذا الـــفـــوز أعــــاد االرت
أنـــصـــار قــلــعــة الــعــمــيــد الـــذيـــن كــانــوا 
تأثيرات  مــن  الــفــريــق  على  يخشون 

الخسارة الكبيرة والقاسية من السد 

فـــي الــجــولــة الــخــامــســة ولــكــن ظهر 

الفريق بصورة متماسكة وقدم أداًء 

جيًدا في اللقاء وكان الطرف األفضل 

ونجح في تحقيق انتصار على فريق 

قوي وعنيد ويضم العبين متميزين 

سواء من المواطنين أو المحترفين.

وهــــذا االنـــتـــصـــار أكــــد مـــن خــاللــه 

األهلي أنه يسير في االتجاه الصحيح 

نيبويشا  المونتينيغري  الــمــدرب  مــع 

الكبيرة  االنــتــقــادات  بعد  يوفوفيتش 

التي تعرض لها في الفترة الماضية 

السد،  أمــام  الكبيرة  الهزيمة  بسبب 

بــصــورة  صـــالل  أم  لــقــاء  أدار  ولــكــنــه 

المطلوب  الــتــوازن  وأحـــدث  متميزة 

ما بين الدفاع والهجوم ولذلك كان 

وحقق  اللقاء  فــي  األفضلية  لفريقه 

انتصاًرا وال أهم في البطولة.

هذا االنتصار سوف يساعد الفريق 

البقاء  نحو  جيدة  بصورة  السير  في 

ـــكـــبـــار فــــي جــــدول  بـــيـــن األربـــــعـــــة ال

والنتائج  األداء  في  وبثبات  الترتيب 

أيًضا.

قيمة  مدى  المباراة  هذه  وأثبتت 

على  وتأثيره  ديامي  محمد  الالعب 

المنظومة  أداء  فــي  السيما  الــفــريــق 

الــدفــاعــيــة بــشــكــل جــيــد وكـــذلـــك أن 

الــدفــاع  بين  مــا  الــربــط  حلقة  يــكــون 

والـــهـــجـــوم وهــــذا الـــالعـــب غــــاب في 

وأثــر  والــدتــه  وفــاة  بسبب  السد  لقاء 

تلك  في  السد  فريق  على  كثيًرا  ذلك 

التأثير  فــي  الــســبــب  ويــعــود  الــمــبــاراة 

وجود  وعدم  لالعب  الكبيرة  القيمة 

البديل الذي يؤدي بنفس الصورة.

مواصلة  شهدت  الــمــبــاراة  أن  كما 

قائد  الــزهــر  نبيل  الــمــغــربــي  الــنــجــم 

مستويات  وتــقــديــم  توهجه  الــفــريــق 

تسجيله  عــن  الــنــظــر  ودون  رفــيــعــة 

في  النابض  العقل  كان  اللقاء  هدفي 

الــفــريــق والــقــوة الــضــاربــة ونــجــح في 

صناعة الفارق في اللقاء وقاد العميد 

لألهلي  بالنسبة  جــًدا  مهم  النتصار 

بها  يمر  كان  التي  الظروف  ظل  في 

الثقيلة  الخسارة  وأثــار  المباراة  قبل 

ـــســـد. وخـــــالل هــــذه الـــمـــبـــاراة  مـــن ال

الـــدوري  هــدافــي  لقمة  الــزهــر  نجح 

بـــرصـــيـــد ٥ أهـــــــداف فــــي الــــصــــدارة 

علي  مهند  الــعــراقــي  مــع  بــالــتــســاوي 

نــجــم الــســيــلــيــة وأثـــبـــت أنــــه صــاحــب 

خبرة كبيرة أفادت العميد في مثل 

في  والمهمة  القوية  المباريات  هذه 

الدوري.

أنظار  محط  اآلن  األهلي  وأصبح 

نصف  مــن  أكــثــر  أن  خــاصــة  الجميع 

أو  انــتــهــت  األول  الــقــســم  مـــبـــاريـــات 

انتهت  الــدوري  مباريات  ربع  حوالي 

محقًقا  الذهبي  المربع  في  والفريق 

نـــتـــائـــج هــــي األفــــضــــل لـــلـــفـــريـــق فــي 

السنوات الماضية.

األخيرةاألخيرة

الدوحة- [ :

 الدوحة- قنا:

 لندن- رويترز:

 فلورنسا- أ ف ب:

 أنقرة- د ب أ:

 برلين- د ب أ:

 ساو باولو- د ب أ:

 ساو باولو- رويترز:

ــة الــدفــاعــيــة ــظــوم ــن ــم ــل ــــــــزان ل ــد االت ــي ــع ــــي ي ــــام ــــارق ودي ــــف الــــزهــــر يـــتـــوهـــج ويـــصـــنـــع ال

متابعة- فريد عبدالباقي: 

متابعة- رجائي فتحي: 
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