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مستويات سيئة ونتائج سلبية قبل أسابيع قليلة من مشاركته المرتقبة بمونديال األندية 

عالمات استفهام حول الدحيل  عالمات استفهام حول الدحيل  
الدوري عاد 

بإثارة وغزارة 

تجهيـــزات 
استثنائية إلعالم 

المونـــديـــال 

٣ قطريين في رالي 
داكار بالسعودية 

٨٨ صفحات صفحات  

رئيس التحرير: عبدا� غانم البنعلي المهندي الثالثاء 9 ربيع اآلخر 1442هـ - 24 نوفمبر 2020م - العدد (14080)رئيس مجلس اإلدارة: عبدا� بن خليفة العطية

 االتحاد األلماني يناقش مصير لوف
فرانكفورت - د ب أ:

كشف االتحاد األلماني لكرة القدم أنه سُيجري مناقشات بشأن 
يواخيم  الفني  مــديــره  وُمستقبل  األول  للُمنتخب  الحالي  الــوضــع 
بيرهوف  أوليفر  وسُيقدم  المقبل.  ديسمبر  من  الرابع  في  لــوف، 
تحليًال للمباراة التي انتهت بالهزيمة أمام المنتخب اإلسباني صفر-
٦، وعن تطور المنتخب بشكل عام على مدار العامين الماضيين. 

ــــــدوري   ــــــال ــــــي تـــــاريـــــخـــــه ب ــــــة ف ــــــداي ــــجــــوم يـــســـجـــل أســـــــــوأ ب ــــن ــــال الـــــفـــــريـــــق الـــــمـــــدجـــــج ب

الدوحة - [: 

فــّجــرت الــخــســارة األخــيــرة الــتــي تــعــّرض لها فريق 

حالة  نظيفة  بثالثية  الغرافة  أمــام  بــالــدوري  الدحيل 

من القلق الشديد داخل الشارع الرياضي القطري ألنها 

في  الــــدوري  بطل  ُمــشــاركــة  مــن  شهرين  قبل  جـــاءت 

منافسات كأس العالم لألندية التي تستضيفها الدوحة 

في األول من فبراير المقبل.  وحالة القلق هذه سببها 

الــدوري  في  له  األســوأ  هي  انطالقة  يـُـقــّدم  الدحيل  أن 

المستوى  فــي  الــتــراجــع  هــذا  فــإن  وبالتالي  اآلن،  حتى 

والــنــتــائــج لــيــس مــزعــًجــا مــزعــًجــا لــجــمــاهــيــر الــدحــيــل 

القطرية،  الجماهير  لكل  ُمزعًجا  اآلن  بــات  بل  فقط 

األندية  مونديال  في  الُمستوى  بهذا  الفريق  ظهور  ألن 

يعكس صورة غير إيجابية على اإلطالق عن كرة القدم 

هي  الفترة  هــذه  في  الُمزعجة  والُمفارقة  القطرية. 

ُمشاركاته  تاريخ  في  له  بداية  أســوأ  يُسجل  الدحيل  أن 

ببطولة الدوري، وال يمكن أن نضع هذه الخسائر تحت 

يُمثل  ألنــه  استثنائي»،  «تعثر  أو  جــواد»  «كبوة  عنوان 

فترة  منذ  ُمتتالية  إخفاقات  سلسلة  في  جديدة  حلقة 

نجوم  دوري  بطولة  بلقب  الفريق  تتويج  رغــم  طويلة 

QNB، ألن الدحيل خسر ٣ مباريات كاملة من أصل 

٦ مباريات خاضها حتى اآلن، وبالتالي 

يــتــواجــد خـــارج الــمــربــع الــذهــبــي ويحتل 

33المركز الخامس برصيد ٩ نقاط فقط. 

الدوحة ـ [: 

أبطال  دوري  بطولة  في  مباريات   ٤ اليوم  تقام   
جوان  بكين  الخامسة  المجموعة  في  ويلعب  آسيا، 
الــكــوري  ســيــول  ثــم  فيكتوري  ميلبورن  مــع  الصيني 
الجنوبي مع تشيانغراي التايالندي على ملعب جاسم 
بن حمد بنادي السد.  وفي المجموعة السادسة يلعب 
ثم  الصيني  شنهوا  شنغهاي  مع  الياباني  طوكيو  اليوم 
أولسان هيونداي الكوري الجنوبي مع بيرث جلوري 

األسترالي على ملعب المدينة التعليمية. 

٤ مــواجهات بــدوري أبطال آسيــا 
سان جيرمان في اليوم على ملعبي جاسم بن حمد والمدينة التعليمية 

مهمة أوروبية مصيرية 

باريس - أ ف ب:

وتشيلسي  ويــوفــنــتــوس  بــرشــلــونــة  أنــديــة  تتطلع 
وإشبيلية إلى حسم تأهلها اليوم إلى دور الـ ١٦ من 
دوري أبطال أوروبا، وذلك قبل جولتين على ختام 
دور المجموعات. ويخوض باريس سان جيرمان 
يبدو  حيث  اليبزيج  ضيفه  ضد  مصيرية  مــبــاراة 
ثامنة  مجموعة  في  الفوز  لتحقيق  ماّسة  بحاجة 
بالتساوي  نقاط)   ٦) يونايتد  مانشستر  يتصدرها 
في  بخسارتين  جيرمان  سان  وُمني  اليبزيج.  مع 
وبالتالي  الــقــاريــة،  الُمسابقة  فــي  مــبــاريــات  ثــالث 

يُريد الثأر من الفريق األلماني 
وإنعاش آماله في التأهل.

رسمي  باحتجاج  الوكرة  نادي  تقدم 
ــاتــحــاد الــكــرة  إلــــى لــجــنــة االنـــضـــبـــاط ب
لــلــُمــطــالــبــة بــالــحــصــول عــلــى الــنــقــاط 
الـــثـــالث لــمــبــاراتــه األخـــيـــرة بـــالـــدوري 
أمام قطر التي خسرها الوكرة بهدف 
نــظــيــف. وجــــاء هـــذا االحــتــجــاج بسبب 
ُمدافع  الربيعي  سالم  محمد  ُمشاركة 

قطر في مــبــاراة الــوكــرة رغــم أنــه نال 
الــبــطــاقــة الـــحـــمـــراء فـــي مـــبـــاراة قطر 
السابقة ُمباشرة أمام السيلية في كأس 
الــوكــرة  لــقــاء  قــبــل  وذلــــك   Ooredoo
تصريحاته  وفـــي  فــقــط.  أيـــام  بــعــشــرة 
أمس أكد حسن القاضي مدير الفريق 
على  الوكرة  بنادي  القدم  لكرة  األول 
أحقية فريقه في الحصول على النقاط 
الــثــالث مــن هــذه الــُمــواجــهــة بسبب ما 

لوائح  في  الصريحة  بالُمخالفة  أسماه 
كرة القدم ما يستوجب ضرورة حصول 
هذه  مــن  الــثــالث  النقاط  على  الــوكــرة 
الــُمــواجــهــة. وأضـــاف الــقــاضــي: محمد 
الحمراء  البطاقة  نــال  الربيعي  ســالــم 
بالُمسابقات  قطر  مــبــاريــات  آخــر  فــي 
الــمــحــلــيــة قــبــل ُمـــواجـــهـــة الــــوكــــرة في 
السيلية،  لقاء  في  وبالتحديد  الـــدوري 
أن  الُمنتظر  مــن  كـــان  فــإنــه  وبــالــتــالــي 

لقاء  فــي  ُمشاركته  وعــدم  إيقافه  يتم 
الـــوكـــرة ولــكــنــنــا فــوجــئــنــا بــتــواجــده في 
كأساسي  وُمشاركته  بل  الملعب  أرض 
قائالً:  حديثه  وواصــل  اللقاء.  هــذا  في 
تــقــدمــنــا بــهــذا االحــتــجــاج عــقــب نهاية 
المباراة ُمباشرة وفي الموعد القانوني 
فإننا  وبــالــتــالــي  االحــتــجــاجــات  لتقديم 
ننتظر حصولنا على حقوقنا كاملة من 

اتحاد الكرة. 

 الوكــــرة يحتـــــج عــــلى القطـــراويـــة  
ع طالب بنقاط المباراة بسبب إشراكهم للربيعي 
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٤ مـــواجهـــات قـــويـــة بـــدوري أبطــال آسيــا 
اليوم على ملعبَي جاسم بن حمد والمدينة التعليمية

ــــــســــــادســــــة ــــــال ــــــســــــة ربــــــــاعــــــــيــــــــة بــــــالــــــمــــــجــــــمــــــوعــــــة الـــــــخـــــــامـــــــســـــــة وثــــــــالثــــــــيــــــــة ب ــــــاف مــــــن

الدوحة - [: 

أكـــد جــاســم الــكــعــبــي مــديــر أمــن 

الــلــجــنــة الــمــنــظــمــة لـــــدوري أبــطــال 

كافة  أن  الــقــارة  شــرق  ألنــديــة  آسيا 

بالبطولة  المتعلقة  األمنية  األمـــور 

ألعلى  وفًقا  وجــه  أكمل  على  تسير 

لمعايير  ووفــًقــا  العالمية  المعايير 

االتــحــاد اآلســيــوي AFC واالتــحــاد 

.(FIFA) الــــقــــدم  لـــكـــرة  الــــدولــــي 

للموقع  حديثه  في  الكعبي  وأضاف 

اإللــكــتــرونــي التــحــاد الــكــرة أنـــه تم 

تشكيل فرق عمل أمنية من اللجنة 
الــمــحــلــيــة الــمــنــظــمــة ومــــن الــلــجــنــة 
ـــحـــاد اآلســـيـــوي  األمــنــيــة وأمـــــن االت
لــكــرة الـــقـــدم، وذلــــك قــبــل انــطــالق 
التنسيق  جـــرى  حــيــث  الــمــنــافــســات، 
عــلــى أعـــلـــى الــمــســتــويــات لــلــخــروج 
تنظيمية. حلة  أبهى  في  بالبطولة 

وأوضح الكعبي: سبق أن عملنا في 
بــطــولــة دوري أبــطــال آســيــا ألنــديــة 
كبيًرا،  نجاًحا  القــت  والــتــي  الــغــرب 
وهــــو مـــا نــســيــر عــلــيــه فـــي بــطــولــة 
أنــديــة شـــرق آســيــا والــتــي تــقــام في 
األوضـــــاع  ظـــل  وفــــي  األجـــــــواء  ذات 

فيما  الــحــالــيــة  الصعبة  والـــظـــروف 
يــتــعــلــق بــجــائــحــة كــــورونــــا وكــيــفــيــة 
التعامل معها والتي تمثل تحديًا لنا.

عمليات  دمــج  تم  أنــه  الكعبي  وأكــد 
الــبــطــولــة مــع الــجــهــات األمــنــيــة في 
األمنية  اللجنة  مع  بالتنسيق  الدولة 
األمنية  الجهات  جميع  تضم  والتي 
في دولة قطر برئاسة معالي رئيس 
مــجــلــس الــــــوزراء وزيــــر الــداخــلــيــة، 
المستويات  أعــلــى  تــوفــيــر  أجـــل  مــن 
األندية  من  والفرق  للوفود  األمنية 
لحظة  منذ  واإلعالميين  المشاركة 
الـــوصـــول إلـــى مــطــار حــمــد الــدولــي 

إلى  التوجه  حتى  اإلجـــراءات  وإنهاء 
مــقــر اإلقـــامـــة بــالــفــنــادق والــتــواجــد 
تستضيف  الــتــي  الــمــالعــب  لــتــأمــيــن 
المباريات ومالعب التدريب كذلك.
وفًقا  عمل  خطط  اعتماد  تم  حيث 
والمتضمنة  األمنية  المعايير  ألعلى 
واالتـــحـــاد   (FIFA) الـــــ  مــتــطــلــبــات 
المالعب  في  القدم  لكرة  اآلسيوي 
الــخــاص  األمـــن  تكليف  طــريــق  عــن 
ومشرفي السالمة بتأمين المالعب 
ويتم  التدريب  ومالعب  والمنشآت 
دعمهم عن طريق فرق من قوات 

الشرطة واللجنة األمنية.

األمــور األمنية تسيــر علــى أكمــل وجــه
الكعبي مدير أمن اللجنة المنظمة:

مدرب شنغهاي شنهوا:

أكــد تــشــوي كــانــغ هــي مـــدرب شنغهاي 
شنهوا الصيني أنه يعرف مستوى قدرات 
أولـــســـان، حــيــث إن لــديــهــم عـــدة العبين 
رائعين ولذلك عملت على االستفادة من 
أجل  مــن  الشباب  الالعبين  وقــوة  حيوية 
بالشوط  هــيــونــداي  أولــســان  فريق  إيــقــاف 
األول، ولكننا أخفقنا في القيام بذلك، ثم 
لم نتمكن من التأقلم بالصورة المطلوبة 
في الشوط الثاني. وأضاف: بعض الالعبين 
الذين شاركوا في الشوط الثاني يشاركون 
كأساسيين في المباراة المقبلة، سنحاول 
في  الالعبين  مشاركة  تدوير  بوسعنا  ما 
كل مباراة. وختم مدرب شنغهاي شنهوا 
ما  ومورينو  جيوفاني  قــائــًال:  تصريحاته 
زاال يتعافيان من اإلصابة، وهما يتدربان 

وبالتالي  قصيرة،  فترة  منذ  الفريق  مع 

فإن المشاركة في المباراة المقبلة ستكون 

صعبة بالنسبة لهما.

نحـــاول تــدويـــر الالعبيــن

كانافارو مدرب جوانجزو:

أكـــــد فـــابـــيـــو كــــانــــافــــارو مــــــدرب فــريــق 
جــوانــجــزو إيــفــرجــرانــد أن فريقه 

وصـــل إلـــى قــطــر بــعــد أيـــام 
لقب  خسارة  من  قليلة 

الــــــــــــــدوري الـــصـــيـــنـــي 
الــــــمــــــمــــــتــــــاز أمــــــــام 
جــيــانــغــســو ســونــيــنــغ 
البطولة  نهائي  فــي 
ــا.وقــال:  ذهــابًــا وإيــابً

أعتقد ان الالعبين ما 
زالــوا يكافحون للتعامل 

مـــع الــتــأثــيــر الــنــفــســي لتلك 
الهزيمة ولم يخرجوا منها، لست 

سعيًدا، ليس بالنتيجة، ولكن بشأن األداء 
ألن هذا ليس أسلوبنا الذي اعتدنا 
عـــلـــيـــه.واخـــتـــتـــم الــــمــــدرب 
اإليـــطـــالـــي تــصــريــحــاتــه 
قــــــائــــــًال: عـــلـــيـــنـــا حــل 
الذهنية  المشكالت 
والنفسية وهذا ليس 
شيئًا يمكنك القيام 
بــه فــي ثــالثــة أيـــام، 
الـــوضـــع لــيــس ســهــًال، 
ومــن  الـــمـــدرب  لكنني 
وظيفتي القيام بهذا األمر 

لنقدم األفضل في اآلسيوية.

نعاني من مشكالت ذهنية ونفسية

العب شنغهاي:

قدم ليو وينجون العب شنغهاي الشكر 
أن  بعد  ثقته  على  بيريرا  فيتور  لمدربه 
في  المباراة  في  العب  أفضل  بجائزة  فاز 
جيونبك  أمـــام   ٢٠٢٠ آســيــا  أبــطــال  دوري 
هـــيـــونـــداي مـــوتـــورز الـــتـــي انــتــهــت لــصــالــح 

.٢-١ شنغهاي بالفوز 
على  مدربي  أشكر  أن  أريــد  ليو:  وقــال 
حاالتي،  أفضل  فــي  أكــن  لــم  ألنني  ثقته، 
الثقة  مــن  الكثير  منحني  الــمــدرب  لــكــن 

كمهاجم. ووضعني  والصبر 

وأضـــــاف: فـــي كـــل مــوســم لــديــنــا نفس 
تحقيق  وهــو  األبــطــال،  دوري  في  الهدف 
في  حالًيا  الفريق  قــال  كما  جــيــدة،  نتائج 
مــوقــف صــعــب بــعــض الـــشـــيء ألن أفــضــل 
حـــــارس مـــرمـــى لـــديـــنـــا يــــان (جــونــلــيــنــج) 
وأفــضــل  صيني  هـــداف  وأفــضــل  مــصــاب، 
الــفــريــق  تـــــرك  لـــــي،  وو  صـــيـــنـــي،  العـــــب 
وذهــــب إلــــى الــــــدوري اإلســـبـــانـــي، وحــتــى 
أكــــون صـــادًقـــا، نــحــن نــواجــه الــمــزيــد من 

الصعوبات.

مدرب أولسان هيونداي:

قـــال كــيــم دو مـــدرب أولــســان هــيــونــداي 
أن  أتوقع  كنت  بصراحة  الجنوبي:  الــكــوري 
تــكــون الــمــبــاراة األولــــى صــعــبــة، ولــكــن من 
فقد  والتركيز  والذهنية  التدريبات  ناحية 
كــانــت هـــذه الــجــوانــب رائـــعـــة، ولــهــذا تمكنا 
من الفوز أمــس.وأضــاف: كان هناك بعض 
الالعبين في الفريق ممن لم يشاركوا كثيًرا 
في الدوري الكوري، ولكنهم كانوا ُمستعدين 
للمباراة، ولهذا شاركوا اليوم، وأريد أن أشيد 
بــهــؤالء الــالعــبــيــن، وبــشــكــل عـــام أعــتــقــد أن 

الفريق بأكمله قام بعمل جيد.

المبــاراة األولــى دائمـًـا صعبــــة

متابعة - رجائي فتحي: 

في  مباريات   ٤ اليوم  تقام 
آســيــا  أبـــطـــال  دوري  بــطــولــة 
فـــي الــمــجــمــوعــتــيــن الــخــامــســة 
ــــــك بـــعـــد أن  والــــســــادســــة وذل
راحة  على  الفرق  كل  حصلت 
ويلعب  أمــس.  المباريات  من 
فــــي الـــمـــجـــمـــوعـــة الــخــامــســة 
بـــكـــيـــن جـــــــوان الـــصـــيـــنـــي مــع 
مــيــلــبــورن فــيــكــتــوري الــســاعــة 
١ ظــهــًرا ثــم الــلــقــاء الــثــانــي في 
نفس المجموعة والذي يجمع 
الكوري  سيئول  ســي  إف  بين 
ـــجـــنـــوبـــي مـــــع تـــشـــيـــانـــغـــراي  ال
الساعة  في  التايالندي  يونايتد 
٤ عصًرا وتقام المباراتان على 
ملعب جاسم بن حمد بنادي 

السد.
السادسة  المجموعة  وفــي 
طوكيو  ســي.  اف.  اليوم  يلعب 
شنهوا  شنغهاي  مــع  الــيــابــانــي 
ظهًرا   ١ الــســاعــة  فــي  الصيني 
ثـــم الـــلـــقـــاء الـــثـــانـــي فـــي نفس 
الــمــجــمــوعــة ويــقــام الــســاعــة ٤ 
عــصــًرا ويــجــمــع بــيــن فــريــَقــي 
أولــــســــان هـــيـــونـــداي الـــكـــوري 
الــجــنــوبــي مـــع بــيــرث جــلــوري 
األســتــرالــي وتــقــام الــمــبــاراتــان 
على ملعب المدينة التعليمية.

لها  سيكون  اليوم  مباريات 
دور مــهــم فــي تــحــديــد ُهــويــة 

الفرق المنافسة بقوة من أجل 

التأهل للدور ثمن النهائي من 

الفترة  أن  سيما  ال  الــبــطــولــة 

شهدت  البطولة  من  الماضية 

إقـــامـــة الـــمـــبـــاريـــات الــمــؤجــلــة 

واضحة  الــصــورة  تــكــون  حتى 

أمام الجميع في المجموعات 

األربع.

وإذا عدنا إلى مباريات اليوم 

المجموعة  مــبــاراتَــي  أن  نجد 

األهمية  فــي  غــايــة  الــخــامــســة 

اللقاء  في  ويلعب  والصعوبة، 

األول بكين جوان الصيني مع 

ميلبورن فيكتوري األسترالي، 

وتــعــتــبــر مــواجــهــة هــامــة جــًدا 

نــظــًرا لــتــواجــد الــفــريــقــيــن في 

قلب المنافسة.

جوان  بكين  فريق  ويعتلي 

بست  المجموعة  هذه  صدارة 

نقاط من الفوز في مباراتين، 

بــــيــــنــــمــــا يــــمــــلــــك مــــيــــلــــبــــورن 

فــيــكــتــوري ثــــالث نـــقـــاط فــي 

المركز الثاني بالمجموعة.

الصيني  الفريق  نجح  وإذا 

ـــفـــوز بـــهـــذه الــمــواجــهــة  فـــي ال

فسوف يرفع رصيده إلى تسع 

في  قوية  قــدًمــا  ويضع  نقاط 

الدور ثمن النهائي للبطولة.

وفي المقابل لو نجح فريق 

الفوز  في  اإلسترالي  ميلبورن 

مع  يتساوى  فسوف  بالمباراة 

وبالتالي  جــوان،  بكين  فريق 

في  الــمــنــافــســة  تشتعل  ســـوف 

ظل  فــي  سيما  ال  المجموعة 

وجـــود مــنــافــســة ثــالثــيــة حتى 

وفــــي  بـــالـــمـــجـــمـــوعـــة،  اآلن 

فريق  يلعب  الثانية  الــمــبــاراة 

فــريــق  مـــع  ســيــئــول  ســـي  اف 

التايالندي  يونايتد  تشيانغراي 

عــن  مــنــهــمــا  ألي  بـــديـــل  وال 

على  الحفاظ  أجــل  من  الفوز 

حظوظ التأهل.

تصب  كلها  والــتــرشــيــحــات 
ــــق الـــــكـــــوري  ــــفــــري لــــصــــالــــح ال
ــــجــــنــــوبــــي والـــــــــــذي يــســعــى  ال
رصيده  ليرفع  الفوز  لتحقيق 
ـــقـــتـــرب مــن  لـــســـت نـــقـــاط وي

الصدارة.
الفريق  فــإن  المقابل  وفــي 
الـــــتـــــايـــــالنـــــدي هــــــو الـــحـــلـــقـــة 
المجموعة  هذه  في  األضعف 
ومـــــــن الــــمــــؤكــــد أنـــــــه يــســعــى 
بخطف  ولو  مفاجأة  لتحقيق 
األمور  وتعقيد  التعادل  نقطة 

في المجموعة.
وبـــالـــنـــســـبـــة لــلــمــجــمــوعــة 
السادسة سوف يلعب اف سي 
شنغهاي  مــع  الياباني  طوكيو 
قمة  لقاء  في  الصيني  شنهوا 
فريق  إن  حيث  بالمجموعة، 
طــوكــيــو فـــي الـــمـــركـــز الــثــانــي 
وبــــفــــارق  نــــقــــاط   ٤ بـــرصـــيـــد 
الكوري  أولسان  عن  األهداف 
الــجــنــوبــي وفـــريـــق شــنــغــهــاي 
شــنــهــوا فـــي الـــمـــركـــز الــثــالــث 
نـــقـــاط وفـــــوز أي   ٣ بــرصــيــد 
مــنــهــمــا يــعــنــي الــكــثــيــر لـــه في 
الــمــنــافــســة بــهــذه الــمــجــمــوعــة 
وقـــد يــدفــع بــه لــلــصــدارة في 
هيونداي  أولــســان  تعثر  حالة 
األسترالي  جلوري  بيرث  مع 
الــــذي يــحــتــل الــمــركــز األخــيــر 
بــالــمــجــمــوعــة بـــال رصــيــد من 

النقاط.

ــد أن فريقه 
د أيـــام

قب 
ي 

 
مل

 لتلك

ألن هذا ليس
عـــلـــيـــه
اإل

لك
وظيف

ثقــة المدرب سـر لقـــب األفضـــل
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مــــــاذا يحــــــدث فـــــي الدحيـــــــــل؟  
 حامل لقب بطولة الدوري وسفيرنا بالمونديال الُمرتقب في أسوأ حال 

ــــــه بــــــــالــــــــدوري     ــــــخ ــــــاري ـــــوم يـــــســـــجـــــل أســـــــــــــوأ بــــــــدايــــــــة فــــــــي ت ـــــج ـــــن ـــــال ــــــج ب ــــــدج ــــــم ــــــق ال ــــــري ــــــف ال

ـــة     ـــي ـــب ــــــج ســـل ــــــائ ــــــت ـــــات ســــيــــئــــة ون ـــــوي ـــــت ـــــس ــــــــــــر ويــــــــقــــــــدم م ـــــر ويــــــــتــــــــرك اآلخ ـــــط ـــــى س ـــــل يــــســــيــــر ع

الغراوي:  - صابر  متابعة 

 ماذا يحدث في الدحيل؟.. 
في  نفسه  يطرح  مهم  ســؤال 
ليس  تــحــديــًدا  الــتــوقــيــت  هـــذا 
ــــــــدوري  ال بــــطــــل  ألن  فــــقــــط 
ــقــدم  فـــي نــســخــتــه األخـــيـــرة يُ
انــطــالقــة هـــي األســـــوأ لـــه في 
ولــكــن  اآلن،  حــتــى  ــــــدوري  ال
مــن  هـــو  الـــدحـــيـــل  ألن  أيـــًضـــا 
ـــمـــثـــل الـــــكـــــرة الـــقـــطـــريـــة  ســـُي
فـــــي بــــطــــولــــة كـــــــأس الـــعـــالـــم 
كــان  وإذا  الــمــقــبــلــة.  لــألنــديــة 
هــــذا الـــتـــراجـــع فـــي الــمــســتــوى 
كان  الدحيل  لفريق  والنتائج 
في  فقط  لجماهيره  ُمزعًجا 
السابق فإنه بات اآلن ُمزعًجا 
ألن  القطرية  الجماهير  لكل 
المستوى  بهذا  الفريق  ظهور 
فـــي مـــونـــديـــال األنـــديـــة الـــذي 
فبراير  من  األول  في  ينطلق 
غير  صــــورة  يــعــكــس  الــمــقــبــل 
إيــجــابــيــة عــلــى اإلطـــــالق عــن 

القطرية. القدم  كرة 
في  الُمزعجة  والُمفارقة   
الدحيل  أن  هــي  الفترة  هــذه 
يُـــســـجـــل أســـــوأ بـــدايـــة لـــه فــي 
تــــاريــــخ ُمـــشـــاركـــاتـــه بــبــطــولــة 
التوقيت  فــي  وذلـــك  الــــدوري 
ـــفـــســـه الــــــــذي يـــســـتـــعـــد فــيــه  ن
لــلــُمــشــاركــة فــي بــطــولــة كــأس 
مـــرة  ألول  لـــألنـــديـــة  الـــعـــالـــم 
فــي تــاريــخــه. ومــا حــدث من 
الفريق الدحالوي مساء أمس 
نــضــعــه  أن  يُـــمـــكـــن  ال  األول 
أو  جواد»  عنوان «كبوة  تحت 
يمثل  ألنــه  استثنائي»  «تعثر 
حــلــقــة جــــديــــدة فــــي ســلــســلــة 
فترة  منذ  ُمتتالية  إخفاقات 
طــويــلــة رغـــم تــتــويــج الــفــريــق 
نــجــوم  دوري  بــطــولــة  بــلــقــب 

.QNB
بلقب  الدحيل  تتويج  فقبل   

الــــدوري وبــالــتــحــديــد بــعــد أن 

تــــم اســـتـــئـــنـــاف الـــُمـــنـــافـــســـات 

بسبب  الطويل  التوقف  عقب 

كــــورونــــا عـــانـــى الـــدحـــيـــل مــن 

القيادة  ظل  في  النتائج  ســوء 

الـــفـــنـــيـــة الـــســـابـــقـــة لـــلـــمـــدرب 

الــمــغــربــي ولـــيـــد الـــركـــراكـــي، 

حـــيـــث تـــــعـــــادل الــــفــــريــــق مــع 

أم صــــالل وخــســر مـــن الــســد 

بالغة  بصعوبة  يفوز  أن  قبل 

بنتيجة  واألهــلــي  الــخــور  على 

نظيف  هـــدف  وهـــي  واحـــــدة 

ــتــالــي نــجــح فـــي الــتــتــويــج  وبــال

بفارق  الــدوري  بطولة  بلقب 

بعد  الريان  عن  واحدة  نقطة 

كبيًرا  بينهما  الفارق  كان  أن 

جًدا قبل أزمة كورونا.

منافسات  انطالقة  ومــنــذ   

ُمسلسل  بــدأ  الــحــالــي  الــمــوســم 

ــــدحــــالوي يــــزداد  الـــتـــراجـــع ال

ــــا خـــاصـــة أنـــــه اتــخــذ  وضــــوًح

جـــــانـــــبـــــيـــــن ُمـــــهـــــمـــــيـــــن هـــمـــا 

الــمــنــافــســة فــــي الــمــســابــقــات 

ـــافـــســـة فــي  ـــمـــن الـــمـــحـــلـــيـــة وال

المسابقة اآلسيوية وبالتحدي 

في بطولة دوري أبطال آسيا. 

مباريات   ٤ الــدحــيــل  وخـــاض 

مرحلة  في  له  ُمتبقية  كانت 

الــمــجــمــوعــات بـــدوري أبــطــال 

بصعوبة  األولــى  في  فاز  آسيا 

بهدفين  الشارقة  على  بالغة 

لــهــدف ثـــم تـــعـــّرض لــخــســارة 

ثــقــيــلــة مـــن الــشــارقــة بــأربــعــة 

أهــــــــداف ُمــــقــــابــــل هـــدفـــيـــن، 

ثــم فـــاز بــصــعــوبــة أيــًضــا على 

بهدف  اإليــرانــي  بــرســبــولــيــس 

نــظــيــف، ثـــم كــانــت الــخــســارة 

ـــــي أطــــاحــــت  ـــــت الــــقــــاســــيــــة وال

منافسات  من  نهائًيا  بالفريق 

خسر  عندما  وذلــك  البطولة 

بهدف  السعودي  التعاون  من 

كان  التعاون  أن  رغم  نظيف 

قـــد خــســر مـــبـــاراتـــه الــســابــقــة 

ووّدع  كــامــلــة.  أهــــداف  بستة 

آســيــا  أبــطــال  دوري  الــدحــيــل 

الثالث  المركز  احتل  أن  بعد 

في المجموعة الثالثة برصيد 

الفوز  من  جمعها  نقاط  تسع 

٣ مـــبـــاريـــات والــخــســارة  فـــي 

فــــي مـــثـــلـــهـــا. ومـــــع انـــطـــالقـــة 

دوري  بـــطـــولـــة  مـــنـــافـــســـات 

الــمــوســم  فــــي   QNB ـــجـــوم  ن

الــــحــــالــــي كــــــان الــــدحــــيــــل هــو 

انتهج  الـــذي  الــوحــيــد  الــفــريــق 

ســـيـــاســـة الـــســـيـــر عـــلـــى ســطــر 

بــمــعــنــى  أو  اآلخــــــــر  وتــــــــرك 

ويخسر  مــبــاراة  يــفــوز  أوضــح 

الــذي  األمــر  التالية،  الــمــبــاراة 

الخامس  المركز  يحتل  جعله 

فـــي جـــــدول الــتــرتــيــب وهـــذا 

الـــمـــركـــز هـــو الـــبـــدايـــة األســــوأ 

في  األولــى  ُمشاركته  منذ  له 

بطولة الدوري وحتى اآلن.

ُمشاركته  الدحيل  ودّشــن   

فـــــي بـــطـــولـــة الــــــــــدوري هـــذا 

الـــمـــوســـم فــــي ظــــل الـــقـــيـــادة 

ــــمــــة لـــولـــيـــد  ــــقــــدي الــــفــــنــــيــــة ال

الـــــركـــــراكـــــي وفـــــــاز عـــلـــى أم 

صــــالل فـــي مـــبـــاراتـــه األولــــى 

بــهــدفــيــن نــظــيــفــيــن ثــم خسر 

الوكرة  أمام  الثانية  ُمواجهته 

يفوز  أن  قبل  نظيف،  بهدف 

فــــي مــــبــــاراتــــه الـــثـــالـــثـــة عــلــى 

هدف  ُمقابل  بهدفين  قطر 

الفنية  القيادة  ظل  في  واحــد 

الـــجـــديـــد لـــصـــبـــري لــمــوشــي، 

وبـــــعـــــدهـــــا خــــســــر ُمـــــبـــــاراتـــــه 

الـــرابـــعـــة أمـــــام الـــســـد بــثــالثــة 

واحــد،  هــدف  مقابل  أهــداف 

بهدفين  الــريــان  على  فــاز  ثم 

وأخيًرا  واحــد،  هــدف  مقابل 

تــــعــــّرض لـــلـــخـــســـارة الــثــقــيــلــة 

أهــداف  بثالثة  الغرافة  أمــام 

يدعو  الـــذي  والــشــيء  نظيفة. 

هــذه  أن  هـــو  بــالــفــعــل  لــلــقــلــق 

يُحققها  التي  السلبية  النتائج 

الحالي  الــمــوســم  فــي  الــفــريــق 

تــصــاحــبــهــا مــســتــويــات ســيــئــة 

ـــعـــد الـــفـــريـــق  لـــلـــغـــايـــة ولــــــم ي

كان  كما  للمنافسين  ُمــرعــبًــا 

فـــي الـــســـابـــق فـــضـــًال عـــن أنـــه 

كبير  وبفارق  بسهولة  يخسر 

في  بالثالثة  خسر  أنــه  بدليل 

الستة  ــلــقــاءات  ال مــن  لــقــاءيــن 

اآلن،  حـــتـــى  أقـــيـــمـــت  الــــتــــي 

الــفــوز  يستطيع  ال  أنـــه  كــمــان 

إال بــفــارق هــدف وحــيــد على 

تقدير.  أقصى 

الترتيبهزيمةتعادلفوز      لعبالموسم 

الثاني٢٠١٠٦٤١١-٢٠١١

األول-٢٠١١٦٤٢-٢٠١٢

الثالث٢٠١٢٦٣١٢-٢٠١٣

الثالث-٢٠١٣٦٣٣-٢٠١٤

الثاني١-٢٠١٤٦٥-٢٠١٥

الرابع٢٠١٥٦٣١٢-٢٠١٦

الثالث-٢٠١٦٦٤٢-٢٠١٧

األول-٢٠١٧٦٥١-٢٠١٨

الثاني-٢٠١٨٦٥١-٢٠١٩

األول-٢٠١٩٦٤٢-٢٠٢٠

الخامس٣-٢٠٢٠٦٣-٢٠٢١

 موقف الدحيل في األسابيع الستة األولى منذ أن صعد لألضواء  

Ooredoo ينظمه اتحاد الرياضة للجميع بالتعاون مع

الدوحة ـ [: 

 عقد اتحاد الرياضة للجميع التابع لوزارة 

الــثــقــافــة والــريــاضــة مــؤتــمــًرا صــحــفــًيــا أمــس 

تحدي  سباق  انطالق  عن  لإلعالن  بــالــوزارة 

وفــريــق   Ooredoo مـــع  بــالــتــعــاون  الــفــجــر، 

للسرطان  القطرية  والجمعية  الفجر  تحدي 

السبت القادم الُموافق ٢٨ من الشهر الجاري، 

مدير  الدوسري  عبداهللا  د.  االجتماع  حضر 

وعلي  للجميع،  للرياضة  الــقــطــري  االتــحــاد 

وصباح   Ooredoo سفير  الكواري  طــوار  بن 

العامة  الــعــالقــات  مــديــر  الــكــواري  ربيعة  بــن 

ــمــؤتــمــر رّحـــب  بـــــــــــOoredoo، فـــي بـــدايـــة ال

في   Ooredoo بمشاركة  الدوسري  عبداهللا 

في  سينطلق  الذي  الفجر  تحدي  سباق  دعم 

ُمرتفعات كتارا بمسافات تبلغ ٥كم - ١٠ كم 

من  عــدد  ألكبر  الُمشاركة  يُتيح  ما  كم   ٢١  -

كدعم  يأتي  السباق  إن  وتــابــع:  المتسابقين، 

للجمعية  واالتحاد  الفجر  تحدي  فريق  من 

إلى  الــدوســري  وأشـــار  للسرطان،  القطرية 

سيذهب  الفجر  تحدي  سباق  تذاكر  ريع  أن 

وقــال:  للسرطان،  القطرية  الجمعية  لدعم 

إن الـــســـبـــاق يـــأتـــي فـــي إطـــــار حــــرص اتــحــاد 

فئات  جميع  تشجيع  على  للجميع  الــريــاضــة 

الــُمــجــتــمــع عــلــى مــمــارســة الـــريـــاضـــة ونــشــر 

إلى  إضافة  عامة،  بصفة  الرياضية  الثقافة 

لجميع  ُمنتظمة  بصفة  الــريــاضــة  ُمــمــارســة 

بأهمية  الـــوعـــي  وزيـــــادة  الــســنــيــة،  الــمــراحــل 

الــــريــــاضــــة، لـــمـــا لـــهـــا مــــن مــــــــردود صــحــي 

أفــراد  على  واقــتــصــادي  ونفسي  واجــتــمــاعــي 

الدوسري  عبداهللا  ودعــا  والــدولــة.  الُمجتمع 

الراغبين في الُمشاركة بالسباق إلى التسجيل 

عن طريق تطبيق االتحاد القطري للرياضة 

 .QSFA للجميع

إعالن تفاصيل سباق تحدي الفجر 

متابعة - فريد عبدالباقي:

اتـــــحـــــاد  صــــــالــــــة  تــــشــــهــــد   

الــطــائــرة فــي الـــــــ٦:٣٠ مــســاًء 

الــيــوم قــمــة كــبــرى بــالــدوري 

تجمع  الطائرة   للكرة  العام 

بــيــن الـــعـــربـــي والــــريــــان فــي 

للمسابقة،  الــســادســة  الجولة 

قطر  بين  يجمع  لقاء  يسبقها 

والوكرة في الـ٤:٠٠ عصًرا.

 يدخل العربي أجواء اللقاء 

بــرغــبــة قـــويـــة فـــي ُمــواصــلــة 

مــشــواره نــحــو ُمــزاحــمــة أهــل 

الـــقـــمـــة، الســـيـــمـــا أنــــه يــحــتــل 

الــمــركــز الــثــالــث بــرصــيــد ١١ 

عن  نقاط  أربع  بفارق  نقطة 

ــتــصــدر فـــريـــق الــشــرطــة،  ــُم ال

الوصيف  عن  نقطة  وبــفــارق 

حظوظ  وتبدو  قطر،  فريق 

الــعــربــي فــي تــخــطــي الــريــان 

طـــائـــرة  أن  الســـيـــمـــا  قــــويــــة، 

فتراتها  أسوأ  تعيش  الرهيب 

حيث تلقى الفريق هزيمتين 

وفــــــاز فــــي ثـــــالث مـــبـــاريـــات 

ـــمـــركـــز  ــــــان ال ــــــري لـــيـــحـــتـــل ال

الخامس برصيد ٩ نقاط. 

 وفــــــي الـــمـــقـــابـــل يــتــطــلــع 

الـــفـــريـــق الـــريـــانـــي لــتــعــويــض 

ــــه األخــــــيــــــرة أمـــــام  خــــســــارت

الــــشــــرطــــة (حــــامــــل الـــلـــقـــب) 

.١-٣ بنتيجة 

 وفـــــــي مـــــــبـــــــاراة ثـــانـــيـــة، 

يـــــأمـــــل فـــــريـــــق قــــطــــر إلــــى 

الُمتميزة  صحوته  ُمــواصــلــة 

هـــــذا الـــمـــوســـم حـــيـــث احــتــل 

الــمــركــز الــثــانــي بــرصــيــد ١٢ 

أربــع  فــي  الــفــوز  حــقــق  نقطة 

ــــبــــاريــــات والــــخــــســــارة فــي  ُم

مــبــاراة واحـــدة أمـــام األهلي 

حــيــن  فــــي   ،.٣-٢ بــنــتــيــجــة 

عن  الوكراوي  الفريق  يبحث 

الــدوري  في  مركزه  تحسين 

تــحــت قــيــادة ُمــدربــه محمد 

المركز  يحتل  حيث  مجدي، 

السابع برصيد ٦ نقاط.

من  األهلي  وتمكن  هــذا،   

اســتــعــادة نــغــمــة االنــتــصــارات 

فــــي الــــــــــدوري، وذلــــــك بــعــد 

بنتيجة  الــغــرافــة  عــلــى  تغلبه 

بواقع  رد  دون  أشــواط  ثالثة 

نتائج «٢٥-١٦ و٢٥-١٨ و٢٥-

جمع  الــذي  اللقاء  خــالل   «٢١

بصالة  أمس  مساء  الفريقين 

اتــحــاد الــطــائــرة، فــي افــتــتــاح 

مــبــاريــات الــجــولــة الــســادســة، 

إلى  األهلي  قفز  الفوز  وبهذا 

الــمــركــز الـــرابـــع بــرصــيــد ١١ 

٤ نـــقـــاط عن  نــقــطــة بـــفـــارق 

الـــُمـــتـــصـــدر فـــريـــق الــشــرطــة 

تجّمد  فيما  اللقب)،  (حامل 

نقاط   ٣ عند  الغرافة  رصيد 

فـــي الـــمـــركـــز الـــتـــاســـع وقــبــل 

األخير.

تمكن  ثانية،  مباراة  وفي   

فـــريـــق الـــســـد مــــن ُمــــغــــادرة 

الـــمـــركـــز الـــعـــاشـــر واألخـــيـــر 

األول  فـــــوزه  حــقــق  أن  بــعــد 

فـــي الـــــــدوري هــــذا الــمــوســم 

بنتيجة  الشمال  حساب  على 

بواقع  رد  دون  أشــواط  ثالثة 

نتائج «٢٥-٢٣ و٢٥-١١ و٢٦-

٢٤»، خالل اللقاء الذي جمع 

الفريقين في ختام مباريات 

الخامسة. الجولة 

 وبــــهــــذا الــــفــــوز نــــال الــســد 

الدوري  في  نقاط  ثالث  أول 

وقبل  التاسع  المركز  ليحتل 

الشمال  تراجع  بينما  األخير، 

واألخير  العاشر  المركز  إلى 

بــعــد أن تــوقــف رصــيــده عند 

نقطة واحدة. 

العربي يواجه الريان في قمة دوري الطائرة
السد يُحقق أول انتصار.. واألهلي يعبر الغرافة 
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ــــــاد بـــــإثـــــارة وغــــــــزارة  الــــــــــدوري ع
نتائج الجولة السادسة تعيد السد للقمة واألهلي يواصل المطاردة

ـــكـــســـب  ــــــــــان ي ــــــــــري ـــــة وال ـــــالث ـــــث ـــــال ــــــواضــــــع ب ــــــمــــــت ــــــل ال ــــــدحــــــي ـــــق ويــــــــضــــــــرب ال ـــــأل ـــــت ـــــــغـــــــرافـــــــة ي ال

ـــــق لــــــفــــــوز جــــــديــــــد وســــــهــــــل لـــلـــســـد    ـــــري ـــــط ــــــي يــــــبــــــدد أحـــــــــــالم الــــــعــــــربــــــاويــــــة ويـــــفـــــتـــــح ال ــــــرب ــــــدي ال

ـــــــادالت بــــامــــتــــيــــاز ـــــــع ـــــــت ـــــك ال ــــــــخــــــــور مـــــل ـــــي وال ـــــــع بـــــاليـــــل ــــــداء م ــــــع ــــــص ـــــــطـــــــراوي يــــتــــنــــفــــس ال ـــــــق ال

متابعة - رجائي فتحي: 

واصل فريق السد بقاءه على قمة 
أن  بعد  وذلــك   QNB نجوم دوري 
وبين  بينه  الخاص  الديربي  حسم 
ليعود  برباعية  لمصلحته  العربي 
ساعة   ٢٤ لمدة  فقدها  التي  للقمة 
فاز  الـــذي  األهــلــي  فــريــق  لمصلحة 

على أم صالل في هذه الجولة.
من  كبيًرا  تألًقا  الجولة  وشهدت 
ضرب  الــذي  الغرافة  فريق  جانب 
الـــدحـــيـــل الـــبـــطـــل بــثــالثــيــة نــظــيــفــة 
وقدم عرًضا راقًيا في تلك المباراة 
الــتــي وضــعــت الــعــديــد مــن عالمات 
الــدوري  بطل  أداء  على  االستفهام 
حيث  مخيف  بشكل  تراجع  والــذي 
إنــه خسر ٣ مــبــاريــات مــن أصــل ٦ 
مباريات لعبها الدحيل في البطولة 
وهـــــو أمـــــر لــــم يــــحــــدث مــــن قــبــل 

للفريق البطل.
الملك  عــودة  الجولة  شهدت  كما 
الــــقــــطــــراوي وتـــحـــقـــيـــق االنـــتـــصـــار 
حساب  على  البطولة  في  له  الثاني 
فــــريــــق الـــــوكـــــرة الـــصـــعـــب بــهــدف 
الجزائر  من  القادم  الجديد  للنجم 
الدولي يوسف باليلي الذي سيكون 
واحــــــًدا مـــن أفـــضـــل الــالعــبــيــن في 

الالعب  يمتلكه  لما  الــدوري  بطولة 
مـــن قــــــدرات فــنــيــة عــالــيــة يمكن 
الفني  الــفــارق  صناعة  خاللها  مــن 
فــي مــثــل هـــذه الــمــبــاريــات الصعبة 
قويًا  أداًء  تتطلب  والــتــي  والمهمة 

ومميًزا.

وشهدت هذه الجولة أيًضا عودة 

الــــريــــان وتــحــقــيــق االنـــتـــصـــار على 

األربــعــة  بين  والــبــقــاء  الخريطيات 

صوب  جيدة  بصورة  والسير  الكبار 

المنافسة.

وكــــان هــنــاك تــعــادل وحــيــد في 

والسيلية  الــخــور  لــقــاء  فــي  الــجــولــة 

من  العديد  شهدت  المباراة  وهــذه 

الفرص التي لو سجلت فيها لكانت 

أقوى المباريات.

قمة الزعيم

لــم تــشــهــد الــقــمــة الــكــبــيــرة بين 
حيث  جــديــد،  أي  والــعــربــي  الــســد 
 ٤-١ وبنتيجة  كــالــعــادة  الــســد  فـــاز 
الملعب  فــي  لالعبيه  جهد  وبــأقــل 
هيرنانديز  تــشــافــي  أراح  والــذيــن 
المباراة  خــالل  من  وعــاد  بعضهم 
إلــــى قـــمـــة جـــــدول الـــتـــرتـــيـــب مــن 

وبجدارة. جديد 
ووضــح من خــالل هــذه المباراة 

بالغيابات  كثيًرا  العربي  فريق  تأثر 
الــتــي فــي صــفــوفــه ووصــلــت إلـــى ٧ 
العــبــيــن مـــن الــعــنــاصــر األســاســيــة 
منهم ٣ محترفين وهم اإليرانيان 
مــهــدي تــرابــي ومــهــرداد محمدي 
النيل  صــالح  محمد  إلــى  بــاإلضــافــة 
وياسر  شنين  وفهد  جابر  وجاسم 

أبوبكر.
ولــم يستطع مـــدرب الــعــربــي أن 
خالل  من  الــعــددي  النقص  يعوض 
بالتشكيلة  معه  الموجودة  العناصر 
ولــعــب فــي حـــدود مــا هــو مــتــاح له 
وخــســر الــلــقــاء وكــالــعــادة فـــاز السد 
في  هزمه  أن  سبق  حيث  بسهولة 

الــمــوســم  دوري  فــي  األول  الــقــســم 

الماضي بنتيجة ٦-١.

تراجع البطل

وشـــهـــدت هـــذه الــجــولــة خــســارة 

الدحيل بطل الدوري وبصورة غير 

مــعــتــادة مــن فــريــق الــغــرافــة الــذي 

ــا فـــي هــذه  كـــان مــتــوهــًجــا ومــتــألــًق

والخسارة  نظيفة  وبثالثية  المباراة 

أن  ولــكــن  واردة  الـــقـــدم  كـــرة  فـــي 

يــخــســر الــدحــيــل بــالــثــالثــة وبــــدون 

مقاومة هذا أمر غير معتاد ويعد 

الفريق،  مستوى  في  كبيًرا  تراجًعا 

للفريق  الثالثة  هي  الخسارة  وهذه 

فـــي بــطــولــة الــــــدوري مـــن أصــــل ٦ 
مباريات لعبها الفريق حيث سبقها 
الــخــســارة مـــن الـــوكـــرة ومـــن الــســد 
وهـــو أمـــر غــيــر مــعــتــاد مـــن فــريــق 
مستوى  على  العبين  ويضم  بطل 
عاٍل ومحترفين من العيار الثقيل.

ظهر  الدحيل  فريق  أن  الحقيقة 
يــؤِد  ولــم  ضعيًفا  الــغــرافــة  لقاء  فــي 
بالصورة المعتادة أو بالروح القتالية 
العديد  وكــذلــك  عليها،  اعــتــاد  الــتــي 
بالصورة  يــظــهــروا  لــم  العبيه  مــن 
التي كانوا عليها وصحيح أن الفريق 
مثل  المؤثرة  الغيابات  بعض  شهد 
الــمــهــدي بـــن عــطــيــة قــائــد الــدفــاع 

وكـــذلـــك يــوســف الــمــســاكــنــي ولــكــن 

الدحيل عّود الجميع أنه بمن حضر 

في المباريات ومهما كان المنافس.

العميد يعود بقوة

كما شــهــدت هــذه الــجــولــة عــودة 

للمنافسة  وبقوة  األهــالوي  العميد 

لــيــس هــــذا فــقــط ولـــكـــن الــتــخــلــص 

ـــاراة الــســبــعــة  ـــــزال مـــب مـــن شــبــح زل

الجولة  في  السد  من  خسرها  التي 

الجولة  هــذه  فــي  ونجح  الماضية، 

أم  فريق  على  االنتصار  يحقق  أن 

صــــالل بــثــنــائــيــة نــظــيــفــة ويـــواصـــل 

التألق  الزهر  نبيل  المغربي  نجمه 

المتميز  الفني  المستوى  وتــقــديــم 

في هذه المباراة.

هذا االنتصار هو الخامس للفريق 

من  معتاد  غير  أمر  وهو  بالدوري 

العميد في السنوات الماضية ولكنه 

االتجاه  في  يسير  األهلي  أن  يؤكد 

للمنافسة  يــعــطــي  وأنــــه  الــصــحــيــح 

وبين  بينه  الفارق  إن  حيث  شكًال، 

السد  لمصلحة  واحـــدة  نقطة  السد 

أمــًال  يعطي  األمـــر  وهـــذا  المتصدر 

فــي اســتــمــرار قـــوة الــمــنــافــســة على 

قــمــة جـــدول الــتــرتــيــب والــعــكــس لو 

عن  الفارق  السد  ووســع  بعيًدا  كــان 

منافسيه.
يــــؤدي  األهــــلــــي  أن  والــحــقــيــقــة 
بــــــصــــــورة واقـــــعـــــيـــــة مــــــع مــــدربــــه 
العناصر  مع  يتعامل  حيث  نيبوشا 
من  صورة  بأفضل  معه  الموجودة 
أجــــل تــحــقــيــق أفـــضـــل الــنــتــائــج في 

المباريات.

إثارة وقوة

الجولة  هـــذه  إن  الــقــول  ويــمــكــن 

أظــهــرت كــل شــيء فــي كــرة القدم 

من حيث اإلثارة والقوة والندية في 

المباريات وكذلك في النتائج ما هو 

متوقع منها وما هو غير متوقع وهو 

األمر الذي يؤكد أن البطولة سوف 

والندية  والقوة  اإلثــارة  بنفس  تسير 

نهاية  فــي  البطل  تقديم  أجـــل  مــن 

الهابط  الــفــريــق  وكــذلــك  المسابقة 

الجميع  أن  سيما  ال  الثانية  للدرجة 

هــدفــهــم  يــحــقــقــوا  أن  يــطــمــحــون 

وبصورة مبكرة وعدم االنتظار إلى 

النهاية والوقوع في فخ ما حدث في 

الموسم الماضي كما كان في صراع 

الـــقـــاع الــمــخــيــف وأيـــًضـــا فـــي سباق 

القمة الذي ُحسم لمصلحة الدحيل 

بــفــارق نقطة وحــيــدة عــن الــريــان 

الوصيف للبطولة.

جدول مباريات الجولة السابعة
الملعبالوقتالفريقان المتبارياناليوم والتاريخ

الخميس 

٢٦/ ١١/ ٢٠٢٠

حمد بن خليفة٥:٣٠السيلية والوكرة 

حمد بن خليفة٧:٤٥األهلي والريان 

سحيم بن حمد ٧:٤٥قطر والعربي 

الجمعة 

٢٧/ ١١/ ٢٠٢٠

ثاني بن جاسم٥:٣٠الغرافة والخور

ثاني بن جاسم ٧:٤٥السد وأم صالل 

عبداهللا بن خليفة٧:٤٥الدحيل والخريطيات

القطري  بالدوري  الهدافين  صراع  اشتعل 
العبين  ثالثة  الترتيب  صــدارة  على  وأصــبــح 
وهم سانتي كازورال نجم السد ونبيل الزهر 
ولكل  السيلية،  نجم  علي  ومهند  األهلي  نجم 
تاي  نــام  ذلــك  بعد  يأتي  ثــم  أهـــداف   ٥ منهم 
هـــي نــجــم الــســد ويـــوهـــان بــولــي مـــن الــريــان 
منهم  ولكل  الغرافة،  من  كودجيا  وجوناثان 

٤ أهداف.
المميز  الهداف  الحالي  الصراع  عن  وغاب 
لــبــطــولــة الـــــدوري بـــغـــداد بــونــجــاح، حــيــث إن 
وآخرها  اآلن  حتى  فقط  أهــداف   ٣ رصــيــده 
سجله في شباك العربي في الجولة السادسة 

ومــــعــــه بـــنـــفـــس الــــرصــــيــــد مــــهــــرداد 
بن  ومحمد  العربي  من  محمدي 

يــطــو مــن الـــوكـــرة ومــؤيــد حسن 
يكون  أن  ويتوقع  الــغــرافــة.  مــن 
ومثيًرا  قــويًــا  الهدافين  صـــراع 
سيما  ال  المقبلة  المرحلة  في 

فـــي ظـــل ظــهــور هــدافــيــن جــدد 
في  الــفــارق  يصنعوا  أن  يمكنهم 

كــازورال  غــرار  على  المسابقة 
مـــع الــســد ومــهــنــد عــلــي مع 
وترابي  ومــهــرداد  السيلية 

في العربي.

صراع الهدافين يشتعل
القطري بالدوري  الهدافين  صراع  اشتعل 
العبين ثالثة  الترتيب  صــدارة  على  وأصــبــح 
وهم سانتي كازورال نجم السد ونبيل الزهر
ولكل  السيلية،  نجم  علي  ومهند  األهلي  جم 
تايي نــامم ذلــك  بعد  يأتيي ثـمـم أهـــداف   ٥ منهمم
هـــي نــجــم الــســد ويـــوهـــان بــولــي مـــن الــريــان
منهم ولكل  الغرافة،  من  كودجيا  وجوناثان 

٤ أهداف.
المميز الهداف  الحالي  الصراع  عن  وغاب 
ــبــطــولــة الـــــدوري بـــغـــداد بــونــجــاح، حــيــث إن
وآخرها اآلن  حتى  فقط  أهــداف   ٣ رصــيــده 
سجله في شباك العربي في الجولة السادسة
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ادادد الــــرصــــيــــد مــــهــــر ومــــعــــه بـــنـــفـــس
بننن ومحمد  العربي  من  محمدي 
يــطــو مــن الـــوكـــرة ومــؤيــد حسنن
يكون أن  ويتوقع  الــغــرافــة.  مــن 
ومثيرررًًراا قـوـويًــا  الهدافينن عاع  رـر صــ
سيما ال  المقبلة  المرحلة  في 
فـــي ظـــل ظــهــور هــدافــيــن جــدد

في  الــفــارق  يصنعوا  أن  يمكنهم 
كــازورال  غــرار  على  لمسابقة 
مـــع الــســد ومــهــنــد عــلــي مع
وترابي ومــهــرداد  لسيلية 

في العربي.

حالة طرد لشعبان
شهدت مباريات الجولة السادسة من بطولة 
ــــــدوري حـــالـــة طــــرد واحـــــدة فـــي الــمــســابــقــة  ال
وكانت من نصيب محمد شعبان مدافع فريق 
الــريــان  أمـــام  فريقه  مــبــاراة  فــي  الخريطيات 

والتي فاز بها الريان بهدفين نظيفين.
ـــاريـــات شـــهـــدت الـــعـــديـــد مــن  ـــمـــب وبـــقـــيـــة ال
اإلنذارات نظًرا لصعوبة المباريات ورغبة 
كـــل فــريــق فـــي أال يــخــســر ولــذلــك 
األحــيــان  مــن  الكثير  فــي  يلجأ 
إلـــى الــخــشــونــة والــتــي تكون 
نــتــيــجــتــهــا الـــحـــصـــول عــلــى 

إنذارات.
العربي  مــبــاراة  وكــانــت 
والسد هي األكثر في إشهار 
خاللها،  الصفراء  البطاقات 
مشاري  الحكم  أشهر  حيث 
الــشــمــري الــبــطــاقــة ٩ مــرات 
بــــواقــــع ٦ بـــطـــاقـــات صـــفـــراء 
ـــفـــريـــق الــــعــــربــــي لــالعــبــيــن  ل
كال  وإبراهيم  يحيى  جاسر 
وعبدالعزيز  فتحي  وأحمد 
األنـــــــصـــــــاري وســـبـــاســـتـــيـــان 
عناد  وعــبــدالــرحــمــن  ســوريــا 
لالعبين  للسد  بطاقات  و٣ 
مــــحــــمــــد وعـــــــــد وطـــــــــارق 

سلمان وأكرم عفيف.

تـــم احـــتـــســـاب ضـــربـــتَـــي جـــــزاء فـــي هــذه 
ــــى كــانــت مـــن نــصــيــب فــريــق  الــجــولــة، األول
منها  وسجل  الوكرة  أمام  مباراته  في  قطر 
الفوز  هــدف  باليلي  يــوســف  الجديد  الــوافــد 
من  كانت  والثانية  منها،  اللقاء  في  لفريقه 
الخريطيات  مع  مباراته  في  الريان  نصيب 

وســجــل مــنــهــا يــوهــان بــولــي الــهــدف الــثــانــي 
لفريقه.

وفــيــمــا عــــدا ذلــــك لـــم يــتــم احــتــســاب أي 
مّرت  التي  الجولة  هذه  في  جــزاء  ضربات 
تحكيمية  مشاكل  أي  حــدوث  دون  بــهــدوء 

الجولة. على  تؤثر  أن  شأنها  من 

ضربتــا جــزاء بالجـولــة

باليلي ألول مرة
مرة  ألول  باليلي  يوسف  الجزائري  النجم  السادسة  الجولة  قدمت 

فــي مالعبنا قــادًمــا مــن فــريــق أهــلــي جــدة الــســعــودي وذلــك 
القطري. الملك  صفوف  إلى  انضمامه  من  قليلة  أيام  بعد 

الوكرة  أمــام  فريقه  لقاء  فــي  باليلي  وظهر 
الوحيد  الــمــبــاراة  هــدف  وســجــل  جــيــدة  بــصــورة 

مــن ضــربــة جـــزاء وقـــدم مــســتــوى فــنــًيــا مــتــمــيــًزا 
النجوم  كــأبــرز  بــقــوة  قــادم  أنــه  يــؤكــد  اللقاء  فــي 

فنية  إمــكــانــات  بــاليــلــي  ويمتلك  الــبــطــولــة.  فــي 
لصناعة  باستمرار  تؤهله  جــًدا  عالية  وبدنية 

فعل  كــمــا  بــصــفــوفــه  يلعب  فــريــق  أي  مــع  الــفــارق 
أفريقيين. بلقبين  معه  وتّوج  التونسي  الترجي  مع  قبل  من  ذلك 
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تجهيزات وترتيبات استثنائية لإلعالم أثناء المونديال
فاطمة النعيمي مدير إدارة االتصال باللجنة العليا للمشاريع واإلرث:

ــــهــــا ــــي ـــــــــول إل ـــــــــوص ــــة وســــــطــــــيــــــة يـــــســـــهـــــل ال ــــق ــــط ــــن ــــــــي م ـــــــــي ســــــيــــــكــــــون ف ـــــــــالم الــــــمــــــركــــــز اإلع

نــــّظــــمــــت الــــلــــجــــنــــة الـــعـــلـــيـــا 
جــلــســة  واإلرث،  لــلــمــشــاريــع 
المحلية  للصحافة  إعــالمــيــة 
ـــــــصـــــــال الــــمــــرئــــي،  عــــبــــر االت
التطورات  آخــر  على  للتعرف 
واالســـــــتـــــــعـــــــدادات وتـــجـــربـــة 
الــمــشــجــعــيــن عــــن اســتــضــافــة 
دولـــة قــطــر لــمــونــديــال ٢٠٢٢ 
المنطقة  فـــي  األولـــــى  لــلــمــرة 
الــعــربــيــة والـــشـــرق األوســـــط، 
وذلـــــــــــك بـــــحـــــضـــــور فـــاطـــمـــة 
الــنــعــيــمــي الـــمـــديـــر الــتــنــفــيــذي 
اللجنة  فـــي  االتـــصـــال  إلدارة 
واإلرث  لـــلـــمـــشـــاريـــع  الـــعـــلـــيـــا 
أول  مدير  الحمادي  ويوسف 
المحلية  اإلعــالمــيــة  الــعــالقــات 
واإلقــلــيــمــيــة بــالــلــجــنــة الــعــلــيــا 
للمشاريع واإلرث. وفي البداية 
قّدمت فاطمة النعيمي الشكر 
لإلعالم المحلي على ما قدمه 
طوال السنوات العشر الماضية 
مــنــذ إعــــالن اســتــضــافــة دولـــة 
األولــى  للمرة  للبطولة  قطر 
فــي الــشــرق األوســــط، خاصة 
أســاســي  شـــريـــك  اإلعــــــالم  أن 
للجنة العليا للمشاريع واإلرث.

النعيمي  فاطمة  وتــحــدثــت 
المخصصة  الــتــجــهــيــزات  عــن 
لإلعالم وقالت: اإلعالم يمثل 
أهــمــيــة كــبــيــرة بــالــنــســبــة لنا 
ودورنا االهتمام بتوفير كافة 
المعلومات للجهات اإلعالمية 
بالنسبة  األمــور  كافة  وتسهيل 
لــهــم، مــؤكــدة أنـــه مــن خــالل 
الـــمـــالعـــب الـــثـــالثـــة الــــتــــي تــم 
خليفة  اســتــاد  وهــي  تدشينها 
الدولي واستاد الجنوب واستاد 
الـــمـــديـــنـــة الــتــعــلــيــمــيــة، تــمــت 
مراعاة توفير كافة اإلمكانات 
للكوادر  مخصصة  غرف  من 
زون  الميكس  سواء  اإلعالمية 
أو قاعة المؤتمرات الصحفية 
فــي  اإلعـــالمـــيـــيـــن  أمــــاكــــن  أو 
الــمــلــعــب، حــيــث حــرصــنــا أن 
تـــكـــون عــلــى أعـــلـــى الــمــعــايــيــر 
العالمية والتي يتطلبها االتحاد 
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وأوضـــــــــــحـــــــــــت: ســــيــــكــــون 
الــمــركــز اإلعـــالمـــي الــرئــيــســي 
لبطولة قطر ٢٠٢٢ في موقع 
الوصول  لتسهيل  إستراتيجي 
إلــيــه، وســيــحــتــوي عــلــى أعلى 
أجل  من  التكنولوجيا  أجهزة 
تــســهــيــل مــهــمــة اإلعــالمــيــيــن 
بــاإلضــافــة  الــبــطــولــة،  لتغطية 
التلفزيوني  الــبــث  تــوفــيــر  إلـــى 
بالشراكة  األمــور  من  والكثير 
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اهتماًما  هناك  أّن  وأّكـــدت 
كــبــيــًرا بــاإلعــالم الـــذي سينقل 

تجربته في قطر للعالم ونقل 
وكرم  الثقافة  عن  انطباعاته 

الضيافة القطري للعالم.
وأشارت النعيمي أن اللجنة 
اختبار  على  حالًيا  تعمل  العليا 
والمنشآت  المالعب  جاهزية 
والقيام ببعض التعديالت من 
خــــالل هــــذه الـــتـــجـــارب حتى 
الـــوصـــول ألفــضــل نــســخــة عند 

الوصول إلى كأس العالم.
وقـــالـــت فــاطــمــة الــنــعــيــمــي 
الجغرافية  قــطــر  مــســاحــة  إن 
تـــســـاهـــم فــــي إثــــــــراء تــجــربــة 
قطر  أن  خاصة  المشجعين، 
في منطقة قريبة للكثير من 
بالغرب،  الشرق  لتصل  الــدول 
حوالي  حضور  نتوقع  وبالتالي 
مـــلـــيـــون مـــشـــجـــع إلــــــى قــطــر 
لمتابعة البطولة، بفضل موقع 

قطر الجغرافي المميز.
وعن دور اإلعالم في نجاح 
وخــطــط  ريـــاضـــي  حــــدث  أي 
الــلــجــنــة الــعــلــيــا لــتــغــطــيــة أول 
حـــــدث فــــي مــنــطــقــة الـــشـــرق 
األوســـــــــط قــــالــــت الــنــعــيــمــي: 

دائــــًمــــا نـــحـــرص عــلــى تــواجــد 
الــدوحــة  فــي  العالمي  اإلعـــالم 
لــــزيــــارة مــالعــبــنــا ومــنــشــآتــنــا 
ما  ونقل  كــورونــا  جائحة  قبل 
وحرصنا  الطبيعة،  على  يــراه 
التحديات  كافة  مواجهة  على 
عــقــب الــجــائــحــة وتــجــاوزهــا، 
حــيــث قــمــنــا بــتــدشــيــن اســتــاد 
ــيــمــيــة وفـــًقـــا  ــعــل ــت الـــمـــديـــنـــة ال
لــخــطــتــنــا الـــزمـــنـــيـــة بــالــرغــم 

أرض  على  ذلــك  صعوبة  مــن 
الـــواقـــع بــســبــب كـــورونـــا، حيث 
قــمــنــا بــتــدشــيــن االســــتــــاد من 
خـــالل حــمــلــة رقــمــيــة أبــهــرت 
توسيع  من  تمكنا  كما  العالم، 
حيث  اإلعـــالمـــيـــة،  مــنــصــاتــنــا 
باللغتين  ــبــث  تُ قــنــواتــنــا  كــانــت 
الــعــربــيــة واإلنــجــلــيــزيــة فقط 
اآلن أصبح لدينا قناة إسبانية 
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لنشر  ونهدف  الصينية  باللغة 
والتطورات  المنشآت  جاهزية 
وآخــــــر الـــمـــســـتـــجـــدات، حــيــث 
حـــرصـــنـــا عـــلـــى إطــــــالع كــافــة 
الــــــــــدول، خــــاصــــة تـــلـــك الــتــي 
لــوصــول  كــبــيــرة  فــرًصــا  تملك 
كافة  في  للبطولة  منتخباتهم 
النعيمي  وأشـــــارت  الــــقــــارات. 
ــــى أن الــعــمــل فـــي مــنــشــآت  إل
في  بــدأ   ٢٠٢٢ قطر  مونديال 

كبيًرا  إنــجــاًزا  وحققنا   ،٢٠١٤
وســـتـــكـــون مــنــشــآتــنــا جــاهــزة 
البطولة  من  كبيرة  فترة  قبل 
بــعــد االنـــتـــهـــاء مـــن ٣ مــالعــب 
وتجربة المنشآت من الناحية 
سيكون   ٢٠٢١ وفي  التشغيلية 
مــلــعــبــا اســـتـــاد راس أبـــو عــبــود 
ولـــوســـيـــل جـــاهـــزيـــن وبــالــتــي 
نــســيــر وفــــًقــــا لــلــخــطــط الــتــي 
وضــعــنــاهــا وســتــكــون بــطــولــة 

عالم  كــأس  بطولة  أول  قطر 
جـــاهـــزة قــبــل فـــتـــرة كــبــيــرة، 

وهو إنجاز غير مسبوق.
نهدف  ال  قائلة:  وأضــافــت 
فقط لبناء ملعب ولكن لإلرث 
البطولة  تــتــركــه  ســـوف  الــــذي 
والــــدول،  الــقــطــري  للمجتمع 
حــيــث وضــعــنــا فـــي االعــتــبــار 
تــصــامــيــم الـــمـــالعـــب بــالــشــكــل 
ـــــــذي يـــؤهـــلـــهـــا لـــالســـتـــفـــادة  ال

مــنــهــا عـــقـــب الـــبـــطـــولـــة، وقـــد 
اجتماعات  عقد  على  حرصنا 
للتعرف  المناطق  أهــالــي  مــع 
عــلــى احــتــيــاجــاتــهــم هــو مــا تم 
المالعب،  بــنــاء  عند  مــراعــاتــه 
وبـــالـــتـــالـــي نــســعــى الســـتـــفـــادة 
أهالي المنطقة من الخدمات 
وهو  البطولة  ستوفرها  التي 
مــن أهـــم الــنــقــاط الــتــي عملنا 
تكون  أن  حرصنا  كما  عليها، 
تـــصـــامـــيـــم الــــمــــالعــــب رمــــــًزا 
للثقافة القطرية. كما تم إنشاء 
سبيتار  مــســتــشــفــى  مـــن  فــــرع 
لخدمة  الــمــالعــب  بــعــض  فـــي 
الــمــجــتــمــع، بــاإلضــافــة إلـــى أن 
الـــمـــالعـــب ســتــكــون مــتــطــورة 
التكنولوجيا  ناحية  من  للغاية 
حـــتـــى يـــتـــم االســــتــــفــــادة مــنــهــا 
البطولة،  عقب  فــتــرة  ألطـــول 
ــبــطــولــة  كـــمـــا ســـيـــتـــم عـــقـــب ال
بها  والــتــبــرع  المقاعد  تفكيك 
للدول التي تحتاج لبنى تحتية 

رياضية.
الثقافية  الفعاليات  وحــول 
قـــــالـــــت فــــاطــــمــــة الـــنـــعـــيـــمـــي: 
التجربة الثقافية سوف يتميز 
بها مونديال قطر خاصة أنها 
العربي  العالم  في  بطولة  أول 
وستمكن  األوســـــط  والـــشـــرق 
على  التعرف  مــن  قطر  زّوار 
الــثــقــافــة الــعــربــيــة، مــن جميع 
الــتــجــارب ســــواء الـــعـــروض أو 
األكــــل والــمــوســيــقــي ونــحــاول 
العربية  الــتــجــربــة  نــعــكــس  أن 
على  والــتــعــرف  األولـــى  للمرة 
الــثــقــافــة الــعــربــيــة. وأضــافــت: 
حــضــور الــمــبــاريــات هــو جانب 
ـــكـــروي ولــكــن  مـــن الـــعـــرس ال
مــــع تـــــرك ذكـــــريـــــات خـــالـــدة 
فـــي أذهــــــان الــجــمــاهــيــر من 
خـــــالل األمــــاكــــن الـــتـــي ســـوف 
بمساعدة  المشجعون  يزورها 
الــمــؤســســات  أو  الــمــتــطــوعــيــن 
التي سيكون على عاتقها الدور 
الجماهير  لتعريف  الــثــقــافــي 
مع  بلدانهم  إلــى  يــعــودوا  حتى 

تجربة مثيرة.
وأشارت إلى أنه قبل بطولة 
هــنــاك  كـــانـــت   ٢٠١٨ روســـيـــا 
فــكــرة خــطــأ لــلــجــمــاهــيــر عن 
روسيا بأنها بطولة غير آمنة، 
عقب  تغّير  األمـــر  هــذا  ولــكــن 
نــغــّيــر  أن  ونــطــمــح  ــبــطــولــة،  ال
الـــصـــورة الــنــمــطــيــة والـــصـــورة 
الناس  من  الكثير  لدى  الخطأ 
عــن الــعــالــم الــعــربــي والــشــرق 
األوسط لتكون الجماهير التي 
سفراء  البطولة  تحضر  سوف 
العالم،  أنحاء  كافة  في  لقطر 
بروح  العالم  يشعر  أن  ويهمنا 
الــضــيــافــة الــعــربــيــة فـــي قطر 

.٢٠٢٢

متابعة - أحمد سليم: 

نسخة  ــضــل  ألف ــوصــول  ــل ل ــشــآت  ــمــن وال ــمــالعــب  ال ــة  جــاهــزي ــار  ــب اخــت عــلــى  نــعــمــل 
المشجعين تــجــربــة  ــــراء  إث ــي  ف يــســاهــمــان  ومــســاحــتــهــا  الــجــغــرافــي  قــطــر  مــوقــع 

أّكد صامويل إيتو، نجم كرة 
الـــقـــدم الــكــامــيــرونــي الــســابــق، 
وسفير اللجنة العليا للمشاريع 
الـــعـــالـــم  كــــــأس  أن  واإلرث، 
ستُمّثل   ™٢٠٢٢ قطر   FIFA
للمشجعين  ـــدة  فـــري فـــرصـــة 
والــــــــزوار الــمــتــوقــع قــدومــهــم 
منافسات  لــحــضــور  قــطــر  إلـــى 
من  والعشرين  الثانية  النسخة 
البالد  تستضيفها  التي  البطولة 
بــعــد عــامــيــن، ولــلــمــرة األولـــى 
فـــي الــعــالــم الــعــربــي والــشــرق 

ــــط إيــــتــــو فــي  األوســـــــــط. وســــّل

 Qatar) مــوقــع مـــع  لـــه  حــــوار 

الــفــرص  عــلــى  الـــضـــوء   (٢٠٢٢

الــتــي ســتـُـتــيــحــهــا الـــدولـــة أمـــام 

ضيوفها في ٢٠٢٢، مشيًرا إلى 
األمــاكــن  بـــزيـــارة  يستمتع  أنـــه 
مثل  قطر  في  لديه  المفضلة 
الـــحـــي الــثــقــافــي كـــتـــارا، الـــذي 
من  العديد  أروقــتــه  فــي  يضم 
الـــمـــطـــاعـــم والـــمـــقـــاهـــي الــتــي 
ـــنـــاســـب الـــجـــمـــيـــع، وجـــزيـــرة  تُ
الــبــنــانــا الــتــي يــعــتــبــرهــا وجــهــة 
الوقت  لقضاء  رائــعــة  سياحية 
الطبيعة،  بــهــدوء  واالســتــمــتــاع 
إضــــــافــــــة إلــــــــى الـــــعـــــديـــــد مــن 
الرائعة،  التجارية  المجمعات 
والوجهات األخرى التي تزخر 
أحب  إيتو:  وأضــاف  قطر.  بها 
الناس في قطر، فهم يتصفون 

أحب  كما  والــوضــوح.  بالصدق 
عندما  بــاألمــن  الــشــعــور  أيــًضــا 
أتنقل في أحياء الدوحة وكافة 
أرجاء البالد. وسيحظى الزوار 
الـــقـــادمـــون إلــــى قــطــر خــالل 
بفرصة  الـــكـــروي  الــمــونــديــال 
قضاء وقت ممتع أثناء حضور 
فرقهم  لتشجيع  الــمــبــاريــات 
الــمــفــضــلــة فــــي أجـــــــواء تــتــســم 
بــــاألمــــن والــــســــالمــــة. وحــــول 
المرافق الرياضية التي تواصل 
قطر إعدادها لمونديال ٢٠٢٢ 
قال إيتو: ستتاح الفرصة أمام 
المشاركة  المنتخبات  العــبــي 
فــــــي الــــبــــطــــولــــة لـــالســـتـــفـــادة 

مــــــن أفـــــضـــــل الــــمــــرافــــق 
العالم،  حــول  الرياضية 
ــــــل االســـــــــــتـــــــــــادات  مــــــث
المستضيفة  الــرائــعــة 
ومــرافــق  للمنافسات 
الـــــتـــــدريـــــب عـــالـــمـــيـــة 
الـــمـــســـتـــوى. وأؤمــــــن 
بـــــأن الـــتـــجـــربـــة الــتــي 
ســيــحــظــى بـــهـــا كــافــة 
الـــالعـــبـــيـــن فـــــي تــلــك 

المرافق ستكون بمثابة 
مــكــافــأة تــقــديــريــة تُــتــّوج 

ــتــأهــل  جـــهـــودهـــم بــعــد الـــ
لـــخـــوض مـــنـــافـــســـات هـــذه 
البطولة الكروية المنتظرة.

المونديال سـيقدم تجربة فـريدة للمشـجـعين
صامويل إيتو سفير قطر ٢٠٢٢:

يوسف الحمادي:

أشــــاد يــوســف الــحــمــادي، مدير 
المحلية  اإلعالمية  العالقات  أول 
واإلقليمية باللجنة العليا للمشاريع 
لــإلعــالم  الــكــبــيــر  بـــالـــدور  واإلرث، 
أساسًيا  شريًكا  كــان  الــذي  المحلي 
وصلت  فيما  قطر  دولــة  نجاح  في 
الستضافة  اســـتـــعـــدادات  مــن  إلــيــه 

مونديال قطر ٢٠٢٢.
وتــحــدث الــحــمــادي عــن تجربة 
إن  وقــال  البطولة  فــي  المشجعين 
في  األولـــى  للمرة  البطولة  إقــامــة 
ستكون  األوســــط  الــشــرق  منطقة 
كــافــيــة لــتــكــون الــبــطــولــة مــمــيــزة، 

أنها  البطولة  يميز  مــا  أكثر  ولكن 
سوف تتيح فرصة ذهبية للمنطقة 
الــتــصــورات  لتصحيح  عـــام  بــشــكــل 
وعن  العربية  الثقافة  عــن  الخطأ 
يميز  مــا  أكــثــر  أن  كــمــا  المنطقة، 
الــبــطــولــة هـــو تـــقـــارب الــمــســافــات، 
حــيــث ســتــكــون قــطــر أشــبــه بقرية 
عملية  ســتــســهــل  حــيــث  ــيــة،  ــمــب أول
الوصول إلى كافة مرافق البطولة، 
ويمكن للمشجع أن يقيم في مكان 
لمسافات  للسفر  يضطر  وال  واحد 
وكانت  فعالية،  من  أكثر  وحضور 
لـــــي تـــجـــربـــة مـــــع الـــمـــنـــتـــخـــب فــي 
أكثر  يلعب  منتخبنا  كــان  أستراليا 
مــن مــبــاراة فــي أكــثــر مــن مدينة، 

وبالتالي بطولة قطر ٢٠٢٢ ستوفر 
على المشجعين عناء السفر.

من  أنه  كما  الحمادي:  وأضــاف 
ــبــطــولــة مــوقــع  ضــمــن مـــمـــيـــزات ال
سيكون  حــيــث  الــجــغــرافــي،  قــطــر 

من  عــدد  أكبر  قــدوم  اإلمكان  في 
 ٤ خـــالل  الــدوحــة  إلـــى  المشجعين 
المنطقة  يجعل  مما  ساعات   ٥ أو 
كما  للزوار،  هائًال  سياحًيا  مقصًدا 
ستكون  المباريات  بث  أوقــات  أن 
الــذي  المشجعين  لجميع  مناسبة 
البطولة،  يحضروا  أن  يمكنهم  ال 
مناسبة  الــمــبــاريــات  بــث  وأوقـــــات 
للجميع، حيث سيتمكن ٣٫٥ مليار 
مشجع من متابعة البطولة، وتعمل 
حالًيا اللجنة العليا للمشاريع واإلرث 
متنوعة  بــاقــات  لتوفير  الفيفا  مــع 
المشجعة  اإلقـــامـــة  خـــيـــارات  مـــن 
مــراعــاة  خــاللــهــا  وتـــم  للمشجعين 
أصحاب الميزانية المحدودة، كما 

ستكون أماكن اإلقامة في البطولة 
تتوافر  وســوف  الجميع  من  قريبة 
باإلضافة  نجوم،  و٥  و٤   ٣ فنادق 
صحراوية  ومخيمات  بــواخــر  إلــى 
قطر  بــطــولــة  أن  كــمــا  وغـــيـــرهـــا، 
ســتــكــون أهــــم تــجــمــع كـــــروي بعد 
على  نؤكد  وبالتالي  كورونا،  أزمــة 
على  للبطولة  قطر  استعدادات  أن 

أعلى جاهزية.
ـــــــرز الـــخـــطـــط قـــــال:  وحـــــــول أب
اهتمام الدولة والتحول من تشييد 
البنية التحتية إلى تعزيز العمليات 
المشجعين  وتــجــربــة  الــتــشــغــيــلــيــة 
لكرة  الدولي  االتحاد  مع  بالتعاون 

القدم والشركاء المحليين.

قــطــر ٢٠٢٢ ســـتكـون أشـــبه بقـــرية أولمــبية 
الدوحة -[ :

الدوحة -[ :

.٢٠٢٢
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 ٣ قطـــريين يشــاركـون فـي رالي داكـار الـدولي  
 يتقدمهم العالمي ناصر العطية والمنافسة تقام بالسعودية في يناير المقبل 

ـــمـــحـــافـــل الــعــالــمــيــة  ـــال ــــواجــــد الــــقــــطــــري ب ــــت ـــي وهــــدفــــي ال ـــت ـــي ـــشـــبـــاب جــــــزء مــــن مـــســـؤول ـــل ـــة: دعــــمــــي ل ـــي ـــط ـــع ال

الدوحة - [:

ســــائــــقــــيــــن   ٣ يـــــــشـــــــارك   
قــطــريــيــن فــــي رالــــــي داكـــــار 
 (٤٣) نــســخــتــه  فــــي  ــــدولــــي  ال
والــــذي يُــقــام فــي الــســعــوديــة 
 ١٥-  ٣ مــــن  ـــرة  ـــفـــت ال خـــــالل 
يــتــقــدمــهــم   ،٢٠٢١ يــــنــــايــــر 
صالح  نــاصــر  العالمي  بطلنا 
الــعــطــيــة الــفــائــز بــرالــي دكــار 
الــــصــــحــــراوي ثــــــالث مــــرات 
و٢٠١٥   ٢٠١١ مـــــــوســـــــم 
إلــــى  بـــــاإلضـــــافـــــة  و٢٠١٩، 
صالح  خليفة  السائق  شقيقه 
للمرة  يُشارك  والذي  العطية 
السائق  إلى  باإلضافة  األولى، 
الــواعــد أحــمــد الــكــواري الــذي 
في  الثانية  تجربته  يــخــوض 
الرالي. ويخوض بطلنا ناصر 
الــعــطــيــة مـــنـــافـــســـات الـــرالـــي 
بــحــثًــا عــن الــلــقــب الـــرابـــع في 
الفوز  بعد  الدولي  داكار  رالي 
 ٢٠١١ أعـــــــوام  مــــــرات   ٣ بــــه 
حل  فيما   ، و٢٠١٩،  و٢٠١٥ 
الماضية  النسخة  في  وصيًفا 
الـــــتـــــي أقــــيــــمــــت أيــــــًضــــــا فــي 
بطلنا  ـــشـــارك  ويُ الــســعــوديــة، 
الفرنسي  مّالحه  مع  العالمي 
مـــاثـــيـــو بـــومـــيـــل، عـــلـــى مــتــن 
مع  هايلوكس  تويوتا  سيارته 
جنوب  ريسينج  جــازوا  فريق 
فريق  تحضير  ومن  إفريقيا 

سيارته  وتحمل  درايف  أوفر 

.٣٠١ الرقم 

السائق  مشاركة  تأتي  كما   

للمرة  العطية  صالح  خليفة 

األولـــــــى وســـتـــكـــون فــــي فــئــة 

٣ مـــع مـــّالحـــه اإليــطــالــي  تـــي 

الخبرة  صاحب  سيسا  بــاولــو 

الـــكـــبـــيـــرة فــــي رالـــــي داكـــــار، 

ــلــجــنــة الــمــنــظــمــة  وأعـــلـــنـــت ال

خــلــيــفــة  ســــيــــارة  أن  لـــلـــرالـــي 

صــالــح ســـوف تــحــمــل الــرقــم 

فــريــق  تــحــضــيــر  مــــن   ،٤٢٢

.T٣ في  المتخصص  الجنوب 

ُمــــشــــاركــــة  ــــي  ــــأت ت بـــيـــنـــمـــا   

الــســائــق أحــمــد فــهــد الــكــواري 

مـــّالحـــه  مــــع   SSV فـــئـــة  فــــي 

اإليـــطـــالـــي مـــانـــويـــل لــوكــيــزي 

عــلــى مــتــن ســيــارتــه يــامــاهــا، 

مــن تــحــضــيــر شــركــة كـــوادي 

أوفـــــــرود اإليـــطـــالـــيـــة وذلـــك 

بـــدعـــم مـــن الــبــطــل الــعــالــمــي 

 FN نــاصــر الــعــطــيــة وشــركــة

سيارة  تحمل  وســوف  سبيد 

.٤٣١ رقم  الكواري  بطلنا 

 وتـــأتـــي ُمــشــاركــة الــثــنــائــي 

ـــيـــفـــة الــــعــــطــــيــــة وأحــــمــــد  خـــل

الــــكــــواري بـــدعـــم مـــن بــطــلــنــا 

رفع  أجــل  من  العطية  ناصر 

المحافل  كافة  في  قطر  اسم 

ودعــــــم الـــشـــبـــاب الـــقـــطـــري، 

وأكــــد نــاصــر صــالــح الــعــطــيــة 

قـــــــائـــــــًال: دعـــــمـــــي لـــلـــشـــبـــاب 

لــلــُمــشــاركــة فـــي رالـــــي دكـــار 

مــــن مــنــطــلــق حـــرصـــي عــلــى 

تــشــجــيــع الــشــركــات الــقــطــريــة 

ودعمهم  لرعايتهم  وغيرها 

فــي  ـــشـــاركـــة  ـــُم ال أن  خـــاصـــة 

ـــفـــة  هـــــــذه الـــــبـــــطـــــوالت ُمـــكـــّل

جــــًدا وتــحــتــاج لــمــبــالــغ مــالــيــة 

واالســـتـــفـــادة مــن الــُمــشــاركــة 

ــيــرة جـــــًدا وتـــعـــود بــالــنــفــع  كــب

ريــاضــة  تــطــور  وعــلــى  عليهم 

دعمي  وأضـــاف:  الــســيــارات.  

لـــــلـــــشـــــبـــــاب هـــــــو جـــــــــزء مـــن 

ُمـــســـؤولـــيـــتـــي االجـــتـــمـــاعـــيـــة 

القطري  التواجد  هو  وهدفي 

فـــــي الـــمـــحـــافـــل الـــريـــاضـــيـــة 

الــعــالــمــيــة واكــتــســاب خــبــرات 

وتحفيز  الُمشاركة  هذه  من 

ــــــذل جــهــد  ـــشـــبـــاب عــــلــــى ب ـــل ل

رياضة  في  مواهبهم  وإبــراز 

السيارات.

خليفة  أعــرب  جهته  مــن   

صــالــح الــعــطــيــة عــن ســعــادتــه 

في  األولــى  للمرة  للمشاركة 

يعتبرها  والــتــي  داكــــار  رالـــي 

اسمه  لتسجيل  كبيرة  فرصة 

فــــي قـــائـــمـــة أبــــطــــال الـــعـــالـــم 

المشاركة  وقــال:  للسيارات، 

فـــي رالــــي داكـــــار كـــان حــلــًمــا 

يـــــراودنـــــي مـــنـــذ الـــصـــغـــر قــد 

تحقق وأشكر كل من ساندي 

وسوف  للمشاركة،  ودعمني 

أبـــــذل قـــصـــارى جـــهـــدي مــن 

هذا  فــي  بصمتي  وضــع  أجــل 

أستعد  وسوف  العريق  الرالي 

ـــمـــشـــاركـــة فــي  مــــن خـــــالل ال
يُقام  الذي  حائل  باها  جولتي 
تحت إشراف االتحاد الدولي 
النارية  والدراجات  للسيارات 
الخامسة  الجولتين  وتــشــكــل 
والـــــــســـــــادســـــــة مـــــــن مــــوســــم 
الـــجـــولـــة  وســــتــــقــــام   ،٢٠٢٠
بين  ما  الفترة  في  الخامسة 
والسادسة  ديسمبر  و١٢   ١٠
و   ١٤ بـــيـــن  مــــا  الـــفـــتـــرة  فــــي 
في  وسأستمر  ديسمبر،   ١٦
موعد  حلول  حتى  السعودية 
رالـــــي  مـــــن   (٤٣) ـــنـــســـخـــة  ال

داكار.
 مــن نــاحــيــتــه قـــال الــســائــق 
أحــــــمــــــد فـــــهـــــد الــــــــكــــــــواري: 
ُمــشــاركــتــي فـــي رالــــي داكــــار 
هـــدفـــهـــا الـــتـــواجـــد الــقــطــري 
الذي  العريق  الرالي  هذا  في 
يــتــمــنــاه الــســائــقــون، وكــذلــك 
اكــتــســاب مــزيــد مــن الــخــبــرة 
يُشارك  الذي  الرالي  هذا  في 
فــيــه أبــطــال الــعــالــم، ُمــشــيــًرا 
الــثــانــيــة  ُمـــشـــاركـــتـــه  أن  إلــــى 
ســــتــــكــــون ُمـــخـــتـــلـــفـــة وذلـــــك 
اكتسبها  الــتــي  الخبرة  بسبب 
خــــــالل ُمــــشــــاركــــتــــه األولـــــــى. 
بقوة  أستعد  ســوف  وأضـــاف 
لـــلـــرالـــي مـــن خــــالل الــجــولــة 
الوطني  قطر  لباها  الختامية 
ديسمبر  شهر  في  تقام  التي 

لمقبل.  ا

أحمد الكواري ومالحه اإليطالي ناصر العطية

 اجتماع تنسيقي لمسابقات اليد مع األندية 
يُمّهد الطريق النطالقة الموسم الجديد 

متابعة - رمضان مسعد: 

اليد  باتحاد  المسابقات  لجنة  عقدت 

باألندية  األجــهــزة  رؤســـاء  مــع  اجــتــمــاًعــا 

الــمــؤتــمــرات  بــقــاعــة  األول  أمـــس  مــســاء 

محمد  بحضور  وذلك  اليد  اتحاد  بمقر 

جــابــر الــمــال أمــيــن ســر االتــحــاد ورئيس 

أمين  تيسير  وخليفة  المسابقات  لجنة 

الــســر الــمــســاعــد، كــمــا حــضــر االجــتــمــاع 

وجاء  باألندية  اليد  كرة  أجهزة  رؤســاء 

االجــتــمــاع بــهــدف الــتــأكــيــد عــلــى الــلــوائــح 

ـــيـــن الـــُمـــعـــتـــمـــدة فــــي الــمــوســم  ـــقـــوان وال

وفــي   ،٢٠٢٠-٢٠٢١ الــجــديــد  الــريــاضــي 

بــدايــة االجــتــمــاع أشـــاد رؤســـاء األجــهــزة 

من  المنتهي  للموسم  الناجح  بالتنظيم 

وسط  استكمل  والـــذي  اليد  اتــحــاد  قبل 

للحفاظ  ُمـــشـــّددة  احــتــرازيــة  إجـــــراءات 

ـــا،  عــلــى الــجــمــيــع مـــن فـــيـــروس كـــورون

لالتحاد  المميز  التنظيم  أن  واعــتــبــروا 

الـــمـــاضـــي.  الـــمـــوســـم  نـــجـــاح  وراء  كـــــان 

مـــن جــانــبــه أكــــد مــحــمــد جـــابـــر رئــيــس 

على  اليد  اتحاد  عــزم  المسابقات  لجنة 
االحترازية  اإلجـــراءات  تطبيق  مواصلة 
للحفاظ  الجديد  الموسم  بــطــوالت  فــي 

على سالمة الجميع.
وانــطــلــق االجــتــمــاع بــاســتــعــراض أهــم 
الــنــقــاط ومــنــهــا تــســجــيــل الــالعــبــيــن في 
قــوائــم الــفــرق بــالــمــوســم الــجــديــد حيث 
قطريًا  العبًا   ١٨ الكشف  يضم  أن  تقرر 
إلــى  بــاإلضــافــة  األول  لــلــفــريــق  بالنسبة 
مقيمين،  أو  ُمحترفين  العبين  ثالثة 
في  الــمــشــاركــة  الــثــالثــة  لالعبين  ويــحــق 
المباراة الواحدة وذلك بخالف الموسم 
الماضي الذي كان يُحقق لكل ناد تسجيل 
العــبــيــن فـــقـــط، كــمــا نـــاقـــش االجــتــمــاع 
الالعبين  وُمستحقات  الالعبين  عقود 
بين  المالية  وااللــتــزامــات  األنــديــة  لــدى 
إنهاء  ضـــرورة  على  وشـــّدد  الــطــرفــيــن، 
أي ُمــتــأخــرات فــي هــذا الــشــأن للحفاظ 
عــلــى حـــقـــوق الـــطـــرفـــيـــن، كــمــا تــطــّرق 
االجــتــمــاع إلـــى انــتــقــاالت الــالعــبــيــن بين 
والطرق  الرياضي  الموسم  في  األندية 

المسموح بها قانونًيا وحّددها في ثالث 
بدأ  الذي  الالعب  وهي  واضحة  حاالت 
ومــازال  السنية  الفئات  من  الــنــادي  في 
بــالــفــريــق نــفــســه وعـــمـــره أقــــل مـــن ٢٨ 
بعض  لها  يلزم  الحالة  هذه  وفي  عاًما، 
الــذي  لــالعــب  الثانية  والــحــالــة  الــنــقــاط، 
بـــدأ مـــن الــفــئــات الــســنــيــة واســتــمــر في 
نفس الفريق حتى تجاوز عمر ٢٨ عاًما 
ناد  فــي  اللعب  لــه  سبق  الـــذي  والــالعــب 
عمره  كان  سواء  قطر  دولة  داخل  آخر 

أقل أو أكثر من ٢٨ عاًما. 
على  التأكيد  االجتماع  خــالل  تم  كما 
الخاصة  العامة  والــبــنــود  النقاط  بعض 
باللوائح والقوانين الُمعتمدة في الموسم 
النقاط  من  عــدد  مناقشة  وتــم  الجديد 
التي تهم األندية في مشوارها بالموسم 
الـــجـــديـــد ووعــــــدت لــجــنــة الــمــســابــقــات 
الُمتطلبات  كــافــة  تسهيل  علي  بالعمل 
لــألنــديــة مــن أجــل مــوســم جــديــد مميز 
ومن أجل إتاحة الفرصة لجميع الفرق 

للمنافسة. 

متابعة - أحمد سليم: 

المنظمة  الــلــجــنــة  أعــلــنــت 

لـــمـــنـــافـــســـات جــــــوالت قــطــر 

لــــلــــفــــروســــيــــة «لــــونــــجــــيــــن 

هــــــذاب» الــــداعــــم صـــنـــدوق 

االجتماعية  أالنــشــطــة  دعــم 

النسخة  ترتيب  والرياضية 

بعد  الــبــطــولــة  مـــن  الـــرابـــعـــة 

الـــــجـــــولـــــة الـــــرابـــــعـــــة حـــيـــث 

تــــــصــــــّدر الـــــــفـــــــارس نـــاصـــر 

الــفــرســان  تصنيف  الــغــزالــي 

ـــشـــاركـــيـــن فــــي الـــجـــولـــة  ـــُم ال

 ١٠٤ بـــرصـــيـــد  «الــــكــــبــــرى» 

فالح  الــفــارس  وجــاء  نقطة، 

المركز  فــي  العجمي  ســويــد 

نــقــطــة،   ٨٦ بــرصــيــد  الــثــانــي 

ــــفــــارس ســـلـــمـــان مــحــمــد  وال

نقطة.  ٧٩ برصيد  العمادي 

المتوسطة  الجولة  وفــي   

سيرين  الــفــارســة  تــصــّدرت 

 ١٠٢ بــــــرصــــــيــــــد  شـــــــريـــــــف 

نــقــطــة، وجــــاء فـــي الــمــركــز 

الـــــثـــــانـــــي الـــــــفـــــــارس أحـــمـــد 

مــحــمــد الــبــادي بــرصــيــد ٧٥ 

نــقــطــة. وتـــصـــدر مــنــافــســات 

الــجــولــة الــصــغــرى الــفــارس 

خــلــيــفــة عـــبـــداهللا الــخــالــدي 

وجــاء  نــقــاط،   ١٠٤ بــرصــيــد 

الفارس  الثاني  المركز  فــي 

 ٩٣ برصيد  الغزالي  محمد 

نقطة.

منافسات  مستوى  وعلى 

الـــــفـــــرق تـــــصـــــّدر الـــتـــرتـــيـــب 

كــارز  اديــشــن  ليمتيد  فــريــق 

وهــو  نــقــطــة،   ١٠٢ بــرصــيــد 

نــفــس رصــيــد فــريــق إكــســون 

مـــوبـــيـــل صــــاحــــب الـــمـــركـــز 

الـــثـــانـــي، بــيــنــمــا جــــاء فــريــق 

للفروسية  القطري  االتحاد 

برصيد  الثالث  المركز  فــي 

نقطة.  ٩٨

مريم  الفارسة  وتتصدر   

تـــريـــب فــــرســــان الــمــســتــوى 

نــقــطــة   ٣٠ بــرصــيــد  ـــــى  األول

األول. بالجولة  فوزها  بعد 

ــــــي يـــــوســـــف  وأكـــــــــــــــد عــــــل

أن  البطولة  مدير  الرميحي 

تعد  هــذاب  لونجين  جــوالت 

الفروسية  مستقبل  بمثابة 

فــــــي قــــطــــر كــــونــــهــــا تــشــهــد 

أكــــثــــر مـــــن مـــنـــافـــســـة مــثــل 

قـــفـــز حــــواجــــز والـــتـــرويـــض 

وفــــــــرســــــــان الــــمــــســــتــــقــــبــــل، 

وهـــو هــدفــنــا األســـاســـي من 

ـــة، فـــفـــي الـــمـــاضـــي  ـــطـــول ـــب ال

من  بسيط  عــدد  لدينا  كــان 

الـــفـــرســـان يــتــم تــجــهــيــزهــم 

اآلن  ــــكــــن  ل الـــــــخـــــــارج  فــــــي 

العديد  تنظيم  خــالل  ومــن 

مــــن الــــبــــطــــوالت فــــي قــطــر 

أصــبــحــت الــفــرصــة ُمــتــاحــة 

لـــصـــقـــل خـــــبـــــرة ومـــوهـــبـــة 

خالل  من  الشباب  الفرسان 

بـــطـــولـــة قـــويـــة مـــثـــل هـــذاب 

عن  مــســتــواهــا  يــقــل  ال  ــتــي  ال

الــبــطــوالت الــدولــيــة خــاصــة 

دائــًمــا  فــيــهــا  الــُمــشــاركــة  أن 

ُمـــفـــتـــوحـــة لـــلـــجـــمـــيـــع ســـــواء 

لـــلـــمـــواطـــنـــيـــن والــمــقــيــمــيــن 

والـــقـــادمـــيـــن مــــن الـــخـــارج 

فــــهــــي بــــطــــولــــة مـــفـــتـــوحـــة 

. للجميع

جـــــــــوالت  وأضـــــــــــــــــــــاف:   

ـــجـــيـــن هــــــــذاب حــقــقــت  ـــون ل

الـــــعـــــديـــــد مــــــن الـــمـــكـــاســـب 

والــــفــــوائــــد أبــــرزهــــا زيـــــادة 

مــســتــوى جـــاهـــزيـــة ولــيــاقــة 

الـــــفـــــرســـــان ورفــــــــع درجـــــة 

الــحــمــاس والــمــنــافــســة بــيــن 

الـــفـــرســـان، فــالــجــمــيــع كــان 

جديدة  خيول  لجلب  يسعى 

ـــســـتـــواهـــا جـــيـــد وأفــــضــــل،  ُم

بين  التحدي  ظل  في  وذلك 

الـــفـــرســـان وهــــي مـــن أبـــرز 

فنحن  اإليــجــابــيــة،  الــنــواحــي 

الــفــرســان  يــصــل  أن  نــطــمــح 

ألفضل حالة من الجاهزية.

 وأضــــاف الــرمــيــحــي: أن 

تهدف  الــمــحــلــيــة  الــبــطــوالت 

لــصــقــل الـــفـــرســـان الــشــبــاب 

وتـــجـــهـــيـــزهـــم لــلــمــســتــويــات 

الــــــكــــــبــــــيــــــرة ووصــــــولــــــهــــــم 

يتم  حيث  مستوى،  ألفضل 

إعـــــداد الـــفـــرســـان مـــن اآلن 

 ٢٠٣٠ آسياد  في  للُمشاركة 

ُمرشحة  الدوحة  أن  خاصة 

بقوة. الستضافتها 

لونجين هذاب مستقبل الفروسية القطرية 
 الغزالي يتصدر الجولة الكبرى.. علي الرميحي: 

المكاسب  مــن  ــد  ــدي ــع ال حــقــقــت  ــبــطــولــة  ال
الشباب  الفرسان  لصقل  يهدف  المحلي  والتنافس 
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سان جيرمان في مهمة مصيرية بدوري األبطال
اليوم من خالل لقاء اليبزيج األلماني في الجولة الرابعة

ــــاروزي ــــكــــف ــــن ــــري ف ــــل  ــــاب ــــق ي ــــوس  ــــت ــــن ــــوف وي  ..١٦ ــــــــ  ال دور  ـــــــى  إل ــــه  ــــأهــــل ت ـــم  ـــس ـــح ل ـــع  ـــل ـــط ـــت ي ــــة  ــــون ــــرشــــل ب

باريس - أ ف ب:

تــــتــــطــــلــــع أنـــــــديـــــــة بــــرشــــلــــونــــة 
ويوفنتوس وتشيلسي وإشبيلية إلى 
الـــ١٦  دور  إلــى  اليوم  تأهلها  حسم 
من دوري أبطال أوروبــا في كرة 
على  جولتين  قبل  وذلـــك  الــقــدم، 

ختام دور المجموعات.
جيرمان  سان  باريس  ويخوض 
الموسم  البطولة  وصيف  الفرنسي 
الـــمـــاضـــي مــــبــــاراة مــصــيــريــة ضد 
ضــيــفــه اليــبــزيــج األلـــمـــانـــي، حيث 
يــــبــــدو بـــحـــاجـــة مــــاســــة لــتــحــقــيــق 
الــــــفــــــوز فــــــي مــــجــــمــــوعــــة ثـــامـــنـــة 
يــتــصــدرهــا مــانــشــســتــر يــونــايــتــد (٦ 
نـــقـــاط) بــالــتــســاوي مـــع اليــبــزيــج. 
الفرنسية  العاصمة  فــريــق  ومــنــي 
بــخــســارتــيــن فـــي ثــــالث مــبــاريــات 
فـــي الــمــســابــقــة الـــقـــاريـــة، واحــــدة 
على أرضه بطريقة مفاجئة أمام 
مستهل  في   ١-٢ يونايتد  مانشستر 
دور المجموعات، وثانية بالنتيجة 
يريد  وبالتالي  اليبزيج  أمام  ذاتها 
وإنعاش  األلماني  الفريق  من  الثأر 
آمــالــه فــي الــتــأهــل. فــي الــمــقــابــل، 
يــتــطــلــع مــانــشــســتــر يـــونـــايـــتـــد إلـــى 
اســتــعــادة تــوازنــه مــن خــالل الفوز 
عــلــى بـــاشـــاك شــهــيــر الــتــركــي بعد 
في  ذهــابًــا  مفاجئة  خــســارة  تلقيه 
برشلونة  يــســعــى   .١-٢ إســطــنــبــول 
إلــــى نــســيــان مــشــكــالتــه الــمــحــلــيــة 
حــيــث تــعــرض لــثــالــث هــزيــمــة في 

أتلتيكو  أمــــام  اإلســبــانــي  الـــــدوري 

مدريد صفر-١ هي األولى له أمام 

منافسه منذ ١٠ سنوات، ليقبع في 

الــمــركــز الــثــانــي عــشــر، وهـــو يحل 

ضيًفا على دينامو كييف األوكراني 

مفتقًدا  الــســابــعــة،  المجموعة  فــي 

مـــدافـــعـــيـــه الـــمـــصـــابـــيـــن األســــبــــوع 

وسيرجي  بيكيه  جــيــرار  الماضي 

روبرتو. ويتصدر برشلونة الترتيب 

(٩ نقاط)، أمام يوفنتوس اإليطالي 

فرينكفاروزي  يستقبل  الــذي   (٦)

بالتساوي  نقطة  صاحب  المجري 

فارق  أن  علًما  كييف،  دينامو  مع 

المواجهات المباشرة يحسم موقع 

فريقين يتعادالن بالنقاط.

وسيضع الفوز برشلونة في ثمن 

النهائي على أمل تصدر مجموعته 

فيما  قياسي)،  (رقــم  الـــ٢٢  للمرة 

النقاط  إحــراز  في  يوفنتوس  يأمل 

لمرافقته أيًضا بحال فوزهما.

ويلهث يوفنتوس 

هذه  في  له  لقب  ثالث  إحــراز  إلى 

المسابقة علًما بأن آخرها كان عام 

النهائية  المباراة  بعدها  بلغ   ١٩٩٦

أربع مرات وخسرها جميعها أمام 

ريال مدريد اإلسباني صفر-١ عام 

بركالت  اإليــطــالــي  مــيــالن   ،١٩٩٨

الترجيح عام ٢٠٠٣، برشلونة ١-٣ 

عام ٢٠١٥ وريال مدريد ١-٤ عام 
الخامسة،  المجموعة  فــي   .٢٠١٧
يبحث كل من تشيلسي اإلنجليزي 
بطاقتين  عــن  اإلسباني  وإشبيلية 
األول  يـــحـــل  عـــنـــدمـــا  مــبــكــرتــيــن، 
على  والــثــانــي  الفرنسي  ريــن  على 
مباراتين  في  الروسي  كراسنودار 

تُقامان في توقيت مبكر.
وبـــــحـــــال فـــــوزهـــــمـــــا، ســـيـــرفـــع 
حامال لقب الــدوري األوروبــي في 
الــســنــتــيــن األخــيــرتــيــن رصــيــدهــمــا 
نقاط   ٩ وبـــفـــارق  نــقــاط،   ١٠ إلـــى 
عــن مــتــذيــلــي الــتــرتــيــب، وبــالــتــالــي 
من  جولتين  قبل  التأهل  يضمنان 

ختام دور المجموعات.
ويــســعــى بـــوروســـيـــا دورتـــمـــونـــد 
األلماني لالقتراب أكثر من التأهل 
ـــســـادســـة الــتــي  فــــي الــمــجــمــوعــة ال
عندما  نقاط   ٦ برصيد  يتصدرها 
يستقبل كلوب بروج البلجيكي في 
أن  سيما  ال  نسبًيا،  سهلة  مــبــاراة 
الفريق األلماني تفوق على منافسه 
في  نظيفة  بثالثية  داره  عقر  في 

الجولة الماضية.
ويـــــدخـــــل هــــــــداف دورتــــمــــونــــد 
هــــاالنــــد الــــمــــبــــاراة مــنــتــشــًيــا بــعــد 
هرتا  مرمى  في  رباعية  تسجيله 
برلين في الدوري المحلي (٥-٢).

ويــريــد التــســيــو اإليــطــالــي الــذي 
يــمــلــك ٥ نــقــاط أن يــحــذو حـــذوه 
من خالل الفوز على زينيت سانت 

بطرسبرج الروسي.

أجندة اليوم 

دوري أبطال أوروبا
(الجولة الرابعة)

(20:55) رين - تشيلسي

beIN HD 1

(20:55) كراسنودار - إشبيلية

beIN HD 2

(23:00) يوفنتوس- فرينكفاروزي

beIN HD 3

(23:00) دينامو كييف - برشلونة

beIN HD 1

(23:00) دورتموند - كلوب بروج

beIN HD 5

(23:00) التسيو - سانت بطرسبرج

beIN HD 4

(23:00) سان جيرمان - اليبزيج

beIN HD 6

(23:00) مانشستر- باشاك شهير

beIN HD 2

جميع المباريات بالتوقيت المحلي.

لندن - رويترز:

ليفربول  مدرب  كلوب  يورجن  شن 

وبــي.تــي  ســكــاي  شبكتي  على  هــجــوًمــا 

المباريات  جدول  بسبب  التلفزيونيتين 

الــمــزدحــم الـــذي اعــتــبــره أنــه سيتسبب 

في إصابة المزيد من الالعبين.

سبب  حــول  سكاي  مــن  ســؤال  وبعد 

انـــتـــظـــاره حــتــى الــدقــيــقــة ٨٩ إلجــــراء 
تغييرات  ثــالثــة  ضمن  مــن  تغييرين، 
صــفــر على  مــتــاحــة، خـــالل الـــفـــوز ٣- 
اإلنجليزي،  الــدوري  في  سيتي  ليستر 
ــتــقــادات لــجــدول  رد كــلــوب بــتــوجــيــه ان
أجري  «لــمــاذا  كلوب  المباريات.وقال 
الــتــغــيــيــر بــشــكــل مــتــأخــر، ألنـــنـــا نفكر 
بــاســتــمــرار أنـــه يــمــكــن أن يــســقــط أي 
شــخــص بــســبــب اإلصـــابـــة ال يــمــكــن أن 

نـــجـــري الــتــغــيــيــر مـــبـــكـــًرا ألنــــه يمكن 
أن نــغــيــر مـــبـــكـــًرا ثــــم يـــصـــاب العـــب 
بتسعة  الـــمـــبـــاراة  إنـــهـــاء  إلــــى  ونــضــطــر 
كله  األمـــر  «يتعلق  العــبــيــن».وأضــاف 
بالالعبين يتعلق األمر بالعبي إنجلترا، 
المنتظر  الالعبين  بكل  األمــر  ويتعلق 
الصيف  أوروبــا  بطولة  في  مشاركتهم 
الحديث  (سكاي)  تبدأوا  لم  إذا  المقبل 
نهايتنا».وتسببت  ستكون  بــي.تــي،  مع 

جائحة (كوفيد- ١٩) في إنهاء الموسم 
ستقام  بينما  متأخر،  بشكل  الماضي 
فترة  فــي  الــجــاري  الموسم  منافسات 
أقصر من المعتاد.ويعتقد المدرب أن 
جدول مباريات دوري أبطال أوروبا، 
ــــــدوري  ـــــذي يــبــث عــلــى بــــي.تــــي، وال ال
ـــــذي يــبــث عــلــى ســكــاي  اإلنـــجـــلـــيـــزي ال
الالعبين  على  الضغط  يضع  وبــي.تــي، 

ويتسبب في اإلصابات.

كـــلوب ينتقـــد محطـــات تلفزيونيــة
بسبب جدول المباريات المزدحم

وز ل ب ي ر
ال ن١٩٩٨

المز المباريات بسببجدول

وز ل ب ي ر

ويلهث يوفنتوس 
مــيــالن  ،١٩٩٨

الترجيح عام

مدرب برشلونة فضل إراحته

برشلونة - د ب أ:

برشلونة  لفريق  الفني  المدير  كومان  رونالد  أعلن 

ــانــي لــكــرة الـــقـــدم اســتــبــعــاد الــنــجــم األرجــنــتــيــنــي  اإلســب

لــيــونــيــل مــيــســي مــن قــائــمــة الــفــريــق لــمــواجــهــة ديــنــامــو 

كييف األوكراني المقررة اليوم في الجولة الرابعة من 

مباريات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

التي  الــمــبــاراة  خــالل  ميسي  أداء  على  اإلجــهــاد  وبــدا 

صفر- مدريد  أتلتيكو  أمــام  برشلونة  بهزيمة  انتهت 

كان  ذلــك  ومــع  اإلسباني.  الــدوري  منافسات  ضمن   ١

قــــرار كـــومـــان بــاســتــبــعــاد مــيــســي وكـــذلـــك العـــب خط 

بمثابة  الــيــوم،  مــبــاراة  مــن  يونج  دي  فرينكي  الــوســط 

إشراك  عدم  «قررنا  كومان:  وقــال  ضخمة.  مفاجأة 

األبــطــال،  دوري  فــي  جــيــد  وضــعــنــا  يــونــج  ودي  ميسي 

أنه  إلــى  اإلشــارة  وتجدر  راحــة».  إلــى  يحتاجان  وهما 

مركز  فــي  يــونــج  دي  يــشــارك  أن  الــمــتــوقــع  مــن  كـــان 

وصامويل  بيكيه  جــيــرار  إلصــابــة  نــظــًرا  الــدفــاع  قلب 

أومتيتي ورونالد أروخو.

كــــومــــان يستبعـــد ميســي
في حال مشاركته اليوم

دوسلدورف - د ب أ:

مهاجم  مــوكــوكــو  يــوســوفــا  بــإمــكــان  بــات 
يصبح  أن  األلــمــانــي،  دورتــمــونــد  بــوروســيــا 
الـــيـــوم أصــغــر العـــب يـــشـــارك فـــي مــبــاراة 
القدم،  لكرة  أوروبا  أبطال  دوري  بتاريخ 

الفريق. قائمة  ضمن  اختياره  بعد 
الـــذي  مــوكــوكــو  أن  دورتـــمـــونـــد،  وأّكـــــد 
دخـــل عــامــه الـــســـادس عــشــر يـــوم الــجــمــعــة 
المناسب  الوقت  في  تسجيله  تم  الماضي، 
 (UEFA) للعبة  األوروبــــي  االتــحــاد  لــدى 

البلجيكي. بروج  كلوب  لمواجهة 
وقـــــال لـــوســـيـــان فـــافـــر الـــمـــديـــر الــفــنــي 
من  العديد  لدينا  نــرى،  «ســوف  للفريق: 
الـــخـــيـــارات فـــي الـــهـــجـــوم»، مــــحــــذًرا مــن 

موكوكو. مشاركة  حول  العالية  التوقعات 
تاريخ  فــي  العــب  أصغر  موكوكو  وبــات 
الــــدوري األلــمــانــي (بــونــدزلــيــجــا)، بــعــدمــا 
شـــارك كــبــديــل فــي مـــبـــاراة الــفــريــق أمــام 
ــتــي فـــاز بــهــا دورتــمــونــد  هــيــرتــا بــرلــيــن ال
عــاًمــا   ١٦ بــعــمــر   ،٨٥ الــدقــيــقــة  فـــي   ،٥-٢
ويـــــــوم واحـــــــد فــــقــــط. وفـــــي حــــالــــة عـــدم 
مـــشـــاركـــة مـــوكـــوكـــو أمـــــام كـــلـــوب بــــروج، 

رقم  لكسر  إضافية  فرصة  لديه  سيكون 
لعب  الــذي  بــابــايــارو  سيلستين  النيجيري 
 ١٦ لــفــريــق أنـــدرلـــخـــت الــبــلــجــيــكــي بــعــمــر 
ذلــك  ورغــم   ١٩٩٤ عــام.  يــوًمــا  و٨٧  عــاًمــا 
تــطــرأ  ربـــمـــا  فــريــقــه  أن  فـــافـــر،  اعـــتـــرف 
عــلــيــه بــعــض الــتــغــيــيــرات فــي ظــل الــجــدول 
ــمــبــاريــات بــســبــب فــيــروس  ــال الـــمـــزدحـــم ب
وأضاف:  الجاري.  الموسم  خالل  كورونا 
«ســنــواصــل الــعــمــل بــنــظــام الــمــداورة، هــذا 
في  مباريات  عشر  تخوض  أن  ضــروري، 

صعب». أمر  هذا  يوًما   ٣٠

موكوكو أصغر العبي أبطال أوروبا

برلين - رويترز:

إلى  سانشو  جــيــدون  الجناح  يعود  ربما 

دوري  فــي  دورتــمــونــد  بــوروســيــا  تشكيلة 

أبــطــال أوروبــــا لــكــرة الــقــدم أمـــام كلوب 

الــذي  الــوقــت  فــي  الــيــوم  البلجيكي  بـــروج 

يـــؤكـــد فــيــه الــــمــــدرب لـــوســـيـــان فـــافـــر أن 

الــتــنــاوب ســيــكــون أســــاس الــلــعــب فــي ظل 

كثرة المباريات حتى نهاية العام الحالي.

إنجلترا  منتخب  العــب  سانشو  وجلس 

ـــشـــارك في  ــــم ي عــلــى مــقــاعــد الــــبــــدالء ول

المباراة التي فاز فيها فريقه في الدوري 

بــرلــيــن.ولــم  هــيــرتــا  عــلــى   ٥-٢ األلـــمـــانـــي 

الــذي  المتميز  األداء  نــفــس  ســانــشــو  يــقــدم 

يحرز  ولم  الماضي  الموسم  في  به  ظهر 

سوى هدفين فقط في تسع مباريات في 

الحالي.  الموسم  خــالل  المنافسات  جميع 

لقاء  في  سانشو  إشــراك  عــدم  سبب  وعــن 

هيرتا برلين قال فافر للصحفيين 

«فــضــلــنــا إشــــــراك وجـــــوه جـــديـــدة، 

ألنها  التناوب  سياسة  في  سنستمر 

العب  مشاركة  أتصور  ال  ضرورية 

يــوًمــا   ٣٠ خـــالل  مــبــاريــات   ١٠ فـــي 

ـــهـــجـــوم».وأضـــاف  وخـــاصـــة فـــي ال

المدرب «لدينا الكثير من الخيارات 

فـــي خـــط الـــهـــجـــوم وســنــســتــمــر في 

سياسة التناوب».

ســـانشـــو  ورقـــة  دورتمــونــد



إصابة خيسوس 
بكورونا

 صالح خضع 
للفحص

لندن - رويترز:  

كلوب  يورجن  قــال   
مـــــدرب لــيــفــربــول إن 
العـــبـــه مــحــمــد صــالح 
يــــســــتــــطــــيــــع الـــــــعـــــــودة 
المران  في  للُمشاركة 
نتيجة  جــــاءت  بــعــدمــا 
 «١٩ «كوفيد-  اختبار 
صالح  وأصيب  سلبية. 
بـــــالـــــفـــــيـــــروس خــــالل 
الــــوجــــود مـــع ُمــنــتــخــب 
مصر وغاب عن الفوز 
ليستر  عــلــى  ٣-صفر 
ـــــــدوري  ســـيـــتـــي فــــي ال

اإلنجليزي. 

برلين - د ب أ:

أعــــــــــــلــــــــــــن نــــــــــــــادي 
بـــوروســـيـــا دورتـــمـــونـــد 
كشفت  الــفــحــوص  أن 
إصــــــابــــــة العـــــــب خــط 
وسطه راينير خيسوس 
بــــــــعــــــــدوى فـــــيـــــروس 
كــــــورونــــــا الـــمـــســـتـــجـــد. 
وكـــــان الـــالعـــب الــبــالــغ 
ــا  عــاًم  ١٨ ــعــمــر  ال مـــن 
المنتخب  مع  ُمتواجًدا 
الـــبـــرازيـــلـــي تـــحـــت ٢٣ 
ـــــا فـــــي األســــبــــوع  عـــــاًم
ــــــمــــــاضــــــي وخــــــــاض  ال
الــمــبــاراتــيــن الــوديــتــيــن 
مصر  منتخبي  أمــــام 
في  الجنوبية  وكــوريــا 

القاهرة.
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ستوكهولم - رويترز: 

ــــيــــمــــت، صــــاحــــب   أحـــــــــــرز بـــــــــــودو جــــل

الـــقـــوة الــهــجــومــيــة الــهــائــلــة، لــقــب الــــدوري 

على  التفوق ٢-١  بعد  مرة  ألول  النرويجي 

سترومسجودست ليصل بذلك إلى ٨٥ هدًفا 

هذا الموسم. وسّجل كاسبر يونكر وفيليب 

بودو  رصيد  لُيصبح  الهدفين  زينكرناجل 

وبفارق  مــبــاراة   ٢٥ من  نقطة   ٦٨ جليمت 

١٨ نقطة عن مولده صاحب المركز الثاني 

قبل آخــر خمس جــوالت. وتأسس جليمت 

الثاني  المركز  في  وجــاء  سنوات   ١٠٤ قبل 

ينجح  أن  قبل   ٢٠١٩ في  المحلي  بالدوري 

أخيًرا في حصد اللقب بعدما سّجل هدفين 

أو أكثر في كل مباراة بالمسابقة.

السداوية يجهزون الـ«Master Key» الفتتاح استاد الريان 
المبارد  يترقبون ُمعانقة أغلى الكؤوس في الملعب المونديالي الجديد 

يتمسك بجيرو

لندن - رويترز: 

 عـــّبـــر فــــرانــــك المـــبـــارد 
أمله  عـــن  تشيلسي  مــــدرب 
أوليفييه  الُمهاجم  بقاء  في 
جيرو مع النادي اإلنجليزي 
لــكــنــه لــــن يـــقـــف فــــي وجـــه 
أراد  إذا  الــفــرنــســي  الـــدولـــي 
الـــرحـــيـــل. وشـــــــارك جــيــرو 
بالدوري  مباريات  أربع  في 
كــبــديــل هـــذا الــمــوســم حيث 
يُفّضل المبارد االعتماد على 
تيمو فيرنر وتامي أبراهام، 
ـــــه ديـــشـــامـــب  ـــــدي وقــــــــال دي
مــــدرب فــرنــســا: إن جــيــرو 
يجب أن يُحّدد موقفه حتى 
ال تـــتـــعـــّرض مــســيــرتــه مــع 
المنتخب الوطني ألي تهديد. 
وســيــنــتــهــي عــقــد جــيــرو في 
أعماله  وكــيــل  وألــمــح  يونيو 
قد  الُمهاجم  أن  إلى  مؤخًرا 
يــرحــل فــي فــتــرة انــتــقــاالت 
المــــبــــارد:  وقـــــــال   . يـــنـــايـــر 
أصــبــح  هـــافـــرتـــس  كــــاي  إن 
أكمل  أن  بعد  للعب  جــاهــًزا 
فـــتـــرة الـــعـــزل بــعــد إصــابــتــه 
كما  الشهر،  هذا  بالفيروس 
سيلفا  تياجو  الُمدافع  أصبح 
آخر  عن  غيابه  بعد  جــاهــًزا 
مباراة للفريق في الدوري. 

 بودو جليمت 
بطل الدوري 

النرويجي 

متابعة - حسام نبوي: 

جميع  التفاؤل  من  حالة  انتابت   
اإلعالن  بمجرد  السداوية  الجماهير 
الرسمي عن استضافة استاد الريان 
في  األمير  كأس  لنهائي  المونديالي 
العربي  مــع  ستجمعه  التي  الــمــبــاراة 
أن  خاصة  المقبل،  ديسمبر   ١٨ يوم 
المالعب  افتتاح  فــي  تخصص  السد 
األلقاب  يُحقق  مــا  ودائــًمــا  الجديدة 
والبطوالت في تلك المالعب، لذلك 
 Master«السد: إن الـ يقول ُمشجعو 
الفتتاح  يخرجه  الزعيم  بيد   «Key
كل المالعب الجديدة، كما أن كأس 
لدى  الُمفضلة  البطولة  هــي  األمــيــر 
في  الفريق  نجح  حيث  الذيب  عيال 
اآلن  والتركيز  مرة   ١٦ بلقبها  الفوز 
الستمرار  الـــ١٧  بالنسخة  الفوز  على 
التفوق في البطولة الغالية واستمرار 

تحقيق األرقام القياسية. 
باهتمام  تحظى  الحالية  النسخة   
السداوية،  كل  قبل  من  للغاية  كبير 
فــالــســد اآلن فــي أشـــد االحــتــيــاج إلــى 
جراحة  لتضميد  جديد  بطولة  لقب 
آسيا،  أبطال  دوري  في  الفشل  بعد 
ــــفــــّرط الـــفـــريـــق بــلــقــب  لـــذلـــك لــــن يُ
لديه  ما  أفضل  سُيقّدم  بل  بسهولة 

ــا وإضــافــتــه إلــى  لــرفــع الـــكـــأس عــالــًي
بطوالته.  خزينة 

المرة  هــذه  األمــيــر  كــأس  نهائي   
ُمختلف في ظل وجود العربي طرًفا 
في المباراة النهائية والتي غاب عن 
حيث  عــاًمــا،   ٢٦ منذ  فيها  الــتــواجــد 
خـــاض الــعــربــي آخـــر نــهــائــي لــه عــام 
١٩٩٤ وكان أمام السد وخسر خالله 

٣-٢، فدائًما ما تكون مباريات السد 
وبالتالي  خــاص،  طابع  لها  والعربي 
استثنائية  نسخة  الــجــديــدة  النسخة 
مباراة  أول  خــوض  حيث  مــن  ســواء 
عــلــى اســتــاد الـــريـــان الــمــونــديــالــي أو 
تــــواجــــد الــــســــد والــــعــــربــــي كــطــرفــي 
النهائي في ُمواجهة غابت منذ زمن 
طـــويـــل.   الــزعــيــم يعلم جــيــًدا مــدى 

أهــمــيــة الـــمـــبـــاراة ويــمــتــلــك الــخــبــرة 
ــتــعــامــل مــــع مـــثـــل هـــذه  ــل ــــالزمــــة ل ال
الترشيحات  كانت  وإن   ، المباريات 
كلها تصب في صالحه، إال أنه يعلم 
سهلة  تــكــون  لــن  الــُمــهــمــة  أن  جــيــًدا 
على  للحفاظ  العربي  سُيقاتل  حيث 
يختلف  الــكــؤوس  ونــهــائــي  حظوظه 

تماًما عن أي مباراة أخرى.

ملعب  آخـــر  أن  بــالــذكــر  الــجــديــر   
جـــديـــد افــتــتــحــه الـــســـد كـــــان اســـتـــاد 
الجنوب المونديالي إال أنه خسر في 
الدحيل  أمــام  جمعته  التي  الــمــبــاراة 
وقـــتـــهـــا فــــي نـــهـــائـــي كـــــأس األمـــيـــر، 
في  ذلــك  تعويض  الــســداويــة  ــريــد  ويُ
الغالية  البطولة  من  الحالية  النسخة 

على استاد الريان المونديالي. 

 بعد إصابات عديدة بكورونا أوقفه ٥ سنوات بسبب عدة قضايا 

زيورخ - أ ف ب:  

 (FIFA) رفع االتحاد الدولي لكرة القدم 

«بــطــاقــة حــمــراء» فــي وجـــه رئــيــس االتــحــاد 

اإلفريقي الملغاشي أحمد أحمد ستنهي على 

األرجح مسيرته اإلدارية، عندما أوقفه لمدة 

خمس ســنــوات عــن أي نــشــاط كـــروي بسبب 

الغرفة  وأدانـــت  وإداري.  مالي  فساد  قضايا 

 ٦٠) أحمد  األخــالقــيــات  لجنة  فــي  القضائية 

عاًما) الذي يرأس االتحاد القاري منذ ٢٠١٧ 

وترّشح ُمجدًدا لوالية ثانية، بخرق عدة مواد 

ُمتعلقة بـ»واجب الوالء.. عرض وقبول هدايا 

المنصب»  استخدام  إســاءة  أخــرى..  مزايا  أو 

باإلضافة إلى «إساءة إدارة األموال».

 كــــان أحـــمـــد قـــد أوقـــــف لــفــتــرة قــصــيــرة 

 ٢٠١٩ يونيو  في  باريس  في  للتحقيق  وخضع 

إلى  وصل  بأنه  علًما  فساد،  بقضايا  لالشتباه 

دام  حكًما  منهًيا  سنوات،  ثالث  قبل  منصبه 

٢٩ عاًما لعيسى حياتو بنيله ٣٤ صوتًا مقابل 

الحقته  الــذي  النفوذ  الواسع  للكاميروني   ٢٠

أيًضا فضائح فساد عديدة. 

مدريد - رويترز:  

 تــــقــــدم لــــويــــس ســــواريــــز 

ُمهاجم أوروجواي باالعتذار 

الحذر»  عن  «التخلي  بسبب 

حيث  الــدولــي  التوقف  خــالل 

العبي  مــن  العــبًــا   ١٦ أصيب 

وأعـــضـــاء الــجــهــاز الــتــدريــبــي 

بـ (كوفيد-  الوطني  للمنتخب 

أتلتيكو  مهاجم  ومنهم   (١٩

مدريد.

مـــنـــتـــخـــب  وتــــــــــعــــــــــّرض   

حادة  النتقادات  أوروجـــواي 

لالعبين  صـــور  ــتــشــار  ان بــعــد 

خـــــالل حـــضـــور حـــفـــل شــــواء 

تـــبـــاعـــد  أي  وجــــــــــود  دون 

العديد  وتناول  بل  اجتماعي 

إناء  من  الشاي  الالعبين  من 

مشترك.

لبرنامج  ســـواريـــز  وقــــال   

ــــتــــو بـــــيـــــنـــــال)، ويـــعـــنـــي  ــــون (ب

تلفزيون  فــي  الــجــزاء،  ركــلــة 

الكثير  «ينتقدنا  أوروجـــواي 

مـــن الـــنـــاس، ولـــقـــد ارتــكــبــنــا 

خطأ ونحن نتقدم باالعتذار 

عــــن ذلــــــك». وأضــــــاف «لـــم 

حفل  بسبب  الــعــدوى  تحدث 

الشواء وهذا أمر مؤكد تماًما 

إصابة  حظنا  ســوء  مــن  كــان 

أحدنا في كولومبيا».

 وكــان ســواريــز ضمن ١٠ 

(كوفيد-  بـ  مصابين  العبين 

ُمنتخب  وجــــود  خـــالل   (١٩

أوروجـــــــــواي خـــــارج أرضــــه، 

أتلتيكو  فــي  زميله  وأصــيــب 

ـــــرا وديـــيـــجـــو  ـــــوري لـــــوكـــــاس ت

إلى  كالياري  مدافع  جودين 

الجهاز  أعضاء  من   ٦ جانب 

التدريبي.

 سواريز يعترف بخطأ العبي أوروجواي الـ FIFA يُجّمــد أحمــد أحمد 
 عودة الجماهير إلى مالعب 

الدوري اإلنجليزي 

لندن - أ ف ب:

الضوء  جونسون  بــوريــس  البريطاني  الــــوزراء  رئيس  أعطى   
األخـــضـــر مـــن أجـــل عــــودة جــزئــيــة لــلــجــمــاهــيــر إلـــى الــمــالعــب 
الرياضية المفتوحة اعتباًرا من ٢ ديسمبر الُمقبل، بما في ذلك 

مباريات الدوري الممتاز لكرة القدم.
 وحـــــــّددت الــحــكــومــة الــبــريــطــانــيــة عــــدد الــحــاضــريــن في 
بالمئة   ٥٠ أو  أقــصــى  كحد  ُمــشــّجــع  آالف  بــأربــعــة  الــُمــدرجــات 
المناطق  في  وذلــك  أقــل،  أيهما  المالعب،  استيعاب  قــدرة  من 
حّدد  فيما  المستجد،  كورونا  فيروس  تفشي  من  تضرًرا  األقل 
العدد األقصى بألفي ُمتفرج أو نصف الملعب (أيهما أقل) في 

المناطق المتوسطة الضرر من حيث انتشار الوباء.
 وستبقى المالعب ُمقفلة أمام الجمهور بالكامل في المناطق 

الُمصّنفة األكثر تضرًرا في البالد حتى إشعار آخر.
 وحّددت الحكومة أيًضا العدد األقصى للجمهور في المالعب 
الُمغلقة ضمن المنطقتين األولى والثانية بألف ُمشجع، ويشمل 
أو  الموسيقية  للحفالت  الُمخصصة  القاعات  المسارح،  ذلــك 
مؤتمرات األعمال. ويكشف جونسون بالتفاصيل خطته للقيود 
كورونا  فــيــروس  انتشار  مواجهة  فــي  ستفرض  التي  المحلية 
أوائــل  مــن  اعــتــبــاًرا  إنجلترا  فــي  اإلغـــالق  محل  لتحل  المستجد 

ديسمبر والتي تستند إلى تكثيف الفحوص.
وهناك  الــمــيــالد،  عطلة  أيـــام  بعض  فــي  القيود  وستخفف   
وويلز  أسكتلندا  وســلــطــات  الحكومة  بين  جــاريــة  ُمــحــادثــات 
وأيرلندا الشمالية لُمحاولة اعتماد ُمقاربة ُموّحدة، حيث تقّرر 

كل ُمقاطعة بريطانية عادة إستراتيجيتها الصحية الخاصة. 

ميالنو - رويترز: 

 قال نادي ميالن المنافس في دوري الدرجة 

المهاجم  إن  الـــقـــدم:  لــكــرة  اإليــطــالــي  األولــــى 

زالتان إبراهيموفيتش سيغيب لعشرة أيام على 

األقل بعد تعّرضه إلصابة عضلية في الفوز ٣-١ 

على نابولي في الدوري مطلع األسبوع.

عاًما   ٣٩ العمر  مــن  الــبــالــغ  الــالعــب  وســّجــل   

الــدوري  متصدر  لُيحقق  إصابته  قبل  هدفين 

اإليطالي أول انتصار له في المسابقة في نابولي 

منذ أكثر من عشر سنوات.

وقــــــــــــال مـــــتـــــحـــــدث بــــــاســــــم الــــــــنــــــــادي إن 

إبــراهــيــمــوفــيــتــش ســيــحــتــاج مــن أســبــوعــيــن إلــى 

السويدي،  المهاجم  وسيغيب  للتعافي.  ثــالثــة 

الــــذي ســّجــل ١٠ أهـــــداف فـــي ســـت مــبــاريــات 

ــــدوري هــــذا الـــمـــوســـم، عــلــى األرجــــــح عن  ــــال ب

في  الثامنة  المجموعة  ُمتصدر  ليل  ُمواجهتي 

يومي  األسكتلندي  وسيلتيك  األوروبي  الدوري 

الخميس والثالث من ديسمبر.

ـــــت الــــصــــحــــف اإليــــطــــالــــيــــة الـــمـــديـــح   وكـــــال

بعد  ذهبية  فترة  يعيش  الذي  إلبراهيموفيتش 

في   ٣-١ نابولي  على  الفوز  إلــى  فريقه  قيادته 

عقر دار األخير ووصفته بـ»الساحر» و»السوبر 

يتمكن  لن  اللومباردي  الفريق  أن  إال  ســتــار»، 

من االعتماد عليه لمدة قد تصل لثالثة أسابيع 

بسبب اإلصابة.

الصحف اإليطالية تشيد بإبراهيموفيتش 
توتنهام يخسر ٦٤ مليونيغيب أسبوعين بسبب اإلصابة

 إسترليني  في الموسم الماضي 

لندن - د ب أ:

 أعــلــن نـــادي تــوتــنــهــام اإلنــجــلــيــزي لــكــرة الــقــدم تسجيل 
خسائر بقيمة ٩ر٦٣ مليون جنيه إسترليني (٧٩ر٧١ مليون 

يورو) في الموسم الماضي.
 وأوضح النادي أن األسباب الرئيسية وراء هذه الخسائر 
تتمثل في تراجع إيــرادات حقوق البث التلفزيوني لمسابقة 
أوروبــا  أبطال  دوري  إيــرادات  وتراجع  اإلنجليزي  الــدوري 

بسبب خروج توتنهام المبكر من البطولة.
رئيس  ليفي،  دانيل  قــال  المالي،  التقرير  طــرح  وخــالل   
تــوتــنــهــام:»نــواجــه فــي الــوقــت الــراهــن واحــــدة مــن أصعب 
الفترات الزمنية التي مّرت علينا على اإلطالق»، ُمشيًرا إلى 

أزمة كورونا.
تجدر اإلشارة إلى أن توتنهام كان قد حقق أرباًحا بقيمة 

٦ر٦٨ مليون جنيه إسترليني في الموسم قبل الماضي. 
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