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إصابة مدرب اليونان بكورونا

الهولندي  مــدربــه  إصــابــة  الــقــدم  لكرة  اليوناني  المنتخب  أعلن 
منتخب  وقــال  الثالثاء.  أمــس  كورونا  بفيروس  سخيب  فــان  جــون 
اليونان في حسابه على (Twitter) إن المدرب البالغ عمره ٥٦ عاًما 
العب  سخيب،  وتولى  يوًما.   ١٤ لمدة  الصحي  الحجر  في  سيبقى 

أياكس ومنتخب هولندا السابق، قيادة اليونان في يوليو الماضي.

بين ةجديدة
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الــتــحــكــيــم  إدارة  أعـــلـــنـــت 
فــي اتــحــاد الــكــرة عــن حكام 
الجولة السابعة للدوري والتي 

سوف تنطلق غًدا.
وســـوف تــكــون الــبــدايــة مع 
الــوكــرة  مــع  السيلية  مــواجــهــة 
ويــــديــــرهــــا ســـلـــمـــان فــالحــي 
وعــبــداهللا  عيد  فيصل  ومــعــه 
أنـــس والــحــكــم الـــرابـــع جمال 
حـــســـيـــن وتـــقـــنـــيـــة الـــفـــيـــديـــو 
ـــشـــمـــري ومــحــمــد  مـــحـــمـــد ال
ـــعـــون.. أمـــا مـــبـــاراة األهــلــي  ال
ـــان فــيــديــرهــا عــبــداهللا  ـــري وال
هديرس  ماجد  ومعه  العذبة 
وعبدالمجيد الكربي ومحمد 
نـــاصـــر ومــــشــــاري الــشــمــري 

مباراة  ويدير  سالم.  وطالب 
قــطــر والــعــربــي عــبــدالــهــادي 
الــرويــلــي ومــعــه خــالــد عــايــد 
وفــيــصــل الــيــافــعــي ويــوســف 
السبيعي  وحـــمـــد  الــشــرشــنــي 

وجمعة البورشيد.
وســــــــــوف يـــــديـــــر يـــوســـف 
الــشــرشــنــي مــــبــــاراة الــغــرافــة 

والـــخـــور ومــعــه طــالــب سالم 
ومـــاجـــد هـــديـــرس ومــحــمــد 
الــــمــــزيــــد وســــلــــمــــان فــالحــي 

وخالد عايد.
أمــا لــقــاء الــســد وأم صالل 
فيديره محمد الشمري ومعه 
جمعة البورشيد وعبدالمجيد 
الرويلي  وعبدالهادي  الكربي 

ـــــقـــــادري وفــيــصــل  ونــــايــــف ال
اليافعي. ويدير حمد السبيعي 
آخــر مــبــاريــات الــجــولــة مساء 
الــجــمــعــة والـــتـــي تــجــمــع بين 
ومعه  والخريطيات  الدحيل 
الـــدوس  ونــاصــر  عــيــد  فيصل 
وحـــســـيـــن الـــســـيـــد وعــــبــــداهللا 

العذبة ومحمد عبدالعزيز.

الرويـلي يحــكــم مــباراة العـربي وقطر
إعالن حكام الجولة السابعة للدوري كايكي يواصل الغياب 

اإلداري  الــجــهــاز  حــــرص 

عــلــى  صــــــــالل  أم  ــــق  ــــفــــري ل

االجــتــمــاع مــع الــجــهــاز الفني 

بقيادة عزيز بن عسكر من 

قبل  األخــطــاء  معالجة  أجــل 

السد  أمام  الصعبة  المواجهة 

السابعة  الجولة  في  الجمعة 

الجلسة  الدوري.وحضر  من 

مــع الــمــدرب وبــاقــي أعضاء 

الجهاز الفني الشيخ تميم بن 

الــنــادي  رئــيــس  نــائــب  محمد 

والشيخ عبدالعزيز بن سعود 

ومحمد  الكرة  جهاز  رئيس 

العام  المدير  النعيمي  سالم 

المدير  أمين  وعلي  للنادي 

الــــريــــاضــــي وبــــاقــــي أعـــضـــاء 

تم  حــيــث  اإلداري،  الــجــهــاز 

مـــنـــاقـــشـــة أســــبــــاب خـــســـارة 

الفريق في المباراة الماضية 

أمام  الفريق  خسرها  والتي 

تــم  كـــمـــا  ٢-صفر،  األهــــلــــي 

الفريق  احتياجات  مناقشة 

مــــن أجـــــل تــحــقــيــق الــنــتــائــج 

الــــــمــــــرجــــــوة.وتــــــم تـــجـــديـــد 

الــثــقــة فــي عــزيــز بــن عسكر 

قــبــل الـــمـــواجـــهـــة الــمــرتــقــبــة 

الجهاز  وطــالــب  الــســد  أمـــام 

بــضــرورة  الــمــدرب  اإلداري 

تــصــحــيــح األخــــطــــاء الســيــمــا 

وأن المباراة المقبلة ال تقبل 

أي خــطــأ مـــن أجــــل الــعــودة 

الوقت  الصحيح.في  للطريق 

غياب  اســتــمــرار  تــأكــد  نفسه 

كايكي  البرازيلي  المحترف 

عــــن الـــفـــريـــق فــــي مــواجــهــة 

الالعب  غياب  ليستمر  السد 

التوالي  على  الثانية  للمباراة 

قوية  بكدمه  اإلصابة  بسبب 

التدريبات  خالل  الصدر  في 

وهو  الماضية  الــمــبــاراة  قبل 

مـــا يــتــطــلــب بــعــض الـــراحـــة. 
الــمــركــز  صــــالل  أم  ويــحــتــل 
الـــــ١٢ واألخــيــر فــي الـــدوري 
وبالتالي  نقطتين،  برصيد 
من  للخروج  الفريق  يسعى 

مؤخرة الترتيب سريًعا.

أم صالل يجدد ثقته في بن عسكر
صدارة صينية لخامس 
مجموعات اآلسيوية

جــوان  بكين  فريق  واصــل 
عــروضــه الــقــويــة فــي بطولة 
ألنــديــة  آســيــا  أبـــطـــال  دوري 
ونجح  اآلسيوية  القارة  شرق 
في تحقيق فوز عريض على 
فــريــق مــيــلــبــورن فــيــكــتــوري 
فــي  أمـــــس   ٣-١ األســــتــــرالــــي 
الـــمـــبـــاراة الــتــي أقــيــمــت على 
ملعب جاسم بن حمد، ضمن 
منافسات  من  الثالثة  الجولة 
وبهذا  الخامسة.  المجموعة 
االنــتــصــار وضــع فــريــق بكين 
جـــوان قــدًمــا صــوب الــذهــاب 
ــنــهــائــي  إلـــــى الــــــــدور ثـــمـــن ال
ـــة حـــيـــث بـــات  ـــطـــول ـــب مـــــن ال
صــدارة  على  منفرًدا  يعزف 

لمجموعة  ا
بـــالـــعـــالمـــة 

الكاملة.

مهاجم  جــريــزمــان  أنـــطـــوان  ــد  فــّن

برشلونة تكهنات حول وجود خالفات 

ال  إنــه  وقــال  ميسي  ليونيل  زميله  مع 

يستطيع أن يفعل شيئًا حيال تعليقات 

من  األرجــنــتــيــنــي  الــالعــب  عــن  سلبية 

وكـــيـــلـــه الـــســـابـــق وكــــذلــــك مــــن عــمــه.

وتــــحــــدث إيــــريــــك أولــــهــــاتــــس وكــيــل 

جــريــزمــان الــســابــق وقــــال إن األمـــور 

في  جــريــزمــان  على  صعبة  أصبحت 

المبالغ  ميسي  هيمنة  بسبب  برشلونة 

فــيــهــا عــلــى األمـــــــور، بــيــنــمــا قــــال عم 

الالعب إنه ليس من السهل اللعب في 

الفريق ذاته مع ميسي.

ليس لدي خــالفات مــع مــيســــي
جريزمان نجم برشلونة:

أشــــاد فــــؤاد الــفــضــلــي الــمــديــر الــريــاضــي 
الكرة  بفريق  الغرافة  بنادي  الكرة  لجهاز 
التي  الرؤية  يملك  الغرافة  وقــال:  بالنادي 

تؤهله الستعادة قيمته الكبيرة.
لمدة  عمل  استراتيجية  سنضع  وأضاف: 

إلى  تهدف   ٢٠٢٤ إلــى   ٢٠٢١ من  سنوات   ٣

تحقيق الهوية الفنية للنادي.
األمين  همام  تسلم  أخــرى  ناحية  ومــن 
العــب فــريــق الــغــرافــة جــائــزة أفــضــل العب 
تـــحـــت ٢٣ ســـنـــة خـــــالل شـــهـــري ســبــتــمــبــر 
وأكــتــوبــر والــمــقــدمــة مــن مــؤســســة دوري 

نجوم قطر.

استراتيجية جديدة لكرة الغرافة

الــتــوقــعــات ــل  ك ــوق  ــف ي الــتــوقــعــات  ــل  ك ــوق  ــف ي  ٢٠٢٢٢٠٢٢ ــم  ــعــال ال ــكــأس  ل مضيفة  ــة  ــدول ك قــطــر  ــي  ف أشـــاهـــده  ــا  ــم م ــعــال ال ــكــأس  ل مضيفة  ــة  ــدول ك قــطــر  ــي  ف أشـــاهـــده  ــا  م
ـــن كـــافـــة األوجــــه ــوى الـــعـــالـــم م ــت ــس ــى م ــل ـــضـــل ع ــن األف ــم ــة ض ــي ــان ــم ــث ـــن كـــافـــة األوجــــهالـــمـــالعـــب ال ــوى الـــعـــالـــم م ــت ــس ــى م ــل ـــضـــل ع ــن األف ــم ــة ض ــي ــان ــم ــث الـــمـــالعـــب ال
المقبلة   ــرة  ــت ــف ال ـــالل  خ ــهــا  ــي إل ــم  ــال ــع ال أنـــظـــار  وتـــجـــذب  مــهــمــة  بــقــعــة  ــكــون  ســت المقبلةقــطــر  ــرة  ــت ــف ال ـــالل  خ ــهــا  ــي إل ــم  ــال ــع ال أنـــظـــار  وتـــجـــذب  مــهــمــة  بــقــعــة  ــكــون  ســت قــطــر 
كأس العرب من كأس العرب من ١١--١٨١٨ ديسمبر  ديسمبر ٢٠٢١٢٠٢١ بروفة جيدة للمونديال بمشاركة  بروفة جيدة للمونديال بمشاركة ٢٢٢٢ دولة دولة

يجب إبعاد يجب إبعاد 
السياسة السياسة 

وإعطاء الناس وإعطاء الناس 
الفرصة الفرصة 

لالستمتاع لالستمتاع 
بكأس العالم بكأس العالم 
في المنطقةفي المنطقة

تواجد جميع تواجد جميع 
المنتخبات المنتخبات 

سيكون سيكون 
بمثابة فرصة بمثابة فرصة 
الحتفالالحتفال
  ٤٥٠٤٥٠  

مليون عربي مليون عربي 

برشلونة- رويترز: 

متابعة- أحمد سليم:

الدوحة - [ :

الدوحة - [ :

الدوحة - [ :

أثينا- رويترز:

ة 
33ة 

https://youtu.be/s5UsLvNypCY


٢٢
األربعاء 10 ربيع اآلخر 1442هـ - 25 نوفمبر 2020م - العدد (14081)

 قطار دوري النجوم يستعد لدخول منعطف صعب
 بانطالق مباريات الجولة السابعة غًدا بلقاء السيلية والوكرة

فتحي:  - رجائي  متابعة 

 QNB نـــــجـــــوم  دوري  يـــــواصـــــل   

المحطة  إلى  ويصل  القوية  ُمنافساته 

الــســابــعــة والــتــي تــعــد بــمــثــابــة الــوصــول 

إلى ثلث محطاته وفيها تزداد اآلمال 

البحث  في  األندية  عند  والطموحات 

عن األفضل.

وســــوف تــفــتــتــح الــجــولــة مــســاء غد 

والوكرة  السيلية  بين  تجمع  بُمواجهة 

وتــقــام عــلــى مــلــعــب حــمــد بــن خليفة 

بــــالــــنــــادي األهــــلــــي ثــــم لـــقـــاء األهـــلـــي 

الملعب  نــفــس  عــلــى  ـــقـــام  ويُ والـــريـــان 

والعربي  قطر  بين  الثالث  اللقاء  ثــم 

حمد  بــن  سحيم  ملعب  عــلــى  ويُــقــام 

منافسات  وتستكمل  قــطــر.    بــنــادي 

ــإقــامــة ثــالث  الــجــولــة يــــوم الــجــمــعــة ب

مـــبـــاريـــات أيـــًضـــا ويــلــعــب فـــي األولــــى 

ملعب  على  وتقام  الخور  مع  الغرافة 

ــــادي الـــغـــرافـــة  ــــن ــــن جــــاســــم ب ثــــانــــي ب

ثــــم الـــســـد مــــع أم صــــالل عـــلـــى نــفــس 

بين  الجولة  مــبــاريــات  وآخــر  الملعب 

ملعب  عــلــى  والــخــريــطــيــات  الــدحــيــل 

الــدحــيــل.  بــنــادي  خليفة  بــن  عــبــداهللا 

وهـــــذه الــجــولــة ســــوف تــمــثــل أهــمــيــة 

الــُمــشــاركــة  الــفــرق  جميع  عــنــد  كــبــيــرة 

فـــي الــبــطــولــة وفــــي كـــل الـــصـــراعـــات 

القمة  على  ســواء  بالبطولة  الموجودة 

منطقة  وكــذلــك  الــذهــبــي  الــمــربــع  أو 

جديًدا  ضيًفا  استقبلت  والتي  الخطر 

يحتل  الذي  العربي  فريق  وهو  عليها 

ويتوقع  الجدول.  في  العاشر  المركز 

من  بالمزيد  واعــدة  الجولة  تكون  أن 

الصعبة  بــالــمــطــبــات  وكــذلــك  اإلثـــــارة 

األعــيــن  حــيــث  الــمــبــاريــات  معظم  فــي 

أمام  سُيقدم  ومــاذا  األهلي  على  كلها 

الريان، وكذلك الدحيل، وهل سيعود 

أمــــام الــخــريــطــيــات، بـــاإلضـــافـــة إلــى 

ــواصــل االنــتــصــارات على  الــســد وهــل يُ

حــســاب أم صـــالل الــمــوجــود فــي قــاع 

العربي  يستعيد  هل  وأيًضا  الترتيب؟، 

شك  بــدون  قطر؟.  حساب  على  الثقة 

ستكون جولة واعدة بكل ما هو جديد 

يُعطيها  أن  شــأنــه  مــن  والـــذي  ومثير 

قــوة كــبــيــرة وإثــــارة ُمــنــتــظــرة فــي كل 

مبارياته. 

 وبالنظر إلى المباراة األولى والتي 

تــجــمــع بــيــن الــســيــلــيــة والـــوكـــرة ســوف 

للفريقين  جـــًدا  مهمة  مــبــاراة  تــكــون 

حيث  نقاطها  على  الحصول  أجل  من 

الماضية  الجولة  في  خسر  الوكرة  أن 

ــــطــــالــــب بـــنـــقـــاط هـــذه  مــــن قـــطـــر ويُ

ليكون  للفوز  ويسعى  ـــا  إداريً الــمــبــاراة 

في مكان أفضل.

 والـــســـيـــلـــيـــة تــــعــــادل فــــي الـــجـــولـــة 

محظوًظا  وكان  الخور  أمام  الماضية 

ــتــعــادل ألن  بــالــحــصــول عــلــى نــقــطــة ال

المباراة  هذه  في  األخطر  كان  الخور 

وهو يريد أن يُحقق االنتصار في تلك 

لألمام.  والذهاب  الُمواجهة 

 ينتظر فريق األهلي تحديًا كبيًرا مساء 
في  الــريــان  فــريــق  يستضيف  عــنــدمــا  غــد 
حيث  والصعوبة،  القوة  في  غاية  مــبــاراة 
أن األهلي حالًيا في المركز الثاني برصيد 
١٥ نقطة بجدول الترتيب وبفارق نقطة 
ينتظر  والــكــل  الُمتصدر  السد  فريق  عــن 

ماذا سُيقدم األهلي في هذه المباراة؟.
في  نجح  الــريــان  فريق  المقابل  وفــي   
الــفــوز فــي الــجــولــة الــمــاضــيــة عــلــى فريق 
في  وضعته  نظيفة  بثنائية  الخريطيات 
المربع الذهبي برصيد ١٠ نقاط ويطمح 
فــي االنــتــصــار والــثــبــات فــي الــمــربــع دون 

النظر عن نتائج الفرق األخرى. 
 الـــمـــبـــاراة ســتــكــون ُمــتــكــافــئــة الســيــمــا 
كبيرة  الفريقين  فــي  الــقــوة  مــصــادر  أن 
هذه  مثل  فــي  الــفــارق  صناعة  وتستطيع 
المباريات الصعبة والمهمة في البطولة. 

حقيقًيا  تــحــديًــا  ســتــكــون  ـــاراة  ـــمـــب وال  
هذا  كسب  يستطيع  ومــن  الفريقين  بين 
حيث  االحتماالت  لكل  الُمرشح  التحدي 
هناك  تكون  لن  األهلي  أو  الريان  فاز  لو 
منهما  كــــًال  أن  حــيــث  ذلــــك  فـــي  غـــرابـــة 
يمتلك  بما  االنــتــصــار  يحقق  أن  يستطيع 

من العبين متميزين. 

 قمة التحدي بين الريان واألهلي

 يلتقي فريق السد مع أم صالل مساء 
الــجــمــعــة عــلــى مــلــعــب ثــانــي بـــن جــاســم 
جًدا  مهمة  مواجهة  في  الغرافة  بنادي 
على  الــســد  فــريــق  أن  حــيــث  لــلــفــريــقــيــن 
مــجــال  وال  نــقــطــة   ١٦ بــرصــيــد  الــقــمــة 
ويحتاج  نقطة  أي  في  للتفريط  أمامه 
وبـــشـــدة لــتــحــقــيــق االنـــتـــصـــار فـــي الــلــقــاء 
ـــثـــالث مــن  والـــحـــصـــول عــلــى الـــنـــقـــاط ال
صالل  أم  وفــريــق  بالقمة.   الــبــقــاء  أجــل 
وضعيته  عن  تقل  ال  صعبة  وضعية  في 
فــــي الـــمـــوســـم الـــمـــاضـــي وهـــــو بــحــاجــة 

للخروج بنتيجة إيجابية يبني عليها في 
المقبلة.  المباريات 

األول  بــيــن  أنـــهـــا  رغــــم  والـــُمـــواجـــهـــة   
إال  والقاع،  القمة  ُمواجهة  أي  واألخير، 
ويمكن  اإلطــالق  على  سهلة  ليست  أنها 
أن يــحــدث فــيــهــا كـــل شـــيء مـــع الــوضــع 
تصب  كلها  الترشيحات  أن  االعتبار  في 
خبرة  األكــثــر  الــســد  فــريــق  مصلحة  فــي 
باالنتصار  والُمنتشي  بالنجوم  والُمدجج 
في  العربي  على  حققه  الــذي  العريض 

الماضية.  الجولة 

السد وأم صالل لقاء القمة والقاع 

لقاء  فــي  الــخــور  فــريــق  ملعبه  عــلــى  الــغــرافــة  يستضيف   
يحتل  الــغــرافــة  فــريــق  إن  حــيــث  لــلــفــريــقــيــن  ومــهــم  صــعــب 
نقطة   ١٢ بــرصــيــد  الــتــرتــيــب  جــــدول  فـــي  الــثــالــث  الــمــركــز 
وقــــّدم مــســتــوى رائـــًعـــا فـــي الــلــقــاء الــمــاضــي أمــــام الــدحــيــل 
لقاء  في  عليها  يبني  أن  ويريد  نظيفة  بثالثية  الفوز  وحقق 
اآلن  حتى  يتذوق  لم  الخور  فريق  المقابل  وفــي  الجمعة. 
الجولة  في  الرابعة  للمرة  تعادل  والفريق  االنتصار،  طعم 
لتعديل  للنقاط  شديدة  بحاجة  وهو  السيلية  أمام  الماضية 
وضــعــه فــي الــجــدول والــهــروب مــن الــمــركــز قــبــل األخــيــر. 
والــمــبــاراة تــحــتــمــل كــل شـــيء بــيــن الــفــريــقــيــن، صــحــيــح أن 
ولكن  والفرسان  بالجدول  الفهود  وضع  بين  فارًقا  هناك 
على  تتوقف  كلها  واألمـــور  الــورق  على  تظل  الــفــوارق  هــذه 
يتوقع  لذلك  الــمــبــاراة،  في  فريق  كل  يُقدمه  الــذي  العطاء 
كل  لصراع  الفريقين  بين  ومثيرة  قوية  مباراة  تكون  أن 

الفوز.  تحقيق  على  منهما 

الغــرافة والخــور 
وصــراع على االنتصـار 

العـــربي وقطـــر فـــي لقــــاء خطــــــر 
 هــــل يــــواصــــل الـــمـــلـــك الـــقـــطـــراوي 
صــحــوتــه أم يــعــود فــريــق الــعــربــي إلــى 
ــشــغــل عــشــاق  حــســابــه؟، هـــذا الـــســـؤال يُ

الــفــريــقــيــن قــبــل الـــمـــبـــاراة الــُمــنــتــظــرة 
السابعة  الجولة  في  الغد  مساء  بينهما 
عــلــى مــلــعــب ســحــيــم بــن حــمــد بــنــادي 

مهمة  المباراة  هذه  شك  قطر.بدون 
جــــًدا لــلــفــريــقــيــن، وكـــل فــريــق يسعى 
فــيــهــا لــلــحــصــول عــلــى الــنــقــاط الــثــالث 

وهــــي مــوقــعــة صــعــبــة وخـــطـــرة جـــًدا 
الفريقين.  عليه  الـــذي  للتكافؤ  نــظــًرا 
يمكن  مــا  يــتــوقــع  أن  ألحــد  يمكن  وال 
أن يحدث فيها والمؤكد أن الفريقين 
السحري  الحل  ألنه  لالنتصار  يسعيان 
االنــتــصــار  حــقــق  قــطــر  أن  حــيــث  لهما 
الثاني في الجولة الماضية على حساب 
الجزائري  النجم  معه  وظهر  الــوكــرة 
أن  يطمح  ولــذلــك  مــرة  ألول  باليلي 
يــفــوز فــي لــقــاء الــغــد والــتــقــدم خطوة.  
وفــــي الــمــقــابــل الــعــربــي فـــي وضــعــيــة 
يحتل  حيث  الترتيب  بــجــدول  صعبة 
الفريق المركز العاشر برصيد ٥ نقاط 
وبفارق نقطة عن قطر ونقطتين عن 
فــريــق أم صــالل األخــيــر فــي الــجــدول 
وبالتالي الفوز يعني له الكثير ويُبعده 

عن منطقة الخطر التي تهّدده. 

 تــخــتــتــم مـــبـــاريـــات الـــجـــولـــة الــســابــعــة 

مــن مــلــعــب عــبــداهللا بــن خــلــيــفــة بــنــادي 

الـــدحـــيـــل مـــســـاء الــجــمــعــة حــيــث يــلــتــقــي 

الــدحــيــل مــع الــخــريــطــيــات فــي ُمــواجــهــة 

فريق  يسعى  الصعبة.  بالمطبات  مليئة 

بعد  جديد  من  الثقة  يستعيد  أن  الدحيل 

اإلخفاق الكبير الذي حدث له في دوري 

هـــذا الــمــوســم حــيــث خــســر ٣ مــبــاريــات 

٦ مــبــاريــات لــعــبــهــا بـــالـــدوري حتى  مــن 

أجل  مــن  لالنتصار  بــشــدة  ويــحــتــاج  اآلن 

نفسه  الوقت  وفي  الغائبة.  الثقة  استعادة 

فـــريـــق الــخــريــطــيــات يــســعــى الســتــثــمــار 

فريق  عليها  الــتــي  الــجــيــدة  غــيــر  الــحــالــة 

ستكون  إيجابية  نتيجة  وتحقيق  الدحيل 

تــاريــخــيــة لــه ويــدعــمــه فــي ذلـــك وجــود 

يوسف  وهو  الفريق  يقود  جديد  مــدرب 

الــفــريــق  امـــتـــالك  إلــــى  بـــاإلضـــافـــة  آدم، 

الجيدين. الالعبين  لبعض 

وبــــصــــفــــة عــــامــــة دائــــــًمــــــا مــــبــــاريــــات 

أنها  إلــى  البعض  لها  ينظر  الخريطيات 

ســهــلــة ولــكــن الــحــقــيــقــة أنــهــا ُمــواجــهــات 

مــلــيــئــة بــالــُمــنــعــطــفــات الــصــعــبــة وتــحــتــاج 

ولــذلــك  حسمها،  أجــل  مــن  كبير  لجهد 

يتوقع أن تكون ُمواجهة صعبة. 

 الدحيل والخريطيات ُمواجهة مليئة بالمنعطفات 

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
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متابعة: رجائي فتحي 

 واصل فريق بكين جوان عروضه 
آسيا  أبطال  دوري  بطولة  في  القوية 
ونجح  اآلسيوية  الــقــارة  شــرق  ألندية 
فريق  على  عريض  فــوز  تحقيق  فــي 
مــيــلــبــورن فــيــكــتــوري األســتــرالــي ٣-١ 
يــوم أمــس الــثــالثــاء فــي الــمــبــاراة التي 
حمد،  بن  جاسم  ملعب  على  أقيمت 
ُمنافسات  مــن  الثالثة  الجولة  ضمن 

المجموعة الخامسة. 
 وســـّجـــل ريــنــاتــو اوغــوســتــو وآالن 
ــــــغ زيــمــيــنــغ أهــــــداف بــكــيــن في  ووان
حين  فـــي  و٧٤)  و٣٤   ٢٢) الــدقــائــق 
أحـــــرز جــــان لـــوكـــا ايــانــوتــشــي هــدف 
مـــيـــلـــبـــورن فـــيـــكـــتـــوري الـــوحـــيـــد فــي 
رفه  النتيجة  وبهذه   ..(٧٨) الدقيقة 
في  نقاط   ٩ إلى  رصيده  بكين  فريق 
صــــدارة الــمــجــمــوعــة وتــجــّمــد رصيد 
فريق ملبورن فيكتوري عند ٣ نقاط 

في المركز الثالث. 
 وبهذا االنتصار وضع فريق بكين 
جوان قدًما صوب الذهاب إلى الدور 
ثــمــن الــنــهــائــي مـــن الــبــطــولــة حــيــث 
بــــات يـــعـــزف ُمـــنـــفـــرًدا عــلــى صــــدارة 

المجموعة بالعالمة الكاملة. 
فنًيا  مستوى  بكين  فــريــق  وقـــّدم   
االنتصار  واستحق  اللقاء  في  متميًزا 
ـــثـــالث،  والـــحـــصـــول عـــلـــى الـــنـــقـــاط ال

ميلبورن  فــريــق  حـــاول  الــمــقــابــل  فــي 
ينجح  ولــم  شــيء  أي  فعل  فيكتوري 

في ذلك لقوة المنافس.
ليفتتح  بقوة  الــمــبــاراة  بكين  وبــدأ   
التسجيل بعد مرور ٢٢ دقيقة عندما 
انــطــلــق جــونــاثــان فــيــيــرا بــالــكــرة ومــر 
يرسل  أن  قبل  ُمــدافــع  مــن  أكثر  مــن 

اوغوستو  ريناتو  إلى  عكسية  تمريرة 
لُيسدد في الشباك.

الهدف  الصيني  الفريق  أضــاف  ثم 
الثاني بعدما أرسل أوغوستو تمريرة 
عرضية ُمتقنة ارتقى لها آالن وحّول 

الكرة داخل المرمى (٣٤).
تسجيل  عبر  النتيجة  بكين  وحسم 

الهدف الثالث في الدقيقة ٧٤ عندما 
تمريرة  زيمينغ  وانـــغ  الــبــديــل  استلم 
األرضية  الزاوية  في  وســّدد  دون،  با 

للمرمى.
بتسجيل  فيكتوري  ميلبورن  ورد 
البديل  انطلق  عندما  الــشــرف  هــدف 
مرتدة  هجمة  فــي  كامسوبا  الفيس 

ومــــــرر إلـــــى ايـــانـــوتـــشـــي لـــيـــســـدد مــن 
مسافة بعيدة في الشباك (٧٨).

 وفي مباراة ثانية بنفس المجموعة 
الكوري  سيول  سي  إف  فريق  اكتسح 
تشيانغراي  فــريــق  منافسه  الجنوبي 

يونايتد التايالندي بخماسية نظيفة.
ســي  إف  فــــريــــق  أهــــــــداف  ســــّجــــل 
سيول، جــون تي بــون «هــدفــان» في 
جيو  وســيــونــج  و٧١   ٦٧ الــدقــيــقــتــيــن 
في  لي  وكيو  مين  هــان  وجونج  هــان 
الدقائق ٢٠ و٥٤ و٩٠.. وبهذه النتيجة 
رفــع رصــيــده إلــى ٦ نقاط ارتــقــى بها 
للمركز الثاني، في حين بقي الفريق 
في  النقاط  من  رصيد  بال  التايالندي 
المركز األخير في المجموعة وأصبح 
المجموعة  هذه  في  الُمنافسة  خــارج 

ليوّدع المنافسات مبكًرا.
من  ومثيرة  قوية  المباراة  جــاءت   
جــانــب الــفــريــق الــكــوري الـــذي سيطر 
واستحق  وأداء  نتيجة  الــمــبــاراة  على 
ـــتـــي أكـــــد مــن  ــالــخــمــاســيــة ال الــــفــــوز ب
المشوار  ُمواصلة  على  قدرته  خاللها 
فـــي الــبــطــولــة بــنــجــاح والــبــحــث أوًال 
ثمن  إلــى  التأهل  بطاقتي  إحــدى  عن 

النهائي.
وتقام الجولة الرابعة من منافسات 
الـــمـــجـــمـــوعـــة يــــــوم الـــجـــمـــعـــة، حــيــث 
بكين،  مع  فيكتوري  ميلبورن  يلتقي 

وتشيانغراي يونايتد مع سيول.

ــة لخامــس مجموعــات اآلســيوية   ــة لخامــس مجموعــات اآلســيوية   صــدارة صيني  صــدارة صيني
 بكين جوان يضرب بالثالثة ويتربع على قمة األبطال بالعالمة الكاملة 

ـــن  ـــكـــي ب ــــــــــارد  ــــــــــط ويُ ــــة  ــــس ــــم ــــخ ــــال ب الــــــتــــــايــــــالنــــــدي  ــــــق  ــــــري ــــــف ال يــــــهــــــزم  ـــــــــكـــــــــوري  ال ســــــيــــــول   

٨ العبين يتنافسون 
على األفضل 

 اختار االتحاد اآلسيوي ٨ العبين، باالعتماد 
على  للُمنافسة  أوبــتــا،  شــركــة  إحصائيات  على 
لــقــب األفــضــل، مــن أجـــل تــحــديــد العـــب تويوتا 
لألسبوع في هذه الجولة من دوري أبطال آسيا 

عن شرق القارة. 
 وأطـــلـــق االتـــحـــاد عــبــر مــوقــعــه اإللــكــتــرونــي 
أجل  من  والُمتابعين  الجماهير  أمــام  استفتاًء 
الــتــصــويــت الخــتــيــار الــالعــب األفــضــل بــرأيــهــم، 
قائمة  في  وبــرز  الغد،  حتى  التصويت  ويستمر 
الُمرشحين في هذه الجولة «لي شين» ُمهاجم 
نقطة..   ٨٫٤ جمع  الذي  الصيني،  شنغهاي  نادي 
ونال بينغ زينلي برز العب شنغهاي شنهوا ٨٫١ 
بكين  نادي  العب  فيرناندو  أيضاً  وبرز  نقطة.. 
هذه  فــي  مقعده  حجز  والـــذي  الصيني،  جــوان 

القائمة بحصده ٧٫٩ نقطة. 
ُمــدافــع  كي-هي  كــيــم  الــرصــيــد  ذات  وجــمــع   
آخر  ُمدافًعا  القائمة  وتضم  هيونداي..  أولسان 
هو جوناثان اسبروبوتاميتيس العب نادي بيرث 
هانتشاو  يو  وحصل  نقطة   ٧٫٨ وجمع  جلوري، 
العب شنغهاي شنهوا على ٧٫٧ نقطة، في حين 

نال آالن مهاجم بكين الصيني ٧٫٦ نقطة.

تصويرتصوير- - نيشاد تكيل:نيشاد تكيل:

القدم،  لكرة  اآلســيــوي  االتــحــاد  أعلن   
خالل  للعمل  طبيبات  أربــع  انضمام  عــن 
مــنــافــســات مــنــطــقــة الـــشـــرق فـــي دوري 
مبارياتها  تستضيف  والتي  آسيا،  أبطال 

العاصمة القطرية الدوحة.
 وذكـــر االتــحــاد اآلســيــوي عبر موقعه 
الرسمي على شبكة اإلنترنت، أن الطبيبة 
من  حسنميراي  وبــهــار  حــراتــيــان  زهـــرة 
من  إسبينو  فيجيروا  آن  وجانيس  إيــران 
انضممن  جريتشيما،  وليسيل  الفلبين 

المسابقة اآلسيوية.لــــــلــــــعــــــمــــــل فــــي 
وأضــــــــــــاف   
أن  الــــمــــوقــــع 
الطبيبات 

يــتــم  ســــيــــدات  أول  أصـــبـــحـــن  األربـــــعـــــة 
للرجال،  آسيوية  مسابقة  فــي  تعيينهن 
أطباء   ٩ يضم  طبي  طاقم  ضمن  وذلــك 
الُمنشطات  ُمــراقــبــة  ضــبــاط  بينهم  مــن 
الالعبين  سالمة  لضمان  يعملون  والذين 
الماضي  الــمــوســم  وشــهــد  والــمــســؤولــيــن. 
مكون  ياباني  نسائي  حكام  طاقم  تعيين 
بوزونو،  وماكوتو  ماشيتا،  يوشيميا  من 
بين  مباراة  لقيادة  تيشيروجي،  ونعومي 
فــريــقــي يــانــجــون يــونــايــتــد مــن مــيــانــمــار، 
وضــيــفــه نـــاجـــورد الــكــمــبــودي، فــي إطــار 
الجولة السادسة من منافسات المجموعة 
اآلسيوي  االتحاد  كأس  لمسابقة  السادسة 

لدول شرق آسيا.

اآلسيوي يستعين بأربع طبيبات 

في  شنهوا  شنغهاي  فريق  نجح   
طــوكــيــو»  ســــي.  عــلــى «اف.  ـــفـــوز  ال
المباراة  في  نظيف  بهدف  الياباني 
استاد  على  أمــس  يــوم  أقيمت  الــتــي 
الــمــديــنــة الــتــعــلــيــمــيــة فـــي الـــدوحـــة، 
منافسات  مــن  الــثــالــثــة  الــجــولــة  فــي 
دوري  فـــي  الـــســـادســـة  الــمــجــمــوعــة 
هــدف  ســّجــل   .٢٠٢٠ آســيــا  أبـــطـــال 
الــمــبــاراة الــوحــيــد يــو هــانــتــشــاو من 
ضـــربـــة جـــــزاء فـــي الــدقــيــقــة ٧٢.. 
شنغهاي  فريق  رفع  النتيجة  وبهذه 
رصــيــده إلـــى ٦ نــقــاط فــي الــمــركــز 
الثاني في حين تجّمد رصيد طوكيو 
الــيــابــانــي عــنــد ٤ نــقــاط فــي المركز 

الثالث.
 هذا االنتصار جاء بصعوبة نظًرا 
للتكافؤ الكبير بين الفريقين حيث 
سعى كل فريق لتحقيق الفوز وظل 
حتى  الفريقين  بين  قائًما  التعادل 
نجح  والذي  الثاني  الشوط  ُمنتصف 
خالله الفريق الصيني في الحصول 

منها  ســّجــل  جـــزاء  ضــربــة  على 
هدف الفوز الوحيد. 

 ونـــجـــح العـــبـــو شــنــغــهــاي شــنــهــوا 
فــي الــحــفــاظ عــلــى نــظــافــة شباكهم 

بــعــد الـــهـــدف حــيــث تـــم تهديد 
مـــرمـــاهـــم فـــي الـــعـــديـــد من 

الــــــكــــــرات ولــــكــــن صـــالبـــة 
الدفاع ومن خلفهم حارس 

دون  حــــــال  الــــمــــرمــــى 
لينتزع  ذلك  حــدوث 
ــــق الـــصـــيـــنـــي  ــــفــــري ال

انتصاًرا وال أصعب وضعه في قلب 
قوة  األكــثــر  بالمجموعة  المنافسة 
نظًرا  القارة  شرق  ألندية  وشراسة 
مباراة  وفي  بها.  الكبير  للتكافؤ 
بنفس  ثــانــيــة 
الــمــجــمــوعــة 
فريق  نــجــح 
أولـــــــــســـــــــان 
هـــيـــونـــداي 

تأخره  قلب  فــي  الجنوبي  الــكــوري 
على فريق بيرث جلوري األسترالي 
بهدف إلى الفوز بنتيجة ٢-١ وذلك 
وبهذا  اللقاء.  من  القاتل  الوقت  في 
االنتصار رفع فريق اولسان رصيده 
صــدارة  إلــى  بها  ارتقى  نقاط   ٧ إلــى 
واحـــدة  نقطة  وبــفــارق  المجموعة 
صاحب  شنهوا  شنغهاي  فريق  عــن 
الــمــركــز الــثــانــي ثــم طــوكــيــو الــثــالــث 
بــرصــيــد ٤ نــقــاط وبـــيـــرث جــلــوري 
من  رصيد  بــال  األخــيــر  المركز  فــي 
الـــنـــقـــاط.   جــــاءت الــمــبــاراة ُمــثــيــرة 
وقوية ولم يُسجل أي من الفريقين 
تــفــوًقــا عــلــى اآلخــــر ونــجــح الــفــريــق 
الكوري بخبرة وجاهزية العبيه في 
الوقت  في  لمصلحته  المباراة  حسم 
مهًما  فوًزا  ليحقق  اللقاء  من  القاتل 
وُمثيًرا بهذه المجموعة وضعه على 
صدارتها. وتقام الجولة الرابعة من 
الجمعة،  يوم  المجموعة  ُمنافسات 
مع  هــيــونــداي  أولــســان  يلتقي  حيث 
بيرث جلوري، وشنغهاي شنهوا مع 

طوكيو. 

 شنغهاي يهزم طوكيو في مواجهة مثيرة 
 أولسان يقلب تأخره إلى انتصار ويصعد للصدارة  

المسابقة اآلسيوية.لــــــلــــــعــــــمــــــل فــــي 
وأضــــــــــــاف   
أن  الــــمــــوقــــع 
الطبيبات 

وضــيــفــه نـــاجـــورد الــكــمــبــودي، فــي إطــار 
الجولة السادسة من منافسات المجموعة 
اآلسيوي االتحاد  كأس  لمسابقة  السادسة 

لدول شرق آسيا.

الججمعة،  يوم  عة 
مع  هــيــونــدااي  ن 
نغهاي شنههوا مع 

 تــقــام الـــيـــوم ٣ مــبــاريــات في 
آســيــا  أبـــطـــال  دوري  مــنــافــســات 
لــمــنــطــقــة شــــرق الــــقــــارة.. حيث 
مع  الياباني  كوبي  فيسيل  يلتقي 
جوانجزو إيفرجراند الصيني في 
المونديالي  الدولي  خليفة  استاد 
الساعة  فــي  الــســابــعــة  بــالــمــجــوعــة 
الـــواحـــدة ظــهــًرا ويــقــام فــي نفس 
هيونداي  جيونبك  لقاء  التوقيت 
مــــوتــــورز الــــكــــوري الــجــنــوبــي مع 
ســيــدنــي إف ســي األســتــرالــي في 
منافسات  ضمن  الجنوب  اســتــاد 

المجموعة الثامنة.
شنغهاي  الــيــوم  أيــًضــا  ويلعب   
الـــصـــيـــنـــي مـــــع يــــوكــــوهــــامــــا إف 
ــــيــــابــــانــــي وتــــقــــام  مـــــاريـــــنـــــوس ال
ـــاراة عــلــى مــلــعــب الــجــنــوب  ـــمـــب ال
أيـــًضـــا فـــي الــمــجــمــوعــة الــثــامــنــة، 
عصًرا.   ٤ الساعة  المباراة  وتقام 
سامسونج  سوون  مباراة  وألغيت 
بــلــوويــنــغــز الــكــوري الــجــنــوبــي مع 
تــاكــزيــم  دارول  جـــوهـــور  فــريــق 
الـــمـــالـــيـــزي بــســبــب عـــــدم قــــدوم 
بسبب  للدوحة  الماليزي  الفريق 

قيود السفر.
 والــــُمــــواجــــهــــة األولــــــــى الـــيـــوم 
ســــتــــكــــون بــــيــــن فـــيـــســـيـــل كـــوبـــي 
وجـــــــوانـــــــجـــــــزو إيـــــفـــــرجـــــرانـــــد، 
ــــــصــــــدارة لـــلـــفـــريـــق الـــيـــابـــانـــي  وال
بـــرصـــيـــد ثــــــالث نـــــقـــــاط، بــيــنــمــا 
الـــفـــريـــق الــصــيــنــي يــمــلــك نــقــطــة 

واحدة فقط.  
يلعب  الثانية  المجموعة  وفــي 
ــــداي مــــوتــــورز  ــــون جـــيـــونـــبـــك هــــي
الــكــوري الــجــنــوبــي مــع فــريــق اف 
مهمة  مباراة  وهي  سيدني،  سي 

منهما  كـــًال  إن  حــيــث  للفريقين 
من  واحــدة  نقطة  سوى  يملك  ال 
خسارة  وأي  وخسارتين،  تعادل 
خارج  بالخاسر  تطيح  قد  أخرى 
البطولة، ويسعى كل منهما وبكل 
هذه  فــي  فــوز  أول  لتحقيق  قــوة 
المجموعة الصعبة والقوية والتي 
يــتــصــّدرهــا يــوكــوهــامــا الــيــابــانــي 
منهما  ولكل  الصيني  وشنغهاي 

ست نقاط. 
سيكون  الــيــوم  الثالث  والــلــقــاء   
ــــقــــام عــلــى مــلــعــب  لـــقـــاء قــمــة ويُ

شنغهاي  بــيــن  ويــجــمــع  الــجــنــوب 
الــصــيــنــي مــع يــوكــوهــامــا الــيــابــانــي 
وهــــــي بـــمـــثـــابـــة ُمــــواجــــهــــة فــض 
ــــاك عـــلـــى قـــمـــة جـــــدول  ــــب االشــــت
بها  الـــفـــائـــز  إن  حــيــث  ــتــرتــيــب  ال
سوف ينفرد بصدارة المجموعة. 
وبـــــدون شـــك الـــمـــبـــاراة ســتــكــون 

صــعــبــة جـــــًدا بــيــن 
ــــن  ــــقــــي ــــفــــري ال

لـــرغـــبـــة كــل 
فــــريــــق فــي 

الفوز بها. 

٣ مبـاريـات اليــوم في السـابـعـة والثـامنــة 
 على ملعبي الجنوب وخليفة الدولي 
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تجربة قطر في تنظيم المونديال ستكــــــون فريـدة مــن نـوعهـــا 
جياني إنفانتينو رئيس االتحاد الدولي لكرة القدم «FIFA» يؤكد في مؤتمر لقيادات الصحافة القطرية:

الــــتــــوقــــعــــات  ــــــل  ك ـــــوق  ـــــف ي   ٢٠٢٢ ـــــم  ـــــعـــــال ال ـــــأس  ـــــك ل ـــة  ـــف ـــي ـــض م ــــــة  ــــــدول ك ــــر  ــــط ق ــــــي  ف أشـــــــاهـــــــده  ــــــا  م

ــــــم مــــــــن كــــــــل األوجــــــــــه ــــــال ــــــع ـــــوى ال ـــــت ـــــس ـــــى م ـــــل ـــــن األفــــــــضــــــــل ع ـــــم ـــــة ض ـــــمـــــانـــــي ـــــث ــــــب ال ــــــالع ــــــم ال

ـــــرات  ـــــأشـــــي ـــــت ـــــجـــــمـــــهـــــور وعــــمــــلــــيــــة ال ـــــم لــــتــــســــهــــيــــل دخــــــــــــول ال ـــــت ــــــي ت ــــــت ـــــجـــــهـــــود ال ـــــال ــــد ب ــــي ــــع س

ـــة   ـــل ـــب ـــق ـــم ــــــفــــــتــــــرة ال ـــــا ال ـــــه ـــــي ــــــعــــــالــــــم إل ـــــــار ال ـــــــظ ــــــذب أن ــــــج ــــة ت ــــم ــــه ــــــة م ــــــه ـــــون وج ـــــك ـــــت ـــــطـــــر س ق

ـــــي الــمــنــطــقــة   ــــم ف ــــال ــــع ــــة لـــالســـتـــمـــتـــاع بـــــكـــــأس ال ــــرص ــــف ـــــاس ال ـــــن ــــــاء ال ــــــط ـــــاد الــــســــيــــاســــة وإع ـــــع يــــجــــب إب

ـــــة  ـــــســـــت دعـــــاي ـــــي ــــم ول ــــال ــــع ــــل ــــــة ل ــــــوي ـــــــة ق ـــــــال ـــــــة الــــــعــــــمــــــال رس ـــــــاي ــــــجــــــال رع ـــــــي م ــــــــــازات ف ــــــــــج اإلن

الدوحةـ [: 

أشـــــاد الـــســـويـــســـري جــيــانــي 
إنـــفـــانـــتـــيـــنـــو رئــــيــــس االتــــحــــاد 
 «FIFA» الدولي لكرة القدم
التي  المميزة  بــاالســتــعــدادات 
كأس  لتنظيم  قطر  بها  تقوم 
إن  وقــال:   ،٢٠٢٢ فــي  العالم 
قــطــر لــديــهــا قـــــدرات هــائــلــة 
عــــلــــى تـــنـــظـــيـــم الــــبــــطــــوالت 
بـــصـــورة مــســتــمــرة جـــاء ذلــك 
مع  الصحفي  المؤتمر  خــالل 
قــــيــــادات الــصــحــف الــمــحــلــيــة 
لــلــرد عــلــى تــســاؤالتــهــم حــول 
قــبــل   ،٢٠٢٢ الـــعـــالـــم  كـــــأس 
عــامــيــن مــن إقــامــة الــبــطــولــة 
فــي قــطــر لــلــمــرة األولــــى في 
الــمــنــطــقــة والـــشـــرق األوســـط 
قــدرة  فــي  ثقته  على  شــدد  و 
قـــطـــر عـــلـــى تـــنـــظـــيـــم نــســخــة 

المونديال. من  رائعة 
وأضــــاف: مــا أشــاهــده في 
لكأس  مضيفة  كــدولــة  قــطــر 
يـــفـــوق  أمــــــر   ٢٠٢٢ الــــعــــالــــم 
الـــتـــوقـــعـــات: الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة 
بالفعل  جـــزء  وهـــي  مــمــيــزة، 
مـــن اســتــدامــة كـــأس الــعــالــم، 
أحدث  على  المالعب  أن  كما 
طـــــراز، وهــــذه ســمــة فــريــدة 
مــــن نـــوعـــهـــا لـــكـــأس الـــعـــالـــم، 
ــز  ــتــمــّي لـــيـــس فـــقـــط بــســبــب ال
بــل أيــًضــا الــتــبــرع بــأجــزاء من 
الــمــالعــب بــعــد كـــأس الــعــالــم، 
ولـــكـــن بــــصــــورة عـــامـــة فـــإن 
الـــمـــالعـــب والــبــنــيــة الــتــحــتــيــة 
الــعــامــة لــلــبــلــد والـــخـــبـــرة في 
الــتــنــظــيــم والــتــنــفــيــذ يــســاهــم 
مميًزا  العالم  كأس  جعل  في 
أنه  ننسى  أال  وعلينا  للغاية، 
خــــالل الــشــهــر الـــــذي ســيــقــام 

قطر  سيزور  المونديال  فيه 

مــــا بـــيـــن مـــلـــيـــون ومــلــيــونــي 

يتضاعف  قد  وربما  شخص، 

بنسبة  يزيد  أو  تقريبًا،  العدد 

أمــــام  نـــحـــن  وبـــالـــتـــالـــي   ٪٥٠

بصفتي  وأنا  مميزة،  تجربة 

بالفعل  أشعر   FIFA لـ  رئيًسا 

بـــــالـــــراحـــــة الــــكــــبــــيــــرة نــــظــــًرا 

في  قطر  مثل  شريك  لتواجد 

العالم. كأس  استضافة 

وأضــــاف: االتــحــاد الــدولــي 

ـــنـــظـــم كــل  لــــكــــرة الـــــقـــــدم الي

البطوالت، بل هناك بطوالت 

قطر  بمقدور  عديدة  أخــرى 

مالديها  على  بناء  استضافتها 

مــــن بـــنـــى تــحــتــيــة ومـــالعـــب 

مايمكن  وســنــرى  وخــبــرات، 

المستقبل. في  يحدث  أن 

بنية تحتة عصرية

أن  إلـــــى  ـــانـــي  جـــي وأشــــــــار 

ــنــيــة تــحــتــيــة  قـــطـــر تــمــتــلــك ب

مــمــيــزة لــلــغــايــة، وقــــال: أنــا 

القيام  تــم  بما  للغاية  سعيد 

بـــــه عــــلــــى مــــســــتــــوى الـــبـــنـــيـــة 

كــأس  أن  وأعــتــقــد  الــتــحــتــيــة، 

الـــعـــالـــم فــــي قـــطـــر ســيــكــون 

يمكنك  ألنــه  لــلــغــايــة،  فــريــًدا 

ــــــع مـــبـــاريـــات  مـــشـــاهـــدة أرب

فــي الــيــوم تــقــريــبًــا ويــمــكــنــك 

بالذهاب  ربما  بذلك  القيام 

بـــاســـتـــخـــدام  أو  بــــالــــدراجــــة 

الـــمـــتـــرو الــجــمــيــل الــمــوجــود 

بشكل  مختلف  فاألمر  هنا، 

كـــامـــل، مـــقـــارنـــة بــبــطــوالت 

في  أقيمت  التي  مثل  أخرى 

صعوبات  بها  وكانت  إيطاليا 

أن  أعــــتــــقــــد  لــــكــــن  كــــبــــيــــرة، 

مميزة  مــالعــب  لديها  قطر 

وبـــنـــى تــحــتــيــة رائــــعــــة، كــمــا 

أنـــــــــه يــــــجــــــري الـــتـــخـــطـــيـــط 

بـــشـــكـــل جــــيــــد عــــلــــى جــمــيــع 

شركة  من  بدًءا  المستويات، 

الـــــطـــــيـــــران فــــــي الــــخــــطــــوط 

الـــــجـــــويـــــة الـــــقـــــطـــــريـــــة، ثـــم 

وغيرها،  والتأمين  الفنادق 

هناك  أن  يــؤكــد  الــذي  األمــر 

جميع  عــلــى  كــامــًال  اســتــعــداًدا 

الــــمــــســــتــــويــــات، والـــحـــقـــيـــقـــة 

أنـــنـــي جــئــت هــنــا قــبــل شــهــر 

رغم  العمل  سير  وشــاهــدت 

ــا دائــًمــا  جــائــحــة كــورونــا، وأن

اعتبر  بل  قطر  إلى  أعود  ما 

نــفــســي فــي بــلــدي، وســأكــون 

هـــنـــا كـــثـــيـــًرا فــــي الـــمـــرحـــلـــة 

االستعداد  أجل  من  القادمة 

العالم،  لكأس  مثالي  بشكل 

ضبط  يحتاج  الــعــالــم  فــكــأس 

كــــل الـــتـــفـــاصـــيـــل والــحــقــيــقــة 

بــشــكــل  مـــســـتـــعـــدة  قـــطـــر  أن 

تــــــام، وأؤكـــــــد أنـــنـــي عــمــلــت 

على  الــبــطــوالت  تــنــظــيــم  فــي 

تتجاوز  طويلة  سنوات  مدار 

تــم  أوروبــــــــا  فــــي  عــــاًمــــا   ١٦

خـــاللـــهـــا تـــنـــظـــيـــم بـــطـــوالت 

عــــديــــدة، لــكــنــي لـــم أشـــاهـــد 

التي  الصورة  بتلك  جاهزية 

أجل  من  قطر  في  أشاهدها 

.٢٠٢٢ العالم  كأس 

وعـــن قــــدرة الــمــســافــريــن 

عـــلـــى الــــحــــضــــور إلــــــى قــطــر 

أنحاء  جميع  من  فقط  ليس 

الـــعـــالـــم بــــل مــــن الــمــنــطــقــة 

الـــخـــلـــيـــجـــيـــة أيـــــــًضـــــــا، قــــال 

يتمكن  أن  يجب  إنفانتينو: 

جـــــمـــــيـــــع األشـــــــــخـــــــــاص مـــن 

الــحــضــور واالحــتــفــال بــأكــبــر 

حــــدث كـــــروي فـــي الـــعـــالـــم، 

شــخــص  كـــــل  يـــتـــمـــكـــن  وأن 

مـــــــن مـــــشـــــاركـــــة تـــجـــربـــتـــه 

واالســــتــــمــــتــــاع بــــهــــا، ودعـــنـــا 

السياسة  تبقى  أن  على  نؤكد 

عن  بعيدة  سياسة  هــي  كما 

أن  أتــمــنــى  وأنــــا  الـــريـــاضـــة، 

تــحــل الــمــشــاكــل الــعــالــقــة فــي 

الـــمـــنـــطـــقـــة، ويـــجـــب إعـــطـــاء 

الــنــاس الــفــرصــة لــالســتــمــتــاع 

المنطقة  فــي  الــعــالــم  بــكــأس 

الــجــمــيــع  أن  ثــقــة  عــلــى  ــــا  وأن

ــيــجــيــة  فــــي الـــمـــنـــطـــقـــة الــخــل

ســيــحــتــفــلــون بـــكـــأس الــعــالــم 

قطر.  في   ٢٠٢٢

قطر بلد آمن وسيحتوي الزائرين كما عودنا بحسن االستقبال وكرم الضيافة

ـــــدادات ـــــع ـــان عـــلـــى االســـــت ـــن ـــئ ـــم ـــالط ـــة ل ـــل ـــب ـــمـــق ــــرة ال ــــت ــــف ــــا خــــــالل ال ــــريً ســـــــــأزور الــــــدوحــــــة شــــه

ـ [:  الدوحة 

 أكــــد جــيــانــي إنــفــانــتــيــنــو، رئــيــس 
 FIFA القدم  لكرة  الدولي  االتحاد 
مــشــاركــتــهــم  أكــــدوا  مــنــتــخــبًــا   ٢٢ أن 
العرب  كــأس  بطولة  منافسات  فــي 
قطر  تستضيفها  التي   ٢٠٢١  FIFA
عن  إنفانتينو  وأعرب  المقبل.  العام 
الكبير  الــعــدد  هــذا  بتأكيد  ســعــادتــه 
مــــن الـــمـــنـــتـــخـــبـــات مـــشـــاركـــتـــه فــي 
الــمــســابــقــة الــتــي ســتــقــام مــبــاريــاتــهــا 
من  المونديال  استادات  غالبية  في 
 ٣٢ بإجمالي   ٢٠٢١ ديسمبر   ١-١٨
متطلًعا  يوًما،   ١٨ مدى  على  مباراة 
إلــــــى مـــتـــابـــعـــة نـــخـــبـــة مـــــن أفـــضـــل 
المنافسة  فــي  المنطقة  منتخبات 

البطولة. بلقب  الفوز  على 
كــأس  أن  إلــــى  إنــفــانــتــيــنــو  وأشـــــار 
أكثر  رايــتــهــا  تــحــت  ستجمع  الــعــرب 
٤٥٠ مــلــيــون عــربــي مــن أنــحــاء  مــن 
أن  فــي  ثقته  عــن  معربًا  المنطقة، 
الحماس  ستعزز  الجديدة  البطولة 
األولى  النسخة  حول  الجمهور  لدى 
العالم  فــي  الــكــروي  المونديال  مــن 

األوسط. والشرق  العربي 

وفـــــي تـــصـــريـــح لــــه حـــــول إعــــالن 

العربية  المنتخبات  جميع  مشاركة 

الشيخ  ســعــادة  أعـــرب  الــبــطــولــة  فــي 

حـــمـــد بــــن خـــلـــيـــفـــة بــــن أحــــمــــد آل 

ثــــانــــي، رئــــيــــس االتـــــحـــــاد الـــقـــطـــري 

ـــــقـــــدم، عـــــن تـــطـــلـــع قــطــر  لــــكــــرة ال

الســتــضــافــة مــنــتــخــبــات ومــشــجــعــي 

الــعــرب،  األشـــقـــاء  مـــن  ــا  مــنــتــخــبً  ٢٢

الــمــنــتــخــبــات  هــــذه  أن  إلــــى  مــشــيــًرا 

الـــوطـــنـــيـــة ســـــوف تـــكـــون مــــن تــلــك 

ــــمــــحــــدودة فــــي الـــعـــالـــم  الـــنـــخـــبـــة ال

ما  لتجربة  الــفــرصــة  لها  تــتــاح  الــتــي 

تـــواصـــل قــطــر إعـــــداده لــلــمــنــتــخــبــات 

وأضــاف  المونديال.  فــي  المشاركة 

ــــكــــون مـــنـــافـــســـات  ســـــعـــــادتـــــه، ســــت

بــطــولــة كــأس الــعــرب فــرصــة رائــعــة 

لتعزيز  (العنابي)  الوطني  لمنتخبنا 

اســتــعــداده الــفــنــي لــلــظــهــور بــأفــضــل 

وذلك   ٢٠٢٢ مونديال  في  مستوى 
المنتخبات  مع  التنافس  خــالل  من 
تتمتع  التي  تلك  وخصوًصا  الشقيقة 
بـــمـــســـتـــويـــات فـــنـــيـــة عـــالـــيـــة.  وأكــــد 
ســـعـــادة رئـــيـــس االتــــحــــاد الــقــطــري 
مــن  الــمــشــجــعــيــن  أن  الـــقـــدم  لـــكـــرة 
مع  موعد  على  المنطقة  دول  جميع 
الجمهور  به  نعد  لما  مماثلة  أجــواء 
معربًا   ،٢٠٢٢ في  العالم  أنحاء  من 
األشــقــاء  بجميع  قــطــر  تــرحــيــب  عــن 
واألصــــــدقــــــاء فـــــي هــــــذه الـــبـــطـــولـــة 
الــــجــــديــــدة الــــتــــي ســـتـــمـــثـــل مــحــطــة 
المشجعين  تجربة  لتحسين  هامة 
واخــــتــــبــــار الـــجـــاهـــزيـــة الــتــشــغــيــلــيــة 
قــبــل عــــام مـــن انـــطـــالق مــنــافــســات 
الـــنـــســـخـــة األولـــــــى مــــن الـــمـــونـــديـــال 
فــــي الــــعــــالــــم الــــعــــربــــي. وســـيـــتـــولـــى 
تــنــظــيــم الــبــطــولــة الــفــيــفــا واالتـــحـــاد 
الـــقـــطـــري لـــكـــرة الــــقــــدم، والــلــجــنــة 
وبطولة  واإلرث،  للمشاريع  العليا 
 ،™٢٠٢٢ قطر   FIFA العالم  كأس 
مواعيد  نفس  في  منافساتها  وتقام 
مــبــاريــات كـــأس الــعــالــم فـــي قــطــر، 
الــنــهــائــيــة  الـــمـــبـــاراة  تـــقـــام  أن  عــلــى 
 ١٨ فـــــي  ـــــعـــــرب  ال كـــــــأس  لـــبـــطـــولـــة 

الوطني  اليوم  يوافق  الذي  ديسمبر، 

لــلــدولــة، وقــبــل عـــام بــالــضــبــط من 

العالم  كأس  نهائي  صافرة  انطالق 

.٢٠٢٢ عام  لوسيل  استاد  في 

ويــــشــــارك فــــي مـــنـــافـــســـات كـــأس 

ـــنـــي عـــشـــر مــنــتــخــبًــا مــن  الــــعــــرب اث

االتـــــــحـــــــاد اآلســـــــيـــــــوي هـــــــي قـــطـــر 

واألردن  ــــــعــــــراق  وال والــــبــــحــــريــــن 

وفلسطين  وعمان  ولبنان  والكويت 

والـــســـعـــوديـــة وســــوريــــا واإلمـــــــارات 

ــتــخــبــات  ـــيـــن مــن والــــيــــمــــن. ومــــــن ب

ــــشــــارك فــي  االتـــــحـــــاد األفــــريــــقــــي ي

الــــبــــطــــولــــة الـــــــســـــــودان والــــجــــزائــــر 

ــــمــــغــــرب والـــــصـــــومـــــال وتـــونـــس  وال

وجـــــزر الـــقـــمـــر وجـــيـــبـــوتـــي ومــصــر 

ومــوريــتــانــيــا ولــيــبــيــا. يــشــار إلـــى أن 

أعلنا  قــد  والفيفا  القطري  االتــحــاد 

خططهما  عــن  الــمــاضــي  يــونــيــو  فــي 

للمنتخبات  دولــيــة  بطولة  لتنظيم 

محطة  لتمثل  الدوحة،  في  العربية 

ــــعــــداد  هــــامــــة عــــلــــى طــــريــــق االســــت

لـــمـــونـــديـــال قـــطـــر الــــــذي ســتــنــطــلــق 

مــنــافــســاتــه فــي الــحــادي والــعــشــريــن 

.٢٠٢٢ نوفمبر  من 

كأس العرب ستعزز الحماس لمونديال ٢٠٢٢ 
FIFA بروفة جيدة على مالعب المونديال من ١-١٨ ديسمبر ٢٠٢١ برعاية الـ

ـــعـــالـــم   ال أنـــــظـــــار  وســــتــــجــــذب  ـــــــة  دول  ٢٢ ـــــــ  ال مــــوافــــقــــة  ـــى  ـــل ع حـــصـــلـــت  ـــة  ـــول ـــط ـــب ال

عـــربـــي مـــلـــيـــون   ٤٥٠ ــــــ  ل احــــتــــفــــاًال  ســـيـــكـــون  ـــات  ـــخـــب ـــت ـــن ـــم ال ـــع  ـــي جـــم ــــور  ــــض ح

ــدة ــجــدي ــة ال ــطــول ــب ــــاء فـــي هــــذه ال ـــاء واألصــــدق ـــق ـــرة: نــرحــب بــجــمــيــع األش ـــك ـــحـــاد ال رئــيــس ات

دور مهــــم لإلعـــــــالم
اإلعالمي  الدور  أهمية  على  إنفانتينو  شدد 
خالل المونديال، حيث قال: األشخاص الذين 
البلد  استكشاف  سيحاولون  قطر  إلى  سيأتون 
في  اإلعــالم  دور  يبرز  وهنا  عليها  والتعرف 
والحقيقة  المستضيف،  للبلد  صــورة  تقديم 
ُمسبقة،  أحكاًما  يصدر  من  لألسف  هناك  أن 
زاويــة  مــن  ينظرون  نجعلهم  أن  هنا  ويجب 
منفتحة  ودولة  مضيافة  دولة  فقطر  أخرى، 
وتــتــمــتــع بــكــرم كــبــيــر كــمــا أن عــنــصــر األمـــن 
هــنــا مــمــيــز لــلــغــايــة، فــقــطــر دولـــة آمــنــة جـــًدا. 
وتــابــع: اإلعــــالم عــلــيــه أن يــفــتــح أعــيــن الــنــاس 
تعزيز  في  المساعدة  اإليجابية  الجوانب  على 
أعلم  وأنا  بأكملها،  المنطقة  سأقول  بل  قطر، 
لكني  المنطقة  فــي  عــالــقــة  قــضــايــا  هــنــاك  أن 
آمل أن تختفي عاجًال وليس آجًال، فنحن هنا 
وأعتقد  الــســيــاســة،  ولــيــس  الــريــاضــة  أجــل  مــن 
قطر،  عــلــى  الــضــوء  سيسلط  الــعــالــم  كــأس  أن 
ويــعــد الــمــونــديــال وســيــلــة لــلــتــرويــج لــلــجــوانــب 
التركيز  يــتــم  أن  يــجــب  وبــالــتــالــي  اإليــجــابــيــة، 
عــلــى الــجــوانــب اإليــجــابــيــة فــي قــطــر والــعــالــم 

ذلك. ويشاهد  يستمع  سوف 

ال لخلط السياسة 
بكرة القدم

أجواء العمل في استاد 
«لوسيل» ساحرة

حــــــول ربــــــط الـــســـيـــاســـة بــــالــــريــــاضــــة، قـــال 
وكرة  السياسة  بين  الخلط  ينبغي  ال  إنفانتينو: 
القدم، وسنفعل كل ما في وسعنا للحفاظ على 
باالستمتاع  للناس  والسماح  جانبًا  التمييز  هذا 

وبطوالتهم. بفرقهم 
المتوقعة  واإليرادات  االستثمار  عائد  وحول 
مــن كـــأس الــعــالــم قــــال: األمــــر ســيــكــون أعــلــى 
قــلــيــالً مــن كـــأس الــعــالــم الــمــاضــي فــي روســيــا، 
ونصف  مــلــيــارات  ستة  حــوالــي  إلــى  تصل  ربــمــا 
حول  تساؤل  على  ورًدا  أمريكي  دوالر  مليار 
المقبل  المونديال  في  المنافسة  لشكل  توقعه 
وأمريكا  أوروبـــا  مــن  دائــًمــا  الفائز  أن  خــاصــة 
يتوقع  وهل  قال:  الماضية  النسخ  في  الجنوبية 
الوقت  في  تتطور  آسيا  أن  خاصة  جديد  بطل 
األوروبية  المنتخبات  فــوز  أن  الشــك  الحالي: 
السنوات  فــي  مصادفة  يكن  لــم  العالم  بــكــأس 
جــداً  كبيرة  بــصــورة  عملوا  األخــيــرة  العشرين 
األربع  النسخ  خالل  البطولة  حصد  في  ونجحوا 
األخيرة، وأنا كرئيس لـ FIFA أتمنى أن يكون 

لألبطال. بالنسبة  عالمي  تنوع  هناك 
 ٢٠٢٢ الـــعـــالـــم  كـــــأس  ســـيـــكـــون  وأضـــــــــاف: 
أن  وهو  السابقة،  البطوالت  جميع  عن  مختلًفا 
يعني  وهــذا  نوفمبر  شهر  في  ستقام  البطولة 
نهايته  ولــيــس  لالعبين  بالنسبة  مــوســم  بــدايــة 
فعندما  كــبــيــرة،  جــاهــزيــة  ســتــكــون  وبــالــتــالــي 
تكون  ومرهق  شاق  موسم  بعد  الالعبون  يأتي 
يأتون  عندما  بــاألمــر  مقارنة  مختلفة  األمــور 

في أفضل حاالتهم، وهذا قد يصنع الفارق.

أشــــاد رئــيــس االتـــحـــاد الـــدولـــي لــكــرة الــقــدم 
 beIN SPORTS جياني إنفانتينو في تصريح لـ
بعد زيارته الستاد لوسيل قائًال: إنه شعور رائع 
ملعب  الجميل  الملعب  هذا  في  هنا،  تكون  أن 
سيدور  عامين  بعد  أنه  التفكير  مجرد  لوسيل 
ألفضل  األهــم  الحدث  هنا،  العالم  كأس  نهائي 
مذهل. شعور  إنــه  العالم،  في  كروية  منافسة 
وأضــــــاف: عــنــدمــا تــــرى الــعــمــل الـــــذي يــجــري 
الملعب  لــك  يمنحها  الــتــي  األجـــــواء  وتــســتــشــعــر 
(لوسيل) في هذه المرحلة فهذا سحر. وأردف: 
اإلنجازات األخيرة بما فيها تحديد الحد األدنى 
يرسلون  ال  إنهم  للغاية،  مهمة  العمال  ألجــور 
فقط رسالة قوية لكنهم يؤكدون أن في قطر 
المسألة تتعلق باألفعال والحقائق وليست فقط 
حقيقة  إنها  عظيمة  خطابات  أو  دعاية  مجرد 
ولها تأثير كبير.وعّرج رئيس FIFA على مزايا 
مــونــديــال قــطــر: بــالــطــبــع الــفــضــل يــعــود لكأس 
الــعــالــم ولــكــل شــخــص هــنــا فــي هـــذا الــبــلــد لكن 
كما  ألنه  كلها  المنطقة  على  أيًضا  سيؤثر  األمر 
إنه  قطر،  مونديال  فقط  ليس  هذا  سابًقا  قلنا 
مونديال منطقة الخليج، العالم العربي والعالم 
بأسره في نهاية المطاف.وأعرب إنفانتينو عن 
إنجازه  تم  بما  للغاية  سعيد  أنــا  قائًال:  سعادته 
إلـــى اآلن ومـــا ســيــتــم إنـــجـــازه خـــالل الــعــامــيــن 
المقبلين. وختم إنفانتينو تصريحه قائًال: كأس 
مونديالية  نسخة  أفضل  ستكون   ٢٠٢٢ العالم 

على اإلطالق.

https://youtu.be/s5UsLvNypCY
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عنـــابي الســـلة يدخــل فــي الفقــاعة الصحيــة
خاض وديتين قبل لعب مواجهتي سوريا والسعودية

الــــالعــــبــــيــــن وروح  ــــزات  ــــي ــــه ــــج ــــت ــــال ب ــــد  ــــشــــي ي ـــــي  ـــــم ـــــت ـــــه ـــــة..وال ـــــاب ـــــإلص ل العـــــبـــــيـــــن   ٣ اســـــتـــــبـــــعـــــاد 

متابعة- رجائي فتحي:

أعــــلــــن االتـــــحـــــاد اآلســــيــــوي 
لــــكــــرة الـــســـلـــة عـــــن مـــواعـــيـــد 
مـــبـــاريـــات الـــنـــافـــذة اآلســيــويــة 
المؤهلة  للتصفيات  الجديدة 
التي  آســيــا  كــأس  نهائيات  إلــى 
ستقام يومي ٢٨ و ٣٠ نوفمبر 
الــــجــــاري بـــإقـــامـــة مـــبـــاريـــات 
من  والرابعة  الثالثة  الجولتين 

هذه التصفيات.
وســـــــوف يـــلـــعـــب مــنــتــخــبــنــا 
هذه  خــالل  مباراتين  الوطني 
يوم  سوريا  مع  األولــى  النافذة 
٢٨ نــوفــمــبــر الـــجـــاري الــســاعــة 
٧ مــســاء وتــقــام الــمــبــاراة على 
إطار  في  الغرافة  نــادي  صالة 
مباريات المجموعة الخامسة. 
مــبــاراة  الــمــبــاراة  هــذه  وتسبق 
إيـــــران مـــع الــســعــوديــة وتــقــام 
الـــســـاعـــة ٤ عـــصـــًرا فـــي نــفــس 

المجموعة.
للعنابي  الــثــانــيــة  والــمــبــاراة 
ســـــتـــــكـــــون أمــــــــــــام مـــنـــتـــخـــب 
نــوفــمــبــر   ٣٠ يــــوم  الـــســـعـــوديـــة 
الساعة  أيــًضــا  وتلعب  الــجــاري 
الـــســـابـــعـــة مــــســــاء عـــلـــى نــفــس 
الـــصـــالـــة وتــســبــقــهــا مــواجــهــة 
ســــوريــــا مــــع إيــــــــران. وخــــاض 
ــعــنــابــي مـــبـــاراتـــيـــن وديــتــيــن  ال
األولـــــــــى كــــانــــت مـــــع الــــوكــــرة 
المحترفين،  ببعض  مطّعًما 
والـــثـــانـــيـــة مـــع فـــريـــق األهــلــي 
وكان الهدف منهما هو تنفيذ 
بعض األمور التكتيكية وطرق 
ـــخـــاصـــة بـــالـــمـــدرب  الـــلـــعـــب ال
االطمئنان  أجــل  مــن  الــجــديــد 
عــــلــــى جــــاهــــزيــــة الـــالعـــبـــيـــن 
للمباراتين. هذا ودخل عنابي 
الصحية  الــفــقــاعــة  فـــي  الــســلــة 
ابتداّء من أمس وتستمر حتى 
االنــتــهــاء مــن مــبــاراتــي ســوريــا 
والسعودية في التصفيات ولن 
يسمح ألحد من أفراد العبيه 
واإلداري  الــفــنــي  طــاقــمــه  أو 
بمغادرة الفندق إال للتدريبات 

فقط.

أداء  الــــعــــنــــابــــي  ويــــــواصــــــل 

تـــدريـــبـــاتـــه الـــيـــومـــيـــة بــصــالــة 

تحت  الغرافة  بــنــادي  االتــحــاد 

قــــــيــــــادة مــــــدربــــــه الــــصــــربــــي 

مـــــــــــيـــــــــــودراغ بــــيــــريــــســــيــــتــــش 

ومـــــســـــاعـــــده هــــاشــــم زيـــــــدان 

لتجهيز  الفني  الجهاز  ويسعى 

جميع الالعبين بأفضل صورة 

لــلــمــرحــلــة الــمــقــبــلــة والــهــامــة 

التي  اآلسيوية  التصفيات  في 

تـــعـــد عـــنـــق زجــــاجــــة. ويـــقـــوم 

بتجهير  الفني  الــجــهــاز  حــالــًيــا 

خالل  من  قــوة  بكل  الالعبين 

الـــتـــدريـــبـــات الــقــويــة لــلــوقــوف 

الالعبين  جميع  مستوى  على 

وفـــــــــي نـــــفـــــس الـــــــوقـــــــت رفـــــع 

وقدرة  البدنية  اللياقة  معدل 

الــتــحــمــل عــنــدهــم إلـــى أفــضــل 

صـــــــورة وهـــــــذا األمـــــــر يــمــثــل 

الصربي  عليها  يراهن  أولوية 

لقاء  قبل  بيريسيتش  ميودراغ 

سوريا.

ويــــشــــارك فـــي الــتــدريــبــات 

ــا ١٥ العـــبـًــا حــيــث خــرج  حــالــًي

٣ العــبــيــن مــن الــقــائــمــة الــتــي 

اخــتــارهــا الـــمـــدرب فــي بــدايــة 

الــــتــــدريــــبــــات وهـــــــم: مــحــمــد 

«مــيــزو»  عبدالمعطي  حــســن 

بكسر  إلصابة  تعرضه  بسبب 

فـــي يـــــده، ولــــن يــســتــطــيــع أن 

يكون مع المنتخب في الفترة 

الــمــقــبــلــة وتــمــنــى لـــه الــجــمــيــع 

سرعة الشفاء.

وكـــــذلـــــك خـــــــرج الـــثـــنـــائـــي 

مــحــمــد عـــبـــدالـــعـــزيـــز وأمـــيـــر 

موجيك بسبب اإلصابة أيًضا.. 

 ٣ القائمة  من  يخرج  وســوف 

الفني  االجتماع  خالل  العبين 

ـــا ويــقــوم  قــبــل مــــبــــاراة ســـوري

ــا  العــبً  ١٢ بــاخــتــيــار  ـــمـــدرب  ال

للعب المباراتين بهما.

والـــالعـــبـــون الــحــالــيــون في 

الــتــدريــبــات هــــم: مــعــمــر تــاال 

وخـــالـــد رشـــــدي مـــن الــعــربــي 

فــيــصــل أبـــــو عــيــســى وبــابــكــر 

ديــانــج وعــمــر ســعــد مــن السد 

الشمال  مــن  أفــديــك  وفــــارس 

الريان  من  هاراسيك  وميهو 

وأحمد  يحيى  الرحمن  وعبد 

درويــــش وعـــرفـــان ســعــيــد مع 

الــوكــرة وعــبــد الــرحــمــن سعد 

ونـــديـــم مــوســيــلــيــك ومــحــمــد 

وسعيدو  الغرافة  مــن  يوسف 

نداي من األهلي.

بـــاإلضـــافـــة إلــــى مــصــطــفــى 

فــــودة الــــذي يــلــعــب مــع فريق 

ــــذي  االتــــحــــاد الـــســـكـــنـــدري وال

وينتظر  الـــدوحـــة  إلـــى  وصـــل 

عـــنـــاصـــر  أحـــــــــد  يــــمــــثــــل  أن 

الـــقـــوة الــضــاربــة لــلــعــنــابــي في 

الــمــرحــلــة الــمــقــبــلــة والــمــهــمــة 

لهذه  التجهيز  مشوار  في  جًدا 

التصفيات الصعبة.

ويــحــتــل مــنــتــخــبــنــا الــمــركــز 

الخامسة  بالمجموعة  األخير 

ــــيــــن مـــن  ــــقــــطــــت بــــــرصــــــيــــــد ن

الــخــســارة فـــي مــبــاراتــه أمـــام 

الــســعــوديــة فـــي جـــدة وإيــــران 

فــــــي طــــــهــــــران والــــــفــــــوز فــي 

على  الــمــقــبــلــتــيــن  الــمــبــاراتــيــن 

سوريا والسعودية يعني تجدد 

والثاني  األول  إن  حيث  األمــل 

سيتأهالن  مجموعة  كــل  مــن 

بــصــورة  اآلســيــويــة  للنهائيات 

مــــبــــاشــــرة وهـــــنـــــاك فـــرصـــة 

لــصــاحــب الــمــركــز الــثــالــث في 

دخـــــول «مـــلـــحـــق» . وبــــدون 

شك يسعى العنابي لحسم أمر 

حتى  مباشرة  بصورة  التأهل 

بين  األول  المستوى  في  يظل 

مــنــتــخــبــات الـــقـــارة اآلســيــويــة. 

عبدالرحمن  قال  جانبه  ومن 

الــهــتــمــي مـــديـــر الــمــنــتــخــبــات 

تسير  الـــتـــدريـــبـــات  الــوطــنــيــة: 

كبير  وبــحــمــاس  جــيــد  بــشــكــل 

يريد  والجميع  الالعبين  مــن 

يمتلك  مـــا  أفـــضـــل  يـــقـــدم  أن 

مـــن مــســتــوى فــنــي مـــن أجــل 

المرحلة  في  المنتخب  خدمة 

نقف  نحن  وأضــاف:  المقبلة. 

في منعطف مهم بالتصفيات 

وعلينا أن نحقق االنتصار في 

تجديد  أجـــل  مــن  الــمــبــاراتــيــن 

اآلمــــال فــي الــتــأهــل الــمــبــاشــر 

وهـــــذا األمـــــر يــتــطــلــب روًحــــا 

قتالية عالية وتوفيًقا لالعبين 

ـــة.  ـــســـعـــودي ــــا وال أمـــــــام ســــوري

العبي  أن  إلــى  الهتمي  وأشــار 

ـــهـــم الـــحـــمـــاس  ـــدي ـــابـــي ل ـــعـــن ال

والـــرغـــبـــة فـــي تــحــقــيــق ذلـــك 

جيًدا  إمكانياتنا  نعرف  وقال: 

ونعمل  المنافسين  ونــحــتــرم 

أن  وعلينا  ــا  قــويً حــســابًــا  لهما 

نحقق  أن  كــيــفــيــة  فـــي  نــركــز 

االنتصار.

وعــــن عــــدم الــلــعــب مـــع أي 

الحالي  الــوقــت  فــي  منتخبات 

كورونا  جائحة  ظل  في  قــال: 

وصــعــوبــة الــتــنــقــل بــيــن الـــدول 

كـــان مـــن الــصــعــب الــلــعــب مع 

أي منتخب في الوقت الحالي 

وتــــــم تـــعـــويـــض ذلــــــك بــلــعــب 

فريقي  مع  وديتين  مباراتين 

لالطمئنان  واألهـــلـــي  الـــوكـــرة 

على جاهزية العبي العنابي.

تصريحاته  الهتمي  واختتم 

قائًال: الظروف الحالية صعبة 

وكان علينا أن نفكر في كيفية 

تجهيز الالعبين بصورة آمنة، 

قبل هاتين المباراتين ونتمنى 

هو  لما  وفًقا  األمــور  تسير  أن 

مخطط لها ونحقق المطلوب 

االنتصار  وهو  المباراتين  من 

التوفيق  كل  وأتمنى  اهللا  بإذن 

لالعبي العنابي.

على مضمار الريان الرملي

الدوحة- [:

ينظم نادي السباق والفروسية في 

السباق  اليوم  عصر  والنصف  الثالثة 

الـــثـــالـــث عـــشـــر لــلــخــيــل فــــي بــرنــامــج 

الــمــوســم الــحــالــي، وذلـــك عــلــى كــأس 

الــحــويــلــة الـــمـــقـــام بــمــضــمــار الـــريـــان 

أشــواط   ٨ السباق  ويتضمن  الرملي، 

على  الثامن  الرئيسي  الــشــوط  بينهم 

الكأس، وهذا الشوط مخصص للخيل 

مشروط،  شــوط  األصــيــلــة،  المهجنة 

وتميل  ١٩٠٠م،  لمسافة   ،٢ الــدرجــة 

الترشيحات في الشوط بشكل طفيف 

لصالح الجواد «فنديغر» ، الذي أثبت 

فاز  عندما  المضمار  هذا  على  نفسه 

ويعد  الماضي،  الشهر  مشابه  بشوط 

الــجــواد «دانــيــان»، والــجــواد «قطري 

غــولــد» أقــــوى مــنــافــســيــه عــلــى الــفــوز 

بــالــلــقــب مــع الــوضــع فــي االعــتــبــار أن 

المضمار  أرضــيــة  على  الــجــيــاد  حــالــة 

ويأتي  األول.  بالمركز  الفائز  تحدد 

من  ساعة   ٢٤ قبل  اليوم  السباق  هذا 

تــنــظــيــم الــســبــاق الــــ ١٤ فـــي الــمــوســم 
على  ولكن  غًدا  سيقام  الذي  الحالي، 
الــمــضــمــار الــعــشــبــي بــالــنــادي، وأيــًضــا 
السباقات  من  الحالية  المرحلة  فإن 
ومـــــع مــــــرور مــــا يــــقــــرب مــــن ٢٥٪ 
يترقبون  الجميع  فــإن  الــمــوســم  مــن 
الـــمـــرحـــلـــة الــمــقــبــلــة الــــتــــي ســتــشــهــد 
وضمن  قــوي  سباق  مــن  أكثر  إقــامــة 
مثل  الموسم  فــي  الكبيرة  السباقات 
المؤسس  وكــأس  جائزة  على  السباق 
وكذلك  الــوطــنــى،  الــيــوم  مناسبة  فــي 
سباق  وأيًضا  الدولي،  الداربي  إقامة 
آل  خليفة  بــن  اهللا  عبد  الشيخ  سمو 
بن  محمد  الشيخ  سمو  وسباق  ثاني، 
إقامة  إلــى  وصـــوًال  ثــانــي،  آل  خليفة 
أغــلــى مــهــرجــانــات الــفــروســيــة على 
الــســيــف الـــذهـــبـــي لــحــضــرة صــاحــب 
السمو األمير المفدى وذلك في شهر 
السباق  وهـــو  الــمــقــبــل،  الــعــام  فــبــرايــر 
مستوى  على  أهمية  واألكــثــر  األكــبــر 
الـــفـــروســـيـــة الـــقـــطـــريـــة بــشــكــل عـــام 
وأنــشــطــة نـــادي الــســبــاق والــفــروســيــة 

بشكل خاص.

اليــــوم سبـــاق الخيــــل
 عـــلى كــــأس الحــويـــلة

:] الدوحة- 

تــخــتــتــم الــــيــــوم مـــنـــافـــســـات بــطــولــة 
كــــأس قــطــر لــلــســبــاحــة آخــــر بــطــوالت 
التي   ٢٠١٩-٢٠٢٠ الــريــاضــي  الــمــوســم 
خليل  بــرئــاســة  السباحة  اتــحــاد  نظمها 
الــجــابــر فـــي مــجــمــع حــمــد لــلــريــاضــات 
يمثلون  سباًحا   ٣٢٣ بمشاركة  المائية 
تــســعــة أنـــديـــة. وتــشــهــد فــعــالــيــات الــيــوم 

الـــخـــتـــامـــي لـــلـــبـــطـــولـــة الــــتــــي انــطــلــقــت 

األحـــد الــمــاضــي إقــامــة مــنــافــســات فئة 

الــشــبــاب والــعــمــومــي الــتــي يــتــحــدد على 

لألندية  الــعــام  الــتــرتــيــب  نتائجها  ضــوء 

المشاركة.

هـــذا وكـــانـــت الــبــطــولــة قـــد انــطــلــقــت 

ــــجــــدول  األحــــــــد الــــمــــاضــــي وحــــســــب ال

الـــزمـــنـــي الــمــعــتــمــد مــــن قـــبـــل الــلــجــنــة 

اليوم  فعاليات  شهدت  حيث  المنظمة 

فئة  مــنــافــســات  إقــامــة  لــلــبــطــولــة  األول 

١٠ سنوات وفي اليوم الثاني  ٩ إلى  من 

 ١٢ إلى   ١١ من  فئة  منافسات  أقيمت 

إقامة  األمــس  فعاليات  وشــهــدت  سنة 

منافسات فئة من ١٣ إلى ١٤ سنة على 

أن تقام اليوم منافسات اليوم الختامي 

مــخــصــصــة لــفــئــة الــشــبــاب والــعــمــومــي. 

للسباحة  قطر  كــأس  بطولة  أقيمت  و 

ومختلف  استثنائي  بشكل  المّرة  هــذه 

تقسيم  االتحاد  قــرر  حيث  السابق  عن 

الــفــعــالــيــات عــلــى أربــعــة أيـــام بـــدًال من 

وذلــك  السابق  فــي  كــان  كما  واحــد  يــوم 

ووفًقا  المسبح،  داخل  لالزدحام  تجنبًا 

لــــإلجــــراءات االحـــتـــرازيـــة االســتــثــنــائــيــة 

حــيــث   (١٩ (كوفيد-  جـــائـــحـــة  بــســبــب 

المنشود  الهدف  التجارب  هذه  حققت 

المشاركين  ســالمــة  عــلــى  الــحــفــاظ  فــي 

المسبح. داخل 

بطــولة كأس قطر للســباحة تختتم اليــوم
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مران انفرادي لنجم البايرنتجـــهــيز صـــالح

ليفربول  لفريق  الفني  المدير  كلوب  يورجن  أكــد 
اإلنــجــلــيــزي لــكــرة الــقــدم أمــس الــثــالثــاء أن المصري 
محمد صالح سيكون بإمكانه المشاركة مع الفريق في 
مباراته أمام أتاالنتا اإليطالي اليوم في دوري أبطال 
أوروبــا، بعد أن جاءت نتيجة اختبار فيروس كورونا 
بفيروس  صـــالح  إصــابــة  وثــبــتــت  سلبية.  بــه  الــخــاصــة 
كورونا عندما كان مع المنتخب المصري خالل فترة 
إجـــراءات  اتــبــاع  بعد  ولكن  األخــيــرة،  الــدولــي  التوقف 
األوروبي  االتحاد  الختبارات  والخضوع  الذاتي  العزل 
تحقيق  حال  وفي  باللعب.  موافقة  على  حصل  للعبة، 
ليفربول الفوز في المباراة التي تقام على ملعب أنفيلد 
اليوم، سيتأهل الفريق لألدوار اإلقصائية، حيث حقق 
وحصد  الثالث  مبارياته  في  الكاملة  العالمة  الفريق 

تسع نقاط تصدر بها المجموعة الرابعة.

األلماني  ميونيخ  بــايــرن  فــريــق  تــدريــبــات  شــهــدت 
اســتــعــداًدا  األبــطــال،  دوري  لقب  حامل  الــقــدم  لكرة 
لمواجهة ريد بول سالزبورج النمساوي اليوم، غياب 
ســار،  وبــونــا  توليسو  وكــورنــتــيــن  هيرنانديز  لــوكــاس 

بينما عاد ألفونسو ديفيز وأجرى تدريبات منفردة.
وكـــــــان هـــيـــرنـــانـــديـــز قــــد جــــــرى تـــبـــديـــلـــه خـــالل 
الــمــبــاراة أمــام فــيــردر بريمن فــي الـــدوري األلماني 
للمشاركة  الئًقا  كان  إذا  ما  يتضح  ولم  (بوندزليجا)، 

في المباراة المقبلة أم ال.
بريمن  مــبــاراة  عــن  غــابــا  فقد  وســـار،  توليسو  أمــا 

بسبب مشكالت عضلية وخضعا لتدريبات منفردة.
الفني  الــمــديــر  فليك  لــهــانــزي  الــســارة  األنــبــاء  أمـــا 
إلى  ديفيز  عــودة  فــي  تمثلت  فقد  ميونيخ،  لبايرن 

ملعب التدريبات، لكنه خضع لتدريبات منفردة.
التأهيل،  إعـــادة  بــرنــامــج  ديفيز  الــكــنــدي  وواصـــل 

وذلك بعد جلسة ركض خفيف.
وكان ديفيز قد تعرض إلصابة في الكاحل خالل 
المباراة التي فاز فيها بايرن ميونيخ على آينتراخت 

فرانكفورت ٥-صفر في ٢٤ أكتوبر الماضي.
المالعب  عــن  سيغيب  أنــه  حينذاك  فليك  وتــوقــع 
يجر  ولــم  أسابيع،  وثمانية  ستة  بين  تــتــراوح  لفترة 
حتى اآلن تحديد موعد عودته للتدريبات الجماعية.

ـــــــي بـــيـــب  ـــــــان وّقـــــــــــــع اإلســـــــب
طويل  عقًدا  مؤخًرا  جوارديوال 
األجــــل مـــع مــانــشــســتــر ســيــتــي، 
لكن للمرة األولى في مسيرته 
تحّدد  قد  الــزاخــرة،  التدريبية 
الــــنــــتــــائــــج مـــصـــيـــر الـــــمـــــدرب 
الكاتالوني بدًال من رغبته في 
الخلود  أو  جــديــد  تــحــٍد  خــوض 

إلى راحة موقتة.
من  سيتي  إدارة  وأظــهــرت 
جهتها مدى التزامها بمشروع 
جـــوارديـــوال مــن خـــالل تمديد 
عقده حتى العام ٢٠٢٣ األسبوع 
الماضي، وبالتالي هناك سبب 

وجيه إليمان النادي به.
اثــنــيــن  وراء  فــــجــــوارديــــوال 
فيها  حقق  مــواســم  ثــالثــة  مــن 
مــانــشــســتــر ســيــتــي أعـــلـــى عــدد 
الدوري  تاريخ  في  النقاط  من 
اإلنــجــلــيــزي، إلـــى جــانــب ستة 

ألـــقـــاب فـــي الــمــواســم األربــعــة 

األولى له في تدريب الفريق.

أمــــام   ٢-٠ الـــســـقـــوط  لـــكـــن 

تـــــوتـــــنـــــهـــــام، والـــــــــــــذي تـــــرك 

«سيتيزنز» بعيًدا بفارق ثماني 

نــــقــــاط عـــــن صـــــــــدارة جـــــدول 

الـــتـــرتـــيـــب، عــــــّزز الــصــعــوبــات 

انطالقة  منذ  معه  بــدأت  التي 

الموسم الماضي.

وأقّر جوارديوال بذلك قائًال 

لتسجيل  نعاني  أننا  «الحقيقة 

عشرة  الموسم  هــذا  األهـــداف 

أهــــداف فــي ثــمــانــي مــبــاريــات 

ليست جيدة بما يكفي».

ولـــطـــالـــمـــا كــــانــــت الـــطـــامـــة 

الكبرى لجوارديوال مع سيتي، 

في دوري أبطال أوروبا، إذ لم 

يكن قـــادًرا فــي أربــعــة مواسم 

حتى على تكرار أفضل مسيرة 

نصف  إلـــى  بــالــوصــول  للفريق 

قيادة  تحت  المسابقة  نهائي 

التشيلي مانويل بيليجريني في 

.٢٠١٥-٢٠١٦

لكن الموسم الحالي أوروبًيا 

تمّكن  الذي  لسيتي  جيًدا  يبدو 

ومارسيليا  بورتو  تخطي  من 

ـــاكـــوس،  ـــي ـــمـــب الـــفـــرنـــســـي وأول

كل  فــي  أهـــداف  ثالثة  مسجًال 

على  سيطرته  محكًما  مباراة، 

المجموعة الثانية.

جــــوارديوال: الســـــيـتـي يُــعـــــانــي!
ميونيخ- د ب أ:

لندن- د ب أ:

لندن- أ ف ب:

ــال ــري ــر وال ــت ــدة بــيــن اإلن قــمــة أوروبـــيـــة جــدي
رابع جوالت دوري األبطال تحدد مصير كونتي

يــجــدد إنــتــر مــيــالن اإليــطــالــي 
ـــــــــال مــــدريــــد  الـــــمـــــوعـــــد مــــــع ري
اإلســـــبـــــانـــــي حــــيــــن يــســتــضــيــفــه 
الــيــوم فــي الــجــولــة الــرابــعــة من 
مــنــافــســات الــمــجــمــوعــة الــثــانــيــة 
أوروبــــــــا،  ــــطــــال  أب دوري  مــــن 
وذلـــــك فـــي مــــبــــاراة قـــد تــحــدد 
كونتي  أنــطــونــيــو  مــدربــه  مصير 
إلـــى  تـــــؤدي  قـــد  خـــســـارتـــهـــا  ألن 
هذا  عند  الــفــريــق  مــشــوار  انــتــهــاء 

توالًيا. الثالث  للموسم  الدور 
وبــعــدمــا أنــهــى مــوســمــه األول 
بــــقــــيــــادة كـــونـــتـــي فـــــي الـــمـــركـــز 
الــدوري  منافسات  ضمن  الثاني 
عن  فقط  نقطة  بفارق  اإليطالي 
للمرة  باللقب  الفائز  يوفنتوس 
مرشًحا  إنتر  بدا  توالًيا،  التاسعة 
ـــيـــكـــون الـــرقـــم  هــــــذا الــــمــــوســــم ل

الصعب إن كان محلًيا أو قاريًا.
ــا الــمــركــز  ــًي ــتــر حــال ويــحــتــل إن
المجموعة  فــي  واألخــيــر  الــرابــع 
بفارق  فقط،  بنقطتين  الثانية 

ثـــالث عـــن الــمــتــصــدر بــوروســيــا 
مــــونــــشــــنــــجــــالدبــــاخ األلــــمــــانــــي 
واثــنــتــيــن عـــن كـــل مـــن شــاخــتــار 
األوكــرانــي وريــال مــدريــد الــذي 
فوزه  السابقة  الجولة  في  حقق 

األول.
ويــــــأمــــــل مــــونــــشــــنــــجــــالدبــــاخ 
اإلفـــادة مــن الــلــعــب عــلــى أرضــه 
ــــا فــــي الـــــدور  لـــكـــي يـــضـــع قــــدًم
ـــفـــوز عــلــى  الـــثـــانـــي مـــن خــــالل ال
الجولة  فــي  ُمني  الــذي  شاختار 
الـــســـابـــقـــة بـــهـــزيـــمـــة مــــذلــــة فــي 
بسداسية  األوكــرانــيــة  الــعــاصــمــة 
األلماني. الفريق  يد  على  نظيفة 
وهـــنـــاك فــريــق ألــمــانــي آخــر 
الجولة  فــي  أهـــداف  ستة  سجل 
بشخص  ملعبه  خـــارج  الــســابــقــة 
بـــايـــرن  يــقــهــر  ال  ـــــذي  ال الـــبـــطـــل 
ريــد  ملعب  فــي  الــفــائــز  مــيــونــيــخ 
بــــــول ســـــالـــــزبـــــورج الـــنـــمـــســـاوي 
بـــتـــعـــزيـــز  لـــــه  ســــمــــح  مـــــا   ،٦-٢
الـــــرقـــــم الــــقــــيــــاســــي مـــــن حــيــث 
في  المتتالية  االنــتــصــارات  عــدد 

.١٤ إلى  رفعه  بعدم  المسابقة 

وســـيـــضـــمـــن فــــريــــق الــــمــــدرب 
ثمن  إلــى  بطاقته  فليك  هــانــزي 
النهائي في حال جدد الفوز على 
بغض  وذلـــك  الــنــمــســاوي،  ضيفه 
النظر عن نتيجة المباراة األخرى 
بــيــن أتــلــتــيــكــو مـــدريـــد اإلســبــانــي 

وضيفه لوكوموتيف الروسي.
ويـــتـــصـــدر الـــعـــمـــالق الـــبـــافـــاري 
تــــرتــــيــــب الــــمــــجــــمــــوعــــة األولـــــــى 
بــتــســع نــقــاط، بــفــارق خــمــس عن 
نقطتين  مقابل  الــثــانــي،  أتلتيكو 
لريد  ونقطة  الثالث  للوكوموتيف 

بول.
ميونيخ،  بــايــرن  غـــرار  وعــلــى 
فرصة  أمـــام  لــيــفــربــول  ســيــكــون 
جـــــيـــــدة لـــحـــســـم تــــأهــــلــــه حــيــن 
الذي  اإليطالي  أتاالنتا  يستضيف 
تعرض لهزيمة مذلة في أرضه 
األلماني  المدرب  فريق  يد  على 
يـــــورجـــــن كــــلــــوب فـــــي الـــجـــولـــة 
بينها  نظيفة،  بخماسية  السابقة 

جوتا. للبرتغالي  ثالثية 
المجموعة  ليفربول  ويتصدر 
الــرابــعــة بــتــســع نــقــاط، بــفــارق ٥ 

عــن كــل مــن الــفــريــق اإليــطــالــي 
وأيـــــــاكـــــــس الـــــهـــــولـــــنـــــدي الــــــذي 
يــســتــضــيــف بــــــدوره مــيــتــيــيــالنــد 

نقاط). دون  (من  الدنماركي 
يحّل  الثالثة،  المجموعة  وفي 
مانشستر  اآلخــر  إنجلترا  ممثل 
أولمبياكوس  على  ضيًفا  سيتي 
تأهله  حسم  فــرصــة  أمــام  وهــو 
أيــــًضــــا بـــمـــا أنـــــه يـــتـــصـــدر بــتــســع 
ضيفه  عن  ست  وبفارق  نقاط، 
الـــيـــونـــانـــي الــــــذي خـــســـر ذهـــابًـــا 
بـــورتـــو  يـــحـــل  فـــيـــمـــا  ٣-صفر، 
مارسيليا  على  ضيًفا  البرتغالي 
دون  (مـــــن  األخــــيــــر  الـــفـــرنـــســـي 
الثاني  المركز  فــي  وهــو  نــقــاط) 

نقاط. بست 
اإلسباني  المدرب  فريق  لكن 
اللقاء  يــخــوض  جــوارديــوال  بــيــب 
بــــمــــعــــنــــويــــات مـــــــهـــــــزوزة بـــعـــد 
خــــســــارتــــه فــــي الـــــــــدوري أمــــام 
ما  صفر-٢،  تــوتــنــهــام  مــضــيــفــه 
جـــعـــلـــه يـــتـــقـــهـــقـــر فــــي الـــمـــركـــز 
عن  نقاط   ٨ بفارق  عشر  الثالث 

المتصدر. اللندني  منافسه 

ــي ــت ــســي ــــواجــــه ال ـــــورج.. وأولـــمـــبـــيـــاكـــوس ي ـــــزب ـــابـــل ســـــال ـــق ــف أتــــاالنــــتــــا.. وبـــــايـــــرن مـــيـــونـــيـــخ ي ــضــي ــت ــس ـــول ي ـــفـــرب ـــي ل

ميالنو- أ ف ب:

ــــالعــــب  ــــدمــــا تــــــــرك ال عــــن
الــبــلــجــيــكــي الــــدولــــي يــانــيــك 
فـــيـــريـــرا كـــاراســـكـــو صــفــوف 
 ٢٠١٨ فـــي  مـــدريـــد  أتــلــتــيــكــو 
الصيني،  الــدوري  في  للعب 
الــكــرويــة  مــســيــرتــه  أن  بــــدا 
ــهــا فــي  ــقــمــت الــــتــــي وصــــلــــت ل

وتتالشى. ستتراجع  أوروبا 
ولــكــن الــالعــب، الــذي هّز 
مع  مشاركته  خــالل  الشباك 
دوري  نــهــائــي  فـــي  أتــلــتــيــكــو 
 ،٢٠١٦ عـــام  أوروبــــا  أبــطــال 
هائلة  بضجة  ألتلتيكو  عــاد 
حيث قدم عروًضا قوية في 
من  وأصبح  الحالي  الموسم 
في  للغاية  المؤثرة  المفاتيح 
الموسم. هذا  أتلتيكو  سطوع 

شيء  كل  كاراسكو  ويعلم 
مــدريــد  أتلتيكو  أمــجــاد  عــن 
وسجل  األبــطــال  دوري  فــي 
الــــــالعــــــب هـــــــدف الــــتــــعــــادل 

لــلــفــريــق فـــي مـــرمـــى ريـــال 

فــي   ٢٠١٦ بــنــهــائــي  مـــدريـــد 

اإليطالية. ميالنو  مدينة 

وأحــــــــرز كــــاراســــكــــو هـــذا 

دقـــيـــقـــة   ١١ قــــبــــل  الـــــهـــــدف 

فــقــط مـــن الـــمـــبـــاراة وذلـــك 

إثــر تــمــريــرة مــن خــوانــفــران 

تقدم  الــريــال  وكــان  تــوريــس 

فـــي هــــذه الـــمـــبـــاراة بــهــدف 

ســـجـــلـــه الــــمــــدافــــع الـــعـــمـــالق 

راموس. سيرخيو 

خالل  من  كاراسكو  ودفع 

هـــذا الــهــدف بــالــمــبــاراة إلــى 

ضـــــربـــــات الــــتــــرجــــيــــح الـــتـــي 

الخمس  فيها  الــريــال  ســجــل 

ــــــــات فـــــيـــــمـــــا أهــــــــدر  ضــــــــرب

خـــوانـــفـــران إحــــدى ضــربــات 

أتـــلـــتـــيـــكـــو لـــيـــخـــســـر أتــلــتــيــكــو 

بقيادة  الثانية  للمرة  النهائي 

مـــديـــره الــفــنــي األرجــنــتــيــنــي 

في  وذلــك  سيميوني  دييجو 

فقط. سنوات  ثالث  غضون 

كاراسكو يحلم بالتتويج األوروبي

كلوب  يــورجــن  األلــمــانــي  انتقد 

ليفربول  لــفــريــق  الــفــنــي  الــمــديــر 

القنوات  القدم،  لكرة  اإلنجليزي 

الــتــلــيــفــزيــونــيــة، مــعــتــبــًرا إيــاهــا 

الــســبــب فــي كــم اإلصـــابـــات في 

فريقه، في الوقت الذي يستعد 

أتاالنتا  لمواجهة  الفريق  فيه 

الرابعة  الــجــولــة  فــي  اإليــطــالــي 

أوروبــــــا  أبــــطــــال  دوري  مــــن 

اليوم.

حامل  ليفربول،  ويــواصــل 

لــقــب الـــــدوري اإلنــجــلــيــزي، 

مـــــشـــــواره فـــــي الــمــســابــقــة 

هزيمة  بــــدون  ـــيـــة  األوروب

مـــــتـــــصـــــدًرا الـــمـــجـــمـــوعـــة 

الــــرابــــعــــة، لـــكـــن جــــدول 

الـــمـــبـــاريـــات الـــمـــزدحـــم الــمــلــتــزم 

فريقه  طاقة  استنفد  البث  بعقود 

وتــســبــب فـــي تـــعـــرض الــالعــبــيــن 

الموسم  بــدايــة  ومنذ  لــإلصــابــات. 

العبًا   ١٢ ليفربول  خسر  الجاري 

الـــتـــعـــرض  أو  اإلصـــــابـــــة  بـــســـبـــب 

لفيروس كورونا المستجد، حيث 

كان الغيني نابي كيتا والسويسري 

شــــيــــردان شـــاكـــيـــري وجـــــــوردان 

هـــيـــنـــدرســـون آخـــــر الــمــنــضــمــيــن 

ـــقـــائـــمـــة. وســـيـــخـــضـــع الـــنـــجـــم  ـــل ل

الختبار  صــالح  محمد  الــمــصــري 

وذلك  كــورونــا،  لفيروس  متأخر 

بعدما جاءت عينته إيجابية خالل 

تـــواجـــده مـــع مــنــتــخــب بــــالده في 

التوقف الدولي.

وســيــمــنــح الــفــوز عــلــى أتــاالنــتــا، 

اليوم، فريق ليفربول حامل لقب 

بطاقة   ٢٠١٩ عـــام  فــي  الــبــطــولــة 

الــعــبــور لــــدور الــســتــة عــشــر، لكن 

بــعــد ذلـــك فــريــق الـــمـــدرب كلوب 

للغاية  قصير  وقت  لديه  سيكون 

لــالســتــعــداد لــمــبــاراة بــرايــتــون في 

لها  والمقرر  اإلنجليزي،  الــدوري 

ظهر يوم السبت المقبل.

وأبـــــــــدى الــــــمــــــدرب األلـــمـــانـــي 

مـــــخـــــاوفـــــه مــــــن عــــــــدم قــــدرتــــه 

عـــلـــى إيــــجــــاد فـــريـــق يـــخـــوض بــه 

ضغط  اســتــمــر  إذا  الـــمـــبـــاريـــات، 

المباريات بهذا الشكل.

وأضــــاف فــي تــصــريــحــات بعد 

٣-صفر:  سيتي  ليستر  على  الفوز 

«إذا ما واصلنا اللعب في اليوم ثم 

متأكد  غير  أنــا  السبت،  يــوم  ظهر 

من أننا سوف ننهي الموسم بـ١١ 

العبًا».

كلوب يهـاجـم القنوات التلفـزيونية
أجندة اليومبسبب إصابة نجوم ليفربول

دوري أبطال أوروبا

(الجولة الرابعة)

(٢٠:٥٥) مونشنجالدباخ - شاختار
beIN HD 2

(٢٠:٥٥) أولمبياكوس - مانشستر سيتي
beIN HD 1

(٢٣:٠٠) بايرن ميونيخ - سالزبورج
beIN HD 5

(٢٣:٠٠) أتلتيكو مدريد - 
لوكوموتيف

beIN HD 3

(٢٣:٠٠) إنتر ميالن - ريال مدريد
beIN HD 1

(٢٣:٠٠) مارسيليا - بورتو
beIN HD 6

(٢٣:٠٠) ليفربول - أتاالنتا
beIN HD 2

(٢٣:٠٠) أياكس - ميتييالند
beIN HD 4

جميع المباريات بالتوقيت المحلي

برشلونة- د ب أ: 

لندن- د ب أ:

األلــم انتقد 

الــفــ الــمــديــر 

ل اإلنجليزي

الــتــلــيــفــزيــو

الــســبــب فــي

فريقه، ف

الفر فيه 

اإليــطــالــي

دور مــــن 

اليوم.

ويــواص

لــقــب ال

مـــــشـــــ

األورو

مـــــتـــــ

الــــر

بس

لندن- د ب أ:



ناصر يحكم 
الشحانية ومسيمير

الدوحة - [:

إدارة  أعــــــلــــــنــــــت 
الــــتــــحــــكــــيــــم بــــاتــــحــــاد 
ــــــكــــــرة تـــعـــيـــيـــنـــاتـــهـــا  ال
لــــحــــكــــام مــــبــــاريــــات 
من  الخامسة  الجولة 
لــدوري  األول  الــقــســم 
الــــــــدرجــــــــة الــــثــــانــــيــــة 
لـــلـــمـــوســـم الـــريـــاضـــي 
الـــذي   ،٢٠٢٠-٢٠٢١
ـــــالث  ـــــه ث تـُـــــــقــــــــام فـــــي

اليوم. مباريات 
وســـــــيـــــــديـــــــر لــــقــــاء 
ومسيمير  الــشــحــانــيــة 
عـــلـــى اســــتــــاد الـــخـــور، 
مكون  تحكيم  طــاقــم 
مــــن مـــحـــمـــد نـــاصـــر، 
ــــافــــعــــي،  ــــي فــــيــــصــــل ال
مــحــمــد عــبــدالــعــزيــز، 
وحــســيــن الـــســـيـــد. أمــا 
لــقــاء الــشــمــال والــوعــب 
بن  ســعــود  اســتــاد  على 
ــنــادي  عــبــدالــرحــمــن ب
خالد  فيديره  الوكرة، 
سالم،  طالب  النابت، 
ســــلــــطــــان الــــشــــمــــري، 
ومـــحـــمـــد الــعــبــيــدلــي. 
بــيــنــمــا يــديــر الــمــبــاراة 
بين  واألخــيــرة  الثالثة 
ـــمـــرخـــيـــة ومـــعـــيـــذر  ال
على استاد الوكرة، كل 
مـــن مــحــمــد الــمــزيــد، 
عــبــداهللا أنـــس، محمد 
الــــــــــعــــــــــون، وجــــــمــــــال 

حسين.
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مشــاركــة الربيــعي أمــام الوكـرة صــحيحة
سيلفا يغيب أشار لتلقيه كتابًا من اتحاد الكرة يفيد برفع البطاقة الحمراء عنه.. نادي قطر:

عن سوسيداد

مدريد - رويترز:

تــعــرض ريــــال ســوســيــداد 
الــــدرجــــة  دوري  مـــتـــصـــدر 
األولى اإلسباني لكرة القدم 
لضربة بعدما تأكدت إصابة 
العــــب الـــوســـط الــمــخــضــرم 
عضالت  فــي  سيلفا  ديــفــيــد 
سيبعده  ما  الخلفية  الفخذ 
عـــن الـــمـــالعـــب لــفــتــرة من 
الـــــوقـــــت. وشـــــــــارك ســيــلــفــا 
فـــي آخــــر ثــمــانــي مــبــاريــات 
فريقه  وســاعــد  لــســوســيــداد 
ـــفـــوز بست  الـــجـــديـــد عــلــى ال
ليتصدر  متتالية  مــبــاريــات 
نقاط  ثــالث  بفارق  الـــدوري 
لــكــنــه أصـــيـــب خــــالل الــفــوز 
صفر على قادش. وقال   -١
سوسيداد في بيان إن سيلفا 
الدرجة  من  شد  من  يعاني 
األولـــى فــي عــضــالت الفخذ 
الــخــلــفــيــة لــكــنــه لـــم يــوضــح 

فترة غياب الالعب.
ـــــــضـــــــم ســــيــــلــــفــــا إلـــــى  وان
ســــوســــيــــداد فــــي أغــســطــس 
حافلة  فــتــرة  بــعــد  الــمــاضــي 
ــــجــــازات مع  بــاأللــقــاب واإلن

مانشستر سيتي.

إريكسن 
يستعد لطي 
صفحة اإلنتر

ميالنو - أ ف ب:

انكسر حلم الدنماركي كريستيان إريكسن 
باالنضمام إلى إنتر اإليطالي باكًرا، إذ طلب 
صانع األلعاب ترك عمالق مدينة ميالنو بعد 

عشرة أشهر فقط على قدومه من توتنهام 
اإلنجليزي. وصل الالعب البالغ ٢٨ عاًما في 
ونصف  ســنــوات  ألربــع  بعقد  الماضي  يناير 
دوالر)  مليون   ٢٣) يــورو  مليون   ٢٠ مقابل 
لكن  كــمــكــافــآت.  يــــورو  مــاليــيــن   ٧,٥ زائــــد 

كورونا  فيروس  شبح  عليها  خّيم  سنة  في 
الــمــســتــجــد، لـــم يــنــجــح إريــكــســن بــاســتــعــادة 
هدًفا   ٦٩ سجل  حيث  اللندنية،  مستوياته 
و٨٩ تمريرة حاسمة في ٣٠٥ مباريات، أو 

حتى مع منتخب بالده أخيًرا.

األخيرةاألخيرة

متابعة - أحمد سليم: 

أّكــــد نــــادي قــطــر صــحــة مــشــاركــة 
أمــام  الربيعي،  ســالــم  محمد  العــبــه 
ـــوكـــرة فـــي الــجــولــة الـــســـادســـة من  ال
احــتــجــاج  عــلــى  رًدا  وذلــــك  الـــــدوري، 
الالعب  مشاركة  على  الــوكــرة  نـــادي 
بسبب حصوله على البطاقة الحمراء 
في  السيلية  أمـــام  قطر  مــبــاراة  فــي 
كأس Ooredoo والتي سبقت مباراة 

الفريقين في الدوري.
المتحدث  الــهــالبــي،  مسلم  وقـــال 
اإلعــــالمــــي، بـــاســـم نـــــادي قــطــر إن 
خاصة  صحيحة  الربيعي  مــشــاركــة 
ــا مـــن اتــحــاد  ــابً أن الـــنـــادي تــلــقــى كــت
الحمراء  البطاقة  برفع  يفيد  الــكــرة 
ـــفـــاء بــالــبــطــاقــة  عـــن الـــالعـــب واالكـــت
التظلم  بعد  وذلـــك  فــقــط،  الــصــفــراء 
ـــــذي تـــقـــدم بـــه الـــقـــطـــراوي عقب  ال
المشاركة  وبالتالي  السيلية،  مــبــاراة 
البطاقة  إلــغــاء  تــم  أن  بعد  صحيحة 
رسمي  بكتاب  الالعب  على  الحمراء 

مــن اتــحــاد الــكــرة. وكـــان الــوكــرة قد 
المباراة  نهاية  عقب  باحتجاج  تقدم 
ــبــاشــرة وفـــي الــمــوعــد  أمــــام قــطــر ُم
ولكن  االحتجاجات  لتقديم  القانوني 
تأكيد  بعد  بــالــرفــض  سُيقابل  طلبه 
الالعب  مــشــاركــة  صحة  قطر  نـــادي 
بــالــمــســتــنــدات. ويــســتــعــد نــــادي قطر 
السابعة  الجولة  في  العربي  لمواجهة 
بــحــمــاس كــبــيــر بــعــد الـــفـــوز الــثــمــيــن 

الـــــذي حــقــقــه عــلــى الــــوكــــرة بــهــدف 
وبالتالي  باليلي،  يوسف  الــجــزائــري 
يسعى الفريق بقيادة مدربه الوطني 
الجيدة  النتائج  لمواصلة  علي  يونس 
وحصد النقاط. في الوقت نفسه تأكد 
غياب خالد المحمود بسبب تعرضه 
فيما  الماضية،  المباراة  في  لإلصابة 
ـــحـــارس جــاســم  تـــأكـــدت جــاهــزيــة ال

الهيل للمشاركة أمام العربي.

طـائرة العـربي تُسـقط الريـان بالفـاصلة
اليوم سحب قرعة البطولتين الوطنية والشاطئية

متابعة - فريد عبدالباقي:

نــجــح فـــريـــق الـــعـــربـــي في 
حسم لقاء القمة أمام الريان 
لصالحه بنتيجة ثالثة أشواط 
مــــقــــابــــل شـــــوطـــــيـــــن، خــــالل 
الفريقين،  جمع  الــذي  اللقاء 
مباريات  ضمن  أمــس،  مساء 
بطولة  مــن  السادسة  الجولة 
الطائرة  للكرة  العام  الدوري 
ـــــي جــــرت  ـــــت «رجـــــــــــــال»، وال
بينهما بصالة اتحاد الطائرة.

باألمر  العربي  فــوز  يكن  لــم 
السهل، حيث امتدت المباراة 
الفاصل  الخامس  الشوط  إلى 
والـــذي جــاء مــاراثــونــًيــا مثيًرا 
جاءت  الفريقين،  جانب  من 
 ٢٥-٢٣» األشــــــــــواط  ـــائـــج  ـــت ن
و٢٢-٢٥  و٢٦-٢٤  و٢٠٢٥ 
رفع  الفوز  وبهذا  و٣١-٢٩»، 

العربي رصيده إلى ١٣ نقطة، 
بــيــنــمــا رفـــع الـــريـــان رصــيــده 
إلـــى ١٠ نـــقـــاط.وفـــي مــبــاراة 
على  قطر  فــريــق  فــاز  ثانية، 

الوكرة بنتيجة (٣-٢)، وبهذه 
رصــيــده  قــطــر  رفـــع  النتيجة 
نقطة  بــفــارق  نقطة   ١٤ إلــى 
عن المتصدر فريق الشرطة، 

بينما رفع األهلي رصيده إلى 
الرابع. المركز  في  نقطة   ١١

ــســتــكــمــل مــبــاريــات  هـــــذا، وتُ
اليوم بإقامة مباراتين، حيث 

الشمال  مــع  الــشــرطــة  يلتقي 
ـــــ٤:٠٠ عــصــًرا، والــخــور  فــي ال
مــع الــســد فــي الـــــ٦:٣٠ مــســاًء.

ويــعــقــد اتـــحـــاد الـــطـــائـــرة في 
بقاعة  الـــيـــوم  مــســاء  الـــــــ٦:٠٠ 
االجــتــمــاعــات بــمــقــر االتــحــاد 
مراسم سحب قرعة النسخة 
الوطنية  البطولة  من  الرابعة 
لـــلـــكـــرة الــــطــــائــــرة، بــحــضــور 
ـــة،  ـــدي مــمــثــلــي ومــــدربــــي األن
حــيــث تــقــام الــبــطــولــة خــالل 
ديــســمــبــر   ١١ مـــــن  الــــفــــتــــرة 
الــمــقــبــلــيــن. يــنــايــر   ٣٠ حــتــى 

مراسم  اللعبة  اتــحــاد  ويعقد 
العام  الــــدوري  قــرعــة  سحب 
ــلــكــرة الـــطـــائـــرة الــشــاطــئــيــة  ل
«رجــال»، مساء اليوم، حيث 
دوري  بنظام  البطولة  تقام 
وســتــكــون  واحــــــد،  دور  مـــن 
االنطالقة ٣ ديسمبر المقبل.

منتخبنا للباراموتور يتألق عالميًا

الشحانية يصطدم بمسيمير في الجولة الخامسة
بالمشاركة في مشروع زراعة مليون شجرة

الدوحة - [:

جديًدا  إنــجــاًزا  للباراموتور  منتخبنا  حقق 
يُـــــضـــــاف إلنــــــجــــــازات الـــــريـــــاضـــــات الـــجـــويـــة 
الثاني  المركز  على  حصل  حيث  المختلفة، 
فـــرديًـــا، والــثــالــث عــلــى مــســتــوى الـــفـــرق في 
الــتــصــنــيــف الـــدولـــي لــمــســابــقــات الــبــارامــوتــور 
وذلــك  الجوية،  للرياضات  الــدولــي  باالتحاد 
بعدما اختتمت السبت الماضي أعمال اجتماع 
والطيران  الباراموتور  للجنة  العامة  الجمعية 
الدولي  االتحاد  في   (CIMA سيما) الخفيف

جلساته  استمرت  والــذي  الجوية،  للرياضات 

عــلــى مـــدى ثــالثــة أيــــام تــم خــاللــهــا مناقشة 

األمور الفنية والتنظيمية ألنشطة الباراموتور 

والطيران الخفيف. واختتم االجتماع باعتماد 

نتائج التصنيف الدولي لمسابقات الباراموتور 

وحلت قطر في المركز الثاني لفئة الطيران 

 ،(PLالباراموتور ١) الشراعي الفردي/  رجال

المركز  األحبابي  حيان  الــالعــب  حقق  حيث 

الثاني ضمن قائمة التصنيف الدولي واحتلت 

دولة قطر المركز الثالث على مستوى الفرق 

في التصنيف العالمي لمنافسات الباراموتور.

الدوحة - [:

شارك اتحاد الرياضة للجميع في مبادرة 

زراعــــــة مــلــيــون شـــجـــرة الـــتـــي تـــشـــرف على 

العامة  الــحــدائــق  إدارة  وتنفيذها  تنظيمها 

بـــــوزارة الــبــلــديــة والــبــيــئــة أمـــس فــي حديقة 

 ،Ooredoo مــبــنــى  مـــن  بــالــقــرب  الــمــطــار 

وقــــال عــبــداهللا الـــدوســـري رئــيــس األنــشــطــة 

والفعاليات في االتحاد إن هذه المبادرة تأتي 

مؤسسات  مع  المجتمعي  التعاون  إطــار  في 

وإستراتيجية  االتحاد  بدور  والتزاًما  الدولة 

جميع  تشجيع  في  والرياضة  الثقافة  وزارة 

فئات المجتمع على ممارسة الرياضة ونشر 

الثقافة الرياضية بصفة عامة وزيادة الوعي 

األماكن  فــي  وممارستها  الرياضة  بأهمية 

االتحاد  أن  إلــى  وأشــار  والحدائق  المفتوحة 

شجرة  المليون  زراعـــة  مــبــادرة  فــي  شـــارك 

للمحافظة  منه  سعياً  موظفيه  فــي  ممثالً 

عــلــى الــبــيــئــة الــقــطــريــة وتــشــجــيــر الــمــنــاطــق 

المناطق  ألهــالــي  متنفساً  لتكون  الــخــضــراء 

خالل  مــن  نسعى  إننا  وتــابــع:  لها  الــمــجــاورة 

تحقيق  إلــى  الــمــبــادرات  هــذه  فــي  مشاركتنا 

الخضراء  المناطق  من  القصوى  االستفادة 

لتشجيع  المناطق  هذه  استخدام  إلى  إضافة 

الجميع على ممارسة الرياضة في مثل هذه 

األجواء الجميلة من العام.

الدوحة ـ [:

أحلى  مسابقة  من  الثانية  المرحلة  إلــى  مشارًكا   ٣٩ تأهل 
أطلقتها  الــتــي  الثالثة  نسختها  فــي  وتلفزيوني  إذاعـــي  صــوت 
قنوات الكاس الرياضية. وتمثل مسابقة «أحلى صوت» منّصة 
وتعد  وتلفزيوني..  إذاعــي  صوتي  وإبــداع  أداء  أفضل  الكتشاف 
من  تبحث  اإلعــالمــي،  المجال  في  نوعها  من  فريدة  تجربة 
خاللها قنوات الكأس عن أصحاب القدرات الصوتية في قراءة 
الكتشاف  تطرحها  سّباقة  مبادرة  وهي  واإلعالنات،  التقارير 
لتقّيمهم  والــمــقــيــمــيــن،  الــمــواطــنــيــن  مـــن  الــشــبــاب  إمــكــانــات 
وتوّجيههم من الناحية المهنية بما يتناسب مع قدراتهم، كما 
تطوير  على  المسابقة  هذه  في  الرياضية  الكاس  قنوات  تعمل 
الخبرة  اكــتــســاب  نحو  وتأهيلهم  للمشاركين  الــصــوتــي  األداء 

والتجربة المميزة للعمل في قنوات الكاس.

إنجاز جديد للرياضات الجوية

٣ مواجهات قوية في الدرجة الثانية اتحاد الرياضة للجميع يدعم مبادرة الحدائق
تأهل ٣٩ مشارًكا 

لمسابقة «أحلى صوت»
متابعة - حسام نبوي: 

ثالث  الــيــوم،  مساء  تُــقــام، 
مــبــاريــات قــويــة لــلــغــايــة في 
إطــــــــار مـــــبـــــاريـــــات الـــجـــولـــة 
دوري  مـــــــن  ـــــخـــــامـــــســـــة  ال
يلتقي  حيث  الثانية،  الدرجة 
على  مسيمير  مــع  الشحانية 
ـــــــ٥:١٥  ـــخـــور فـــي ال ـــاد ال اســـت
مساًء، فيما يلعب الشمال مع 
بن  سعود  استاد  على  الوعب 
الوكرة  بــنــادي  عبدالرحمن 
في الـ٥:١٥ مساًء وعلى نفس 
ـــــــ٧:٣٠ مــســاًء  الــمــلــعــب فـــي ال
معيذر. مع  المرخية  يلتقي 
ـــدع  ـــب ـــأجـــيـــل لــــقــــاء ال ــــــم ت وت
ولــوســيــل لــُيــقــام فــي الــتــاســع 
المقبل،  العام  من  يناير  من 
كما ستقام المباراة المؤجلة 
ــــبــــدع مــن  بـــيـــن الـــشـــمـــال وال
التاسع  فــي  الــرابــعــة  الــجــولــة 
المقبل  ديــســمــبــر  مــن  عــشــر 
الخور.وأسفرت  استاد  على 
نــتــائــج الــجــولــة الــرابــعــة عن 

فوز الشحانية على المرخية 
مسيمير  على  ومعيذر   ،٣-١
مع  الـــوعـــب  وتــــعــــادل   ،٣-٢

لوسيل سلبًيا.
تلقي  أن  الــمــنــتــظــر  ومـــن 
ـــتـــائـــج مــــبــــاريــــات الـــجـــولـــة  ن
الـــــرابـــــعـــــة بــــظــــاللــــهــــا عــلــى 
الخامسة  الجولة  منافسات 
فـــي ظـــل انــــفــــراد الــشــحــانــيــة 

المرخية  وتراجع  بالصدارة 
لمسيمير  المتتالية  والهزائم 
لمعيذر  الملحوظ  والــتــقــدم 
مع ثبات األداء الجيد للشمال 
مؤجلة،  مــبــاراة  لــديــه  الـــذي 
وهـــــــو مـــــا ســـيـــشـــعـــل ســـبـــاق 
المربع  فـــرق  بــيــن  الــتــنــافــس 
فـــــي ظـــــل تـــــقـــــارب الـــنـــقـــاط 

والمستويات.
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