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المكتب التنفيذّي لالتحاد القاري يشيد بالجهود الكبيرة التي أسهمت في مواصلة دوري األبطال

آسيــا تشكــــر قطـــر 
قائمة حافلة 

بالحّكام الدوليين

اكتمال االستعدادات 
لتصفيـــات الســـلة 

اآلسيـــويـــة

مواجهات حاسمة 
في الدوري األوروبي

٨٨ صفحات صفحات  

رئيس التحرير: عبدا� غانم البنعلي المهندي الخميس 11 ربيع اآلخر 1442هـ - 26 نوفمبر 2020م - العدد (14082)رئيس مجلس اإلدارة: عبدا� بن خليفة العطية

شتوتجارت يجّدد عقد جونزاليس
شتوتجارت- د ب أ:

األربعاء،  أمس  القدم،  لكرة  األلمانّي  شتوتجارت  نــادي  أعلن 
لمدة  جونزاليس  نيكوالس  األرجنتينّي  مهاجمه  عقد  تمديد  عن 
المهاجم  وكــان  عـــام٢٠٢٤.  حتى  الفريق  في  ليبقى  إضافّي  عام 
البالغ من العمر ٢٢ عاًما، قد أبدى رغبته في الرحيل عن الفريق 

خالل فترة االنتقاالت.

الدوحةـ [: 

يــحــّل فــريــُق الــوكــرة ضــيــًفــا ثــقــيــًال على 

ــيــة فــــي مــلــعــب حـــمـــد بــــن خــلــيــفــة  ــل الــســي

والّنصف  الخامسة  فــي  األهــلــي  بــالــنــادي 

مــســاء الــيــوم مــع صـــراٍع جــديــٍد مــن أجــل 

بحثًا  الُمواجهة  هــذه  نقاط  جميع  حصد 

في  وضعّيته  تحسين  عن  فريق  كل  من 

ــــدوري. وفـــي الــُمــبــاراة  جـــدول تــرتــيــب ال

الــعــربــي  مــع  قــطــر  فــريــق  يلتقي  الــثــانــيــة، 

عــلــى مــلــعــب ســحــيــم بـــن حــمــد بــالــدفــنــة 

الساعة ٧:٤٥ مساًء. وفي ثالث الُمباريات، 

بالنادي  خليفة  بن  حمد  ملعب  يستضيف 
تجمع  الثقيل  العيار  من  ُمواجهًة  األهلي 
 ٧:٤٥ الساعة  تبدأ  والــريــان  األهــلــي  بين 
وتــمــّثــل أهــمــيــة كــبــيــرة عــنــد الــفــريــَقــيــن، 
الــثــانــي  يــحــتــل الــمــركــز  األهــلــي  حــيــث إّن 
نقطة   ١٥ بــرصــيــد  الــتــرتــيــب  جـــدول  فــي 
ــمــتــصــدر، وبــفــارق  خــلــف فــريــق الــســد ال
االنتصار  يحقق  أن  اليوم  ويهّمه  نقطة، 
لــلــبــقــاء فـــي الــوصــافــة أو ربــمــا االرتـــقـــاء 
المنافسة،  قــلــب  فــي  يــكــون  وأن  للقمة، 

واالســــــــتــــــــمــــــــرار فـــي 
المقدمة.

الدوري في منعطف جـديد
 ٣ مباريات في انطالق الجولة السابعة.. اليوم
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استعداًدا لمواجهة أم صالل

الدوحة-[: 

لــكــرة  األّول  الــفــريــق  تــدريــبــاُت  شــهــدت 

سعد  الحارس  ُمشاركة  السد،  بنادي  القدم 

الـــدوســـري بــعــد تــعــافــيــه مــن اإلصــابــة التي 

ألــمــت بــه خـــالل ُمــواجــهــة الــعــنــابــي الــوديــة 

الماضي. أكتوبر  ُمنتصف  غانا  أمام 

وكـــــان ســعــد قـــد تـــعـــّرض لـــإلصـــابـــة فــي 

الوطني  المنتخب  ُمــشــاركــة  خــالل  الـــرأس 

خالل  الفريق  عن  أبعدته  والتي  غانا،  أمام 

الـــفـــتـــرة الـــمـــاضـــيـــة، حـــيـــث خـــضـــع خــاللــهــا 

لــبــرنــامــج عــالجــي وتــأهــيــلــي تــحــت إشـــراف 

وحــرص  األول.  للمنتخب  الــطــبــي  الــجــهــاز 

الـــالعـــبـــون وأعــــضــــاء الـــجـــهـــاز الـــفـــنـــي عــلــى 

الــتــرحــيــب بـــحـــارس الــزعــيــم قــبــل انــطــالق 

لُمواجهة  اســتــعــداًدا  أمــس  الرئيسي  الــمــران 

أم صالل المقبلة ضمن األسبوع السابع من 

النجوم. دوري 

ويــدخــل الــزعــيــُم الــمــبــاراة الــُمــقــبــلــة في 

 ٦ مــن  نقطة   ١٦ بــرصــيــد  الـــدوري  صـــدارة 

ُمباريات  خمس  في  الفوز  عقب  ُمباريات، 

يحتل  بينما  الــخــور،  أمـــام  وحــيــد  وتــعــادل 

فــريــق أم صـــالل الــمــركــز األخــيــر بــجــدول 

نقاط.  ٤ برصيد  الترتيب 

الــدوسري يعـود لتدريبــات الســد

ــــطــــال  ــــألب بـــــــن إبـــــــراهـــــــيـــــــم: نــــتــــطــــلــــع لــــلــــعــــمــــل عـــــلـــــى إقـــــــامـــــــة نـــــهـــــائـــــي مـــــمـــــّيـــــز ل

ـــــا ــــحــــة كـــــورون ـــــــــار جــــائ ــــد تــــــجــــــاوز آث ــــع ـــــوة ب ـــــق ــــود ب ــــع ــــــة ســــت كـــــــرة الــــــقــــــدم اآلســــــيــــــوّي

ــــطــــال  ــــألب بـــــــن إبـــــــراهـــــــيـــــــم: نــــتــــطــــلــــع لــــلــــعــــمــــل عـــــلـــــى إقـــــــامـــــــة نـــــهـــــائـــــي مـــــمـــــّيـــــز ل

ـــــا ــــحــــة كـــــورون ـــــــــار جــــائ ــــد تــــــجــــــاوز آث ــــع ـــــوة ب ـــــق ــــود ب ــــع ــــــة ســــت كـــــــرة الــــــقــــــدم اآلســــــيــــــوّي

كوااللمبور- قنا: 

االتحاد  رئيس  خليفة  آل  إبراهيم  بن  سلمان  الشيُخ  أشــاد 
اآلسيوّي لكرة القدم بجهود قطر من أجل إنجاح دوري أبطال 

آسيا ٢٠٢٠.
وتقّدم رئيُس االتحاد اآلسيوي، خالل االجتماع الذي عقده 
بالشكر  الفيديو،  تقنية  عبر  أمــس  لالتحاد  التنفيذي  المكتب 
إلى االّتحاد القطري والسلطات القطرية، وكل الهيئات الطبية 
الُمساهمات  على  وذلــك  األمــامــيــة،  الخطوط  فــي  والعاملين 
الــكــبــيــرة الــتــي قــّدمــوهــا، مــؤكــًدا أن هـــذه الــجــهــود المشتركة 
لمنطقة  آسيا  أبطال  دوري  ُمباريات  استكمال  نجاح  ضمنت 

الغرب، واآلن تتواصل الجهود في ُمباريات منطقة الشرق.
مميز  نهائي  إقــامــة  على  للعمل  اآلن  نتطّلع  «نــحــن  وقـــال 
ونــعــرب عن  ديــســمــبــر ٢٠٢٠،  يـــوم ١٩  أبــطــال آســيــا  لــــدوري 
مساعدتنا  على  واألندية  األعضاء  الوطنّية  لالتحادات  امتناننا 
من أجل تحقيق هذا اإلنجاز، حيث أّكدنا أن قارة آسيا تمتلك 
أصعب  في  حتى  أنــه  يثبت  األمــر  هــذا  الحقيقية..  االحترافية 

األوقات يمكن أن نقوم بتنظيم بطوالت على أعلى ُمستوى».
مفتاَح  كانت  والشفافية  الوحدة  أن  سلمان  الشيُخ  وأضــاف 
ستوفر  أنها  على  مشدًدا  الماضية،  السبع  السنوات  في  النجاح 
ثقته  عن  ومعربًا  إشراًقا،  أكثر  ُمستقبل  أجل  من  قوية  أسًسا 
في أن كرة القدم اآلسيوية ستعود لتواصل السطوع بقوة، بعد 
أن تتجاوز آثار جائحة فيروس كورونا المستجّد (كوفيد- ١٩).
العمل  سيواصل  اآلسيوّي  االتحاد  أن  سلمان  الشيُخ  وكشف 
مع  والــعــمــل   ،٢٠٢١ عــام  خــالل  الــبــطــوالت  جميع  إقــامــة  على 
لُمباريات  الناجح  االستكمال  ضمان  أجل  من  الدولّي  االتحاد 
آسيا  وكأس  قطر  في   ٢٠٢٢ العالم  لكأس  اآلسيوية  التصفيات 
وسالمة  صحة  أولوية  على  الُمحافظة  مع  الصين،  في   ٢٠٢٣

جميع الُمشاركين.

مــــدربو والعبـــو فـــرق الشـــرق يشيدون
22 بالتنظيـــم االحتــرافـــّي للبطولـــة القـــارية

ليفاندوفسكي مرّشح لسوبر العالم

باريس- أ ف ب:

يتقّدم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، أفضل العب 
أفضل  جائزة  لنيل  ١١مرشًحا  من  قائمًة  أوروبــا،  في 
لكرة  الــدولــي  االتــحــاد  مــن  المقّدمة  العالم  فــي  العــب 
افتراضًيا  جوائزه   (FIFA)ـــ ال وسيوّزع   .(FIFA) القدم 

في ١٧ ديسمبر المقبل.

وفــاة  األسطــورة مارادونـا

بوينس آيريس- د ب أ:

دييجو  األسطورة  وفاة  القدم  لكرة  األرجنتينّي  االتحاُد  أعلن 
أرماندو مارادونا عن عمر ٦٠ عاًما. وخضع مارادونا، الذي قاد 
 ،١٩٨٦ عام  العالم  بكأس  للفوز  القدم  لكرة  األرجنتين  منتخب 
لعملية جراحية بسبب نزيف في المّخ في وقت سابق من هذا 
الشهر.يعتبر محبو الساحرة المستديرة على نطاق واسع مارادونا 

أحد أعظم الالعبين الذين لعبوا كرة القدم على اإلطالق.

https://youtu.be/jx4J-2w2LjE
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أبطال آسيا يستمتعون بأجواء الدوحة الصحية اآلمنة
مدربو والعبو فرق الشرق يشيدون بالتنظيم االحترافي المحصن للبطولة القارية

ـــع بــــاإلمــــكــــانــــات الــــعــــالــــيــــة واالســــتــــضــــافــــة الــــمــــمــــيــــزة والـــــمـــــالعـــــب الـــعـــالـــمـــيـــة ـــي ـــم ـــج قــــطــــر حــــديــــث ال

واصـــلـــت قــطــر نــجــاحــاتــهــا 
البطوالت  تنظيم  في  الكبيرة 
فـــي أصـــعـــب الــــظــــروف، كما 
نــجــحــت قــبــل فـــتـــرة قــصــيــرة 
في استضافة مباريات دوري 
ـــا ألنــــديــــة غـــرب  أبــــطــــال آســـي
بها  ووصلت  وبامتياز  القارة 
إلى خط النهاية بصعود فريق 
بــيــرســبــولــيــس اإليـــــرانـــــي إلـــى 
ستقام  التي  النهائية  المباراة 
على  المقبل  ديسمبر   ١٩ يــوم 

ملعب الجنوب.
ورغـــــم بــعــض الــصــعــوبــات 
الــعــودة  عملية  واجــهــت  الــتــي 
النتشار  نظًرا  القارية  للبطولة 
(كوفيد-  ــــا  كــــورون فــــيــــروس 
واختالف  الـــدول  كــل  فــي   (١٩
الوضعية من دولة إلى أخرى 
إال أن االحترافية الكبيرة التي 
المنظمة  اللجنة  بها  تعاملت 
الــمــحــلــيــة لـــهـــذه الــمــنــافــســات 
ــــى بـــر األمــــان  وصـــلـــت بــهــا إل
وبــــــإشــــــادة كـــبـــيـــرة مـــــن كــل 
نجحت  قــطــر  الـــمـــســـؤولـــيـــن. 
وبامتياز في إبهار العالم من 
المنافسات  هذه  إقامة  خالل 
فـــي ظـــل الــــظــــروف الــصــعــبــة 

وقــدمــت كــل شــيء يــؤكــد هذا 

الــــنــــجــــاح وهــــــو األمـــــــر الـــــذي 

استكمال  عــلــى  تــوافــق  جعلها 

المنافسات ألندية شرق القارة 

والتي تسير في الدوحة بنجاح 

كبير. هذا النجاح لم يأِت من 

وجهد  عمل  نتيجة  بــل  فـــراغ 

اللجنة  بهما  قــامــت  كبيرين 

للبطولة  الــمــحــلــيــة  الــمــنــظــمــة 

مـــــن قـــبـــل بـــأعـــلـــى درجــــــات 

نموذًجا  مقدمة  االحــتــرافــيــة 

يُحتذى به عالمًيا.

تـــــــحـــــــدث الـــــــعـــــــديـــــــد مـــن 

الــــــمــــــدربــــــيــــــن والـــــالعـــــبـــــيـــــن 

مــــن الــــفــــرق الـــمـــشـــاركـــة فــي 

القارة  شــرق  أندية  منافسات 

واالستضافة  العودة  هذه  عن 

الــقــطــريــة لــهــذه الــمــبــاريــات، 

بالنجاح  الجميع  أشـــاد  حــيــث 

القطري الكبير وباالستضافة 

الــمــتــمــيــزة جــــًدا وفـــًقـــا ألعــلــى 

درجــــات الــســالمــة مــن خــالل 

الصارم  الصحي  البروتوكول 

وفــي نفس الــوقــت اإلجـــراءات 

االحترازية القوية.

قــطــر  أن  الـــجـــمـــيـــع  وأكـــــــد 

عــــودتــــهــــم فـــــي اســتــضــافــتــهــا 

لألحداث الرياضية الكبرى أن 

ومبهًرا  مثالًيا  التنظيم  يكون 

ـــأعـــلـــى مـــعـــايـــيـــر الــتــنــظــيــم  وب

الـــعـــالـــمـــي ونـــجـــحـــت فــــي أن 

منافسات  وتعيد  العالم  تبهر 

ألنــديــة  آســـيـــا  أبـــطـــال  دوري 

الـــشـــرق ومــــن قــبــلــهــا الــغــرب 

بــــصــــورة مـــتـــمـــيـــزة جــــــًدا فــي 

تجتاح  عــصــيــبــة  ظــــروف  ظـــل 

(كوفيد-  انــتــشــار  مـــع  الــعــالــم 

المثالية  واســتــعــداداتــهــا   ،(١٩

 FIFA الستضافة كأس العالم

قطر ٢٠٢٢.

الدوحة - الراية :

تـــأهـــل فـــريـــق فــيــســيــل كــوبــي 
العالمي  نجمه  بــقــيــادة  الــيــابــانــي 
برشلونة  نــجــم  إنــيــســتــا  أنـــدريـــس 
ومــنــتــخــب إســبــانــيــا الــســابــق إلــى 
بطولة  مــن  النهائي  ثمن  الـــدور 
بعد  وذلـــك  آســيــا  أبــطــال  دوري 
إيفرجراند  جوانجزو  على  الفوز 
الصيني بنتيجة ٣-١ في المباراة 
الــتــي أقــيــمــت عــلــى ملعب اســتــاد 

خليفة الدولي.
وســـجـــل كــيــوغــو فــوروهــاشــي 
وأندريس   (٨٤) ودوغــالس   (٤٤)
فــيــســيــل  أهـــــــداف   (٨٤) إنــيــســتــا 
كـــوبـــي، فـــي حــيــن أحـــــرز العــب 
فوروهاشي  كيوغو  كوبي  فيسيل 

فريقه)  مرمى  في  بالخطأ   ٥٥)
هــــدف غـــوانـــغـــزهـــو ايــفــرغــرانــد 

الوحيد.
فيسيل  ابتعد  النتيجة  وبــهــذه 
كـــــوبـــــي فــــــي صـــــــــــدارة تـــرتـــيـــب 
من  نقاط   ٦ برصيد  المجموعة 
مباراتين، مقابل نقطة لكل من 
جــوانــجــزو إيــفــرجــرانــد وســـوون 
ســامــســونــج بــلــوويــنــغــز الـــكـــوري 
التأهل  فيسيل  وضمن  الجنوبي. 
ــلــدور ثــمــن الــنــهــائــي، حــيــث إن  ل
هـــذه الــمــجــمــوعــة تــضــم ٣ فــرق 
فـــقـــط بــســبــب انـــســـحـــاب فــريــق 
جوهور دارول تاكزيم الماليزي 
ماليزيا  فــي  السفر  قــيــود  بسبب 

وتم إلغاء نتائجه.

وانــــــفــــــرد نــــــــادي يـــوكـــوهـــامـــا 
مــــاريــــنــــوس الـــيـــابـــانـــي بـــصـــدارة 
عقب  وذلــك  الثامنة  المجموعة 
فـــــوزه الــمــتــأخــر عــلــى شــنــغــهــاي 
بهدف  الصيني  جــي  بــي  آي  اس 
أقيمت  التي  المباراة  في  نظيف 
أمـــس عــلــى اســـتـــاد الــجــنــوب في 
الثالثة  الــجــولــة  ضــمــن  الـــدوحـــة، 
من منافسات المجموعة الثامنة 

في دوري أبطال آسيا ٢٠٢٠.
الوحيد  الــمــبــاراة  هــدف  سجل 
جـــون ايــمــانــو فـــي الــدقــيــقــة ٩٠، 
يوكوهاما  تصدر  النتيجة  وبهذه 
الــمــجــمــوعــة بــرصــيــد ٩ نــقــاط، 
وتــجــمــد رصـــيـــد شــنــغــهــاي عند 
٦ نـــقـــاط فــــي الـــمـــركـــز الـــثـــانـــي، 

وشـــهـــدت هـــذه الـــمـــبـــاراة إهـــدار 
فريق  العــب  أوســكــار  البرازيلي 
شـــنـــغـــهـــاي لـــضـــربـــة جـــــــزاء فــي 
بقلب  كفيلة  وكانت   ٨١ الدقيقة 

المواجهة.
بنفس  ثــانــيــة  مـــواجـــهـــة  وفــــي 
جيونبك  فــريــق  فــاز  المجموعة 
ــــكــــوري  هــــيــــونــــداي مــــــوتــــــورز ال
األسترالي  سيدني  على  الجنوبي 
سجل  الــمــلــعــب،  نــفــس  عــلــى   ١-٠
هدف المباراة الوحيد جون امانو 
النتيجة  وبهذه   ،٤٤ الدقيقة  في 
رفــع الــفــريــق الــكــوري رصــيــده ٤ 
وبقي  الثالث،  المركز  في  نقاط 
نقطة  بــرصــيــد  رابــــًعــــا  ســيــدنــي 

واحدة.

إنيستا يقود فيسيل كوبي لثمن النهائي
فوز يوكوهاما وجيونبك بالمجموعة الثامنة

متابعة- رجائي فتحي: 

البرازيلي هالك:

أليكس ويلكنسون:

قـــال الــنــجــم الــبــرازيــلــي 

ـــــــك العـــــــــــب فـــــريـــــق  هـــــــال

جي:  بي  آي  أس  شنغهاي 

أعتقد أن قطر تقوم بعمل 

جــــبــــار وتـــمـــتـــلـــك مــالعــب 

مـــذهـــلـــة لـــلـــغـــايـــة، ونــحــن 

على  باللعب  محظوظون 

من  واحــد  الجنوب،  استاد 

أجمل المالعب في العالم.

جاهزة  قطر  وأضــاف: 

كأس  الستضافة  اآلن  من 

فالتنظيم   ،٢٠٢٢ الــعــالــم 

الــقــطــري أكـــثـــر مـــن رائـــع 

مــــن كــــافــــة الــــنــــواحــــي، ال 

ســيــمــا مـــن نــاحــيــة تــوفــيــر 

الـــســـالمـــة لـــالعـــبـــيـــن وكـــل 

مـــن لـــه عـــالقـــة بــالــلــعــبــة، 

حــيــث إن إجــــراءات األمــن 

رائعة،  من  أكثر  والسالمة 

أحد  إصــابــة  عــدم  وأتمنى 

انتهاء  بعد  كورونا  بجائحة 

البطولة.

تــــــحــــــدث الــــبــــرتــــغــــالــــي 

خــوســيــه مــانــويــل مــورايــس 

مـــــــدرب فــــريــــق جــيــونــبــك 

الكوري  مــوتــورز  هيونداي 

الــجــنــوبــي، مـــؤكـــًدا بــقــولــه: 

قـــويـــة  فـــعـــل  ردة  هــــنــــاك 

التي  للحالة  قطر  في  هنا 

تقوم  حيث  العالم،  يعيشها 

الــلــجــنــة الــمــنــظــمــة بــأمــور 

احــــتــــرازيــــة هـــامـــة ضــمــن 

والسالمة،  األمن  إجــراءات 

القطريين  لــحــمــايــة  لــيــس 

فـــحـــســـب ولــــكــــن لــحــمــايــة 

جـــمـــيـــع الــــمــــوجــــوديــــن فــي 

على  ويــعــيــشــون  ــبــطــولــة  ال

وبـــالـــطـــبـــع  قــــطــــر،  أرض 

أحـــتـــرم قــلــق الــجــمــيــع من 

ــــــاء، وهــــنــــا فــي  ــــــوب هــــــذا ال

قـــطـــر تــــوفــــرت لـــنـــا كــافــة 

ســبــل الـــوقـــايـــة مـــن خــالل 

الصحية»  «الفقاعة  نظام 
الــــــــصــــــــارم، وفــــــــي بــعــض 
األحــيــان أعــتــقــد أنــهــا تؤثر 
عـــلـــى ذهـــنـــيـــة الـــالعـــبـــيـــن، 
ولــكــن تــبــقــى الــســالمــة في 
ما  ونــقــدر  األول،  الــمــقــام 
المنظمة،  اللجنة  به  تقوم 
ومــتــأكــدون أنــهــم اخــتــاروا 
لحمايتنا،  المثلى  الطريقة 
اتباع  الجميع  على  ويــجــب 

هذه التعليمات.
أهنئ  خوسيه:  وأضــاف 

الخدمات  على  قطر  دولة 

الجبارة التي تقوم بها من 

حــيــث الـــمـــرافـــق الــمــذهــلــة 

الكبيرة  القطرية  والرغبة 

ــــال الــــعــــديــــد  ــــقــــب فــــــي اســــت

مـــن الـــبـــطـــوالت الــنــاجــحــة 

فالتنظيم  للغاية،  تنظيمًيا 

الـــقـــطـــري مـــذهـــل، ومــنــذ 

بكافة  منبهر  وأنا  قدومي 

أن  كما  القطرية،  الجهود 

مضياف  القطري  الشعب 

الــجــمــيــع  ويـــدعـــم  وودود 

وهــــــــو اخـــــتـــــبـــــار حــقــيــقــي 

الــذي   ٢٠٢٢ الــعــالــم  لــكــأس 

شك،  دون  ناجًحا  سيكون 

وأهـــــنـــــئ قـــطـــر والـــشـــعـــب 

على  أخــرى  مــرة  القطري 

وهم  الــرائــع  التنظيم  هــذا 

بكل  احــتــرامــنــا  يستحقون 

تأكيد.

مدافع  ويلكنسون  أليكس  تحدث 
األسترالي،  ســي  إف  سيدني  فريق 
فقال: الحظنا منذ وصولنا الحرص 
الــكــبــيــر عــلــى تــوفــيــر أعــلــى درجـــات 
المشاركين  وكافة  للفرق  الحماية 
تطبيق  خــــالل  مـــن  الــبــطــولــة،  فـــي 
الــصــارمــة  الصحية  الــبــروتــوكــوالت 
مـــالعـــب  أو  ــــادق  ــــفــــن ال فـــــي  ســــــــواء 
الــمــبــاريــات وفـــي مــالعــب الــتــدريــب 
كذلك وبالفعل هي منشآت مذهلة، 
فـــقـــطـــر تــــبــــذل قــــصــــاري جــهــدهــا 
بالتعاون مع االتحاد اآلسيوي لكرة 
ــــقــــدم، وهـــــي جــــاهــــزة مــــن اآلن  ال

لتنظيم كأس العالم.

تـــــــــحـــــــــدث الـــــــــمـــــــــدرب 
األسترالي - اليوناني المولد 
بــوســتــيــكــوجــلــو،  انــــجــــي   -
مــــــــــــــــدرب يــــــوكــــــوهــــــامــــــا 
فقال:  الياباني،  مارينوس 
نــــعــــيــــش أجــــــــــــواء جــــديــــدة 
وتبقى  الـــقـــدم،  كـــرة  عــلــى 
األول،  المقام  في  السالمة 
وهــــــو مـــــا تــــحــــرص عــلــيــه 
المحلية  المنظمة  اللجنة 

منذ وصولنا قبل أيام.
وأضــــــــــــاف: بـــخـــصـــوص 
الــــمــــالعــــب فـــهـــي مــذهــلــة 
والـــتـــنـــظـــيـــم رائـــــــع لــلــغــايــة 

والـــبـــطـــولـــة بــمــثــابــة تــحــٍد 

لديه  بلد  في  للجميع  كبير 

خبرات كثيرة من الناحية 

يواجهون  وهــم  التنظيمية 

وباء كورونا بكل قوة.

وتــــابــــع بــوســتــيــكــوجــلــو: 
قطر ستنظم بطولة رائعة 
 ،٢٠٢٢ الـــعـــالـــم  كــــأس  فـــي 
وهي تخطط بنجاح - منذ 
فترة - الستضافة بطوالت 
كـــبـــرى وقـــــد نــجــحــت فــي 
ذلـــك بــامــتــيــاز، وفـــي هــذه 
من  العديد  هناك  البطولة 
والذين  الدوليين  الالعبين 
سيشاركون مع منتخباتهم 
في كأس العالم المقبلة في 
رائعة  فرصة  وهــي  قطر، 
للعالم  مهاراتهم  ليظهروا 
على هذه المالعب الرائعة.

استاد الجنوب من أروع المالعب بالعالم

مــورايس: مــنبهــر بمــا رأيــته

قـطــر تقـــوم بجــهــود جـبارة

بوستيكوجلو: قطر نجحت بامتياز

فـيتور: ســعداء بالتنظــيم 
واإلجـــراءات الـوقـــائـية

كوريكا: مـونديال قطــر 
ســيكون حدثًا اســتثنائيًا

تحدث البرتغالي فيتور بيريرا مدرب شنغهاي الصيني، وأكد 
على الجهد الكبير الذي تقوم به اللجنة المنظمة المحلية لدوري 
المتبعة  الــصــارمــة  الصحية  بـــاإلجـــراءات  مــشــيــًدا  آســيــا،  أبــطــال 
مواجهته  ويتوجب  عالمي  وبــاء  كورونا  وأضــاف:  البطولة.  في 
بمسؤولية كبيرة من خالل التزامنا بالتعليمات لحماية أنفسنا 
وما  القدم،  كرة  مع  العالم  في  الجديد  الواقع  وهو  واآلخرين، 
تقوم به اللجنة المنظمة في هذا الصدد أمر رائع، وسعيد للغاية 

بالتنظيم القطري في المباريات واإلجراءات الوقائية.

األمور  سيدني:  فريق  مــدرب  كوريكا  ستيف  األسترالي  قال 
فيما  للغاية  مميز  المتبع  الصحي  والنظام  يــرام  ما  على  تسير 
على  وهي  الصحي  والبروتوكول  االحترازية  باإلجراءات  يتعلق 
أعلى المستويات، ولدينا شعور رائع وسعداء للغاية بكل ما تقدمه 
قطر، وقد لعبنا على استاد الجنوب واستاد خليفة وهما مذهالن 

للغاية، وأعتقد أن مونديال قطر ٢٠٢٢ سيكون استثنائًيا.
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 :]  - الدوحة 

أعــــــلــــــن اتــــــــحــــــــاد كـــــرة 
الحكام  قائمة  عن  القدم 
 ،٢٠٢١ لــلــعــام  ــيــيــن  الــدول
حكام   ٧ القائمة  وضــمــت 
مــســاعــديــن  و٩  لـــلـــســـاحـــة 
حــكــام   ٦ إلــــى  بـــاإلضـــافـــة 
وجود  مع   (VAR) لتقنية 

الصاالت. لكرة  حكم 
حـــــــــــكـــــــــــام الــــــــســــــــاحــــــــة 
ـــيـــون هــــم: خــمــيــس  ـــدول ال
الـــــمـــــري وعـــبـــدالـــرحـــمـــن 
الــجــاســم وســـعـــود الــعــذبــة 
ــــــــــمــــــــــان فـــــــالحـــــــي  وســــــــــل
ومحمد  العذبة  وعبداهللا 
ـــهـــادي  ـــدال الـــشـــمـــري وعـــب

لرويلي. ا
وضـــــــــــمـــــــــــت قــــــائــــــمــــــة 
الـــمـــســـاعـــديـــن الـــدولـــيـــيـــن 
رمــــزان  وهـــــم:  حـــكـــام   ٩
الــنــعــيــمــي وطــالــب الــمــري 
وجــــــمــــــعــــــه الـــــبـــــورشـــــيـــــد 
وســــعــــود أحـــمـــد ويـــوســـف 
الشمري  وزاهي  الشمري 
عيد  وفيصل  عايد  وخالد 

الشمري. وماجد 
وضـــمـــت قــائــمــة حــكــام 
حــــكــــام   ٦  (VAR) الـــــــــ 
وهـــــــم: خـــمـــيـــس الــــمــــري 
وعـــبـــدالـــرحـــمـــن الــجــاســم 
وســعــود الــعــذبــة وســلــمــان 
فــالحــي وعــبــداهللا الــعــذبــة 
حين  في  المري،  وطالب 
يــوجــد حــكــم واحـــد دولــي 
ـــــكـــــرة الـــــــصـــــــاالت وهــــو  ل

العبداهللا. فيصل 

١٦ قطـــريًا فــي قائمـــة الحكـام الدوليين
تم اعتمادهم رسميًا بجانب حكم في كرة الصاالت

20212021

VAR

في إطار العالقات المتميزة بين البلدين

الدوحة - [:

بن  خليفة  بــن  حمد  الشيخ  ســعــادة  التقى 

أحــمــد آل ثــانــى رئــيــس اتــحــاد الــكــرة بمكتبه 

عدنان  سعادة  األربعاء  أمس   - البدع  ببرج   -

درجــــال وزيـــر الــشــبــاب والــريــاضــة الــعــراقــي 

ــــذي يــقــوم بـــزيـــارة لــدولــة قــطــر، وذلــك  وال

التنفيذي  الــمــديــر  الــوائــلــي  مــشــتــاق  بــحــضــور 

والمؤسسي  اإلستراتيجي  التطوير  لمكتب 

بـــاالتـــحـــاد. وتـــأتـــي هــــذه الــــزيــــارة فـــي إطـــار 

الـــعـــالقـــات الــمــتــمــيــزة الــتــي تــربــط االتــحــاد 

باألسرة الرياضية العراقية وامتداًدا لسنواٍت 

ــٍة ومــثــمــرٍة مـــن الــتــعــاون الـــرائـــع في  طــويــل

وفي  الصلة  ذات  الــمــشــروعــات  مــن  الــعــديــد 

األخوية  العالقات  من  الوطيدة  الروابط  ظل 

والــتــعــاون الــوثــيــق بــيــن األشــقــاء فــي كــل من 

البلدين.

ــــم خــــالل االســـتـــقـــبـــال الــتــبــاحــث حــول  وت

وتعزيز  المشترك  االهتمام  ذات  المواضيع 

تفعيلها  وأهمية  الجانبين  بين  التعاون  أطر 

القدم  كــرة  يخدم  بما  المقبلة،  الفترة  فــي 

ويوفر سبل االرتقاء بها في كل من البلدين 

الشقيقين.

رئيس اتحـــــاد الكرة يلتقـــــي
 وزيـــر الرياضـــة العــــراقــي

رئيس النادي يشكرهم على الدعم

الدوحة - [: 

قـــام يــوســف مــحــمــد الــجــابــر بــاإلنــابــة عن 

محالت  إدارة  مجلس  رئيس  الجابر  محمد 

لكرة  األول  الفريق  بتكريم  للساعات  الجابر 

الــقــدم بــالــنــادي األهــلــي مــســاء أمــس األربــعــاء 

عقب نهاية التدريب األخير للفريق استعداًدا 

لــمــواجــهــة الـــريـــان مــســاء الـــيـــوم فـــي الــجــولــة 

على  التكريم  هــذا  ويــأتــي  لــلــدوري.  السابعة 

خلفية نتائج الفريق الجيدة في دوري نجوم 

QNB وتواجده في المركز الثاني في جدول 
نقطة  وبــفــارق  نقطة   ١٥ بــرصــيــد  الــتــرتــيــب 
ستة  مـــرور  بعد  وذلـــك  المتصدر  الــســد  عــن 
أسابيع من عمر الدوري، ويأتي هذا التكريم 
والتي  الريان  أمام  اليوم  مواجهة  قبل  وذلك 
فيها  إيجابية  نتيجة  لتحقيق  الفريق  يسعى 
ومواصلة عروضه القوية في البطولة. ومن 
جــانــبــه قــــدم عـــبـــداهللا يـــوســـف الـــمـــال رئــيــس 
النادي الشكر إلى الجابر وذلك لدعمه فريق 
للفريق  متمنًيا  عامة،  بصفة  والنادي  الكرة 

التوفيق في لقاء اليوم أمام الريان.

الجابــر يُكــرم فــريق األهــلي

الدوحة ـ [: 

المستمر  والــتــعــاون  التنسيق  إطــار  فــي 

بين إدارة التطوير باتحاد الكرة واألندية 

إدارة  بمقر  عقد  الرياضية،  والمؤسسات 

بين  تنسيقي  اجتماع  أسباير  في  التطوير 

التطوير،  إدارة  مــديــر  الــــزراع  ثــانــي  فهد 

لنادي  الرياضي  المدير  الفضلي،  وفــؤاد 

التونسي. صـــادق  بــن  والــحــبــيــب  الــغــرافــة 

وصـــرح فهد ثــانــي الــــزراع، أنــه تــم خالل 

االجـــتـــمـــاع مــنــاقــشــة األمـــــــور الــمــتــعــلــقــة 

التدريبية  والــبــرامــج  الــريــاضــي  بالنشاط 

التطوير  إدارة  بين  التعاون  وآلية  وسبل 

ونادي الغرافة العريق لخدمة المنظومة 

وقــال  القطرية.  الــقــدم  وكـــرة  الرياضية 
فــهــد ثــانــي الـــــزراع، إن االجــتــمــاع تطرق 
إلـــى اإلجـــــراءات الــخــاصــة بــعــودة النشاط 
للبرامج  التنسيق  وآلية  مجدًدا،  الكروي 
قطاع  تفيد  قــد  التي  والتطويرية  الغنية 
كــرة الــقــدم بــنــادي الــغــرافــة.وأضــاف أن 

االجــتــمــاع خــطــوة جــيــدة لــتــعــزيــز تــبــادل 

وجـــهـــات الـــنـــظـــر، والـــمـــكـــاســـب والــعــمــل 

بــصــورة احــتــرافــيــة.الــجــديــر بــالــذكــر أن 

كبيرة  كروية  قاعدة  لديه  الغرافة  نادي 

أبرز  أحد  وهو  الصاعدين  الالعبين  من 

األندية في تطوير الالعبين على مستوى 

السنية. الفئات 

فهــد ثاني يجتمع بالمـدير الرياضي للغــرافــة
في إطار التنسيق والتعاون المستمر

الشرطــة يغــرد بصـدارة 
«دوري الطـائــرة»

متابعة - فريد عبدالباقي:

الــدوري  بطولة  في  المتتالية  انتصاراته  تحقيق  الشرطة  فريق  واصــل 

العام للكرة الطائرة «رجال» هذا الموسم، بعد أن حقق فوًزا غالًيا على 

و٢٥-  ٢٥-٢٠» نتائج  بواقع  رد  دون  أشــواط  ثالثة  بنتيجة  الشمال  فريق 

بصالة  أمس  مساء  الفريقين  جمع  الذي  اللقاء  خالل  وذلك  و٢٥-٢٣»   ١٩

رفع  الفوز  للدوري.وبهذا  السادسة  الجولة  مباريات  ضمن  الطائرة  اتحاد 

الشرطة رصيده ١٨ نقطة العالمة الكاملة، حيث وسع الفارق بينه وبين 

أقرب منافسيه فريق قطر إلى أربع نقاط، فيما تجمد رصيد الشمال عند 

نقطة واحدة في المركز األخير.وفي مباراة ثانية، حقق فريق الخور فوًزا 

مستحًقا على السد بنتيجة ثالثة أشواط دون رد بواقع نتائج «٢٥-١٥ و٢٥-

١٣ و٢٥-٢٠»، وبهذه النتيجة رفع الخور رصيده إلى ١٠ نقاط في المركز 

الخامس، بينما بقى السد في المركز التاسع وقبل األخير برصيد ٣ نقاط.

ومن المقرر أن تستكمل مباريات الدوري غًدا بإقامة مباراتين يلتقي في 

األولى الغرافة مع الوكرة في الـ ٤:٠٠ عصًرا، والثانية األهلي مع الريان في 

السادسة والنصف مساًء.

الدوحة - [: 

تنافًسا  الحويلة  كــأس  على  السباق  شهد 
كــبــيــًرا بــيــن الــجــيــاد الــمــشــاركــة فـــي الــشــوط 
األصيلة،  المهجنة  للخيل  الثامن  الرئيسي 
شوط مشروط، الدرجة ٢، لمسافة ١٩٠٠م، 
برنامج  فــي  الـــ ١٣  السباق  ختام  فــي  وذلــك 
الــمــوســم الــحــالــي الـــذي أقــيــم أمــس األربــعــاء 
السباق  بنادي  الرملي  الــريــان  مضمار  على 
والفروسية ولم تحسم نتيجة الشوط سوى 
الــجــواد  انطلق  عندما  األخــيــرة  اللحظة  فــي 
«دانــــيــــان» مــلــك زاخـــــر ريــســيــنــغ ليخطف 
الـــصـــدارة مــن الــجــواد تــوبــســى تــيــرفــي ملك 
ثاني  آل  جاسم  بــن  حمد  بــن  فيصل  الشيخ 
بفارق ربع طول مع المدرب زهير محسن 
قام  السباق  وعقب  توماس.  رونــن  والخيال 

عبداهللا الكبيسي مدير إدارة السباقات بنادي 
السباق والفروسية بتتويج الفائزين.

وبخالف الشوط الثامن والرئيسي للسباق 
أقيمت ٧ أشواط أخرى، ففي الشوط األول 
للخيل العربية األصيلة إنتاج محلي المبتدئة 

حصلت  ١١٠٠م،  لمسافة  بسباق  والــفــائــزة 
المهرة «لمى» ملك عبدالعزيز حمد عتيق 

المري على المركز األول.
أمـــــا فــــي الــــشــــوط الـــثـــانـــي فـــكـــان الـــجـــواد 
وملكيته  بريطانيا،  مــن  الــقــادم  «هويتب» 

تعود إلي شعيل بن خليفة الكواري على موعد 
مع الفوز بالمركز األول.

وفـــي الــشــوط الــثــالــث اســتــطــاعــت الــفــرس 
الفوز  السكب  مربط  وإنتاج  ملك  «مــزون» 

بصدارة الشوط بفارق طول وربع.
المهرة  فـــازت  الــرابــع  لــلــشــوط  وبالنسبة 
«غــولــد فــلــيــس» مــلــك نــاصــر سعيد محمد 
العيدة بالمركز األول.وفــي الشوط الخامس 
حــصــل عــلــى الــمــركــز األول الـــجـــواد «هـــداج 
دخـــــــان» مــلــك مــنــصــور بــــن مــســفــر حمد 

الشهواني الهاجري.
وفـــاز بالشوط الــســادس الــجــواد «رومـــان 

ميلودي».
وشــهــد الــشــوط الــســابــع الــفــوز الــثــانــي على 
التوالي لمربط إنجاز بالمركز األول بعد فوز 

الجواد «لخريب» بقمة الشوط.

الجــواد «دانيـــان» يخطف كــــأس الحويــلة
عبداهللا الكبيسي يتوج الفائزين في ختام السباق
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صــراع النقــاط الثــالث يشبك السيليـة بالوكراوية 
QNB اليوم في افتتاح الجولة السابعة لدوري نجوم 

الغراوي:  صابر   - متابعة 

ضيًفا  الوكرة  فريق  يحل   

ملعب  في  السيلية  على  ثقيًال 

حـــمـــد بـــن خــلــيــفــة بـــالـــنـــادي 

األهـــلـــي بـــدايـــة مـــن الــســاعــة 

ــــنــــصــــف مــن  الــــخــــامــــســــة وال

جديد  صراع  مع  اليوم  مساء 

نقاط  جميع  حصد  أجل  من 

كل  من  بحثًا  الُمواجهة  هذه 

وضعيته  تحسين  عن  فريق 

الــدوري.  ترتيب  جــدول  في 

بها  يقص  التي  المباراة  هذه 

الــفــريــقــان شــريــط مــبــاريــات 

بطولة  مــن  السابعة  الــجــولــة 

تتوافر   ،QNB نجوم  دوري 

الحماس  ُمقومات  كــل  فيها 

فقط  ليس  والندية  واإلثــارة 

بـــســـبـــب دخـــــــول مـــنـــافـــســـات 

ــــدوري مــراحــلــهــا الــجــادة،  ال

الوضعية  بسبب  أيًضا  ولكن 

الـــُمـــتـــقـــاربـــة لــلــفــريــقــيــن فــي 

جــــــدول الـــتـــرتـــيـــب.ويـــدخـــل 

األرض  صــــاحــــب  الـــســـيـــلـــيـــة 

 ٨ جعبته  وفي  المباراة  هذه 

من  الفوز  من  جمعها  نقاط 

مثلهما  في  والتعادل  لقاءين 

أيًضا،  مثلهما  في  والخسارة 

وبـــالـــتـــالـــي يـــحـــتـــل الـــمـــركـــز 

فيحتل  الوكرة  أما  السادس، 

 ٧ الـــمـــركـــز الـــســـابـــع بــرصــيــد 

نــــقــــاط جـــمـــعـــهـــا مــــن الـــفـــوز 

فـــي لـــقـــاءيـــن والـــتـــعـــادل فــي 

لـــقـــاء واحــــد والـــخـــســـارة فــي 

٣ ُمــواجــهــات دفــعــة واحـــدة. 

كـــان  ــــعــــادل  ــــت ال أن  ورغـــــــم 

ُمواجهتين  آخر  في  حاضًرا 

رســمــيــتــيــن بــيــن الــفــريــقــيــن 

من  الــثــانــي  القسم  فــي  ســواء 

الــمــوســم الــمــاضــي بــالــدوري 

ثالثة  قبل  أو  أهداف،  بدون 

أسابيع فقط في بطولة كأس 

لــكــل  بـــهـــدفـــيـــن   Ooredoo

سّجل  السيلية  أن  إال  فريق، 

ــا عــلــى الـــوكـــرة  تـــفـــوًقـــا نــســبــًي

فـــي آخــــر عـــشـــر ُمـــواجـــهـــات 

جــمــعــت بــيــن الــفــريــقــيــن في 

بـــطـــولـــة الــــــــــدوري. وخــــالل 

هـــــذه الــــُمــــواجــــهــــات الــعــشــر 

األخـــيـــرة لــهــمــا فــي الـــدوري 

فــــــاز الـــســـيـــلـــيـــة فـــــي خــمــس 

الوكرة  فوز  مقابل  مباريات 

بينما  ُمــواجــهــات،  ثــالث  فــي 

على  نــفــســه  الــتــعــادل  فـــرض 

لـــــقـــــاءيـــــن فـــــقـــــط. ويـــمـــلـــك 

كـــل مــــدرب ســــواء الــتــونــســي 

ــــســــي مـــع  ســـــامـــــي الــــطــــرابــــل

اإلســبــانــي  أو  السيلية  فــريــق 

مـــــاركـــــيـــــز لــــوبــــيــــز مــــــدرب 

األسماء  من  العديد  الوكرة 

الفارق  صناعة  على  القادرة 

ــــادة فـــريـــقـــه لــتــحــقــيــق  وقــــي

حيث  اللقاء،  هذا  في  الفوز 

يـــضـــم الـــســـيـــلـــيـــة عــــــدًدا مــن 

الـــالعـــبـــيـــن الــُمــخــضــرمــيــن.  

وتــكــمــن أهــمــيــة نــقــاط هــذه 

ـــنـــســـبـــة لــكــل  ـــال ـــــمـــــبـــــاراة ب ل ا

ــــهــــا ســتــقــفــز  فــــريــــق فـــــي أن

في  جــيــدة  قــفــزة  بــصــاحــبــهــا 

يجد  فقد  الترتيب،  جــدول 

الــســيــلــيــة نــفــســه قـــد اقــتــحــم 

ــبــار  الـــمـــربـــع الـــذهـــبـــي بــاعــت

ـــــه يـــفـــصـــلـــه عــــن صـــاحـــب  أن

لــــرابــــع نــقــطــتــيــن  ـــمـــركـــز ا ال

نــقــاط  أن  حــيــن  فــي  فــقــط، 

الــمــبــاراة قــد تــســاعــد الــمــوج 

االقــــــتــــــراب  عــــلــــى  األزرق 

خــطــوة كــبــيــرة مــن الــمــربــع 

ُمــقــابــل االبـــتـــعـــاد أكــثــر عــن 

خاصة  الُمتأخرة،  المراكز 

عــن  حـــالـــًيـــا  يــفــصــلــه  ال  أنــــه 

لــــمــــركــــز األخـــيـــر  صــــاحــــب ا

فقط. نقاط   ٣ سوى 

الطرابلسي مدرب السيلية:

السيلية  مدرب  الطرابلسي  سامي  أكد   
لمباراة  االستعداد  خــالل  رّكــز  فريقه  أن 
اليوم  مساء  الفريقين  تجمع  التي  الوكرة 

على االستشفاء إلزالة اإلجهاد.
قبل  الصحفي  الــمــؤتــمــر  خـــالل  وقـــال   
هــــذه الـــُمـــواجـــهـــة: شــعــرنــا أن الــالعــبــيــن 
يحتاجون لالستشفاء ألننا نلعب كل ثالثة 
البدني  اإلرهـــاق  من  بنوع  وشعرنا  أيــام، 
الخور  أمــام  األخيرة  المباراة  في  خاصة 

التي انتهت بالتعادل السلبي.
التي  النقاط  لتدارك  سنسعى  وأضاف: 
الفوز  طريق  عــن  الــخــور  أمــام  خسرناها 
أمــام  سنلعب  أننا  وأعـــرف  الــوكــرة،  على 
ليست  وُمواجهته  جيًدا،  أداًء  يؤدي  فريق 
ســهــلــة عــلــى اإلطــــــالق. وعـــن تــبــايــن أداء 
السيلية أمام الخور، قال: ال شك أن األداء 
تأثر بسبب اإلجهاد البدني، ولم ندخل في 
األول،  الشوط  خــالل  ينبغي  كما  المباراة 
اللقاء  في  دخلنا  بالخطر  شعرنا  وعندما 

ولكن ليس بنفس المستوى المطلوب. 
وقال: ننتظر أن تكون هناك ردة فعل 
أن  وأعرف  الوكرة،  أمام  وإيجابية  قوية 
تكون  أن  وأتمنى  سهلة،  ليست  المباراة 
الُمهاجمين  مــن  قــويــة  فــعــل  ردة  هــنــاك 
خــاصــة ألنــنــا أهــدرنــا فــرًصــا ال مــبــرر لها 

أمام الخور. 

 نبحث عــن ردة فعــل قويــة

ماركيز مدرب الوكرة:

 تحدث ماركيز لوبيز، مدرب الوكرة، 
السيلية  لُمواجهة  فريقه  تجهيزات  عــن 
قائًال: لم يكن أمامنا سوى ٤ أيام فقط، 
من بينها يومان فقط لإلعداد والتحضير 
لـــلـــمـــبـــاراة، وهـــــذه الـــُمـــعـــانـــاة تــظــهــر في 
للعب  األفــضــل  وســأخــتــار  الــفــرق،  جميع 

والُمشاركة أمام السيلية.
بالطبع،  صعبة  مــبــاراة  إنها  وأضـــاف:   
جيًدا  كــان  األســبــوع  هــذا  أن  أعتقد  ولكن 
بالنسبة لنا، ألنه مر بدون إصابات ألول 

مرة هذا الموسم.
 وحـــول رأيـــه فــي فــريــق السيلية قــال: 
ويملك  جـــًدا  جيد  فــريــق  هــو  لــي  بالنسبة 
ــا مــمــيــًزا يــقــدم للفريق كــل مــا في  مــدربً
الفرق  أقوى  من  أنه  وأعتقد  استطاعته، 
بعد الغرافة والسد والدحيل، وبالنسبة لي 
فريق السيلية يعمل بشكل جيد جًدا سواء 

الفريق أو المدرب.
 وعـــن غــيــاب بــعــض الــالعــبــيــن بسبب 
اإلصــــابــــات قــــال لـــوبـــيـــز: خـــســـرت أكــثــر 
وهو  اإلصــابــة،  بسبب  العبين  ثــالثــة  مــن 
أمـــر لــيــس ســهــًال خــاصــة العــبــيــن بحجم 
إيسايس وأحمد معين، وكان من الصعب 

ــــدًال مــنــهــم يــلــعــبــون في  وضــــع العــبــيــن ب

غــيــر هـــذه الــمــراكــز الــتــي اعـــتـــادوا عليها 

هو  هذا  ولكن  اللعب،  خبرة  يملكون  وال 

على  أبكي  ال  ولكنني  الــعــام،  هــذا  الــحــال 

في  الفوز  بالطبع  ولكن  الالعبين  خسارة 

تخسر  عندما  صعبًا  سيكون  الــمــبــاريــات 

العبين كباًرا، وبالرغم من شفاء بعضهم 

إال أنه من الصعب الدفع بهم في المباراة 

المقبلة. 

السيلية مــن أقــوى فــرق الدوري 

ً

الترتيبنقاطاهداف      هزيمةتعادلفوزلعبالفريق

صافيعليهله

٨٦    ٦٢٢٢٦٥١ السيلية

٧٧     ٦٢١٣٦٦٠ الوكرة

  ترتيب السيلية والوكرة قبل الجولة السابعة

علي مــال اهللا: نسعــــى
 لتعويض الخسارة األخيرة

أحمد حمودان: نــــدرك
 أهميــــة النقـــاط الثــــالث

 قال علي مال اهللا، العب الوكرة: لم نقّدم األداء الُمتوقع الذي كان مطلوبًا 
منا في المباراة الماضية أمام نادي قطر، والوقت قصير لالستعداد لُمواجهة 
السيلية ولكن المدرب بذل قصارى جهده لتجهيز الفريق والالعبين، وأعد 
الخطة المناسبة. وأضاف: ُمواجهة السيلية ليست سهلة على اإلطالق، فهو 
لهذه  جاهزون  نحن  نفسه  الوقت  في  ولكن  اإلمكانات،  كافة  يمتلك  فريق 

الُمواجهة، ونسعى لتعويض الخسارة التي لحقت بنا في األسبوع الماضي.

تحدث أحمد حمودان العب فريق السيلية قائًال: أجواء الفريق كانت جدية 
للغاية من أجل االستعداد لُمواجهة الوكرة، وكلنا نعمل لها ألف حساب والبد 
للنقاط  ألهمية  وذلــك  وبدنًيا  فنًيا  جاهزين  نكون  أن  ونتمنى  الــفــوز،  من 
التي  الوحيدة  الخور  مباراة  قال:  للفرص،  الُمهاجمين  إضاعة  وعن  الثالث. 
لم نصل فيها للشباك بالرغم من أننا هاجمنا كثيًرا وصنعنا فرًصا، ولكن 

لم نوفق، ونتمنى أن نكون أفضل أمام الوكرة. 

قطـــر والعــــربي في لقـــاء بـ ٦ نقـــاط
 الفريقان يسعيان لتحقيق الفوز لالبتعاد عن منطقة الخطر 

الدوحة - [: 

 يلتقي فريق قطر مع العربي مساء 
اليوم في إطار مباريات األسبوع السابع 
المباراة  وتــقــام   ، الـــدوري  بطولة  مــن 
بقلعة  حــمــد  بـــن  ســحــيــم  مــلــعــب  عــلــى 
مساًء. الــــ٧:٤٥  الساعة  بالدفنة  الملك 
مــبــاراة الــيــوم بــيــن الــفــريــقــيــن تــســاوي 
الــفــريــقــيــن  بــيــن  الـــفـــارق  ألن  نــقــاط   ٦
ــفــائــز ســـوف يُــوقــف  نــقــطــة واحــــدة وال
اآلخــــــر ويـــتـــقـــدم فــــي الــــجــــدول ومـــن 
أهمية  المباراة  تكتسب  الُمنطلق  هــذا 
قــصــوى عــنــد العــبــي الــفــريــقــيــن وكــل 
فـــريـــق يــطــمــح وبــــشــــدة فــــي نــقــاطــهــا 
والفوز بها، ويتوقع أن تكون الُمواجهة 
فريقين  بين  ساخنة  معركة  بمثابة 
فـــي الــنــقــاط  إال  ال يُــفــّكــر  مــنــهــمــا  كـــل 
في  وضعيته  تحسين  أجل  من  الثالث 

جدول الترتيب. قطر نجح في الجولة 

فريق  على  الفوز  تحقيق  في  الماضية 

وهو  السادسة  للنقطة  ووصــل  الوكرة 

يريد أن يُحقق االنتصار في لقاء اليوم 

ينتقل  وبالتالي  التاسعة  للنقطة  ويصل 

الترتيب.   جـــدول  فــي  آخــر  مــكــان  إلــى 

الماضية  الــجــولــة  فــي  خــســر  والــعــربــي 

مــــن الــــســــد بـــربـــاعـــيـــة مـــقـــابـــل هـــدف 

وثــبــت عــنــد الــنــقــاط الــخــمــس وتــراجــع 

الترتيب  جـــدول  فــي  الــعــاشــر  للمركز 

وال بــديــل أمــامــه غير الــفــوز مــن أجل 

تــعــديــل وضــعــيــتــه فــي الـــجـــدول. ومــن 

الخيار  هو  الفوز  يُصبح  المنطلق  هــذا 

المثالي للفريقين، ولكن كل شيء في 

شيء.  أي  حــدوث  ويمكن  وارد  اللقاء 

يعتمد فريق قطر بقيادة مدربه يونس 

قام  التي  الجديدة  الصفقات  على  علي 

من  ســواء  تشكيلته  إلــى  بضمها  الملك 

الــُمــحــتــرفــيــن والــالعــبــيــن الــُمــواطــنــيــن، 

في  يـــكـــونـــوا  أن  الـــقـــطـــراويـــة  ويــطــمــح 

والذي  الهبوط  صــراع  عن  بعيد  مكان 

هّدد الفريق بقوة في الموسم الماضي. 

فتحي  وأحــمــد  أبوبكر  ياسر  وسيعود 

سوريا  وسيباستيان  غونارسون  وارون 

يُمثلون  وهم  األنصاري  عبدالعزيز  مع 

ُمواجهة  فــي  لــألحــالم  الــضــاربــة  الــقــوة 

اليوم المهمة جًدا للفريقين. 

الترتيبنقاطاهدافهزيمة تعادلفوزلعبالفريق

صافي عليهله

٦٨    -٦٢٠٤٥٧٢ قطر  

١٠ ٥    -٦١٢٣٨١٣٥ العربي

 ترتيب قطر والعربي قبل الجولة السابعة 

 يونس علي مدرب قطر:

 أكـــــد يـــونـــس عـــلـــي مــــــدرب قـــطـــر عــلــى 
جــاهــزيــة الــمــلــك لــُمــتــابــعــة مـــشـــواره ضمن 
ُمواجهات الجولة السابعة لمنافسات دوري 
نــجــوم قــطــر. وقـــــال: ال شـــك أن ُمــواجــهــة 
فريق  أنـــه  الســيــمــا  صعبة  ســتــكــون  الــعــربــي 
متميزة  مجموعة  ويمتلك  وُمــنــظــم  جيد 
من الالعبين، وأيًضا خبرة المباريات وفي 
رأيي أن نتيجة العربي في المباراة السابقة 

ال تعني أنه بمستوى سيئ.
فـــوز  بــتــحــقــيــق  فـــكـــرنـــا  إذا  وأضـــــــــاف:   
اإليجابية  النقاط  استغالل  من  البــد  جديد 
وتعزيزها، كما ينبغي علينا نسيان المباراة 
تحقيق  نحو  والتركيز  ونتيجتها،  السابقة 
اإليجابية  بالحاالت  واالحتفال  جديد  فــوز 

واالنطالق منها نحو األفضل.
 وأضـــــاف يــونــس عــلــي قـــائـــًال: الــالعــبــون 
عــازمــون عــلــى تحقيق الــفــوز فــي الــمــبــاراة 

االهتمام  نمنحها  أن  يجب  الــتــي  الــقــادمــة 
أشــيــد  أن  ويـــجـــب  الـــمـــطـــلـــوب  والـــتـــركـــيـــز 
كريمي  عــلــي  خــصــوًصــا  الــجــمــيــع،  بمستوى 
ممتاًزا  أداؤهما  كان  حيث  باليلي  ويوسف 
جــًدا، ويــوًمــا بعد آخــر يــزداد تطور الفريق 

وانسجام كافة عناصره. 

 جــاهــــزون لتحـــدي العــربـي
هالجريمسون مدرب العربي:

هالجريمسون،  هيمير  اآليسلندي  أكــد 
مــــــدرب الـــعـــربـــي عـــلـــى اســـتـــعـــداد فــريــقــه 

لُمواجهة نادي قطر مساء اليوم.
الصحفي:  المؤتمر  خالل  هيمير  وقال   
نــــادي قــطــر فــريــق جــيــد وُمــنــظــم، ولــديــه 
العام  المرخية  نــادي  مع  كــان  جيد  مــدرب 
الالعبين  بــاســتــقــطــاب  قـــام  كــمــا  الــمــاضــي، 
الــمــنــاســبــيــن ألســــلــــوب لـــعـــبـــه، خـــاصـــة أن 
األهداف  كثيرة  ليست  الفريقين  ُمواجهات 
لذا  كــثــيــرة،  ــا  أهــداًف شباكهم  تستقبل  ولــم 
خصًما  وسيكون  وتكتيكي  قوي  فريق  فهو 

صعبًا.
 وعن تأثير خسارة السد على أداء الفريق 
أمــام  الــخــســارة  أن  أعتقد  ال  هيمير:  قــال 
الفريق.  على  كبير  تأثير  لها  سيكون  السد 
أفضل  السد  ويُعد  جيًدا  أداًء  االعــبــون  قــّدم 
خاصة  الحالي،  الوقت  في  آسيا  في  فريق 

أننا نفتقد لالعبين أساسيين في الفريق.
نحن  بالطبع  لكن  قائًال:  حديثه  واختتم 
في موقف نحتاج فيه إلى نقاط، وعلينا أن 
نفعل كل شيء للحصول على أكبر عدد من 
النقاط لكننا نعلم قوة نادي قطر وصعوبة 

المباراة بالنسبة لنا.

 نحن في أشد الحاجة للنقاط 
عـــلي كريمـــي: كــل 
مبـــاراة هــي نهـــائي 

إبراهيم كال: نأمل العودة لالنتصارات

صفوف  ضمن  بــوجــوده  ســعــادتــه  عــن  كريمي  علي  أعـــرب   
التي  المباريات  في  للفريق  اإلضافة  يُعطي  أن  متمنًيا  الملك، 
الالعبين  زمالئي  مع  الجماعي  العمل  خالل  من  فيها  يُشارك 

والتعاون مع الجهاز الفني للفريق.
القتال  منا  يحتاج  نهائي  هي  مــبــاراة  كل  أن  أرى  وأضـــاف: 
من  عـــدد  سبقني  كــريــمــي:  وقــــال  إيــجــابــيــة.  نتيجة  لتحقيق 
الالعبين اإليرانيين الكبار ومن جنسيات أخرى أيًضا في تمثيل 
نادي قطر أمثال علي كريمي وهذا يدفعني نحو تحقيق بصمة 
إيجابية تكمل الصورة الجيدة الموجودة في هذا الفريق العريق. 

 قال إبراهيم كال، العب العربي: إن مواجهة قطر مهمة لنا 
من أجل العودة للطريق الصحيح في الدوري.  وقال كال: سعيد 
بالفرصة التي حصلت عليها مع الفريق وأحاول جاهًدا التمسك 
والجماهير.  الــمــدرب  ظــن  ُحــســن  عند  أكـــون  أن  وأتــمــنــى  بها 
وتابع: بالتأكيد هناك ضغوط علينا من الفوز والعودة للطريق 
العودة  ونستطيع  البداية  في  الــدوري  زال  ما  ولكن  الصحيح، 

وتحقيق الفوز وأتمناه في لقاء قطر الُمقبل رغم صعوبته. 

األهــــــلي والريـــان فـــي أصعــــب امتحـــــان 
 النقاط الثالث هدف الفريقين في مباراتهما الُمرتقبة الليلة 

 إيفانيلدو رودريجيز: 
ُمواجهة صعبة 

يوهان بولي: نسير 
خطوة خطوة 

قال إيفانيلدو رودريجيز، حارس مرمى األهلي 
أن ُمواجهة الريان لن تكون سهلة وأنهم كالعبين 
يُركزون على أن يكون الفريق جاهًزا للظهور بشكل 
جيد وُمواصلة التقدم. وأضاف الحارس األهالوي 
في المؤتمر الصحفي قبل المباراة أن الريان يضم 
في صفوفه العبين على مستوى عال ولكنهم في 
قام  وُمتواصل  جاد  بعمل  للمباراة  استعدوا  األهلي 
الترتيبات  مــن  الكثير  بوضع  الــمــدرب  خالله  مــن 
كامل  في  األهلي  أن  مــؤكــًدا  الفريق،  تحضير  في 
في  كواحد  أنه  الالعب  وأضاف  للمباراة.  جاهزيته 
يُشيدون  الُمحللين  أن  يسمع  عندما  يفخر  الفريق 
بدفاع األهلي في الدوري، وأن الجميع في األهلي 
يعمل بــكــل جــد وكـــل الــالعــبــيــن يـُــركـــزون عــلــى أن 

يكون األهلي في أفضل وضعية في الدوري.

 قــال «يــوهــان بولي» العــب الــريــان: إن الفريق 
استعد  التي  الدرجة  بنفس  األهلي  لُمواجهة  استعد 
الالعبين  وأن  الماضية،  الخريطيات  لمباراة  بها 
التي  نــقــاط  بــالــثــالث  الــفــوز  تحقيق  عــلــى  عــازمــون 

يحتاج إليها الفريق في هذا التوقيت.
وأشار إلى أن الريان يسير خطوة خطوة، مؤكًدا 

صعوبة الُمواجهة التي ستجمع بين الفريقين.
وأضـــــــــاف: يـــاســـيـــن إبـــراهـــيـــمـــي العـــــب كــبــيــر، 
نثق  أن  ويجب  جيد،  فريق  ولكننا  مؤثر،  وغيابه 
فــي أنــفــســنــا، ونــلــعــب مــن أجـــل تحقيق االنــتــصــار. 
مني،  الجماهير  تتمناه  ما  أعلم  قائًال:  واستطرد 
الفريق  ُمساعدة  أجــل  من  عندي  ما  كل  وســأقــّدم 
لقب  على  للُمنافسة  وبالنسبة  أهدافه،  تحقيق  في 

الهّداف، لماذا ال؟.

أجيري مدرب الريان: نيبويشا مدرب األهلي:

األهلي  مــدرب  يوفوفيتش  نيبويشا  أكــد   
ــواجــهــة الــريــان  ــُم عــلــى جــاهــزيــة فــريــقــه ل
كثيًرا  الريان  نحترم  نيبويشا:  وقال  اليوم. 
عــالــيــة  أداء  جـــــودة  ــفــريــق  ــل ل أن  ونـــعـــرف 
والعـــبـــيـــن مـــمـــيـــزيـــن، ولـــكـــن فـــي األهـــلـــي 
استغالله  على  سيعمل  الالعبين  بين  تفاهم 

المباراة  في  الفوز  له  يُحقق  الــذي  بالشكل 
ويـــــواصـــــل بــــه مـــســـيـــرة االنـــــتـــــصـــــارات فــي 
الــــدوري.  وأضــــاف: مــن الــجــيــد أن يدخل 
األهــلــي الــمــبــاراة وهــو قـــادم مــن انــتــصــار.. 
الناحية  من  جيد  أداء  تقديم  على  ونركز 

والهجومية.  الدفاعية 

 أكـــد األوروجـــويـــانـــي ديــيــجــو أجــيــري 
مــــدرب الـــريـــان عــلــى صــعــوبــة مــواجــهــة 
األهلي. ُمعتبًرا أن اللقاء يُساوي ٦ نقاط 
الثاني  المركز  في  األهلي  لوجود  نظًرا 
الريان  وأضـــاف:  الترتيب.  جــدول  مــن 
أجل  مــن  كنهائي  الــمــبــاراة  يلعب  ســوف 

ـــفـــوز، واالقــــتــــراب أكــثــر من  تــحــقــيــق ال
الصدارة، وفي حال الفوز بهذه المباراة 
سيكون الوضع جيًدا، وفي حال الخسارة 
هذه  أهمية  نعلم  لذلك  سيئًا،  سيكون 
على  الــمــنــافــســة  أردنـــــا  وإذا  ـــمـــبـــاراة،  ال

الدوري علينا تحقيق االنتصار. 

مباراة اليوم مهمة جًدا لنا  نعرف مصدر قوة الريان وجاهزون له

الترتيبنقاطاهداف  هزيمة تعادلفوزلعبالفريق

صافيعليهله

١٥٢     ٦٥٠١١٠٨٢ األهلي 

١٠٤     ٦٣١٢٨٥٣ الريان 

 ترتيب األهلي والريان قبل الجولة السابعة 
متابعة - رجائي فتحي: 

 يــســتــضــيــف مـــلـــعـــب حــمــد 

بـــن خــلــيــفــة بـــالـــنـــادي األهــلــي 

ــعــيــار الــثــقــيــل  ُمـــواجـــهـــة مـــن ال

تــجــمــع بــيــن األهـــلـــي والـــريـــان 

 ٧:٤٥ الساعة  الــمــبــاراة  وتــقــام 

مــن مــســاء الــيــوم فــي الــجــولــة 

السابعة للدوري.

أهمية  تمثل  الــيــوم  مــبــاراة 

كــبــيــرة عــنــد الــفــريــقــيــن حيث 

الـــمـــركـــز  يـــحـــتـــل  ــــي  األهــــل أن 

الــثــانــي فـــي جـــــدول الــتــرتــيــب 

خــلــف  ـــقـــطـــة  ن  ١٥ بــــرصــــيــــد 

وبفارق  الُمتصدر  السد  فريق 

يُحقق  أن  اليوم  ويهمه  نقطة 

الوصافة  فــي  للبقاء  االنتصار 

وأن  للقمة  االرتـــقـــاء  ربــمــا  أو 

ــافــســة  ــن ــُم يـــكـــون فــــي قـــلـــب ال

واالســــتــــمــــرار فـــي الــمــقــدمــة. 

الرابع  المركز  يحتل  والــريــان 

برصيد  الــتــرتــيــب  جـــدول  فــي 

لقاء  فــي  يهمه  ومــا  نقاط   ١٠

الــفــوز  يُــحــقــق  أن  هـــو  الـــيـــوم 

أو  الذهبي  المربع  فــي  للبقاء 

ربــمــا االرتـــقـــاء لــمــركــز أفضل 

مـــن الــــرابــــع ولـــكـــن الــخــســارة 

تهّدد وضعه بين الكبار. 

 ومن خالل هذه الُمعطيات 

ــــى أن  ــــأكــــيــــد عــــل ــــت يــــمــــكــــن ال

غاية  ستكون  اليوم  الُمواجهة 

الفريقين  بــيــن  الــصــعــوبــة  فــي 

الــنــقــاط  عــلــى  الــحــصــول  وأن 

الثالث فيها هدف إستراتيجي 

من  قــوة  وبــكــل  يسعيان  لهما 

أجل الوصول إليه.

من  الــفــنــي  الصعيد  وعــلــى   

لفريق  الصعب إعطاء أفضلية 

عــلــى حــســاب اآلخـــر فــي هــذه 

الـــمـــبـــاراة الــمــهــمــة حـــيـــث أن 

الكفة ُمتساوية بينهما ويمكن 

ألي منهما أن يُحقق الفوز في 

اللقاء نظُرا لما يضم كل فريق 

من العبين على مستوى عال 

يُمكنهم أن يصنعوا الفارق في 

الصعبة  المباريات  هــذه  مثل 

والـــمـــهـــمـــة. ويـــعـــتـــمـــد فــريــق 

على  نيبوشا  ومــدربــه  األهــلــي 

الالعبين  من  ثابتة  مجموعة 

يُشاركون معه في المباريات، 

األمـــــر الـــــذي أعـــطـــى الــفــريــق 

ويمثل  الــمــطــلــوب.  االنــســجــام 

كبيرة  أهمية  الالعبون  هؤالء 

في تشكيلة العميد التي يعتمد 

عــلــيــهــا الــــمــــدرب نــيــبــوشــا في 

المباريات.

 وفي المقابل يمتلك فريق 

ـــان الــعــديــد مـــن الــنــجــوم  ـــري ال

الــريــان  ويعيش  الُمتميزين.. 

حــالــة مـــن االســـتـــقـــرار الــفــنــي 
مــــن الـــمـــوســـم الـــمـــاضـــي مــع 
الـــمـــدرب الــُمــســتــقــيــل أجــيــري 
ــحــقــق  يُ ألن  ــــوم  ــــي ال ويـــســـعـــى 
ـــصـــار والـــــذهـــــاب صـــوب  ـــت االن
المقدمة ُمستغًال تعثر أي من 

الُمنافسين.
أن  الـــــمـــــنـــــتـــــظـــــر  ومـــــــــــن   
الــحــارس  عــلــى  الــريــان  يعتمد 
فـــهـــد يــــونــــس ومـــحـــمـــد عـــالء 
ومــــيــــركــــادو وشــــجــــاع خــلــيــل 
وفرانك  جمعة  ومحمد  زادة 
كـــوم وعــبــدالــرحــمــن الــكــربــي 
ـــــحـــــرازي  وعــــبــــدالــــرحــــمــــن ال
يمثلون  وهـــم  بــولــي  ويــوهــان 

القوة الضاربة للفريق. 
والــمــبــاراة لــن تــكــون سهلة 
ويــمــكــن  الــفــريــقــيــن  مـــن  ألي 

ألي منهما الفوز. 
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اكتمــال االستعدادات لتصفيات السـلة اآلسيـوية 
الدوحة تضع اللمسات األخيرة بعد وصول المنتخبات المشاركة

ـــة ـــصـــحـــي ال الــــفــــقــــاعــــة  فــــــي  والــــجــــمــــيــــع  كـــــــورونـــــــا  ـــــروس  ـــــي ـــــف ب ســــــوريــــــا  ــــة  بــــعــــث مــــــن   ٣ إصــــــابــــــة 
متابعة - رجائي فتحي: 

جاهزيتها  الــدوحــة  أكملت 
الســــــتــــــضــــــافــــــة مــــــبــــــاريــــــات 
ـــــمـــــجـــــمـــــوعـــــة الــــخــــامــــســــة  ال
لنهائيات  المؤهلة  للتصفيات 
ـــا الــمــقــبــلــة والـــتـــي  كـــــأس آســـي
تــضــم مــنــتــخــبــنــا الـــوطـــنـــي مع 
والــســعــوديــة  إيــــران  منتخبات 
من  جولتان  وتُلعب  وســوريــا، 
هــــذه الــمــجــمــوعــة يـــومـــي ٢٨ 
حيث  الــجــاري،  نوفمبر  و٣٠ 
يلعب العنابي فيهما مع سوريا 
مع  وإيـــران  السعودية،  مع  ثم 
السعودية ثم مع سوريا، وتقام 
نادي  بصالة  األربــع  المباريات 

الغرافة.
وشـــهـــد يــــوم أمــــس وصـــول 
الـــمـــنـــتـــخـــب الـــــســـــعـــــودي إلــــى 
الــــدوحــــة كـــآخـــر الــمــنــتــخــبــات 
الـــتـــي وصـــلـــت إلــــى الـــدوحـــة، 
حــيــث ســبــقــه مــنــتــخــبــا إيــــران 
وســـوريـــا وذلــــك لــلــدخــول في 
«الــفــقــاعــة الــصــحــيــة» انــتــظــاًرا 
النــــطــــالق الـــمـــبـــاريـــات يــومــي 
الــســبــت واالثـــنـــيـــن الــمــقــبــلــيــن 
وهـــي مــواجــهــات مــهــمــة جــًدا 

في مشوار التصفيات.
وشـــــهـــــد وصـــــــــول الـــفـــريـــق 
خــضــوعــهــم لــلــفــحــص الــطــبــي 
بـــمـــطـــار حـــمـــد الـــــدولـــــي قــبــل 
المغلق  المعسكر  في  الــدخــول 
بــالــفــنــادق مـــن أجــــل الــكــشــف 
عــن فــيــروس كـــورونـــا ومــدى 

سالمة الالعبين.
وأثــبــتــت الــكــشــوفــات إصــابــة 
٣ مــن أعــضــاء الــوفــد الــســوري 
وهما  العــبــان  منهم  بكورونا 
شعبان  وأنـــس  حسين  زكــريــا 
وكـــــذلـــــك مـــســـاعـــد الــــمــــدرب 

جيفري موريسون.
هذا وأعلن االتحاد السوري 
صحفي  بيان  في  السلة  لكرة 

عــن هـــذه اإلصـــابـــات، وقـــال: 
إصــابــة ثــالثــة مــن أفـــراد بعثة 
بــفــيــروس  األول  الــمــنــتــخــب 
«كـــــورونـــــا الـــمـــســـتـــجـــد»، بــعــد 
إيجابية المسحات الطبية التي 
المشاركة  للبعثة  إجراؤها  تم 

فـــــي الـــــنـــــافـــــذة الــــثــــانــــيــــة مــن 
المؤهلة  اآلسيوية  التصفيات 

لكأس آسيا ٢٠٢١.
نشره  الذي  البيان،  وأوضح 
االتــحــاد الــســوري لــكــرة السلة 
عــلــى صــفــحــتــه الــرســمــيــة في 

مـــوقـــع الـــتـــواصـــل االجــتــمــاعــي 
نــتــائــج  «إن   :«Facebook»
الـــمـــســـحـــات الـــطـــبـــيـــة جـــــاءت 
إيـــجـــابـــيـــة لـــكـــل مــــن الـــالعـــب 
زكــــريــــا الـــحـــســـيـــن، ومــســاعــد 
موريسون،  جيفري  الــمــدرب 

المنظمة  اللجنة  طلبت  فيما 
ـــالعـــب أنــس  إعــــــادة فــحــص ال

شعبان».
الثالثة  «العناصر  وأضــاف: 
لبعثة المنتخب بصحة جيدة، 
وال يــعــانــون مــن أيـــة أعـــراض 

واضـــحـــة، وتــــم عــزلــهــم على 
كافة  اتخاذ  سيتم  كما  الــفــوز، 
اإلجــــــــراءات الــطــبــيــة الـــالزمـــة 
لمتابعتهم، خصوًصا أن نتائج 
الـــفـــحـــوصـــات جــــــاءت ســلــبــيــة 

لباقي عناصر البعثة».

ــــى صـــعـــيـــد مــنــتــخــبــنــا  وعــــل
ـــعـــنـــابـــي  الـــــوطـــــنـــــي واصــــــــــل ال
بمشاركة  قــوة  بكل  تــدريــبــاتــه 
الالعبين الـ ١٥ الموجودين مع 
المنتخب حالًيا وذلك للوصول 
المطلوبة  الجاهزية  إلــى  بهم 

قــبــل لــقــاء الــســبــت الــمــهــم جــًدا 
أمام المنتخب السوري.

المدرب  التدريبات  ويــقــود 
بيريسيتش  ميودراج  الصربي 
زيــدان  هاشم  مساعده  ومعه 
وتــــوجــــد حـــالـــة مــــن الـــتـــفـــاؤل 
تقديم  عــلــى  الــعــنــابــي  بـــقـــدرة 
ــي ســوريــا  األفــضــل فــي مــبــاراتَ
التواجد  أجــل  مــن  والــســعــوديــة 
إنه  حيث  المنافسة،  قلب  في 
يحتل حالًيا المركز األخير في 
نقطتين  بــرصــيــد  المجموعة 
بـــعـــد خــــســــارتــــه الـــمـــبـــاراتـــيـــن 
األولـــيـــيـــن مـــن الــســعــوديــة ثم 

إيران.
وســـــــــــــوف يـــــتـــــم تـــصـــفـــيـــة 
الــالعــبــيــن الــــ ١٥ الــمــوجــوديــن 
العـــبًـــا   ١٢ إلـــــى  الـــعـــنـــابـــي  مــــع 
وقبل  الغد  تدريب  بعد  وذلــك 
االجــــتــــمــــاع الـــفـــنـــي لـــلـــمـــبـــاراة 
مــن أجـــل الــمــشــاركــة بــهــم في 

المباراتين.
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  وعبدالرحمن 
درويــــش وعـــرفـــان ســعــيــد مع 
الـــوكـــرة وعــبــدالــرحــمــن سعد 
ونـــديـــم مــوســيــلــيــك ومــحــمــد 
وسعيدو  الغرافة  مــن  يوسف 

نداي من األهلي.
وتم استبعاد الثالثي محمد 
«مــيــزو»  عبدالمعطي  حــســن 
ومــحــمــد عــبــدالــعــزيــز وأمــيــر 
مـــوجـــيـــك بـــســـبـــب اإلصـــــابـــــة، 
ويــــــأمــــــل الـــــجـــــهـــــاز تـــعـــويـــض 
من  لكونهم  الثالثة  الالعبين 

العناصر الجيدة بالمنتخب.

الوطني  مدربنا  مساعد  زيدان  هاشم  أكد 
بخطوات  يسير  العنابي  أن  السلة  لكرة  األول 
ـــمـــيـــزة نــــحــــو الــــجــــاهــــزيــــة لـــلـــتـــصـــفـــيـــات،  مـــت
وقـــال: الــمــنــتــخــب بـــدأ الــمــرحــلــة األولـــى من 
وذلـــك  ـــا،  العـــبً  ١٨ بــمــشــاركــة  ـــعـــدادات  االســـت
السلة  لكرة  القطري  االتحاد  حصول  بمجرد 
على الضوء األخضر لبدء التدريب من وزارة 
خضعوا  الــالعــبــون  وأضــاف:  الــعــامــة.  الصحة 
لــفــتــرة إعـــداد بــدنــي تــحــت إشـــراف الــيــونــانــي 

فــاســيــلــيــس مــيــتــســوبــولــوس مـــــدرب الــلــيــاقــة 
في  الالعبين  وضع  أجل  من  وذلك  البدنية، 
عــدم  مــن  والــتــأكــد  أوًال،  جــيــدة  بــدنــيــة  حــالــة 
الطويل  الــغــيــاب  هــذا  بــعــد  شــخــص  أي  إصــابــة 
عــــن الــــمــــالعــــب. وتـــــابـــــع: الـــمـــنـــتـــخـــب خـــاض 
من  الثانية  المرحلة  خالل  وديتين  مباراتين 
اإلعداد أمام كل من فريَقي الوكرة واألهلي، 
واســتــفــاد الــالعــبــون مــنــهــمــا حــيــث االحــتــكــاك 
الوكرة،  صفوف  في  الخبرة  بين  تنوع  الذي 

والـــشـــبـــاب والـــســـرعـــة فـــي صـــفـــوف األهـــلـــي. 
جاهزون  قــائــًال:  تصريحاته  زيــدان  واختتم 
لــمــواجــهــتَــي ســوريــا والــســعــوديــة، والــمــنــتــخــب 
بـــات يــلــعــب كـــرة ســلــة بــشــكــل أفــضــل وأســـرع 
من  الشباب  الالعبون  استفاد  حيث  ومنظم، 
معتبًرا  الصربي،  للمدرب  األوروبــي  النمط 
الــمــقــبــلــة  الـــفـــتـــرة  فـــي  يــحــتــاج  الــمــنــتــخــب  أن 
خــبــرة الــلــعــب الــســريــع والــتــحــكــم فــي اإليــقــاع 

مهم. أمر  وهذا 

هاشم زيدان: جاهزون لمباراتَي سوريا والسعودية

الدوحة - [: 

تــنــطــلــق مــســاء الـــيـــوم على 

حـــلـــبـــة نـــــــادي قـــطـــر لــســبــاق 

النارية  والدراجات  السيارات 

الخاصة  التجارب  منافسات 

بطولة  الــثــانــيــة مــن  بــالــجــولــة 

قــطــر لــلــدريــفــت الـــتـــي تــقــام 

خالد  الشيخ  ســعــادة  بــرعــايــة 

رئــيــس  ثــــانــــي  آل  حـــمـــد  بــــن 

غًدا  تستأنف  أن  على  الــنــادي 

بالسباقات الختامية.

وتـــقـــام هـــذه الــجــولــة بعد 

الـــمـــنـــافـــســـات الــــقــــويــــة الـــتـــي 

من  األولـــى  الــجــولــة  شهدتها 

الــبــطــولــة قــبــل حـــوالـــي شهر 

ووفــــق  ـــا،  ـــبً ـــقـــري ت اآلن  مــــن 

لمنافسات  الزمني  الــجــدول 

أن  المقرر  من  الجولة  هــذه 

الرابعة  الساعة  بتمام  تنطلق 

عــــصــــًرا عــمــلــيــات الــتــســجــيــل 

والــفــحــص الــفــنــي لــلــســيــارات 

الـــمـــشـــاركـــة وتـــســـتـــمـــر حــتــى 

على  مــســاًء،  الثامنة  الــســاعــة 

من  الــحــلــبــة  افــتــتــاح  يــتــم  أن 

الـــســـادســـة وحـــتـــى الــتــاســعــة 

مساًء من أجل اختبار المسار 

الذي حددته اللجنة المنظمة 

ــــة. أمــــــا فــيــمــا  ــــجــــول لــــهــــذه ال

بــاب  فسيفتتح  ــغــد  ال يــخــص 

الثالثة  مــن  ابـــتـــداًء  التسجيل 
ساعة  لــمــدة  ظــهــًرا  والنصف 
واحـــــدة وذلـــــك لــمــن فــاتــهــم 
الـــتـــســـجـــيـــل يــــــوم الــخــمــيــس، 
كــمــا ســتــخــصــص ســـاعـــة من 
الجولة،  بداية  قبل  التجارب 
حيث سيقام اجتماع تنويري 
الخامسة  بتمام  للمتسابقين 
المتسابقين  لتعريف  عــصــًرا 
بــمــتــطــلــبــات وقـــوانـــيـــن هــذه 
الــــجــــولــــة. بـــعـــدهـــا مـــبـــاشـــرة 
التأهيلية  التجارب  ستنطلق 
بــرو،  والسيمي  الــبــرو  لفئتي 
متسابق  كــل  منح  يتم  حيث 
المضمار  أرض  إلى  طلعتين 
تؤخذ بعدها نتيجة المحاولة 
تــوزيــع  وفــقــهــا  ليتم  األفــضــل 

الــمــتــســابــقــيــن عـــلـــى جــــدول 
الثنائية  الــتــانــدوم  مــواجــهــات 
الـــمـــقـــرر انـــطـــالقـــهـــا بــتــمــام 

الثامنة مساًء. 
وكـــــان الــــنــــادي قـــد افــتــتــح 
الــحــلــبــة أمـــــام الــمــتــســابــقــيــن 
أمـــــس. ويـــتـــصـــدر الــمــتــســابــق 
العماني أحمد سالم العامري 
فئة  لمتسابقي  العام  الترتيب 
البرو برصيد ١٠٧ نقاط بعد 
إضافة  األولــى  بالجولة  فوزه 
في  الــثــانــي  بالمركز  لحلوله 
التأهيلية  التجارب  منافسات 
يحتل  فــيــمــا  الـــجـــولـــة،  لــتــلــك 
المركز  سالم  وليد  المتسابق 
نــقــطــة،   ٨٧ بــرصــيــد  الـــثـــانـــي 
على  الــصــراع  يبدو  حين  فــي 

الـــمـــركـــز الـــثـــالـــث قـــويًـــا بــيــن 
المحتسب  عــبــداهللا  مــن  كــل 
وعـــــالء الـــديـــن ظـــريـــف، أمــا 
فيما يخص فئة السيمي برو 
فيتصدرها بطل الموسم قبل 
محمد  الــمــتــســابــق  الـــمـــاضـــي 
نــقــاط   ١٠٥ بــرصــيــد  الــجــابــر 
الماضية  بالجولة  فــاز  كــونــه 
وحــــل بــالــمــركــز الــثــالــث في 
بينما  الــتــأهــيــلــيــة  الـــتـــجـــارب 
بالمركز  الكواري  أحمد  يأتي 

الثاني برصيد ٨٤ نقطة. 
الثالث  المركز  يحتل  فيما 
الــمــتــســابــق مــحــمــد الــجــنــدي 
ــــــصــــــدر بــــــــــدوره  والــــــــــــــذي ت
للجولة  التأهيلية  الــتــجــارب 

الماضية.

اإلثـــارة تعـــود لبطــولة الدريفت
تنطلق اليوم بالتجارب الخاصة بالجولة الثانية

«كتارا» تستضيف ختامية الدراجات المائية
غلق باب التسجيل أمام الراغبين في المشاركة

الغراوي:  - صابر  متابعة 

ــــــــادي الـــــدوحـــــة  أعـــــلـــــن ن
للرياضات البحرية برئاسة 
باب  غلق  الــســويــدي  خليفة 
الــتــســجــيــل أمــــام الــراغــبــيــن 
ـــمـــشـــاركـــة بــالــجــولــة  فــــي ال
ــــخــــامــــســــة والــــخــــتــــامــــيــــة  ال
المائية  الــدراجــات  لبطولة 
 ٢٠٢٠ الـــريـــاضـــي  لــلــمــوســم 
السبت  النادي  ينظمها  التي 
الــمــقــبــل عــلــى مــيــاه شــاطــئ 

النادي. موقع  أمام  كتارا 
وتــشــهــد مــنــافــســات هــذه 
الــــجــــولــــة مــــشــــاركــــة نــخــبــة 
مــن أقـــوى األبـــطـــال الــذيــن 
بقوة  بينهم  فيما  يتنافسون 
وشـــــراســـــة طـــمـــًعـــا بـــالـــفـــوز 
الختام  مسك  جولة  واعتالء 
من أربع فئات هي: «واقف 
مــــحــــتــــرفــــيــــن» و»جـــــالـــــس 
و»جالس  مبتدئين»  ستوك 
ســــــــتــــــــوك مـــــحـــــتـــــرفـــــيـــــن» 
و»جــــالــــس ســـوبـــر ســتــوك» 
إضـــافـــة لــفــئــة االســتــعــراض 

ستايل. فري  الحر 
تستهل  أن  المقرر  ومــن 
ــــيــــات جـــــولـــــة مــســك  فــــعــــال
الـــخـــتـــام الــــتــــي تــــقــــام عــلــى 
ومسائية،  صباحية  فترتين 
وحــســب الـــجـــدول الــزمــنــي 

تــــبــــدأ الـــفـــتـــرة الــصــبــاحــيــة 
صباًحا  السابعة  من  اعتباًرا 
للدراجات  الفني  بالفحص 
أهلية  من  للتأكد  المشاركة 
كــــل دراجـــــــة حـــســـب فــئــتــهــا 
الرئيسية  السباقات  لخوض 
ــــوائــــح الــفــنــيــة  ــــل وحــــســــب ال
يعقد  ذلــــك  بــعــد  الــمــتــبــعــة، 
االجــتــمــاع الــتــنــويــري الـــذي 
تعليمات  شــرح  خــاللــه  يــتــم 
الــــســــبــــاق إضـــــافـــــة لـــلـــشـــرح 
السباق  لــمــســار  الــتــوضــيــحــي 

«الكورس».
وعشر  التاسعة  في  وتبدأ 
دقــيــقــة   ٥٠ ولـــمـــدة  دقـــائـــق 
للمشاركة  الحرة  التجارب 
على كورس السباق للتعرف 
والواقف  السباق  مسار  على 

عــلــى جــاهــزيــة دراجــاتــهــم 
المنافسة  غمار  خوض  قبل 

الرسمية.
و٤٠  العاشرة  في  تنطلق 
دقــيــقــة مــنــافــســات الــســبــاق 
واقف  لفئة  األول  الرئيسي 
مــحــتــرفــيــن يــلــيــه الــســبــاق 
جالس  لفئة  األول  الرئيسي 
السباق  ثم  مبتدئين  ستوك 
جالس  لفئة  األول  الرئيسي 
وتختتم  محترفين،  ستوك 
بالسباق  الصباحية  الفترة 
جالس  لفئة  األول  الرئيسي 
يخضع  بعدها  ستوك  سوبر 
لتناول  راحة  لفترة  الجميع 
وجــبــة الـــغـــداء واالســتــعــداد 

المسائية. للفترة 
وتـــســـتـــأنـــف الــمــنــافــســات 

الـــــفـــــتـــــرة الــــمــــســــائــــيــــة مــن 
جـــولـــة مـــســـك الـــخـــتـــام فــي 
الـــثـــانـــيـــة والـــنـــصـــف وعــشــر 
دقـــــائـــــق بــــإقــــامــــة الـــســـبـــاق 
وتكون  الفئة  لجميع  الثاني 
الــبــدايــة بــســبــاق فــئــة واقــف 
فئة  ســبــاق  ثـــم  مــحــتــرفــيــن 
جـــالـــس ســـتـــوك مــبــتــدئــيــن 
ويـــلـــيـــه ســـبـــاق فـــئـــة جــالــس 
وتختتم  محترفين،  ستوك 
الخامسة  الــجــولــة  ســبــاقــات 
بــســبــاق فــئــة جـــالـــس ســوبــر 
تــخــتــتــم  أن  عـــلـــى  ســــتــــوك 
الـــفـــعـــالـــيـــات بـــشـــكـــل كــامــل 
«فــري  الحر  باالستعراض 
ــــل» وفـــــــي الــــرابــــعــــة  ــــاي ســــت
والــــنــــصــــف تــــقــــام مـــراســـم 

للفائزين. التتويج 
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باريس - أ ف ب:

تسعى أندية ميالن اإليطالي 
وتــوتــنــهــام اإلنــجــلــيــزي وريـــال 
ســوســيــيــداد اإلســبــانــي إلــى نقل 
مسابقة  إلـــى  الــمــحــلــي  تــفــوقــهــا 
ـــا  ـــوروب الـــــــدوري األوروبــــــــي (ي
ـــتـــحـــســـيـــن مـــواقـــعـــهـــا  ـــــيـــــج) ل ل
واالقــــتــــراب مـــن الـــتـــأهـــل إلــى 
الجولة  خوضها  عند  الـ٣٢  دور 

اليوم. الرابعة 
ـــديـــة هــي  ـــعـــة أن وتــمــلــك أرب
ــــيــــســــتــــر ســـيـــتـــي  أرســــــــنــــــــال ول
ـــيـــزيـــان، وهــوفــنــهــايــم  اإلنـــجـــل
اإلسباني،  وفــيــاريــال  األلــمــانــي 
لــتــســع نــقــاط كــامــلــة مــن ثــالث 
ستضمن  وبــالــتــالــي  مــبــاريــات، 
تــأهــلــهــا فــي حـــال فــوزهــا قبل 
دور  خـــــتـــــام  مــــــن  جــــولــــتــــيــــن 

المجموعات.
وســـــيـــــكـــــون مـــــيـــــالن أمــــــام 
فــــــرصــــــة ثـــــالثـــــيـــــة فـــــــي حـــــال 
مضيفه  مــن  سيثأر  إذ  فـــوزه، 
ـــســـي الـــــــذي خــســر  ـــفـــرن ـــيـــل ال ل
أمـــامـــه فـــي الــجــولــة الــمــاضــيــة 

عــلــى مــلــعــبــه فـــي ســــان ســيــرو 
صـــدارة  عـــن  يــنــزلــه  صفر-٣، 
الــمــجــمــوعــة ويــضــع قـــدًمـــا في 
المهمة  وســتــكــون  الـــــ٣٢.  دور 
بيولي  ستيفانو  لرجال  األولــى 

يوسف  الــتــركــي  الــشــاب  إيــقــاف 
مــتــصــدر  عــــاًمــــا)   ٢٣) يـــازجـــي 
بستة  البطولة  هــدافــي  ترتيب 
في  الثالثية  وصــاحــب  أهــداف 
مـــرمـــى الـــحـــارس جــانــلــويــجــي 

دونــــــــارومــــــــا. ويــــتــــصــــدر لــيــل 
تـــرتـــيـــب الــمــجــمــوعــة بــرصــيــد 
ســـــبـــــع نــــــقــــــاط مـــــقـــــابـــــل ســـت 
براغ  سبارتا  ويليهما  لميالن، 
الـــتـــشـــيـــكـــي بـــثـــالث نـــقـــاط فــي 

سلتيك  ويحتل  الثالث  المركز 
ــنــدي الـــمـــركـــز الـــرابـــع  ــل األســكــت
سيلعبان  وهما  واحدة  بنقطة 
سويًا في ضيافة األخير ضمن 
الــجــولــة عــيــنــهــا. فـــي الــمــقــابــل 

االرتــبــاط  لفك  توتنهام  يسعى 
والسك  البلجيكي  أنتويرب  مع 
المجموعة  في  النمساوي  لينز 
الـــــعـــــاشـــــرة عــــنــــد اســـتـــقـــبـــالـــه 

البلغاري. لودوجوريتس 
في  الثالثة  الفرق  وتتساوى 
منها  لكل  نقاط  بست  الرصيد 
فارق  في  لسبيرز  أفضلية  مع 

األهداف.
ويــطــمــح ريـــــال ســوســيــيــداد 
مضيفه  على  انتصاره  لتكرار 
اي زد الكمار الهولندي متصدر 
بالتساوي  السادسة  المجموعة 
بينهما  ويفصل  نــقــاط)،  (ســت 
المركز  فــي  اإليــطــالــي  نــابــولــي 
سوسييداد  على  لــفــوزه  الثاني 
فــــي الـــجـــولـــة الـــثـــانـــيـــة بــهــدف 
دون مــقــابــل. كــمــا يــحــل رومــا 
اإليــــطــــالــــي صــــاحــــب صــــــدارة 
على  ضيًفا  األولــى  المجموعة 
ــــي فــــي إطــــار  ــــرومــــان كــــلــــوج ال
انتقاله  فـــرص  لــتــعــزيــز  ســعــيــه 
ذئاب  أن  علًما  الـــ٣٢،  دور  إلى 
العاصمة اإليطالي فازوا ذهابًا 

نظيفة. بخماسية 

مــواجهـات حاسمــة فــي الدوري األوروبـي
فان دي بيك يتألق أبرزها ليل وميالن.. وتوتنهام مع لودوجوريتس

في غياب بوجبا 

رويترز: لندن- 

نادرة  مشاركة  فرصة  على  حصل  أن  بعد 
مانشستر  فـــوز  خـــالل  األســاســيــة  بالتشكيلة 
في  شهر  باشاك  اسطنبول  على   ٤-١ يونايتد 
أبــدى  الـــقـــدم،  لــكــرة  أوروبـــــا  دوري أبــطــال 
بيك  دي  فان  دونــي  الهولندي  الوسط  العب 
دفاعي  دور  في  تألقه  بعد  بمستواه  سعادته 

أكبر في غياب بول بوجبا.
أياكس  من  المنضم  بيك،  دي  فان  ولعب 
استرليني  جنيه  مليون   ٣٥ مقابل  أمستردام 
(٤٦ مليون دوالر) وفًقا لتقارير صحفية في 
سبتمبر، في قلب وسط ملعب يونايتد خلف 
األمــام  في  اللعب  من  بــدًال  فرنانديز  برونو 

قليًال في المركز رقم عشرة.
ورغم تغيير مركزه بدا الالعب البالغ من 
التي  الــمــبــاراة  طيلة  مرتاًحا  عــاًمــا   ٢٣ العمر 
نحو  طريقه  فــي  ليظل  يونايتد  فيها  انتصر 

التأهل ألدوار خروج المهزوم.
يـــونـــايـــتـــد  قــــنــــاة  بــــيــــك  دي  فـــــــان  ـــــغ  ـــــل وأب
في  حــًقــا  جــيــدة  مــبــاراة  «كــانــت  التلفزيونية 
 ،١٠ رقم  المركز  في  ألعب  المباريات  بعض 
في  الــمــدرب  يحتاجني  األحــيــان  بعض  وفــي 
في  مشكلة  يــوجــد  وال  الملعب،  وســط  قلب 
ذلـــك، فــي بــعــض األحـــيـــان فــي أيــاكــس كنت 

ألعب في هذا المكان فال بأس».

باريس- رويترز:

دافع توماس توخيل مدرب 

بـــاريـــس ســــان جــيــرمــان عن 

فــريــقــه الــمــبــتــلــى بــاإلصــابــات 

رغـــم األداء الــســيــئ فــي فــوزه 

رازن  عــلــى  بملعبه  ١-صفر 

بـــــال شــــبــــورت اليـــبـــزيـــج فــي 

لكرة  أوروبـــــا  أبــطــال  دوري 

القدم.

كيليان  الــمــهــاجــمــان  وعـــاد 

مــبــابــي ونــيــمــار، الـــذي سجل 

جيرمان  ســان  باريس  هــدف 

الـــوحـــيـــد مــــن ركــــلــــة جــــــزاء، 

مــن اإلصــابــة مــؤخــًرا، وفشل 

االثــــنــــان فـــي الـــتـــألـــق بــاســتــاد 

حــيــث  بــــريــــنــــس  دي  بــــــــارك 

تجاوز  في  فرنسا  بطل  نجح 

المركز  إلى  األلماني  منافسه 

الثاني في المجموعة الثامنة.

ـــمـــًرا  ـــوخـــيـــل مـــؤت وأبـــــلـــــغ ت

صــحــفــًيــا «قـــبـــل مـــبـــاراة يــوم 

الــــســــبــــت ضــــــد مــــونــــاكــــو فــي 

الـــــــــــدوري الــــفــــرنــــســــي، كــــان 

في  العبين  سبعة  عنا  يغيب 

الــمــتــوســط كــل مــبــاراة بسبب 

اإلصـــابـــة، نــيــمــار يــلــعــب وهــو 

لعب  المباريات،  إيقاع  يفتقد 

مــــاركــــو فـــيـــراتـــي بــــــدون أن 

يتدرب قبل المباراة».

ساعة  نصف  نيمار  ولــعــب 

فــقــط ضـــد مــونــاكــو وشــــارك 

فــيــراتــي كــبــديــل فــي الــدقــائــق 

تسع  عــن  غيابه  بعد  األخــيــرة 

مباريات بسبب اإلصابة.

وغـــــاب عـــن بـــاريـــس ســان 

جـــيـــرمـــان أيـــًضـــا الــمــصــابــون 

كيرر  وتيلو  إيــكــاردي  مـــاورو 

ـــيـــرنـــات ويـــولـــيـــان  وخــــــــوان ب

الموقوف  عن  فضًال  دراكسلر 

بريسنل كيمبمبي.

لــــكــــن بــــطــــل فــــرنــــســــا ثــــأر 

اليــبــزيــج  فـــي   ٢-١ لــخــســارتــه 

ويتقدم  السابقة  الــجــولــة  فــي 

األلــمــانــي  الــفــريــق  عــلــى  اآلن 

المواجهات  في  تفوقه  بفضل 

المباشرة بينهما.

وقال توخيل «في اليبزيج 

افــتــقــدنــا الـــحـــظ وأمـــــس كنا 

محظوظين قليًال».

وأضـــــاف «لــعــبــنــا بــحــمــاس 

ــا ونــجــحــنــا في  كــبــيــر واتــحــدن

التماس  أطــلــب  لــن  االنــتــصــار 

العذر لذلك».

ــــم يــكــن  ــــع «الـــلـــيـــلـــة ل ــــاب وت

ممكنًا تجاوز الضغط بالكرة 

وعلينا تقبل ذلك أنا أتقبله».

ويــــلــــتــــقــــي بــــــاريــــــس ســــان 

التالية  مباراته  في  جيرمان 

باستاد  يونايتد  مانشستر  مع 

من  الثاني  في  تــرافــورد  أولــد 

اليبزيج  يحل  بينما  ديسمبر، 

باشاك  اسطنبول  على  ضيًفا 

شهر.

تــوخيــل يدافع عــن ســان جيرمــان 
المبتلى باإلصابات بعد فوز صعب على اليبزيج  أوقف حارث وبن طالب

برلين- أ ف ب:

ــــــــــادي شـــالـــكـــه  ـــــن ن أعـــــل
كارثية  بــدايــة  يعيش  الـــذي 
فــــــي الـــــــــــــدوري األلــــمــــانــــي 
أنــــــــــه ســــيــــتــــخــــلــــى نــــهــــايــــة 
الـــــســـــنـــــة عـــــــن مـــهـــاجـــمـــه 
وداد  الــمــخــضــرم  الــبــوســنــي 
إيبيشيفيتش وإيقافه العبي 
الــــوســــط الـــمـــغـــربـــي أمــيــن 
حارث والجزائري نبيل بن 
شالكه  قـــرار  طــالــب.وجــاء 
المركز  يحتل  الذي  العريق 
على  مراحل   ٨ بعد  األخير 
انــطــالق الــــدوري األلــمــانــي، 
بــعــد حــصــول تــضــارب بين 
مهاجمه البوسني والمدرب 
الــمــســاعــد الــبــرازيــلــي نــالــدو 
األحــــد الــمــاضــي.وبــالــتــالــي، 
ســيــرحــل الــمــهــاجــم الــبــالــغ 
ــا الـــذي وقـــع عــقــًدا  ٣٦ عــاًم
لــــمــــدة عـــــــام مـــــع الــــنــــادي 
قــبــل  الـــمـــلـــكـــي»  «األزرق 
المدير  عــقــده.شــرح  انــتــهــاء 

شنايدر  يــوخــيــن  الــريــاضــي 
«مــــن وجــهــة نــظــرنــا، من 
تعاوننا  نــنــهــي  أن  األفــضــل 
ونفترق على وفاق».وقرر 
معاقبة  الــرور  إقليم  نــادي 
الــمــغــربــي الــــدولــــي حـــارث 
والــــجــــزائــــري الــــدولــــي بــن 
«بشكل  وسيتدربان  طالب 
الفريق،  عن  بعيًدا  فردي» 
حــتــى إشــعــار آخــر.ووصــف 
شـــنـــايـــدر تـــصـــرف حــــارث 

ضد  األخيرة  الخسارة  بعد 
بأنه  (صفر-٢)  فولفسبورج 
«لـــم يــكــن عــلــى مــا يـــرام».
النادي  أن  شنايدر  وكشف 
ســيــتــخــلــى عــــن بــــن طــالــب 
أبعد  على   ٢٠٢١ صيف  في 
شالكه  يــعــرف  تــقــديــر.ولــم 
مــــبــــاراة   ٢٤ مـــنـــذ  الـــــفـــــوز 
فـــي الــــــدوري، وبــــدأ رحــلــة 
منطقة  من  للهرب  صعبة 

الهبوط.

شالكه يتخلى عن إيبيشيفيتش

ستوكهولم- د ب أ:

تـــــــوج الــــنــــجــــم الـــــســـــويـــــدي زالتـــــــان 
ميالن  فريق  مهاجم  إبراهيموفيتش 
لــلــمــرة الــثــانــيــة عـــشـــرة فـــي مــســيــرتــه 
العب  كأفضل  الذهبية  الكرة  بجائزة 
ســويــدي خــالل الــعــام، وذلــك فــي حفل 
أن  التحكيم  لجنة  وذكــرت  افتراضي. 
إبراهيموفيتش: «العب يتمتع بقدرات 
فريدة وواصل مسيرة احترافية فريدة 

عبر فصل آخر مثير».
ــــتــــش لـــــدى  ــــمــــوفــــي ــــراهــــي وقـــــــــــال إب
تــتــويــجــه بــالــجــائــزة: «كـــل شـــيء يكون 
وكــان  بـــه».  وآمــنــت  تمنيته  إذا  ممكنًا 
ألول  بالجائزة  توج  قد  إبراهيموفيتش 

مرة في عام ٢٠٠٥.
وأهــــــــــــدى إبـــراهـــيـــمـــوفـــيـــتـــش 
الجائزة التي توج بها للجماهير، 
وصـــرح قــائــًال: «هــنــاك مقولة 

بـــأن الــجــمــاهــيــر هــي الــالعــب رقـــم ١٢ 
إلى  إشـــارة  فــي  وأضـــاف  الملعب».  فــي 
غياب الجماهير عن االستادات في ظل 
كورونا: «هناك  جائحة  أزمة  استمرار 
بــدونــهــم، أتــمــنــى أن تعود  فــــراغ حــًقــا 

األمور إلى طبيعتها».
وأكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد 

إبراهيموفيتش 
دعــــــــــم  أن 
الـــجـــمـــاهـــيـــر 
ســــاعــــده فــي 
الـــــعـــــودة بــعــد 
في  اإلصــــابــــة 

الـــركـــبـــة 

التي تعرض لها قبل أعوام قليلة.
بجائزة  إبراهيموفيتش  تــوج  كذلك 
أفضل مهاجم سويدي في العام للمرة 

١٥ في مسيرته.
وذكــــــــرت لـــجـــنـــة الـــتـــحـــكـــيـــم: «إنــــه 
فــريــد مــن نـــوعـــه.. ظــاهــرة جــســديــة»، 
ساهم  إبراهيموفيتش  أن  إلــى  مشيرة 

بشكل هــائــل فــي إنــعــاش مــيــالن. وكــان 
إبـــراهـــيـــمـــوفـــيـــتـــش قــــد اعــــتــــزل الــلــعــب 
الـــدولـــي عــقــب كـــأس األمــــم األوروبـــيـــة 
أن  بـــعـــد   ،(٢٠١٦ ــــــــورو  (ي الـــمـــاضـــيـــة 
مع  مــبــاراة   ١١٦ خــالل  هدًفا   ٦٢ سجل 
الــمــنــتــخــب، وقـــد احــتــل صــــدارة قائمة 
الهدافين في تاريخ المنتخب السويدي. 
تتويج  أيــًضــا  االفــتــراضــي  الحفل  وشهد 
وقــائــدة  مــدافــعــة  إريــكــســون،  مجدالينا 
فــريــق تــشــيــلــســي الــمــنــافــس فـــي دوري 
بجائزة  للسيدات،  اإلنجليزي  الــســوبــر 
الـــكـــرة الــمــاســيــة، الـــتـــي تــمــنــح ألفــضــل 
العام.  خــالل  سويدية  قــدم  كــرة  العبة 
الالعبة  بشأن  التحكيم  لجنة  وذكـــرت 
تعمل  هي  عاًما:   ٣٠ العمر  من  البالغة 
بجدية دائًما وتدعم زميالتها بالفريق، 
كذلك  المنتخب،  أو  الــنــادي  فــي  ســـواء 
توجت إريكسون بجائزة أفضل مدافعة 

سويدية خالل العام.

إبــراهيمــوفيتش ســوبــر ستــار الســويـد
توج بالكرة الذهبية للمرة الــ١٢

ي
كأفضل  ذهبية 
عــام، وذلــك فــي
التحكي لجنة  ت 
«العب يتمتع بق
سيرة احترافية ف

ثير».
ــــتــــش ــــمــــوفــــي ــي
شـــييء ززة: «كـــلل
بـــه». وآمــنــت
بالجائزة توج  د 

.٢
هـــيـــمـــوفـــيـــتـــش
بها للجماهير،
هــنــاك مقولة 

ا ت ط إل فــريــد مــن نـــوعـــه.. ظــاهــرة جــســديــة»، األ
م 

الــمــنــتــخــب
الهدافين
الح وشهد 
مجدالينا
فــريــق تــش
ا الــســوبــر 
الـــكـــرة الــ
كــر العبة 
وذكـــرت
م البالغة 
بجدية دا
فــي ســـواء 
توجت إري
سويدية خ

العب 
ي حفل 
أن  يم 
قدرات 
فريدة 

ش لـــــدى 
وكونن ي ي
وكــان 
ألول  ة 

ش 

األمور إلى طبيعتها».
وأكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد
إبراهيموفيتش
دعــــــــــم  أن 
الـــجـــمـــاهـــيـــر
ســــاعــــده فــي
الـــــعـــــودة بــعــد
في اإلصــــابــــة 

الـــركـــبـــة 

فــريــد مــن نـــوعـــه.. ظــاهــرة جــســديــة»،
ساهم إبراهيموفيتش  أن  إلــى  مشيرة 

مدريد- د ب أ:

الفني  الــمــديــر  كــومــان  رونـــالـــد  أبــــدى 
لــبــرشــلــونــة ســعــادتــه بــتــأهــل الــفــريــق إلــى 
الــــــدور الـــثـــانـــي بــــــدوري أبـــطـــال أوروبـــــا 
إثـــر فــــوزه عــلــى مــضــيــفــه ديــنــامــو كييف 

الرابعة،  الجولة  فــي  ٤-صفر  األوكــرانــي 

وقال  الفريق.  قدمه  الذي  باألداء  مشيًدا 

التي  برشلونة  صورة  هي  كومان: «هذه 

المباراة  على  الفريق  سيطر  رؤيتها،  نود 

بــالــشــكــل الــكــافــي لــلــشــعــور بــالــفــخــر إزاء 

األداء». 

رونالد كومان: أشعر بالفخر مع برشلونة



ساها يشيد 
بماتا وراشفورد 

المبارد يتغنى 
بأداء تشيلسي

أبــــــــــــــــدى فـــــــرانـــــــك 
الفني  المدير  المبارد 
اإلنــجــلــيــزي  لتشيلسي 
الفريق  بتأهل  سعادته 
ـــانـــي  ـــث ـــــــى الـــــــــــدور ال إل
عـــشـــر)  الـــســـتـــة  (دور 
بــدوري أبطال أوروبــا 
لــكــرة الــقــدم إثـــر فــوز 
مضيفه  عــلــى  صــعــب 
 ٢-١ الـــفـــرنـــســـي  ـــــن  ري
فــــي الـــجـــولـــة الـــرابـــعـــة 
دور  مــــبــــاريــــات  مـــــن 

المجموعات.
وقــــــــــال المــــــبــــــارد: 
بحسم  للغاية  «سعيد 
جولتين  قــبــل  الــتــأهــل 
ـــنـــهـــايـــة، كــانــت  مــــن ال
ــا،  مــــبــــاراة صــعــبــة حــًق
فهو (رين) فريق جيد 

للغاية».

أشــــــــــاد الـــمـــهـــاجـــم 
ــــســــي الــــســــابــــق  ــــفــــرن ال
لــويــس ســاهــا، بــالــدور 
ـــــــــــــــذي يــــــــقــــــــوم بــــه  ال
العــــبــــون مـــثـــل خــــوان 
مـــــــاتـــــــا ومــــــــاركــــــــوس 
راشـــــفـــــورد، الــمــتــعــلــق 
بـــأعـــمـــال اجــتــمــاعــيــة 
رائـــــدة.وقـــــال ســاهــا، 
تكون  أن  المهم  «من 
هــــنــــاك نـــــمـــــاذج مــثــل 
راشــــفــــورد، أشــخــاص 
أن  ـــــــــــظـــــــــــهـــــــــــرون  ي
موجودون،  الالعبين 
وأنــــنــــا فــــي الــمــجــتــمــع 
أي  تــوجــد  وال  نــفــســه، 
مــصــلــحــة شــخــصــيــة» 

يفعلونه. ما  وراء 
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كأس العرب رسـالة مهـمة مـن قـطـر لألشـقاء
٢٠٢١ عام حافل باألحداث الرياضية االستثنائية في الطريق لقطر ٢٠٢٢

يوفنتوس  مــدافــع  ليخت  دي  ماتييس  أثــنــى 

اإليطالي على اإلصرار الذي ظهر عليه الفريق 

فـــي مــواجــهــة فـــريـــنـــكـــفـــاروزي الــمــجــري في 

المجموعات  دور  مباريات  من  الرابعة  الجولة 

بــــدوري أبــطــال أوروبــــا لــكــرة الــقــدم. وتــقــدم 

فرينكفاروزي بهدف سجله ميرتو أوزوني في 

للنجم  بهدف  يوفنتوس  تعادل  ثم   ١٩ الدقيقة 

البرتغالي كريستيانو رونالدو في الدقيقة ٣٥.

لكن  بــالــتــعــادل  تنتهي  أن  الــمــبــاراة  وكــــادت 

يوفنتوس واصل محاوالته حتى خطف هدف 

الـــفـــوز ٢-١ فـــي الــدقــيــقــة الــثــانــيــة مـــن الــوقــت 

طريق  عــن  لــلــمــبــاراة  الــضــائــع  بـــدل  المحتسب 

البديل ألفارو موراتا. 

دي ليخت: 
اليوفي يمتلك 
اإلصــرار

مسيمير يسقط الشحانية في دوري الثانية 
الشمال يتخطى الوعب.. والمرخية يعبر معيذر

حــقــق فـــريـــق الــشــمــال فـــــوًزا مــهــًمــا 
للغاية على فريق الوعب بثالثة أهداف 
ماراثونية  مباراة  بعد  هدفين،  مقابل 
الساخنة  األحــداث  من  العديد  شهدت 
الخامسة  الجولة  مــبــاريــات  إطـــار  فــي 
استاد  على  الثانية  الدرجة  دوري  من 
أمــس،  مــســاء  عبدالرحمن  بــن  ســعــود 
ســجــل أهـــــداف الــشــمــال بــهــاء فيصل 
هداف الفريق «هاتريك» في الدقائق 
٢ و٢٢ و٩٥ بينما سجل هدفي الوعب 
ومحمد   ٦٣ الــدقــيــقــة  فــي  زاده  رضـــا 
وشــهــدت   ،٧٦ الــدقــيــقــة  فـــي  عـــدنـــان 
المباراة ثالث حاالت طرد من فريق 
الــوعــب وهـــي لــالعــب خــالــد إبــراهــيــم 
محققة  فرصة  لمنع   ٣٢ الدقيقة  في 
لتسجيل هدف، وعبدالرحمن مصبح 
في الدقيقة ٩٦ للسلوك المشين تجاه 
الطاقم التحكيمي وفي نفس التوقيت 

الفوز  السبب.وبهذا  لنفس  زاده  رضــا 

يــرتــفــع رصــيــد الــشــمــال إلـــى ١٠ نقاط 

البدع  أمــام  مؤجلة  مباراة  له  ويتبقى 

من األسبوع الرابع، بينما يتجمد رصيد 

المركز  في  واحــدة  نقطة  عند  الوعب 

أمس  الثانية  الــمــبــاراة  األخــيــر.وفــي 

مسيمير  حــســاب  عــلــى  مــعــيــذر  فـــاز 

سجل  هــدف  مقابل  أهــداف  بثالثة 

ثالثة  المين  مامادو  اللقاء  أهداف 

أهـــــداف «هـــاتـــريـــك» فـــي الــدقــائــق 

هــدف  ســجــل  بينما  و٤٠،  و٣٦   ٢٢

الدقيقة  في  جونج  نيجيل  الشحانية 

 ٦ إلــى  مسيمير  رصيد  ليرتفع   ،٦٤

الشحانية  رصيد  يتجمد  بينما  نقاط 

١٠ نــقــاط، وشــهــدت الــمــبــاراة  عــنــد 

العــب  كــاســوال  لمحمد  طـــرد  حــالــة 

ـــــذار  ــلــحــصــول عـــلـــى اإلن مــســيــمــيــر ل

عمر  مــن   ٧٥ الــدقــيــقــة  فــي  الــثــانــي 

أمس  الثالثة  المباراة  وفي  المباراة. 

الفوز  تحقيق  مــن  المرخية  تمكن 

على معيذر بهدف دون رد ليرتفع 

يتجمد  بينما  نقاط   ١٠ إلى  رصيده 

نقاط.  ٧ عند  معيذر  رصيد 

مدريد- وكاالت:

قـــال األلــمــانــي تــونــي كــــروس العـــب ريـــال 
مــدريــد إنــه لــم يشعر أبـــًدا فــي حياته كالعب 

منتخب  خسر  عندما  حــدث  كما  بالعجز 
في   ٠-٦ بنتيجة  إســبــانــيــا  أمـــام  بـــالده 
ـــــدوري  ب الـــمـــجـــمـــوعـــات  دور  خـــتـــام 
األمــم األوروبــيــة. وصــرح كــروس في 
الــبــودكــاســت الــــذي أعــــده مــع شقيقه 
بـــمـــراجـــعـــة  قـــمـــت  «إذا  فـــيـــلـــيـــكـــس: 

مــســيــرتــي، ربــمــا لــن تــكــون هناك 
هــزيــمــة أكــثــر مــــرارة مــثــل نهائي 
 ٢٠١٢ عــام  أوروبــــا  أبــطــال  دوري 

(عندما كان مع بايرن ضد تشيلسي 
وخسر بايرن بركالت الترجيح 
هذه  لكن   (١-١ الــتــعــادل  بعد 

(أمام إسبانيا) كانت أكثر خسارة واضحة».

وأضاف «لم أشعر أبًدا بالعجز وأنا أخسر 

مباراة، كهذه الهزيمة». وانتقد كروس نفسه 

بسبب الهزيمة منتخب بالده أمام «الماتدور» 

في المباراة التي أقيمت في إشبيلية، وقال 

إنه «يتعين عليك تحليل األشياء التي تم 

القيام بها بشكل خاطئ في تلك المباراة 

األشياء  فعلنا  «لقد  وتابع:  بالتحديد». 

تحليل  وعلينا  للغاية  ســيــئ  بشكل 

قبل  حــدث  الــذي  الخطأ 

ثــالثــة أشــهــر مــن اللعب 

ضـــد إســبــانــيــا مـــع نفس 

تعادلنا  تقريبًا،  الفريق 

وكــــان   ١-١ ــيــجــة  ــت ــن ب

يجب أن نفوز».

توني كروس: سداسية إسبانيا قصمت ظهري

مـــــدرب  آدم  يــــوســــف  يـــعـــكـــف 

بنادي  الــقــدم  لكرة  األول  الفريق 

الــخــريــطــيــات عــلــى عـــالج األخــطــاء 

ــــوه خـــالل  الــــتــــي وقـــــع فـــيـــهـــا العــــب

ــــاراة الـــفـــريـــق األخــــيــــرة أمــــام  مــــب

خسرها  والــتــي  ــالــدوري،  ب الــريــان 

رد،  دون  بــهــدفــيــن  الــخــريــطــيــات 

ـــلـــك األخــــطــــاء  ـــــتـــــدارك ت وذلـــــــك ل

مقبل  الــخــريــطــيــات  وأن  خــاصــة 

بمواجهة  صعوبة  أكثر  مباراة  على 

من  السابعة  بالجولة  غــًدا  الدحيل 

الدوري، والتي سيخوضها الدحيل 

بــكــل قـــوة لــتــعــويــض خــســارتــه في 

الـــمـــبـــاراة األخـــيـــرة أمــــام الــغــرافــة 
حــيــث  رد،  دون  أهــــــداف  ــثــالثــة  ب
يــــواصــــل الـــخـــريـــطـــيـــات تــدريــبــاتــه 
للقاء  استعداًدا  ملعبه  على  اليومية 
ـــهـــام، ولــتــجــهــيــز جــمــيــع العــبــيــه  ال

يــتــحــدد  لـــم  اآلن  حــتــى  إنــــه  حــيــث 
مــصــيــر الـــحـــاج مــحــمــد بــإمــكــانــيــة 
الــمــشــاركــة فـــي مــواجــهــة الــدحــيــل 
وذلــــك بــعــد إصــابــتــه فــي مــواجــهــة 
الــــــريــــــان، كـــمـــا ســيــســتــمــر غـــيـــاب 
لعدم  جومو  ودنيال  سالم  محمد 
بينما  اآلن،  حتى  شفائهما  اكتمال 
خلفان  أحــمــد  عـــودة  المتوقع  مــن 

حسين. ومحمد 
لــلــوصــول  آدم  يـــوســـف  ويــســعــى 
قبل  الالزمة  للجاهزية  بالالعبين 
مستوى  تقديم  أجــل  مــن  الــمــبــاراة 
جــيــد خــاصــة وأنــهــا مــبــاراة صعبة 
في  الفرق  أفضل  أحد  أمام  للغاية 
الجولة  في  خسارته  رغم  الــدوري 

األخيرة.

ألدرفيريلد يغيب آدم يُعــالــج أخــطـــاء الخـــريطـــــيات
عن توتنهام 

إن  توتنهام  مـــدرب  مورينيو  جــوزيــه  قــال 

الــمــدافــع تــوبــي ألــدرفــيــريــلــد قــد يغيب لفترة 

بسبب  أسابيع  وأربــعــة  أسبوعين  بين  تــتــراوح 

اإلصابة بعد أن كان يخشى المدرب البرتغالي 

طويلة.وأصيب  لفترة  بلجيكا  العــب  غــيــاب 

فوز  خــالل  الضامة  العضلة  فــي  ألدرفيريلد 

في  سيتي  مانشستر  عــلــى  ٢-صفر  تــوتــنــهــام 

مواجهة  عــن  وسيغيب  اإلنــجــلــيــزي،  الــــدوري 

الـــدوري  فــي  البلغاري  لــودوجــوريــتــس  ضيفه 

األوروبي اليوم. وربما يعود قلب الدفاع للعب 

الشهر المقبل في مباراة بارزة ضد ليفربول 

الذي يتأخر بفارق األهداف عن فريق مورينيو 

متصدر الدوري اإلنجليزي.

جديــــــد  مــــــن  جدارتهــــــا  قطــــــر  أثبتــــــت 

وقدرتها على اســــــتضافة كبرى البطوالت 

وبطريقــــــة مميزة للغايــــــة في ظل أصعب 

التحديــــــات، وذلــــــك بعــــــد أن أكــــــد االتحاد 

الدولــــــي لكــــــرة القــــــدم ثقته فــــــي القدرات 

متميــــــزة  نســــــخة  الســــــتضافة  القطريــــــة 

٢٠٢٢، لتنضم  مــــــن بطولــــــة كأس العالــــــم 

إلى سلســــــلة مــــــن البطــــــوالت العالمية التي 

تســــــتضيفها الدوحــــــة وبنجــــــاح كبير حيث 

كســــــبت قطر الرهان دائًما علــــــى قدراتها 

ومنشــــــآتها وكوادرها في التفرد بالتنظيم 

العالمــــــي الذي يبهر العالم أجمع، وبالتالي 

ســــــتكون الدوحة علــــــى موعــــــد جديد من 

اإلبهــــــار والتميز في مونديال العرب الذي 

ســــــيمثل بروفة قوية ومهمــــــة للغاية نحو 

٢٠٢٢ والذي  مونديــــــال العرب فــــــي عــــــام 

ســــــيجمع العالــــــم أجمــــــع تحت رايــــــة قطر 

والعــــــرب.

FIFA علــــــى ثقته في  وجــــــاء تأكيــــــد الـــــــ

مونديــــــال  تســــــتضيف  التــــــي  قطــــــر  دولــــــة 

٢٠٢٢ للمرة األولى في الشــــــرق األوســــــط 

والمنطقــــــة العربية، بعــــــد أن أعلن مؤخًرا 

اســــــتضافة قطر لــــــكأس العالم لألندية في 

شــــــهر فبراير المقبــــــل وتحديًدا في الفترة 

من ١ إلى ١١ فبراير ٢٠٢١، بعد أن كانت 

البطولة مهددة هذا العالم بســــــبب جائحة 

كورونا التي أثرت على الرياضة العالمية، 

كمــــــا أعلن الـــــــ FIFA عن اســــــتضافة قطر 

لكأس العرب بمشــــــاركة ٢٢ منتخبًا عربًيا 

فــــــي الفتــــــرة من ١ إلــــــى ١٨ ديســــــمبر في 

حدثيــــــن  قطــــــر  لتســــــتضيف   ،٢٠٢١ عــــــام 

مهميــــــن علــــــى مالعبهــــــا الموندياليــــــة في 

عــــــام ٢٠٢١ لتكــــــون بمثابة بروفــــــة مهمة 

نســــــخة  الســــــتضافة  اســــــتعداًدا  للغايــــــة 

اســــــتثنائية لكأس العالم، وقبــــــل عام على 

المنقذ  بمثابــــــة  قطــــــر  لتكون  المونديــــــال، 

في ظــــــل التحديــــــات التــــــي يعيشــــــها العالم 

أجمــــــع حالًيا، وتؤكد أنها عاصمة الرياضة 

العالميــــــة، وذلــــــك بعد أن أثبتــــــت جدارتها 

باســــــتضافة منافســــــات دوري أبطال آسيا 

كبير  وبامتياز  والشــــــرق  الغرب  لمنطقتي 

ووفًقــــــا إلجــــــراءات احترازيــــــة علــــــى أعلى 

مســــــتوى، مما جعلها تحظــــــى بثقة كبيرة 

مــــــن االتحــــــادات الدوليــــــة.

وســــــتكون البطولــــــة العربية تأكيــــــًدا على 

أن كأس العالــــــم فــــــي قطــــــر لــــــكل العــــــرب، 

وبالتالي ســــــتحظى الدول العربية بمونديال 

مصغــــــر على مالعب المونديــــــال وقبل عام 

من انطالق صافــــــرة كأس العالم األول في 

المنطقــــــة، وألول مــــــرة ســــــيتجمع العــــــرب 

مــــــن آســــــيا وإفريقيــــــا علــــــى أرض الدوحة 

حيــــــث يشــــــارك ١٢ منتخبًــــــا من آســــــيا هي 

قطــــــر والبحرين والعراق واألردن والكويت 

والســــــعودية  وفلســــــطين  وعمــــــان  ولبنــــــان 

وســــــوريا واإلمارات واليمن، و١٠ منتخبات 

مــــــن إفريقيــــــا، هــــــي الســــــودان، الجزائــــــر، 

المغــــــرب، الصومــــــال، تونس، جــــــزر القمر، 

جيبوتــــــي، مصــــــر، موريتانيــــــا، وليبيا، وهو 
ما يشــــــكل عرًســــــا عربًيــــــا كبيــــــًرا على أرض 
المونديال.  وتوجه قطر رســــــالة من خالل 
اســــــتضافتها للبطولة الجامعــــــة أن مونديال 
قطر لكل العرب حيث ســــــتعيش الجماهير 
أجــــــواء المونديــــــال والتعرف على ما ســــــوف 
تقدمــــــه قطــــــر للعالــــــم فــــــي قطــــــر ٢٠٢٢، 
ومالعب  منتخباتهم  بمشاهدة  واالستمتاع 
المونديــــــال بحثًا عــــــن اللقــــــب العربي األول 
برعاية الـ FIFA، وهو ما أشــــــار إليه رئيس 
الـFIFA بأن مونديال قطر ســــــوف تستفيد 
منــــــه المنطقة بأكملها وأنــــــه ليس مونديال 
قطــــــر فقط، إنه مونديــــــال منطقة الخليج، 
والعالــــــم العربــــــي والعالم بأســــــره في نهاية 

المطاف».

ــوم تاريخــي ي

ويشكل يوم ١٨ ديسمبر يوًما تاريخًيا في 
كافــــــة المناســــــبات حيث حرصــــــت قطر أن 
يكــــــون هذا اليوم تاريخًيا فــــــي العالم وليس 
فــــــي قطر فقط، فجميع عشــــــاق كرة القدم 
في العالم سوف يحتفلون بيوم العز والفخر 
لدولتنا، مع إقامة نهائي كأس العالم في ١٨ 
ديســــــمبر ٢٠٢٢ ونهائي كأس العرب في ١٨ 
ديســــــمبر ٢٠٢١، باإلضافة إلــــــى االحتفالية 
الوطنية من خالل اســــــتضافة ملعب الريان 
لنهائــــــي كأس األميــــــر ١٨ ديســــــمبر المقبل 
ويعقبه في اليوم التالي نهائي دوري أبطال 
آســــــيا ١٩ ديســــــمبر وشــــــكل يوم ١٨ ديسمبر 

يوًما تاريخًيا في كافة المناسبات.

األخيرةاألخيرة

الدوحة- الراية: 

 لندن- رويترز:

 لندن- وكاالت: 

 باريس- د ب أ:

 تورينو- د ب أ:

ـــالعـــب الـــمـــونـــديـــال ــة فــــريــــدة فــــي م ــرب ــج ــت ــحــظــى ب ـــر الـــعـــربـــيـــة ســت ـــجـــمـــاهـــي ــات الــــــ ٢٢ وال ــب ــخ ــت ــن ــم ال
متابعة- أحمد سليم: 

متابعة- حسام نبوي:

برشلونة- وكاالت: 

كشف تقرير صحفي إسباني، أمس األربعاء، 
عن آخر تطورات إصابة جيرارد بيكيه، مدافع 
من  الــتــواء  مــن  بيكيه  ويعاني  برشلونة.  نــادي 
للركبة،  الجانبي  الــربــاط  فــي  الثالثة  الــدرجــة 
ـــة جــزئــيــة فـــي الـــربـــاط  ــــى إصـــاب بـــاإلضـــافـــة إل

الصليبي األمامي.
فإن  ديبورتيفو»،  «موندو  لصحيفة  ووفًقا 
للتفكير  الوقت  من  مهلة  على  سيحصل  بيكيه 
في طريقة التعافي من اإلصابة، عقب مقابلة 

رامون كوجات خبير الجراحة.
بين  يختار  أن  عليه  بيكيه  أن  إلــى  وأشــارت 

يفضله  مـــا  وهـــو  جــراحــيــة،  لعملية  الــخــضــوع 
معظم الخبراء، ألن هذا الحل األفضل إلصالح 

الرباط الصليبي األمامي.
طريق  عــن  للتعافي،  آخــر  بــرنــامــج  وهــنــاك 
اللجوء  دون  الــعــالج،  في  محافظ  أسبوع  اتباع 
حالة  فــي  أن  الصحيفة  وأوضــحــت  للجراحة. 
أشهر   ٦ الغياب  فــتــرة  ستكون  جــراحــة  إجـــراء 
مع  بينما  أشهر،   ٨ إلــى  تصل  وقــد  األقــل،  على 
مــرة  الــلــعــب  لبيكيه  يــمــكــن  الــمــحــافــظ  الــعــالج 

أخرى في غضون ٤ أو ٥ أشهر فقط.
يزال  ال  بيكيه  إن  ديبورتيفو  موندو  وقالت 
أمامه عدة أيام، التخاذ القرار النهائي ألسلوب 

التعافي من اإلصابة.

اإلصــابـة تحيــر بيكيــــه!

يشعر أبـــًدا فــي حياته كالعب  دريــد إنــه لــم
منتخبب خسرر عندما  حــدث  كما  جعجزز ل

في  ٠-٦ بنتيجة إســبــانــيــا  أمـــام  الده 
ـــــدوري  ب الـــمـــجـــمـــوعـــات  دور  خـــتـــام 
ألمــم األوروبــيــة. وصــرح كــروس في 
بــودكــاســت الــــذي أعــــده مــع شقيقه 
بـــمـــراجـــعـــة  قـــمـــت  «إذا  ـيـــلـــيـــكـــس: 

ـســيــرتــي، ربــمــا لــن تــكــون هناك 
ــزيــمــة أكــثــر مــــرارة مــثــل نهائي 
٢٠١٢ عــام أوروبــــا  أبــطــال  وري 
عندما كان مع بايرن ضد تشيلسي

خسر بايرن بركالت الترجيح 
هذه  لكن   (١-١ الــتــعــادل عد 

بسبب الهزيمة منتخب بالده أمام «الماتدو

ووق يلية، إإشبيبي فيي يقيمت أ يتي ال المببارراة يفي

إنه «يتعين عليك تحليل األشياء التي

القيام بها بشكل خاطئ في تلك المبا

األش فعلنا  «لقد  وتابع:  بالتحديد». 

تحل وعلينا  للغاية  ســيــئ  بشكل 

ق حــدث  الــذي  الخطأ 

ثــالثــة أشــهــر مــن اللع

ضـــد إســبــانــيــا مـــع نف

تعاد رقريبيبًا،  ت رفريقيق  ال

وكـــ  ١-١ ــيــجــة ــت ــن ب

يجب أن نفوز».
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