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فيليكس سانشيز مدرب العنابي يؤكد قبل أقل من عامين على انطالق «قطر ٢٠٢٢»:

هدفنا منتخب مونديالي قوي 
مدرب أم صالل:
سنواصل العمل 
رغم خيبة األمل

٤ مواجهـــات 
مصيرية بالبطولة 
اآلسيــــويـــــة

رالي قطر 
الدولي ينطلق 

٢٨ يناير

٨٨ صفحات صفحات  

رئيس التحرير: عبدا� غانم البنعلي المهندي الجمعة 12 ربيع اآلخر 1442هـ - 27 نوفمبر 2020م - العدد (14083)رئيس مجلس اإلدارة: عبدا� بن خليفة العطية

عودة الجماهير اإلنجليزية
لندن - (أ ف ب): 

هام  ووست  وبرايتون  وتشلسي  ليفربول  أندية  بوسع  سيكون 
السماح لمشجعيها بالعودة إلى المدرجات في الشهر المقبل، في 

ظل نظام جديد للحد من انتشار فيروس كورونا بإنجلترا.
وتقع مالعب تلك األندية ضمن المناطق المصنفة من الدرجة 

الثانية، ما يعني أن بإمكانها استقبال ٢٠٠٠ مشجع.

بوينوس أيرس- (أ ف ب):

دييغو  األرجنتينية  األســطــورة  جثمان  وصــل   

حيث  بــالده،  في  الرئاسي  القصر  إلــى  مــارادونــا 

من  بلده  أبناء  يتمكن  حتى  واحد  ليوم  سيسجى 

الالعبين  أعظم  أحد  على  األخيرة  النظرة  إلقاء 

في كرة القدم وأكثرهم إثارة للجدل.

ويرتسم الحزن على وجوه الجميع فيما تسيطر 

أجواء الصدمة والذهول على األرجنتينيين الذين 

سن  فــي  قلبية  بــنــوبــة  الــمــتــوفــى  نجمهم  فــقــدوا 

وكــان  كــبــيــًرا.  شغًفا  أثـــارت  مسيرة  بعد  الستين 

 ٦٠ عن  الماضي  األربــعــاء  الحياة  فــارق  مــارادونــا 

عاًما بعد اإلعالن عن وفاته ليغرق العالم بأسره 

ترعرع  خــالــدة  أســطــورة  على  عميق  حــزن  فــي 

الــكــثــيــرون عــلــى مــشــاهــدتــهــا. وأعـــلـــن الــرئــيــس 

لمدة  الحداد  فــوًرا  فرنانديس  البرتو  األرجنتيني 

سيسجى  الجثمان  أن  يعلن  أن  قبل  أيــام،  ثالثة 

لــيــوم واحـــد بـــدًال مــن ثــالثــة كما 

كـــان مــقــرًرا ســابــًقــا فــي القصر 

الرئاسي.

األرجنتينيون يوّدعون مـارادونـا بالدمـوع
القصر الرئاسي يفتح أبوابه أمام الجميع إللقاء النظرة األخيرة عليه
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الدوحة -[: 

انتصارين  وقطر  الــوكــرة  نــاديــا  سجل 

كبيرين على حساب السيلية والعربي في 

دوري  بطولة  من  السابعة  الجولة  افتتاح 

نجوم QNB، بينما فرض التعادل نفسه 

على لقاء الريان مع األهلي.

 ٣/ ١ السيلية  عــلــى  أوالً  الــوكــرة  وفـــاز 

التعادل  شهد  والــذي  األهلي  ملعب  على 

المثير للريان مع العميد ١/ ١، بينما نجح 
بثالثة  الــعــربــي  عقبة  تخطي  فــي  قــطــر 
منافسات  اليوم  وتختتم  نظيفة.  أهداف 
هـــذه الــجــولــة مـــن خـــالل ثــالثــة لــقــاءات 
بــدايــة مــن مــبــاراة الــغــرافــة والــخــور في 
السد  ثــم  بــالــغــرافــة،  والــنــصــف  الخامسة 
وأم صالل في الثامنة إال الربع على نفس 

الدحيل  وأخيراً  الملعب، 
والــخــريــطــيــات فــي نفس 

التوقيت بالدحيل.

فــــــوزان كبيـــــران يُشعــــالن الـــدوري
الوكرة وقطر يُسقطان السيلية والعربي بنصف درزن
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ــــم ــــال ــــع ــــة وقـــــــويـــــــة عـــــلـــــى مــــــالعــــــب كـــــــــأس ال ــــم ــــه ـــــــــة» م ـــــــــروف ـــــــعـــــــرب «ب كـــــــــأس ال

الدوحة - [:

أجرت مؤسسة دوري نجوم قطر تعديًال 

على جدول مباريات األسبوع الثامن لدوري 

نجوم QNB. وتم نقل مباراة الوكرة والسد 

إلى ملعب عبداهللا بن خليفة بالدحيل، ونقل 

بن  حمد  ملعب  إلى  والريان  العربي  مباراة 

المباراتين  بأن  علماً  األهلي  بالنادي  خليفة 

ستُقامان في نفس موعدهما الُمحدد ُمسبقاً 

في الساعة الثامنة إال الربع مساء يوم الثالثاء 

بقية  وتــصــبــح   .٢٠٢٠ ديــســمــبــر   ٨ الــمــوافــق 

مواجهات األسبوع الثامن على النحو التالي: 

ثالث مباريات يوم الثالثاء ٨ ديسمبر، حيث 

عبداهللا  اســتــاد  فــي  والسيلية  الدحيل  يلتقي 

وعلى  والــنــصــف،  الــخــامــســة  فــي  خليفة  بــن 

الــربــع  إال  الــثــامــنــة  فــي  ولــكــن  الملعب  نــفــس 

يلتقي الوكرة مع السد. وتُقام مباراة العربي 

والـــريـــان فــي نــفــس الــيــوم وفـــي  الــثــامــنــة إال 

ديسمبر  األربــعــاء ٩  يــوم  أمــا  باألهلي  الــربــع 

فيلتقي أم صالل والخريطيات في الخامسة 

والنصف باألهلي، ويعقبها على نفس الملعب 

األهلي  مــبــاراة  مساء  الــربــع  إال  الثامنة  وفــي 

والغرافة، ويلتقي في الثامنة إال الربع قطر 

في  خليفة  بن  عبداهللا  استاد  في  الخور  مع 

نادي الدحيل.

تعديل على مباريات الجولة الثامنة للدوري

الـــعـــودة   عـــلـــى  قــــادريــــن  اآلن  أصــبــحــنــا  ــا  ــن ــن ــك ل ــــدم  ــــق ال ـــــرة  ك مــخــطــطــات  ــــكــــت  أرب الـــجـــائـــحـــة 

الالعبون يمرون بفترات صعبة لكنني لم ألمس تراجًعا في مستواهم 
الدوحة ـ [:

 قال اإلسباني فليكيس سانشيز، مدرب 
«الجائحة  الــقــدم:  لكرة  الوطني  منتخبنا 
العالم..  في  القدم  كرة  مخططات  أربكت 
وهــــذا واقــــع نـــتـــدبـــره، لـــم نــســتــطــع إكــمــال 
الحظ  لحسن  لــكــن  الــمــوضــوع،  الــبــرنــامــج 
خالل  مــن  الــعــودة  على  اآلن  قــادريــن  بتنا 
المباريات الودية «.  ومضى المدرب: نأمل 
أن نستثمر كل توقفات FIFA المتاحة من 
العالي  المستوى  في  مباريات  خوض  أجل 
في  والتجربة  الخبرة  تملك  منتخبات  مع 
كما   - التصنيف  فــي  وتــفــوقــنــا  الــمــونــديــال 
نفعل دائًما- من أجل إثراء تجارب العبينا 
الــمــدرب  تــابــع  يــجــب».  كــمــا  وتحضيرهم 
فــي حـــوار خـــاص مــع فــرانــس بـــرس: «مــا 
أن  هو  المونديال  في  شخصًيا  إليه  أصبو 
وأن  الــعــالــم،  بــاحــتــرام  المنتخب  يــحــظــى 
الخصوصية  ذات  قطر  أن  الجميع  يعرف 
على مستوى المساحة وعدد السكان تملك 

فريًقا كرويًا قويًا قادًرا على مقارعة 
أي منتخب».

22عة 
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نريد تقديم منتخب قطري يحظى باحترام العالم  
فيليكس سانشيز مدرب منتخبنا الوطني يؤكد:

ــخــب  ــت ــن م أي  مــــقــــارعــــة  عــــلــــى  ــــــــــــادرًا  ق قـــــويًـــــا  ـــا  ـــبً ـــخ ـــت ـــن م قــــطــــر  ـــك  ـــل ـــم ت ألن  ـــع  ـــطـــل ـــت ن

ــــــا فـــــــي مــــســــتــــواهــــم  ــــــراجــــــًع ــــة لــــكــــنــــنــــي لـــــــم ألــــــمــــــس ت ــــب ـــــرات صــــع ـــــت ـــــف ــــــون يـــــــمـــــــرون ب ــــــب ــــــالع  ال

ــودة   ــع ال ــى  عــل ـــن  ـــادري ق اآلن  بــتــنــا  لــكــنــنــا  الـــقـــدم  كـــرة  مــخــطــطــات  أربـــكـــت  ــحــة  ــجــائ ال

ــر  ــي ــحــض ــت ال بــــرنــــامــــج  بــتــنــفــيــذ  ـــال  ـــدي ـــون ـــم ـــل ل الــــجــــهــــوزيــــة  ــــل  ــــام ك ــــــى  إل ـــل  ـــص ن أن  ــــل  ــــأم ن  

ــخــب  ــت ــن ــم ال تـــــدريـــــب  ـــت  ـــي ـــول ت أن  ـــذ  ـــن م ـــتـــي  ـــيـــجـــي ـــرات اســـت هـــــي  بـــــل  مــــفــــاجــــأة  ـــس  ـــي ل ـــمـــســـا  ـــن ال فـــــي  حــــــدث  مـــــا 

ــًرا لنا  ــي ــب ــا ك ــحــديً ــي قــصــيــر جــــًدا ســيــكــون ت ــن ـــوض بــطــولــتــيــن كــبــيــرتــيــن بــفــاصــل زم خ

وعــــن طـــمـــوح الــعــنــابــي في 
أول مونديال يقام في الشرق 
«الــطــمــوح..  أردف  األوســـــط، 
طيبة  صــورة  نقدم  أن  نتمنى 
عــــن الــــكــــرة الـــقـــطـــريـــة. لــهــذا 
كــامــل  إلــــــى  نـــصـــل  أن  نــــأمــــل 
تنفيذ  خـــالل  مـــن  الــجــهــوزيــة 
بــرنــامــج الــتــحــضــيــر. مــا زالــت 
المحطات  من  الكثير  أمامنا 

المهمة».

تجربتان كبيرتان 

ــــطــــرق ســـانـــشـــيـــس إلـــى   وت
مـــحـــطـــتـــيـــن مـــهـــمـــتـــيـــن عــبــر 
الــمــشــاركــة فـــي كــوبــا أمــريــكــا 
والكأس الذهبية شهري يونيو 

ويوليو العام المقبل.
برشلونة  مدينة  ابــن  وقــال 
«سنخوض بطولتين كبيرتين 
بــفــاصــل زمــنــي قــصــيــر جــــًدا.. 
األمـــر لــن يــكــون ســهــًال، لكنه 

سيكون تحديًا كبيًرا لنا».
تــــابــــع «فـــــي كــــوبــــا أمـــيـــركـــا 
ســــنــــلــــعــــب مـــــــبـــــــاريـــــــات مـــن 
الــعــيــار الــثــقــيــل. أمــــام الــبــيــرو 
ــــرازيــــل  ــــب ثـــــم اإلكـــــــــــــوادور وال
كولومبيا.  وأخــيــراً  وفــنــزويــال 

مــنــتــخــبــات تــمــلــك بــــاعــــاً فــي 
كــأس الــعــالــم، وتــضــم العبين 
مــــن طــــــراز فــــريــــد. ســنــواجــه 
صــعــوبــات كــبــيــرة، لــكــن هــذه 
ننتظر  الــتــي  الــتــحــديــات  هـــي 
وتمنحهم  العبينا  تصقل  ان 

الخبرة والتجربة».
وكــانــت قــطــر شــاركــت في 
عندما   ،٢٠١٩ أمــريــكــا  كــوبــا 
مجموعتها  فــي  أخــيــرة  حلت 

بتعادل وخسارتين.
يــــتــــابــــع ســــانــــشــــيــــس الــــــذي 
عــمــل مـــع مــنــتــخــبــات الــفــئــات 
منصبه  تــبــوئــه  قــبــل  الــعــمــريــة 
«ســنــخــوض خــمــس مــبــاريــات 
ثالث  وليس  األول  الـــدور  فــي 
مـــبـــاريـــات. ســنــلــعــب بــارتــفــاع 
يــفــوق ألــفــي مــتــر فـــوق سطح 
(كولومبيا)..منتخبات  البحر 
أمريكا الجنوبية نفسها تواجه 
ــلــعــب فــــي هـــذا  ــال صـــعـــوبـــات ب
االرتفاع، فما بالك بنا نحن».

 كأس العرب ٢٠٢١ 

الـــعـــنـــابـــي  يـــســـتـــعـــد  كــــمــــا   
 FIFA- العرب  كأس  لخوض 
 ١ بـــيـــن  قـــطـــر  فـــــي   ٢٠٢١-

«ستكون  المقبل  يناير  و١٨ 
خصوًصا  للمونديال،  بروفة 
وأنــــنــــا ســنــخــوضــهــا هـــنـــا فــي 
مــالعــب  ذات  وعــــلــــى  قـــطـــر 
كــــــــأس الـــــعـــــالـــــم. ســـنـــخـــتـــبـــر 
الـــروتـــيـــن، لــكــن فـــي الــوقــت 
نـــفـــســـه ســــنــــواصــــل اســـتـــثـــمـــار 
 FIFA تـــــــوقـــــــف  فــــــــتــــــــرات 
الــمــتــاحــة لـــخـــوض مــبــاريــات 

وتابع  كبيرة».  منتخبات  مع 
لعبنا  آسيوية  فرًقا  «سنواجه 
ضـــدهـــا، وأخــــــرى إفــريــقــيــة 
ـــا خــاًصــا  قـــويـــة تــمــلــك أســـلـــوبً
في  ينشطون  العبين  وتضم 
األوروبــيــة،  الــدوريــات  كبرى 
الجزائر  منتخبات  غرار  على 
أمر  وهذا  ومصر،  والمغرب 

طبًعا». إيجابي 

المعسكرات 

 خاضت قطر ثالث وديات 
الشهرين  فــي  الــتــجــمــع  خـــالل 
الــمــاضــيــيــن بــتــركــيــا والــنــمــســا 
كوستاريكا  مع  تعادلت  حيث 
كـــوريـــا  أمــــــام  وخــــســــرت   ١-١
غــانــا  وأمــــــام   ١-٢ الــجــنــوبــيــة 
معسكر  خــالل  نكن  ١-٥ «لــم 
أكـــتـــوبـــر فـــي أفـــضـــل حــاالتــنــا 

عــقــب فـــتـــرة تـــوقـــف طــويــلــة. 
الفترة لم تكن مثالية بالنسبة 
منتخبًا  وتــابــع «واجــهــنــا  لــنــا». 
بدنية  بقدرات  جًدا  قويًا  غانًيا 
عـــالـــيـــة. لـــم نــســتــطــع مـــجـــاراة 
ــــمــــبــــاراة فــــي نــصــف  إيــــقــــاع ال
الــســاعــة األخـــيـــر، وعــنــدمــا ال 
تلقى  أن  يمكن  حاضًرا  تكون 

خسارة كتلك».

ســــانــــشــــيــــز: «ال  وأضــــــــــاف 
ننسى أننا نواجه منتخبًا انتقل 
إسبانيا  مــن  للتو  العبيه  أحــد 
خمسين  بقيمة  إنــجــلــتــرا  إلـــى 
بارتي)  (تــومــاس  يــورو  مليون 
ينشطون  العــبــيــن  عــن  فــضــًال 
وألمانيا  إسبانيا  دوريـــات  في 
تحصل  الــنــتــيــجــة  وفـــرنـــســـا... 
فـــي كـــرة الـــقـــدم.. لــقــد خسر 
لــيــفــربــول أمــــام أســـتـــون فيال 

بالسبعة».
شهد  الثاني  المعسكر  لكن 
تقدمنا  أفــضــل..  «كــنــا  تحسنًا 
نستطع  ولــم  كوستاريكا  على 
خسرنا  النتيجة.  على  الحفاظ 
من  يعد  كــوري  منتخب  أمــام 
بين األفضل في آسيا. صحيح 
اننا بطل القارة لكن المباريات 
بتقديم  بــل  بــاالســم  تُكسب  ال 
الـــمـــســـتـــوى الـــجـــيـــد، ونــســعــى 

الستعادة هذا المستوى».

الباب مفتوح 

 ودافع سانشيس عن العبيه 
الرئيسية  األعــمــدة  خــصــوًصــا 
«الـــالعـــبـــون يـــمـــرون بــفــتــرات 
خاللها  يــبــتــعــدون  قـــد  صــعــبــة 

أن  يجب  مستواهم،  قمة  عن 
يستعيدوا  أن  على  نساعدهم 
الـــمـــســـتـــوى الـــمـــعـــهـــود. لــكــنــي 
ــا  شــخــصــًيــا لـــم ألـــمـــس تــراجــًع
كــبــيــًرا فــي مــســتــواهــم». وعــن 
اإلصرار على المجموعة نفسها 
دون  األخــيــرة  المباريات  فــي 
جــدد،  لالعبين  الــفــرص  منح 
مــفــاجــأة..  ليست  قـــال «هـــذه 
هـــي اســتــراتــيــجــيــتــي مــنــذ أن 
في  المنتخب.  تدريب  توليت 
كأس آسيا لم نجر الكثير من 
نفوز  عندما  لكن  التغييرات. 
نخسر  وعندما  يتكلم  أحــد  ال 

يكون هذا هو السبب».
في  الباب  أغلق  وختم «لم 
المعسكر  في  الالعبين.  وجــه 
اثنين  العبين  قدمنا  األخــيــر 
مشعل  الحارس  هما  جديدين 
وشاركا  وعــد  ومحمد  برشم 
كما  الوديتين،  المباراتين  في 
للمرة  العــبــيــن  اســتــدعــاء  تـــم 
األولـــى، هــذا أمــر إيجابي في 
تحدثت  التي  الخصوصية  ظل 
عــنــهــا مــــن قـــبـــل والــمــتــعــلــقــة 

بمحدودية عدد السكان».

رع

دة

ــــا

لناا

ــخــب ــت ــن م أي  عــــة 

  

ــر ــي ــحــض ــت ال امــــج 

 

الدوحة - أ ف ب:

 قبل عامين من انطالقة مونديال قطر ٢٠٢٢ 
العنابي  مدرب  سانشيز  فليكيس  اإلسباني  تنتاب 
فيروس  جائحة  بعثرت  بعدما  المخاوف،  بعض 
المعد  بــرنــامــجــه  أوراق  بــعــض  المستجد  كــورونــا 
بظهور  أمــًال  «العنابي»  تحضير  أجــل  من  مسبًقا 

أن  في  النفس  الشاب  المدرب  ويمني  وازن.  أول 
يمضي ما تبقى من مشروع اإلعداد بذات الصيغة 
الــمــوضــوعــة، مـــع الــتــعــامــل مـــع واقــــع الــتــأجــيــالت 

لتعويض األشهر الثمانية التي تبخرت.
وقـــال سانشيس فــي حـــوار خـــاص مــع فــرانــس 
القدم  كــرة  مخططات  أربــكــت  «الجائحة  بــرس 
إكمال  نستطع  لم  نتدبره.  واقع  وهذا  العالم..  في 
الــبــرنــامــج الـــمـــوضـــوع، لــكــن لــحــســن الــحــظ بتنا 

المباريات  خــالل  مــن  الــعــودة  على  اآلن  قــادريــن 
«نأمل  عــاًمــا   ٤٤ البالغ  الــمــدرب  مضى  الــوديــة». 
أن نــســتــثــمــر كـــل تـــوقـــفـــات فــيــفــا الــمــتــاحــة مــن 
أجــل خــوض مــبــاريــات فــي الــمــســتــوى الــعــالــي مع 
المونديال  في  والتجربة  الخبرة  تملك  منتخبات 
من   - دائــًمــا  نفعل  كما   - التصنيف  فــي  وتفوقنا 
يجب  كما  وتحضيرهم  العبينا  تجارب  إثراء  أجل 
قاد  الذي  المدرب  وتابع  العالم».  كأس  لنهائيات 

في  تاريخها  في  لقب  ألول  الماضي  العام  قطر 
المونديال  في  شخصًيا  إليه  أصبو  آسيا «ما  كأس 

هـــو أن يــحــظــى الــمــنــتــخــب الــقــطــري بــاحــتــرام 
قطر  أن  الــجــمــيــع  يــعــرف  أن  ــعــالــم،  ال

مستوى  عــلــى  الــخــصــوصــيــة  ذات 
تملك  السكان  وعــدد  المساحة 

على  قادًرا  قويًا  كرويًا  فريًقا 
مقارعة أي منتخب».

الدوحة - [:

فــاز الــجــواد «نـــور الــهــوى» 
مــــلــــك مــــــزرعــــــة الـــوســـمـــيـــة 
بــكــأس الــســافــلــيــة بــعــد فـــوزه 
بـــالـــشـــوط الـــثـــامـــن الــرئــيــســي 
ضــــمــــن بــــرنــــامــــج ســـبـــاقـــات 
الموسم الحالي بنادي السباق 
والـــفـــروســـيـــة عــلــى مــضــمــار 
الـ  السباق  في  العشبي  الريان 
األصيلة،  العربية  للخيل   ١٤
الدرجة  مصنف،  شوط  وهو 
مــع  ٢٤٠٠م،  لـــمـــســـافـــة   ،١
والخيال  ميكاليدس  المدرب 

ألبرتو سنا.
وعــقــب الــســبــاق قــــام عبد 
السباق  مــديــر  الكبيسي  اهللا 
بـــالـــنـــادي بــتــتــويــج الــفــائــزيــن 

بكأس السافلية.
وبـــخـــالف الـــشـــوط الــثــامــن 
أقيمت ٧ أشواط أخرى،ففي 
الصدارة  كانت  األول  الشوط 
ـــــــــه جــــيــــه إس  لــــلــــمــــهــــرة «إي
مربط  وإنــتــاج  ملك  برلين» 

هادي  الــمــدرب  مع  الجريان 
الـــرمـــزانـــي والـــخـــيـــال مــاركــو 

كازامنتو.
ونجحت المهرة «إس كيه 
شواهين» ملك وإنتاج جاسم 
عبداهللا  محمد  بن  حمد  بن 
بالمركز  الــفــوز  فــي  الــعــطــيــة 
األول فــي الــشــوط الــثــانــي مع 
ــــمــــدرب مــحــمــد بــــن حــمــد  ال

العطية.
وفاز بالشوط الثالث المهر 
«َجلنور» ملك سلمان محمد 

عبداهللا العمادي مع المدرب 
محمد غزالي. 

وفـــــــاز بــــالــــشــــوط الــــرابــــع، 
حمد  ملك  «تييري»  الــجــواد 
بـــن عــبــد الــرحــمــن بـــن حمد 
جاسم  الــمــدرب  مــع  العطية 
سالم  صالح  والخيال  غزالي 

المري.
وفــــاز بــالــشــوط الــخــامــس، 
الــــــجــــــواد «زيـــــزيـــــفـــــا» مــلــك 
وتـــــدريـــــب إبــــراهــــيــــم ســعــيــد 
إبـــراهـــيـــم الــمــالــكــي بــقــيــادة 

الخيال رونن توماس.
وفــي الــشــوط الــســادس فاز 
«تــاكــســيــواال» مــلــك وتــدريــب 
الدفع  إسماعيل  عمر  أسامة 
بــــقــــيــــادة الــــخــــيــــال مــيــكــيــل 

بسرعة.
وفــي الــشــوط الــســابــع كانت 
ملك  «أقــمــار»  للجواد  القمة 
محمد ناصر راشد الرمزاني 
هــادي  الــمــدرب  مــع  النعيمي 
ـــرمـــزانـــي والــخــيــال  نـــاصـــر ال

فالح بوغنيم.

الدوحة – [:

أكد سعادة حسن الذوادي، 
األمـــيـــن الـــعـــام لــلــجــنــة الــعــلــيــا 
عــلــى  واإلرث،  لـــلـــمـــشـــاريـــع 
االســتــدامــة  بمعايير  ــتــزام  االل
إلعـــداد  األولــــى  اللحظة  مــنــذ 
مـــــلـــــف قـــــطـــــر الســــتــــضــــافــــة 
 FIFA بــطــولــة كـــأس الــعــالــم
فــي  مــــــرة  ألول   ،™2022
ــــشــــرق  الــــعــــالــــم الــــعــــربــــي وال
األوســـــــــط.  وقــــــال الـــــــذوادي 
في  ماضية  العليا  اللجنة  إن 
تـــعـــزيـــز هـــــذا االلـــــتـــــزام عــبــر 
الستضافة  جهودها  مواصلة 
أول نسخة صديقة للبيئة من 
بطولة كأس العالم من حيث 
مشيًرا  الكربونية،  االنبعاثات 
سيتنافسون  الالعبين  أن  إلى 
خـــالل الــبــطــولــة عــلــى أرضــيــة 
استادات سيتم تفكيك البعض 

كلي  أو  جــزئــي  بــشــكــل  مــنــهــا 
سعادة  وأوضــح  البطولة.  بعد 
كلمته  خــــالل  الـــعـــام  األمـــيـــن 
الدوحة  قمة  فعاليات  ضمن 
نظمتها  التي  الذكية،  للمدن 
عبر االتصال المرئي مشيرب 
لمؤسسة  الــتــابــعــة  الــعــقــاريــة، 
قطر للتربية والعلوم وتنمية 
مــن  اآلالف  أن  الــمــجــتــمــع، 
 2022 قطر  اســتــادات  مقاعد 

ســيــجــري الــتــبــرع بــهــا لصالح 
ـــاضـــيـــة فــي  بـــنـــاء مــــرافــــق ري
مجموعة من الدول بالتعاون 
مع االتحاد الدولي لكرة القدم 
اســـتـــادات  لــتــقــدم   ،(FIFA)
على  فــريــًدا  نموذًجا  البطولة 
منه  يــســتــفــيــد  اإلرث  صــعــيــد 
مــنــظــمــو الـــبـــطـــوالت الــكــبــرى 
هناك  وتابع:  المستقبل.   في 
االستدامة  بين  وثيق  ارتــبــاط 

هدفنا  يقتصر  ولــم  واإلرث، 
مــــــن تـــصـــمـــيـــم االســــــتــــــادات 
ـــاطـــق الــمــحــيــطــة بــهــا  ـــمـــن وال
عــلــى اســتــضــافــتــهــا مــبــاريــات 
عــلــى مــــدى 28 يـــوًمـــا فــقــط؛ 
بناء  على  تركيزنا  انصب  بــل 
مــنــشــآت ومــــرافــــق مــتــطــورة 
المجتمع  أفــراد  جميع  تخدم 
وتعزز الترابط بين أبنائه بعد 

انتهاء منافسات البطولة.

الجواد «نور الهوى» يفوز بكأس السافلية
استادات قطر ٢٠٢٢ ستقدم نموذًجا فريًدا في اإلرث

حسن الذوادي يؤكد خالل مشاركته في قمة المدن الذكية:

هللا
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متابعة - حسام نبوي: 

واصــــــل فـــريـــق قـــطـــر انــتــفــاضــتــه 
وحقق فوًزا هاًما على فريق العربي، 
مــســاء أمــــس، بــثــالثــة أهـــــداف دون 
بينهما  جمعت  التي  المباراة  في  رد 
على استاد سحيم بن حمد في إطار 
دوري  من  السابعة  الجولة  مباريات 
نجوم قطر، بعد مباراة جيدة للغاية 
جيًدا  مستوى  الفريقان  خاللها  قدم 
الوافد  الباليلي  يوسف  خاللها  وتألق 
ركلتي  من  هدفين  وسجل  الجديد 
جزاء في الدقيقتين ٣٨ و٨٥ ، بينما 
ســجــل الــيــخــانــدرو جــيــمــيــنــا الــهــدف 
الثالث في الدقيقة ٩٥ ليرتفع رصيد 
بينما  نقاط   ٩ إلــى  الــفــوز  بهذا  قطر 

يتجمد رصيد العربي عند ٥ نقاط. 
جـــــاءت بـــدايـــة الـــمـــبـــاراة ســاخــنــة 
بالمتعة  ومليئة  الفريقين  كــال  مــن 
واإلثارة وكاد قطر أن يسجل هدف 
الــتــقــدم مــبــكــًرا عـــن طــريــق أنــتــونــي 
اكبوتو في الدقيقة الثالثة من انفراد 
الكرة  أبــعــد  شنين  فهد  أن  إال  تـــام، 
تقاسم  بعدها  بشجاعة،  أمامه  من 
مجريات  على  السيطرة  الــفــريــقــان 
األنــصــاري  عبدالعزيز  وســدد  اللعب 
كــــرة قـــويـــة أمــســكــهــا جـــاســـم الــهــيــل 
فـــي الــدقــيــقــة ٩، وبــــدأ تــفــوق قطر 
من  الهجومية  الناحية  من  ما  نوًعا 
على  من  ســواء  هجماته  تنوع  خــالل 
األطـــــراف أو الــعــمــق وفـــي الــدقــيــقــة 
اليمنى  الجهة  من  انتوني  انطلق   ٢٨
ولعب الكرة من على يمين محمود 
أبــــو نــــدى الـــــذي خــــرج مـــن مــرمــاه 
إال  الشباك  اتجاه  في  الكرة  لتذهب 
أن عـــبـــداهللا الــمــعــرفــي أنــقــذهــا في 
الوقت المناسب قبل أن تتجاوز خط 

المرمى. 

وفـــي الــدقــيــقــة ٣٨ احــتــســب حكم 
اللقاء ركلة جزاء لصالح قطر لعرقلة 
جاسم جابر لـ يوسف الباليلي داخل 
مــنــطــقــة الــــجــــزاء، لــيــلــعــبــهــا يــوســف 
الباليلي مسجًال هدف التقدم للملك 
طالب   ٤٢ الدقيقة  وفي  القطراوي، 
جزاء  ركلة  باحتساب  العربي  العبو 
عــلــى حــامــد إســمــاعــيــل العـــب قطر 
الجزاء  منطقة  داخــل  الــكــرة  للمسه 

إال أن الحكم لم يحتسب شيئًا عقب 
يتمكن  ولم  الفيديو،  لتقنية  رجوعه 
أي من الفريقين من إضافة المزيد 
األول  الــشــوط  لينتهي  األهـــداف  مــن 

بتقدم قطر بهدف دون رد. 
وفـــــي الــــشــــوط الـــثـــانـــي اســتــمــرت 
الندية من كال الفريقين وحاول كل 
يكن  لــم  أنــه  إال  الــشــبــاك  هــز  منهما 
هناك فرص كثيرة خطرة ففي أول 

فرصتين،  سوى  يكن  لم  ساعة  ربع 
واحــــدة لــيــوســف بــاليــلــي الـــذي ســدد 
كــــــرة قــــويــــة تــــصــــدى لـــهـــا مــحــمــود 
أبـــونـــدى فـــي الــدقــيــقــة ٦٢ والــثــانــيــة 
لسبستيان سوريا عندما استلم الكرة 
وسددها  قطر  جــزاء  منطقة  داخــل 
مرت بجوار القائم، بعدها استمرت 
محاوالت الفريقين الهجومية ولكن 
دون خطورة حقيقية حتى الدقيقة 

ركلة  اللقاء  حكم  احتسب  عندما   ٨٤
يوسف  لعرقلة  قــطــر  لــصــالــح  جـــزاء 
باليلي داخل منطقة الجزاء، ليلعبها 
بــاليــلــي مــســجــًال الـــهـــدف الــثــانــي له 
أضــاف   ٩٥ الدقيقة  وفــي  ولفريقه 
اليخاندرو جيمينا الهدف الثالث من 
ضــربــة رأس قــبــل انـــطـــالق صــافــرة 
بثالثة  قطر  فــوز  عن  معلنة  النهاية 

أهداف دون رد.

القطـراويـة يصـدمـون العربـاويـة بثـالثـيـة قاسـيـة
األصفر يواصل انتفاضته ويعزز رصيده في الدوري بـ ٣ نقاط ثمينة

ً

قطر والعربي الفريقان:

الخميس ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٠ التاريخ:

استاد سحيم بن حمد بنادي قطر الملعب:

دوري QNB موسم ٢٠٢٠/ ٢٠٢١ المناسبة

السابعة الجولة:

٣/ ٠ لقطر النتيجة:

١/ ٠ لقطر نتيجة الشوط األول:

٢/ ٠ لقطرنتيجة الشوط الثاني:

األهداف:
يوسف باليلي هدفين في الدقيقة ٣٨ 

و٨٥ من ركلتي جزاء واليخاندرو جيمينا 
في الدقيقة ٩٥. 

عبدالهادي الرويلي وخالد عايد وفيصل الحكام:
اليافعي والرابع يوسف الشرشني. 

مهدي برحمه وعلي كريمي من قطر اإلنذارات:
وعبداهللا معرفي وإبراهيم كال من العربي 

ال يوجد الطرد:

في الدقيقة ٣٧ و٨٤ لصالح قطر.ركالت جزاء:

بطاقة المباراةبطاقة المباراة

تشكيلتا الفريقينتشكيلتا الفريقين

قــطــر: جــاســم الــهــيــل ومــحــمــد ســالــم الــربــيــعــي وأحــمــد 
فاضل (عمر العمادي ٧١ ) والمهدي برحمة وانتوني اكبوتو 
باليلي  ويــوســف  كريمي  وعــلــي   (  ٧٦ عـــادل  عبدالعزيز   )
(خالد وليد ٩١ ) وناصر بير بخش ( معتز البسطامي ٩١ 

)، ويوسف أيمن واليخاندرو جيمينا وحامد إسماعيل. 
وعبداهللا  مارتينيز  ومـــارك  أبــونــدى  محمود  العربي: 
جابر  وجاسم  سوريا  وسبستيان  فتحي  وأحمد  معرفي 
األنصاري  العزيز  وعبد  كال  ناصر  وإبراهيم  اينار  وأرون 
وفهد علي ( مهدي ترابي ٦٦) ( أحمد محمد أبوتريكة ٧٥ 

)، وياسر أبو بكر ( محمد بدر سيار ٧٢).

األهلـي ينتـزع نقـطـة ثمينـة مـن الـريـان
أجبره على التعادل بضربة جزاء في الوقت بدل الضائع

األهلي - الريانالفريقان:

ملعب حمد بن خليفة بالنادي المكان:
األهلي

األسبوع السابع من بطولة الدوريالمناسبة:

الخميس ٢٦ /  ١١ /  ٢٠٢٠التاريخ:

١ /  ١النتيجة:

نتيجة الشوط 
٠ /  ٠.األول:

نبيل الزهر ق ٩٣ لألهلي. فرانك كوم األهداف:
ق ٧٧ للريان 

سجل منها نبيل الزهر لألهليضربات الجزاء:

أحمد عبدالمقصود وعبدالعزيز اإلنذارات:
حاتم «الريان».

ال يوجد الطرد:

الحكام:

عبداهللا العذبة وماجد هديرس 
وعبدالمجيد الكربي والحكم الرابع 
محمد ناصر ومقّيم الحكام جاسم 
الهيل والمنسق العام عبداهللا جاسم 

ومراقب المباراة أحمد العدساني 
والمسؤول اإلعالمي حمد العنزي.

بطاقة المباراةبطاقة المباراة 

تشكيلتا الفريقينتشكيلتا الفريقين

لــعــب لــألهــلــي: رودريـــجـــوس فــي حــراســة المرمى 
ومحمد النعيمي «إبراهيم ماجد ق ٨٠» وشين لوري 
واومــيــد إبــراهــيــمــي ومــحــمــد الــعــبــاســي ونــبــيــل الــزهــر 
امــارو  وعبدالرشيد  ديــامــي  ومحمد  محمد  وجــاســم 
شحاتة  وحــازم   «٨٠ ق  خلفان  قــادري «ناصر  وعلي 

«جوهن بينسون ق ٩٤» . 
ولــعــب لــلــريــان: فــهــد يــونــس فــي حــراســة المرمى 
ومــحــمــد عـــالء وشــجــاع خــلــيــل وفـــرانـــك كـــوم ودامـــي 
وعبدالعزيز   «٥٨ ق  الحرازي  «عبدالرحمن  تــراوري 
 «٤٦ ق  مسعود  «إبــراهــيــم  الحضرمي  ونــايــف  حــاتــم 
بولي  ويــوهــان   «٤٦ ق  مفتاح  «خــالــد  جمعة  ومحمد 

وأحمد عبدالمقصود وميركادو.

متابعة - رجائي فتحي: 

انـــتـــزع األهـــلـــي تـــعـــادًال ثــمــيــنًــا من 
الــمــبــاراة  فــي   ١   /  ١ بنتيجة  الـــريـــان 
الــتــي أُقــيــمــت، مــســاء أمـــس، بملعب 
في  األهلي  بالنادي  خليفة  بن  حمد 
إطار مباريات األسبوع السابع لبطولة 
منها  األول  الــشــوط  وانتهى  الـــدوري 

بالتعادل السلبي. 
عن  بـــهـــدف  أوًال  الــــريــــان  تـــقـــدم 
طـــريـــق فـــرانـــك كــــوم فـــي الــدقــيــقــة 
٧٧ وتــعــادل األهــلــي فــي الــوقــت بدل 
طريق  عن  جــزاء  ضربة  من  الضائع 
رفع  النتيجة  وبــهــذه   .. الــزهــر  نبيل 
األهــلــي رصــيــده إلـــى ١٦ نــقــطــة في 
المركز الثاني والريان إلى ١١ نقطة 

في المركز الثالث. 
جاءت المباراة جيدة المستوى من 
منهما  كل  واستحق  الفريقين  العبي 
األداء  بعد  عليها  حصل  التي  النقطة 

القوي من الفريقين. 
خــالل  جــيــًدا  أداّء  الــفــريــقــان  قـــّدم 
هز  إال  يــنــقــصــه  ـــم  ل األول  ـــشـــوط  ال
الــشــبــاك، حــيــث حــفــل بــالــعــديــد من 
ــــفــــرص الــــتــــي تـــكـــفـــل الـــحـــارســـان  ال
رودريجوس « األهلي « وفهد يونس 
فريقهما  مرمى  بإنقاذ   » الــريــان   »
خـــاللـــه . لــعــب الـــفـــريـــقـــان بــحــمــاس 
وقــدمــا  الفريقين  جــانــب  مــن  كبير 
في  فــرصــة  أول  وكــانــت  جــيــًدا  أداًء 
الــلــقــاء لــلــريــان عــنــدمــا انــفــرد نــايــف 
الكرة  ولــعــب  بالمرمى  الحضرمي 
فوق العارضة لتضيع فرصة تسجيل 

الهدف األول. 
وبــعــدهــا ســـدد عــبــد الــعــزيــز حاتم 

وأخرجها  المرمى  تجاه  قوية  كــرة 
أول  وكان  بصعوبة..  ركنية  الحارس 
ظــهــور مــؤثــر لــألهــلــي فـــي الــدقــيــقــة 
ديامي  إلــى  كــرة  وصــلــت  عندما   ٢٧
داخـــــل مــنــطــقــة الــــجــــزاء وهــــو أمـــام 
المرمى ولعبها بصورة سريعة ولكن 

أخرجها ديامي إلى ركنية. 
وحصل األهلي على ضربة ركنية 
صــوب  مــبــاشــرة  قــــادري  عــلــي  لعبها 
مررها  أومــيــد  إلــى  وصلت  المرمى 
للمرمى  الــمــواجــه  لــــوري  شــيــن  إلـــى 

ولكنه أطاح بها خارج المرمى.

وكاد عبدالرشيد أمارو أن يسجل 
الدقيقة  فــي  لألهلي  الــتــقــدم  هــدف 
أخرجها  قوية  كــرة  ســدد  عندما   ٣٠

الحارس إلى ركنية بصعوبة. 
في  يسجل  أن  فــريــق  كــل  وحـــاول 
ربع الساعة األخير من الشوط ولكن 
افــتــقــد الـــالعـــبـــون الــلــمــســة األخـــيـــرة 

لينتهي الشوط بالتعادل السلبي. 
لــــم يــخــتــلــف األمـــــــر فــــي الـــشـــوط 
من  حـــذًرا  األداء  كــان  حيث  الــثــانــي، 
وكان  الخسارة  من  خوًفا  الفريقين 
األول  الساعة  ربــع  في  سجاًال  اللعب 

عندما  لــلــريــان  فــرصــة  شهد  والـــذي 
مرر عالء كرة إلى بولي لعبها خارج 

المرمى في الدقيقة ٥٧.
حتى   ٧٧ للدقيقة  الــريــان  وانتظر 
طــريــق  عــــن  األول  الــــهــــدف  ســـجـــل 
فرانك كوم من هجمة قادها يوهان 
بـــولـــي مـــن الــجــهــة الــيــمــنــى ولــعــبــهــا 
فرانك  لتجد  المرمى  أمــام  عرضية 
ليتقدم  المرمى  في  ويسددها  كــوم 
بحثًا  األهلي  وهاجم  بهدف.  الريان 
بتغييرين  مدربه  ودفع  التعادل  عن 
بنزول إبراهيم ماجد وناصر خلفان 

وكاد الريان يسجل الهدف الثاني في 
إبراهيم  انفرد  عندما  القاتل  الوقت 
مسعود بالمرمى ولكنه أضاع الكرة 

على مرتين. 
الحصول  في  خلفان  ناصر  ونجح 
عــلــى ضــربــة جــــزاء فــي الــوقــت بــدل 
الـــضـــائـــع إثـــــر عـــرقـــلـــة مــحــمــد عـــالء 
لـــه وعـــــاد الــحــكــم لــتــقــنــيــة الــفــيــديــو 
واحتسبها وتصدى لها الزهر ولعبها 
فـــي الــمــرمــى عــلــى يــمــيــن الـــحـــارس 
لتصبح النتيجة ١ /  ١ وتنتهي المباراة 

بتعادل عادل.
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هانتز مدرب الخور:

أن  الــخــور  مـــدرب  هانتز  الفرنسي  أكــد 
صعب  لقاء  مع  موعد  على  سيكون  فريقه 

أمام الغرافة مساء اليوم. 
ــًدا أن الــغــرافــة  وقــــال هــانــتــز: نــعــلــم جــي
الفوز  حقق  وقــد  ومتجانس،  قــوي  فــريــق 
الدحيل  حساب  على  الماضية  الجولة  في 
بثالثية نظيفة، وبالتالي المباراة لن تكون 
ســهــلــة عــلــى اإلطـــــــالق. وأضـــــــاف: قــدمــنــا 
الجولة  فــي  السيلية  أمـــام  كــبــيــرة  مــبــاراة 
تحقيق  مــن  نتمكن  لــم  ولــكــنــنــا  األخـــيـــرة 
اللقاء  من  وحيدة  بنقطة  وخرجنا  الفوز 
رغم الفرص الكثيرة التي صنعناها، وهذا 
سيكون بمثابة تحٍد كبير لنا أمام الغرافة 
بنتيجة  ونخرج  جيدة  بصورة  نظهر  حتى 
إيجابية. وتابع: بال شك مركزنا في جدول 

باإلحباط،  أشعر  يجعلني  الــدوري  ترتيب 
لكن نحن ال نزال في بداية الدوري.

وقال هانتز أيًضا: سنلعب بكل ما لدينا 
من جهد داخل المستطيل األخضر ويجب 
المسار  في  ونكون  نعود  حتى  الفوز  علينا 

الصحيح.

فيتفاتزيديس  جــيــانــيــس  الــيــونــانــي  أكـــد 
فــريــقــه  أن  الــــخــــور  مـــحـــتـــرف  «فـــيـــتـــفـــا» 
يــتــطــلــع إلــــى الـــوصـــول ألفـــضـــل مــســتــويــاتــه 
مباراة  مــن  بــدايــة  القادمة  المباريات  فــي 
الغرافة، مشيًرا إلى أن الفريق يحتاج لفوز 
وحــيــد حــتــى يــكــون فــي الــمــســار الصحيح 
بمعنويات  الــقــادمــة  الــمــبــاريــات  ويـــدخـــل 
أفــضــل. وأضــــاف: مــبــاراتــنــا أمـــام الغرافة 
صــعــبــة ولــكــن لــــدي الــثــقــة بــأنــنــا نستطيع 
بنتيجة  والظفر  المنافس  خطورة  إيقاف 
إيجابية في هذه المباراة. وأضاف: سأفعل 
مــا بوسعي وكــل مــا لــدي حتى نــكــون في 

أفــضــل حـــال، وأنـــا واثـــق مــن أنــنــا قـــادرون 
تماًما  وواثـــق  المرحلة  هــذه  تخطي  على 

بأننا لن ننافس على الهبوط.

سنلعب بكل قوة من أجل الفوز

فيتفا: الفوز يقودنا للمسار الصحيح

متابعة - رجائي فتحي: 

يــســتــضــيــف الــــغــــرافــــة عــلــى 
ملعبه فريق الخور في الساعة 
فــي  الــــيــــوم  مـــســـاء  مــــن   ٥:٣٠
مواجهة قوية بالجولة السابعة 
ـــــــدوري والـــتـــي  مـــن بـــطـــولـــة ال
يــطــمــح فــيــهــا الـــفـــريـــقـــان فــي 

الفوز.  تحقيق 
الــــغــــرافــــة يــــدخــــل مــــبــــاراة 
الثالث  المركز  في  وهو  اليوم 
انطالق  قبل  الترتيب  بجدول 
هذه الجولة برصيد ١٢ نقطة 
يــواصــل  أن  وبـــشـــدة  ويــطــمــح 
االنتصار  بعد  القوية  عروضه 
الدحيل  فريق  على  له  األخير 
بثالثية نظيفة والتقدم خطوة 

لألمام في جدول الترتيب. 
وفـــريـــق الـــخـــور لـــم يــتــذوق 
حيث  الــفــوز،  طعم  اآلن  حتى 
إنــــه تـــعـــادل فـــي ٤ مـــبـــاريـــات 
وخــــســــر مــــبــــاراتــــيــــن ويــحــتــل 
الــــمــــركــــز قــــبــــل األخـــــيـــــر فــي 
الجولة،  انطالق  قبل  الترتيب 
يــحــقــق  ألن  بــــشــــدة  ويـــحـــتـــاج 

أجـــل  مـــــن  األول  ــــصــــار  ــــت االن
ـــتـــقـــدم خـــطـــوة فــــي جــــدول  ال

الترتيب. 
بــــــــــدون شــــــك الــــمــــواجــــهــــة 
ســــتــــكــــون صـــعـــبـــة جــــــــًدا بــيــن 
غير  أمامها  بديل  ال  فريقين 
الـــفـــوز، الــغــرافــة لــلــذهــاب لما 
الثالث  الــمــركــز  مــن  أبــعــد  هــو 

الــقــاع  منطقة  لــــوداع  والـــخـــور 
مــن  االقــــتــــراب  بــــاألحــــرى  أو 
يمثل  وهــذا  الــدافــئــة  المنطقة 

هدًفا مهًما عند الفريقين. 
وصحيح أن المتابع لموقف 
الترتيب  جدول  في  الفريقين 
يؤكد أن هناك أفضلية لفريق 
الغرافة، ولكن المتابع لدوري 

في  شيء  كل  أن  يؤكد  النجوم 
تحقيقه،  يــمــكــن  الــقــدم  كـــرة 
وتـــعـــادل الــخــور مــع الــســد في 
الوحيد  التعادل  وهــو  الـــدوري 
لــلــزعــيــم فــي مــبــاريــاتــه الــســت 

التي لعبها في البطولة. 
ومن خالل هذه المعطيات 
يمكن القول إن كل شيء وارد 

فاز  وإذا  المواجهة،  هــذه  فــي 
تكون  فلن  الــخــور  أو  الــغــرافــة 
هـــذه  ألن  مـــفـــاجـــآت  هــــنــــاك 
األمــــــور هـــي الــطــبــيــعــيــة الــتــي 
تـــحـــدث فــــي الـــبـــطـــولـــة وبــيــن 
الفوارق  لقلة  نظًرا  الفرق  كل 

بينها.  الفنية 
ويـــمـــلـــك الـــفـــريـــقـــان عـــــدًدا 
الجيدين  الالعبين  من  كبيًرا 
سواء على صعيد المواطنين أو 
صناعة  ويمكنهم  المحترفين 
الـــفـــارق الــفــنــي الــمــطــلــوب في 
الصعبة  المباريات  هــذه  مثل 
وضعية  تحدد  والتي  والمهمة 

الفريقين في الجدول. 
ويـــعـــول الـــخـــور عــلــى ثــبــات 
األخــيــرة  الفترة  فــي  تشكيلته 
والــــتــــي مــنــحــتــه الـــكـــثـــيـــر مــن 
األداء،  في  والسيطرة  التفوق 
صحيح لم يحقق الفريق فوًزا 
الــعــنــاصــر  ولـــكـــن  اآلن،  حــتــى 
التي يمتلكها يمكنها أن تحقق 
ذلــــك بــمــزيــد مـــن االنــســجــام 
والــتــجــانــس مــع فــكــر الــمــدرب 

الجديد.

تحــٍد شــرس بيــن الخــور والغــرافــة
الفريقان يتطلعان إلنجاز المهمة بنجاح وانتزاع النقاط كاملة

الترتيبنقاطصافيأهدافهزيمة  تعادلفوزلعبالفريق

عليهله

٩٣     ٥٣٠٢٩٨١ الغرافة 

٣١١     -٥٠٣٢٣٥٢ الخور

عثمان اليهري: معنوياتنا مرتفعةيوكانوفيتش مدرب الغرافة: مواجهة صعبة
الغرافة  مــدرب  يوكانوفيتش  سالفيسا  أكــد 
أن مواجهة فريقه أمام الخور لن تكون سهلة 
ويتميز  متماسًكا  فريًقا  سيواجه  الغرافة  ألن 
بأعلى  مــواجــهــتــه  يتطلب  مــا  وهـــو  بــالــصــالبــة 
فرصة  لــي  أتيحت  وقـــال:  التركيز.  درجـــات 
األخيرتين  مباراتيه  في  الخور  فريق  متابعة 
لتحليل  الفترة  هــذه  الستغالل  نعمل  ونحن 
عن  الــفــكــرة  الالعبين  وإعــطــاء  لعبه  طريقة 
يتميز  فــريــق  تطبيقه،  نــريــد  الـــذي  األســلــوب 
في  والتماسك  األمــامــي  الخط  فــي  بالسرعة 

خط الوسط والقوة على مستوى الدفاع.

قــــال عــثــمــان الــيــهــري العــــب الــغــرافــة: 
نـــخـــوض لـــقـــاء الـــخـــور بــمــعــنــويــات عــالــيــة، 
والـــمـــطـــلـــوب أن نــدخــلــه بــأعــلــى درجــــات 
التركيز ألن الخور فريق بإمكانه أن يحرج 
الجيد  بالتنظيم  يتميز  فهو  مــنــافــس،  أي 
تأثير  وعــن  الــدفــاعــي.  الجانب  فــي  خــاصــة 
الدحيل  مباراة  قــال:  األخير،  الغرافة  فــوز 
مكسب  وأكبر  الــدوري  في  مباراة  أي  مثل 
منها هو النقاط الثالث واألداء الجيد الذي 
تلك  صــفــحــة  طــي  علينا  ويــجــب  قــدمــنــاه، 

المباراة والتركيز على المباريات القادمة.

ــل ثــالثــيــة ــأجــم ـــرة يــعــبــر الــســيــلــيــة ب ـــوك ال
سيطرة واضحة للنواخذة وتراجع غريب للشواهين

متابعة - صابر الغراوي:

ذاكرة  الوكرة  فريق  استعاد 
دوري  بطولة  في  االنتصارات 
فـــــوزه  بــــعــــد   ،QNB نـــــجـــــوم 
حساب  على  والمستحق  الكبير 
مقابل  أهــداف  بثالثة  السيلية 
هــــدف واحـــــد فـــي الــمــواجــهــة 
الــتــي أقــيــمــت بــيــن الــفــريــقــيــن 
الجولة  مــنــافــســات  افــتــتــاح  فــي 

السابعة.
الــــــمــــــبــــــاراة الـــــتـــــي أقـــيـــمـــت 
خليفة  بــن  حــمــد  مــلــعــب  عــلــى 
تفوًقا  شهدت  األهلي  بالنادي 
وكـــــراويًـــــا واضــــًحــــا ســـــواء فــي 
انــتــهــى  الــــــذي  األول  الــــشــــوط 
الثاني  فــي  أو  سلبية  بنتيجة 
األربــعــة،  األهــداف  شهد  الــذي 
الوكرة  أهداف  جميع  وجاءت 
مـــــن الـــجـــبـــهـــة الــــيــــســــرى عــن 
طــريــق مــحــمــد بـــن يــطــو د٤٩ 
وســيــبــايــوس  د٥٢  عــلــي  وعــمــر 
عــبــد  ســـجـــل  حـــيـــن  فــــي  د٧٥، 
السيلية  هــدف  إلــيــاس  الــقــادر 

.٩٠ الدقيقة  في  الوحيد 
الوكرة  سجل  النتيجة  بهذه 
قفزة رائعة في جدول ترتيب 
رصيده  رفــع  أن  بعد  الـــدوري 
تجمد  بــيــنــمــا  نـــقـــاط،   ١٠ إلــــى 

نقاط.  ٨ عند  السيلية  رصيد 
مـــــــــارس الــــــوكــــــرة ضـــغـــًطـــا 
األولى  اللحظات  منذ  متقدًما 
لـــلـــقـــاء عـــلـــى فــــريــــق الــســيــلــيــة 
وأجــبــر العــبــيــه عــلــى الــتــراجــع 
خالل  من  ملعبهم  وسط  إلى 
شنها  التي  المتتالية  الهجمات 
مــن الــجــبــهــة الــيــمــنــى تــحــديــًدا 
ناجي  مراد  الثنائي  طريق  عن 

اهللا. مال  وعلي 

وفـــــــــي الـــــمـــــقـــــابـــــل اضــــطــــر 
ــتــراجــع فــي  ــل العـــبـــو الــســيــلــيــة ل
الــشــوط  طـــوال  ملعبهم  وســط 
االنـــــدفـــــاع  لـــمـــواجـــهـــة  األول 
الــهــجــومــي مــن فــريــق الــوكــرة 
ـــبـــحـــث عــــن الـــهـــجـــمـــات  مــــع ال
محاولة  في  السريعة  المرتدة 
علي  مــهــنــد  ســرعــة  الســتــغــالل 

إلياس. القادر  وعبد  وتياجو 

ولـــم تــشــهــد أحـــداث الــشــوط 
على  حقيقية  فرص  أي  األول 

المرميين.
الثاني  الشوط 

الثاني  الشوط  انطالقة  ومع 
أفضليته  على  الــوكــرة  حــافــظ 
الــفــاعــلــيــة  أن  الــــفــــارق  ولـــكـــن 
واضح  بشكل  زادت  الهجومية 
ولـــــم يــنــتــظــر العــــبــــوه كـــثـــيـــًرا 

زيـــارة  مـــن  يــتــمــكــنــوا  أن  قــبــل 
شــبــاك الــشــواهــيــن عــن طــريــق 
تسديدة  بــعــد  يــطــو  بــن  محمد 
اليسرى  الجبهة  من  سيابيوس 

.٤٩ الدقيقة  في 
فــعــل  ردة  أي  تـــظـــهـــر  لــــم 
بل  الــهــدف  هـــذا  بــعــد  للسيلية 
الوكرة  كان  تماًما  العكس  على 
زيارة  على  إصــراًرا  األكثر  هو 

له  وتحقق  ثانية  مرة  الشباك 
بثالث  بعدها  بالفعل  أراد  مــا 
عمر  طريق  عــن  فقط  دقــائــق 
عـــلـــي الـــــــذي أكــــمــــل عــرضــيــة 
في  ووضعها  يطو  بــن  محمد 

.٥٢ بالدقيقة  الشباك 
رصاصة  سيبايوس  وأطــلــق 
الــرحــمــة عــلــى الــشــواهــيــن في 
اســتــغــل  أن  بــعــد   ٧٥ الــدقــيــقــة 

عـــــرضـــــيـــــة عـــــمـــــر عـــــلـــــي مـــن 
وســدد  أيــًضــا  الــيــســرى  الجبهة 
الــكــرة داخـــل الــشــبــاك مــحــرًزا 
ـــوكـــرة، وفــي  ثــالــث أهـــــداف ال
الــدقــيــقــة األخــيــرة مــن الــوقــت 
األصــــلــــي أحــــــرز عـــبـــد الـــقـــادر 
الوحيد  السيلية  هــدف  إلــيــاس 
الوكرة  بفوز  المباراة  لتنتهي 

.٣/   ١

 بطاقة المباراة

تشكيلتا الفريقين

السيلية والوكرة الفريقان

الخميس ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٠   التاريخ

استاد حمد بن خليفة بالنادي الملعب
األهلي  

QNB موسم ٢٠٢٠/ ٢٠٢١  دوري

السابعة  الجولة

٣/  ١ للوكرة النتيجة

صفر/  صفر نتيجة الشوط األول

محمد بن يطو د٤٩ وعمر األهداف
علي د٥٢ وسيبايوس د٧٥ 

للوكرة وعبد القادر إلياس د٩٠.

سلمان فالحي وفيصل الشمري الحكام
وعبد اهللا أنس والرابع جمال 

حسين.

رياض ناصر من الوكرة ومهند اإلنذارات
علي من السيلية

ال يوجد  الطرد

ال يوجدركالت جزاء

الــمــنــهــالــي  وأحـــمـــد  أمـــيـــن  كـــلـــود  السيلية:    •
بدر  وعــادل  صديق  ومجدي  محمد  ومصطفى 
وتياجو ومهند علي وفهد البياتي وحمد العبيدي 

ونذير بلحاج وعبد القادر إلياس.
مينديس  ولــوكــاس  الخاطر  ســعــود  الوكرة:    •  
وعبد اهللا المفتاح وعلي مال اهللا (جاسم الجالبي 
٨٣) وسانشيز ايسايس (عبد الرحمن محمد ٧٦) 
ناجي  ومــراد  علي  وعمر  سيبايوس  وسباستيان 
وعثمان كوليبالي ومراد ناجي ومحمد بن يطو.

ترتيب الغرافة والخور قبل الجولة السابعة
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ــاع ــق ــمــة وال ــق ــاء ال ــق ـــالل فـــي ل ــد وأم ص ــس ال
اليوم على استاد ثاني بن جاسم

نبوي:  - حسام  متابعة 

يــســتــضــيــف اســـتـــاد ثــانــي بـــن جــاســم 
بنادي الغرافة في تمام الساعة الثامنة 
إال ربًعا من مساء اليوم مواجهة تجمع 
مباريات  ضمن  صالل  وأم  السد  بين 
الجولة السابعة من دوري نجوم قطر، 
لتقديم  الفريقان  خاللها  يسعى  والتي 
إيجابية  نتيجة  وتحقيق  جيد  مستوى 
وضع  واختالف  الطموح  اختالف  رغم 
مسابقة  ترتيب  جــدول  في  الفريقين 
الدوري، فالسد يتصدر جدول ترتيب 
المسابقة برصيد ١٦ نقطة بينما يقبع 
 ٤ برصيد  الترتيب  قاع  في  صالل  أم 
إلى  يتطلع  السد  وبالتالي  فقط،  نقاط 
التحليق  يــواصــل  حــتــى  الــفــوز  تحقيق 
يحتلها  الــتــي  الـــصـــدارة،  فــي  مــنــفــرًدا 
-قبل  األهلي  عن  واحدة  نقطة  بفارق 
الــســد  ويــعــتــبــر  األسبوع-  هـــذا  انــطــالق 
الـــفـــريـــق الـــوحـــيـــد الـــــذي لـــم يــتــعــرض 
حيث  اآلن  حتى  البطولة  في  للخسارة 
حــقــق الــفــوز فــي ٥ مــبــاريــات وتــعــادل 
فــــي واحــــــــدة، وهـــــو صـــاحـــب أفــضــل 
خـــط هــجــوم بــنــجــاح بـــغـــداد بـــو نــجــاح 
 ٤ منها  هدًفا   ٢٤ تسجيل  في  ورفاقه 
للفريق  األخــيــرة  المباراة  في  أهــداف 
ضـــد الـــعـــربـــي، وهــــو صـــاحـــب أفــضــل 
دفـــاع بــاالشــتــراك مــع فــريــقــي الــريــان 
والـــخـــور، حــيــث اســتــقــبــلــت شــبــاك كل 
السد  ويــضــم  فــقــط،  أهـــداف   ٥ منهما 
العبي  أفضل  من  كوكبة  صفوفه  بين 

الدوري لذلك ستكون مهمة أم صالل 
في مواجهة اليوم صعبة للغاية.

مهًما  يعتبر  فــالــفــوز  صــالل  أم  أمــا 
بــالــنــســبــة لـــه حــتــى يـــبـــدأ الـــفـــريـــق في 
منطقة  مـــن  مـــبـــكـــًرا  الـــنـــجـــاة  طـــريـــق 
العــبــوه  ســجــل  صــــالل  وأم  الـــهـــبـــوط، 
شباكه  واستقبلت  هدفين  اآلن  حتى 

األخيرة  مواجهته  وخسر  أهـــداف،   ٩
وهو  نظيفين،  بهدفين  األهــلــي  أمــام 
ــًدا مـــدى صــعــوبــة الــمــواجــهــة  يــعــلــم جــي
الــمــقــبــل عــلــيــهــا أمــــام الــســد الــمــنــتــشــي 

األخيرة. باالنتصارات 
المباراة  الــســد  يــخــوض  أن  وينتظر 
بكامل نجومه. أما أم صالل الذي عمل 

تصحيح  على  عسكر  بن  عزيز  مدربه 
خالل  الفريق  فيها  وقع  التي  األخطاء 
مجموعة  فيمتلك  األخــيــرة  الــمــبــاراة 
الــجــيــدة مــن الــالعــبــيــن ورغـــم أن كل 
الترشيحات في صالح السد إال أن كل 
مــبــاراة  فــي  واردة  تــظــل  االحــتــمــاالت 

اليوم. 

الترتيبنقاطصافيأهدافهزيمة   تعادلفوزلعبالفريق

عليهله

١٦١     ٠٢٤٥١٩ ٦٥١ السد   

٤١٢        -٦١١٤٢٨٦ أم صالل

تشافي مدرب السد:

هيرنانديز  تــشــافــي  اإلســبــانــي  وصـــف 
مـــــدرب الـــســـد مــــبــــاراة أم صــــالل الــيــوم 
بالمسابقة.  الفريق  مشوار  في  بالمهمة 
وتحدث تشافي خالل المؤتمر الصحفي 
جاهزون  نحن  قائًال:  بالمباراة  الخاص 
للمنافسة وكما تعلمون كل مباراة تعتبر 
المباريات  كل  الــدوري،  هذا  في  معركة 
صــعــبــة ألن الــجــمــيــع يــبــذل جــهــًدا كــبــيــًرا 
وخسرنا  صــالل  أم  نواجه  واآلن  أمامنا، 
الموسم  فــي  الــفــريــق  هـــذا  ضــد  نقطتين 

الماضي. 
يـــدافـــع  فـــريـــق  صـــــالل  أم  وأضـــــــــاف: 
بشكل رائع ومدربه مكافح، أعتقد أنهم 
الهجمات  خــالل  مــن  الحلول  سيجدون 
لتحقيق  الــمــرشــحــون  نــحــن  الـــمـــرتـــدة، 
نظهر  أن  علينا  كــالــعــادة  ولــكــن  الـــفـــوز، 
لحصد  الملعب  فــي  الحقيقي  بمستوانا 

الثالث نقاط.
ــنــا  ـــــمـــــدرب اإلســـــبـــــانـــــي: لــدي وقـــــــال ال

في  ونمر  الالعبين  من  رائعة  مجموعة 
بهذه  نستمر  أن  علينا  ولكن  جيدة  فترة 

الطريقة ومواصلة تحقيق االنتصارات.
وعـــــــن طــــريــــقــــة اخــــتــــيــــار الـــالعـــبـــيـــن 
مــدرب  قــال  الــمــبــاريــات،  فــي  للمشاركة 
الــزعــيــم: أحــــاول اتــبــاع أســلــوب الــتــدويــر 
يلعب،  أن  يستحق  الكل  ألن  الفريق  في 
مهم  العــب  وكــل  كبيرة  مجموعة  لدينا 
مستويات  فرصته،  على  وسيحصل  لنا 
الـــالعـــبـــيـــن مـــتـــقـــاربـــة ولــــديــــنــــا شـــبـــاب 
ومـــحـــتـــرفـــون مـــمـــيـــزون، نـــمـــر بــفــتــرة 
مـــمـــتـــازة ولـــيـــس لــديــنــا غـــيـــابـــات كــثــيــرة 

وفقط بهاء الليثي مصاب.
واســتــكــمــل الــمــدرب اإلســبــانــي حديثه 
بــدون  حــتــى  رائـــع  بشكل  لعبنا   » قــائــًال: 
جونغ ونام أمام العربي، لدينا مجموعة 
بــتــدويــر  الـــوضـــع  إدارة  وأحــــــاول  كــبــيــرة 
الالعبين  بكل  جـــداً  سعيد  أنــا  الالعبين، 

ألنهم جميًعا يتدربون بشكل جيد».

هدفنا مواصلة االنتصارات

الغراوي: - صابر  متابعة 
 

عندما تشير عقارب الساعة 
إلى الثامنة إال الربع من مساء 
اليوم الجمعة ستكون جماهير 
الــدحــيــل والــخــريــطــيــات على 
مــوعــد مــع لــقــاء صــعــب ومهم 
ضــــمــــن مــــنــــافــــســــات الـــجـــولـــة 
دوري  بــطــولــة  مـــن  الــســابــعــة 

نجوم قطر.
يقام  الذي  المهم  اللقاء  هذا 
على ملعب عبد اهللا بن خليفة 
عنوان  يحمل  الدحيل،  بــنــادي 
ضـــــــــرورة تـــصـــحـــيـــح الـــمـــســـار 
من  الملعب  لصاحب  بالنسبة 
نــاحــيــة والــضــيــوف مــن ناحية 
مهًما  ـــا  واقـــًع يــفــرض  أخــــرى 
أمام عشاق الفريقين ملخصه 
أن االحتماالت قائمة في هذه 

المواجهة. 
الوضعية  يعكس  الــواقــع  هــذا 
الصعبة التي يعيشها كل فريق 
فـــي جـــــدول تــرتــيــب الـــــدوري 
ــتــواجــدان في  بــاعــتــبــار أنــهــمــا ي
الـــمـــراكـــز الـــمـــتـــأخـــرة حــالــًيــا، 
في  الخريطيات  يتواجد  حيث 
الــمــركــز الــتــاســع بــرصــيــد ست 
الفوز  من  جمعها  فقط  نقاط 
في لقائين والخسارة في أربع 

مباريات، بينما يتواجد الدحيل 
برصيد  الخامس  المركز  فــي 
تــســع نــقــاط جمعها مــن الــفــوز 

والخسارة  مباريات  ثــالث  في 
في مثلها.

وعلى الرغم من أن البعض 

يرى أن وضعية الدحيل أفضل 
بــكــثــيــر مــــن وضـــعـــيـــة فــريــق 
الـــخـــريـــطـــيـــات، بــســبــب فــــارق 

الخبرات الكبير بين الفريقين، 
المواجهات  تــاريــخ  عــن  فــضــًال 
يصب  والذي  بينهما  المباشرة 
مــعــظــمــه فــــي مــصــلــحــة بطل 
الدوري، إال أن عشاق الصواعق 
حالة  باستغالل  النفس  يمنون 
مستوى  في  الواضحة  التراجع 
الموسم  خــالل  الدحيل  فــريــق 
الــحــالــي، فــضــًال عـــن أن آخــر 
مواجهة جمعت بين الفريقين 
في بطولة الدوري نجح خاللها 
فوز  تحقيق  فــي  الخريطيات 
مــثــيــر عـــلـــى الـــدحـــيـــل بــهــدف 
من  الــثــانــي  القسم  فــي  نظيف 

بطولة الموسم قبل الماضي.
هذه  أن  فيه  شــك  ال  ومــمــا 
الـــمـــبـــاراة مــرشــحــة لــلــوصــول 
إلـــــى أعـــلـــى مــــعــــدالت اإلثــــــارة 
يعلم  الجميع  ألن  والــحــمــاس، 
اإليجابي  التأثير  حجم  جــيــًدا 
الرائع على الفريق الذي يتمكن 
مــن تحقيق الــفــوز، كما أنــه ال 
الهزة  حجم  أحــد  على  يخفى 
لها  سيتعرض  التي  والصدمة 
الــخــاســر فـــي هـــذه الــمــواجــهــة 
بــاعــتــبــار أن مــوقــفــه ســيــتــأزم 
فـــي جــــدول الــتــرتــيــب وتــحــوم 
الشكوك بعد ذلك حول قدرته 

على تحقيق أهدافه بالدوري.

٣ نقــاط مهمــة للدحــيل والخـريطــيات
اليوم مواجهة تصحيح المسار على ملعب عبد اهللا بن خليفة

بن عسكر مدرب أم صالل:

أكد عزيز بن عسكر مدرب أم صالل بأنهم 
يــشــعــرون بخيبة أمـــل بــعــد الــخــســارة األخــيــرة 
أمـــام األهــلــي فــي األســبــوع الـــســـادس، ولكنهم 
ســيــواصــلــون الــعــمــل لتحقيق هــدفــهــم فــي هــذا 

الموسم الذي وصفه بالصعب.
وأضاف: ندخل المباراة ونحن ال نعاني من 
نفكر  ونحن  السد  على  الضغوط  ألن  الضغوط 

في النقاط وسنرى كيف ستسير األمور.
سنواجه  قال:  للمواجهة،  استعداداتهم  وعن 
يقوم  والــذي  آسيا  في  فريق  وأفضل  المتصدر 

مـــدربـــه بــعــمــل رائـــــع، ولــكــن كــمــا ظــلــلــت أكـــرر 
نحن نركز على أنفسنا، وأنا سعيد ألننا نمتلك 
لي  وبالنسبة  الــالعــبــيــن،  مــن  جــيــدة  مجموعة 
نتائج  ينتظرون  الجميع  ألن  مهم  أمــر  فــهــذا 

جيدة، وأعتقد أن هذا ليس باألمر الصعب.
 وعن غياب فريقه عن تسجيل األهداف في 
هذا  على  نعمل  نحن  قــال:  المباريات،  معظم 
األمر، وأنا سعيد النضمام كايكي للفريق ونحن 
محظوظون بالتحاقه بنا، لكن لسوء الحظ فهو 

مصاب حالًيا، وأتمنى عودته سريًعا.

علـينا مواصـلة العـمل رغـم خـيبة األمــل

الترتيبنقاطصافياهداف  هزيمةتعادلفوزلعبالفريق

عليهله

٩٥    -٦٣٠٣٧٩٢ الدحيل

٦٩     -٦٢٠٤٥١٣٨ الخريطيات

صبري لموشي مدرب الدحيل:

يوسف آدم مدرب الخريطيات:

أن  الدحيل  مــدرب  لموشي  صبري  أكد 
مهمة  الخريطيات  أمــام  المقبلة  المباراة 
وصــعــبــة فـــي نــفــس الـــوقـــت، الســيــمــا أنــهــا 
تــأتــي بعد خــســارة أمـــام الــغــرافــة، وهناك 
األســس  واســتــعــادة  معالجتها  يجب  أمـــور 
أضــاف:  قــويًــا.  فريًقا  الدحيل  تجعل  التي 
من  قويًا  فعل  رد  أنتظر  أن  الطبيعي  من 
الالعبين في ظل بعض الغيابات التي نعاني 

منها، والالعبون يعرفون أننا لم نكن في 
المستوى المطلوب في مباراة الغرافة ورد 

الفعل هو األمر المتوقع في هذه المباراة.
وواصـــــل: الــغــيــابــات لــم تــكــن ســبــبًــا في 
الهزيمة الماضية، فهي المرة األولى التي 
يغيب فيها كل من أحمد ياسر ومهدي بن 
يمكن  ال  ولكن  واحــدة،  مباراة  في  عطية 

أن نقول إن سبب الهزيمة هو الغيابات.

الخريطيات  مـــدرب  آدم  يــوســف  قـــال 
مثل  مثلها  للدحيل  الفريق  استعدادات  إن 
وبالتالي  أخــرى،  مباراة  ألي  استعداد  أي 
أن  باعتبار  خاصة  اســتــعــدادات  لها  فليس 
كل المباريات صعبة وعملنا على تحضير 

الفريق بشكل جيد للقاء الدحيل.
وأضــــــــــاف: الـــفـــريـــقـــان قـــــادمـــــان مــن 
خــســارتــيــن بــالــجــولــة الــمــاضــيــة وبــالــتــالــي 
قــادم  فريق  أي  يدخل  أن  الطبيعي  فمن 
بهدف  بقوة  التالية  للمباراة  خــســارة  مــن 
االنــتــصــارات،  نغمة  واســتــعــادة  الــتــعــويــض 
لذلك فإن رغبة التعويض تكون مسيطرة 
وهــذا  الــمــيــدان  أرض  فــي  الفريقين  على 
أمر طبيعي لذلك أقول إن المباراة صعبة.
وقال يوسف آدم في المؤتمر الصحفي 

يعود  عندما  الدحيل  المباراة:  يسبق  الــذي 
من خسارة تكون ردة فعله قوية لتحقيق 
الفوز وكذلك فريقنا نحتاج لكسب المزيد 
متشابهة  الــدوافــع  فــإن  لذلك  النقاط  مــن 

في هذه المواجهة.

مواجهة الخريطيات مهمة وصعبة

نتوقع ردة فعل قوية من الدحيل

ترتيب السد وأم صالل قبل الجولة السابعة

ترتيب الدحيل والخريطيات قبل الجولة السابعة
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٤ مواجهـــات مصيـــرية في البطـــولة اآلسيــويــة
اليوم في مرحلة اإلياب للمجموعتين الخامسة والسادسة

فتحي:  - رجائي  متابعة 

دوري  مــنــافــســات  تــتــواصــل 
أبــــطــــال آســـيـــا لـــكـــرة الـــقـــدم 
ألندية شرق القارة اآلسيوية، 
مباريات   ٤ اليوم  تُقام  حيُث 
بــالــمــجــمــوعــتــيــن الــخــامــســة 
مباريات  إطار  في  والسادسة 
البطولة.   من  الرابعة  الجولة 
ـــمـــجـــمـــوعـــة  ــــعــــب فــــــي ال ــــل وي
فيكتوري  ملبورن  الخامسة 
األســـتـــرالـــي مـــع بــكــيــن غـــوان 
في  الــمــبــاراة  ــقــام  وتُ الصيني 
١ ظــهــًرا، وفــي نفس  الــســاعــة 
الـــمـــجـــمـــوعـــة يـــلـــعـــب تــشــيــانــغ 
مع  الــتــايــالنــدي  يــونــايــتــد  راي 
الــــكــــوري  ســـيـــئـــول  ســـــي  اف 
في  المباراة  وتُقام  الجنوبي، 
ــقــام  ٤ عـــصـــًرا، وتُ الــســاعــة الــــ 
جاسم  ملعب  على  المباراتان 

السد. بنادي  حمد  بن 
ويــلــتــقــي فــــي الــمــجــمــوعــة 
الــســادســة أولـــســـان هــيــونــداي 
الــكــوري الــجــنــوبــي مــع فــريــق 
ـــيـــرث جــــلــــوري األســـتـــرالـــي  ب
 ١ الساعة  في  المباراة  وتُقام 
الثانية  المباراة  وتليها  ظهًرا، 
فــي نــفــس الــمــجــمــوعــة والــتــي 
شنغهاي  فريقي  بين  تجمع 
طــوكــيــو  ســـي  اف  مـــع  شــيــهــوا 
الـ  الساعة  في  وتُقام  الياباني 
٤ عــصــًرا وتــلــعــب الــمــبــاراتــان 
ـــــعـــــب الـــــمـــــديـــــنـــــة  عــــــلــــــى مـــــل
الــتــعــلــيــمــيــة.  وبــالــوصــول إلــى 
دور  مـــــن  اإليــــــــاب  ـــة  مـــرحـــل
الــمــجــمــوعــات تــكــون الــصــورة 
الــــعــــامــــة فـــــي الـــمـــجـــمـــوعـــات 
ـــا مــا  ـــوًع أصــبــحــت واضـــحـــة ن
ــلــفــرق الــمــشــاركــة  بــالــنــســبــة ل
إن  حــــيــــث  الـــــبـــــطـــــولـــــة،  فــــــي 
لعملية  يــســعــى  اآلن  الــجــمــيــع 

حــــصــــد الــــنــــقــــاط مــــــن أجــــل 
نــيــل بــطــاقــات الــعــبــور لــلــدور 
ثــمــن الــنــهــائــي مـــن الــبــطــولــة 
كوبي  فيسل  فريق  ومراقبة 
الــيــابــانــي، حــيــث إنـــه الــوحــيــد 
الـــذي نــجــح فــي الــتــأهــل حتى 
اآلن لهذا الدور بعدما تصدر 
الـــمـــجـــمـــوعـــة الـــســـابـــعـــة الــتــي 
٦ نــقــاط  يــلــعــب بــهــا بــرصــيــد 
بــعــد  فـــقـــط  فـــــرق   ٣ وتـــضـــم 

انــســحــاب الــفــريــق الــمــالــيــزي. 
وفــــي الــمــجــمــوعــة الــخــامــســة 
مــــبــــاراتــــا الـــــيـــــوم غــــايــــة فــي 
بالنسبة  واألهــمــيــة  الــصــعــوبــة 
يتصدر  حيث  األربعة،  للفرق 
المجموعة  غوان  بكين  فريق 
سي  اف  ثــم  نــقــاط   ٦ برصيد 
٦ نــقــاط ثم  ســيــئــول بــرصــيــد 
مــلــبــورن فــيــكــتــوري بــرصــيــد 
األخير  المركز  وفي  نقاط   ٣

رصيد  بال  راي  تشيانغ  فريق 
النقاط.  من 

بــيــن  األول  الـــلـــقـــاء  وفـــــي 
مــــلــــبــــورن وبـــكـــيـــن غـــــــوان ال 
مـــجـــال فـــيـــه لــلــتــفــريــط فــي 
ـــفـــريـــق  نــــقــــطــــة بــــالــــنــــســــبــــة ل
الـــفـــوز  إن  حـــيـــث  مــــلــــبــــورن، 
ــــــه فـــي  فــــقــــط يـــــجـــــدد آمــــــال
النهائي  ثــمــن  لــلــدور  الــتــأهــل 
ـــــق بــــكــــيــــن غــــــوان  أمــــــــا فـــــري

الـــــفـــــوز يـــضـــمـــن لـــــه الـــتـــأهـــل 
وكـــذلـــك الـــتـــعـــادل يــصــعــد به 
هذه  وبالتالي  الثاني.  للدور 
لكونها  جــًدا  مهمة  المواجهة 
الفريق  مصير  تــحــدد  ســوف 
األســـتـــرالـــي فـــي الــمــنــافــســة، 
وكــــذلــــك حـــســـم أمـــــر تـــأهـــل 
الــفــريــق الــصــيــنــي والـــمـــبـــاراة 
مــن  ألي  ســـهـــلـــة  تــــكــــون  ــــن  ل
الــفــريــقــيــن.  والـــلـــقـــاء الــثــانــي 

الكوري  سيئول  سي  اف  بين 
مـــــع الــــفــــريــــق الــــتــــايــــالنــــدي، 
الكوري  الفريق  فيها  يمتلك 
به،  للفوز  ويسعى  األفضلية 
وبــالــتــالــي االقــــتــــراب خــطــوة 
مـــــن الــــتــــأهــــل لـــــلـــــدور ثــمــن 
ــنــهــائــي وفــــي نــفــس الــوقــت  ال
على  بــكــيــن  فــريــق  مـــطـــاردة 
إن  حيث  المجموعة،  صدارة 
فقط  نقاط   ٣ بينهما  الفارق 

. وفـــي الــمــجــمــوعــة الــســادســة 
العيار  من  مواجهتان  هناك 
الثقيل، حيث يلعب في اللقاء 
الكوري  أولسان  فريق  األول 
مع بيرث جلوري األسترالي، 
ويسعى  صعبة  مــبــاراة  وهــي 
ــــقــــان  ــــفــــري مـــــــن خـــــاللـــــهـــــا ال
إن  حيث  االنــتــصــار،  لتحقيق 
صــدارة  يحتل  أولــســان  فريق 
نقاط   ٧ بــرصــيــد  الــمــجــمــوعــة 

بــيــرث  فـــريـــق  أن  حــيــن  فـــي 
جــلــوري فــي الــمــركــز األخــيــر 
بـــال رصـــيـــد وهـــــذه الـــمـــبـــاراة 
البحث  في  األخــيــرة  فرصته 
المجموعة  بــهــذه  مــكــان  عــن 
نتيجة  أي  إن  حيث  الصعبة، 
غــيــر الــفــوز ســـوف تــطــيــح به 

المنافسة. سباق  خارج 
يقرب  الفوز  المقابل  وفي 
فــريــق أولـــســـان مــن الــتــأهــل، 
نـــقـــاط   ٧ يـــمـــلـــك  إنــــــه  حـــيـــث 
نقطة  وبــفــارق  الــصــدارة  فــي 
شنغهاي  فــريــق  عــن  واحــــدة 
شـــنـــيـــهـــوا صــــاحــــب الـــمـــركـــز 
الـــثـــانـــي، وبــالــتــالــي الـــمـــبـــاراة 
بالنسبة  الــفــوز  غــيــر  تــقــبــل  ال 
رغــب  إذا  ـــكـــوري،  ال لــلــفــريــق 
واللقاء  القمة.  على  البقاء  في 
المجموعة  نــفــس  فــي  الــثــانــي 
يــجــمــع بــيــن فــريــق شــنــغــهــاي 
اف  فــــــريــــــق  مـــــــع  شــــيــــنــــهــــوا 
ســـي طــوكــيــو الــيــابــانــي وهــي 
الثقيل  الــعــيــار  مــن  مــواجــهــة 
بين  الــكــبــيــر  لــلــتــكــافــؤ  نـــظـــًرا 
فــريــق  إن  حــيــث  الــفــريــقــيــن، 
الثاني  المركز  يحتل  شنغهاي 
وبـــفـــارق  نـــقـــاط   ٦ بـــرصـــيـــد 
نــقــطــتــيــن عـــن فــريــق طــوكــيــو 
االبتعاد  يعني  شنغهاي  وفوز 
نقاط،   ٥ بفارق  منافسه  عن 
وبــــالــــتــــالــــي االقـــــــتـــــــراب مــن 
فتعني  الــخــســارة  أمــا  الــتــأهــل 
اشــــتــــعــــال الـــمـــنـــافـــســـة بـــهـــذه 
الــمــجــمــوعــة وســـــوف يــتــقــدم 
الثاني.  للمركز  طوكيو  فريق 
المستويات  أن  والحقيقة 
بــيــن األنـــديـــة مــتــقــاربــة جـــًدا 
ســوف  بــمــا  الــتــوقــع  يمكن  وال 
ــــات،  ــــاري ــــمــــب يـــــحـــــدث فـــــي ال
في  وارد  شــــيء  كـــل  ولـــذلـــك 

اليوم. مباريات 

بوستيكوغلو،  أنــج  أشــاد 

مـــــدرب نـــــادي يــوكــوهــامــا 

مــــــاريــــــنــــــوس الــــيــــابــــانــــي، 

ـــجـــهـــود الــــتــــي قــدمــهــا  ـــال ب

العـــــبـــــو فــــريــــقــــه عـــنـــدمـــا 

تــــغــــلــــبــــوا عــــلــــى شـــنـــغـــهـــاي 

الــصــيــنــي  جـــي  بـــي  آي  اس 

الـــمـــاضـــي  األربــــــعــــــاء   ١-٠

عــلــى اســـتـــاد الــجــنــوب في 

الــــدوحــــة، ضــمــن الــجــولــة 

ـــثـــة مـــــن مـــنـــافـــســـات  ـــال ـــث ال

الــمــجــمــوعــة الــثــامــنــة فــي 

آســــيــــا  أبـــــــطـــــــال  دوري 

«كــــان  وأضــــــــاف:   .٢٠٢٠

هـــنـــالـــك صـــعـــود وهـــبـــوط 

الجزاء  ضربة  أدائــنــا،  فــي 

مــنــحــت الــفــريــق الــمــقــابــل 

فـــرصـــة لــلــتــســجــيــل ولــكــن 

ـــحـــارس اوبــــي نــجــح في  ال

ضغطنا  ثــم  لــهــا،  الــتــصــدي 

فـــــي مــــحــــاولــــة لــتــحــقــيــق 

بجهود  سعيد  وأنــا  الــفــوز، 

ــتــيــجــة».  ــن ــال الـــالعـــبـــيـــن وب

يوكوهاما:  مدرب  «وتابع 

سيكون من الصعب اللعب 

في ظل برنامج المباريات 

ـــالـــي  ـــت ـــال الــــمــــضــــغــــوط، وب

االستفادة  سنحاول  فإننا 

مـــن كـــافـــة الــالعــبــيــن فــي 

الــتــشــكــيــلــة، قــمــنــا بــإخــراج 

العــبــيــن مــن أجـــل تــفــادي 

يمكن  ال  حــيــث  اإلصـــابـــة، 

العــبًــا   ١١ عــلــى  نعتمد  أن 

فـــــــقـــــــط، وقـــــــــــد ســـــاهـــــم 

هــذه  فــي  الــالعــبــيــن  جميع 

النتيجة».

تـــــحـــــدث أتــــســــوهــــيــــرو 
مـــيـــورا، مــــدرب فــيــســيــل 
كــــوبــــي الــــيــــابــــانــــي، عــن 
ثمن  للدور  فريقه  تأهل 
الـــنـــهـــائـــي مــــن الــبــطــولــة 
اآلســــيــــويــــة وقـــــــال: لــقــد 
ـــا بــــأوقــــات صــعــبــة  مـــررن
فــــــي الــــــيــــــابــــــان نـــتـــيـــجـــة 
جــــــــائــــــــحــــــــة فــــــــيــــــــروس 
اآلن  ولــــكــــن  كـــــــورونـــــــا، 
فــزنــا فــي هـــذه الــمــبــاراة 
عــلــى فــريــق صــيــنــي قــوي 
«فــــجــــوانــــغــــزهــــو» يــمــلــك 
العــــبــــيــــن جــــيــــديــــن جـــــًدا 

وهــو فــريــق قـــوي، ولــهــذا 

اســــتــــعــــدنــــا بــــعــــض الـــثـــقـــة 

بــــالــــفــــوز عــــلــــيــــه. أضـــــاف 

ــــًال: بـــالـــتـــأكـــيـــد نــأمــل  قــــائ

الــنــســق  عـــلـــى  نـــواصـــل  أن 

نــفــســه، ولــكــن فــي الــوقــت 

عــيــنــه اســـتـــعـــددنـــا بــشــكــل 
جــــيــــد لــــــــــدوري أبــــطــــال 
ــــــهــــــذا حـــقـــقـــنـــا  آســـــيـــــا ول
نريد  اآلن  جيدة،  نتيجة 
الـــــتـــــقـــــدم ألبـــــعـــــد مــــدى 
فـــي الـــبـــطـــولـــة، ومـــــازال 

طويًال  المشوار 
وأشــــــار لـــقـــد تــحــدثــت 
مــــع الـــالعـــبـــيـــن وأكـــــدت 
ــــــم نـــحـــقـــق  ـــــا ل ـــــن لــــهــــم أن
وعــلــيــنــا  اآلن  حــتــى  ــا  شــيــئً
ــــــعــــــمــــــل،  ــــــــة ال مــــــــواصــــــــل
فــالــبــطــولــة صــعــبــة وتــضــم 

للغاية. قوية  فرًقا 

مــدرب يوكوهـامـا يشيـد بالعبيـه

مـــررنا بأوقــات صعبة في البطــولة
مدرب فيسيل كوبي:

مدرب 
جيونبوك: 

حارسنا استحق 
جائزة األفضل

أّكـــد خــوســيــه مــورايــس، 
مـــــدرب نـــــادي جــيــونــبــوك 
الكوري  مــوتــورز  هيونداي 
فـــريـــقـــه  أن  الــــجــــنــــوبــــي، 
اســــتــــحــــق تـــحـــقـــيـــق الــــفــــوز 
أمــــام ســيــدنــي األســتــرالــي 
الضروري  من  كان  وقال: 
أجــل  مــن  الــفــوز  نحقق  أن 
التأهل  فــي  فرصتنا  إبــقــاء 
عـــــن الــــمــــجــــمــــوعــــة، قــــدم 
وأنا  كبيًرا  جهًدا  الالعبون 
المرة  ذلــك،  على  أهنئهم 
بوسعنا  ما  بذلنا  الماضية 
ـــفـــوز.  ــا لــــم نـــحـــقـــق ال ــن ــكــن ل
وأضــــاف: حــصــول حــارس 
أفضل  جائزة  على  مرمانا 
العـــب فــي الــمــبــاراة يــؤكــد 
أنــــه قــــام بــعــمــل تــصــديــات 
دافعنا  أيًضا  ولكننا  رائعة، 
بـــصـــورة جـــيـــدة، رغــــم أن 
جيًدا  كان  المقابل  الفريق 
جيًدا  وكان  الفرص  وصنع 

المرتدة». الهجمات  في 
«لــديــنــا العـــبـــون شــبــاب 
إلــــــــى جــــــانــــــب الــــالعــــبــــيــــن 
أصـــحـــاب الـــخـــبـــرة الـــذيـــن 
ســــــاهــــــمــــــوا فـــــــي تــــقــــديــــم 
مــــســــتــــوى جــــيــــد لــتــحــقــيــق 
الـــــفـــــوز، نـــحـــن نـــلـــعـــب فــي 
مـــجـــمـــوعـــة صـــعـــبـــة تــضــم 
بلقب  تُــوجــت  أنــديــة  ثــالثــة 

المحلي. الدوري 

فيتور بيريرا:

مدرب سيدني األسترالي:

أشـــاد فــيــتــور بــيــريــرا، مـــدرب شــنــغــهــاي 
في  العبيه  بأداء  الصيني،  جي  بي  آي  اس 
الــبــطــولــة وقــــال: أنـــا فــخــور بــالــعــمــل الــذي 
قـــام بـــه الـــالعـــبـــون، كــانــت هـــذه الــمــبــاراة 
تنظيًما  أظهرنا  وقــد  لنا،  بالنسبة  الثالثة 
جــــيــــًدا». «وأضـــــــاف: ســنــحــت لــنــا فــرصــة 
ــتــســجــيــل عـــبـــر ضــربــة  رائـــعـــة مـــن أجــــل ال
الـــجـــزاء ولــكــنــنــا لــم نــســتــغــلــهــا، ثــم ارتــكــبــنــا 
غـــلـــطـــة أســــفــــرت عــــن دخــــــول هـــــدف فــي 
في  الــوحــيــدة  الغلطة  هــذه  كــانــت  مــرمــانــا، 
كفريق  لعبنا  هــدًفــا،  كلفتنا  وقــد  المباراة 
وأنا  فريقه،  من  المدرب  يريده  ما  وهذا 
فخور بذلك، وأشار إلى أنه «في ظل هذا 
تحافظ  أن  المستحيل  مــن  فــإنــه  الــجــدول 
التشكيلة  نمتلك  ال  الــبــدنــيــة،  الــحــالــة  عــلــى 

الروح  ولكن  أيام،  ثالثة  كل  للعب  الكافية 
كنا  األبــطــال،  روح  كــانــت  أظــهــرنــاهــا  الــتــي 
ولكن  الثالث  النقاط  على  الحصول  نتمنى 

يحدث. لم  هذا 

أعـــلـــن ســتــيــف كـــوريـــكـــا، مـــــدرب فــريــق 
سيدني األسترالي، عن فخره بأداء فريقه 
وقـــــــال: فـــخـــور جــــــداً بــمــســتــوى فــريــقــي، 
تلقينا  األفــضــل،  الــطــرف  كنا  أنــنــا  وأعــتــقــد 
لكننا  األول،  الـــشـــوط  نــهــايــة  قــبــيــل  هـــدًفـــا 
الفريق  على  وضغطنا  جيدة  بصورة  لعبنا 
الــمــقــابــل وصــنــعــنــا عــــدة فــــرص لــكــنــنــا لم 
نــتــمــكــن مـــن الــتــســجــيــل، حــيــث إنــنــا نعاني 
حالياً في التسجيل». وأضاف: ما زال لدينا 
مباراتان، ونحن نعمل من أجل االستعداد 
لـــلـــدوري األســتــرالــي مــن أجـــل ضــمــان أن 
البطولة  النطالق  جاهزين  الالعبون  يكون 

بعد أسبوعين من عودتنا إلى أستراليا».

فخـــور بالعبــــي شنغهــاي

كنــــــا الطــــرف األفضـــــل
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رالــي قطر الــدولي يُدشن بطــولة الشرق األوسط
اتحاد السيارات يعلن إقامته في الفترة من ٢٨-٣٠ يناير المقبل

متابعة - أحمد سليم:

أعلن اتحاد السيارات والدراجات النارية 

عن موعد إقامة رالي قطر الدولي ٢٠٢١ 

الــجــولــة  يــمــثــل  والــــذي   ٣٨ الــــ  نسخته  فــي 

األولــــى واالفــتــتــاحــيــة مــن بــطــولــة الــشــرق 

األوســـط لــلــرالــيــات، وذلـــك خــالل الفترة 

من ٢٨-٣٠ يناير ٢٠٢١.

واحـــتـــفـــظـــت الــــدوحــــة فــــي روزنــــامــــة 

ــبــطــولــة بــمــوقــعــهــا فـــي الــــرالــــي الــشــرق  ال

الشرق  منطقة  أصــدرت  بعدما  أوسطي، 

التابعة  «مينا»  إفريقيا  وشمال  األوســط 

لــالتــحــاد الـــدولـــي لــلــســيــارات، روزنـــامـــة 

للموسم  للراليات  األوســط  الشرق  بطولة 

على  التعديالت  بعض  إدخــال  بعد   ،٢٠٢١

مــوعــد انــطــالقــهــا، وذلــــك خـــالل اجــتــمــاع 

«مــيــنــا» عــبــر تــقــنــيــة الـــتـــواصـــل الــمــرئــي، 

رغبتها  أبدت  التي   ٦ الـ  الــدول  وبمشاركة 

فـــي اســتــضــافــة إحـــــدى جـــــوالت الــحــدث 

وهــــي: قــطــر، الــكــويــت، لــبــنــان، األردن، 

عمان، وقبرص.

البطولة  مــن  الــجــديــدة  النسخة  وتُــقــام 

من ٦ جوالت وبالتالي ستشهد زيادة عدد 

جـــوالت الــبــطــولــة بــعــدمــا أقــيــمــت مــؤخــًرا 

 ٢٠٢٠ نسخة  شهدت  فيما  جــوالت   ٥ من 

إقامتها من ٣ جوالت، األولى في سلطنة 

وستكون  قــبــرص،  فــي  وجولتين  عــمــان، 

بداية نسخة ٢٠٢١ في قطر يناير المقبل، 

عمان  سلطنة  فــي  الثانية  الجولة  وتــقــام 

تُقام  أن  على   ،٢٠٢٠ فبراير   ١٨-٢٠ من 

الــجــولــة الــثــالــثــة فـــي الــكــويــت بــعــد شهر 

تحسم  لم  مازالت  الكويت  أن  إال  تقريبًا، 

١٨و٢٠،  يومي  بين  الحدث  إقامة  رسمًيا 

أو يومي ٢٥ و٢٧ من الشهر نفسه، وتُقام 

الفترة  خــالل  األردن  في  الرابعة  الجولة 

والجولة   ،٢٠٢١ مــايــو  شهر  مــن   ٢٠-٢٢

 ٣-٥ مــن  الفترة  فــي  لبنان  فــي  الخامسة 

سبتمبر ٢٠٢١، فيما تُقام الجولة السادسة 

يتحدد  لم  والتي  قبرص،  في  والختامية 

موعدها النهائي حتى اآلن.

العطية  صــالــح  نــاصــر  بطلنا  ويــتــصــدر 

قــائــمــة األكــثــر تــتــويــًجــا فــي رالــــي الــشــرق 

األوسط بعدما عزز رقمه القياسي بالفوز 

بنسخة هذا العام للمرة الـ ١٦، والـ ١٠ على 

ناصر  القطري  المالح  كان  فيما  التوالي، 

سعدون الكواري قد تُوج بلقب المالحين 

لــلــمــرة الـــرابـــعـــة عــلــى الـــتـــوالـــي فـــي فئة 

«ميرك ٢». وأعرب عمرو الحمد المدير 

الــتــنــفــيــذي لــالتــحــاد الــقــطــري لــلــســيــارات 

بحفاظ  سعادته  عن  النارية،  والدراجات 

ــــي قــطــر عــلــى مــوقــعــه فـــي افــتــتــاحــيــة  رال

روزنامة بطولة الشرق األوسط للراليات 

منطقة  اجــتــمــاع  وقـــال:   ،٢٠٢١ للموسم 

«مينا»  إفريقيا  وشمال  األوســط  الشرق 

الذي  للسيارات،  الــدولــي  لالتحاد  التابعة 

جرى عن بُعد جاء إيجابًيا ومثمًرا للغاية، 

الحضور  األعــضــاء  بين  الــتــوافــق  تــم  حيث 

على جوالت الموسم الجديد من البطولة 

الـــشـــرق أوســـطـــيـــة، والــــــذي تـــحـــدد بست 

تحديد  من  االنتهاء  تم  وكذلك  جــوالت، 

غالبية مواعيد الجوالت.

السيارات  اتحاد  أن  على  الحمد  وشدد   

التجهيز  أجـــل  مـــن  اآلن  مـــن  يــعــمــل  ـــدأ  ب

بطولة  من  االفتتاحية  الجولة  الستضافة 

الشرق األوسط، حيث يتبقى عن انطالق 

الحدث حوالي شهرين فقط ، لذلك يجب 

االنــتــهــاء مــبــكــًرا مــن أجــل إخـــراج الحدث 

بأفضل صورة ممكنة.

الدوحة ـ [:

ــــخــــتــــتــــم، مـــــســـــاء الـــــيـــــوم،  تُ

مـــنـــافـــســـات الـــنـــســـخـــة األولـــــى 

لـــبـــطـــولـــة أحــــمــــد بــــن مــحــمــد 

لــلــكــرة  ثــــانــــي،  آل  جـــبـــر  بــــن 

الـــطـــائـــرة الـــشـــاطـــئـــيـــة «عــنــن 

بالتعاون  الــُمــقــامــة  سيلين»، 

مــــع اتــــحــــاد الــــطــــائــــرة، حــيــث 

النهائية  الــمــبــاراة  فــي  يلتقي 

فــريــقــا الـــمـــرقـــاب وقـــرطـــاج. 

وشــهــدت الــبــطــولــة الــتــي تـُـقــام 

الخاص  الــشــتــوي  المخيم  فــي 

بــمــنــطــقــة ســيــلــيــن، مــشــاركــة 

انــطــلــقــت  حـــيـــث  ـــا،  ـــًق فـــري  ٢٢

نوفمبر   ٦ البطولة  منافسات 

الــــــجــــــاري وســـــــط إجـــــــــراءات 

احــــتــــرازيــــة اّتـــبـــعـــتـــهـــا الــلــجــنــة 

الـــمـــنـــظـــمـــة لـــلـــبـــطـــولـــة لــلــحــّد 

مــن انــتــشــار فــيــروس كــورونــا 

.«١٩ المستجد «كوفيد- 

المنظمة  الــلــجــنــة  رصــــدت 

يحصد  حــيــث  مــالــيــة،  جــوائــز 

ريـــال  آالف   ١٠ مــبــلــغ  الــبــطــل 

قـــطـــري، والـــوصـــيـــف يـــنـــال ٥ 
إلــى  بـــاإلضـــافـــة  ـــــال،  ري آالف 
ـــقـــديـــم هـــــدايـــــا عـــيـــنـــيـــة إلـــى  ت
البطولة.  في  المشاركة  الفرق 
طاقم  النهائية  المباراة  ويدير 
حــكــام مــن االتــحــاد الــقــطــري 
سالمة  وهم:  الطائرة  للكرة 
وعمر  الجعل  ومحمد  أبوزيد 

الخالفي.
خـــــاض فـــريـــقـــا الـــمـــرقـــاب 

وقــــرطــــاج مـــواجـــهـــات صــعــبــة 
خالل مشوارهما نحو الوصول 

النهائي. الدور  إلى 
سعادة  أشــاد  جــانــبــه،  ومــن 
الــشــيــخ أحــمــد بــن مــحــمــد بن 
البطولة  راعــي  ثاني،  آل  جبر 
فـــي ســيــلــيــن بـــــأداء ومــســتــوى 
الــمــبــاريــات الــتــي وصــلــت إلــى 
الـــمـــرحـــلـــة الـــنـــهـــائـــيـــة. وأثـــنـــى 
المثمر  التعاون  على  سعادته 

للكرة  الــقــطــري  االتـــحـــاد  مــع 
غانم  عــلــي  بــرئــاســة  الــطــائــرة 
بشكل  ســاهــم  الـــذي  الـــكـــواري 
ـــقـــاء بــمــســتــوى  كــبــيــر فـــي االرت
الشاطئية  الطائرة  كــرة  لعبة 
ــــهــــا إلــــــى الـــعـــالـــمـــيـــة.  ووصــــول
البطولة  أن  سعادته،  وأوضح 
من  كبيرة  بمشاركة  حظيت 
فرق الكرة الطائرة الشاطئية، 
على  فــقــط  اقــتــصــرت  والـــتـــي 

من  الــهــواة  الالعبين  مشاركة 

وأنه  والمقيمين،  المواطنين 

الالعبين  بمشاركة  يسمح  لم 

الـــمـــحـــتـــرفـــيـــن مـــــن األنــــديــــة 

الــــقــــطــــريــــة. وخــــتــــم بـــقـــولـــه: 

إن الـــهـــدف مـــن إقـــامـــة هــذه 

تعزيز  هو  الرياضية  الفعالية 

التخييم  موسم  في  الرياضة 

سيلين،  منطقة  فــي  الــشــتــوي 

اللعبة  مــواهــب  عــن  والــكــشــف 

الكرة  صالح  في  ستصب  التي 

الــــطــــائــــرة الـــشـــاطـــئـــيـــة، الــتــي 

تولي  منذ  كبيرة  طفرة  تشهد 

عــلــي غـــانـــم الــــكــــواري رئــاســة 

منتخبنا  نجح  حيث  االتــحــاد، 

الطائرة  للكرة  األول  الوطني 

الـــشـــاطـــئـــيـــة والـــــمـــــكـــــون مــن 

وأحمد  يونس  شريف  الثنائي 

تـــيـــجـــان فــــي الـــتـــأهـــل لــلــمــرة 

ـــــــى إلـــــى أولـــمـــبـــيـــاد ريـــو  األول

دي جــانــيــرو الــبــرازيــلــيــة عــام 

٢٠١٦، وبات على مقربة من 

أولمبياد  إلــى  مــجــدًدا  التأهل 

المقبل. العام  طوكيو 

اليــوم ختــام بطــولة طــائرة «عنن سيلين» 
اللقب بين فريقي المرقاب وقرطاج في النهائي المرتقب

ــة الوطني ــا  منتخباتن ــم  لتدعي المواهــب  اكتشــاف  ــى  إل ــع  نتطل محمــد:  بــن  أحمــد 

مبـــاراتـــان فـــي دوري الطــائرة اليـــوم
قرعة متوازنة للبطولتين الوطنية والشاطئية

متابعة - فريد عبدالباقي:

تنطلق، اليوم، الجولة السابعة لبطولة 

بإقامة  الــطــائــرة  للكرة  الــعــام  الــــدوري 

مع  الوكرة  األولــى  في  يلتقي  مباراتين 

الــغــرافــة فــي الــــــ٤:٠٠ عــصــًرا، والــريــان 

مــع األهــلــي فــي الــــــ٦:٣٠ مــســاًء، وتُــقــام 

المباراتان بصالة اتحاد الطائرة.

ـــــى، يــرفــع فريقا  فــي الــمــبــاراة األول

الـــوكـــرة والــغــرافــة شــعــار الـــفـــوز، حيث 

السابع  المركز  الوكراوي  الفريق  يحتل 

بــرصــيــد ٧ نـــقـــاط، فــيــمــا يــحــتــل فــريــق 

الغرافة المركز الثامن برصيد ٣ نقاط، 
بينهما  الــمــواجــهــة  ســتــكــون  وبــالــتــأكــيــد 
فريق  كل  رغبة  ظل  في  للغاية  صعبة 
الترتيب  جــدول  فــي  مــركــزه  بتحسين 
العام للمسابقة. وستكون اإلثارة والندية 
حاضرة في لقاء الريان واألهلي، حيث 
يــتــطــلــع الــفــريــقــان إلــــى تــحــقــيــق الــفــوز 
بالنقاط الــثــالثــة، يــدخــل الــريــان أجــواء 
السادس  المركز  يحتل  هــو  الــيــوم  لقاء 
برصيد ١٠ نقاط، بفارق ٨ نقاط كاملة 
عــن الــمــتــصــدر فــريــق الــشــرطــة، بينما 
يحتل فريق األهلي الذي قدم مستويات 

أكــثــر مــن رائــعــة هــذا الــمــوســم المركز 

الرابع برصيد ١١ نقطة.

البطولة الوطنية

الوطنية  البطولة  قرعة  سحب  وتــم 

لكرة الطائرة بقاعة االجتماعات بمقر 

االتحاد بحضور سعيد سالم الجمعاني 

الطائرة،  باتحاد  المساعد  السر  أمين 

المشاركة  األنـــديـــة  ومـــدربـــي  وممثلي 

الفترة  خــالل  ستُقام  التي  البطولة  في 

يناير  مــن   ٣٠ وحتى  ديسمبر   ٢٠ مــن 

وقوع  عن  القرعة  وأسفرت  المقبلين. 

فرق الريان والخور والشرطة والعربي 
وقطر في المجموعة األولــى، وضمت 
الــمــجــمــوعــة الــثــانــيــة كـــًال مـــن الـــوكـــرة، 

والغرافة واألهلي والسد والشمال.
دوري  قــرعــة  اللعبة  اتــحــاد  وســحــب 
كرة الطائرة الشاطئية، بحضور محمد 
ســالــم الـــكـــواري عــضــو مــجــلــس اإلدارة 
وممثلي ومدربي األندية المشاركة في 
البطولة التي ستُقام بمشاركة ١٠ أندية 
والعربي  والشرطة  والخور  الريان  هي 
وقطر والوكرة والغرافة واألهلي والسد 

والشمال. 

تسلمها تركي العلي من خليل الجابر

الدوحة -[:

تُوج السد بدرع التفوق العام للسباحة للمرة 

مستويات  قدم  أن  بعد  التوالي،  على  الرابعة 

على  خاضها  التي  البطوالت  كل  في  متميزة 

بتسليم  الجابر  خليل  وقــام  الــمــوســم.   مــدار 

درع التفوق العام لـ تركي العلي المدير العام 

هذا  على  بتهنئته  الجابر  وقــام  السد،  لنادي 

الــكــوادر  إلـــى  التهنئة  قـــدم  وكــذلــك  اإلنـــجـــاز 

الــفــنــيــة واإلداريــــــــة والــالعــبــيــن بــمــا حــقــقــوه 

وحــثــهــم عــلــى مــتــابــعــة الــتــمــيــز فـــي تحقيق 

الفني  مستواهم  على  والحفاظ  جيدة  نتائج 

السد  فريق  واستحق  القادمة.  لالستحقاقات 

هذا  بطوالت  األبــرز  كان  حيث  التفوق،  درع 

الموسم وآخرها بطولة كأس قطر للسباحة 

والتي تُوج بلقبها  بمجموع نقاط ٧٩.٢٤ نقطة 

 ٧٢.١٧ نــقــاط  بمجموع  العربي  الــنــادي  يليه 

قطر  نـــادي  الثالث  المركز  فــي  وحــل  نقطة 

بمجموع نقاط ٦٩.٠٥، وذلك في المنافسات 

التي أقيمت بمجمع حمد للرياضات المائية.

 تأتي بطولة كأس قطر للسباحة في ختام 

الموسم الرياضي لهذا العام حضر منافساتها 

الختامية العديد من الشخصيات الهامة من 

القطري  واالتحاد  القطرية  األولمبية  اللجنة 

للسباحة وكذلك األندية القطرية.

ـــيـــس اتــــحــــاد الــســبــاحــة  وقــــــام الـــجـــابـــر رئ

ختام  في  العام  السر  أمين  الدرويش  وطالل 

المنافسات بتسليم كأس البطولة لنادي السد، 

المفتوحة  المياه  بطولة  كأس  تسليم  وكذلك 

علي  وتسلمها  كتارا  شاطئ  في  أقيمت  التي 

فرج الغانم المدير الفني بالنادي.

السد يُتوج بدرع التفوق العام للسباحة



االتحاد 
المنستيري في 
مواجهة إثيوبية

الصفاقسي 
يواجه مالندج

تونس - رويترز:

 يستهل الصفاقسي، 
الــدوري  بطل  وصيف 
لكرة  الممتاز  التونسي 
الـــقـــدم، مــســيــرتــه في 
إفريقيا  أبطال  دوري 
خـــــــارج الـــــديـــــار أمــــام 
ــــــدج الــــتــــنــــزانــــي  مــــــالن
التمهيدي  الــــدور  فــي 
لـــلـــمـــســـابـــقـــة يــــــوم غــد 

السبت.
الصفاقسي،  ويأمل 
الــــــــــــــذي يـــــــعـــــــود إلــــــى 
مــــــنــــــافــــــســــــات أرفــــــــع 
بــــــــطــــــــوالت األنــــــديــــــة 
غياب  بعد  اإلفريقية 
ســـــتـــــة أعــــــــــــــــوام، فـــي 
تــحــقــيــق بــــدايــــة قــويــة 
أنيس  مــدربــه  بــقــيــادة 

بوجلبان.
وقال بوجلبان الذي 
الفريق  قيادة  سيتولى 
الــمــدرب  رحــيــل  عقب 
فـــــــــــوزي الــــبــــنــــزرتــــي 
للصحفيين قبل السفر 
«سنواجه  زنجبار  إلى 
فــريــًقــا مــحــتــرًمــا تُــوج 
الموسم  بالده  ببطولة 
الـــمـــاضـــي ولــــن يــكــون 
مثلما  ســهــًال  مــنــافــًســا 

يتوقع كثيرون».

تونس - رويترز:

األســـــــعـــــــد  قــــــــــــــال   
الـــــــشـــــــابـــــــي، مــــــــدرب 
ـــحـــاد الــمــنــســتــيــري  االت
الـــــــتـــــــونـــــــســـــــي، أمــــــس 
فريقه  إن  الــخــمــيــس، 
يــــــســــــعــــــى لــــتــــحــــقــــيــــق 
بـــدايـــة جـــيـــدة عــنــدمــا 
كينيما  فاسيل  يــواجــه 
أول  فـــــي  اإلثـــــيـــــوبـــــي 
تاريخه  فــي  مــشــاركــة 
بـــــــــكـــــــــأس االتـــــــــحـــــــــاد 
القدم  لكرة  اإلفريقي 

الجمعة. اليوم 
ويـــســـتـــعـــد االتــــحــــاد 
الــمــنــســتــيــري لــخــوض 
قــاريــة  مــشــاركــة  أول 
فــــي تـــاريـــخـــه بــعــدمــا 
حــــّل ثـــالـــثًـــا بـــالـــدوري 
الــــتــــونــــســــي الــــمــــوســــم 

الماضي.
وقـــــال الـــشـــابـــي في 
مــــــؤتــــــمــــــر صــــحــــفــــي 
«ســــيــــشــــارك الـــفـــريـــق 
ألول مرة في مسابقة 
قـــاريـــة لـــذلـــك ركــزنــا 
الالعبين  إعــــداد  عــلــى 
ــا قــبــل مــواجــهــة  ذهــنــًي

اإلثيوبي». الفريق 
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القاهرة - (أ ف ب):

لكرة  اإلفريقي  االتحاد  أعلن   

الدولي  الحكم  تعيين  عن  القدم 

الجزائري مصطفى غربال إلدارة 

مباراة األهلي والزمالك في نهائي 

المقررة  إفريقيا  أبــطــال  دوري 

مـــســـاء الــــيــــوم بـــاســـتـــاد الــقــاهــرة 

المغربي  غربال  ويعاون  الدولي. 

لتقنية  حـــكـــًمـــا  جـــيـــد،  رضـــــــوان 

جاني  والــزامــبــي  آر»،  أيـــه  «فـــي 

ـــا. وعقد  ســيــكــازوي حــكــًمــا رابـــًع

أمــــس االجــتــمــاع الــفــنــي الــخــاص 

بـــالـــمـــبـــاراة وأســـفـــر عـــن ارتــــــداء 

األهلي القميص األحمر والشورت 

األســود والجوارب الحمراء، فيما 

يرتدي الحارس الزي البنفسجي. 

األبيض  الــزي  الزمالك  ويــرتــدي 

بالكامل وسيرتدي الحارس الزي 

األخضر.

غربال حكًما 
للنهـــائي 
اإلفــريقــي

نيقوسيا- (أ ف ب):

 كــــــان أســـــطـــــورة كــــــرة الـــقـــدم 
ـــــرز  الــــبــــرازيــــلــــيــــة بـــيـــلـــيـــه مـــــن أب
الـــمـــعـــّلـــقـــيـــن عـــلـــى رحـــيـــل الــنــجــم 
األرجــنــتــيــنــي ديــيــغــو مـــارادونـــا عن 
القلب  في  قصور  نتيجة  عاًما   ٦٠
«كرة  يلعبا  أن  متمنًيا  والرئتين، 
القدم سويًا في السماء ذات يوم».

تلقي وكالة فرانس برس نظرة 
وفــاة  حــول  التعليقات  أبـــرز  عــلــى 
الذي  مــارادونــا   ١٩٨٦ العالم  بطل 
يُــــعــــّد مــــن أعـــظـــم مــــن أنــجــبــتــهــم 
مالعب كرة القدم. قال البرازيلي 
 ٣ بــيــلــيــه (٨٠ عـــاًمـــا) بــطــل الــعــالــم 
مــــرات «يـــا لـــه مـــن خــبــر حــزيــن، 
خــســرت صــديــًقــا عــظــيــًمــا والــعــالــم 
آمــل  يــــوم،  ذات  أســـطـــورة.  خــســر 
في  ـــا  ســـويً الـــقـــدم  كــــرة  نــلــعــب  أن 
الثمانينيات  نجم  وقــال  السماء». 

الــــفــــرنــــســــي مــــيــــشــــال بـــالتـــيـــنـــي 
حزين  أنا  رحل..  قد  «ماضينا 

حقبة  إلـــى  بالحنين  أشــعــر  جــــًدا، 
ودي  كــــرويــــف  غــــــادر  جـــمـــيـــلـــة.. 
من  الــعــديــد  وبــوشــكــاش،  ستيفانو 
طبعوا  الــذيــن  الــرائــعــيــن  الــالعــبــيــن 

حياتي». طبع  دييغو  شبابي.. 
وقال المهاجم البرازيلي السابق 
رونالدو :« خسرت صديًقا رائًعا، 
طفًال،  كنت  مذ  موهبته  ألهمتني 
ممتن  لكن  لرحيله،  مصدوم  أنــا 
بيبي  إل  الحياة.  هــذه  في  للقائنا 
يُنسى  لــن  أبــــدي،  إرثــــك  (الــفــتــى) 

سحرك في الملعب».
وقــــال رئــيــس االتـــحـــاد الــدولــي 
ــــســــري جـــيـــانـــي  ــــســــوي «فــــيــــفــــا» ال
ــوبــنــا تــوقــفــت عن  إنــفــانــتــيــنــو «قــل
الــــخــــفــــقــــان لـــلـــحـــظـــة. صـــمـــتـــنـــا، 
الوحيد  الشيء  هي  ألمنا  دموعنا، 
ــنــا في  الــــذي نــشــعــر بـــه فـــي داخــل
الـــوقـــت الـــحـــالـــي». وقــــال رئــيــس 

ـــحـــاد األوروبـــــــي لـــكـــرة الــقــدم  االت
تشيفيرين  ألــكــســنــدر  الــســلــوفــيــنــي 
«أحــــــد أكـــبـــر رمــــــوز كـــــرة الـــقـــدم 
الــعــالــمــيــة، المـــس الــمــجــد كــالعــب 
وقال  وكاريزما».  بعبقرية  ممتاز 
الدولية  األولــمــبــيــة  اللجنة  رئــيــس 
أيها  «وداًعـــا  بــاخ  توماس  األلماني 
ــــا مــضــطــربــة،  الــكــبــيــر، كــنــت روًح
لــــكــــنــــك أســــــعــــــدت الـــــعـــــالـــــم كــلــه 
بسالم». ارقد  الكروية،  بمهارتك 

وقال حسن الذوادي األمين العام 
واإلرث  لــلــمــشــاريــع  الــعــلــيــا  لــلــجــنــة 
بطل   :» ٢٠٢٢ لمونديال  المنظمة 
طفولتي، األعظم في كل العصور، 
والرجل الذي غّير كرة القدم إلى 

األبد».
 وقـــــال لــيــونــيــل مــيــســي أفــضــل 
العب في العالم ست مرات «لقد 
تركنا ولكنه لن يرحل، ألن دييغو 
الذكريات  بكل  سأحتفظ  أبـــدي.. 
عشتها  التي  الجميلة 
مـــعـــه». 

وقــــال رئــيــس األرجــنــتــيــن ألــبــرتــو 
إلى  بنا  ارتقيت  «لــقــد  فرنانديس 
ســعــداء  جعلتنا  لــقــد  الــعــالــم،  قــمــة 
لــلــغــايــة، كــنــت أعــظــمــهــم جــمــيــًعــا، 
دييغو.  موجوًدا،  كنت  ألنك  شكًرا 
سوف نفتقدك في الحياة». وقال 
نادي بوكا جونيورز الذي دافع عن 
دييغو  أبدي،  مرتين «شكر  ألوانه 

أبدي».
وقـــــــال رئــــيــــس بـــلـــديـــة نـــابـــولـــي 
حيث  ماجيستريس،  دي  لويجي 
الـــكـــرويـــة  ــــامــــه  أي أروع  أمــــضــــى 
باولو  ســان  ملعب  على  «فلنطلق 
اســــم ديـــيـــغـــو مـــــارادونـــــا». 
نابولي  نــادي  رئيس  وقــال 
الورنـــتـــيـــس  دي  ـــيـــو  أوريـــل
أن  جيدة  فكرة  «ستكون 
يــطــلــق عــلــى الــمــلــعــب اســم 

باولو-مارادونا». سان 
وقـــــــــــــــــــــــــــــــــــال 

اإلســــبــــانــــي جــــوزيــــب جـــــوارديـــــوال 
ـــتـــي  مــــــــــــــدرب مـــــانـــــشـــــســـــتـــــر ســـي
اإلنـــجـــلـــيـــزي «كـــــان هـــنـــاك الفــتــة 
يهم  ال  عليها  كتب  األرجنتين  في 
مــــاذا فــعــلــت فـــي حــيــاتــك، بـــل ما 
بالنسبة   ، اآلخــريــن  بحياة  فعلته 
لــجــيــلــنــا، ســـاهـــمـــت كــــأس الــعــالــم 
وقال  الــريــاضــة».  بتحسين   ١٩٨٦
الــــمــــدرب الــفــرنــســي زيــــن الــديــن 
الــعــالــم  كـــــأس  تــــــزال  زيـــــــدان «ال 
١٩٨٦ محفورة في ذهني». وقال 
البرتغالي كريستيانو رونالو أفضل 
العــــب فـــي الــعــالــم خــمــس مـــرات 
يوّدع  والعالم  صديًقا  أوّدع  «اليوم 
على  األعظم  أحــد  خــالــًدا،  عبقريًا 
ـــقـــارن  ــــه ســـاحـــر ال يُ اإلطـــــــالق، إن

بأحد».
الشاب  الفرنسي  المهاجم  وقال 
تاريخ  في  «ستبقى  مبابي  كيليان 
ــــكــــرة إلـــــى األبــــــــد، شــــكــــًرا لــكــل  ال

للعالم». منحتها  التي  السعادة 

مـــارادونــا األسطورة يترك أجمــل سيــرة 
مشاركة كبيرة من النجوم وأسرة كرة القدم في تخليد ذكراه

ــــذي نــشــعــر به   ــد ال ــي ــوح ــحــظــة.. صــمــتــنــا ودمــوعــنــا الـــشـــيء ال ــل ــان ل ــق ــخــف ــفــت عـــن ال ــوق ــنــو: قــلــوبــنــا ت ــي ــت ــفــان إن

ــهــا معه  ــة الـــتـــي عــشــت ــل ــجــمــي ـــات ال ـــري ـــذك ــل ال ــك ــظ ب ــف ــأحــت ـــن يــــرحــــل.. س ــه ل ــن ــك ــا ول ــن ــرك ــد ت ــق ــي: ل ــس ــي م

ـــد ــــى األب ـــدم إل ـــق ــــرة ال ـــر ك ـــــذي غـــّي ـــل الـــعـــصـــور والــــرجــــل ال ـــي ك ـــل ف ـــض ــي األف ــت ــول ــف ـــــــــذوادي: بــطــل ط ال

لندن - رويترز:

ــــأكــــيــــد ســيــســعــى  ــــكــــل ت  ب
تــشــيــلــســي إلـــــى إبــــعــــاد جــــاره 
ـــيـــر عــن  تــــوتــــنــــهــــام هـــوتـــســـب
الـــــدرجـــــة  دوري  صـــــــــــدارة 
لكرة  اإلنــجــلــيــزي  الــمــمــتــازة 
القدم عندما يلتقي الفريقان 
بريدج  ستامفورد  ملعب  في 
فــــــي قــــمــــة لــــنــــدنــــيــــة األحــــــد 
الـــمـــقـــبـــل. وخـــــالل الــعــقــديــن 
تشيلسي  تـــفـــوق  الــمــاضــيــيــن 
عــلــى تــوتــنــهــام وحــقــق عـــدًدا 
كبيًرا من األلقاب بينما يتوق 
القديمة.  لــألمــجــاد  تــوتــنــهــام 
السابق  مدربه  قيادة  وتحت 
مــاوريــســيــو بــوكــيــتــيــنــو احــتــل 
تــوتــنــهــام مــركــًزا أفــضــل من 
فشل  لكنه  مرتين  تشيلسي 

فـــي الــمــنــافــســة عــلــى الــلــقــب 
مــتــخــلــًفــا بـــفـــارق ســبــع نــقــاط 
موسم  فــي  تنافسهما  خــالل 
السابق  الموسم  وفــي   .٢٠١٧
احتل تشيلسي المركز العاشر 
لكنه رغم ذلك ضحك أخيًرا 
خـــالل تـــعـــادل مــتــوتــر بـــدون 
وهو  الطرفين  بين  أهـــداف 
مـــا قــضــى عــلــى آمــــال فــريــق 

ومــرة  الــلــقــب.  فــي  بوكيتينو 
على  توتنهام  ينافس  أخــرى 
الــلــقــب وســيــدخــل مــبــاريــات 
الــجــولــة الــمــقــبــلــة عــلــى رأس 
الـــقـــائـــمـــة بـــعـــد تـــســـع جــــوالت 
على األقل، وذلك ألول مرة 
الـــذي  ــقــائــد  وال   .١٩٨٥ مــنــذ 
يقف خلف هذه الصحوة هو 
المدرب البرتغالي المخضرم 

سبق  الـــذي  مورينيو  جــوزيــه 

لــــه قــــيــــادة تــشــيــلــســي لــلــفــوز 

بــالــلــقــب ثـــالث مــــرات خــالل 

الــجــهــاز  رأس  عــلــى  فــتــرتــيــن 

بريدج  ستامفورد  في  الفني 

المنافسة  حدة  يرفع  ما  وهو 

والــــخــــصــــومــــة.  ومـــــن جــهــة 

أخــــــرى ســيــســعــى لــيــفــربــول 

حـــامـــل الــلــقــب لــتــجــاوز آثـــار 

هزيمته على أرضه ٢- صفر 

ـــــا  أوروب أبـــطـــال  دوري  فـــي 

الليلة  اإليــطــالــي  أتالنتا  أمــام 

مع  يلتقي  عــنــدمــا  الــمــاضــيــة 

برايتون السبت المقبل.

سيتي  مانشستر  وسيلتقي 

الـــــذي تـــراجـــع إثــــر الــهــزيــمــة 

أمام توتنهام إلى المركز ١٣ 

برصيد ١٢ نقطة مع الضيف 

بيرنلي.

روما - رويترز: 

داره  عقر  فــي  وتعثره  هزيمته  بعد 
أمـــام ريـــال مــدريــد فــي دوري أبــطــال 
أوروبا لكرة القدم الليلة الماضية ربما 
ال تتوفر أمام إنتر ميالن فرصة كافية 
قبل  جديد  الختبار  واالستعداد  للتعافي 
مباراته  في  والمتمثل  المحلي  التحدي 
األولــــى  الــــدرجــــة  دوري  فـــي  الــمــقــبــلــة 
المركز  صاحب  ساسولو  أمام  اإليطالي 

الثاني غًدا السبت.
ويتخلف  نقطة   ١٨ ســاســولــو  وجــمــع 
وهــو  مــيــالن  الــمــتــصــدر  عــن  بنقطتين 
واحــد مــن ثــالثــة فــرق لــم تــعــرف طعم 
الــهــزيــمــة بــعــد أول ثــمــانــي جـــوالت من 
الـــمـــوســـم وهــــو يــتــقــاســم أفـــضـــل سجل 
تــهــديــفــي مـــع إنــتــرمــيــالن بــرصــيــد ٢٠ 
يلتقي  أخــــرى  مــبــاريــات  وفـــي  هـــدًفـــا. 
األحد  يــوم  فيورنتينا  ضيفه  مع  ميالن 

فــــي حـــيـــن يـــحـــل يـــوفـــنـــتـــوس صـــاحـــب 
ضيًفا  نقطة   ١٦ برصيد  الرابع  المركز 
على بنيفنتو السبت. ويحتل إنتر ميالن 
المركز الخامس برصيد ١٥ نقطة لكن 

تــذبــذب مــســتــوى أدائــــه أزعـــج الــمــدرب 
الــفــريــق  أن  خـــاصـــة  كـــونـــتـــي  أنـــطـــونـــيـــو 
للمنافسة  المرشحين  من  أنه  يفترض 

على اللقب.

اإلنتر الجريح يواجه المزيد من المطباتقمة مرتقبة بين توتنهام وتشيلسي
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