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األهلي المصري إضافة مهمة لمونديال األندية بجانب العمالق البافاري والدحيل وأوكالند سيتي «المرقاب» بطًال 
لطائرة «عنن سيلين»

انطالقة قوية لمهرجان 
المؤسس للهجن

العنابي يختار ٢٣ العبًا 
لمواجهة بنجالديش

٨٨ صفحات صفحات  

رئيس التحرير: عبدا� غانم البنعلي المهندي األحد 14 ربيع اآلخر 1442هـ - 29 نوفمبر 2020م - العدد (14085)رئيس مجلس اإلدارة: عبدا� بن خليفة العطية

شنغهاي يهزم يوكوهاما بثنائية
على  الــفــوز  الصيني  شنغهاي  فريق  حقق  الــدوحــة – [: 
التي  المباراة  في   ٢-١ بنتيجة  الياباني  مارينوس  إف  يوكوهاما 
أقيمت أمس السبت على ستاد الجنوب ضمن الجولة الرابعة من 

منافسات المجموعة الثامنة في دوري أبطال آسيا ٢٠٢٠.
يوكوهاما  المتصدر  مع  شنغهاي  فريق  تساوى  النتيجة  وبهذه 

مارينوس برصيد ٩ نقاط من أربع مباريات.

الدوحةـ [:

 QNB أكدت الجولة السابعة لدوري نجوم
ثــبــات الــمــوقــف فـــي جــــدول الــتــرتــيــب رغــم 
حدوث بعض النتائج المختلفة عن الجوالت 
السابقة ولكن ما حدث بعد الجولة هو ثبات 
المقدمة  في  يوجد  حيث  والــقــاع  القمة  في 
بدًال  الدحيل  وصعد  والغرافة  واألهلي  السد 
الخامس. للمركز  تــراجــع  الــذي  الــريــان  مــن 
بداية  المؤخرة  رباعي  بين  ثبات  القاع  وفي 
مــن الــخــريــطــيــات الــتــاســع والــعــربــي العاشر 
األخير..  صالل  أم  ثم  عشر  الحادي  والخور 
وبقية الــمــراكــز فــي الــوســط بها أيــًضــا ثبات 

المراكز. في  المحدودة  التغييرات  وبعض 
وأعـــطـــت نــتــائــج الـــجـــوالت الــســبــع الــمــاضــيــة 
مــــؤشــــرات مــحــبــطــة لــعــشــاق هــــذه األنـــديـــة 
باعتبار أنها دخلت مبكًرا في نفق المنافسة 
دوري  إلــى  الهبوط  شبح  من  الــهــروب  على 
النتائج  مسلسل  أن  خاصة  الثانية،  الــدرجــة 
من  ثــالثــة  أن  خــاصــة  واضــًحــا  بــات  السلبية 
هذه الفرق خسرت الجولتين األخيرتين في 
آخر  في  وحيدة  بنقطة  الخور  اكتفى  حين 
الــذي  الــوحــيــد  الــفــريــق  بقي  ولكنه  جولتين 

اآلن،  حتى  انتصار  أي  يسجل  لم 
مقابل انتصار وحيد للعربي وأم 

صالل وانتصارين للخريطيات.

الـدوري يـدق ناقـوس الخطـر لـ ٤ أنـديـة
بعد موافقة الالعبين على تخفيض رواتبهمبوجودها في دوامة المراكز األخيرة مع تقدم المنافسة

برشلونة- أ ف ب: 

اقــتــرب بــرشــلــونــة اإلســبــانــي مــن إبـــرام 
اتــــفــــاق لـــخـــفـــض رواتــــــب العـــبـــيـــه بــقــيــمــة 
دوالر)  مــلــيــون   ١٤٥) ـــورو  ي مــلــيــون   ١٢٢
هـــذا الــمــوســم، وذلــــك بــهــدف الــمــســاعــدة 
ـــيـــة الـــتـــي  ـــمـــال ـــخـــســـائـــر ال ـــعـــويـــض ال فـــــي ت
كورونا  فيروس  تداعيات  نتيجة  تكبدها 

. لمستجد ا
يـــقـــوم  أن  اآلن  بــــرشــــلــــونــــة  ويـــنـــتـــظـــر 
الــالعــبــون «فـــي األيــــام الــقــلــيــلــة الــمــقــبــلــة» 
عنه  أعلن  الذي  االتفاق  على  بالمصادقة 

بيان. في  الكاتالوني  النادي 
ويــمــثــل الــتــخــفــيــض فـــي الـــرواتـــب أمـــًرا 
النادي  في  المالي  للوضع  بالنسبة  حيويًا 

فقدان  من  بشدة  تضرر  الذي  الكاتالوني 
خلف  الــلــعــب  نتيجة  الــتــذاكــر  بــيــع  عــائــدات 
الناجمة  األخـــرى  واآلثـــار  مــوصــدة  أبـــواب 

.(١٩ (كوفيد-  تداعيات  عن 

بنفينتو- رويترز:

اكتفى يوفنتوس حامل لقب دوري الدرجة 
األولى اإليطالي لكرة القدم بالتعادل ١-١ مع 
السبت  أمس  الجديد  الوافد  بنفينتو  مضيفه 

بعد إراحة هدافه كريستيانو رونالدو.
ليوفنتوس  الــتــقــدم  ــا  مــورات ألــفــارو  ومــنــح 

أدرك  لتيتسيا  جايتانو  لكن   ٢١ الدقيقة  في 
التعادل لصاحب األرض في الوقت المحتسب 

بدل الضائع للشوط األول.
وســيــزيــد أداء يــوفــنــتــوس مــن الــتــســاؤالت 
بشأن اعتماد الفريق على رونالدو (٣٥ عاما) 
متصدر قائمة هدافي الدوري من مشاركته 

في خمس مباريات فقط.

برشلونة يوفر ١٢٢ مليون يورو

اليوفي يخرج بنقطة من بنفينتو

الدوحة تعتمد أبطال أفريقيا الدوحة تعتمد أبطال أفريقيا 

الدوحة- [: 

تكّشف الكثير من مالمح الفرق التي 
ســتــشــارك فـــي مــونــديــال األنـــديـــة الـــذي 
تستضيفه الدوحة خالل الفترة من األول 
من فبراير المقبل وحتى ١١ منه، وذلك 
من  أكثر  المصري  األهلي  أكمل  أن  بعد 
نصف عقد المشاركين في البطولة عقب 
أفــريــقــيــا  أبـــطـــال  دوري  بــلــقــب  تــتــويــجــه 
الزمالك  التقليدي  غريمه  على  بــفــوزه 

بهدفين مقابل هدف واحد.
لهذه  المتأهلين  رابــع  األهلي  وأصبح 

النسخة من مونديال األندية، حيث سبقه 
كــل مــن «الــدحــيــل حــامــل لــقــب دوريــنــا 
مضيًفا،  بصفته  األخــيــرة،  النسخة  فــي 
وبايرن ميونخ حامل لقب دوري أبطال 
أوروبا وأوكالند سيتي النيوزيلندي بطل 

دوري أبطال أوقيانوسيا».
ومــــن الـــمـــقـــرر أن تــحــســم الــمــقــاعــد 
الـــثـــالثـــة الــمــتــبــقــيــة فــــي هـــــذه الــنــســخــة 
المقبلين،  الشهرين  خالل  المونديالية، 
حيث يتبقى تتويج ٣ اتحادات قارية، هي 
ليبرتادوريس)  (كــأس  الجنوبية  أمريكا 
وكونكاكاف (أمريكا الشمالية والوسطى 

ـــــى الـــقـــارة  والــــكــــاريــــبــــي) بــــاإلضــــافــــة إل
اآلسيوية.

الدولي  االتحاد  مجلس  مكتب  وكان 
لكرة القدم (FIFA) قرر رسمًيا إقامة 
فبراير،  شهر  في  لألندية  العالم  كأس 
موعد  حول  تحوم  الشكوك  كانت  حيث 
إقـــامـــة الــبــطــولــة لــعــدم وضــــوح الــرؤيــة 
آسيا  أبــطــال  دوري  نــهــائــي  أن  خــاصــة 
وبالتالي  المقبل،  ديسمبر   ١٩ يوم  يقام 

هناك صعوبات في 
في  البطولة  إقــامــة 

ديسمبر.
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واإلداريـــيـــن والــالعــبــيــن  للمشجعين  استثنائية  تــجــربــة  لتقديم  كــبــيــرة  تــحــضــيــرات 

التنظيمية ــرات  ــب ــخ ال مــن  ــد  ــزي ــم ال ــســاب  ــت الك مــثــالــيــة  ــرصــة  ف الــكــبــيــرة  ــبــطــولــة  ال

ــة ــي ــال ــم ــش وال الــجــنــوبــيــة  ـــا  ـــك ـــري وأم ـــا  ـــي آس قـــــــارات  أبــــطــــال  ــظــر  ــت ــن ت مـــقـــاعـــد  ــة  ــي ــال ــم ــش وال الــجــنــوبــيــة  ـــا  ـــك ـــري وأم ـــا  ـــي آس قـــــــارات  أبــــطــــال  ــظــر  ــت ــن ت مـــقـــاعـــد   ٣٣

الدوحةـ [: 

تــــــــدرس لـــجـــنـــة الـــمـــســـابـــقـــات 
بــاالتــحــاد اآلســيــوي لــكــرة الــقــدم 
للعام  األنـــديـــة  مــســابــقــتــي  نــظــام 
القادم ٢٠٢١ وهما دوري أبطال 
آسيا وكأس االتحاد اآلسيوي. وكل 

القاري  االتحاد  داخل  المؤشرات 
ســتــظــل  الـــمـــنـــافـــســـات  أن  تــتــجــه 
بــنــفــس األســـلـــوب الــمــقــام حــالــًيــا 
وهو الدورات المجمعة واالكتفاء 
بــمــبــاراة واحــــدة فــي كــل مرحلة 
من المراحل اإلقصائية بدًال من 
الذهاب واإليــاب وذلــك لتقليص 

الوقت وتوفير الجهد للفرق التي 
الدولة  إلــى  بلدانها  من  ستسافر 
الـــتـــي ســتــســتــضــيــف الــمــنــافــســات 
ســواء على صعيد شرق أو غرب 

ـــــــقـــــــارة، مــثــلــمــا  ال
النسخة  في  حدث 

الحالية ٢٠٢٠. 

اآلسيوي يدرس النظام األمثل لدوري األبطال
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اآلســــيوي يدرس النظـام األمـــثـل لدوري األبطــال
في ظل استمرار الظروف الطارئة التي تمر بها القارة جراء انتشار كورونا

واحـــــــدة ــــــاراة  ــــــب م ـــــن  م ــــة  ــــي ــــصــــائ اإلق واألدوار  ـــع  ـــم ـــج ـــت ال بــــنــــظــــام  الــــبــــطــــولــــة  عــــلــــى  ــــاء  ــــق ــــإلب ل ـــــاه  ـــــج ات

تـــــــــدرس لـــجـــنـــة الـــمـــســـابـــقـــات 

بــاالتــحــاد اآلســـيـــوي لــكــرة الــقــدم 

نـــظـــام مــســابــقــات األنـــديـــة لــلــعــام 

أبطال  دوري  وهما   ٢٠٢١ القادم 

آسيا وكأس االتحاد اآلسيوي.

وكــل الــمــؤشــرات تتجه إلــى أن 

هــنــاك اتــجــاًهــا مـــؤكـــًدا فــي داخــل 

االتحاد القاري أن تظل المنافسات 

بنفس األسلوب المقام حالًيا وهو 

الـــــــــدورات الــمــجــمــعــة واالكـــتـــفـــاء 

بــمــبــاراة واحــــدة فــي كــل مرحلة 
من  بدًال  اإلقصائية  المراحل  من 
الــذهــاب واإليـــاب وذلــك لتقليص 
التي  للفرق  الجهد  وتوفير  الوقت 
الــدولــة  إلــى  بلدانها  مــن  ستسافر 
سواء  المنافسات  ستستضيف  التي 
على صعيد شرق أو غرب القارة، 
الحالية  النسخة  في  حــدث  مثلما 
الــدوحــة  استضافتها  الــتــي   ٢٠٢٠
عــلــى صــعــيــدي الـــشـــرق والـــغـــرب 
وترجع رغبة االتحاد اآلسيوي إلى 
العام  فــي  التجمع  نظام  استمرار 
اآلن  حــتــى  أنـــه  إلـــى  أيــًضــا  المقبل 

ال يــوجــد عـــالج واضــــح لــفــيــروس 
ــمــا أنــه  ـــا الــمــســتــجــد، وطــال كـــورون
مازال بدون عالج سيجعل السفر 
من وإلى الدول أمًرا صعبًا للغاية.

كما أن نظام الدورات المجمعة 
أمر  حالًيا  البطولة  بــه  تقام  التي 
مــهــم اســـتـــمـــراره لــتــوفــيــر الــوقــت 
الـــذي أصــبــح عمله صــعــبـًـا حــالــًيــا، 
ألن هــنــاك الــتــصــفــيــات اآلســيــويــة 
الـــمـــزدوجـــة الــمــؤجــلــة الــمــؤهــلــة 
قطر  فــي  الــعــالــم  كـــاس  لنهائيات 
 ٢٠٢٣ آسيا  كأس  ونهائيات   ٢٠٢٢
إلى  الحالي  العام  من  الصين  في 

العام القادم.
مــــشــــاركــــات  هــــنــــاك  أن  كــــمــــا 
وبـــطـــوالت ســتــقــام الـــعـــام الــقــادم 
مشاركة  مثل  آســيــا  لــقــارة  مهمة 
مــنــتــخــبــي قــطــر وأســـتـــرالـــيـــا في 
العام  مــن  المؤجلة  أمــريــكــا  كــوبــا 
الــحــالــي لــلــعــام الــــقــــادم، وكــذلــك 
ــتــي  كـــــأس أمـــريـــكـــا الـــشـــمـــالـــيـــة ال
يــشــارك فــيــهــا الــعــنــابــي بــاإلضــافــة 
إلى بطولة كأس العرب التي تقام 
تحت إشراف الـ (FIFA) في قطر 
الــعــام الــقــادم أيــًضــا، وأيــًضــا كأس 
وكلها  القادم  العام  لألندية  العالم 

ارتــبــاطــات إجــبــاريــة فــي ٢٠٢١ ال 
والبــد  تأجليها  أو  إلــغــاؤهــا  يمكن 

من إقامتها.
وأيـــــًضـــــا بـــطـــولـــتـــا كــــــأس آســيــا 
لــلــشــبــاب والــنــاشــئــيــن الـــلـــتـــان تم 
تأجيلهما من العام الحالي ألوائل 
الـــعـــام الــــقــــادم وهـــمـــا مــؤهــلــتــان 
لــنــهــائــيــات كــــأس الــعــالــم لــهــاتــيــن 
وبالتالي  العمريتين،  المرحلتين 
فإن العام القادم سيكون مزدحًما 
ـــهـــذا البــــد من  ــــا ول قــــاريًــــا ودولــــًي
اقــتــصــار الـــوقـــت واخـــتـــصـــاره في 

بطولتي األندية.

ـــــســـــتـــــار الــــــيــــــوم عـــلـــى  يـــــســـــدل ال
الفرجان  مالعب  بطولة  منافسات 
لــكــرة الـــقـــدم فـــي نــســخــتــهــا الــثــانــيــة 
يجمع  قـــوي  ولــقــاء  مــثــيــر،  بــنــهــائــّي 
ـــهـــالل  بـــيـــن فـــريـــقـــي الـــجـــريـــان وال
سلسلة  ضــمــن  مـــســـاًء  ـــــــ٧:٠٠  ال فـــي 
ــا  مـــن الـــبـــطـــوالت الــمــتــتــالــيــة شــهــريً
للجميع  الــريــاضــة  اتـــحـــاد  يــنــظــمــهــا 
الــتــابــع لــــوزارة الــثــقــافــة والــريــاضــة، 
بداية  في  الثانية  للمرة  تقام  التي 
التي  الفرجان  بطوالت  من  سلسلة 

ـــقـــام فــــي مـــنـــاطـــق مــخــتــلــفــة مــن  ت
عاًما   ١٦ ســن  مــن  لــألعــمــار  الــدولــة 
فما فوق. وأشاد عبداهللا الدوسري 
رئـــيـــس األنــشــطــة والــفــعــالــيــات فــي 
االتـــحـــاد بــالــمــشــاركــة الــكــبــيــرة في 
شهدت  الــتــي  الــمــوســم،  هــذا  نسخة 
أسماء  يمثلون  فريًقا   ٢٦ مشاركة 
مــــنــــاطــــق مـــخـــتـــلـــفـــة فـــــي الـــــدولـــــة 
بطوالت  أكبر  النسخة  هذه  لتكون 
ـــتـــي تـــعـــود فــــي ثــوبــهــا  الـــفـــرجـــان ال
الــجــديــد حــيــث تــقــام عــلــى مــالعــب 
الصناعي  بالعشب  ومهيأة  مجهزة 
الـــذي يــشــابــه الــعــشــب الــطــبــيــعــي في 

الـــمـــالعـــب بــعــدمــا كـــانـــت تـــقـــام فــي 
الـــســـابـــق بـــاألحـــيـــاء الــســكــنــيــة عــلــى 

رملية. مالعب 
البطولة  أن  الــدوســري  وأضـــاف 
أقــيــمــت بــنــظــام خـــــروج الــمــغــلــوب 
نوفمبر   ١٠ الــثــالثــاء  يــوم  وانطلقت 
بــثــالث مــواجــهــات قــويــة وشــرســة، 
انطالق  منذ  المنافسات  واستمرت 
حتى  المشاركة  الفرق  بين  البطولة 
بتأهل  الــنــهــائــي  الـــدور  إلــى  وصــلــت 
المبارة  لتقام  الفائزين  الفريقين 
الـــنـــهـــائـــيـــة الــــيــــوم إلعــــــالن الــفــريــق 

بالبطولة. الفائز 

الـيوم خـتام بطولـة مالعـب الفرجـان
اللقب بين فريقي الجريان والهالل

الدوحة - الراية :

هــذا  آســيــا  أبــطــال  دوري  مــنــافــســات  وّدع  الــســد  فــريــق  أن  رغـــم 
الموسم من دور الثمن النهائي، إال أنه مازال يمتلك أقوى هجوم 

في البطولة حتى اآلن.
دوري  مــرحــلــة  فــي  ــا  هــدًف  ١٤ تسجيل  فــي  الــســد  فــريــق  ونــجــح 
المجموعات ولم يلحق به أي فريق آخر حتى اآلن، وأقرب منافس 
لــه عــلــى لــقــب أقـــوى هــجــوم مــن شـــرق الـــقـــارة ثــالثــة فـــرق، هــي: 
الكوريين  هيونداي  وأولسان  سيول  سي  وإف  الصيني  جوان  بكين 
أن  يمكن  التي  الفرق  وهي  أهــداف  ثمانية  منها  ولكل  الجنوبيين 

ترفع رصيدها التهديفي ألنها مازالت في مرحلة المنافسات.

موتورز  هيونداي  جيونبك  نــادي  العب  بيوم-يون  سيونغ  حصل 
الكوري الجنوبي على جائزة العب تويوتا لألسبوع في الجولة الثالثة 

من دوري أبطال آسيا لمنطقة الشرق.
في  المرمى  حارس  قدمه  الذي  المميز  المستوى  بعد  ذلك  جاء 

المباراة التي فاز فيها فريقه على سيدني.
وجمع سيونغ ٨٫٥ نقطة، حيث تألق في التصدي ألكثر من كرة 

خطيرة وقاد فريقه لتحقيق الفوز ١-٠ على سيدني األسترالي.
ــا نــجــح فــي عــمــل ٨  حـــارس الــمــرمــى الــبــالــغ مــن الــعــمــر ٢٣ عــاًم
تصديات خالل المباراة، وحافظ على نظافة شباكه، ليمنح فريقه 

ثالث نقاط ثمينة.
وقام الموقع اإللكتروني في االتحاد اآلسيوي لكرة القدم باختيار 
ثمانية العبين باالعتماد على إحصائيات شركة أوبتا، كي يتنافسوا 

من أجل تحديد العب تويوتا لألسبوع في هذه الجولة.
وبرز في قائمة المرشحين في هذه الجولة يون جو-تاي مهاجم 
مرمى  فــي  هدفين  سجل  الــذي  الجنوبي،  الــكــوري  ســيــؤول  نــادي 
وجمع   ،٥-٠ فريقه  فوز  في  ليساهم  التايالندي  يونايتد  تشيانغراي 

الالعب ٩٫٣ نقطة.
وشارك يون كبديل في مطلع الشوط الثاني، ونجح في تسجيل 

هدفين بالدقيقتين ٦٧ و٧١، وصنع هدف لزميله لي اين-غيو.
وسط  العب  أوغوستو  ريناتو  البرازيلي  أيًضا  األسبوع  هذا  وبرز 

نادي بكين الصيني، الذي حصل على ٧٫٩ نقطة.
وصنع  التسجيل  فــي  نجح  عــاًمــا،   ٣٢ العمر  مــن  الــبــالــغ  الــالعــب 
هدًفا، وصنع فرصتين لزمالئه، كما قام بعمل ٥ تدخالت ناجحة، 

ليساهم في تحقيق الفوز على ملبورن فيكتوري األسترالي ٣-١.

جميع  تحصل  حيث  اليوم  آسيا  أبطال  دوري  منافسات  تتوقف 
المنافسات  استئناف  يتم  أن  على  المباريات  من  راحة  على  الفرق 
غًدا من خالل أربع مباريات في المجموعتين الخامسة والسادسة 
حيث يلتقي بكين جوان الصيني مع إف سي سيول الكوري الجنوبي 
وتشيانغراي يونايتد التايالندي مع ملبورن فيكتوري األسترالي في 
حمد  بن  جاسم  استاد  على  المباراتان  وتقام  الخامسة  المجموعة 
في نادي السد وفي استاد المدينة التعليمية تقام مباراتا المجموعة 
السادسة حيث يلتقي أف سي طوكيو الياباني مع أولسان هيونداي 
الـــكـــوري الــجــنــوبــي وشــنــغــهــاي شــنــهــوا الــصــيــنــي مــع بــيــرث جــلــوري 

األسترالي.

السد األقوى هجوميًا بالبطولة

العب جيونبك األفضل بالجولة الثالثة

الــــيــــوم راحـــــــة

الدوحة - الراية :

إيفرجراند  جوانجزو  فريق  ثأر 

فريق  أمـــام  خسارته  مــن  الصيني 

لقاء  في   ٣-١ بنتيجة  كوبي  فيسيل 

الذهاب قبل ٤ أيام وعاد يوم أمس 

ونجح في تحقيق الفوز عليه بثنائية 

نــظــيــفــة وذلــــك فـــي الـــمـــبـــاراة الــتــي 

أقــيــمــت أمـــس عــلــى ســتــاد الجنوب 

ضمن الجولة الرابعة من منافسات 

دوري  فـــي  الــســابــعــة  الــمــجــمــوعــة 

أبــطــال آســيــا.ســجــل هــدفــي فريق 

جــوانــجــزو إيــفــرجــرانــد أنــدرســون 

وآي   (١٧) الــدقــيــقــة  فـــي  تــالــيــســكــا 

وبهذا   ..  (٣٦) الدقيقة  فــي  كيسن 

رفـــع فــريــق جــوانــجــزو إيــفــرجــرانــد 

رصــيــده إلـــى ٤ نــقــاط فــي المركز 

الــثــانــي وبـــاق لــه مــبــاراة مــع فريق 

المركز  يحتل  الــذي  الــكــوري  ســون 

الــثــالــث واألخـــيـــر فـــي الــمــجــمــوعــة 

بقيت  وإن  واحـــدة  نقطة  برصيد 

لــه مــبــاراتــان مــع فــريــق جــوانــجــزو 

إيفرجراند هو، ثم مع فيسل كوبي 

للتأهل  الــثــانــيــة  الــبــطــاقــة  وبــالــتــالــي 

ســـــوف تـــكـــون مــعــلــقــة حـــتـــى آخـــر 

بعد  المجموعة  هــذه  مــن  صــافــرة 

البطاقة  الياباني  الفريق  حجز  أن 

األولى في المجموعة حيث إنه في 

الـــصـــدارة بــرصــيــد ٦ نــقــاط.وتــضــم 

فقط  فــرق  ثالثة  المجموعة  هــذه 

جوهور  فريق  انسحاب  بعد  وذلــك 

أعلن  الــذي  الماليزي  التعظيم  دار 

انــســحــابــه بــســبــب قــيــود الــســفــر في 

نتائجه.وضمن  إلغاء  وتــم  ماليزيا 

فــيــســيــل كـــوبـــي الـــتـــأهـــل إلـــــى دور 

الـــــــ١٦، فـــي حــيــن يــتــنــافــس ســـوون 

ســـامـــســـونـــج بـــلـــوويـــنـــغـــز الــــكــــوري 

الــجــنــوبــي وجــوانــجــزو إيــفــرجــرانــد 

على البطاقة الثانية.

جــــوانجــــزو يتفـــوق عـــلى فــــيســـيـل
جدد آماله في التأهل لثمن النهائي

متابعة- رجائي فتحي: 
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متابعة- صابر الغراوي: 

تــــكــــشــــفــــت الــــكــــثــــيــــر مـــن 
ستشارك  التي  الفرق  مالمح 
فـــي مــونــديــال األنـــديـــة الـــذي 
تــســتــضــيــفــه الــــدوحــــة خـــالل 
الفترة من األول من فبراير 
مـــنـــه،   ١١ وحــــتــــى  الـــمـــقـــبـــل 
األهلي  أكــمــل  أن  بعد  وذلــك 
الـــمـــصـــري أكـــثـــر مـــن نــصــف 
البطولة  في  المشاركين  عقد 
عــقــب تــتــويــجــه بــلــقــب دوري 
أبــطــال أفــريــقــيــا مــســاء أمــس 
غــريــمــه  عــلــى  ـــفـــوزه  ب األول 
المصري  الزمالك  التقليدي 
واحد. هدف  مقابل  بهدفين 

ــــــع  ــــــي راب ــــــح األهــــــل وأصــــــب
من  النسخة  لهذه  المتأهلين 
مونديال األندية، حيث سبقه 
كـــــل مـــــن «الــــدحــــيــــل حـــامـــل 
لـــقـــب دوريــــنــــا فــــي الــنــســخــة 
األخــــيــــرة، مــمــثــال عـــن الــبــلــد 
الــمــضــيــف، وبـــايـــرن مــيــونــخ 
أبــطــال  دوري  لــقــب  حـــامـــل 
أوروبا بعد فوزه في النهائي 
عــلــى بــاريــس ســـان جــيــرمــان 
سيتي  وأوكـــالنـــد  الــفــرنــســي، 
دوري  بـــطـــل  الـــنـــيـــوزيـــلـــنـــدي 

أوقيانوسيا». أبطال 
تحسم  أن  الــمــقــرر  ومــــن 
في  المتبقية  الثالثة  المقاعد 
هـــذه الــنــســخــة الــمــونــديــالــيــة، 
المقبلين،  الــشــهــريــن  خـــالل 
حـــــيـــــث يــــتــــبــــقــــى تـــــتـــــويـــــج ٣ 
ــــــــة، هـــي  ـــــــــحـــــــــادات قــــــــاري ات

أمـــريـــكـــا الـــجـــنـــوبـــيـــة (كــــأس 
وكونكاكاف  ليبرتادوريس) 
والوسطى  الشمالية  (أمريكا 
والـــكـــاريـــبـــي) بـــاإلضـــافـــة إلــى 

اآلسيوية. القارة 
وتــــعــــد مــــشــــاركــــة األهـــلـــي 
الـــمـــرتـــقـــبـــة فـــــي فـــعـــالـــيـــات 
ــــــال األنــــــــديــــــــة هـــي  ــــــدي مــــــون
الــســادســة فــي تــاريــخــه، بعد 
و٢٠٠٨  و٢٠٠٦   ٢٠٠٥ نــســخ 
وكــــــان  و٢٠١٣،  و٢٠١٢ 
نتائجه  أفــضــل  حقق  الفريق 
فــي مــونــديــال األنــديــة خــالل 

حيث  باليابان،   ٢٠٠٦ نسخة 
أحـــــرز الـــمـــركـــز الـــثـــالـــث فــي 
الــبــطــولــة، بــيــنــمــا بــقــي فــريــق 
ـــــد ســـيـــتـــي هـــــو أكـــثـــر  أوكـــــالن
األنــــديــــة مـــشـــاركـــة فــــي هـــذا 
حالًيا  يستعد  حيث  المونديال 
لــلــمــشــاركــة لــلــمــرة الــعــاشــرة 

البطولة. في 
األلماني  ميونيخ  بايرن  أما 
فالمشاركة المقبلة هي الثانية 
فـــي تـــاريـــخـــه حــيــث ســبــق له 
الــمــشــاركــة فـــي نــســخــة ٢٠١٣ 

وتوج بلقبها في ذلك العام.

تجدر اإلشارة إلى أن هذه 
كان  الــمــونــديــال  مــن  النسخة 
مــــقــــرًرا إقــامــتــهــا كــالــمــعــتــاد 
خــــــــالل ديــــســــمــــبــــر الـــمـــقـــبـــل 
لــكــنــهــا تــأجــلــت إلــــى فــبــرايــر 
 ،(FIFA) من  بقرار  المقبل 
من  عــدد  حسم  تأخر  بسبب 
الــبــطــوالت الــقــاريــة لــألنــديــة، 
اإلصابات  تفشي  أزمة  نتيجة 

كورونا. بفيروس 
وكــــــــــان مــــكــــتــــب مـــجـــلـــس 
القدم  لكرة  الــدولــي  االتــحــاد 
فــي  رســـمـــًيـــا   (FIFA) قــــرر 

الـــســـابـــع عـــشـــر مــــن نــوفــمــبــر 
العالم  كــأس  إقــامــة  الــجــاري 
لــألنــديــة فـــي شــهــر فــبــرايــر، 
تحوم  الــشــكــوك  كــانــت  حــيــث 
البطولة  إقــامــة  مــوعــد  حـــول 
لــعــدم وضــوح الــرؤيــة خاصة 
أبـــطـــال  دوري  ـــهـــائـــي  ن أن 
ديسمبر   ١٩ يــوم  يــقــام  آســيــا 
الـــمـــقـــبـــل، وبـــالـــتـــالـــي هــنــاك 
البطولة  إقامة  في  صعوبات 

ديسمبر. في 
وأعــــلــــن االتــــحــــاد الـــدولـــي 
مــكــتــب  أن  لــــــه  بـــــيـــــان  فــــــي 

بـــعـــد   (FIFA) مـــــجـــــلـــــس 
الـــمـــنـــاقـــشـــة والـــمـــوافـــقـــة فــي 
لمجموعة  األخــيــر  االجــتــمــاع 
واالتـــحـــادات   (FIFA) عــمــل 
الــــقــــاريــــة لـــلـــصـــعـــوبـــات الــتــي 
تـــواجـــهـــهـــم بــســبــب فـــيـــروس 
وبالتشاور   «١٩-COVID»
مــــــــع مـــــخـــــتـــــلـــــف أصــــــحــــــاب 
الــمــصــلــحــة - بـــمـــا فــــي ذلـــك 
المضيفة  األعضاء  االتحادات 
الــخــيــارات،  جــمــيــع  لتقييم   -

البطولة  إقامة  المكتب  قــرر 
بالدوحة. فبراير  في 

أن  إلــــى   (FIFA) وأشــــــار 
قـــطـــر نــجــحــت بـــامـــتـــيـــاز فــي 
آسيا  أبطال  دوري  استضافة 
لــمــنــطــقــة غــــرب الــــقــــارة في 
الماضيين،  وأكتوبر  سبتمبر 
ــا مــبــاريــات  وتــســتــضــيــف حــالــًي

الشرق.
وقـــــــال االتـــــحـــــاد الــــدولــــي: 
 (FIFA) تماشًيا مع بروتوكول
سيوفر  لــلــمــبــاريــات،  الـــدولـــي 
الــمــضــيــف  والـــبـــلـــد   (FIFA)
لصحة  المطلوبة  الــضــمــانــات 

وسالمة جميع المشاركين.

وبــــمــــجــــرد صـــــــدور قــــرار 
االتــــــحــــــاد الــــــدولــــــي بـــمـــوعـــد 
الـــبـــطـــولـــة بـــــدأ االتــــحــــاد فــي 
إعـــــــــــداده الســــتــــضــــافــــة هــــذا 
الــحــدث الــمــهــم انــطــالًقــا من 
تحقق  الـــذي  المبهر  الــنــجــاح 
خــــالل تــنــظــيــم نــســخــة الــعــام 
شــهــدت  الــــتــــي  و  الــــمــــاضــــي، 
الــمــشــجــعــيــن  آالف  مــشــاركــة 
مــــن أنــــحــــاء الــــعــــالــــم، حــيــث 
هـــذا  اســـتـــضـــافـــة  أن  شــــك  ال 
الـــحـــدث ســتــؤكــد جــاهــزيــتــنــا 
الســــتــــضــــافــــه كــــــأس الـــعـــالـــم 

.٢٠٢٢
الستضافة  الجميع  ويتطلع 
مـــبـــاريـــات مـــونـــديـــال األنـــديـــة 
بحضور أكبر عدد ممكن من 
البناء  ومــواصــلــة  المشجعين، 
كما  تحقق،  الذي  النجاح  على 
للمرة  االســتــضــافــة  هـــذه  أن 
الثانية تتيح لنا فرصة مثالية 
الخبرات  من  مزيد  الكتساب 
تنظيم  من  أكثر  اقترابنا  مع 
نــحــو  بـــعـــد   ٢٠٢٢ مــــونــــديــــال 

عامين من اآلن.
العليا  الــلــجــنــة  أكــــدت  كــمــا 
أنـــهـــا  واإلرث  لــــلــــمــــشــــاريــــع 
ســتــواصــل الــعــمــل عـــن قــرب 
تجربة  لتقديم  شركائها  مع 
اســــتــــثــــنــــائــــيــــة لـــلـــمـــشـــجـــعـــيـــن 
على  واإلداريـــيـــن  والــالعــبــيــن 
طـــريـــق اإلعــــــداد الســتــضــافــة 
النسخة األولى من المونديال 
فــي الــعــالــم الــعــربــي والــشــرق 

األوسط.

أبطال أفريقيا يزيـدون الترقـب لمونديـال األنديـة 
األهلي المصري يكمل نصف المقاعد مع العمالق البافاري والدحيل وأوكالند سيتي

ــــة  ــــي ــــشــــمــــال وال ــــة  ــــي ــــوب ــــن ــــج ال ـــــن  ـــــي ـــــت ـــــك ـــــري واألم آســــــيــــــا  ـــــــــــــارات  ق أبـــــــطـــــــال  تــــنــــتــــظــــر  مـــــقـــــاعـــــد   ٣

ــــن ــــي ــة لــلــمــشــجــعــيــن والــالعــبــيــن واإلداري ــي ــائ ــن ــث ــة اســت ــرب ــج ــم ت ــدي ــق ــت ــرة ل ــي ــب ــرات ك ــي ــض ــح ت

ـــرات الــتــنــظــيــمــيــة ـــب ـــخ ـــمـــزيـــد مــــن ال ـــســـاب ال ــة الكـــت ــي ــال ــث ـــرصـــة م الـــبـــطـــولـــة الـــكـــبـــيـــرة ف

فـوز قـطــر والعــربــي فـي دوري الطـائـرة
تجاوزا عقبة السد والشمال في الجولة السابعة

الدوحة- [: 

أقامت إدارة نادي الوكرة الرياضي احتفالية 
جميلة لــفــريــق كـــرة الــطــاولــة بــالــنــادي وذلــك 
في  األول  بالمركز  الشباب  فريق  حصول  بعد 
الطاولة  لــكــرة  الــعــام  لــلــدوري  الــشــبــاب  بطولة 
لموسم ٢٠١٩-٢٠٢٠. وحضر الحفل الذي أقيم 
بمقر الــنــادي مــســاء أمــس عــبــدالــهــادي خميس 
النادي،  مدير  صبري  وتامر  التنفيذي  المدير 
وعـــبـــداهللا جــمــعــة الـــهـــاجـــري رئـــيـــس الــجــهــاز، 
وعالء محمد العنزي مدير الفريق والمدربان 
عبدالوهاب علي المدرب وغدير محمد صالح، 

وفي  الــطــاولــة.  فريق  العبي  جميع  عــن  فضًال 
عبدالهادي  أكــد  االحتفالية  عقب  تصريحاته 
في  جــهــًدا  تــدخــر  ال  الــنــادي  إدارة  أن  خميس 
دعم المجتهدين ومساندتهم من أجل مواصلة 
كافة  في  عالًيا  الوكرة  نادي  اسم  ورفع  العطاء 
جمعة  عــبــداهللا  وجــه  جانبه  ومــن  المسابقات. 
الهاجري رئيس الجهاز خالص شكره لمجلس 
بن  خليفة  الشيخ  سعادة  برئاسة  النادي  إدارة 
حسن آل ثاني ونائبه سلمان عبداهللا عبدالغني، 
هو  المجلس  مــن  المتواصل  الــدعــم  إن  وقـــال: 
التي  الكبيرة  النجاحات  وراء  الرئيسي  السبب 

حققها فريق الطاولة بالنادي.

الوكــرة يحتفـل بشبــاب الطـاولــة

متابعة- رجائي فتحي: 

نجح منتخبنا الوطني لكرة 
الــســلــة فـــي تــحــقــيــق االنــتــصــار 
-٧٩ ــتــيــجــة  ــن ب ــــا  ســــوري عـــلـــى 
التي  الــمــبــاراة  فــي  وذلـــك   ٧٢
أقــيــمــت مـــســـاء أمــــس بــصــالــة 
نــــــــادي الــــغــــرافــــة فـــــي إطـــــار 
من  الثالثة  الجولة  مــبــاريــات 
مباريات المجموعة الخامسة 
مـــــن الـــتـــصـــفـــيـــات الـــمـــؤهـــلـــة 
آسيا.وجاءت  كــأس  لنهائيات 
و٣٣-  ٢٠-١٨) الفترات  نتائج 
لصالح  و٧٩-٧٢)  و٥٢-٥٨   ٣٧
الــعــنــابــي الـــــذي قــــدم مـــبـــاراة 
عن  االنتصار  واستحق  رائعة 
جــدارة.وبــهــذا االنــتــصــار رفــع 
نقاط   ٤ إلــى  رصــيــده  العنابي 
سوريا  منتخبي  مــع  متساويًا 
والــــســــعــــوديــــة الــــتــــي خــســرت 
أمـــــس مــــن مــنــتــخــب إيـــــران 
أن  حين  فــي   ٧١-٦٤ بنتيجة 

المنتخب اإليراني في صدارة 
نقاط.  ٦ برصيد  المجموعة 
جـــاءت الــمــبــاراة قــويــة مثيرة 
عــلــى مــــدار فــتــراتــهــا األربــعــة 
قوية  كــانــت  الــبــدايــة  إن  حيث 
ومـــثـــيـــرة مـــن جـــانـــب العــبــي 
المدرب  اعتمد  حيث  العنابي 
عـــلـــى الــــعــــديــــد مــــن الـــنـــجـــوم 

أداًء  قدموا  الذين  المتميزين 
جــــيــــًدا عـــلـــى مــــــدار الـــفـــتـــرات 
األربعة السيما الفترة الرابعة.
وكــــانــــت الــــبــــدايــــة مــتــكــافــئــة 
مـــــن الـــمـــنـــتـــخـــبـــيـــن وتــــقــــدم 
تألق  بفضل   ١٣-١٠ الــعــنــابــي 
ومحمد  ســعــد  عــبــدالــرحــمــن 
ـــــم مــوســلــيــك  ـــــدي يــــوســــف ون

وعرفان سعيد وعبدالرحمن 
ثم  فودة  مصطفى  مع  يحيى 
وتــقــدم  ــا  ســوري منتخب  عـــاد 
مـــــدرب  جــــعــــل  مـــــا   ١٨-١٣
العنابي يطلب وقتًا مستقطًعا 
ــعــنــابــي وأنــهــى  وعـــــاد مــعــه ال
الفترة لمصلحته بنتيجة ٢٠-

كان  الثانية  الــفــتــرة  ١٨.وفــــي 

الفريقين  من  متكافئًا  األداء 
وتــألــق الــمــحــتــرف األمــريــكــي 
مع  نقطة   ٢١ وســجــل  جـــورج 
نـــهـــايـــة هـــــذه الـــفـــتـــرة والـــتـــي 
-٣٧ ســوريــا  لمصلحة  انــتــهــت 

٣٣.وحـــــــاول الــعــنــابــي الــعــودة 
فــــي الـــفـــتـــرة الـــثـــالـــثـــة ولــكــنــه 
تأخر بفارق ٦ نقاط وبنتيجة 
فــي  الـــعـــنـــابـــي  وعــــــاد   ٥٨-٥٢
الــفــتــرة الــرابــعــة األكــثــر إثـــارة 
العنابي  نجوم  كل  فيها  وتألق 
وانتزعوا  عالية  بــروح  ولعبوا 
فــــوًزا مــثــيــًرا بــفــارق ٧ نــقــاط 
٧٩-٧٢.وشهدت  وبــنــتــيــجــة 
ــألــق عــبــدالــرحــمــن  الـــمـــبـــاراة ت
تسجيًال  األعـــلـــى  وكــــان  ســعــد 
 ٢٣ وسجل  اللقاء  في  للنقاط 
نقطة وأعاد العنابي بقوة في 
ديانج  بابكر  وكــذلــك  الــلــقــاء.. 
وقــدم  نقطة   ١٦ سجل  الــذي 
مــســتــوى جـــيـــًدا لــلــعــنــابــي في 

اللقاء.

عنابـي السلـة يهـزم السـوري بفـارق ٧ نقاط
في التصفيات المؤهلة لكأس آسيا

متابعة- فريد عبدالباقي: 

انتصاراته  سلسلة  قطر  فريق  واصل 
في بطولة الدوري العام للكرة الطائرة 
«رجال» لموسم ٢٠٢٠-٢٠٢١، وتمكن 
بنتيجة  السد  فريق  عقبة  تخطي  من 
ثالثة أشواط دون رد بواقع نتائج «٢٥-
اللقاء  خــالل  و٢٥-١٨»،  و٢٥-١٠   ٢٢

الذي جمع الفريقين مساء أمس بصالة 
اتحاد الطائرة، ضمن مباريات الجولة 
ــســابــعــة.وبــهــذا الـــفـــوز حــافــظ فــريــق  ال
برصيد  الـــــدوري  وصـــافـــة  عــلــى  قــطــر 
عن  واحــــدة  نقطة  بــفــارق  نــقــطــة،   ١٧
تجمد  بينما  الشرطة،  فريق  المتصدر 
المركز  فــي  نقاط   ٣ عند  السد  رصيد 
التاسع وقبل األخير.وفي مباراة ثانية، 

(أغلى  ثنائية  بطل  العربي  فريق  ظفر 
بنقاط  الماضي  الموسم  في  الكؤوس) 
بنتيجة  عليه  تغلبه  عندما  الشمال  لقاء 
ثالثة أشواط دون رد بواقع نتائج «٢٦-

٢٤ و٢٥-١٣ و٢٥-١٧».
وبتلك النتيجة، رفع العربي رصيده 
إلــــى ١٦ نــقــطــة فـــي الــمــركــز الــثــالــث، 
نقطة  عند  الشمال  رصيد  تجمد  فيما 

واحـــدة فــي الــمــركــز الــعــاشــر واألخــيــر.
الــدوري  مباريات  غــًدا  وتستكمل  هــذا، 
األولــى  فــي  يلتقي  مواجهتين  بــإقــامــة 
عصًرا،  الـــ٤:٠٠  في  الخور  مع  الشرطة 
السابعة،  الــجــولــة  مــبــاريــات  خــتــام  فــي 
الوكرة  مع  األهلي  الثانية  في  ويلتقي 
مباريات  انطالق  في  مساًء  الـ٦:٣٠  في 

الثامنة. الجولة 
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ــقــاع    ــي الــقــمــة وال ــــدوري يـُـشــعــل الــصــراع ف  ال
الخريطيات والعربي والخور وأم صالل في دّوامة البداية الُمتعثرة 

متابعة - رجائي فتحي: 

نجوم  لـــدوري  السابعة  الــجــولــة  أكـــدت   

QNB عــلــى ثـــبـــات الــمــوقــف فـــي جـــدول 

الـــتـــرتـــيـــب رغـــــم حــــــدوث بـــعـــض الــنــتــائــج 

ولكن  الــســابــقــة،  الــجــوالت  عــن  الُمختلفة 

القمة  في  ثبات  هو  الجولة  بعد  حــدث  ما 

السد  الُمقدمة  فــي  يتواجد  حيث  والــقــاع، 

واألهلي والغرافة وصعد الدحيل بدًال من 

الريان الذي تراجع للمركز الخامس.

الُمؤخرة  ثالثي  بين  ثبات  القاع  وفــي   

ثم  عشر  الــحــادي  والــخــور  العاشر  العربي 

أم صـــالل األخـــيـــر.. وبــقــيــة الــمــراكــز في 

التغييرات  وبعض  ثبات  أيًضا  بها  الوسط 

المحدودة في المراكز. 

فريق  ُمواصلة  الجولة  هــذه  وشــهــدت   

الــســد تــألــقــه، حــيــث نــجــح فــي الــفــوز على 

فــريــق أم صــــالل بــثــالثــيــة وحـــافـــظ على 

عن  نــقــاط   ٣ وبــفــارق  يحتلها  الــتــي  القمة 

فريق األهلي صاحب المركز الثاني والذي 

نجح في هذه الجولة في انتزاع تعادل وال 

أصــعــب أمـــام فــريــق الــريــان فــي الدقيقة 

سّجلها  جــزاء  بضربة  اللقاء  من  األخــيــرة 

نبيل الزهر.

البطولة  في  جيدة  بصورة  يسير  السد   

ومع أي مجموعة من العبيه يستطيع من 

المطلوب  الفني  الفارق  يصنع  أن  خاللهم 

في  الفريق  يخوضها  التي  الُمباريات  في 

يسير  أنــه  خاللها  من  أكــد  والتي  البطولة 

التتويج  على  بــقــوة  الُمنافسة  نحو  بثبات 

بلقب هذا الموسم. 

 تعامل تشافي 

ويتعامل اإلسباني تشافي هيرنانديز مع 

المباريات بصورة جيدة من حيث عملية 

في  المطلوبة  بــالــصــورة  الالعبين  تــدويــر 

المباريات من أجل الحفاظ على لياقة كل 

أجل  من  جــًدا  مهم  أمــر  وهــذا  الالعبين، 

البطولة.  بلقب  الفوز  وهــو  هدفه  تحقيق 

وفي هذه الجولة نجح فريق الدحيل في 

الفوز  وحــقــق  االنــتــصــارات  نغمة  اســتــعــادة 

الرابع له في البطولة وعلى حساب فريق 

أدخل  الفوز  وهــذا  وبرباعية  الخريطيات 

الفريق من جديد في المربع الذهبي بعد 

أن غادره في الجولة الماضية، وهذا يعود 

الريان  فريق  المربع  في  منافسة  لتعادل 
أمام األهلي.

عودة الدحيل
 الدحيل ظهر بصورة ُمختلفة عن اللقاء 
الغرافة  فريق  أمــام  خسره  الــذي  السابق 
الفريق  لدى  مهًما  كان  أمر  وهذا  بثالثية 
مــن أجـــل اســتــعــادة الــثــقــة الــغــائــبــة ونجح 
الدحيل  فريق  جديد  من  ليعود  ذلــك  في 
لــلــتــواجــد فـــي قــلــب الــمــنــافــســة بــالــبــطــولــة 
رغــــم فـــــارق الـــنـــقـــاط الــســبــعــة مـــع فــريــق 
هذا  في  والمهم  للبطولة.  الُمتصدر  السد 

االنتصار أن الدحيل كان يحتاج له وبشدة 
لــالبــتــعــاد عــن مــرحــلــة عـــدم الــثــقــة نتيجة 
 ٩ فقط  للفريق  إن  حيث  السلبية  النتائج 
نقاط حتى اآلن في البطولة من أصل ٢١ 
نقطة أي يقترب من نصف النقاط وهذا 
ويضم  بطل  مــن فــريــق  ُمــعــتــاد  غير  أمــر 

العبين على مستوى عاٍل.
قوة الغرافة 

ـــغـــرافـــة عـــروضـــه   وواصــــــل فـــريـــق ال
الــقــويــة فـــي الــبــطــولــة ونــجــح فـــي الــفــوز 
ُمثير  لقاء  بعد   ٦-٣ بنتيجة  الخور  على 

الغرافة.  العبو  فيه  تفوق  الفريقين  من 
ورغــــــــم غــــيــــاب الــــُمــــهــــاجــــم األســــاســــي 
كودجيا  جــونــاثــان  اإليـــفـــواري  والـــهـــّداف 
هز  فـــي  نــجــحــوا  أنــهــم  إال  الــفــريــق  عـــن 
٦ مــــرات وهــــذا أمــــر إيــجــابــي  الـــشـــبـــاك 
لــلــفــهــود حــافــظــوا مــن خـــالل هـــذا الــفــوز 
نقطة،   ١٥ برصيد  الثالث  المركز  على 
األهلي  مــن  اقتربوا  بــل  فقط  هــذا  ليس 
١٦، وهو  صاحب المركز الثاني برصيد 
فيما  يطمح  الفريق  يجعل  الــذي  األمــر 

المقبلة.  المرحلة  في  أفضل  هو 

روح األهلي 
 ونجح فريق األهلي في تحويل تأخره 

بهدف إلى تعادل ُمثير في الرمق األخير 

إن  حيث  الريان،  فريق  أمام  ُمباراته  من 

األخيرة  الثواني  حتى  ُمتقدًما  ظل  الريان 

مــن الــلــقــاء حــتــى احــتــســب الــحــكــم ضربة 

نبيل  منها  سّجل  األهلي،  لمصلحة  جــزاء 

الزهر. الجيد ليس في النقطة التي حصل 

عليها األهلي ولكن في الروح القتالية التي 

وقّدموا  اللقاء  في  األهلي  العبو  بها  أدى 

مــســتــوى مــتــمــيــًزا جــــًدا واســتــحــقــوا وعــن 
في  النقطة  هـــذه  عــلــى  الــحــصــول  جــــدارة 
واحدة من المباريات الصعبة والتي كانت 
المركز  يفقد  ال  حتى  للفريق  جــًدا  مهمة 

الثاني في جدول الترتيب. 
تألق الملك

 ومن أبرز نتائج هذه الجولة أيًضا نجاح 
عريض  انــتــصــار  تحقيق  فــي  قطر  فــريــق 
على العربي بثالثية نظيفة في مباراة كان 
فيها الملك القطراوي متميًزا وواصل من 
ثان  فــوز  بتحقيق  الجيدة  نتائجه  خاللها 
في  حققه  الـــذي  الــفــوز  بعد  الــتــوالــي  على 
الجولة الماضية على حساب فريق الوكرة 
وأصبح الفريق لديه ٩ نقاط وتقدم فريق 
قطر للمركز السابع وهو أمر ُمميز للفريق 
خرج من خالله من منطقة الخطر الذي 
أصبحت تهّدد ٤ أندية بصورة قوية وهي 
والخريطيات  والعربي  والخور  صالل  أم 
عــلــى الــتــرتــيــب مــن حــيــث تــواجــدهــم من 

المركز األخير فصاعًدا. 
 فـــريـــق قــطــر أصـــبـــح لـــديـــه هـــويـــة في 
في  إضــافــة  الــُجــدد  العــبــوه  ومنحه  األداء 
المباريات السيما الجزائري يوسف باليلي 
وسّجل  الفريق  مع  التهديف  واصــل  الــذي 
هدفين من ضربتي جزاء ليصبح رصيده 
٣ أهــــــداف فـــي مــبــاراتــيــن والـــثـــالثـــة من 

ضربات جزاء. 
عودة الوكرة

 وشهدت هذه الجولة أيًضا عودة فريق 
الوكرة لتقديم العروض القوية والمتميزة 
له في هذا الموسم وتجاوز خسارة الجولة 
الماضية أمام فريق قطر حيث نجح في 
الفوز على السيلية بنتيجة ٣-١ في مباراة 
كــــان هـــو األفـــضـــل فــيــهــا وقــــــّدم مــســتــوى 
الجميع  الوكرة  يقنع  كالعادة  متميًزا  فنًيا 
االنتصار  هذا  في  الفضل  ويعود  بمستواه. 
الــــذي حــقــقــه نـــواخـــذة الـــوكـــرة إلـــى الثقة 
الــكــبــيــرة الــتــي يلعب بــهــا الــفــريــق وكــذلــك 
النظام الذي فرضه المدرب ماركيز لوبيز 

على األداء.
حفلت  الجولة  هــذه  أن  الــقــول  ويمكن 
بــالــعــديــد مـــن اإلثـــــــارة والــُمــتــعــة فـــي كل 
يعود  وهذا  خاللها  أقيمت  التي  المباريات 
أجل  مــن  للنقاط  الــفــرق  جميع  الحــتــيــاج 

تحقيق أهدافها الُمختلفة في البطولة. 

ــق االنـــتـــصـــارات   ــق ــح ـــر ويُ ـــؤث ــن خــطــيــر وُم ــي ــب الــســد بــــأي الع

الخطر   ــن  ع يبتعد  ــطــر  وق ــة  ــوي ــق ال ــه  ــروض ع يـُــواصـــل  ــة  ــراف ــغ ال

ــة الــخــريــطــيــات   ــي ــاع ــة مـــن خـــالل رب ــق ــث ــل يــســتــعــيــد ال ــي ــدح ال

ــحــافــظ عــلــى الــوصــافــة  ــروح ويُ ــال ــان ب ــري ـــام ال ــي يــعــود أم ــل  األه

اخـــتفاء الطـــــرد٤ ضــربـات جــــزاء
لقاء  في  ضربتان  منها  الجولة  هــذه  خــالل  جــزاء  ضربات   ٤ احتساب  تم   
قطر مع العربي لمصلحة فريق قطر وسجلهما يوسف باليلي ُمحترف قطر 
بها  وتعادل  الريان  مع  األهلي  لقاء  في  جزاء  ضربة  احتساب  تم  كما  الجديد. 
نبيل الزهر لفريق األهلي بنتيجة ١-١.. كما تم احتساب ضربة جزاء رابعة في 
الجولة وكانت لمصلحة فريق السد أمام أم صالل ونجح سانتي كازورال في 

التسجيل منها.
 أي أن هذه الجولة تم احتساب ٤ ضربات جزاء وتم التسجيل منها جميًعا 

ليكون التهديف فيها بنسبة ١٠٠٪ وهذا أمر جيد. 

 لم تشهد هذه الجولة إشهار البطاقة الحمراء في أي من الُمباريات الستة 
التي لعبت فيها، وهذا يدل على شعور الالعبين بالخطر وأيًضا فهمهم الكامل 
ألهمية تطبيق تقنية الفيديو «VAR» التي معها من الصعب التغاضي عن طرد 
العب يستحق ذلك. وحتى البطاقات الصفراء كانت قليلة في هذه الجولة حيث 
تم إشهارها ١٦ مرة أي بمعدل بطاقتين وربع في المباراة الواحدة وهو ليس 
وكانت  فيها  البطاقات  إشهار  تم  المباريات  جميع  أن  خاصة  الكبير  بالمعدل 
األعلى ُمواجهة قطر والعربي، وتم توجيه ٤ إنذارات فيها، واألقل في مواجهة 

الغرافة مع الخور وأشهر الكارت األصفر مرة واحدة لالعب جاتشول كو. 

الزهــر وكــازورال بصــدارة الهــّدافــين 
 تصدر الثنائي نبيل الزهر 
وسانتي  األهــلــي  فريق  نجم 
كــــــازورال نــجــم فــريــق الــســد 
بطولة  في  الهّدافين  صدارة 
الــــدوري بــرصــيــد ٦ أهـــداف 
لــــكــــل مـــنـــهـــمـــا حــــيــــث نــجــح 
خالل  التسجيل  في  الالعبان 

هذه الجولة. 
 كــازورال سّجل هدًفا في 
صالل،  أم  أمام  فريقه  لقاء 
والــزهــر ســّجــل أيــًضــا هدف 
الـــتـــعـــادل لــفــريــقــه فـــي لــقــاء 

الريان الصعب جًدا. 
هذا  في  ذلــك  بعد  ويأتي   
ــــصــــراع مــهــنــد عـــلـــي نــجــم  ال
غاب  والـــذي  السيلية  فــريــق 
عـــــن الـــتـــســـجـــيـــل فـــــي هــــذه 
فــريــق  أن  حـــيـــث  الــــجــــولــــة، 
الـــســـيـــلـــيـــة خـــســـر فـــــي هـــذه 
الــجــولــة مــن الــوكــرة بثالثية 
مـــقـــابـــل هــــــدف وهــــــو أمـــر 
غــيــر ُمــعــتــاد مــن الــشــواهــيــن 
فـــي الــبــطــولــة.  وبــرصــيــد ٤ 
العبين   ٤ يــتــواجــد  أهــــداف 
فــي الــقــائــمــة وهـــم: يــوهــان 
بـــولـــي نــجــم فـــريـــق الـــريـــان 
ومــــحــــمــــد بـــــن يــــطــــو نــجــم 
كوديجا  وجــونــاثــان  الــوكــرة 
مــهــاجــم الــغــرافــة بــاإلضــافــة 
إلى نام تاي هي نجم السد.
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«المرقـاب» بطـًال لطـائرة «عنن سيلين» الشـاطـئية    
 أحمد بن محمد يُشيد بالدعم الكبير من اتحاد اللعبة

متابعة - فريد عبدالباقي:

 توَّج علي غانم الكواري، رئيس 

االتحادين القطري وغرب آسيا 

اآلسيوي  االتحاد  رئيس  ونائب 

للكرة الطائرة، فريق المرقاب 

بطًال للنسخة األولى من بطولة 

أحــمــد بــن محمد بــن جــبــر آل 

الشاطئية  الطائرة  للكرة  ثاني 

مع  وبالتعاون  سيلين»،  «عنن 

االتحاد القطري للكرة الطائرة، 

فـــي الــمــخــيــم الــشــتــوي الــخــاص 

بمنطقة سيلين على مدار ثالثة 

أســابــيــع بــمــشــاركــة ٢٢ فــريــًقــا، 

 ٦ انطلقت  المنافسات  وكــانــت 

نوفمبر الجاري وسط إجراءات 

احترازية ُمشّددة اتبعتها اللجنة 

الــمــنــظــمــة لــلــبــطــولــة لــلــحــّد من 

انتشار فيروس كورونا المستجد 

«كوفيد- ١٩».

من  الــمــرقــاب  فــريــق  تمكن 

حسم اللقب لصالحه بعد فوزه 

في المباراة النهائية على فريق 

فـــريـــق قــــرطــــاج فــــي الـــمـــبـــاراة 

أشــواط  ثــالثــة  بنتيجة  النهائية 

-٢٣» نتائج  بواقع  شوط  مقابل 

٢٥ و٢٥-١٦ و٢٥-١٩ و٢٥-٢١»، 

وأدار المباراة طاقم حكام من 

اتــحــاد الــطــائــرة وهــــم: سالمة 

وعمر  الجعل  ومحمد  أبــوزيــد 

الخالفي.

قام  الــمــبــاراة،  نهاية  وعــقــب 

ـــــكـــــواري، رئــيــس  عـــلـــي غـــانـــم ال

االتحادين القطري وغرب آسيا 

اآلسيوي  االتحاد  رئيس  ونائب 

الشيخ  وسعادة  الطائرة،  للكرة 

أحــمــد بــن محمد بــن جــبــر آل 

ثــانــي راعـــي الــبــطــولــة، ومحمد 

ســالــم الـــكـــواري، عــضــو مجلس 

لجنة  رئـــيـــس  ونـــائـــب  اإلدارة 

الــطــائــرة الــشــاطــئــيــة بــاالتــحــاد، 

بتسليم كأس البطولة إلى فريق 

الذهبية  والميداليات  المرقاب 

قطري،  ريــال  آالف   ١٠ ومبلغ 

الميداليات  قرطاج  فريق  ونــال 

ريـــال،  آالف   ٥ ومبلغ  الفضية 

بجانب تقديم هدايا عينية إلى 

الفرق المشاركة في البطولة.

 وحرص علي غانم الكواري 

رئــيــس االتــحــاد وســعــادة الشيخ 

أحــمــد بــن محمد بــن جــبــر آل 

تبادل  على  البطولة  راعــي  ثاني 

الدروع التذكارية.

 ومـــــن جـــانـــبـــه، أشــــــاد عــلــي 

الـــكـــواري رئــيــس االتـــحـــاد بـــأداء 

ومستوى البطولة والتي شهدت 

مــشــاركــة ٢٢ فــريــًقــا، كــمــا هنأ 

تتويجه  عــلــى  الــمــرقــاب  فــريــق 

وفــريــق  األولــــى  النسخة  بلقب 

قرطاج الــذي كــان نــًدا له طوال 

أشواط المباراة.

 وقــال الــكــواري، إن البطولة 

حــظــيــت بــمــشــاركــة كــبــيــرة من 

الشاطئية،  الطائرة  الكرة  فرق 

والــــتــــي اقـــتـــصـــرت فـــقـــط على 

مــشــاركــة الــالعــبــيــن الـــهـــواة من 

وأنــه  والمقيمين،  الــمــواطــنــيــن 

الالعبين  بــمــشــاركــة  يُــســمــح  لــم 

الـــُمـــحـــتـــرفـــيـــن مـــــن األنـــــديـــــة 

القطرية.

وأعـــــــــرب الــــــكــــــواري رئــيــس 

االتـــــحـــــاد عــــن خـــالـــص شــكــره 

جوعان  الشيخ  لسعادة  وامتنانه 

بن حمد آل ثاني، رئيس اللجنة 

األولمبية القطرية، على الدعم 

حرص  إلى  الفتًا  محدود..  الال 

الــلــجــنــة األولــمــبــيــة فـــي الــدعــم 

الطائرة..  اتــحــاد  مــع  المتواصل 

منوًها أن االتحاد يدرس إقامة 

كأس «عنن سيلين»، بعد نجاح 

النسخة األولى.

 وفــيــمــا قــــّدم ســعــادة الشيخ 

أحمد بن محمد بن جبر آل ثاني 

والتقدير  الشكر  البطولة  راعــي 

إلى اتحاد اللعبة على ُمساندتهم 

ودعــمــهــم لــلــبــطــولــة، كــمــا أثنى 

على جهود مجلس إدارة االتحاد 

السنوات  خــالل  اللعبة  بتطوير 

منتخبنا  نجح  حيث  الماضية، 

الطائرة  للكرة  األول  الــوطــنــي 

الثنائي  مــن  المكون  الشاطئية 

شــريــف يــونــس وأحــمــد تيجان 

جانيرو  دي  ريــو  أولمبياد  بلوغ 

واقترابه   ،٢٠١٦ عام  البرازيلية 

على  الثانية  للمرة  التأهل  مــن 

الــتــوالــي إلـــى األولــمــبــيــاد والــتــي 

مدينة  في  المقبل  العام  ستقام 

طوكيو اليابانية.

محمد  وّجـــــه  جــهــتــه،  مـــن   

ســالــم الــــكــــواري عــضــو مجلس 

إلـــى  شــــكــــره  االتــــــحــــــاد  إدارة 

القائمين على البطولة، ومشيًدا 

بــالــمــســتــوى الــفــنــي الــــذي ظهر 

عليه فريقا المرقاب وقرطاج.. 

أفـــــرزت  الــبــطــولــة  أن  مــــؤكــــًدا 

الُمتميزين  الالعبين  من  عــدًدا 

سيكون لهم شأن كبير في لعبة 

الطائرة الشاطئية. 

ـــــــى ـــــــأس «عـــــنـــــن» بــــعــــد نـــــجـــــاح الـــنـــســـخـــة األول ــــة ك ــــــــكــــــــواري: هـــــنـــــاك اتـــــجـــــاه إلقـــــامـــــة بــــطــــول عــــلــــي ال

 قــــــّرر الــــمــــدرب الـــفـــرنـــســـي فــرنــك 
بوهيك لُمالكمنا الُمحترف الشيخ فهد 
يقوم  أن  ثاني  آل  جاسم  بن  خالد  بن 
التدريبات  بإجراء  الُمحترف  ُمالكمنا 
محمد  الُمخضرم  المالكم  مع  العملية 
ـــظـــًرا لــصــعــوبــة تــواجــد  تـــــوم، وذلـــــك ن
المالكم البورتريكي كارلوس ليون في 
ظــل صــعــوبــة الــســفــر مــن أمــريــكــا مقر 
إقــامــتــه وتـــواجـــده فــي الـــدوحـــة خــالل 
بوهيك  فــرنــك  وأكــد  الحالية،  الفترة 
أن اختيار محمد توم جاء لعدة أسباب 
أهمها أنه يملك خبرة جيدة باإلضافة 

من  الــعــديــد  تحقيق  لــه  ســبــق  أنـــه  إلـــى 
اإلنـــــجـــــازات عـــلـــى صــعــيــد الـــبـــطـــوالت 
الـــعـــربـــيـــة والـــخـــلـــيـــجـــيـــة واآلســــيــــويــــة، 
بــاإلضــافــة إلـــى تـــواجـــده فــي الــدوحــة، 
ولن تكون هناك حاجة لتواجد مالكم 
والجهد،  الــوقــت  وتــوفــيــر  الــخــارج  مــن 
كما أكد فرنك بوهيك أن هذه الفترة 
ُمــهــمــة لــلــغــايــة فـــي تـــدريـــب مــالكــمــنــا 
الــُمــحــتــرف خــاصــة أنـــه مـــن الــمــتــوقــع 
أن يــكــون هــنــاك نـــزال أو نــزالــيــن في 
أن  والبد  إسبانيا،  خارج  القادم  الشهر 
يــكــون فهد بــن خــالــد آل ثــانــي جــاهــًزا 
خالد  بن  فهد  أن  قال  كما  باستمرار، 
بن جاسم آل ثاني بحاجة إلى تدريبات 

التي  النزاالت  دائًما  نراجع  ألننا  عملية 
خــاضــهــا مـــن وقــــت آلخــــر الكــتــشــاف 
مزيد من الثغرات والسلبيات لعالجها، 
على  للحفاظ  ُمهم  العملي  والتدريب 
ـــــادة درجـــــات رد الــفــعــل، وســرعــة  زي
على  والــتــدريــب  الحلبة،  على  الحركة 
الــمــواقــف الــهــجــومــيــة والــدفــاعــيــة في 
الوقت نفسه. وأشار إلى أن االتصاالت 
اإلسباني  واالتــحــاد  أعماله  وكيل  بين 
لـــُمـــالكـــمـــة الـــُمـــحـــتـــرفـــيـــن ُمـــســـتـــمـــرة، 
مـــن أجــــل الـــوصـــول إلــــى حــلــول بــشــأن 
الــُمــنــافــســات الــتــي يــجــب أن تــتــم من 
اإلسباني  االتــحــاد  أن  خــاصــة  ـــزاالت،  ن
بسبب  الـــعـــام  هـــذا  نــــزال  أي  يُــجــر  لـــم 

انتشار جائحة كورونا، وتم اعتبار هذا 
العام استثنائًيا نظًرا للظروف الطارئة 
قائًال  واستطرد  ُمتوقعة.  تكن  لم  التي 
به  مسموح  وغير  مرفوض  التعّجل  إن 
للمحترفين،  المالكمة  اتــحــادات  فــي 
كانت  إذا  إال  نــزاالت  هناك  تكون  ولــن 
مئة  بنسبة  ُمــؤّمــنــة  الصحية  األوضـــاع 
بالمئة، السيما أن أوروبا تعيش حالًيا 
ــتــشــار جــائــحــة  الــمــوجــة الــثــانــيــة مـــن ان
ويضع   (١٩ (كوفيد-  كــورونــا  فــيــروس 
المحترفين  لمالكمة  اإلسباني  االتحاد 
كــل هـــذه األمــــور الــطــارئــة والــخــارجــة 
عن اإلرادة في حساباته قبل اتخاذ أي 

قرار. 

 تدريبـــات عملــية لفــهد بـن خــالــد
 مع المالكم المخضرم محمد توم 

الدوحة- [:

بطولة  مــنــافــســات  أمـــس  اخــتــتــمــت   
كأس سمو أمير البالد المفدى للرماية 
خالل  أقيمت  والتي  والسهم،  والقوس 
شهر  مــن   ٢٨ وحــتــى   ١٢ مــن  الــفــتــرة 
ميادين  مجمع  عــلــى  الــحــالــي  نوفمبر 
لوسيل للرماية، في مسابقات الشوزن 
والسهم  والقوس  والمسدس  والبندقية 
فـــي فـــئـــة، الــــرجــــال الـــشـــبـــاب، الــنــســاء 
ُمنافسات  وتأتي  والواعدين،  الشابات، 
الرياضي  الــمــوســم  خــتــام  فــي  البطولة 
البطولة  فــي  وشــــارك   ،٢٠٢٠ الــحــالــي 
أكثر من ١٠٠ رياضي ورياضية تنافسوا 
ــيــات  مــــن أجـــــل تــحــقــيــق أغـــلـــى مــيــدال
الـــمـــوســـم، وكـــــان الــخــتــام بــمــســابــقــات 
االسكيت ُمختلط والتي ظفر بذهبيتها 
وفضيتها  الشرشني  وريم  صالح  راشد 
وكانت  أحمد،  وآمال  شارب  أبو  سعيد 
الميدالية البرونزية من نصيب مسعود 
أجــواء  وشهدت  محمد  وهاجر  صالح 
الجمهور  مــن  واســـًعـــا  تـــواجـــًدا  الــخــتــام 
شهدت  كما  الرماية،  لرياضة  الُمتابع 
الـــبـــطـــولـــة حـــضـــور رؤســــــــاء األجـــهـــزة 
قد  وكـــان  بــاالتــحــاد.  والفنية  اإلداريــــة 
تـــوج الــفــائــزيــن بــالــمــيــدالــيــات كـــٌل من 

التنفيذي  المدير  طاهر  أحمد  محمد 
مطر  والعنود  البطولة  مدير  لالتحاد 
الــنــعــيــمــي عـــضـــو لـــجـــنـــة الــمــنــتــخــبــات 

الوطنية للرماية.
النعيمي،  مــاجــد  أكـــد  جــانــبــه  ومـــن   
رئـــيـــس الــلــجــنــة الــمــنــظــمــة لــلــبــطــولــة، 
حـــرص االتـــحـــاد بــكــافــة كــــــوادره على 
خاصة  الموسم  بــطــوالت  أغلى  إقــامــة 
بـــعـــد انـــقـــطـــاع طـــويـــل بــســبــب جــائــحــة 
كــورونــا الــتــي اجــتــاحــت الــعــالــم، ولكن 

أظهر  البطولة  إقامة  عن  اإلعــالن  عند 
جــمــيــع ريــاضــيــي الــلــعــبــة اســتــعــدادهــم 
أجــواء  مــن  شهدناه  مــا  وهــذا  لخوضها 
اتــحــاد  فــي  نــحــن  بــهــا  نفتخر  تنافسية 
الــلــعــبــة، والــحــمــد هللا كـــانـــت الــبــطــولــة 
واإلدارية  الفنية  أجوائها  بكافة  ناجحة 
والــتــحــكــيــمــيــة، وهــــذا الــنــجــاح يُــضــاف 
نتائج  من  اللعبة  أبطال  حققه  ما  إلــى 
ُمــشــّرفــة خــالل ُمــشــاركــتــهــم فــي أغلى 
ونحن  الموسم  نختم  اليوم  البطوالت، 

خصوًصا  القادم  للموسم  استعداد  على 
بــعــد اكــتــشــاف الــعــديــد مـــن الــمــواهــب 
والبندقية  الشوزن  رماية  في  الــواعــدة 
شهدته  مــا  إلــى  باإلضافة  والــمــســدس، 
الـــبـــطـــولـــة مــــن اكـــتـــشـــاف الـــعـــديـــد مــن 
والسهم  القوس  رماية  في  الرياضيين 
وثـــبـــات مــوهــبــتــهــم فـــي الــلــعــبــة، وهـــذا 
من  الــجــهــود  تكثيف  مــن  يــزيــد  الــشــي 
المستويات  أفــضــل  إلـــى  إيــصــالــهــا  أجـــل 

التي تستحقها. 

خـــتـام أغــــلى بطـــــوالت الرمـــايــة
راشد وريم يخطفان ذهبية االسكيت المختلط   أمجد ضمن أفضل ١٠٠ العب بالعالم 

أسدل الستار على منافسات بطولة قطر 
لالسكواش للمنتخبات الوطنية التي أقيمت 
عــلــى مـــــدار أســـبـــوع عــلــى مـــالعـــب مجمع 

خليفة الدولي. 
على  الجوائز  توزيع  حفل  على  وأشــرف 
البطولة  فــي  األولــــى  بــالــمــراكــز  الــفــائــزيــن 
طــــارق زيــنــل أمــيــن الــســر الـــعـــام لــالتــحــاد 
الـــقـــطـــري لــلــتــنــس واالســــكــــواش والــريــشــة 
الطائرة.وسيطر سيد أمجد على لقب فئة 
لهذه  الوصافة  بمركز  فــاز  بينما  الــرجــال، 

تحقيق  المالكي.وأتاح  عبدالرحمن  الفئة 
أمــجــد لــلــقــب الـــرجـــال فـــي هـــذه الــبــطــولــة 
الــــدخــــول فـــي قــائــمــة أفـــضـــل ١٠٠ العــب 
اسكواش في العالم.على صعيد الُمنافسات 
في بقية الفئات، فاز الالعب سالم المالكي 
في  سنة.أما   ١٧ لتحت  الشباب  فئة  بلقب 
مــســابــقــة الــنــاشــئــيــن لــتــحــت ١٥ ســنــة، تــوج 
األول.وفي  بالمركز  صقر  عبداهللا  الالعب 
الالعب  حقق  سنة   ١٣ لتحت  األوالد  فئة 

علي الدرويش المركز األول.
وفي مسابقة األوالد لتحت ١١ سنة، توج 

الالعب طالل البدر بالمركز األول.

إسدال الستار على بطولة قطر لالسكواش 

الدوحة- [:

الدوحة- [:
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متابعة - حسام نبوي: 

انــطــلــقــت، صــبــاح أمـــس، مــنــافــســات 
بن  جــاســم  الشيخ  المؤسس  مهرجان 
ـــي، لــلــهــجــن الــعــربــيــة  ـــان مــحــمــد بـــن ث
حيُث   ،٢٠٢٠-٢٠٢١ للموسم  األصيلة 
الحقايق  ســن  تــحــديــات  أمــس  أقــيــمــت 
 ١٧ مدار  على  القبائل  أبناء  هجن  من 
من  للقعدان)،  و٦  للبكار   ١١ ) شوًطا 
وفيها:- كيلومترات،  األربعة  مسافة 

النواميس  شريط  «الدرعية»  قّصت 
بــحــســمــهــا قــمــة شـــوط الــحــقــايــق بــكــار 
ـــهـــدي مــالــكــهــا  ـــت إنــــتــــاج الــــرئــــيــــســــي، ل
مــســعــود ســعــيــد الــحــريــري هـــذا الــفــوز 
الــكــبــيــر، وخــطــفــت «الــدرعــيــة» الــفــوز 
بــعــد وصــولــهــا خـــط الــنــهــايــة بــتــوقــيــت 
تاركة  دقيقة،   ٦٫٠٢٫٩٩ قــدره  زمــنــي 
ملك  «الــصــداويــة»  لـــ  الــوصــافــة  مركز 
ـــــدان الـــتـــي  ـــــزب فـــهـــد مـــحـــمـــد ســــالــــم ال
دقيقة،   ٦٫٠٣٫٦١ قدره  توقيتًا  سجلت 
وجـــــاءت «الــشــحــانــيــة» لــنــاصــر خــالــد 
نـــاصـــر الـــحـــمـــيـــدي بـــالـــمـــركـــز الــثــالــث 

دقيقة.  ٦٫٠٦٫٩٣ بتوقيت 
محمد  ولــيــد  ـــ  ل الــدفــنــة  فـــازت  كــمــا 
إبــراهــيــم الــســيــد، حــقــايــق بــكــار إنــتــاج 
وفــــازت   ..٦:٠٤:٢٧ وقـــــدره  بـــزمـــن 
وجـــــــــدان لــــــ حــــمــــد جـــــــــاراهللا حــســيــن 
الـــــبـــــريـــــدي، حــــقــــايــــق بـــــكـــــار إنـــــتـــــاج، 
زيـــد  لــــ  مــقــالــيــد  وفــــــازت   ،٦:٠٦:٣١
مــحــســن أنــديــلــه الــمــري حــقــايــق بــكــار 
محمد  فهد  لـ  وصبا   ،٦:١١:٩٩ إنتاج 
بكار  حقايق  الدوسري  الرومي  راشد 

 .٦:١٤:٢٤ إنتاج، 
ــــ حـــمـــد ســالــم  وفــــــازت الـــشـــامـــخـــة ل
ـــتـــم حــــقــــايــــق بـــكـــار  ـــي ـــحـــن مــــبــــخــــوت ال
بــطــي  ســعــيــد  لـــــ  وكـــــــرارة   ،٦:٠٤:٧٣
ونبأ   ،٦:٠٨:٥٦ بــكــار  حقايق  الزعبي 
حقايق  الهاجري  سالمة  علي  سعد  لـ 
محسن  زيد  لـ  ونوايب   ،٦:١٠:٣٢ بكار 
وكــان   ،٦:٠٨:٦٨ بكار  حقايق  أنديله 
الــشــوط األخــيــر مــن نــصــيــب الــذيــبــة لـ 

النعيمي. الجبر  ناصر  فيصل 
مجهوداته  «المارد»  كلل  بالمقابل، 
بـــالـــفـــوز بـــنـــامـــوس الـــشـــوط الــرئــيــســي 
بتكتيك  وذلك  إنتاج،  قعدان  للحقايق 
مـــــن مـــالـــكـــه مـــحـــمـــد ســــالــــم مــحــمــد 
هــوبــش الـــمـــري الــــذي جــهــزه لــيــخــرج 
وحسم  لــلــمــتــابــعــيــن،  صــورة  أبــهــى  فــي 
ـــمـــارد» الـــفـــوز عــبــر رحــلــة قــدرهــا  «ال
فــي  األفـــضـــل  الــتــوقــيــت  هـــو   ٦٫٠٢٫٦١
مــنــافــســات الـــصـــبـــاح، لــيــكــون الــمــركــز 
الـــثـــانـــي مـــن نــصــيــب «الـــبـــيـــرق» مــلــك 
راشـــــد شـــفـــيـــع راشـــــد الـــفـــهـــيـــدة الــــذي 
 ،٦٫٠٨٫٢٣ بتوقيت  النهاية  خط  وصل 

محمد  علي  ملك  «الحذر»  ثالثًا  وجاء 
.٦٫٠٩٫١٩ مسجًال  جرحب  بن  صالح 

وحـــقـــق غـــزيـــالن لــــ عـــبـــداهللا ســعــيــد 
مــحــمــد ســعــيــد الــمــري حــقــايــق قــعــدان 
حمد  لـــ  نـــواف  وفـــاز   ،٦:٠٦:٠٩ إنــتــاج 
قعدان  حقايق  المري  ملهية  بن  علي 
ـــ  ل اســـــــوك  وفـــــــاز   ،٦:١١:٢٦ إنـــــتـــــاج 

حــمــد مــحــمــد الــشــراب حــقــايــق قــعــدان 
نـــايـــف  ـــــ  ل جـــلـــمـــود  وفــــــاز   ،٦:٠٨:٩١

الهاجري. نايفة  بن  محمد  عبداهللا 
مفتوح،  بــكــار  الــحــقــايــق  شــوط  وفــي 
سالم  حمد  ملك  «الشامخة»  تسّيدت 
محققة  الشوط  قمة  الحنيتم  مبخوت 
قدره  زمني  بتوقيت  وذلك  الناموس، 

الــحــامــلــة  «الــظــبــي»  لــتــكــون   ،٦٫٠٤٫٧٣
هي  الكعبي  محمد  سعد  أحمد  لشعار 
بتوقيت  الــوصــافــة  مــركــز  احــتــلــت  مــن 

.٦٫٠٤٫٩٧
شوط  نتيجة  «اصــوك»  أنهى  بينما 
حمد  مــالــكــه  لــصــالــح  قــعــدان  الــحــقــايــق 

الشراب. محمد 

نتائج مثيرة
الفترة  في  حاضرة  اإلثــارة  وكانت 
هجن  لـ  شهب  حققت  حيث  المسائية، 
سالم  بن  (جابر  المضمر  مع  الشحانية 
الذهبية  الشلفة   - الــمــري)  فــاران  بــن 
وقــدره  بــزمــن  مــفــتــوح  بــكــار  للحقايق 
بــكــار  ــثــانــي  ال الـــشـــوط  وفـــي   ٦:٠٠:١٥

هجن  لـــ  فضا  فــازت  للحقايق  مفتوح 
حمد  والمضمر(ناصر  الزبار  أم  إنتاج 
مــســفــر الــشــهــوانــي) بــالــشــلــفــة الــذهــبــيــة 
طــلــيــعــه  وحـــصـــدت   ،٦:٠٠:٩٩ بــزمــن 
لـــ هــجــن الــشــحــانــيــة (جــــاراهللا مــحــمــد 
ــثــالــث  ـــشـــوط ال ـــامـــوس ال بـــن عـــقـــيـــل) ن
ــلــحــوق  ال وفـــــازت   ،٥:٥٩:٩٩ بـــزمـــن 
هجن  لـ  بكار  للحقايق  الرابع  بالشوط 
عقيل)  بن  محمد  (جاراهللا  الشحانية 
فــــازت  الــــخــــامــــس  وفــــــي   ،٦:٠٣:٦٧
أفــــران لــــ هــجــن الــشــحــانــيــة (جــــاراهللا 

عقيل). بن  محمد 

قعدان

بن  عبدالعزيز  الشيخ  لـ  جارح  وفاز 
المضمر  مــع  ثــانــي  آل  خــالــد  بــن  حــمــد 
الــخــنــجــر   - الــــزعــــبــــي)  بـــطـــي  (راشـــــــد 
الـــذهـــبـــي لـــلـــحـــقـــايـــق قــــعــــدان مــفــتــوح 
وكــــان   ..٦:٠٠:٦٩ وقـــــــدره  بــــزمــــن 
ــــشــــوط الــــثــــانــــي مــــن نـــصـــيـــب مـــدلـــل  ال
(مـــبـــارك  الــــزبــــار  أم  إنـــتـــاج  هـــجـــن  لــــ 
بـــن صــريــر الـــمـــري) وفــــاز بــالــخــنــجــر 
بزمن  إنتاج  قعدان  للحقايق  الذهبي 
 - الـــثـــالـــث  الـــشـــوط  وفــــي   ..٥:٥٩:٧٥
حــقــايــق قـــعـــدان فـــاز الـــنـــادر لــــ هــجــن 
الـــغـــرافـــة (ســـالـــم عــامــر الــمــدهــوشــي) 
حقايق  الرابع  وفــي   ،٦:٠٨:٤٦ بزمن 
قـــعـــدان فــــاز مــجــد لــــ هــجــن الــغــرافــة 
 ،٦:٠٢:٦٣ المدهوشي)  عامر  (سالم 
الــزبــار  أم  إنــتــاج  هجن  لـــ  دثــار  وحــقــق 
الشوط  الشهواني)  مسفر  حمد  (ناصر 

.٦:١٤:٨٠ قعدان  للحقايق  الخامس 

انطـالقـة قويـة لمهـرجـان المـؤسس للهجـن
الحريري يظفر بأول النواميس و«شهب» تفتتح التتويج بالرموز الذهبية

ً

الدوحة - [:

أّكد اللواء عبدالهادي ظافر األحبابي، 
اكــتــمــال  دخـــــــان،  أمـــــن  إدارة  مـــديـــر 
المنافسات،  لتأمين  اإلدارة  استعدادات 
حـــيـــث تـــــم وضــــــع كــــافــــة الـــتـــرتـــيـــبـــات 
أجــواء مثالية  وجود  األمنية التي تكفل 
وجود  مــؤكــًدا  والجمهور،  للمشاركين 
تــنــســيــق أمــنــي عــلــى أعــلــى الــمــســتــويــات 
لسباق  المنظمة  واللجنة  اإلدارة  بين 
الــهــجــن، خــاصــة أن الــمــهــرجــان يُــقــام 
هذا الموسم في ظل إجراءات احترازية 
وصــحــيــة بــســبــب «كــــورونــــا».وأضــــاف 
اإلدارة  أن  دخــــان  أمـــن  إدارة  مــديــر 
بــــاشــــرت بــعــقــد اجـــتـــمـــاع مــــع الــلــجــنــة 
العريضة  الــخــطــوط  لــوضــع  الــمــنــظــمــة 

المهرجانات  إقــامــة  أثــنــاء  العمل  لسير 
المميزة  بــالــصــورة  لــتــخــرج  الــكــبــرى، 
دائــًمــا  والــتــي  التنظيمي  الصعيد  عــلــى 
خاصة  الحبيبة،  قطر  دولـــة  تمّيز  مــا 
اآلبــاء  برياضة  يختص  المهرجان  أن 
واألجداد والتي توليها قيادتنا الرشيدة 
أنه  إلــى  مشيًرا  االهــتــمــام،  مــن  الكثير 
 ٣ تأمين  على  الكاملة  الــقــدرة  لديهم 

ميادين فــي وقــت واحــد مــؤكــًدا قــدرة 
من  أكثر  تأمين  على  الداخلية  وزارة 
وعدة  واحــد،  وقت  في  مختلف  حدث 
متعددة.وقال  مضامير  فــي  سباقات 
الدوريات  وزعت  اإلدارة  إن  األحبابي: 
والمحاور  الطرق  مختلف  في  األمنية 
المؤدية لمكان السباق، كما يتم تأمين 
ومساًء  صباًحا  يومية  بصفة  المضمار 

آمــن.وخــتــم  مــهــرجــان  تنظيم  بــهــدف 
اللواء عبدالهادي األحبابي حديثه قائًال: 
الكبير  الحدث  لهذا  اإلدارة  استعدادات 
تضمنت توفير عدد كبير من دوريات 
اإلدارة المجهزة بوسائل متطورة منها 
تنقل  مباشر  بث  بكاميرات  تكنولوجيا 
الــحــدث مــبــاشــرة إلـــى غــرفــة عمليات 
الــــدوريــــات  جــمــيــع  لــمــتــابــعــة  اإلدارة، 
منطقة  كامل  فــي  والمتحركة  الثابتة 
االختصاص وقيام رجال األمن بتقديم 
األمنية  والــخــدمــات  التسهيالت  كــافــة 
لــجــمــيــع الــمــشــاركــيــن فـــي الــمــهــرجــان 
الحركة  انسيابية  وضــمــان  والجمهور 
والخروج  الــدخــول  وسهولة  المرورية 
من وإلى المضمار والعمل على توفير 

أعلى مستويات األمن.

ترتيبات أمنية على أعلى مستوى للمهرجان
اللواء عبدالهادي األحبابي مدير أمن دخان:

الدوحة - [:

من  الثانية  الــجــولــة  منافسات  اختتمت 
نادي  نظمها  والتي  للدريفت،  قطر  بطولة 
النارية  والــدراجــات  السيارات  لسباق  قطر 
بــرعــايــة ســعــادة الــشــيــخ خــالــد بــن حــمــد آل 
ثــانــي، رئــيــس الــنــادي، وذلـــك وســط أجــواء 
واسعة  وبمشاركة  واإلثــــارة  الحماس  مــن 

من أبطال هذه الرياضة.
على  البطولة  فئتي  منافسات  وجـــاءت 
طلعتين  فبعد  التحدي  مــن  كبيرة  درجــة 
برو،  السيمي  لفئة  التأهيلية  التجارب  من 
ترتيب  أرشــيــد  أبــو  أحمد  المتسابق  تصدر 
متقدًما  نــقــطــة   ٩٠ بــرصــيــد  الــمــتــســابــقــيــن 
حل  والــذي  الجندي  محمد  المتسابق  على 
ثانًيا برصيد ٧٢ نقطة، فيما ذهب المركز 
الثالث لبطل الجولة الماضية محمد الجابر 
بقية  أمـــا   (Brother Team) فــريــق  مــن 
النتائج فأشارت لحلول أحمد الكواري رابًعا 
كل  حل  فيما  خامًسا،  الــدوســري  ومــبــارك 
وصالح  الشيخ  وأيمن  عبداهللا  عبداهللا  من 

الــرمــيــحــي بــالــمــراكــز مــن الــســادس وحتى 
فئة  شــهــدت  بينما  الــتــرتــيــب.  على  الــثــامــن 
البرو تصدر المتسابق وليد سالم للتجارب 
التأهيلية بعد أن نال في طلعته الثانية ٩٧ 
نقطة وهي أعلى عالمة للتجارب في هذه 
الجولة في الوقت الذي حل فيه عالء الدين 

بفارق  سالم  خلف  الثاني  بالمركز  ظريف 
١٣ نقطة، أمــا الــمــركــز الــثــالــث فــكــان من 
نصيب عبدالرحمن فخرو في الوقت الذي 
وعبداهللا  العطية  سعود  مــن  كــل  فيه  جــاء 
الــمــحــتــســب وأحــــمــــد الـــعـــامـــري وريـــــاض 
الــرابــع  مــن  المتبقية  بــالــمــراكــز  الــمــبــســلــي 

وحتى السابع على التوالي.
مفاجأة السيمي برو وفق نتائج التجارب 
والتي  النهائية  المواجهة  انتهت  التأهيلية 
لمصلحة  الــرمــيــحــي  مـــع  الــجــابــر  جــمــعــت 
في  الثاني  انــتــصــاره  بذلك  مسجًال  الجابر 
بالمركز  الرميحي  اكتفى  فيما  البطولة، 
 (Brother Team) فــريــق  ليبقى  الــثــانــي 
ُمسيطًرا على منافسات هذه الفئة للجولة 

الثانية على التوالي.
الدور األول لمنافسات التاندوم الخاصة 
مــواجــهــات  ثــالثــة  شــهــد  المحترفين  بفئة 
ثنائية، وجمع اللقاء الختامي بين العامري 
 (Brother Team) فريق من  والمحتسب 
لمصلحة  الــنــهــايــة  فـــي  نــتــيــجــتــه  وذهـــبـــت 
الــعــامــري، مــســجــًال بــذلــك انــتــصــاره الثاني 
على التوالي في البطولة واكتفى المحتسب 

بالمركز الثاني.
وفــــي الـــخـــتـــام قــــام عــلــي كـــافـــود مــديــر 
الثالثة  الفائزين  بتتويج  بالنادي  العمليات 
األوائــــل فــي كــل فــئــة وســـط حــضــور مميز 

لوسائل اإلعالم.

خــتــام ثــانــي جـوالت بطولة الدريفت 
منصة المحترفين للعامري والمحتسب وسالم

صورة جماعية للفائزين بألقاب فئتي البطولة

من منافسات التاندم للجولة الثانية

تأجيل تتويج 
الرموز الذهبية

أعــلــنــت الــلــجــنــة الــمــنــظــمــة لــســبــاق 
الــهــجــن ألصــحــاب الــســمــو والــســعــادة 
الذهبية  بــالــرمــوز  الفائزين  الــشــيــوخ 
بــمــهــرجــان الــمــؤســس الــشــيــخ جاسم 
بن محمد بن ثاني «طيب اهللا ثراه» 
أنه  األصيلة،  العربية  الهجن  لسباق 
الذهبية  الــرمــوز  تسليم  يــتــم  ســـوف 
تسليم  مع  اللقايا)   - (الحقايق  لسني 
والمقرر  الثنايا  لسن  الذهبية  الرموز 

له مساء األحد ٢ ديسمبر المقبل.
وبالنسبة للتتويج بالرموز الذهبية 
الخاصة بسن (الجذاع) فسوف تكون 
مع تسليم الرموز الذهبية لسن الحيل 
للمهرجان  الختامي  باليوم  والزمول 
والمقرر له مساء األربعاء ٩ ديسمبر 

المقبل.
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جزاء  ركلة  المتواضع  برايتون  أهــدر 
بديل  الوقت  في  أخــرى  وسجل  مبكرة 
ضيفه  من  ثمينة  نقطة  لينتزع  الضائع 
ويحرمه   (١-١) اللقب  حامل  ليفربول 
الدوري  صــدارة  االبتعاد مؤقتًا في  من 
اإلنجليزي لكرة القدم أمس في افتتاح 

المرحلة العاشرة.
فــبــعــد إهـــــدار الــفــرنــســي نــيــل مــوبــاي 
البداية  على  ساعة  ثلث  بعد  جزاء  ركلة 
لــصــاحــب الــمــركــز الـــســـادس عــشــر في 
ديوجو  البرتغالي  وتسجيل  الــتــرتــيــب، 
جوتا هدف السبق للفريق األحمر (٦٠)، 
حصل برايتون على ركلة ثانية ترجمها 

قاتلة األلماني باسكال جروس (٩٠ ٣).
مؤقتًا  انــفــرد  ليفربول  أن  وصحيح 
بالصدارة مع ٢١ نقطة، إال أن توتنهام 
منه  انتزاعها  على  قـــادًرا  سيكون   (٢٠)
وجــاره  مضيفه  على  اليوم  فــوزه  بحال 
تشيلسي الذي يملك ١٨ نقطة وينافس 

أيًضا على الصدارة.
مورينيو  جـــوزيـــه  الــبــرتــغــالــي  ينتقل 
إلـــى لــنــدن لــمــواجــهــة تــلــمــيــذه وفــريــقــه 
السابقين عندما يحل توتنهام المتصدر 
فــرانــك  ومـــدربـــه  تشيلسي  عــلــى  ضــيــًفــا 

المبارد.
بالنسية  تــشــيــلــســي  مــواجــهــة  تــحــمــل 
لــمــوريــنــيــو نــكــهــة خـــاصـــة بــعــد أن قــاد 
الـ  في  ألقاب  ثالثة  الــى  سابًقا  «البلوز» 

«بريميرليج» (٢٠٠٥، ٢٠٠٦ و٢٠١٥).
وســتــكــون الــمــواجــهــة الــخــامــســة بين 

أن  بعد  كمدربين  ومــوريــنــيــو  المــبــارد 
التقيا في أربع مناسبات سابقة.

في العام ٢٠١٨، أقصى ديربي كاونتي 
حينها  المبارد  عليه  يشرف  كان  الــذي 
من  البرتغالي  بقيادة  يونايتد  مانشستر 

كأس الرابطة بركالت الترجيح.
وبـــعـــد وصـــولـــه إلــــى فــريــقــه الــســابــق 
الموسم  مطلع  الفني  الجهاز  رأس  على 
الــفــائــت، تــفــوق المـــبـــارد مــرتــيــن على 
تــوتــنــهــام فـــي الـــــــدوري تــحــت إشــــراف 

مورينيو (٢-صفر و٢-١).
فـــيـــمـــا نـــجـــح «الــــــمــــــدرب الــمــمــيــز» 
العــبــه  عــلــى  األول  بـــفـــوزه  بـــالـــخـــروج 
السابق عندما أقصى تشيلسي بضربات 
من  النهائي  ثمن  الـــدور  فــي  الترجيح 

كأس الرابطة هذا الموسم.
وفي أبرز المباريات األخرى، يستقبل 
الغد،  فولهام  فريق  الرابع  سيتي  ليستر 
أما مانشستر يوناتد العاشر (مع مباراة 
صحوته  مــواصــلــة  فــي  فيأمل  مــؤجــلــة) 

وتحقيق فوزه الثالث توالًيا رغم صعوبة 
ساوثهامبتون  مضيفه  أمـــام  المهمة 
فيما  الموسم،  هــذا  والمتألق  الخامس 
سيسعى أرسنال الثاني عشر الذي حصد 
الخمس  مبارياته  من  فقط  نقاط  أربع 
األخيرة إلى العودة إلى االنتصارات من 
في  التاسع  ولفرهامبتون  ضيفه  بوابة 

لقاء.
ويحل أستون فيال السابع على وست 

هام في ختام المرحلة غًدا.

إلى  االنتصار  إلهــداء  نابولي  يطمح 
دييجو  الراحل  األرجنتيني  نجمه  روح 
اليوم  روما  يستضيف  عندما  مارادونا 
التاسعة  المرحلة  مــبــاريــات  قمة  فــي 
ببطولة الدوري اإليطالي لكرة القدم.
تجمع المئات من المشجعين خارج 
مــلــعــب (ســـــان بــــاولــــو)، حـــيـــث كــانــت 
لتكريم  الــلــيــل  طـــوال  مــنــارة  األضـــــواء 
األســــطــــورة األرجــنــتــيــنــي، الـــــذي قــاد 
في  الوحيدين  بلقبيه  للتتويج  نابولي 
الدوري اإليطالي عامي ١٩٨٧ و١٩٩٠ 
كرة  مــالعــب  مــدرجــات  التـــزال  بينما 
الــــقــــدم فــــارغــــة فــــي إيـــطـــالـــيـــا بــســبــب 
لويجي  قال  كورونا،  فيروس  جائحة 
نـــابـــولـــي  عــــمــــدة  مـــاجـــيـــســـتـــريـــس  دي 
إنــــه يــعــتــزم إطـــــالق اســــم مــــارادونــــا، 
الفخرية  المواطنة  على  حصل  الــذي 
أعــوام،  ثالثة  قبل  اإليطالية  للمدينة 

نابولي. ملعب  على 
وتـــبـــدو مــهــمــة نـــابـــولـــي صــعــبــة في 
مواجهة روما، صاحب المركز الثالث 
يبتعد  الــــذي  الــمــســابــقــة،  تــرتــيــب  فـــي 

ميالن  خلف  فقط  نقاط  ثالث  بفارق 
(المتصدر).

وتـــعـــرض رومـــــا لـــخـــســـارة وحــيــدة 
اآلن،  حتى  الموسم  هــذا  البطولة  في 

العبًا  إلشــراكــه  اعــتــبــاريــة  كــانــت  حيث 
مــــن خــــــارج الـــقـــائـــمـــة خـــــالل تــعــادلــه 
مــع فــيــرونــا فــي مــبــاراتــه االفــتــتــاحــيــة 
حين  في  بالمسابقة،  الحالي  للموسم 

أيــًضــا  اعــتــبــاريــة  هــزيــمــة  نــابــولــي  تلقى 
رصيده  مــن  نقطة  لخصم  بــاإلضــافــة 
لـــعـــدم حـــضـــور لــقــائــه أمـــــام مــضــيــفــه 
يوفنتوس بسبب مخاوف من فيروس 

كورونا.
ـــســـادس  يــحــتــل نـــابـــولـــي الـــمـــركـــز ال
متأخًرا  حالًيا،  المسابقة  ترتيب  فــي 
بــفــارق ثــالث نــقــاط عــن رومـــا، عقب 
في  ميالن  ضيفه  أمــام   ١-٣ خسارته 

للبطولة. الماضية  المرحلة 
خدمات  ميالن  يفتقد  جانبه،  من 
زالتان  المخضرم  السويدي  مهاجمه 
يستضيف  عــنــدمــا  إبــراهــيــمــوفــيــتــش، 

اليوم. فيورنتينا 
ســيــبــتــعــد إبــراهــيــمــوفــيــتــش، هـــداف 
الــمــســابــقــة بــرصــيــد عـــشـــرة أهـــــداف، 
ــفــتــرة قـــد تــصــل إلــى  عـــن الـــمـــالعـــب ل
إصابة  مــن  معاناته  بسبب  أسبوعين 

نابولي. أمام  لها  تعرض  عضلية 
ضيفه  مــع  بولونيا  يلتقي  حين  فــي 
ــــيــــاري مــــع ضــيــفــه  كــــروتــــونــــي، وكــــال
ســبــيــزيــا الــــيــــوم، وتــخــتــتــم مــبــاريــات 
ضيفه  مـــع  تــوريــنــو  بــلــقــائــي  الــمــرحــلــة 

الغد. بارما  مع  وجنوى  سامبدوريا 

ليفــربــول يتعـــثر فـــي البريمـــيرلــيج

نابــولـي يســتضيف رومــا فــي الكـالتشـيو

اليوم المعلم مورينيو يواجه تلميذه المبارد

يتطلع إلهداء الفوز إلى روح «مارادونا»

لندن- أ ف ب:

روما- د ب أ:

 أجندة اليوم

الدوري اإلنجليزي (الجولة العاشرة)

(17:00) ساوثهامبتون- مانشستر يونايتد

beIN HD 2

(19:30) تشيلسي- توتنهام

beIN HD 1

(22:15) آرسنال- ولفرهامبتون

beIN HD 2

الدوري اإلسباني (الجولة الـ11)

(16:00) برشلونة- أوساسونا

beIN HD 1

(18:15) خيتافي- أتلتيك بيلباو

beIN HD 3

(20:30) سيلتا فيجو- غرناطة

beIN HD 3

(23:00) ريال سوسييداد- فياريال

beIN HD 3

الدوري اإليطالي (الجولة التاسعة)

(14:30) التسيو- أودينيزي

beIN HD 4

(17:00) بولونيا- كروتوني

beIN HD 5

(17:00) ميالن- فيورنتينا

beIN HD 4

(20:00) كالياري- سبيزيا

beIN HD 4

(22:45) نابولي- روما

beIN HD 1

الدوري األلماني (الجولة التاسعة)

(17:30) باير ليفركوزن- هيرتا برلين

(20:00) ماينز- هوفنهايم

الدوري الفرنسي (الجولة الـ12)

(15:00) ليون- ريمس

beIN HD 6

(17:00) النس- أنجيه

beIN HD 7

(17:00) لوريان- مونبلييه

beIN HD 8

(17:00) ميتز- بريست

(17:00) موناكو- نيم أولمبيك

beIN HD 6

(19:00) نيس- ديجون

beIN HD 6

(23:00) سانت إيتيان- ليل

beIN HD 6

جميع المباريات بالتوقيت المحلي.

حسرة كلوب

باركلي يغيب 
عن أستون فيال

ـــمـــانـــي يــــورجــــن كــلــوب  تــحــســر األل
على  ليفربول  لفريق  الفني  الــمــديــر 
ضــيــاع الـــفـــوز مـــن فــريــقــه واالكــتــفــاء 
بــرايــتــون  مضيفه  مــع   ١-١ بــالــتــعــادل 
العاشرة  المرحلة  ضمن  السبت  أمس 
من الدوري اإلنجليزي الممتاز لكرة 

القدم.
وقال كلوب «في كرة القدم تحتاج 
بالمباريات  للفوز  الحظ  لبعض  دائما 
يحالفنا  لـــم  وأمــــس  أرضـــــك،  خــــارج 

الحظ لذا حدث التعادل».
وأضـــــــاف «حــــالــــة الـــتـــســـلـــل، كــانــت 
لمحمد  بالنسبة  للغاية  صعبة  الواقعة 
صالح، لكننا اعتدنا على ذلك، لذا إذا 
كـــان الــالعــب مــتــجــاوز الــمــدافــع حتى 
لـــو بــإصــبــع قــدمــه فــإنــهــا حــالــة تسلل 
لساديو  األخــــرى  والــواقــعــة  واضــحــة، 

ماني كانت واضحة».
ـــجـــزاء  وأشـــــــار «واقــــعــــة ضـــربـــة ال
كانت  الــقــرارات  أن  أعتقد  صحيحة، 

صحيحة نعم».

قـــال ديـــن ســمــيــث مــــدرب أســتــون 
اإلنجليزي  الــدوري  في  المنافس  فيال 
إن  السبت  أمــس  الــقــدم  لكرة  الممتاز 
العــــب وســــط فــريــقــه روس بــاركــلــي 
ما  تتراوح  مدة  المالعب  عن  سيغيب 
بسبب  أســابــيــع  وثــالثــة  أسبوعين  بين 
الخلفية.  الفخذ  عــضــالت  فــي  إصــابــة 
وباركلي (٢٦ عاًما) معار من تشيلسي 
اللندني وتعرض لإلصابة في الدقائق 
األولى من المباراة التي انتهت بهزيمة 
هوف  آنــد  بــرايــتــون  أمـــام   ٢-١ فريقه 
ألبيون في الدوري اإلنجليزي. وبسبب 
أحــرز  الــذي  باركلي  سيغيب  اإلصــابــة 
واحــدة  تهديف  فرصة  وهيأ  هدفين 
خالل ثماني مباريات شارك فيها هذا 
الموسم عن مباراة فريقه المقبلة أمام 
وست هام يونايتد الغد. وقال المدرب 
ســمــيــث «تــعــرض روس إلصــابــة في 
المباراة  في  الخلفية  الفخذ  عضالت 
أمــــام بــرايــتــون وســيــغــيــب جــــراء ذلــك 
عن المالعب ما بين أسبوعين وثالثة 
أسابيع، هذا كل ما في األمر اإلصابة 

أقل خطورة مما تخيلنا في البداية».

لندن- د ب أ:

لندن- رويترز:

مع  المتصدر  سوسييداد  ريال  يلتقي 
الثالث  المركز  صاحب  فياريال  ضيفه 
ــيــوم ضــمــن الــمــرحــلــة الــحــاديــة عشر  ال
في  القدم  لكرة  اإلسباني  الــدوري  من 
الجديدة  الوضعية  إلــى  تشير  مواجهة 
مــرور  مــع  الليجا  عليها  أصبحت  الــتــي 

الربع األول من الموسم.
الثالث  المركز  فــي  برشلونة  ويقبع 
عــشــر ويــلــتــقــي مـــع ضــيــفــه أوســاســونــا 
صاحب المركز الرابع عشر اليوم، بعد 

 ٢٩ منذ  الكتالوني  للنادي  بــدايــة  أســـوأ 
عاًما. وأصبحت الفرصة مواتية لظهور 
أن  منذ  اإلسباني  لــلــدوري  جديد  بطل 
كــســر أتــلــتــيــكــو مـــدريـــد قـــاعـــدة هيمنة 
بــرشــلــونــة والـــريـــال عــلــى الــلــيــجــا، ونــال 
ســوســيــيــداد  ويـــقـــدم   ٢٠١٤ فـــي  الــلــقــب 
بــقــيــادة الـــمـــدرب إيــمــانــويــل الــجــواســيــل 
الحالي  الموسم  في  استثنائية  مسيرة 
ونــجــح فـــي الـــفـــوز عــلــى مــلــعــب قـــادش 
في  موقعه  ليعزز  الماضية  الجولة  في 
الــــصــــدارة، لــكــن فــيــاريــال أيـــًضـــا تحت 
حتى  ظهر  إيمري  أوناي  مدربه  قيادة 

اآلن بــشــكــل جــيــد وأظـــهـــر قـــدرتـــه في 
المنافسة على الصدارة.

مع  لمثله  بــهــدف  فــيــاريــال  وتــعــادل 
ريال مدريد في الجولة الماضية وكان 
بمقدوره أن يخرج فائًزا بعد أن فرض 
ســيــطــرتــه عــلــى مــجــريــات الــلــعــب في 
من  سوسييداد  ويعاني  الثاني.  الشوط 
غياب جناحه ديفيد سيلفا الذي يعاني 

من إصابة في أربطة الساق.
برشلونة  نجح  محلًيا  تعثره  ورغــم 
بقيادة مدربه الهولندي رونالد كومان 
فـــي اســـتـــعـــادة هــيــبــتــه الـــقـــاريـــة بــالــفــوز 

األوكــرانــي  كييف  دينامو  على  الساحق 
برباعية بيضاء في دوري أبطال أوروبا 
دي  وفرانكي  ميسي  ليونيل  غياب  في 

يانج اللذين فضل كومان اراحتهما.
وشــــــارك الـــمـــدافـــع الـــشـــاب اوســـكـــار 
بــدًال  الماضية  الــمــبــاراة  فــي  مينجويزا 
الــذي  بيكيه  جـــيـــرارد  الــمــخــضــرم  مــن 
قوية  إصــابــة  بسبب  أشهر  لعدة  يغيب 
خيتافي  الـــيـــوم  ويــلــتــقــي  الـــركـــبـــة.  فـــي 
مـــع أتــلــتــيــك بــيــلــبــاو وســيــلــتــا فــيــجــو مع 
الغد  الجولة  تختتم  أن  على  غرناطة، 

بمباراة ريال بيتيس مع إيبار.

قمــــة نـــــادرة فــــي الليـجــــا.. الليـلــة 
تجمع بين سوسييداد المتصدر وفياريال الثالث

ـــح مــــــســــــاره أمـــــــــام أوســـــاســـــونـــــا ـــصـــحـــي ـــت ــــة يـــســـعـــى ل ــــون ــــل ــــرش ب

مدريد- د ب أ:



 هاتريك لمحرز 
مع السيتي 

إقالة مدرب 
شبيبة القبائل

شبيبة  نــــادي  قــــّرر   
الـــقـــبـــائـــل الـــجـــزائـــري 
لــــكــــرة الـــــقـــــدم إقـــالـــة 
التونسي  الفني  مديره 
عقب  الزلفاني،  يامن 
تـــــعـــــادل الــــفــــريــــق مــع 
ضــيــفــه شـــبـــاب أهــلــي 
برج بوعريريج سلبًيا، 
االفتتاحية  الجولة  في 
ـــــــقـــــــة  ـــــــســـــــاب مــــــــــــــن ُم
الــُمــحــتــرفــيــن  دوري 
ـــجـــزائـــري. وذكــــرت  ال
صحيفة «النهار» على 
اإللــكــتــرونــي،  موقعها 
أن الزلفاني، فشل في 
جــلــب رخـــصـــة «كـــاف 
أيـــــه» الـــتـــي تــســمــح له 
مقعد  على  بالجلوس 

بدالء شبيبة القبائل. 

الــــنــــجــــم  ـــــــل  ســـــــّج  
الـــــجـــــزائـــــري الــــدولــــي 
ثالثية  مــحــرز  ريـــاض 
(هــــاتــــريــــك) قـــــاد بــهــا 
مــــانــــشــــســــتــــر ســـيـــتـــي 
إلـــــــى انـــــتـــــصـــــار كــبــيــر 
عـــلـــى ضــيــفــه بــيــرنــلــي 
المرحلة  فــي  ٥-صفر 
الــعــاشــرة مــن الـــدوري 
اإلنـــــجـــــلـــــيـــــزي لــــكــــرة 
مانشستر  القدم.ورفع 
ســـيـــتـــي رصـــــيـــــده إلـــى 
إلى  ويقفز  نقطة   ١٥
بينما  الثامن،  المركز 
بيرنلي  رصــيــد  تجّمد 
في  نــقــاط  خمس  عند 

المركز السابع عشر.
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العنابي يختار ٢٣ العبًا لُمواجهةبنجالديش 
 اإلنتر يهزم  سانشيز يُعلن القائمة الُمرشحة للقاء التصفيات اآلسيوية المرتقب ٤ ديسمبر 

ساسولو

ميالن  إنتر  فريق  حقق   
التوالي  على  الثاني  انتصاره 
لكرة  اإليطالي  الدوري  في 
ساسولو  على  بــفــوزه  الــقــدم 
٣-صفر خالل المباراة التي 
في  السبت  أمــس  جمعتهما 
الجولة التاسعة من الدوري 

اإليطالي لكرة القدم.
وســـــّجـــــل أهـــــــــداف إنـــتـــر 
سانشيز  أليكسيس  مــيــالن 
وفالد  الرابعة  الدقيقة  في 
ساسولو،  العب  كيركيتش، 
فريقه  مرمى  في  بالخطأ 
وروبيرتو   ١٤ الدقيقة  في 
الدقيقة  فــي  جــالــيــاريــدنــي 
مـــيـــالن  إنـــــتـــــر  ورفـــــــــع   ٦٠
في  نقطة   ١٨ إلــى  رصــيــده 
ـــمـــركـــز الــــثــــانــــي، بـــفـــارق  ال
الــــمــــواجــــهــــات الـــُمـــبـــاشـــرة 
توقف  الــذي  ساسولو  أمــام 
في  نقطة   ١٨ عند  رصيده 

الثالث. المركز 
وهــــذا هـــو الـــفـــوز الــثــانــي 
إلنــتــر مــيــالن عــلــى الــتــوالــي 
وهــــو الـــخـــامـــس لـــه بــشــكــل 
عـــــــام فـــــي الــــــــــــدوري هــــذا 
الــمــوســم ُمــقــابــل الــخــســارة 
فـــي مـــبـــاراة والـــتـــعـــادل في 
ثــــــــــالث، فــــيــــمــــا أصـــبـــحـــت 
هــذه الــخــســارة هــي األولــى 
هذا  الـــدوري  فــي  لساسولو 
الــمــوســم مــقــابــل الــفــوز في 
والــتــعــادل  مــبــاريــات  خمس 

في ثالث. 

 انفرد فريق بايرن ميونيخ بصدارة جدول 

بفوزه  الــقــدم  لــكــرة  األلــمــانــي  الــــدوري  ترتيب 

على مضيفه شتوتجارت ٣-١ أمس السبت في 

المرحلة التاسعة من البوندزليجا. 
 وتــــعــــّرض بـــوروســـيـــا دورتـــمـــونـــد لــهــزيــمــة 
ُمفاجئة على أرضه أمام كولن ١-٢ في الوقت 
أرمينيا  ضيفه  على  اليبزيج  فيه  تغلب  الــذي 
تــعــادل  الــمــبــاريــات  بــاقــي  وفـــي   ٢-١ بيليفيلد 
كما   ١-١ أوجــســبــورج  مضيفه  مــع  ــبــورج  فــراي

تعادل يونيون برلين مع آينتراخت فرانكفورت 

ترتيب  جـــدول  ميونيخ  بــايــرن  ويــتــصــّدر   ٣-٣

نقطتين  بفارق  نقطة   ٢٢ برصيد  البوندزليجا 

ـــوصـــيـــف وأربــــــــع نــــقــــاط عــن  ـــزيـــج ال ـــب عــــن الي

دورتموند صاحب المركز الثالث.

البايرن ينفرد 
بصدارة 

البوندزليجا

األندية تشــارك في سـباق ضـاحـية أســباير 
بجانب عدد من طالب األكاديمية 

أسباير  أكــاديــمــيــة  نــّظــمــت   
ُمــنــافــســات الــنــســخــة الــرابــعــة 
الضاحية  الخـــتـــراق  لــســبــاقــهــا 
كم  و٤  كــم  و٣  كــم   ٢ لمسافة 
بــُمــشــاركــة ١٧ طــالــبًــا ريــاضــًيــا 
مــن طـــالب األكــاديــمــيــة جنبًا 
إلــــى جــنــب مـــع ٥٩ مــتــســابــًقــا 
وُمـــتـــســـابـــقـــة يُـــمـــثـــلـــون أنـــديـــة 
الدوحة  ونادي  وقطر  األهلي 
أللـــــعـــــاب الـــــقـــــوى ومــــدرســــة 
ـــخـــاصـــة. وفــــاز  ـــورن ال ـــرب شـــي
أحمد الحربي من نادي قطر 
 ٦،٥٢ ُمسجًال  البراعم  بسباق 
الطالب  احــتــل  بينما  دقــيــقــة، 
ـــمـــيـــة  الـــــريـــــاضـــــي فـــــي أكـــادي
أسباير أحمد إبراهيم المركز 
الـــثـــانـــي. أمــــا بــالــنــســبــة لــســبــاق 

ذهبت  فقد  للفتيات،  البراعم 
األولــى  الثالثة  المراكز  جميع 
لعّداءات نادي الدوحة أللعاب 
جابرييال  أكملت  حيث  القوى 
فــرانــكــلــيــن الــســبــاق فــي ٨،٠٥ 
ــيــة  ــالــمــيــدال دقـــيـــقـــة لـــتـــفـــوز ب

الـــذهـــبـــيـــة. كـــمـــا شـــهـــد ســبــاق 
آخر  انــتــصــاًرا  للبنات  األشــبــال 
القوى  أللعاب  الدوحة  لنادي 
ابنة  سانشيز،  آنا  حصلت  فقد 
فليكس  األول  العنابي  مــدرب 
األول  المركز  على  سانشيز، 

بتسجيلها ١٤،١٤ دقيقة. وفاز 
ـــادي  ـــن أشــــــرف حـــيـــدر مــــن ال
لألشبال  كــم   ٣ بسباق  األهــلــي 
تــاله  دقــائــق   ١٠،٠٣ بــتــوقــيــت 
ـــبـــان الــــريــــاضــــيــــان فــي  الـــطـــال
ـــايـــر عـــبـــدالـــســـالم عــلــوي  أســـب

وإبـــراهـــيـــم عـــبـــداهللا. وكــانــت 

الوحيدة  العّداءة  بينيت  أميليا 

في قسم الناشئات. وفي سباق 

الناشئين للفتيان، حصل نادي 

األولين  المركزين  على  قطر 

بالذهبية  العلمي  محمد  بفوز 

ُمعتصم  الــنــادي  فــي  وزمــيــلــه 

الراعي بالفضية، بينما ذهبت 

الــبــرونــزيــة إلـــى عــثــمــان دانــي 

مــن الــنــادي األهــلــي. كما فاز 

الطالب الرياضي في أكاديمية 

أســبــايــر ســبــاق ٤ كـــم فـــي ١٢ 

بسباق  ليفوز  ونــصــف  دقيقة 

الناشئين. وحصل سوبر جامع 
من نادي قطر الرياضي على 
الــفــضــيــة، بــيــنــمــا حــصــل عمر 
الـــفـــادي وهـــو طــالــب ريــاضــي 
آخــــر مـــن أكــاديــمــيــة أســبــايــر 

على البرونزية. 

حسن القاضي مدير فريق الوكرة: 

 أعــــرب حــســن الــقــاضــي، 
لــكــرة  األول  الــفــريــق  مــديــر 
رضاه  الوكرة،  بنادي  القدم 
يُقدمه  الـــذي  المستوى  عــن 
الــفــتــرة  فـــي  األزرق  الـــمـــوج 
ــيــة ســـــواء فـــي بــطــولــة  الــحــال
في  أو   ،QNB نجوم دوري 
وقــــال:   ،Ooredoo كــــأس 
رجل  قلب  على  الجميع  إن 
واحـــــــد فــــي الـــــنـــــادي خـــالل 
هذه الفترة من أجل تقديم 
مـــوســـم ُمــتــمــيــز فــــي كــافــة 

المسابقات. 

استعادة  القاضي:  وقــال   

نغمة االنتصارات مرة ثانية 

فــــي بـــطـــولـــة الــــــــدوري بــعــد 

ـــــالث جــــوالت  تــــوقــــف فــــي ث

ُمــتــتــالــيــة تــعــكــس اإلصــــــرار 

كما  الفريق،  صفوف  داخــل 
في  االنـــتـــصـــارات  غــيــاب  أن 
الـــفـــتـــرة الـــمـــاضـــيـــة كــــان لــه 
الغيابات  وهــو  واضــح  سبب 
الـــعـــديـــدة فـــي الـــفـــريـــق، ألن 
اإلصــــــابــــــات كــــانــــت كــثــيــرة 
الوسط  خط  في  ومعظمها 
بداية من األسترالي ايسايس 
ســـانـــشـــيـــز وأحـــــمـــــد مــعــيــن 

هؤالء  وقبل  ناصر  وريــاض 

حديثه  وواصــل  منير.  خالد 

قـــائـــًال: الــفــوز األخــيــر الــذي 

حساب  عــلــى  الــوكــرة  حققه 

السيلية بثالثة أهداف ُمقابل 

أهميته  تكمن  واحــد  هــدف 

على  للوكرة  حافظ  أنــه  في 

حــــظــــوظ الـــمـــنـــافـــســـة عــلــى 

الـــمـــربـــع الــــذهــــبــــي، وأعـــــاد 

أنفسهم،  فــي  الالعبين  ثقة 

واألهــــــم مـــن كـــل ذلــــك هــو 

مصحوبًا  جاء  الفوز  هذا  أن 

ـــتـــمـــيـــز طـــــوال  بـــمـــســـتـــوى ُم

شــــوطــــي الـــلـــقـــاء وهـــــــذا هــو 

الــشــيء الـــذي يُــعــطــي ُمــؤشــر 

ــــــأن الــــفــــريــــق قــــــــادر عــلــى  ب

ُمـــواصـــلـــة ُمــســلــســل الــنــتــائــج 

اإليـــجـــابـــيـــة فــــي الــمــرحــلــة 

المقبلة.

عودة المصابين ساعدتنا في استعادة نغمة االنتصارات 

الجولة  أمــس  أقيمت   

الــثــانــيــة مـــن ُمــنــافــســات 

ـــمـــيـــدان  الـــــتـــــرويـــــض بـــال

الـــــــــداخـــــــــلـــــــــي التـــــــحـــــــاد 

الفروسية ضمن النسخة 

ـــــعـــــة مــــــن بـــطـــولـــة  ـــــراب ال

للفروسية  قطر  جــوالت 

التي  هــــذاب»  «لــونــجــيــن 

الفروسية  اتحاد  ينظمها 

بـــالـــشـــراكـــة مـــع الــشــقــب، 

عـــضـــو مـــؤســـســـة قـــطـــر، 

دعم  صندوق  من  بدعم 
األنـــشـــطـــة االجـــتـــمـــاعـــيـــة 
والـــــريـــــاضـــــيـــــة (دعـــــــــم). 
ــنــافــســات  ــُم وانـــطـــلـــقـــت ال

األول  الــمــســتــوى  بــجــولــة 
من   ٨ فيها  شـــارك  الــتــي 
ـــفـــارســـات  ـــفـــرســـان وال ال
ألف   ١٥ جــوائــزهــا  وتبلغ 

الفارسة  وحققت  ريــال، 
البوعينين  أحــمــد  مــريــم 
األول  بـــالـــمـــركـــز  الــــفــــوز 
مـــع الــــجــــواد «ســيــلــفــان» 

نقطة.   ٦٧٫٦٧٢ وجمعت 
أمـــــــا مــــنــــافــــســــات جـــولـــة 
الـــُمـــســـتـــوى الـــثـــانـــي الــتــي 
شــــارك فــيــهــا ١٧ فــارًســا 
مالية  وبجائزة  وفارسة 
ريــــــال،  آالف   ١٠ تـــبـــلـــغ 
شــهــدت فـــوز خــالــد سند 
األول  بالمركز  النعيمي 
جــونــز»  الـــجـــواد «دو  مــع 
نــقــطــة.   ٦٨٫٦٧٦ وحــقــق 
الُمنافسات  انتهاء  وعقب 
قـــــــــــــام عـــــــلـــــــي يـــــوســـــف 
البطولة  مدير  الرميحي 

بتتويج الفائزين. 

 انــــطــــلــــق الــــُمــــتــــســــابــــق مــــبــــارك 

السبت  أمــس  الخليفي  عبدالعزيز 

في السادسة صباًحا من الكورنيش 

ــــجــــوار فـــنـــدق الـــشـــيـــراتـــون) فــي  (ب

في  وقــت  أســـرع  لتحقيق  ُمــحــاولــة 

الخليفي  ويـــخـــوض  قــطــر.  طــــواف 

كيلومتر   ٥٠٠ يبلغ  الـــذي  الــســبــاق، 

تقريبًا بهدف إنهائه في أقل من ٧ 

الحالي.  القياسي  الرقم  وهو  أيــام، 

القياسي  الــرقــم  تسجيل  تــم  حــيــث 

الـــحـــالـــي مـــن قــبــل الـــُمـــغـــامـــر بيير 

ويشغل   ،٢٠١٨ فبراير  فــي  دانــيــال 

مبارك منصب المدير التنفيذي.

ـــمـــصـــاحـــب   يــــضــــم الـــــفـــــريـــــق ال

ـــــعـــــبـــــداهللا وفـــهـــد  عــــبــــدالــــعــــزيــــز ال

وفيصل  الــهــدفــة  وفــهــد  البوعينين 
الــــزمــــان وطـــــالل الـــعـــمـــادي وعــلــي 
ونويل  الهاجري  وراشد  المنصوري 
كواتون والمدرب رايان سوسنا بود. 
فستُضاف  الــمــرة  هـــذه  نــجــح  وإذا 
إلـــى إنــجــازاتــه، ســتــكــون كــونــه أول 
ُممثل قطري ُمنتخب للعّدائين في 
 (ITRA) للركض  الــدولــي  االتــحــاد 
سباقات  أول  تنظيم  فــي  وشـــارك 
 (٢٠١٩  THEEB) قــطــر  طـــــواف 
والــُمــعــتــمــدة مــن ITRA كــمــا كــان 
العديد  ويُنهي  يُشارك  قطري  أول 
مـــن ســـبـــاقـــات الــــطــــواف الــعــالــمــيــة 

الرئيسية. 

الخــــلـيفـــي يــبدأ طـــــواف قـــــطـــــر  تألـق في الترويض ببطولة لونجـين هــذاب 

مريم البوعينين وخالد النعيمي يتوجان باللقب 
 يسعى إلى تحقيق أسرع وقت ممكن 

ــيــكــس  فــيــل اإلســـــبـــــانـــــي  اخـــــتـــــار   
الوطني  منتخبنا  مــدرب  سانشيز 
قــائــمــة  ضـــمـــن  ــــا  العــــبً  ٢٣ األول 
الــــفــــريــــق لــــمــــبــــاراتــــه الـــُمـــرتـــقـــبـــة 
ضمن  بــنــغــالديــش  مــنــتــخــب  أمــــام 
الــتــصــفــيــات اآلســيــويــة الــُمــشــتــركــة 
قــطــر  فــــي   ٢٠٢٢ الـــعـــالـــم  ـــكـــأس  ل
الــصــيــن،  فـــي   ٢٠٢٣ آســيــا  وكــــأس 
ديسمبر   ٤ بــتــاريــخ  ســتــقــام  والــتــي 
الــُمــقــبــل عــلــى اســـتـــاد عـــبـــداهللا بن 
ــيــفــة بــــنــــادي الـــدحـــيـــل، وتُـــعـــد  خــل
التي  عام  منذ  األولى  هي  المباراة 

التصفيات.  مباريات  بها  تستأنف 
 وضــّمــت قــائــمــة الــُمــنــتــخــب كــًال 
مـــــن الــــالعــــبــــيــــن: مـــشـــعـــل بـــرشـــم 
وطــــــــارق ســـلـــمـــان وعـــبـــدالـــكـــريـــم 
حــســن وبــــوعــــالم خـــوخـــي وحــســن 
ـــــــدوس وأكـــــــــــــــرم عـــفـــيـــف  ـــــــهـــــــي ال
ومـــصـــعـــب خـــضـــر ومـــحـــمـــد وعـــد 
ويــــوســــف عـــــبـــــدالـــــرزاق (الــــســــد)، 
ــــم بـــوضـــيـــاف  ومــــعــــز عـــلـــي وكــــري
ــــداهللا  وإســــمــــاعــــيــــل مـــحـــمـــد وعــــب
عايش  عــمــاد  ومــحــمــد  عــبــدالــســالم 
(الــدحــيــل)،  فهمي  وعــبــدالــرحــمــن 
أحمد  وهمام  الدين  عالء  وأحمد 
ومـــؤيـــد حــســن (الـــغـــرافـــة) أحــمــد 
أبو  ومحمود  جابر  وجاسم  فتحي 
حاتم  عــبــدالــعــزيــز  نــدى (الــعــربــي) 

(الريان). يونس  وفهد 
 وســـتـــكـــون الـــمـــبـــاراة الـــُمـــقـــّررة 

ـــامـــنـــة، أولــــى  ـــث ضـــمـــن الـــجـــولـــة ال

مـــبـــاريـــات الــتــصــفــيــات اآلســـيـــويـــة 

 ،٢٠٢٠ عـــــام  خـــــالل  تــــقــــام  الــــتــــي 

ــــى قــــــرار  ـــــصـــــادقـــــة عــــل ـــــُم ــــعــــد ال ب

تــحــديــد الــمــوعــد مــن قــبــل االتــحــاد 

الــدولــي لــكــرة الــقــدم واالتــحــاديــن 

الوطنيين. 

الــوطــنــي  مــنــتــخــبــنــا  أن  ورغـــــم   

ــتــأهــل الــُمــبــاشــرة  حــجــز بــطــاقــة ال

 ٢٠٢٢ إلـــى نــهــائــيــات كـــأس الــعــالــم 

أن  إال  الــمــضــيــفــة،  الــدولــة  بصفته 

الحصول  أجل  من  ينافس  الفريق 

آسيا  كأس  إلى  التأهل  بطاقة  على 

الــدفــاع  فـــي  يــطــمــح  حــيــث   ،٢٠٢٣

عن اللقب الذي توج به عام ٢٠١٩.

ترتيب  قطر  منتخب  ويتصّدر   

 ١٣ بــرصــيــد  الــخــامــســة  المجموعة 

نــقــطــة مــن خــمــس مــبــاريــات، في 

بنجالديش  ُمنتخب  يمتلك  حين 

مــبــاريــات  أربـــع  مــن  واحـــدة  نقطة 

 ١٢ فـــي الــمــركــز األخـــيـــر، مــقــابــل 

نــقــطــة لــســلــطــنــة ُعــمــان الــثــانــي و٤ 

نقاط  و٣  الثالث  ألفغانستان  نقاط 

الرابع.  للهند 

بين  السابقة  الُمواجهة  وكانت   

الــفــريــقــيــن ضــمــن الــجــولــة الــثــالــثــة 

 ٢-٠ بنتيجة  العنابي  فــوز  شهدت 

دكا.  في 
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