ماهر يوسف ّ
يوقع للصقور

رئـيــس مجــلـس اإدارة:

توصل��ت إدارة ن��ادي أم ص��ال إلى اتف��اق مع ماهر
يوس��ف ،ينضم بموجبه اأخير للصقور في الموسم
الرياضي المقب��ل ،بعد نهاية عقده م��ع الجيش ،مع
انتهاء الموسم الرياضي الماضي.
وينتظ��ر أن يعل��ن ن��ادي أم صال ع��ن الصفقة في
الس��اعات المقبلة ،بعد ااتفاق مع الاعب الذي سبق
له اللعب بألوان الفريق من قبل على سبيل اإعارة من
نادي الجيش ،في حين لعب الموس��م الماضي لفريق
الوكرة الذي نزل للدرجة الثانية.
الدوحة ^ -
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موقعنا :العرب.قطر | www.AlArab.QA

العدد  | 10627ااثنين  23شوال 1438هـ |  17يوليو 2017م

02

02

العربي يقدم الرباعي الوطني
لوسائل اإعام

نادي الدحيل يدخل سوق
اانتقاات بـ  4اعبين

03
مدرب العنابي اأولمبي يعلن
القائمة النهائية

04
المؤسسات الرياضية تواصل
تدشين «تميم المجد»

نفى نشر الخبر في موقعه اأصلي وتبرأ منه

موقع سويسري :خبر سحب
مونديال قطر «مز ّيف»

لندن رويترز

أعل��ن المؤس��س الش��ريك لموق��ع إخب��اري
سويس��ري أمس ،أن القصة الت��ي زعمت أن 6
دول عربية طلبت من ااتحاد الدولي لكرة القدم
«الفيفا» سحب تنظيم كأس العالم  2022من
قطر ،نش��رتها على ما يبدو نسخة مزيفة من
الموقع.
وش��مل التقرير ،الذي نش��ر في موقع يشبه

موقع «ذا لوكال» تصريحات قال إنها منس��وبة
لجياني انفانتينو رئيس «الفيفا».
وأش��ار التقرير المزيف إل��ى أن الدول العربية
الس��ت ،التي أعلن��ت الش��هر الماضي قطع
العاق��ات مع قطر ،بعثت خطاب��ً جماعيً إلى
«الفيفا» يطلبون فيه استبعاد قطر من تنظيم
كأس العالم.
وقال جيمس س��افيدج -المؤس��س الشريك
للموق��ع -ف��ي بيان أم��س« ،لم يق��م الطاقم

التحريري في «ذا لوكال» بكتابة أو نشر أو حذف
المادة محل التس��اؤل ،وبالتالي فإن «ذا لوكال»
ا يتحم��ل مس��ؤولية أية ادع��اءات وردت -في
القصة.»-
وأضاف« :أش��ارت تحقيقاتنا حتى اآن إلى أن
المادة ظه��رت على موقع مزي��ف ،بدا كما لو
أنه مثل موق��ع «ذا لوكال» بينما لم تظهر تلك
الم��ادة على موقع «ذا ل��وكال» -اأصلي -على
اإنترنت».

اأهلي يترقب محترفً إسبانيً اليوم
الدوحة ^

أطلق فريق كرة القدم بالنادي اأهلي إعداده للموسم
الرياض��ي الجديد ،وذلك بتجم��ع الاعبين وتدريبات
بدنية بماعب اللجنة الفنية بالثمامة ،وأشرف على
التجم��ع التدريبي اأول اإس��باني خواكين كاباروس
المدير الفني وطاقمه المعاون ،بمشاركة مجموعة

الاعبي��ن المتواجدين مع الفريق ،هذا ويترقب النادي
محترفً إس��بانيً جديدً اليوم ،حيث يخضع لكشف
طبي قبل التعاقد معه.
وستش��هد التدريبات في اأي��ام المقبلة اكتمال
صف��وف الفري��ق بالمواطنين بجان��ب المحترفين،
الذين س��ينضمون للفريق قبل الس��فر إلى هولندا
للمعسكر التحضيري هناك.

عنابي شباب اليد يخوض أول مران في الجزائر

الغرافة يتعاقد مع كيخادا
الدوحة ^

05

أعل��ن نادي الغرافة أمس ضم��ه للفنزويلي روبيرت
كيخادا نج��م فري��ق كاراكاس الفنزويل��ي ،وذلك
بعقد إع��ارة لمدة موس��م واحد ،وق��دم الغرافة
اعبه الجديد لوسائل اإعام ،عبر مؤتمر صحافي،
وخاله ع ّبر الاعب عن سعادته باانضمام للفريق،
وتمنى أن يكون عند حس��ن ظن مس��ؤولي النادي
والجهاز الفني والجماهير.

وحض��ر المؤتم��ر الصحاف��ي ،الفرنس��ي جان
فيرناندي��ز مدرب الفري��ق ،ومحمود الغ��زال رئيس
جهاز الكرة بالغرافة ،ونائبه سعد سطام الشمري،
وطه المهيزع المس��ؤول اإعامي ،وحامد شامي
إداري فري��ق كرة القدم بالنادي ،ويعتبر كيخادا ثالث
محترف يقدمه الغرافة خال  3أيام ،حيث كان قدم
أمس اأول لويس خيمينيز الذي انضم له قادمً من
العربي ،وقبله قدم الغرافة لوس��ائل اإعام اعبه
الجديد البرتغالي دييغو أمادو.
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 3من السد و 1من الشحانية

العربي يتعاقد مع  4مواطنين جدد

جاسم الجابر :سعيد
بالعودة لـ «بيتي»
وصف جاس��م الجاب��ر انضمامه للعرب��ي بأنه يمثل
«العودة إلى بيته» ،وقال« :أنا من أبناء نادي العربي ،ولعبت
من قبل في الفئات الس��نية بالن��ادي ،وفريق الرديف ،ثم
س��افرت للدراس��ة ،وع��دت للعب مع الش��حانية قبل
موسمين».
وأضاف جاس��م الجابر« :أش��كر إدارة نادي الشحانية
عل��ى الموافقة بانتقال��ي للعربي على س��بيل اإعارة،
وأتمنى أن أوفق مع الفريق ،وأن أقدم مستويات جيدة ،من
شأنها أن تعطي اإضافة للنادي في الموسم الجديد».

مهند نعيم :هدفي
إثبات ذاتي
الدوحة أحمد حسن
تصوير :معتز الدحنون

أعل��ن ن��ادي العربي مس��اء أمس
خ��ال مؤتم��ر صحاف��ي بمقره
تعاقده م��ع  4اعبي��ن مواطنين
جدد ،هم حس��ام كمال ،وجاس��ر
يحيي ،ومهند من السد ،وجاسم
الجاب��ر م��ن الش��حانية ،وذل��ك

بحضور جاس��م محمد الكواري
نائب رئي��س النادي ،ومحمد جديع
المنص��وري المتحدث الرس��مي
باسم النادي.
وقال المنصوري إن النادي تعاقد
مع جاس��م الجابر لمدة موس��م
على سبيل اإعارة من الشحانية،
وحس��ام كمال لمدة موس��مين،
وجاسم يحيي ومهند نعيم لمدة

موس��م واحد ،مع أحقية العربي
بالتجديد معهم ،مش��يرً إلى أن
الصفقات ج��اءت ضمن اتفاقية
الشراكة مع نادي السد.
من جانبه ،أشاد جاسم الكواري
بالصفقات الجديدة ،وقال« :نشكر
إدارة نادي الس��د والشحانية على
التعاون المس��تمر م��ع العربي،
وكذل��ك نش��كر الاعبي��ن على

اانضم��ام للفري��ق ،ونأمل لهم
التوفيق ف��ي الموس��م الجديد،
وإعطاء اإضافة للفريق».
وأضاف« :الاعبون الذين تعاقدنا
معه��م م��ن اأس��ماء الكبيرة
والمتمي��زة ،والقادرة على العطاء،
ويمتلك��ون الطم��وح وال��روح
القتالية العالية ،التي من خالها
يفيدون العربي».

تح ٍد جديد لجاسر

حسام كمال:
محطة مهمة في مشواري
قال حس��ام كمال الواف��د الجديد
للعرب��ي ،إن اللع��ب لفري��ق الك��رة
بالن��ادي العربي يمثل محطة مهمة
في مشواره الكروي ،وقال« :أنا سعيد
بالتوقي��ع للعرب��ي أن��ه ن��ادٍ كبير،
وأتمن��ى أن أوف��ق في ه��ذه التجربة
الجدي��دة ،وس��وف أب��ذل قص��ارى
جهدي من أج��ل تقديم اأفضل مع
الفريق» .وتابع كمال« :في الموس��م

وصف مهن��د نعيم حارس العرب��ي الجديد ،انضمامه
لفريق العربي بالخطوة المهمة في مش��واره حيث قال:
«أمام��ي فرصة جيدة أثبت نفس��ي م��ع العربي ،وأقدم
مس��تويات جيدة ويكون موس��مً مختلفً وجيدً ،وأرجو
أن أس��اهم في وضع العربي ف��ي مكانه الطبيعي بقلب
المنافسة بين الكبار» .وأضاف مهند نعيم« :رغبتي اأولى
بعد الخروج من السد هي المشاركة بصفة أساسية مع
الفريق ،وأنا أحاول أن أثبت نفس��ي أكون أساسيً وأرحب
بالمنافسة مع حراس الفريق».
واختت��م« :أنا جاهز للتحدي وثقتي في نفس��ي كبيرة،
وأتمنى أن أوفق في تقديم اأفضل مع العربي».

الماض��ي قدمت مس��تويات جيدة
مع فريق الس��د في القس��م اأول،
وكنت اعبً أساسيً وأشكر المدرب
فيريرا عل��ى هذه الثق��ة ،وأعتقد أن
المنافس��ة في العربي سوف تصب
في مصلحة جميع الاعبين» ،مؤكدً
أن المنافس��ة بي��ن الاعبين مهمة
وضروري��ة لتحقيق النجاح وتمنى أن
يوفق في ذلك.

أكد جاس��ر يحيى اعب فريق العربي الجديد
س��عادته باانضمام للفريق وق��ال« :العربي نادٍ
كبير ويمتلك شعبية جماهيرية كبيرة ،واللعب
له ش��رف كبير ،وأتمنى المس��اهمة مع بقية
زمائي في إع��ادة العربي لمكان��ه الطبيعي».
وأضاف جاس��ر يحيى« :هذه أول مرة أكون خارج
الس��د وجاهز للمش��اركة مع الفريق من بداية
فترة اإعداد ،وبالتأكيد اللعب في العربي يمثل
تحديً جديدً بالنس��بة لي ،وأتمنى أن يحالفني
التوفيق وأحقق النجاح مع الفريق وهذا يتطلب
اللعب بكل قوة».

بانضمام الخاطر وسفيان وأبكر وناجي

الطرابلسي يقود التدريبات اليوم

الدحيل يدخل سوق اانتقاات بـ  4اعبين

السيلية يتعاقد مع إيفان والكواري
الدوحة ^

سعود الخاطر يوقع العقد مع عدنان العلي

الدوحة مجتبى عبدالرحمن

دخل نادي الدحيل س��وق اانتق��اات الصيفية
بقوة ،ونجح في ضم رباعي نادي الجيش سابقً،
س��عود الخاطر ،وأحمد س��فيان ،وعبدالرحمن
أبكر ،ومراد ناجي ،بعقود تمتد لفترات مختلفة.
ووقع س��عود الخاطر ،وأحمد سفيان -حارسا
المرمى -عل��ى اانضمام لن��ادي الدحيل أمام
عدنان العلي -أمين الس��ر العام للنادي -بعقد
يمتد لخمس س��نوات ،ليؤمن بذلك النادي على
حراس��ة المرم��ى بأفضل حارس��ين للحاضر
والمستقبل ،حيث يس��تمر ارتباطهما بالنادي
حتى العام .2022
تأمين الدفاع والشق اأيمن
وأمن النادي الش��ق الدفاع��ي للفريق ،بضم
المدافع المتمي��ز عبدالرحمن أبكر بعقد لمدة
ثاث سنوات مع الفريق ،ليكون إضافة إلى دفاع
الفريق ،لما يتميز به الاعب من قوة ومس��توى
فني عا ٍل ،أ ّهله أن يكون أحد عناصر المنتخب
العنابي اأول لكرة القدم.
وس��يدافع أبكر عن ألوان الدحيل حتى العام
 ،2020وج��اء انضمامه للفريق بع��د أن أظهر
مستويات فنية عالية في ناديه السابق الجيش.
وفي ذات السياق ،عزز النادي صفوفه بالظهير
اأيمن م��راد ناجي بعق��د يمتد للع��ام 2021
«أربع سنوات» ،س��يكون خالها مراد ناجي أحد
العناصر المهمة في وسط لخويا على الجانب

اأيمن ،بعد أن أثبت قدرات فنية عالية في هذه
الوظيف��ة ،مكنته من التألق مع ناديه الس��ابق
الجيش على المستوى اآسيوي والمحلي.
العلي يرحب بالرباعي
رحب عدنان العلي بالرباعي في قلعة الدحيل،
وقال إنهم س��يكونون قوة إضافية للفريق في
التحدي��ات المقبلة التي يقودها ،خصوصً وأن
الن��ادي يتطلع لتحقيق النجاح��ات على كافة
المس��تويات المحلية ،والقارية في دوري أبطال
آسيا.
وأض��اف العلي -عقب توقي��ع الرباعي لعقد
اانضم��ام مع��ه -أن الن��ادي ض��م العناصر
المذكورة وفقً للرؤي��ة الفنية للفريق ،وحاجته
للوظائ��ف الت��ي يجيدها الرباعي ،س��واءً على
مس��توى حراس��ة المرمى ،من خ��ال الخاطر
وس��فيان ،أو على مس��توى الدف��اع ،من جانب
عبدالرحمن أبكر ،أو الجانب اأيمن ،الذي يلعب
فيه مراد ناج��ي ،متمنيً التوفي��ق لاعبين في
موسم النادي الجديد.
بديل تشيكو والتحضيرات
ويتوقع أن يحس��م النادي أمر المحترف الرابع
بالفريق بديا ً لتشيكو فلوريس اإسباني ،الذي
انته��ى عقده ،وغ��ادر صفوف الن��ادي ،ويدرس
الجه��از الفني للن��ادي العديد م��ن الخيارات
لضم محترف آخر للفري��ق ،على أن يكون ذلك
قبل انطاق الموسم.

أنهى نادي الس��يلية صفقة انضمام
إيفانيلدو رودريجز «إيفان» حارس مرمى
الدحيل ،ليس��دل الس��تار على أزمة
حراسة المرمى التي كان يعاني منها
بعد منع جوميس حارس��ه اأساسي
م��ن المش��اركة ،لحمل��ه البطاق��ة
السوداء.
كما نجح��ت إدارة الن��ادي في ضم
الح��ارس الصاع��د ش��اهين الكواري
من نادي الجيش ،وس��الم الدعية ،إلى
جان��ب صفقتي انضم��ام عبد القادر
إلي��اس وعب��د الكريم س��الم العلي
وفاجنر رينار.
وقال محمد علي المري المدير العام
للن��ادي« :نجحن��ا في تدعي��م أغلب
المراكز المطلوبة في ظل التعاقدات
الجدي��دة الت��ي أبرمناها ،وم��ع عودة
س��ياف الكرب��ي ومج��دي صديق من
اإعارة ،وشفاء عثمان العاقب ،إضافة
إلى صفق��ة انضم��ام الجزائري نذير
بلحاج» .

من تدريب السيلية امس

إيفان يحمل قميص السيلية

وتاب��ع« :هناك تنس��يق بي��ن اإدارة
وس��امي الطرابلس��ي المدير الفني
للفريق ف��ي الصفق��ات ،وكنا نتمنى
أن يس��تمر معنا أيضً محمد جمعة
ورام��ي فاي��ز ،ولك��ن ل��م نتمكن من

التوصل اتفاق م��ع ناديهما الريان وأم
صال».
وق��ال الم��ري إن فريقه سيس��عى
لتدعي��م صفوف��ه حت��ى قف��ل باب
اانتقاات ،مش��يرً إلى أن الس��يلية
يبحث عن أفضل الاعبين المواطنين
بعدما استقر على المحترفين اأربعة،
وهم الجزائري نذير بلحاج ،والرومانيان
ازار فالنتين ودراجوس ،واأوزبكي تيمور
خالقوف.
من ناحية أخرى ،وبعيدً عن صفقات
الش��واهين الجدي��دة ،وصل مس��اء
أمس إلى الدوحة س��امي الطرابلسي
المدير الفني للفريق اأول لكرة القدم،
لقيادة التدريبات التي بدأت من اأمس،
بحضور جميع الاعبين من مواطنين
ومقيمين ومحترفين ،تحت قيادة أمين
فريخ��ة المدرب المس��اعد ،وبحضور
عبد الله الحن��زاب رئيس جهاز الكرة،
وه��ادي الم��ري المس��ؤول الرياضي،
وناص��ر المفتاح المنس��ق اإعامي،
ووليد المناعي مدي��ر الفريق ،وفيصل
المري إداري الفريق.

متابعات
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استعدادً للمشاركة في تصفيات كأس آسيا أقل من  23سنة

إعان القائمة النهائية
للعنابي اأولمبي
أعلن الجهاز الفني للعنابي اأولمبي عن القائمة النهائية للمنتخب
المكونة من  23اعب ًا ،التي ستخوض منافسات المجموعة الثالثة من
تصفيات كأس آسيا أقل من  23سنة ،المقرر أن تقام في الدوحة من
 19إلى  23يوليو الحالي ،بمشاركة منتخبات الهند وتركمانستان وسوريا
وقطر البلد المنظم.
الدوحة ^

وتتك��ون القائمة النهائي��ة للعنابي من
الحراس الثاثة ،محمد البكري ومش��عل
برشم ومحمد سعيد ،إضافة إلى بسام
الراوي وطارق سلمان وعبد الرحمن محمد،
وس��الم الهاج��ري وأحمد معي��ن وعادل
علوي وخالد مني��ر ،وصالح اليهري وعبد

الحميد الديري ،وعاصم مدبو وس��لطان
آل بري��ك وأحمد الس��عدي ،والمعز علي
وأكرم عفيف ومش��عل الش��مري وتميم
المهي��زع ،وعب��د الرحمن الدي��ري وعمر
العمادي وعبد الله اأحرق وناصر النصر.
ش��هدت القائمة النهائي��ة تواجد أبرز
الاعبين الذين ش��كلوا العم��ود الفقري
لمنتخب الش��باب ،الذي سبق له التتويج

العنابي يتدرب في السد أمس

بكأس آسيا التي أقيمت في ميانمار سنة
 ،2014بإشراف المدرب اإسباني فيليكس
سانش��يز نفس��ه ،وبالتال��ي فمعرفت��ه
بالاعبين س��هلت علي��ه المهمة ،كما
كان��ت المباري��ات الودي��ة الثمانية التي
خاضه��ا خال فت��رة التحضي��ر اأخيرة
مفيدة ف��ي الوق��وف عل��ى جاهزية كل
الاعبي��ن ف��ي القائم��ة اأولي��ة ،قب��ل

تقليصها يوم أمس إلى  23اعبً فقط.
ويشارك في التصفيات  29منتخبً ،تم
تقس��يمها على  10مجموع��ات ،ويتأهل
للنهائيات صاح��ب المركز اأول في كل
مجموع��ة ،إل��ى جانب أفضل خمس��ة
منتخبات تحصل على المركز الثاني في
المجموعات العشر.
ورغ��م أن منتخ��ب الصي��ن منظ��م

النهائي��ات حص��ل على بطاق��ة التأهل
المباش��ر ،إا أن ااتح��اد الصين��ي لكرة
الق��دم عبر ع��ن رغبت��ه في مش��اركة
فريق��ه بالتصفي��ات ،لذل��ك ففي حالة
حص��ول المنتخب الصين��ي على إحدى
بطاقات التأهل ،فإن س��ادس أفضل فريق
يحصل على المركز الثاني س��وف يتأهل
للنهائيات.

قال إن الاعبين جاهزون للتصفيات اآسيوية

قال إن الحضور مجاني للجماهير لدعم العنابي

مدرب العنابي متفائل
بحظوظ المنتخب

النعيمي :وفرنا كل متطلبات إنجاح
التصفيات اآسيوية
الدوحة ^

تدريب العنابي ااوليمبي

الدوحة ^

قال فيليكس سانش��يز -مدرب
العناب��ي اأولمبي -إن��ه متفائل
بشأن قدرة منتخبنا على التأهل
لنهائيات كأس آسيا أقل من 23
س��نة ،جاء ذلك ف��ي تصريحات
صحافية ،عل��ى هامش تدريبات
المنتخ��ب أم��س ف��ي ملع��ب
السد ،وعبر سانشيز عن ارتياحه
لمس��توى التحضي��رات ،رغ��م
ارتف��اع درجات الحرارة هذه اأيام.
وأضاف« :بدأنا ااس��تعدادات يوم
 5يوني��و الماضي ف��ي الدوحة،
وخضنا  8مباريات ،ورغم أن اأمور
لم تكن س��هلة ..بسبب الحرارة
المرتفعة ،لك��ن الاعبين قدموا
مس��تويات جيدة ف��ي المباريات
اإعدادي��ة ،وحاولن��ا تطبي��ق
الس��يناريوهات المحتملة خال
مباريات التصفي��ات ،خصوصً
أنن��ا ملزمون بخ��وض مباراة كل
 48س��اعة فق��ط ،إذ لدين��ا يوم
واحد فق��ط للراحة ،وهذا صعب

ج��دً من الناحي��ة البدنية ،حتى
وإن كان هذا يس��ري على جميع
المنتخبات».
وق��ال سانش��يز إن ال��روح
المعنوية عن��د الاعبين عالية،
وأض��اف« :الاعب��ون جاه��زون،
ويتطلع��ون للمب��اراة اأولى في
التصفي��ات بع��د غ��د ،وهدفنا
تقدي��م اأفض��ل ،لك��ي نكون
ضمن المنتخبات الس��تة عشر
التي تخوض نهائيات كأس آسيا
في الصين.
اعبونا يملكون الخبرة في مثل
هذه المنافس��ات التي تقام في
فت��رة زمنية قصيرة ،لذلك ،فهم
مطالبون بتفادي ارتكاب اأخطاء،
والتركيز جيدً».
وأش��ار مدرب العناب��ي إلى أن
جمي��ع الاعبي��ن الذي��ن كانوا
ف��ي القائم��ة اأولي��ة حصلوا
عل��ى الفرصة خ��ال المباريات
اإعدادي��ة ،وأن��ه اخت��ار اأكث��ر
جاهزي��ة لخ��وض مباري��ات
التصفيات.

ق��ال عل��ي حم��ود النعيمي رئي��س اللجنة
المنظم��ة لتصفيات كأس آس��يا  2018إن
الترتيب��ات اكتملت من أج��ل إنجاح تنظيم
تصفي��ات المجموع��ة الثالثة الت��ي تقام
ف��ي الدوحة م��ن  19إلى  23يولي��و الجاري،
بمش��اركة منتخبات الهند وتركمانس��تان
وس��وريا وقطر البلد المنظ��م .وأوضح علي
النعيم��ي أن اتحاد الكرة ش��كل فريق عمل
محل��ي يضم جمي��ع إدارات ااتحاد لتقديم
الدعم لاتحاد اآسيوي في هذه التصفيات،
وق��د اعتم��دت اللجن��ة المنظم��ة فنادق
البطولة وماعب التدريبات ،حيث س��يكون
فن��دق الوينده��ام مق��رً أعض��اء ااتحاد
اآسيوي ،في حين س��تقيم المنتخبات في
فن��دق الميلينيوم ،أما فيم��ا يتعلق بماعب
التدريب فقد خصص ملعب العربي لتدريب
المنتخب الس��وري وملعب الغرافة لتدريب

علي حمود النعيمي

منتخب تركمانس��تان وماعب إدارة التطوير
لتدريب منتخب الهند.
النعيمي بدا س��عيدً بردود فعل مسؤولي
ااتحاد اآس��يوي الذين ع ّبروا عن ارتياحهم

الجهاز الطبي يؤهل كروما والغاب

السوري اأولمبي يتأهب لمحطة الهند
الدوحة عاء الدين قريعة

واصل منتخ��ب س��وريا اأولمبي حصصه
التدريبي��ة على الماع��ب الفرعية في نادي
العربي بقيادة مدربه حسين عفش وطاقمه
المعاون ،تاهبً لمحطة الهند اافتتاحية بعد
غد ااربعاء التي سيحتضنها استاد جاسم
بن حمد بنادي الس��د في حساب التصفيات
اآس��يوية المؤهلة لنهائيات الصين ،ويبدو
الجهاز الفني للمنتخب الس��وري راضيً إلى
حد كبير عن واق��ع منتخبه ،ويحاول الجهاز

اإداري للمنتخب الس��وري بقيادة موفق فتح
الله تأمين ش��ريط فيديو للمنتخب الهندي
للتعرف على أسلوبه قبيل المواجهة.
ويضم المنتخب الس��وري أس��ماء شابة
ونوعية جيدة من الاعبين الموجودين حاليً
في الدوري الس��وري في هذه الفئة العمرية،
لكن عام��ل الخبرة يب��دو الحلقة اأضعف
لدى «نس��ور قاس��يون» عطفً على النتائج
الت��ي خرج بها في المباري��ات الودية ،وتقلُب
نتائجه بين مباراة وأخ��رى ،لكن بالمحصلة
ف��إن المباري��ات الودية قد ا تكش��ف واقع

سلفا يصل اأحد

الخور يواصل تحضيراته مع بانيد
الدوحة أمير فتحي

واصل الفري��ق اأول لكرة القدم بنادي الخور
تحضيراته من الدوح��ة أمس ،بعدما تجمع
الفري��ق أم��س اأول أول م��رة من��ذ نهاية
الموسم الكروي  ،2017 – 2016وذلك تحت
قيادته الفنية الجديدة للفرنسي بانيد ،الذي
بدأ برنامجً بدنيً مكثفً لاعبين ،استعادة
جزء من اللياقة البدنية التي تراجعت نتيجة

لاستعدادات الخاصة بالحدث من الناحية
التنظيمية ،خصوصً وأن تنظيم التصفيات
ليس باأمر الجديد على ااتحاد القطري لكرة
القدم الذي يعتبر م��ن أبرز ااتحادات القارية
المتمي��زة في التنظيم وتوفي��ر اإمكانيات.
ولم يفوت رئيس اللجنة المنظمة لتصفيات
كأس آسيا  2018الفرصة دون توجيه الشكر
لمؤسس��ة حم��د الطبي��ة ومستش��فى
أس��بيتار للطب الرياضي اللتين س��توفران
الرعاية الطبية الكاملة للوفود المش��اركة
خال التصفيات ،وك��ذا رجال اأمن لدورهم
الواضح في توفير كل الس��بل لراحة الوفود
خال التصفي��ات .وخت��م النعيمي حديثه
بدعوة الجماهير القطرية لحضور المباريات
وتشجيع العنابي اأولمبي خال التصفيات،
نظ��رً لدورها الب��ارز في تحمي��س الاعبين
ّ
مذكرً
وتحفيزه��م عل��ى تقديم اأفض��ل،
إياه��م بأن الدخ��ول س��يكون مجانيً خال
التصفيات.

الراحة التي حصل عليها الفريق عقب نهاية
الموسم ،ومن المنتظر أن يستمر الخور في
تدريبات��ه اليومي��ة حتى يوم  2أغس��طس
المقب��ل ،على أن يغ��ادر الدوح��ة متوجهً
لهولن��دا ي��وم  3أغس��طس في معس��كر
إعدادي يستمر حتى يوم  22من الشهر ذاته.
وينتظر بانيد انضمام الاعبين المحترفين
للتدريبات ،حيث سيلتحق البرازيلي لوسيانو
كاس��تن بتدريب��ات الفري��ق ي��وم الخميس

المقبل رفقة مواطنه مادسون ،كما سيصل
اإيراني سوروش للدوحة يوم ااثنين المقبل.
وعل��ى الجانب اآخ��ر س��يصل البرازيلي
الجدي��د ديفيد س��لفا للدوحة ي��وم اأحد
للتوقي��ع عل��ى العقد في مؤتم��ر صحافي
س��يعقده الن��ادي لإع��ان ع��ن الصفقة
المنتظرة لهداف الدوري الكويتي ،وسينضم
الاعب مباشرة لتدريبات الفريق بعد التوقيع
على العقد.

المنتخب السوري وتبقى مجرد «بروفة».
وركز م��درب س��وريا في م��ران أمس على
الجوان��ب الخططي��ة وتحدي��د الواجب��ات
والمهام الخاصة لكل اعب ،ولم تسجل أية
إصابات باس��تثناء إعادة تأهيل أحمد الغاب
ال��ذي تعرض إصاب��ة في الفخ��ذ ،ويحاول
الطبي��ب تكثي��ف برنامج تأهيل��ه ليتمكن
من اللحاق برك��ب المنتخب في لقاء الهند،
ف��ي حين يعان��ي الاعب محم��د كروما من
إصابة في الركب��ة ،وبذل معه اأطباء جهدً
لتجهيزه للمباراة.

4

متابعات

مـوقعنا :الـعـرب.قطـر | www.AlArab.QA
العدد  | 10627ااثنين  23شوال 1438هـ |  17يوليو 2017م

أحمد بن حمد اعتبرها واجبً على الجميع

اأهلي يدشن «جدارية
المجد» بمشاركة الفنانين
دشن النادي اأهلي القطري «جدارية المجد» مساء أمس ،وسط حضور
كبير ومشاركة فاعلة من فئات المجتمع القطري المختلفة ،وعدد من
جماهير الجاليات ،على رأسهم الجالية المغربية ،وشهد النادي اأهلي
أمس حضور ًا كبير ًا من اأهاوية أعضاء مجلس اإدارة ،وأسرهم.
أحمد بن محمد يتحدث لإعام

الدوحة ^
تصوير :ساجيب

ووقع سعادة الشيخ أحمد بن حمد آل ثاني -رئيس
النادي اأهلي -عل��ى جدارية الواء والوفاء «تميم
المجد» ،كتدشين لمعرض فني وتشكيلي كبير،
افتتح بحض��ور عدد م��ن المهتمي��ن بالحركة
الفنية التشكيلية ،واشتمل المعرض على صور
ولوحات ،ورس��وم تحمل ص��ورة حضرة صاحب
السمو الش��يخ تميم بن حمد آل ثاني أمير الباد
المفدى.
وج��اء التفاعل الكبي��ر والمعرض تحت ش��عار
«قطر في قلوبنا» ،حي��ث تبادل الحاضرون التوقيع
على «جدارية المجد» ،وفاءً وواءً ،وحبً لقائد قطر،
بحضور أعضاء مجلس إدارة النادي اأهلي.

«جدارية المجد»
قال سعادة الش��يخ أحمد بن حمد آل ثاني -رئيس
الن��ادي اأهل��ي -إن الجدارية «تمي��م المجد» تأتي
تأكيدً للواء والتضامن مع حضرة صاحب الس��مو
الش��يخ تميم بن حمد آل ثاني أمي��ر الباد المفدى،
وأضاف أنهم في اأهلي حرصوا على أن تكون لديهم
مبادرة بالجدارية ،ومعرض يحتوي على صور تتضمن
لوحات للحصار ،عبر عنها كل فنان بريشته.
وأضاف رئيس اأهلي أن الفعاليات ستستمر لمدة
أس��بوع ،وس��تتضمن فعاليات أخرى بالنادي اأهلي،
مش��يرً للحضور الكبير ،ومش��اركة الجاليات في
المعرض والجدارية ،وقدم س��عادة الش��يخ الشكر
لوزي��ر الثقاف��ة والرياض��ة على دعم��ه ،كما تقدم
بالش��كر الجزيل للفنانين القطريين ،الذي ش��اركوا
في المعرض بلوحاتهم التشكيلية.

بحضور مسؤولي النادي واعبي الكرة

جدارية «تميم المجد» تز ّين نادي السيلية
الدوحة ^

أقام نادي السيلية أمس جدارية (تميم
المجد) بحضور كبير من جانب مجلس
إدارة النادي ورؤوساء اأجهزة والقائمين
عل��ى العمل ف��ي المج��ال الرياضي
والف��رق وكذل��ك اعبي الفري��ق اأول
لكرة الق��دم والجهازين الفني واإداري،
في مقدمتهم محمد علي المري مدير
ع��ام النادي وعبد الل��ه الحنزاب رئيس
جهاز الكرة وعدد كبير من المسؤولين
في النادي ،إضافة إلى س��كان منطقة
الس��يلية من المواطنين والمقيمين،

وكله��م ج��اؤوا للتعبير ع��ن وائهم
وحبه��م لحض��رة صاح��ب الس��مو
الش��يخ تمي��م بن حم��د آل ثاني أمير
الباد المفدى حفظه الله ورعاه
وق��ال محمد عل��ي الم��ري« :أقمنا
الجدارية كتعبير بس��يط ع��ن الواء
والمحب��ة لحض��رة صاحب الس��مو
الش��يخ تمي��م بن حم��د آل ثاني أمير
الباد المفدى حفظه الله ورعاه ،وهذا
أبسط شيء أراد كل من ينتسب لنادي
الس��يلية المش��اركة فيه ،وليس من
ينتمي للنادي فقط ،ولكن أيضً سكان
المنطقة ،وقد حرصنا على فتح أبواب

النادي أبناء المنطقة» .وتابع« :حرصنا
على أن نقيم هذه الجدارية مع انطاق
الموس��م لمش��اركة الفريق الكروي
اأول والاعبين المحترفين والمواطنين
والمقيمي��ن» .وأض��اف الم��ري« :قطر
أثبت��ت للعال��م أن الحصار ل��م يؤثر
عل��ى عزيم��ة أبنائها أنن��ا مطوعين
الصعايب ،والحم��د لله أن المواطنين
في قطر لم يتأثروا به��ذا الحصار ،بل
إن حياتنا تسير نحو اأفضل» .واختتم
محمد علي المري تصريحه« :يا تميم
المجد حن��ا على النهج الس��ليم ما
تغيرنا وجيه الفتن وأقوالها».

الهولندي سمولدرس يحرز لقب الجلوبال بشانتيلي

مشاركة جيدة لفرسان قطر في الجائزة الكبرى

باسم حسن وأداء قوي في شانتيلي الفرنسية

الدوحة خالد مخلوف
تصوير :ستيفانو غراسو

أنهى فرسان قطر مشاركتهم القوية
في جولة شانتيلي الفرنسية لجوات
اأبط��ال العالمي��ة لقف��ز الحواج��ز
(الجلوب��ال ت��ور) ،ودوري اأبطال للفرق
بعد أن خاض فارسا قطر ،الشيخ علي
بن خالد آل ثاني ،وباسم حسن محمد،
منافس��ة قوية ف��ي مب��اراة الجائزة
الكب��رى اأقوى واأكبر ف��ي البطولة،
الت��ي بلغت مق��دار جوائزها  300ألف
يورو ،وش��ارك فيها  24فارسً وفارسة
من المصنفي��ن اأوائ��ل عالميً وفق

الشيخ علي بن خالد في ختام شانتيلي

ااتحاد الدولي للفروسية.
وش��ارك الش��يخ علي ب��ن خالد آل
ثان��ي على الجواد «فرس��ت ديفيجن»،
فيما ش��ارك باسم حسن على الجواد
«جان��در» ،وحق��ق الهولن��دي ه��اري
سمولدرس لقب مباراة الجائزة الكبرى
وحاز جائ��زة مالية قدرها  99ألف يورو،
بعد أن تأهل لجول��ة التمايز مع أربعة
فرسان آخرين ،وحقق زمنً قدره 41.63
ثاني��ة علي الج��واد «ايميرال��د» ،وحل
ف��ي المركز الثاني الف��ارس اإنجليزي
س��كوت ب��راش ،وح��ل ثالث��ً الفارس
الفرنس��ي فيلي��ب روزي��ر ،وج��اء آخر
المتأهلين إلى جول��ة التمايز ،الفارس

الكولومب��ي كارل��وس لوبي��ز ،وحلت
خامسة الفارسة البرتغالية
مشاركة قوية
وواصل فرس��ان قطر مش��اركتهم
القوي��ة في جوات اأبط��ال العالمية
لقف��ز الحواجز (الجلوب��ال تور) ،ودوري
اأبط��ال للف��رق ،بع��د أن ح��ل فريق
الدوحة فرس��ان قطر ثالثً من بين 17
فريق��ً يضم نخب أبط��ال العالم في
قفز الحواجز ،وذلك في جولة شانتيلي
الفرنس��ية العاش��رة ضم��ن جوات
الجلوب��ال تور التي تختت��م فعالياتها
في الش��قب (عضو مؤسس��ة قطر)،

وحقق الفارسان الشيخ علي بن خالد
آل ثاني وباس��م حس��ن محمد جائزة
مالية قدرها  18ألف يورو ،و 167نقطة
وضعتهم��ا في المرك��ز الثالث خلف
فري��ق هامبورج دايمون��ز ،وجون ويتكر
ف��ي حين حل في المرك��ز الثاني فريق
ميامي جلوري
خمسة نجوم
وحقق الفارس باس��م حسن محمد،
ف��ي بداية جول��ة ش��انتيلي ،وصافة
جولة الخمسة نجوم في افتتاح جولة
ش��انتيلي ،وشارك كذلك الشيخ علي
بن خالد آل ثاني ،وباس��م حس��ن في

جولة الخمس��ة نجوم الكبرى ،وحقق
باسم حسن محمد المركز الثاني في
مباراة الخمس��ة نج��وم التي أقيمت
ض��د الزم��ن عل��ى ارتفاع  145س��م
بمشاركة  45فارسً وفارسة تنافسوا
على الجوائز المالية واألقاب ،وشارك
باسم على الجواد «ارجيليس سكويد»
وحقق زمن��ً ق��دره  60.21ثانية بدون
أخطاء ،وحاز جائزة مالية قدرها  5آاف
ي��ورو ،وحاز لقب ه��ذه الجولة الفارس
البلجيك��ي بيتر ديف��وس على الجواد
«هتش��كوك» بعد أن حقق زمنً قدره
 60.03ثانية بدون أخط��اء ،وحاز جائزة
مالية قدرها  8آاف يورو

كرة اليد

5

العدد  | 10627ااثنين  23شوال 1438هـ |  17يوليو 2017م

استعدادً لمواجهة السويد في مونديال اليد

عنابي الشباب يخوض
أول تدريباته بالجزائر
خاض منتخبنا الوطني لكرة اليد للشباب أول تدريباته أمس بالجزائر
العاصمة ،على الصالة البيضاوية التي ستحتضن اللقاء اافتتاحي للعنابي،
وهذا استعداد ًا لمواجهة المنتخب السويدي غد ًا الثاثاء ،في تمام الساعة
العاشرة مساء بتوقيت الدوحة ،في أولى مبارياته ببطولة العالم لكرة
اليد للشباب تحت  21عام ًا ،والتي تنطلق غد ًا الثاثاء وتستمر حتى  30من
الشهر الحالي ،حيث سيلعب العنابي مواجهاته المونديالية ضمن منافسات
المجموعة الثانية التى تضم ك ًا من :فرنسا والدنمارك ومصر وسلوفينيا
والسويد ،إضافة لثاث مجموعات أخرى وهي على النحو التالي:
الجزائر عبدالناصر البار
موفد لجنة اإعام الرياضي

المجموع��ة اأولى ،التي تض��م كا ً من ألمانيا
والنروي��ج وجزر ف��ارو والمجر وكوري��ا الجنوبية
وتش��يلي .بينم��ا المجموعة الثالث��ة تتواجد
فيه��ا منتخب��ات إس��بانيا وتون��س ومقدونيا
والبرازيل وبوركينا فاسو وروسيا.في حين ضمت
المجموعة الرابعة كرواتيا وأيس��لندا والجزائر
والسعودية واأرجنتين والمغرب.
هذا ،وسيلعب منتخبنا الوطني مباراته الثانية
أمام س��لوفينيا ي��وم  19يوليو ،عل��ى أن يواجه
منتخب الدنمارك في اللقاء الثالث يوم  21يوليو،
أما المباراة الرابعة فستكون أمام فرنسا يوم 22
يوليو ،في حين تكون المباراة الختامية واأخيرة
من ال��دور التمهيدي أم��ام المنتخب المصري
يوم  24يوليو ،وفي ح��ال حصول منتخبنا على
أح��د المراكز اأربعة اأولى في مجموعته ،فإنه
سيتأهل للدور الثاني.

الكوري في طائرة
العنابي
ش��هدت رحلة العناب��ي على متن
الخطوط��ة الجوي��ة القطرية إلى
الجزائ��ر وج��ود المنتخ��ب الكوري
الجنوب��ي لك��رة اليد عل��ى الرحلة
نفسها.

حصة فيديو لاعبين
هذا ،وقد خصص مدرب العنابي -اإس��باني
فالي��روا -أمس اأح��د حصة فيدي��و لاعبين
بالفندق ال��ذي تقيم فيه بعث��ة منتخبنا ،من
أج��ل تصحيح اأخطاء الت��ي ظهرت على أداء
الاعبين في المواجهات الودية اأخيرة أمام كل

العنابي يتدرب بالجزائر

من المنتخب اإسباني والتونسي والمقدوني،
على الرغم م��ن اأداء الجيد لاعبين ،إا أنهم
مطالب��ون برفع مس��توى التح��دي والصمود
أكث��ر ،خاصة وأن المجموع��ة الثانية وصفها
معظ��م الخبراء والفنيين ف��ي لعبة كرة اليد
بالمجموع��ة الحديدية ،بوج��ود كل من بطل
النس��خة الماضي��ة المنتخ��ب الفرنس��ي،
إضاف��ة لمنتخب��ات الدنم��ارك والس��ويد
وس��لوفينيا ومصر ،ومن المنتظ��ر أن يختتم
العنابي تحضيراته مس��اء اليوم على الصالة
الرياضي��ة بمدينة عين البنيان ،تحضيرً للقاء
المنتخ��ب الس��ويدي ،حيث س��يحاول مدرب
منتخبنا فالي��روا التركيز على الخطة وطريقة
اللعب المناس��بة لمواجهة السويد ،من أجل
تحقيق نتيج��ة إيجابية في أول ظهور للعنابي
في المونديال ،وإعط��اء الاعبين دافعً معنويً
وثقة أكبر فيما تبقى من مشوار البطولة ،كما
س��يكون مران اليوم فرصة للجهاز الفني من
أجل ااس��تقرار على التشكيل اأساسي الذي
س��يدخل به العنابي المب��اراة اأولى لتحقيق
أفضل انطاقة.
وكان��ت بعث��ة منتخبنا الوطن��ي قد وصلت
للجزائ��ر أمس اأول ،حيث ت��رأس بعثة العنابي
ع��ادل هال العنزي عضو مجل��س إدارة ااتحاد
والمش��رف عل��ى المنتخ��ب ،وع��ادل يعقوب
مدي��رً للفري��ق ،وعيس��ى محمد الم��ا إداريً،
واإس��باني فاليرو ريفيرا مديرً فني��ً ،وريكاردو
فرانكي مساعدً للمدرب ،وفيرجوب كوسوفاك
مدرب��ً للح��راس ،ومانوي��ل مونت��اي أخصائيً
لإحصائيات ،ومحمد ش��وقي وداني��ال بانيتو
أخصائيي عاج طبيعي ،بااضافة إلى  17اعبً
هم :أحمد مجدي وأمين بن نورالدين وعمر ذياب
وس��الم زهير وعمر خالد ومصطفى أمير وبوزو
سوبوتيك وبال ليبينيكا وعدي بن حسن وجمال
علي والشاذلي نبيل وأدس��ون باجريتش وخالد
باخض��ر ومحمد ماح وجوف��و داميجانوفيتش
ومحمد سعيد ومحمد هاني.

البعثة إلى منتجع المدرسة الفندقية
م��ن المنتظر أن تغادر بعث��ة العنابي
صباح اليوم إلى الفندق الرئيس��ي الذي
س��يقيم به منتخب الشباب طيلة أيام
البطولة ،حيث أكدت اللجنة المنظمة
لمونديال الي��د أن مقر إقامة المنتخب
القط��ري س��تكون بفندق المدرس��ة
الوطنية للفندقة ،وهو منتجع سياحي
كبير س��يقيم به  12منتخبً من أصل
 24دولة مش��اركة ف��ي البطولة ،وكان
العنابي قد أقام في اليومين الماضيين
بفندق (آز هوتيل) ذات خمس نجوم على
ش��اطئ البحر ،وقد أعجب وفد العنابي
كثيرً بالفندق واأجواء الموجودة فيه.
وعلى صعيد آخ��ر تصل صباح اليوم
معظ��م المنتخب��ات المش��اركة في
البطولة ،ليكتمل عقد الفرق المشاركة
بمونديال اليد في الجزائر.

«الكأس» الناقل الرسمي

حفل افتتاح مبسط للبطولة
أكدت اللجن��ة المنظمة لمونديال
الي��د تح��ت  21عام��ً بالجزائ��ر ،أنه
س��يكون هناك حفل افتتاح مبسط
للبطول��ة ،وبحض��ور العدي��د م��ن
المسؤولين الرياضيين والسياسيين
ف��ي البلد ،ومن ااتح��اد الدولي لكرة

اليد ،وعلى رأس��هم حسن مصطفى
رئيس ااتحاد الدولي لكرة اليد.
هذا وس��يكون حفل اافتتاح بقاعة
حرش��ة حس��ان الت��ي س��تحتضن
المب��اراة اافتتاحي��ة بي��ن الجزائ��ر
والمغرب عن المجموعة الرابعة بداية

من الساعة العاش��رة مساء بتوقيت
الدوحة.
هذا وستكون قنوات الدوري والكأس
الناقل الرس��مي للبطولة ،وس��تنقل
المباري��ات على قنواته��ا المختلفة،
باإضافة استوديوهات تحليلية.

عادل يعقوب :لن نستسلم

قال عادل يعقوب مدير منتخبنا الوطني لكرة اليد للش��باب إن
بعثة العنابي مرتاحة للغاية نظ��رً لأجواء الجيدة التي وجدها
الوف��د في الجزائر ،وخاصة ظروف اإقامة التي يمكن القول إنها
أكثر من رائعة ،وأضاف« :نعم كانت رحلة ش��اقة ومشوار طويل
من الدوحة إلى الجزائر اس��تغرق تقريبً  8ساعات ،ولكن الحمد
لله على كل شيء» .وقال عن المباراة الهامة التي تنتظر العنابي
يوم غد أمام المنتخب الس��ويدي في افتت��اح مباريات المجوعة
الثاني��ة إن قط��ر وقعت ف��ي مجموعة تضم  4م��دارس كروية
مختلف��ة عن بعضها ،وأضاف« :لكن هذا ايعني أننا س��ندخل
البطولة ونحن مستسلمون ،بل سنحاول تقديم أفضل مانملك،
ومحاولة الوصول للدور القادم أن العنابي يملك تشكيلة شابة
لديها الطموح والعزيم��ة ،على الرغم من أن القرعة أوقعتنا في
مجوعة حديدية».
وقال يعقوب« :أكيد أن أول يوم من مونديال الش��باب لكرة اليد
سيكشف لنا عن المستويات الحقيقية للمنتخبات المشاركة
في البطولة» .أما عن رأيه في المس��توى الع��ام لمنتخبنا بعد
خوض العدي��د م��ن المباريات الودي��ة في الدوح��ة كان آخرها
مواجهة المنتخب المقدوني ،قال« :أداء العنابي كان في تحسن
مستمر من مواجهة أخرى ،وخاصة أمام مقدونيا».
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سانشيز يلمح لرحيله عن أرسنال

سكواري ينفي وجود خاف
مع باولينيو

سانتياجو رويترز

قال المهاجم أليكسيس سانشيز إنه يريد اللعب في
دوري أبطال أوروبا لكرة القدم في الموس��م المقبل،
ليعطي أقوى إشارة على إمكانية الرحيل عن أرسنال.
وأبلغ سانش��يز الصحافيين بمس��قط رأسه في
تش��يلي ،على هامش مباراة ودي��ة« :أريد اللعب في
دوري اأبطال» .وأضاف« :لكن القرار ا يرجع لي وحدي
ويتعين علي انتظار أرسنال».
ويتبقى عام واحد في عقد سانش��يز مع أرس��نال
لكن مس��تقبله بات ف��ي مهب الريح ،منذ فش��ل
الفري��ق اإنجليزي في التأهل لدوري اأبطال أول مرة
منذ  20عامً.
وارتبط اسم مهاجم برشلونة السابق باانتقال إلى
باريس س��ان جيرمان الفرنسي أو بايرن ميونيخ بطل
ألمانيا ،ضمن أندية أخرى ،وستزيد هذه التصريحات
التكهنات برحيله عن لندن.

أليكسيس سانشيز

هونج كونج رويترز

نف��ى البرازيل��ي لوي��ز فيليبي
س��كواري ،مدرب قوانغتش��و
إيفرجران��د المناف��س بالدوري
الصين��ي الممتاز لكرة القدم،
وجود خ��اف مع مواطنه اعب
الوس��ط باوليني��و ،ف��ي ظل
استمرار وسائل إعام إسبانية
ف��ي ماحقة أخب��اره لمعرفة
مستقبله.
وفش��لت محاوات برش��لونة
الس��ابقة ف��ي التعاق��د م��ع
باوليني��و ( 28عامً) بعد ظهوره
بأداء قوي مع فريقه ومع منتخب
البرازيل.
وذك��رت صحيف��ة مون��دو
ديبورتيفو اإسبانية أن سكواري
اس��تبعد باولينيو م��ن مران في
وقت س��ابق هذا اأس��بوع لقلة
تركي��زه ف��ي خضم مح��اوات
برش��لونة لضمه ،لك��ن المدرب
المتوج بكأس العالم قال إن هذه
اأنباء عارية من الصحة.
وق��ال ،بع��د الف��وز  1-2عل��ى
ش��اندونغ لونينغ في الدوري يوم
الس��بت« :ت��درب
باولينيو طوال
اأسبوع ،وأنتم
شا هد تم
كي��ف
لع��ب المباراة
اليوم».
وأضاف« :شاهدت
التقري��ر ال��ذي يتحدث
ع��ن أنني ط��ردت باولينيو
م��ن الم��ران ..ف��ي الواق��ع

انتقال ليندولف ينقذ ناديه من اإفاس
فاستيراس (السويد) رويترز

عندما باع فاستيراس المنافس في دوري
الدرج��ة الثالثة الس��ويدي لكرة القدم
مدافعه فيكتور ليندولف ،الذي ش��ارك
في مبارات��ه اأولى مع فريق��ه الجديد
مانشس��تر يونايتد السبت ،إلى بنفيكا
في  ،2011تس��اءل كثير من مش��جعي
الفريق إن كان المبلغ المبدئي انتقاله،
والبالغ  100ألف يورو مناسبً أم ا.
لكن وجود بند ف��ي عقده مع بنفيكا،
وانتقاله في الشهر الماضي إلى يونايتد
مقابل  35ملي��ون يورو ،جلب الكثير من
اأموال للنادي السويدي الصغير.
وقال��ت كريس��تينا ليفن��ر ،رئيس��ة
فاستيراس لرويترز« :بالتأكيد هذا مبلغ

كبير يبعث على ااطمئن��ان ،اآن ليس
عل��ي القلق في الليلة الس��ابقة لدفع
الرواتب».
وج��اء الم��ال ف��ي الوقت المناس��ب
للنادي الس��ويدي ال��ذي كان قريبا من
إشهار إفاسه.
وبي��ع ليندول��ف إل��ى بنفي��كا منح
فاس��تيراس مبدئيً  100أل��ف يورو ثم
مبلغً آخر بنف��س القيمة عندما لعب
مبارات��ه الثالث��ة مع منتخب الس��ويد
تح��ت  21عام��ً ،ث��م دفع��ة أخرى
مماثل��ة عندما خ��اض مباراته
العاشرة مع الفريق اأول للنادي
البرتغال��ي .لك��ن القيم��ة
الحقيقي��ة لليندول��ف
تمثلت في ذلك البند

في عقده الذي يمنح فاس��تيراس
 20في المئة من مبلغ بيعه في
المستقبل ،ومع جذب المدافع
السويدي أنظار الفرق اأوروبية
الكبيرة سعى بنفيكا إعادة
التفاوض.

ليندولف

سكواري

اس��تبعدت باولينيو ،إضافة إلى
ه��و هانتش��او ،ولي تش��ويبنغ،
للحص��ول على راح��ة ،لكنهم
اكتفوا بذكر باولينيو» .وتابع «إذا
كانوا ا يعتب��رون باولينيو اعبً
محترف��ً ويظن��ون أنه س��يتبع
سلوكً سلبيً مع المباراة فهذه
قمة السذاجة» .وانضم باولينيو
إل��ى قوانغتش��و ف��ي 2015
قادمً م��ن توتنهام هوتس��بير،
وساعد ناديه في التتويج بدوري
أبطال آس��يا وبالدوري الصيني
الممتاز مرتي��ن .وبفضل تألقه
مع قوانغتش��و عاد لتش��كيلة
البرازيل وسجل ثاثية في الفوز
 1-4عل��ى أوروج��واي في مارس
الماضي .وقال تشو جياين رئيس
قوانغتش��و إنه لن يبيع الاعب
هذا الموسم.

الكأس الذهبية

الوايات المتحدة إلى ربع النهائي
لوس انجليس أ.ف.ب

بلغت الوايات المتحدة ربع نهائي مسابقة
ال��كأس الذهبي��ة  2017الخاصة بمنطقة
الكونكاكاف «أميركا الش��مالية والوسطى
والبح��ر الكاريبي» ،بفوزها عل��ى نيكاراجوا
 ،0-3وتصدرها المجموعة الثانية.
وس��جل للمنتخب اأميركي -الذي أضاع
ركلتي جزاء في المباراة -الاعبون جو كورونا
وكيلين رو ومات ميازغا.
وقال مدرب المنتخب اأميركي بروس أرينا:
«يمكن الق��ول أننا أضعنا بع��ض الفرص،
وصعبن��ا المهم��ة عل��ى أنفس��نا» ،علمً
أنه أج��رى  11تعديا ً على التش��كيلة التي

خاضت المباراة السابقة أمام المارتينيك.
أضاف «عل��ى رغم ذلك ،ف��ي نهاية اأمر،
أنا فخ��ور باعبي المنتخ��ب الذين واصلوا
القت��ال ،وأدركوا أنهم في حاج��ة إلى ثاثة
أهداف ف��ي المباراة « »...وهذا ما نجحوا في
تحقيقه».
وتقدمت الوايات المتح��دة في الدقيقة
 36بهدف لكورونا ،من تس��ديدة على حافة
المنطقة ،بعد ك��رة عرضية من أليخاندرو
بيدويا .وفي الدقيقة  ،56ضاعف المنتخب
اأميركي تقدمه عبر رو ،الذي أفاد من تمريرة
لبيدويا؛ ليسجل هدفه الدولي اأول.
وشهد الش��وط الثاني إضاعة المنتخب
اأميركي ركلتي جزاء ،اأولى لدوم دواير ،بعد

تعرضه إعاقة ف��ي منطقة الجزاء ،تصدى
لها ح��ارس نيكاراغوا خوس��تو لورنتي .أما
الثاني��ة ،فنفذها كورونا ،إثر لمس��ة يد من
اعب نيكاراج��وا دانيال كادينا ،إا أن لورنتي،
تصدى لها أيضً.
وأنهت نيكاراجوا المباراة بعش��رة اعبين،
بعد نيل اعبها لويس كوبتي ،بطاقة صفراء
ثاني��ة ف��ي الدقيق��ة  .85وأف��اد المنتخب
اأميرك��ي من التف��وق العددي ،ليس��جل
ميازغا ،الهدف الثالث لباده ،بعد ثاث دقائق.
وفازت بنما ،في منافس��ات الجولة اأخيرة
م��ن المجموع��ة الثانية فج��ر اأحد على
المارتيني��ك بنتيجة  3-صفر ،بأهداف لكل
من ميخائيل موريو « ،»44وأبدييل أرويو «،»60

من مباراة الوايات المتحدة ونيكاراجوا

وغابري��ال توري��س « .»67وضمن��ت الوايات
المتحدة وبنما ،تأهلهما إلى ربع النهائي عن
هذه المجموعة ،لتنضما إلى كوس��تاريكا

وكندا ،المتأهلتين م��ن المجموعة اأولى،
إضافة إلى هندوراس ،كأحد صاحبي أفضل
مركز ثالث.

بعد صدمة زميلهم نوري

اعبو أياكس يتدربون من جديد
أمستردام رويترز

محمد شقيق نوري يشكر الجماهير على مشاعرها

قال مارس��يل كايزر ،مدرب أياكس
امس��تردام المنافس ف��ي الدوري
الهولن��دي اأول لك��رة القدم ،إن
اعب��ي فريقه ع��ادوا م��ن جديد
لمزاول��ة نش��اطهم المعتاد بعد
صدمتهم النفسية الكبيرة عقب
س��قوط زميلهم عبد الحق نوري
مغش��يً عليه خال مب��اراة ودية،
وإعان النادي بع��د ذلك أن فرصة
اعب الوسط الشاب في التعافي
الكامل شبه معدومة.
وع��اد اعب��و الفري��ق الهولندي
للماعب للمرة اأولى منذ الحادث
بخ��وض مب��اراة ودي��ة خل��ف
أبواب مغلقة ف��ي مواجهة جنك
البلجيكي الس��بت ،بعد توقفهم
أسبوع كامل بعد الحادث وما تاه
من تطورات في حالة نوري.
ونق��ل التلفزي��ون الهولندي عن
المدرب كايزر قوله« :كان أسبوعً
مليئً بالعواطف والحزن والوقوف

جماهير أياكس تحتشد أمام منزل نوري

إل��ى جان��ب أس��رته» .وأض��اف
كايزر« :دخلن��ا ملعب التدريب يوم
الخميس ،لك��ن المدير طلب منا
التوقف والصعود لحضور اجتماع،
حيث تلقينا اأخبار السيئة».
وأردف كايزر« :أعتقد أن الاعبين
بدأوا في العودة إلى الوضع
المعت��اد رغم أن ذلك يس��تغرق
وقت��ً ..لكن اب��د لنا م��ن العودة

للعب بأي حال».
وكان أياك��س أعلن يوم الخميس
أن التل��ف الذي أص��اب دماغ نوري
«خطير ودائ��م» وأن فرصة الاعب
في الشفاء الكامل معدومة.
وس��قط الاعب البالغ عمره 20
عامً مغش��يً عليه خ��ال مباراة
ودية اس��تعدادً للموسم الجديد
ضد فيردر بريمن في النمس��ا يوم

اأحد الماضي عندما توقف قلبه
عن العمل.
واحت��اج الاع��ب الش��اب إل��ى
عناي��ة طبي��ة في الملع��ب قبل
نقل��ه بطائرة إلى المستش��فى،
لكن اياكس أكد أنه بالرغم من أن
قلبه يعمل بشكل طبيعي إا أنه
حدث تلف في بعض أجزاء المخ ما
تسبب في توقف بعض الوظائف.

ماعب عالمية
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الدموع تميز نهائي بطولة ويمبلدون

فيدرر ينفرد بالرقم القياسي
على حساب سيليتش
لندن أ ف ب

انف��رد السويس��ري روجيه في��درر بالرقم
القياس��ي لعدد ألقاب بطول��ة ويمبلدون
اإنجليزية -ثالث البط��وات اأربع الكبرى
في كرة المض��رب -بإحرازه لقب��ه الثامن
أمس ،على حساب الكرواتي مارين سيليتش.
وتفوق فيدرر  35(-عامً) المصنف ثالثً -في
النهائي على الكرواتي -المصنف س��ابعً-
 ،1 - 6 ،3 - 6و ،4 - 6ليصب��ح أكب��ر اع��ب
يحرز لق��ب البطولة المقام��ة على ماعب
عش��بية منذ ب��دء تطبيق نظ��ام ااحتراف
ع��ام  ،1968ومعززً رقمه القياس��ي في عدد
بطوات «الغراند س��ام» بلقب تاسع عشر.
وفي النهائي الحادي عش��ر ل��ه على ماعب
نادي عموم إنجلترا ،أحرز فيدرر لقبه اأول في
ويمبلدون منذ  ،2012وثاني لقب كبير له في
 ، 2017بعد بطولة أس��تراليا المفتوحة في
يناير .وطبع��ت المباراة دموع الاعبين ..فيدرر
بعد حسمه اللقب ،وس��يليتش  28(-عامً)
في اأج��زاء اأولى من المجموع��ة الثانية-
بعيد استدعائه المعالج الفيزيائي إثر تأخره
بنتيجة .3 - 0
وكان س��يليتش يخ��وض النهائ��ي الثاني
له ف��ي البطوات الكب��رى ،بعدما أحرز لقب
بطولة فاشينغ ميدوز اأميركية عام .2014
وب��دأت المب��اراة بندي��ة ،واعتم��د فيه��ا
سيليتش على قوة إرس��اله ،ومحاولة إنهاك
فيدرر بالكرات السريعة على جانبي الملعب.
إا أن نقط��ة التحول في المجموعة اأولى
كانت في الشوط الرابع ،اذ أتيحت لسيليتش
فرصة كس��ر إرس��ال في��درر ،وه��و متقدم

سيليتش يبكي بعد إصابته

بنتيجة  ،1 - 2لكنه لم يحسن استغالها.
ورد السويس��ري بكسر إرسال الكرواتي في
الش��وط التالي ،وتقدم  ،2 - 3وبعدها 2 - 4
على إرساله .وحسم السويسري المجموعة
ف��ي  36دقيق��ة ،بعدما تمكن في الش��وط
العاشر من كسر إرسال سيليتش ،بعد خطأ
مزدوج في النقطة اأخيرة.
أما في المجموعة الثانية ،فلم يواجه فيها
فيدرر منافس��ة تذكر ،إذ تق��دم منذ البداية
 - 3صفر ،بعدما كس��ر إرس��ال س��يليتش

في الش��وط الثاني ،وعاود الكرة في الشوط
الس��ادس ،لينهيها على إرساله في الشوط
السابع.
أما في المجموع��ة الثالثة ،فبقيت الندية
عل��ى حالها ،وحافظ كل اعب على إرس��اله
حتى الشوط السابع ،حينما تمكن فيدرر من
كسر إرسال سيليتش ،والحفاظ على تقدمه
حتى النهاية ،علمً أنه حسم المباراة ،ولقب
البطولة بإرس��ال س��احق ،أنهى به الشوط
العاشر.
فيدرر

فينغر يجدد رغبته في ااحتفاظ بجيرو
سيدني أ .ف .ب

جدد المدرب الفرنس��ي لنادي أرس��نال
اإنجليزي ،لكرة القدم أرس��ين فينغر،
رغبته في ااحتفاظ بمواطنه المهاجم
أوليفييه جيرو ،على رغم ضم مواطنه
أيض��ً ،المهاج��م الدولي ألكس��ندر
اكازيت.
وق��ال فينغ��ر« :لقد قل��ت دائمً إنني
أرغ��ب في بقاء جي��رو ،ول��م أغير رأيي
أبدً حول ه��ذا الموض��وع» .وذلك في
تصريحات تلت فوز أرس��نال ،على نادي

جيرو في مباراة ويسترن سيدني

مورينيو يمدحه لعدم «أنانيته»

لوكاكو يتألق في ظهوره
اأول مع يونايتد
لوس أنجلس رويترز

رغ��م أن روميلو لوكاكو اعب مانشس��تر
يونايتد ،الجديد لم يتمكن من هزِ الشباك
ف��ي مباراته اأول��ى ،مع فريق��ه المنافس
في ال��دوري اإنجليزي الممتاز لكرة القدم،
والتي انتهت السبت بالفوز  2-5على لوس
أنجلس جااكسي اأميركي ،فإن المهاجم
البلجيكي قدم أداءً متميزً طوال المباراة.
وعن اعبه الجديد القادم من ايفرتون ،قال
جوزيه مورينيو ،مدرب يونايتد ،للصحافيين
بع��د المب��اراة« :ه��و اع��ب يجي��د اأداء
الجماع��ي .وه��و غير أنان��ي وغير مهووس
بالتهديف».
وأضاف الم��درب البرتغال��ي المخضرم:
«ل��م يكن قلقً على نفس��ه ،بل كان قلقً
عل��ى أداء الفري��ق وتحس��ينه .وهذا كله
جيد».
وأوضح مورينيو ،أنه من الصعب مقارنة
لوكاكو بوين روني ،هدَاف يونايتدد التاريخي،
والذي عاد إلى ايفرتون ،ناديه السابق.

وقال مورينيو« :مقارنة روني بلوكاكو غير
ممكن��ة» ،مؤك��دً أن لوكاك��و « 24عامً»
س��يكون بمثاب��ة نقط��ة ارت��كاز لهجوم
فريقه».
وف��ي المب��اراة الت��ي أقيمت ف��ي لوس
أنجل��س ،أيض��ً من��ح موريني��و ،مدافعه
السويدي الجديد فيكتور ليندلوف ،فرصة
الظهور اأول مع الفريق في الشوط الثاني.
وسيطر يونايتد -الذي تلقى تشجيعً هائا ً
من الجمهور -سريعً على المباراة ،وتقدم
مبك��رً ،بينما َ
فض��ل الفري��ق المضيف
إراحة عدد من اعبيه اأساس��يين؛ بسبب
استمرار الموسم المحلي.
وحس��مت المباراة تقريبً ،بع��د أن أحرز
ماركوس راشفورد ،هدفين للفريق الضيف
في أول  20دقيقة ،قب��ل أن يضيف زماؤه؛
مروان فيايني وهنريخ مخيتاريان وانطوني
مارس��يال ،بقية اأهداف .وقلص أصحاب
اأرض الف��ارق ُقبَيل النهاية بهدفين ،حما
توقيع��ي جيوفاني دوس س��انتوس ،وديف
رومني.

حصار على لوكاكو في اللقاء

وسترن س��يدني واندررز اأسترالي «-3
 ،»1ف��ي مب��اراة ودي��ة تحضيرية قبل
انطاق الموسم الجديد .وسجل جيرو
الهدف اأول في هذه المباراة.
وشدد المدرب الفرنس��ي ،الذي يقود
أرسنال ،منذ العام  ،1996ومدد الموسم
الماض��ي عق��ده مع��ه لموس��مين
إضافيين ،إن��ه قادر عل��ى إيجاد مزيج
تكتيكي ،يتيح له اس��تخدام الاعبين
معً ف��ي خط الهجوم ،مش��يرً إلى أن
اكازيت ،س��يلعب حالي��ً خلف جيرو
بعض الشيء.

وكان جيرو « 30عامً» الذي سجل 12
هدفً في  29مب��اراة مع النادي اللندني
في الدوري اإنجليزي الممتاز الموس��م
الماض��ي ،قد أعل��ن قبل أي��ام أنه «ا
يعرف» ما إذا كان س��يبقى مع أرسنال
بعد ضم اكازيت.
وأعل��ن ن��ادي لي��ون الفرنس��ي ،في
الخامس م��ن يوليو الحال��ي ،أن اعبه
اكازي��ت « 26عام��ا» -ال��ذي دافع عن
ألوان��ه من��ذ الع��ام  2010-انتقل إلى
أرس��نال في صفقة ،قد تصل إلى 60
مليون يورو.

ميان يضم اأرجنتيني بيليا
روما أ.ف.ب
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اتحاد الماكمة
ّ
يدشن
والمصارعة
«تميم المجد»

واصل ميان اإيطالي نش��اطه في سوق
اانتقاات الصيفية ،بضمه اعب الوسط
اأرجنتين��ي ل��وكاس بيليا م��ن مواطنه
اتس��يو بعقد يمت��د ثاثة أع��وام ،وذلك
بحسب ما أعلن اأحد النادي اللومباردي.
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وذكر مي��ان في بيان��ه أن مفعول عقد
اأعوام الثاثة الذي يربطه بقائد اتس��يو
البالغ  30عامً ،بدأ في  30يونيو.
وداف��ع بيلي��ا عن أل��وان اتس��يو منذ
 ،2013بعد انضمام��ه إليه من إندرلخت
البلجيك��ي ،الذي كان التجرب��ة اأوروبية
اأولى لاعب اأرجنتيني

كأس ديفيز

عنابي التنس يبدأ
المشوار اليوم
الدوحة ^

يبدأ منتخب عناب��ي الرجال للتنس،
مشواره اليوم في بطولة كأس ديفيز
لمجموع��ة «آس��يا –أوقيانوس��يا»
الثالثة ،التي تستضيفها سريانكا،
عل��ى ماعبها الترابي��ة حتى اأحد
المقبل.
ويضم وف��د المنتخب القطري في
البطول��ة كا ً من اأخوين موس��ى
ومبارك شنان ،والاعب جبر المطوع،
وكابت��ن الفري��ق محم��د خنج��ي،
باإضاف��ة إلى م��درب عنابي الرجال
للتنس يونس العيناوي.
وتش��هد بطول��ة كأس ديفي��ز،
مش��اركة  9دول ،ه��ي قط��ر واأردن
وماليزي��ا وأوقيانوس��يا واإم��ارات
العربي��ة المتح��دة وس��وريا

يوسف الكاظم

الدوحة ^

يدش��ن اتحاد الماكم��ة والمصارعة،
عن��د الس��اعة  6:30من مس��اء اليوم
بصال��ة الماكمة في أس��باير ،جدارية
«تمي��م المج��د» ،وبه��ذه المناس��بة
يحاول ماك��م العناب��ي عبداللطيف
محمد صادق تحطيم الرقم القياس��ي
العالم��ي المس��جل ف��ي موس��وعة
جينيس في منافس��ة «تمرين الضغط
على إصبعين» ،ومن المنتظر أن يحضر
المناس��بة قيادات ااتحاد الذي يرأسه
يوسف الكاظم.

وتركمانس��تان ولبن��ان وس��ريانكا،
البلد المضيف.
ووفق��ً لقان��ون ااتح��اد الدول��ي
للتنس ،المش��رف على بطولة كأس
ديفيز -كب��رى بطوات العالم -فإنه
س��يتم إجراء قرعة؛ بهدف تقسيم
الدول المشاركة إلى مجموعتين «أ»،
و«ب» ،حيث س��يصعد اأول والثاني
من كل مجموع��ة ،ويلعبان بطريقة
المقص؛ لتحدي��د الفائز والوصيف،
اللذين سيتأهان إلى مجموعة آسيا
– أوقيانوسيا الثانية .2018
وكان وف��د عناب��ي التن��س ،ق��د
وصل منذ أس��بوع إل��ى العاصمة
الس��ريانكية كولومبو ،حيث خاض
معس��كرً إعداديً؛ من أجل الوصول
إل��ى الجاهزي��ة المطلوب��ة قبي��ل
الدخول في منافسات البطولة.
اعب التنس موسى شنان

عندما تنطق الكاميرا

مأساة في السنغال

 8قتلى في ملعب كرة
دكار أ.ف.ب

البريطاني روس في بطولة العالم للسباحة

قتل ثمانية أش��خاص على اأقل مس��اء
الس��بت ف��ي اس��تاد رياضي ف��ي دكار،
بس��بب تدافع حصل إثر انداع صدامات
في المباراة النهائية لبطولة الس��نغال
في كرة القدم.
وقال وزي��ر الرياض��ة ماتار ب��ا ،لوكالة
فرانس برس ،إن بين القتلى فتاة.
وجرح س��تون ش��خصً على اأقل في
التدافع ،ونقلوا إلى عدد من مستشفيات
العاصم��ة الس��نغالية ،حس��بما ذكر
وزير الرياضة الذي وع��د «باتخاذ إجراءات
صارم��ة حتى ا يتك��رر أي حدث من هذا
النوع في السنغال بعد اليوم».
وبقيت شاحنات لرجال اإطفاء وسيارات
إسعاف متمركزة حول الموقع حتى وقت
متأخر من ليل السبت اأحد.
وكان س��تاد ديمبا-دي��وب مكتظ��ً
بالمش��جعين الذي��ن ج��اؤوا لحض��ور
المباراة بين فريقين س��نغاليين «أواكام»
و»س��تاد مبور» في هذه المباراة النهائية
الت��ي كانت منتظرة ج��دً .وخال الوقت
اإضاف��ي ،وبينم��ا كان��ت النتيجة 1-2
لصال��ح س��تاد مب��ور ،ب��دأ مش��جعو
الفريق اآخر رش��ق مشجعي ستاد مبور

جماهير في الملعب بعد اأحداث

بالحجارة ،م��ا دفع الحضور إلى المغادرة
بسرعة.
واس��تخدمت الش��رطة الغاز المسيل
للدموع لتفريق المش��جعين الذين نزلوا
إلى أرض الملعب ،بينما انهار أحد جدران
ااس��تاد عندما كان المتفرجون يحاولون
الخ��روج من الملعب .وس��ادت حالة من

البارالمبية القطرية تعزّي
نظيرتها اإماراتية

هاميلتون يحقق فوزه الرابع تواليً
بجائزة بريطانيا الكبرى
سيلفرستون (المملكة المتحدة) أ.ف.ب

حقق سائق مرس��يدس البريطاني لويس
هاميلت��ون اأحد ف��وزه الراب��ع تواليً بين
جمهوره بإنهائه جائ��زة بريطانيا الكبرى،
المرحل��ة العاش��رة من بطول��ة العالم
لس��باقات الفورموا واح��د ،في الصدارة
أمام زميله الفنلندي فالتيري بوتاس.
وكان فري��ق في��راري الخاس��ر اأكب��ر
ف��ي الس��باق ال��ذي أقي��م عل��ى حلبة
سيلفرس��تون ،إذ تعرض��ت س��يارتا كل

جريدة يومية سياسية تصدر
عن دار العرب منذ 1972
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الدوحة ^

م��ن الفنلندي كيمي رايكون��ن واألماني
سيباس��تيان فيت��ل لثق��ب ف��ي اإطار
اأمامي في اللفتين اأخيرتين.
وتع��رض رايكونن لثق��ب اإطار وهو في
المركز الثان��ي ،ما أتاح لبوت��اس التقدم
والحلول مكان��ه .وتمكن س��ائق فيراري
من الخروج بأقل اأضرار باس��تبداله إطار
الس��يارة ،والعودة في المركز الثالث ،في
حين أن فيتل لم يكن محظوظً ،إذ تعرض
للثق��ب في اللف��ة اأخيرة .وح��ل فيتل
سابعً في هذا السباق.

مدير التحرير
جابر بن ناصر المري | jnmarri@AlArab.QA

قسم المحليات
هاتف | 44997351 :فاكس44997417 :

سكرتير التحرير
شريف عبدالغني | sabdelghany@AlArab.QA

local@AlArab.QA

رئيس القسم الرياضي
علي عيسى رشيد

| arasheed@AlArab.QA

قسم التحقيقات
هاتف | 44997421 :فاكس44997417 :
investigation@AlArab.QA
القسم ااقتصادي
هاتف | 44997344 :فاكس44997417 :
economics@AlArab.QA

الهلع سحق خالها عدد من اأشخاص.
وقال الش��يخ م��ادا ديوب الذي س��اعد
في إج��اء الضحايا م��ن الملعب ،وفقد
صديقً في الحادث «عندما انهار الجدار
( )...كان الن��اس يبك��ون ( )...وكنا نعرف
تمامً أن هن��اك أقرباء لنا فقدوا حياتهم،
أن الجدار سقط فوق أشخاص».

بعث��ت اللجنة البارالمبي��ة القطرية -عب��ر ااتحاد القطري
لرياضة ذوي ااحتياجات الخاص��ة -برقية تعزية إلى محمد
محم��د فاض��ل الهامل��ي -رئيس اتح��اد اإم��ارات لرياضة
المعاقي��ن عض��و اللجن��ة البارالمبي��ة الدولي��ة -في وفاة
عبدالله حس��ن راش��د حياي -اعب منتخب اإمارات ألعاب
القوى للمعاقين -الذي وافته المنية اأس��بوع الماضي أثناء
إجرائ��ه للتدريبات ،قبل انطاق بطول��ة العالم ألعاب القوى
ل��ذوي ااحتياجات الخاص��ة ،المقامة حالي��ً في العاصمة
البريطانية لندن.
وعبرت اللجن��ة البارالمبية القطرية في البرقية عن خالص
تعازيها ومواساتها للجنة اإماراتية وأسرة الراحل.

قسم الثقافة والفنون
هاتف | 44997364 :فاكس44997417 :
culture@AlArab.QA
القسم الرياضي
هاتف | 44997326 :فاكس44997413 :
sport@AlArab.QA
التوزيع وااشتراكات
هاتف44997319 - 44997312 - 44997384 :
فاكس44997410 :
distribution@AlArab.QA

التسويق واإعانات
جوال33671660 :
هاتف44997335 - 44669522 - 44678265 :
فاكس44677879 - 44678973 :
فتح خط قطر الدولي +974

للتواصل عبر الخطوط
الساخنة للصحيفة
ااعانات33561775 :
التوزيع33088671 :

t.aldabaa@AlArab.QA
advertising@AlArab.QA
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