السد يجهز الثاثي المصاب

رئـيــس مجــلـس اإدارة:

خضع اعبو السد علي أسد وبيدرو ميجويل ومرتضى
كنج��ي ،أمس إلى تدريبات تأهيلي��ة لتجهيزهم للقاء
الفري��ق أمام المرخي��ة في الجول��ة اافتتاحية لدوري
نجوم  ،QNBوذلك عقب غيابهم عن المباراة السابقة
أمام الدحيل في كأس السوبر القطري.
وكان الاعب��ون الثاث��ة ق��د تعرضوا إل��ى إصابات
مختلفة خال مش��اركتهم في التصفيات الختامية
المؤهلة لكأس العالم.
الدوحة  -ناصر رويس

رئـيــس الـتـحــريـــر:
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ااجتماع الفني للدوري اليوم

سحب قرعة كأس « »qslااثنين
الدوحة ^

ق ّررت مؤسس��ة دوري نجوم قطر سحب قرعة كأس
 qslال��ذي تتنافس فيه فرق دوري نج��وم  ،QNBيوم
ااثني��ن المقب��ل ،وس��تُوزّع الفرق المش��اركة إلى
مجموعتين ،وتلع��ب مباريات ال��كأس خال فترات

تو ّقف دوري نجوم  QNBلاستحقاقات الدولية.
وس��تنطلق البطولة يوم��ي  3و 4أكتوبر المقبل،
وت ُختتم يوم  19ديسمبر.
من جهة أخرى ،تعقد المؤسس��ة ااجتماع الفني
لف��رق الدوري الي��وم ،وت ُح ّدد من خال��ه ألوان الفرق
لكامل القسم اأول ،وتاوة ضوابط المنافسة.

مونديال  ..2018طرح التذاكر غدً
موسكو أ.ف.ب

أعل��ن ااتحاد الدول��ي لكرة الق��دم (الفيفا) ،أمس،
أن عملية بيع تذاكر مباريات مونديال روس��يا 2018
س��تبدأ اعتبارً من غد الخميس ،على أن تكون عبر
الموقع الرس��مي حصرً .وكشف القسم ااعامي
في «فيفا» أن «المش��جعين من أنحاء العالم كافة

ّ
سيتمكنون من حجز مقاعدهم مع بدء عملية بيع
التذاكر المخصصة للبطولة ،اعتبارً من الخميس
وحصرً عبر الموقع الرسمي ل� (فيفا)».
سمت عملية بيع التذاكر إلى مرحلتين ،بحيث
و ُق ّ
تنطلق اأولى في  14سبتمبر وتنتهي في  12أكتوبر
ّ
وستتمكن الجماهير خال هذه الفترة من
المقبل،
إرسال طلبات الحصول على التذاكر.

 3ميداليات
جديدة
لقطر في
الجمانزياد
العربي
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مناقشة الترتيبات اأمنية في الماعب
الدوحة ^

ترأس حم��د المناعي رئيس لجنة المس��ابقات
بااتح��اد أمس ااجتم��اع اأمني ال��ذي يناقش
الترتيبات اأمنية الخاص��ة بالمباريات ،واعتماد
خطة اإخاء أي س��بب عارض مث��ل الحريق أو
الشغب.
وحض��ر ااجتم��اع مس��ؤولي أم��ن الماعب
بوزارة الداخلية وممثلين لمؤسس��ة دوري نجوم

قطر واتحاد الك��رة وهم :علي حم��ود النعيمي
رئيس قس��م المس��ابقات ،وعبد الله الس��اعي
مدي��ر ادارة المس��ابقات ،وخالد الك��واري مدير
التسويق بااتحاد ،وحسن ربيعة الكواري ،وأحمد
العدساني مدير إدارة المسابقات بمؤسسة دوري
نجوم قطر.
وس��يتم خال اأي��ام المقبل��ة تطبيق خطة
اإخ��اء الوهمية الت��ي تم تجهيزه��ا من أجل
التدريب عليها.

الغموض يكتنف مصير حامد
الدوحة عاء الدين قريعة

يكتنف الغموض مصير حامد إسماعيل اعب فريق
الريان ،بعدما أصبح خارج حس��ابات المدرب مايكل
اودروب ،علمً بأنه يتدرب مع الرهيب منذ قرابة الشهر
بعد انتهاء إعارته لنادي الس��د .ولم يش��رك اودروب
إس��ماعيل في المباريات الودية ،وهي رس��الة كافية

تؤكد أن حامد لن يكون ضمن حس��ابات الرهيب في
الموسم الجديد .وكانت إدارة الريان طلبت من الاعب
الرحيل إلى ناد آخر على سبيل اإعارة لموسم واحد،
بعد أن وضع نفس��ه تحت تصرف النادي .وفي سياق
آخر واصل الرهيب تدريباته على ملعبه في أم اأفاعي
تحضيرً للقاء الخور الس��بت المقبل في افتتاحية
دوري نجوم .QNB

2
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اأسبوع اأول

تحديات كبيرة لفرق
دوري نجوم «»QNB
ستكون فرق دوري نجوم  QNBعلى موعد مع التحدي في دوري
الموسم الجديد  2018/ 2017والذي سينطلق مساء الجمعة المقبل،
وتحظى مواجهات الجولة اأولى بأهمية كبيرة من جميع الفرق ،والتي
يسعى كل منها إلى البداية القوية وتحقيق نتيجة إيجابية في ضربة
البداية ،وهو اأمر الذي سيكون له تأثير إيجابي ،ويعطي الفرق الفائزة
دفعة معنوية كبيرة في بقية الجوات.
الدوحة ^

وستش��هد الجولة اأولى لدوري
نج��وم QNBس��ت مواجه��ات
قوي��ة ،وس��تكون البداي��ة م��ن
خال مباراة الغراف��ة مع اأهلي،
والتي ستنطلق مس��اء الجمعة

المقب��ل المواف��ق  15س��بتمبر
الحالي ،باس��تاد ثاني بن جاس��م
بالغراف��ة ف��ي تمام السادس��ة
مساء ،ويعقبها في نفس الملعب
مب��اراة أم ص��ال والخريطي��ات،
والتي ستنطلق في تمام الثامنة
وعشر دقائق مساء ،أما المواجهة

من لقاء القسم الثاني للموسم الماضي بين العربي والسيلية

الثالثة للي��وم اأول لدوري نجوم
 QNBفس��تجمع بي��ن الدحيل
حامل اللقب -مع فريق قطر.وف��ي الي��وم التالي الس��بت 16
س��بتمبر ،س��تقام ث��اث مباريات،
فيلتقي المرخي��ة -الوافد الجديد-
مع السد في السادسة مساء باستاد
حمد الكبي��ر بالن��ادي العربي ،وفي
الثامنة وعش��ر دقائق تقام مباراتان،
حيث يلع��ب العربي مع الس��يلية
باس��تاد حمد الكبير ،ويواجه الخور
فريق الريان باستاد الخور.
انطاقة قوية
وس��يكون الهدف اأساسي الذي
تتطل��ع إليه جمي��ع الفرق من خال
مباريات الجولة اأولى هو اانطاقة
القوي��ة ،خاصة أن البداي��ة القوية
تمن��ح صاحبه��ا دفع��ة كبيرة في
بقية المش��وار ،وبهذه الحس��ابات
س��يحاول الغرافة واأهلي حس��م
مباراتهما معً بالفوز ،فالغرافة يريد
أن يبدأ الموسم بفوز يؤكد به رغبته
في دخول دائرة المنافسة مبكرً ،في
الوقت الذي سيحاول فيه اأهلي أن
يؤكد أنه س��يكون بعيدً عن صراع
المراكز المتأخرة ،وهو ما س��يجعل
ه��ذه المب��اراة ترفع ش��عار (للفوز
فقط) من جانب الفريقين.
ونفس اأمر بالنس��بة للمواجهة
الثانية ،والتي س��تجمع بين فريقي
أم ص��ال والخريطيات ،حيث يحاول

من لقاء في الموسم الماضي بين أم صال والخريطيات

الفريق��ان تحقيق نتيج��ة إيجابية
في المب��اراة اأولى لكل منهما ،فأم
صال -صاحب المركز السادس في
دوري الموسم الماضي -يبحث عن
انطاقة قوية حتى يزيد من حظوظه
في المنافس��ة على المربع الذهبي،
وه��و نف��س اله��دف ال��ذي يتمنى
الخريطيات تحقيقه بعد إنهاء دوري
الموسم الماضي بالمركز السابع.
ويخط��ط الدحي��ل بط��ل الدوري
ف��ي مواس��م ،2014 ،2012 ،2011
 2017 ،2015أن تكون ضربة البداية
ناجحة بالنس��بة له حتى يبدأ رحلة
البحث عن اللقب الس��ادس بنجاح،
وس��يكون الدحيل عل��ى موعد مع
مواجه��ة قوية وصعب��ة أمام فريق
قطر العائد إل��ى دوري نجوم QNB
بعد موسم في دوري الدرجة الثانية،
وسيحاول فريق قطر أن يبتعد مبكرً
عن دائ��رة الهزائم ،وأن يحقق نتيجة
إيجابية في ظهوره اأول بعد العودة،

على الرغم من صعوبة مهمته أنه
سياقي الدحيل حامل اللقب.
استعادة الدرع
أم��ا الس��د وصي��ف دوري 2017
فس��يكون على موعد مع مواجهة
غامضة أم��ام المرخية الصاعد من
الدرجة الثانية ،وس��يحاول السد أن
تكون انطاقته قوية حتى يعلن عن
رغبته في استعادة الدرع من الجولة
اأولى ،حيث فاز الس��د باللقب في
آخر مرة موس��م  ،2013أما المرخية
فسيلعب بحثً عن المفاجأة اأولى
وتحقي��ق نتيجة إيجابي��ة يؤكد من
خالها عن نيته ف��ي تثبيت أقدامه
بالدوري.
وم��ن المباريات التي س��تحظى
بأهمية كبي��رة في الجول��ة اأولى
لدوري نج��وم QNBالمواجهة التي
س��تجمع بي��ن العربي والس��يلية،
حيث يتطل��ع كل منهم��ا للبداية

القوي��ة وتحقي��ق اانتص��ار اأول،
فالعربي يس��عى إلى إيجاد مكان له
بالمراكز المتقدم��ة ،ولعب دور بارز
في دوري الموسم الجديد ،والسيلية
سيحاول اابتعاد عن صراع المراكز
المتأخرة واحت��ال مركز بالمنطقة
اآمنة ،لذلك فإن كل فريق سيلعب
من أجل الفوز وحصد النقاط الثاث.
ويتمن��ى الخور اابتع��اد عن دائرة
المعان��اة الت��ي يعيش��ها س��نويً
بوج��وده في قائمة الف��رق المهددة
بالهب��وط ،وس��يحاول تحقي��ق
انتص��اره اأول على حس��اب الريان
في مواجهة صعبة على الفريقين،
في ظ��ل الرغبة الكبي��رة من جانب
الريان اس��تعادة اللقب الذي فقده
في الموس��م الماض��ي لمصلحة
الدحيل ،وس��تنضم مب��اراة الخور
والريان إلى المباريات الخمس اأخرى
للجول��ة اأولى والتي ترفع ش��عار:
«للفوز فقط».

اأجهزة الفنية للدوري بين ااستقرار والتغيير

فرنانديز

الدوحة ^

يؤشر تقليص عدد فرق دوري نجوم
 QNBمن  14إلى  12هذا الموسم
إلى منافس��ة قوية ومحتدمة بين
جميع الفرق التي ستس��عى بكل
ق��وة من أج��ل تحقي��ق أهدافها
المتنوع��ة ،م��ا بين الف��رق التي
تتطل��ع للمنافس��ة عل��ى لقب
الدوري أو التي ستس��عى من أجل
البقاء في الدوري .هذه المنافسة
المش��روعة بالتأكيد ستكون لها
أدواته��ا ،والتي تتمثل في الاعبين
والمدربين والذين سيكون بينهم
تنافس كبير وقوي.
وبتناولنا لموقف اأجهزة الفنية
ف��ي الف��رق س��نجد أن اأندي��ة
تباينت ف��ي موقفها من مدربيها،
فبعضه��ا فض��ل ااس��تقرار
واس��تمرار المدربين الذين قادوها
الموس��م الماض��ي ،والبع��ض
اآخ��ر فضل التغيي��ر ،وبالتحديد
فنص��ف اأندية فضل��ت اإبقاء
على مدربيها والنصف اآخر اختار
التبديل.

جمال بلماضي

جيزوالدو فيريرا

قيس اليعقوبي

مايكل اودروب

بانيد

وباس��تعراض أس��ماء المدربين
لأندي��ة س��نجد أن الدحيل الذي
تغي��ر مس��ماه إلى ذل��ك نتيجة
لدمج نادي الجيش مع نادي لخويا،
فض��ل اإبقاء عل��ى مدربه جمال
بلماض��ي الذي حقق معه العديد
من اإنج��ازات؛ آخرها الفوز بلقب
ال��دوري .ونف��س اأمر بالنس��بة
للس��د الفائز بكأس اأمير وكأس
قط��ر الموس��م الماض��ي نجده
قد فضل ااس��تقرار باإبقاء على
المدرب جوزفالدو فيريرا ،واستهل
الس��د الموس��م الجديد بالفوز
بكأس الشيخ جاس��م "السوبر".
وكان ااس��تقرار الفن��ي أيضً هو
عن��وان الوضع ف��ي ن��ادي الريان
باس��تمرار الم��درب الدنمارك��ي
مايكل اودروب ،فرغ��م أن الفريق
لم يحقق إنجازً الموسم الماضي
وأخف��ق في المحافظة على لقبه
كبط��ل لل��دوري ف��ي الموس��م
قب��ل الماض��ي ،إا أن الفريق قدم
مس��تويات مقنعة كانت س��ببً
أساسيً في اإبقاء على المدرب.
وم��ن اأندية الت��ي فضلت خيار

ااس��تقرار الفني أم ص��ال الذي
ج��دد الثق��ة في مدرب��ه المصري
محم��ود جاب��ر ،والذي ق��اد الفريق
الموس��م الماض��ي بنج��اح ت��ام
بعد توليه المهم��ة خلفً للتركي
بولن��ت ،وحق��ق مع��ه انتصارات
مقنعة جعلت الفريق يحتل المركز
السادس في الترتيب العام.
ولم يكن السيلية استثناء ،حيث
أمنت اإدارة على اس��تمرار سامي
الطرابلس��ي ال��ذي يعتب��ر عميد
المدربي��ن في دوري نج��وم ،QNB
فهو اأقدم بينهم ،ورغم أن الفريق
احتل المركز الثامن في الموس��م
الماض��ي إا أن العمل الكبير الذي
يقوم به المدرب سامي الطرابلسي
كان مقنعً لإدارة التي تمس��كت
باستمراره.
الخريطي��ات من جانب��ه ،فضل
ااس��تقرار على المدرب التونسي
أحمد العجاني الذي نجح بشكل
كبي��ر في الموس��م الماضي وقاد
الفريق إلى المركز الس��ابع لينهي
الدوري ب�  34نقطة ،محققً إنجازً
كبيرً كان دافعً لإدارة للتجديد له

للموسم الجديد.
أما اأندية الت��ي فضلت التغيير
فيأتي في مقدمته��ا الغرافة الذي
تول��ى تدريب��ه الموس��م الماضي
بي��درو كايش��ينيا ث��م الحبي��ب
الص��ادق ،وفضل��ت اإدارة التغيير
فاتجهت إلى المدرس��ة الفرنسية
واخت��ارت مدرب��ً خبي��رً بال��دوري
القطري وهو الفرنسي جان فرنانديز
المدرب السابق للخور.
أم��ا اأهل��ي فابت��دأ الموس��م
الماض��ي م��ع الم��درب ل��وكا
بوناس��يتش والذي ق��اد الفريق في
بع��ض المباريات ،ف��ي البداية لم
يحقق فيه��ا النتائج المرجوة فتم
فس��خ التعاقد بالتراضي ،وأوكلت
اأمر للمدرب الوطني يوس��ف آدم
ال��ذي أكمل المس��يرة حتى نهاية
الموس��م الذي اختتم��ه بالتواجد
ف��ي المرك��ز العاش��ر برصيد 27
نقط��ة ،واتجه��ت إدارة النادي هذا
الموس��م إلى التغيي��ر فتعاقدت
م��ع اإس��باني خ��وان كاب��اروس
ليق��ود الفريق لموس��مين ،ويعتبر
كاباروس م��ن المدربي��ن أصحاب

الس��يرة الذاتي��ة الممي��زة ،حيث
درب عدة فرق في الليجا اإس��باني
أبرزها :ديبورتيفو اكورونيا وفياريال
وإش��بيلية وليفانتي وأتليتك بلباو
وريال مايوركا وغرناطة وأوساسونا.
أما العرب��ي عانى كثيرً من تغيير
المدربي��ن في الموس��م الماضي،
حيث ب��دأ مع اأورغويان��ي جيراردو
بيلوس��و ،ث��م تولى المس��ؤولية
مدرب فريق الش��باب كمال أخلف،
ثم البرازيلي أديس��ون أجوير المدير
الفن��ي لقط��اع الفئات الس��نية
بالن��ادي ،ث��م مواطن��ه أوزفال��دو
أوليفيرا.
وفي هذا الموس��م تعاقد النادي
مع التونس��ي قيس اليعقوبي الذي
درب الوك��رة الموس��م الماض��ي،
وتراه��ن إدارة النادي عل��ى تحقيق
المدرب لنتائج أفض��ل مع الفريق
الذي يتطلع إل��ى العودة لمنصات
التتويج.
الخور من جانبه ،واصل في نهجه
بالتعاقد مع المدربين الفرنسيين،
فبعد انته��اء عقد ج��ان فرنانديز،
اتجه إلى م��درب آخر صاحب خبرة

كبيرة في الدوري القطري وهو لوران
بانيد الم��درب اأس��بق أم صال
والخريطي��ات ،فتعاقد معه لقيادة
الفريق ف��ي دوري نجوم  QNBهذا
الموسم.
الفريق��ان الصاع��دان ل��دوري
نجوم  QNBن��ادي قطر والمرخية،
تحدوهما آمال عريضة في الموسم
الجدي��د ،وكاهما قام باجراء تغيير
عل��ى قي��ادة الجهاز الفن��ي .فقام
نادي قط��ر بالتعاقد مع اأرجنتيني
جابري��ل كالديرون والذي س��بق له
تدريب ع��دد كبير م��ن اأندية في
منطقة الخليج ب��دا ً عن المدرب
عبد الله مبارك الذي صعد بالفريق
إلى دوري نجوم  .QNBوفي الجانب
اآخر فضل المرخية التغيير أيضً،
فبع��د تأهل��ه إل��ى دوري النج��وم
بقيادة الهولندي سيلفيو ديلبيرتو
تعاق��د النادي مع المدرب يوس��ف
آدم لقيادته في الموس��م الجديد،
مراهنً عل��ى الخبرات الكبيرة التي
امتلكها آدم نتيجة عمله مع أكثر
من نادي في الدوري خال المواسم
الماضية.

متابعات
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حسين الخواجة لـ «^»:

الريان لن ينافس على لقب الدوري
أعلن حسين الخواجة -حارس العنابي السابق ،والمحلل الرياضي -توقعاته للموسم الجديد
عبر «^» ،خاصة بعد تقليص عدد أندية دوري نجوم « »QNBمن  14فريق ًا إلى  12فريق ًا في
موسم  .2018 - 2017ويرى الخواجة أن الموسم الجديد سيكون مختلف ًا عن المواسم السابقة،
خاصة أن عدد  12فريق ًا مناسب جد ًا لعدد الاعبين في الدوري ،على حد تعبيره.

الدوحة أمير فتحي

أك��د الخواج��ة أن تعاق��دات اأندية من
الاعبين س��يكون لها تأثي��ر واضح على
مس��توى الدوري ،بعد عودة قطر للواجهة
بقوة.
الخواجة أخرج الريان م��ن دائرة توقعات
المنافس��ة عل��ى لق��ب ال��دوري له��ذا
الموسم ،وألقى عامة اس��تفهام كبيرة
على تسجيات العربي.
÷ كيف ترى الموسم الجديد؟

 الموسم الجديد سيكون مختلفً منجميع النواحي ،وذلك بعد ااجتهاد الكبير
لمعظ��م اأندية خ��ال فت��رة اانتقاات
الصيفية ..لقد شاهدنا بعض اأندية التي
تعلمت الدرس من أخطائها في المواسم
الماضي��ة ،وجلبت اعبين على مس��توى
أفضل.

م��ن اإصاب��ات ،ولم
يتعل��م العربي من
أخطائه.
تـــرى
÷ وكيـــف
المحترفيـــن الجـــدد
الذين انضمـــوا لدوري
نجوم «»QNB؟

÷ وماذا عن الريان؟

 الري��ان خ��ارجالتوقعات.

ا يوجد غير السد
يستطيع المنافسة
على لقب دوري أبطال

آسيا
بالعك��س،
 حت��ى اآن ،بع��ضالتقلي��ص س��يكون له
المحترفي��ن أقل بكثير من
أث��ر إيجابي على مس��توى
مس��توى الدوري ،ولن يخدموا
المنافس��ة في الدوري ،وأعتقد
دورينا.
أن عدد  12فريقً مناسب جدً لدورينا،
نظرا لقلة عدد الاعبين المميزين في
÷ من الفرق التي ستنحصر بينها المنافسة
الدوري ،وس��يكون لتقليص اأندية أثر
على لقب دوري نجوم « »QNBلموسم  2017كبير على إعداد المنتخب ،وظهور اعبين
 2018؟جدد ،يخدمون العنابي في المستقبل.
 بع��د دم��ج الجيش ولخوي��ا في فريق÷ وماذا عن دوري تحت  23سنة؟
الدحيل ،أعتقد أن المنافسة لن تخرج عن
 دوري تحت  23س��نة أفضل بكثير منفرق الدحيل والسد والغرافة.

العربي ا يتعلم من أخطائه ..والنتائج
هي التي تجذب الجماهير
دوري الرديف ،خاصة م��ن ناحية التطوير،
حي��ث إن ه��ذا ال��دوري س��يبرز الاعبين
الصغ��ار ،وكل هذا س��ينصب بالمنفعة
على المنتخبات الوطني��ة ،فدوري الرديف
كان يضم اعبين كبار الس��ن ،يشاركون
على حساب المواهب الصغيرة عمريً.
÷ وماذا عن المنافســـة علـــى الهبوط ،هل
ستشهد مفاجآت في الموسم الجديد؟

 في الس��نوات اأخي��رة ،هبطت أنديةلها اسم كبير في الدوري ،وأصبح الهبوط
في دورينا غير مقتصر على أندية بعينها،
والخط��ورة موج��ودة عل��ى كل الفرق ،وا
يوجد فريق بعينه مرشح للهبوط.

 12فريق ًا عدد مناسب لدورينا

دوري تحت  23سنة أفضل من الرديف

حمرون :نسعى إلى مزيد من األقاب

مستوى بعض المحترفين أقل بكثير من مستوى الدوري

÷ هـــل تقليص عدد
اأندية ســـيؤثر ســـلبً
على مستوى الدوري؟

÷ وكيف ترى تعاقدات اأندية؟

 م��ن وجهة نظري ،اأندية التي قامتبعمل كبير في س��وق اانتق��اات ،هي:
اأهلي ،وقطر ،والدحي��ل ،والغرافة ،لقد
استطاعوا تحسين أوضاعهم ،من خال
التعاق��د م��ع اعبين في مراك��ز كانت
فارغة في المواس��م الماضي��ة ،ولكن،
يبق��ى العربي عامة اس��تفهام كبيرة،
حيث تعاقد م��ع اعبين تاريخهم طويل

حسين الخواجة

÷ هل ســـنرى في الموســـم الجديـــد أحد
أندية دوري نجوم « »QNBمنافسً قويً في

دوري أبطال آسيا؟

 الس��د فقط هو الق��ادر على الوصولبعيدً في دوري أبطال آس��يا ،فهو الوحيد
الذي يمتلك خبرة المنافسة على اللقب.
÷ وما هو الســـبب في عدم منافسة بعض
الفرق على لقب البطولة اآسيوية؟

 الس��بب يرج��ع لضع��ف مس��توىالاعبي��ن المواطني��ن ،بجان��ب الضعف
الواض��ح في مس��توى المحترفين ،الذين
تتعاقد معهم اأندية.
÷ ومـــاذا عن الجماهير ،هـــل تتوقع أن يتغير
الحضور الجماهيري في الموسم الجديد؟

 الحض��ور الجماهيري يتوقف حس��بنتائ��ج الف��رق الجماهيري��ة ف��ي بطولة
الدوري ،فالنتائج هي التي تجلب الجماهير
للمدرجات.

بلماضي مدرب الدحيل:

عال
نتطلع للفوز بالبطوات وسنعمل بتركيز
ٍ
الدوحة ^

حمرون يوغرطة

الدوحة ^

ّ
استهل فريق السد الموسم الجديد مت َوجً بكأس
الشيخ جاسم (السوبر) .ويتطلع النادي إلى المزيد
من األقاب والبطوات في الموسم الجديد ،وهذا
ما أكده اعبو الفريق لموقع مؤسسة دوري نجوم
قط��ر خ��ال حضورهم الي��وم اإعامي للس��د،
ومن بينه��م النج��م الجزائري يوغرط��ة حمرون
اعب الفريق وأحد النجوم البارزين في الموس��م
الماضي.
وقال حم��رون« :نتطلع إلى المزي��د من األقاب
والبطوات في الموس��م الجديد .وبع��د بدايتنا
بالحص��ول على كأس الش��يخ جاس��م ،نهدف
إلى المنافس��ة في دوي نجوم  QNBمن البداية،
ونس��عى إلى المنافس��ة في جمي��ع البطوات
اأخرى ،ومنها دوري أبطال آس��يا ،حيث سيشارك
الزعيم في هذه البطولة ،مش��يرً إلى أن الموسم
الجديد فيه تحديات كثيرة ،ولكن السد قادر على
تجاوز كل هذه الصعوبات والتحديات».
وش ّدد الاعب على أن السد يهدف في الموسم
الجديد إلى الفوز بدرع دوري نجوم  ،QNBوالمهمة
لن تكون سهلة في ظل المنافسة المتوقعة من
الفرق اأخ��رى .وقال« :علينا أن نبذل أقصى ما في
جهدنا ،وس��نخوض كل المباريات من أجل الفوز
وحصد النقاط الثاث ،حيث إن الدوري يحتاج إلى

النفس الطويل ،ويعتمد على تجميع أكبر عدد من
النقاط ،ونحن س��نواصل مشوارنا بنجاح بعد ما
حققناه في الموسم الماضي».
وأض��اف يوغرطة حم��رون« :الفريق يضم عددً
كبيرً من النج��وم أصحاب اإمكاني��ات العالية
في كل المراكز ،ومنهم بالطبع النجم تش��افي،
وبغداد بونجاح ،وحس��ن الهيدوس ،وعلي أس��د،
وغيرهم من اعبي الفري��ق .كما أن هناك اعبين
ش��باب على مس��توى عا ٍل وكبير ،وس��يق ّدمون
اإضافة للزعيم».
وحول زمائه الجدد بالفريق والذين جرى التعاقد
معهم -وأبرزهم ياس��ر أبوبك��ر ،وخوخي بوعام-
قال« :ا شك أن كل الاعبين الجدد إضافة مهمة
للسد في الموس��م الجديد الذي سيكون طويا ً
وشاقً ،وسيشهد مش��اركة خارجية لنا في دوري
أبطال آسيا .ومن ثم ،فنحن نحتاج إلى كل اعب،
والنجوم الجدد اعبون كان��وا مميزين للغاية في
أنديتهم الس��ابقة ،وأتوقع لهم استمرار النجاح
معنا ،وأتمنى لهم التوفيق مع الفريق».
وأع��رب الاعب ع��ن س��عادته بالبداية الجيدة
للفريق بعد الفوز ببطولة كأس الش��يخ جاس��م
عل��ى حس��اب الدحيل .وق��ال« :سنس��عى إلى
اأفضل ف��ي المرحلة القادم��ة ،ونحن متفائلون
بأنن��ا سنس��ير إلى اأفض��ل ،وأتمن��ى أن نحقق
تطلعات كل السدّاوية».

ّ
أكد المدرب جمال بلماضي أن أهداف
الفري��ق وطموحات��ه ل��م تتغير ،رغم
تغيير اس��م الفريق م��ن (لخويا) إلى
(الدحيل) ،وأن الطموح اأبرز لهم في
الجهاز الفني هو الفوز بكل البطوات
دائمً ،وهو ما يجعلهم يعملون بتركيز
عا ٍل مع الاعبين.
وقال جمال في حديث نشره الموقع
الرس��مي للن��ادي :هن��اك تفاصيل
صغيرة تغي��رت داخل الن��ادي ،ولكن
أهدافنا ل��م تتغي��ر ،فالجميع يعمل
من أجل أن يواصل النادي مسيرته في
تحقيق البطوات وفرض اس��مه على
الساحة المحلية والقارية.
وعن خس��ارة الفريق أمام السد في
بطولة كأس الش��يخ جاس��م (كأس
الس��وبر) قال :هذه الخسارة لم تؤثر
علين��ا أب��دً ،وتجاوزناه��ا ،واآن نفكر
ف��ي تحقيق بداي��ة جيدة ف��ي دوري
نجوم  .QNBوأضاف بلماضي :علينا
أن نق��وم بتجهي��ز اعبين��ا بالصورة
المثالي��ة ،خاصة وأن هن��اك اعبين
ج��ددً انضم��وا إلينا هذا الموس��م،
يحتاجون للوقت لتحقيق اانس��جام
المثالي مع الاعبين القدامى.
وتاب��ع الم��درب :نعل��م تمام��ً أن
ه��ذا اأمر يحت��اج إلى وق��ت ،ولكننا
في الجه��از الفني نق��وم بعمل كل
المطل��وب من��ا ،حتى تس��ير اأمور

جمال بلماضي

بساس��ة ،وينس��جموا س��ريعً مع
زمائهم ،ويؤدوا بالص��ورة المطلوبة
بعد أن يفهموا استراتيجيتنا الفنية..
إقحامه��م في ع��دد م��ن المباريات
وف��ي الموس��م الماض��ي ظهر عدد
كبير منه��م ،مثل حازم وعبد الرحمن

فهمي وفه��د ،وكذلك ظه��ر المعز
علي ،الذي اس��تطاع أن يف��وز بجائزة
أفضل اعب ش��اب ،واآن انضم إلينا
عبد الله عبد الس��ام ،وبسام هشام،
وبالتأكيد سيكون لهم مكان واضح
في المباريات.

غدً أول اجتماع
لـ «أوضاع الاعبين»

تواصل استخراج
بطاقات الاعبين

الدوحة ^

الدوحة ^

تعق��د لجنة أوض��اع الاعبين في اتح��اد الكرة،
برئاسة أحمد عبدالعزيز البوعين ،غدً ،أول اجتماع
لها ،وستُناقش من خاله شكاوى بعض الاعبين
حول مستحقّاتهم المالية على اأندية.

تواصل لجنة ش��ؤون اأندي��ة والاعبين ف��ي اتحاد
الكرة عملها لانتهاء من تس��جيل القوائم الجديدة
لأندية ،واس��تخراج البطاقات لاعبي��ن المواطنين
والمحترفين .يُذكر أن  30سبتمبر الحالي هو آخر يوم
لتس��جيل المحترفين ،وما زال هناك عدد من اأندية
لم تصل ااستغناءات الخاصة بمحترفيها حتى اآن.
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بعد ذهبية برشم وبرونزية هارون في مونديال لندن

استقبال بالورود أبطال
القوى القطرية بالدوحة
الدوحة مجتبى عبدالرحمن
تصوير يوسف فكري

وسط حضور كبير من الرياضيين
ضاقت ب��ه صالة الوصول بمطار
حمد الدول��ي ،اس��تقبل ااتحاد
القطري ألعاب القوى أمس ،أبطال
ألعاب الق��وى القطرية المتوجين
باأوس��مة العالمية في الموسم
الرياض��ي  ،2017بقيادة اأولمبي
والعالمي وأيقون��ة الوثب العالي
معتز برش��م ،حامل ذهبية الوثب
العالي في موندي��ال لندن اأخير،
والعداء الموهوب الواعد عبد اإله
هارون المتوج ببرونزية سباق 400
م في لن��دن ،وعبد الرحمن صامبا
المت��وج بذهبية ملتقى زغرب في
س��باق  400م حواجز ،وأحمد بدير
الذي ش��ارك في بطول��ة العالم
لمسابقة رمي الرمح.
وش��هدت صال��ة الوص��ول
اس��تقباا ً كبيرً بحض��ور أندية
الريان والسد والخور وقطر ،الذين
رحب��وا بأبنائهم اأبطال العائدين
م��ن الموندي��ال ،فيم��ا حض��ر
مسؤولو الشركة الراعية للبطل
القط��ري «ريدبل» وقدموا بدورهم

باقة ورد للبط��ل القطري ،بجانب
احتف��اء خ��اص باأبط��ال هارون
وصامبا.
الساعي يقلد برشم الورود
وقدم يوس��ف الساعي الرئيس
اأس��بق لاتحاد القطري ألعاب
الق��وى وأحد مؤسس��ي ااتحاد
القطري ألعاب الق��وى ،باقة ورد
لبط��ل العال��م وأيقون��ة الوثب
العالي معتز برشم بعد أن قدمه
ااتح��اد القطري ألع��اب القوى
ليك��ون على رأس المس��تقبلين
لأبط��ال ،في الوقت الذي احتفت
فيه اأندية باأبطال في مش��هد
رائع احتفاا ً بإنجازهم الكبير.
وق��ال معت��ز برش��م المت��وج
بالذهبي��ة العالمية ف��ي ألعاب
الق��وى ،إن��ه فخ��ور بم��ا حققه
لب��اده وأن الفض��ل ف��ي إنجازه
الذهبي يع��ود للمس��ؤولين عن
الرياض��ة القطري��ة مقدمً كل
الش��كر والتقدير لكل من دعمه
في الموس��م وسانده ،مؤكدً في
الوقت نفس��ه أنه سيظل يفتخر
دومً بالعط��اء والتطوير والدفاع
عن سمعة ألعاب القوى القطرية.

عبد اإله هارون :أتطلع
للمعدن النفيس
واأرقام الجديدة

وأك��د معت��ز أن المنافس��ة لم
تكن س��هلة ،ولكنه كان يركز على
الميدالي��ة الذهبية وق��د أعد لها
بتركيز عال من قبل مدربه استانلي.
وأضاف برشم أن العمل الكبير
ال��ذي قام ب��ه مس��ؤولو ااتحاد
س��هل عليه مهمته ،مشيرً إلى
خليفة عبد المل��ك ،وأضاف أنه
قص��د أن يقدم الش��كر لخليفة
عبد الملك الذي ظل معهم دومً
كأبطال في ألعاب القوى.
المزيد من اإنجازات
وق��ال معتز برش��م إنه يتطلع
لحص��د المزيد م��ن الميداليات
واألق��اب في الموس��م المقبل،
حيث إنه سيخلد للراحة اآن على
أن يبدأ إعداده للموس��م المقبل
ف��ي يناي��ر ،مضيفً أن��ه ا يفكر
ف��ي الوق��ت الحالي ف��ي اأرقام
وتحطيم الرقم القياسي ،ولكنه
يعتبره مرحل��ة من مراحل تطوره
سيفكر فيها احقً.
وقدم معتز شكره أسرة ألعاب
القوى القطرية على ااس��تقبال،
وأس��رة نادي الريان وبقية اأندية
القطرية.

يوسف الساعي يقلد معتز باقة ورد

استقبال البطل القطري برشم ومدربه وهارون بالورود

هارون

ق��ال العداء الواعد عبد اإله هارون ،المتوج
ببرنزية سباق  400م في بطولة العالم ألعاب
القوى بلن��دن ،إنه عمل من أج��ل الميدالية
الذهبية ،ولكنه شعر بإصابة أعلى ساقه لم
تس��عفه في التقدم لحظة اانطاق ،ولكنه
تماسك بعد ذلك وتقدم بخطوات تكتيكية
حس��ب توجيهات مدربه ،ونجح في الوصول
لخط النهاية بالبرونزية.
وأرجع هارون الف��وز بالميدالية إلى إصراره
الكبي��ر على الوصول لمنص��ة التتويج في
المونديال ،مش��يرً إلى أنه ت��درب في الفترة
الماضية على تكتيك معين من أجل الوصول
للمنص��ة وتحقي��ق إنجاز ،ولكن��ه يعتبر أن
البرونزي��ة فاتحة خير لتحقي��ق الذهب في
البطوات المقبلة ،مؤكدً أنه يركز اآن على
اإنجازات وتحس��ين أرقامه ،بع��د أن تعافى
م��ن اإصاب��ة وبات جاه��زً ،مؤك��دً أن دورة
األعاب اآس��يوية للصاات بتركمانس��تان
س��تكون موعدً آس��يويً جديدً له سيعمل
على تحقي��ق النجاح فيه ،وتش��ريف القوى
القطرية بإنجاز يضاف إلى سجله.

يوسف الساعي :سعداء باإنجازات
أكد يوس��ف الس��اعي أحد رموز ألع��اب القوى
القطرية ،إنه حرص على اس��تقبال معتز برش��م
ورفاقه بالمطار ،لما لبرش��م من قيمة كبيرة في
ألعاب الق��وى ،وقال إن ما حقق��ه البطل القطري
يعتبر مفخ��رة لكل الرياضيين في قطر ،وقد نجح
في فرض وجوده كواح��د من المواهب المميزة في
ألعاب القوى على مستوى العالم ،وإنجازه بالذهبية

يؤكد أنه يمثل المستقبل ،لما يتميز به من قدرات
فنية وبدنية في تحقيق النجاح في الوثب العالي.
وأرجع الس��اعي اإنج��از الكبير ألع��اب القوى
القطري ومعتز برش��م إلى دعم المس��ؤولين في
قطر للرياضة عامة ،وس��عادة الش��يخ جوعان بن
حم��د آل ثاني رئي��س اللجنة اأولمبي��ة القطرية
بصفة خاصة.
معتز يتوسط الراعي الرسمي للبطل القطري « ريدبل»

أبطال قطر برشم وهارون وصامبا وبدير

المدرب إستانلي :معتز

أبو الحمد كبير مدربي الريان:

طال منصور :نجاحات برشم
وهارون نتيجة خطط
اعتبر الس��هم الذهبي ألعاب
الق��وى القطري��ة وأمين الس��ر
المساعد لاتحاد ،طال منصور،
اإنجاز الذي حققه برشم وهارون
ف��ي بطولة العال��م بلندن
ج��زءً من تخطيط
كبي��ر عم��ل
م��ن أجل��ه
ا ا تح��ا د
في الفترة
الماضية،
و تحق��ق
في��ه
ا لنج��ا ح
في بطولة
ا لعا ل��م .
وأض��اف ط��ال
منص��ور أن
ا لعمل

اأندية تحتفي
باأبطال

معتز برشم يمتلك عقلية اأبطال

الكبي��ر ال��ذي ق��ام ب��ه ااتحاد
الس��ابق وض��ع علي��ه ااتح��اد
الحالي لمس��ته الفنية ،وأسس
منه عما ً للمس��تقبل ،من أجل
تواص��ل أجيال ألع��اب القوى في
المستقبل بالمزيد من اإنجازات.
وأكد ط��ال منصور أن قطر
كان��ت قريبة م��ن الوصول
إل��ى الميدالي��ة الثالثة،
ولكن ل��م يُو ّفق البطل
عبدالرحمن صامبا في
سباق الحواجز ،ولكنه
يعتب��ر صامب��ا بطل
المستقبل ،وسيكون
له مكان��ه الكبير في
خارطة أم األعاب.

هنّأ الكابت��ن أبوالحم��د عبداللطيف -كبير
مدرب��ي ألعاب الق��وى بن��ادي الري��ان -البطل
القط��ري معت��ز برش��م بالذهبية ف��ي بطولة
العالم ،وقال إن برشم نموذج للرياضي المتطور
الذي يحقق النجاحات بثقة وثبات .وأضاف كبير
مدربي الريان أن إنجاز برش��م فخر لكل قطري،
وم��ا كان ليتحقق لوا الدعم الكبير من قيادتنا
الرش��يدة ،وأنه بصفته مدربً عرف مسار معتز
من��ذ أن كان يرك��ض ،ويرى أن البط��ل القطري
س��يكون له كلمته في المستقبل؛ لما له من
عقليه مميزة في تطوير قدراته ،بجانب حرصه
على التطور.
وق��ال أبوالحمد إن معتز يمض��ي في الطريق
الصحيح ،في ظ��ل ااهتمام الكبير الذي يجده
من المسؤولين في قطر وأسرة ااتحاد القطري
ألعاب القوى.
واتفق مع الحمد ،الكابتن عيسى محمد برشم
والد البطل القطري ،الذي أكد أن أبوالحمد كان
مكتشفً لمعتز وقدراته في الوثب العالي.

القياسي ولكن ليس اآن

قدمت أندية الخور والريان والس��د وقطر باقات
ورود أبط��ال قطر في ألعاب الق��وى بمطار حمد
الدول��ي بالدوح��ة ،وحرص كل نادٍ عل��ى ااحتفاء
ببطله ،حيث كانت المبادرة من الريان نادي البطل
معتز ،ث��م الخور ن��ادي البطل العالم��ي الواعد
عبداإله ه��ارون ،ثم نادي قط��ر محتفا ً بالبطل
عبدالرحمن صامبا ،والس��د بالبطل أحمد بدير،
وبقية اأندية.
وحرص كل نادٍ عل��ى التقاط الصور التذكارية مع
اأبطال اأربعة بمطار حمد الدولي ،مع باقات ورود.

الريانية يحتفلون باأبطال

إستانلي يتحدث لـ «^»

محمد الفضالة :فخورون بإنجازات أبطال القوى
معتز مع والده عيسى برشم والكابتن أبو الحمد

خليفة عبد الملك :المحافظة على القمة هدفنا
أعرب خليف��ة عبدالمل��ك -عضو مجلس
اإدارة باتح��اد ألعاب القوى ،ومدير المنتخبات
الوطنية -عن س��عادته باإنجاز الذي حققه
أبط��ال قطر في ألعاب الق��وى بلندن .وقال إن
معتز حق��ق إنجازً مهمً في مس��يرته ،وقال
إنه��م في ااتح��اد عملوا من أج��ل أن تكون
ألع��اب القوى في المقدم��ة بالتحديات ،وقد
نجح اأبط��ال في تقديم أنفس��هم بصورة
مميزة ف��ي المونديال ،وهو إنج��از كبير جرى
وفقً لتخطيط ااتحاد للمرحلة المقبلة.

قادر على تحطيم الرقم

وأض��اف عبدالمل��ك أن إنجاز برش��م كان
اأبرز على مس��توى ألعاب الق��وى العالمية،
باعتبار تدرّجه في س�� ّلم اإنجازات ،وحصوله
على الذهبي��ة في لندن .وأك��د على جدارته
وأفضليت��ه المطلق��ة ،مبينً أن برش��م ما
زال في مرحلة س��تجعله يتميز بالكثير من
اإنجازات في المستقبل القريب والبعيد.
وق��ال مدير المنتخب��ات ،إن عبداإله هارون
حقق نجاحً كبيرً بمستوى سنه ،بحصوله
على برونزية سباق 400م ،وكان من المفترض

أن تك��ون هن��اك ميدالية أخ��رى لقطر عبر
البطل عبدالرحمن صامب��ا ،ولكنه لم يُو ّفق
في اأمت��ار اأخيرة ،ولكن ذل��ك ا يعني أنه
خارج الحس��ابات ،وإنما هو بطل المستقبل،
وسيكون له شأن.
وأكد عبدالملك أن الصع��ود للقمة يُعتبر
س��هاً ،مقابل المحافظة عل��ى القمة التي
ت ُعتبر أصع��ب بكثير .وه��م اآن في ااتحاد
يأملون ف��ي المحافظة على القمة من خال
اأبطال المتواجدين حاليً.

أش��اد محم��د الفضال��ة -أمي��ن
الس��ر العام لاتحاد القطري ألعاب
القوى -باإنجاز القطري الكبير الذي
حقق��ه أبطال أم األعاب في مونديال
لندن .وقال الفضالة إن الذهبية التي
أحرزه��ا معتز برش��م بقي��ت عامة
قطرية وحيدة على مس��توى العرب،
حيث يُعتبر برش��م البط��ل الوحيد
ال��ذي حص��د المع��دن النفيس في
لندن ،وهو إنجاز كبير اس��تحق عليه
التهنئ��ة .كم��ا أن إنجاز ه��ارون كان
على مس��توى عا ٍل ،حيث يُعتبر هارون
البطل اآس��يوي المتميز الذي حقق
النج��اح في س��باق 400م في بطولة
العالم ،وهو أيضً إنجاز كبير استحق
عليه التقدير.
وق��ال الفضالة إنه��م -في ااتحاد
القطري ألع��اب القوى -يعملون من
أجل أبطال المستقبل ،ولدى ااتحاد
قاعدة ستمضي عليها ألعاب القوى
بكل ثقة نحو النجاحات.

تكريم اأبطال بمطار حمد الدولي

وص��ف إستانس��اف سيس��يربا -مدرب
البطل معتز برش��م -قدرات البطل القطري
أنها للحاضر والمستقبل.
وقال المدرب البولندي إن معتز يس��تطيع
أن يحقق الكثير في المس��تقبل ،لما يملكه
من قدرات ،بجانب قابليت��ه للتطور ،وتحفزه
للتحدي في البطوات الكبرى.
مش��يرً في الوقت ذاته إلى أنه ما زال عند
رأي��ه أن معتز يس��تطيع أن يحط��م الرقم
العالمي ،لكن اأم��ر يتطلب وقتً ،كما أنه ا
يركز ف��ي الوقت الحالي على تحطيم الرقم،
وإنما على تحقيق البطوات ،والتطور أكثر.
وكشف المدرب أن معتز ا يفكر كثيرً في
تحطيم رقم س��وتومايور ،بقدر ما يفكر في
الوقت الحالي على التدرج في الوصول لقمة
المستوى ،وهو أمر يسعده كثيرً كمدرب أن
يرى القابلية الكبيرة لمعتز في التطور.
وأش��اد إس��تانلي بنجاحات معتز ،وتطوره
الكبي��ر ف��ي الوث��ب العالي ،وق��ال إن معتز
س��يحقق الكثير في المس��تقبل ،مش��يرً
إلى أنه أمضى موس��مً ش��اقً ،توجه بذهب
العال��م ،واآن يحتاج فق��ط للراحة ،قبل أن
يعود مرة أخرى للتحدي في السنة الجديدة.
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السباق المحلي اأ ّول للهجن

«تباشير» تفوز بلقب
الشوط الرئيسي
للقايا بكار
فازت المطية «تباشير» ملك الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن
بن سعود آل ثاني ،بلقب الشوط الرئيسي للقايا بكار،
بتسجيلها توقيت ًا قدره  6.15.3دقائق ،وذلك في اليوم
الرابع من السباق المحلي اأول للموسم الجديد بميدان
التحدي ،تحت إشراف اللجنة المنظمة لسباق الهجن،
برئاسة سعادة الشيخ حمد بن جاسم بن فيصل آل ثاني.
الدوحة ^

وفاز «الحنيش» ملك س��عادة الشيخ أحمد
ب��ن عبدالل��ه بن خال��د بن حم��د آل ثاني،
بناموس الشوط الرئيس��ي للقعدان إنتاج،
وذل��ك بمتابع��ة المضمر زايد بن س��عيد
الخيارين ،بعد رحلة مقدارها  6.09.04دقائق.
واس��تكماا ً لمس��يرته القوي��ة ،حض��ر
الش��عار الغرف��اوي ،صب��اح أم��س ،بقوة،
حاصدً ثاثة أش��واط ،كان أهمها الشوط
الثاني عش��ر ،كأفضل توقيت لسن اللقايا

المفتوح عن طريق «الذيب» ،ملك س��عادة
الش��يخ محم��د ب��ن حمد بن جاس��م بن
فيصل آل ثاني ،وس��جل «الذي��ب» 6.03.8
دقائق.
وتضمنت منافسات اللقايا مفتوح ،صباح
أمس ،إقامة  17شوطً ،جاءت نتائجها على
النحو التالي:
اللقايا بكار
أهدت «تباش��ير» نام��وس اللقايا بكار،
لمالكه��ا عبد الله بن عب��د الرحمن بن

من أرشيف سباقات الهجن بالشحانية

س��عود آل ثان��ي ،بعد أن فازت بالش��وط
اأول ،وذهب ناموس الش��وط الثاني إلى
«س��حابة» ملك هجن الشيحانية ،تحت
قي��ادة المضمر محمد خال��د العطية،
وفازت «الهدة» ملك الش��يخ فيصل بن
حمد بن جاسم آل ثاني بالشوط الثالث،
وبالرابع «العزوم» ملك الش��يخ جاس��م
بن س��عود بن فهد آل ثان��ي ،وبالخامس
«غبة» مل��ك هجن الش��يحانية ،وفازت
بالش��وط الثان��ي «هواي��ل» ملك هجن
الشيحانية ،وبالشوط الس��ابع «بلبلة»

ملك الش��يخ فيصل بن حمد بن جاسم
آل ثاني ،وبالش��وط الثام��ن «غارة» ملك
هجن الش��يحانية ،وبالش��وط التاس��ع
«غاية» ملك هجن الشيحانية ،وبالشوط
العاشر «كحال» ملك الشيخ محمد بن
أحمد بن فالح آل ثاني ،وبالشوط الحادي
عشر «الجازي» ملك هجن الشيحانية.
اللقايا قعدان
ذهب الشوط اأول الرئيسي للقايا قعدان
إلى الش��يخ أحمد بن عبد الله بن خالد آل

ثان��ي ،بع��د أن تمكن «الحني��ش» من الفوز
بصدارة هذا الش��وط ،وذهب الشوط الثاني
إلى هجن الش��يحانية عن طريق «الماهر»،
تحت قي��ادة المضمر محمد خالد العطية،
والش��وط الثالث إلى «الذيب» ملك الشيخ
مش��عل بن عبدالله بن عبدالرحمن آل ثاني،
وبالرابع «القناص» ملك الش��يخ خليفة بن
عبد العزيز بن جاس��م آل ثان��ي ،وبالخامس
«مبعد» ملك هجن الش��يحانية ،وبالسادس
«الذيب» ملك الش��يخ محم��د بن حمد بن
جاسم آل ثاني.

الدرويش يشيد بإنجاز ثنائي العنابي بالبطولة القارية

بمشاركة العنابي

استقبال حافل أبطال آسيا في الغطس

اليوم سحب قرعة آسيوية اليد
سول قنا

تس��حب اليوم اأربع��اء في كوريا
الجنوبية قرعة البطولة اآسيوية
الثامنة عش��رة لمنتخبات الرجال
لكرة اليد التي س��تقام في كوريا
خال الفترة من  18وحتى  28يناير
 ،2018والمؤهل��ة لبطولة العالم
في ألمانيا والدنمارك عام .2019
ويشارك في البطولة  15منتخبً
هي :قطر و ُعمان والبحرين واليابان
والسعودية وإيران وكوريا الجنوبية

واإم��ارات والصين وأوزبكس��تان
والع��راق والهن��د وبنجادي��ش
ونيوزيلندا وأستراليا.
وس��يتم توزي��ع المنتخب��ات
المش��اركة على أرب��ع مجموعات
في الدور التمهيدي حسب الترتيب
النهائي للبطولة الس��ابقة ،على
أن يتأه��ل اأول والثان��ي م��ن كل
مجموع��ة إل��ى الدور الرئيس��ي،
حيث سيتم تقس��يم المنتخبات
الثمانية المتأهلة إلى مجموعتين،
وتلعب كل مجموعة بنظام الدوري

م��ن دور واحد ،ويتأهل اأول والثاني
إلى الدور قبل النهائي ،بينما تلعب
بقي��ة المنتخبات عل��ى المراكز
اأخرى .وس��وف تتأهل المنتخبات
أصح��اب المراكز اأربع��ة اأولى
في البطولة اآسيوية إلى بطولة
العالم  ،2019حيث أس��هم بلوغ
منتخب قطر الدور ربع النهائي من
بطولة العالم اأخيرة التي أقيمت
في فرنس��ا أوائل العام الجاري في
منح قارة آس��يا مقع��دً رابعً في
النسخة المقبلة من البطولة.

من استقبال بعثة منتخب السباحة

الدوحة ^

وصل��ت إلى الدوحة مس��اء أمس
بعثة منتخبن��ا الوطني للغطس،
محمل��ة بثاث ميدالي��ات ملونة
من البطولة اآس��يوية التاسعة
للفئات الس��نية بطشقند ،وهي:
ذهبية المتر للس��باح عبدالعزيز
بلغي��ث ،وفضية العش��رة أمتار
لمحمد شويطر ،وبرونزية الزوجي
لشويطر ،وبلغيث بالبرونزية.
وكان ف��ي اس��تقبال البعث��ة
في مط��ار حم��د الدول��ي طال

محم��د الدروي��ش أمي��ن الس��ر
الع��ام باتح��اد الس��باحة ،وخالد
عبد الله ،وعب��د العزيز الجناحي،
عض��وا مجل��س إدارة ااتح��اد،
ومحمد الشيب المدير التنفيذي
بااتحاد ،باإضافة إلى العديد من
المسؤولين في ااتحاد.
وكان ااس��تقبال مميزً بالورود
لثنائ��ي الغطس الذهب��ي ،تقديرً
لإنجاز الكبير ،وس��ط منافس��ة
كبي��رة جدً ف��ي البطول��ة التي
أقيم��ت في العاصم��ة اأوزبكية
طشقند.

من جانبه أش��اد طال الدرويش
أمين الس��ر الع��ام ف��ي ااتحاد،
باإنج��از ال��ذي حقق��ه عناب��ي
الغطس بالبطول��ة القارية وقال:
س��عداء بهذا اإنجاز الذي حققه
عناب��ي الغط��س ف��ي البطولة
القوية ،وبالمس��توى المميز الذي
ظهر به الثنائي شويطر وبلغيث».
وأضاف الدرويش« :ه��ذا اإنجاز
يؤك��د تط��ور الغط��س القطري،
وسنس��عى ليك��ون منتخبن��ا
متواجدً عل��ى مختلف اأصعدة
عربيً وآسيويً ،وكذلك خليجيً».

اعبو منتخب قطر لكرة اليد

في ختام الجمانزياد العربي

«البطلة ضحى» تفوز
بـ  3ميداليات
بيروت ^

اختتم��ت بعثة ااتح��اد القطري
للرياضة المدرس��ية مشاركتها
ف��ي دورة األع��اب العربي��ة
المدرس��ية «الجمانزي��اد» ف��ي
العاصمة اللبنانية بيروت ،بالفوز
بث��اث ميداليات -بواق��ع (ذهبية
وفضية وبرونزية) -عبر الصاعدة
ضحى الحبشي ،لتحقق بذلك 4
ميداليات لها ف��ي البطولة ،بعد
الفوز ببرونزية الفردي العام.
وحصل��ت ضح��ى الحبش��ي
عل��ى الذهبية في جهاز المتوازي،

والفضية في جهاز طاولة القفز،
والبرونزية في الحركات اأرضية،
بع��د منافس��ة قوي��ة ،وقدمت
ضح��ى مس��توى فني��ً متميزً،
اس��تحقت م��ن خال��ه التتويج
بالميداليات الثاث ،وأكد إنجازها
التط��ور الكبي��ر ف��ي الجمب��از
القطري.
وأشاد علي الهتمي -أمين السر
العام باتحاد الرياضة المدرسية-
بالمستوى الذي قدمته الحبشي
في البطولة ،س��واءً ف��ي الفردي
العام أو فردي اأجهزة ،وقال« :أكثر
ما أسعدني الروح العالية عندها،

وس��عيها للتواج��د على منصة
التتويج ،والفوز بالميداليات ،وذات
اأمر ينطبق على تميم كريب».
وأضاف« :مشاركتنا في البطولة
جي��دة ،حي��ث إنه��ا النس��خة
اأولى ،وحصلنا فيه��ا على عدد
م��ن الميدالي��ات المنوعة ،وهى
حصيلة جيدة بالنسبة لنا ،ونأمل
في المشاركة المقبلة أن نحقق
المزيد من الميداليات».
وأش��ار عل��ي الهتم��ي إل��ى أن
الجميع بذل أقصى ما لديه خال
البطولة ،من أجل وضع علم بلدنا
الغالية قطر ف��ي المقدمة ،وعلى

منص��ة التتويج« ،وه��ذا أمر جيد
ومعتاد من الاعبين والاعبات في
أي بطولة نشارك فيها».
وم��ن جانب��ه ،أك��د عبدالرحمن
مفت��اح -المدير التنفيذي لاتحاد
الرياضي المدرس��ي -أن البطولة

كان��ت قوي��ة ،والمش��اركة فيها
إيجابية ،وق��ال« :اإنج��ازات التي
تحققت ف��ي البطولة لم تأت من
فراغ ،ب��ل نتيجة عمل كبير قام به
الجميع».
وتاب��ع مفت��اح« :النتائ��ج التي

حققته��ا البعثة إيجابية ،وتواكب
الطموح��ات والتطلعات الخاصة
بااتح��اد القط��ري للرياض��ة
المدرس��ية ،حيث إننا كنا نبحث
عن التواج��د على منصة التتويج،
والحمد لله ،نجحنا في ذلك».

ماعب عالمية
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توتنهام يخشى نحس ويمبلي في «اأبطال»

الريال يستأنف مشواره
في بطولته المفضلة
يستهل ريال مدريد اإسباني ،بطل آخر سنتين و 12مرة في تاريخه (رقم قياسي)،
حملة الدفاع عن لقبه في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم ،مستضيف ًا أبويل نيقوسيا
القبرصي المتواضع ،وباحث ًا عن العودة إلى سكة اانتصارات بعد تعادلين في الدوري
المحلي.
مدريد أ.ف.ب

وضرب ريال مدريد بقوة الموسم الماضي
عندما ألح��ق بيوفنتوس اإيطالي هزيمة
كبرى ف��ي النهائي ( ،)1-4مح��رزً لقبه
الثالث في آخر أربع س��نوات ،والثاني على
التوالي م��ع مدربه الفرنس��ي زين الدين
زيدان.
لكن الفريق الملكي أخفق حتى اآن في
بدايته في الليغا ،فتعادل مرتين في ثاث
مباريات مع فالنسيا وليفانتي المتواضع،
ليتخل��ف بف��ارق أربع نقاط ع��ن غريمه
برش��لونة ،وذل��ك في ظل إيق��اف نجمه
البرتغالي كريستيانو رونالدو .لكنه يبقى
مرش��حً قويً لاحتفاظ بلقبه مرة ثالثة

تواليً ،وهو إنجاز ل��م يتحقق منذ 1976
مع بايرن ميونيخ األماني.
وبع��د مواجه��ة فري��ق العاصم��ة
القبرصي على ملعب س��انتياغو برنابيو،
س��يكون ريال مدعوً لمواجهتين ناريتين
في المجموع��ة الثامنة ،أم��ام توتنهام
اإنجلي��زي وبوروس��يا دورتموند األماني،
الذي س��بقه إل��ى ص��دارة المجموعة
الموسم الماضي.
ويس��تقبل ريال مجددً رونالدو ،أفضل
اع��ب في العال��م ،ال��ذي أوقف لخمس
مباريات بس��بب دفعه الحكم خال لقاء
ذهاب الكأس السوبر ضد برشلونة ،وذلك
في ظل غياب المهاجم اآخر الفرنس��ي
كريم بنزيمة المصاب في مباراة ليفانتي.

من تدريبات توتنهام أمس

وض��رب رونال��دو بق��وة ف��ي الموس��م
الماضي ،إذ اس��تفاد من سياس��ة زيدان
لراحة اعبيه ،فسجل  10أهداف بدءً من
ربع النهائي.
توتنهام ونحس ويمبلي
وفي المجموعة عينها ،يش��هد ملعب
ويمبل��ي مواجه��ة قوي��ة بي��ن توتنهام
اإنجلي��زي وبوروس��يا دورتموند األماني،
حي��ث يأمل الفري��ق اللندن��ي وضع حد
لنتائج��ه الس��يئة عل��ى أرض��ه ،بع��د
خسارته أمام تشيلسي  ،2-1وتعادله مع
بيرنل��ي  1-1في الدوري المحلي .واضطر
توتنهام لانتقال إلى ملعب ويمبلي حتى
إعادة بناء ملعبه الجديد وايت هارت اين.
وخ��اض توتنهام  12مب��اراة في ويمبلي
بع��د إعادة تجدي��ده ،فف��از مرتين فقط
وخس��ر  8مرات ،وفي دوري أبط��ال أوروبا
الموس��م الماضي ،فاز م��رة واحدة على
أرضه (على سس��كا موس��كو الروسي)
في  3محاوات في دور المجموعات .وعجز
حت��ى مواجهت��ه أمام غن��ت البلجيكي
المتواضع في ال��دوري اأوروبي عن الفوز
فيه��ا ،إذ تعادل وودع المس��ابقة من دور
ال� .32وفي نهاية الموس��م ،خسر نصف
نهائي الكأس في ويمبلي أمام تشيلسي
 .4-2لكن مدربه اأرجنتيني ماوريس��يو
بوكيتينو قال «ا نش��كو من ش��يء في
ويمبلي .أعتقد أن اأمر متعلق بنا».
ب��دوره ،يع��ود دورتمون��د الذي خس��ر
جناحه الفرنسي الشاب عثمان ديمبيلي
لبرش��لونة مقابل صفقة قياس��ية ،إلى
حي��ث تلقى أصعب هزيمة ف��ي تاريخه.
فقبل ث��وان من نهاي��ة مواجهة مواطنه
باي��رن ميوني��خ في نهائ��ي دوري اأبطال
 ،2013س��جل الهولندي إريين روبن هدف
الفوز للفريق البافاري (.)1-2

زيدان :رونالدو
متشوق للعب

غزال بد ًا عن ليمار

مدريد اأناضول

موناكو أ .ف .ب

أكد الفرنسي زين الدين زيدان ،المدير
الفني لفريق ريال مدريد اإسباني ،أن
متحمس ل��دوري أبطال أوروبا
فريقه
ّ
لكرة الق��دم ،والتتويج بلقبها للمرة
الثالثة على التوالي.
وف��ي مؤتم��ر صحافي أم��س ،قال
متحمس��ون جدً لدوري
زيدان« :نحن
ّ
أبط��ال أوروبا ،لكننا نعل��م أيضً بأن
الطريق س��يكون صعب��ً» .وأضاف:
متحمس جدً
«كريس��تيانو رونال��دو
ّ
للعب م��رة أخرى م��ع الفري��ق وهو
سعيد لذلك».
وتابع المدير الفني للريال تصريحاته
قائ�� اا« :نح��ن المفضل��ون للف��وز
بالبطول��ة كالعديد من اأندية أيضً.
نحن نتطور وأيضً يهبط مستوانا في
بعض اأحيان ..وهذه هي كرة القدم».

خل��ت قائم��ة الاعبين ال��� - 21التي أعلنه��ا المدرب
البرتغالي لموناكو الفرنس��ي ليوناردو جارديم ،من أجل
خوض المب��اراة اأولى في مس��ابقة دوري أبطال أوروبا
لك��رة القدم -من اس��م الدولي توماس ليمار ،بس��بب
إصابته بتقلص عضلي.
ويلعب فريق اإمارة -بطل فرنس��ا -اليوم في ضيافة
ايبزيغ وصيف بطل ألمانيا ،ضمن المجموعة السابعة.
وتعرض ليم��ار لإصابة الس��بت ،في المب��اراة التي
خس��رها موناكو أمام نيس برباعية نظيفة ،وخرج بعد
الشوط اأول.
وبق��ي الاعب ف��ي موناكو ،ولم يس��افر م��ع الفريق
الى ألمانيا ،لكن عودته أمام ستراس��بورغ الس��بت في
المرحلة السادسة من الدوري الفرنسي تبقى واردة.
وم��ن الخيارات المتوفرة اس��تبدال ليمار في موقعة
ايبزي��غ ،يمكن أن يب��دأ جارديم بالجزائري رش��يد غزال
الذي دخل مكانه ،بعد اس��تراحة ما بين الشوطين ضد
ني��س ،أو أن ينقل الظهير اأيس��ر البرازيلي جورجي إلى
وس��ط الملعب ،كما فعل في مناسبات عدة الموسم
الماضي.

رونالدو يمينً ومارسيلو في تدريب ريال أمس

سيتي على غيمة
وف��ي المجموع��ة السادس��ة ،ين��وي
مانشس��تر س��يتي اإنجلي��زي متابعة
زخمه المحل��ي ،عندما يحل ضيفً على
فينورد روترادم بط��ل هولندا ،والعائد إلى
المسابقة بعد غياب  15عامً.
وسحق فريق المدرب اإسباني جوسيب
غوارديوا ليفربول  0-5في «البرميير ليغ»
الس��بت ،حيث تألق جناح��ه البلجيكي
كيفن دي بروين.
ويغيب عن تش��كيلة المدرب جيوفاني
ف��ان برونكهورس��ت الدنماركي نيوكاي
يورغنس��ون ( 26عام��ً) ،ه��داف الدوري
الماض��ي ( 21هدفً ف��ي  32مباراة) ،بعد
إصاب��ة عضلية تعرض له��ا خال الفوز
على هيراكليس  2-4نهاية اأسبوع .وفي

المجموعة عينها ،يحل نابولي اإيطالي
على شاختار دانيتسك اأوكراني.
بقية المباريات
وف��ي المجموع��ة الخامس��ة ،يبحث
ليفربول الذي تأه��ل إلى دور المجموعات
عل��ى حس��اب هوفنهاي��م األماني ،عن
تعويض س��ريع لخس��ارته المذلة أمام
مانشس��تر س��يتي في الدوري المحلي،
عندما يس��تقبل إشبيلية اإسباني على
ملعب أنفيلد .ويلعب في الخامسة أيضً
ماريبور السلوفيني مع سبارتاك موسكو
الروسي .وفي المجموعة السابعة ،يحل
موناك��و الفرنس��ي ضيفً عل��ى ايبزيغ
األماني ،ويس��تقبل بورتو البرتغالي على
أرضه بشيكتاش التركي.

غزال مع الكرة في مباراة نيس

اانتهاكات الروسية

موتكو« :دولية المنشطات» مسؤولة جزئيً
موسكو أ.ف.ب

اته��م نائب رئيس الوزراء الروس��ي فيتالي
موتكو ،أمس ،الوكال��ة الدولية لمكافحة
المنش��طات بمس��ؤولية جزئي��ة ع��ن
اانته��اكات الت��ي ارتكبته��ا الرياض��ة
لطي
الروس��ية ،مضيفً أنه ح��ان الوقت
ّ
صفحة الفضيحة.

وبحس��ب موتكو ،وزير الرياضة السابق،
فإن الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات
كانت ق��د وافقت على تس��مية غريغوري
رودتش��نكوف مدي��رً لمختبر موس��كو
لمكافحة المنش��طات ،المتهم بأنه كان
على رأس نظام منشطات وضعته الدولة
الروس��ية ،والمنف��ي حاليً إل��ى الوايات
المتحدة اأميركية.

وفي مقابلة له مع وكالة «ار-س��بورت»،
ق��ال موتكو« :نحن موافقون أن ذلك الرجل
ق��ام بانته��اك قواع��د وأص��ول الوكالة
الدولية لمكافحة المنش��طات ،وقد قمنا
بفصله» .وأض��اف« :نحن نق��وم بترميم
نظامن��ا (لمكافحة المنش��طات) ،لكن
يجب تحميل الوكالة الدولية المسؤولية
أيض��ً؛ فقد كان عليه��ا أن تكون ضامنة

لهذا الرجل؛ أنها اعتمدته وس��محت له
بالعم��ل .لقد كان تحت س��يطرتها ،لكن
اللوم وقع على الدولة الروسية».
وق��د ج��رى إيق��اف الوكالة الروس��ية
لمكافحة المنش��طات في نوفمبر 2015
بسبب فضيحة المنشطات الكبرى ،التي
تلت نش��ر تقرير من قبل الوكالة الدولية
كش��ف خفايا نظام المنشطات الروسي

ال��ذي وُضع من  2011حت��ى  .2015وعلى
خلفية هذه الفضيح��ةُ ،منع الرياضيون
الروس من المش��اركة في كل المسابقات
الدولية ألعاب القوى .وفي يونيو ،سمحت
الوكال��ة الدولية لمكافحة المنش��طات
لروس��يا بالس��يطرة مجددً عل��ى نظام
مكافحة المنش��طات الخاص بها ،تحت
إشراف خبرائها وخبراء الوكالة البريطانية.

سوريا وأستراليا يلتقيان بماليزيا
دمشق أ .ف .ب
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أك��د رئيس ااتح��اد الس��وري لكرة
القدم صاح رمضان أمس أن ماليزيا
ستستضيف ذهاب الملحق اآسيوي
المؤهل إل��ى نهائيات مونديال ،2018
بين منتخب باده وأستراليا ،المقررة

موقعنا :العرب.قطر | www.Alarab.QA

في  5أكتوبر .وكان اللواء موفق جمعة
رئي��س ااتحاد الرياض��ي العام فيس��وريا -أكد -بعد اتصاات أجرتها
اللجنة اأولمبية السورية (ااثنين)-
موافقة أب��و ظبي على اس��تضافة
المباراة ،كما أش��ارت تقارير عدة إلى
إمكانية إقامتها في الدوحة أو عمان.

خال اجتماع الكواري مع مسؤولي التسويق

« »qslتضع مسؤولية التذاكر
على اأندية
الدوحة ^

عقد حسن ربيعة الكواري -المدير
التنفي��ذي للتس��ويق وااتص��ال
باإناب��ة بمؤسس��ة دوري نج��وم
قطر� اجتماعً مهمً مع مس��ؤولي
التس��ويق باأندي��ة ،لمناقش��ة
خططهم التسويقية لدوري نجوم
 ،QNBال��ذي ينطلق يوم الس��بت
المقبل ،وتق ّرر م��ن خال ااجتماع
أن تقع مس��ؤولية توزي��ع التذاكر
على اأندية ،حيث تقوم المؤسسة
بطباع��ة التذاك��ر وإرس��الها إلى
الن��ادي صاح��ب الملع��ب ،والذي
يُعتبر المسؤول عن بيعها.

حسن ربيعة الكواري

وأبلغ الكواري مسؤولي التسويق
لتحم��ل مس��ؤولية بي��ع تذاك��ر
المباري��ات ،والترويج له��ا واختيار
أماكن بيعها سواء بمقرات اأندية
أو بالمجمع��ات التجارية ،وتقرر أن
يكون البيع مباشرة من خال مراكز
البيع ،ولن تكون هناك عمليات بيع
«أون اين» عبر المواقع اإلكترونية
لأندية.
إلى ذل��ك ناقش ااجتم��اع أيضً
الفعالي��ات المصاحبة التي درجت
اأندية على تنظيمه��ا للجماهير،
والتي س��تتواصل هذا الموس��م
بالتنسيق مع مؤسسة دوري نجوم
قطر.

للتخلي عن أولمبياد 2024

صفقة جيدة للوس أنجليس

كولين وروني

لمحاولتها إجباره على الراحة

جماهير إيفرتون تهاجم
زوجة روني
ليفربول اأناضول

ش��نت جماهير إيفرتون اإنجليزي هجوم��ً على زوجة
اع��ب كرة الق��دم واي��ن روني عب��ر مواق��ع التواصل
ااجتماعي المختلفة.
ووفق��ً لصحيفة «ذا صن» البريطانية ،أمس ،ش��نت
الجماهي��ر الهجوم عل��ى «كولين» لرغبته��ا في إقناع
اعب الفريق بالراحة إتمام عملية الزواج بينهما.
وأضاف��ت الصحيفة أن الجماهي��ر ترفض خلود روني
للراحة باعتباره أحد العناصر اأساسية للفريق المقبل
على مجموعة من المباريات المهمة والمصيرية.
وخاض روني مب��اراة فريقه اأخيرة أم��ام توتنام والتي
خس��رها إيفرتون بثاثية دون رد رغم طلب زوجته بعدم
مشاركته.

ليما أ .ف .ب

قال رئيس بلدية مدينة لوس أنجليس اأميركية
إريك كارس��يتي «س��نكون بله��اء إذا لم نقبل
بتنظيم أولمبياد  ،»2028بعد فكرة رئيس اللجنة
اأولمبية الدولية األماني توماس باخ ،حول منح
مزدوج لتنظيم أولمبيادي  2024و.2028
ولكي تعلن رس��ميً أنها مرشحة استضافة
أولمبي��اد  2028والتخل��ي عن نس��خة ،2024
حصلت ل��وس أنجليس على ما قدمته على أنه
«باتر ديل» (أي أفضل صفقة) .وإذا كانت اللجنة
اأولمبي��ة الدولي��ة تضمن لباريس مس��اهمة
مالية بقيم��ة  1,7مليار دوار ،ف��إن هذا المبلغ
ارتف��ع إل��ى  1,8مليار بالنس��بة إل��ى عاصمة
واي��ة كاليفورني��ا ،أي بزي��ادة  100مليون دوار،
لكن حس��ب المس��ؤولين عن ملف الترش��يح
اأميركي ،سيصل المبلغ اإجمالي إلى ملياري
دوار .حصل��ت ل��وس أنجليس أيض��ً على حق
ااس��تفادة لفت��رة أطول من باري��س من الرموز
والشعارات اأولمبية من أجل زيادة إيراداتها إلى
أقصى حد.
وتعلن اللجنة اأولمبي��ة الدولية -في ليما-
اليوم رس��ميً ع��ن تنظيم باريس ل��دورة 2024
وتنظيم لوس أنجليس للدورة التالية لها.

اتهام أونيل بالقيادة تحت
تأثير الكحول
لندن أ .ف .ب

ذكرت تقارير صحافية أمس ،أن مدرب منتخب أيرلندا
الشمالية لكرة القدم مايكل أونيل اتهم بالقيادة تحت
تأثير الكحول ،وكتبت صحيفة «صن» اأسكتلندية أن
الش��رطة أوقفت أونيل فجر اأحد في ضواحي ادنبره،
وأوقف أونيل ،الذي يقطن في العاصمة اأسكتلندية،
بعد أن أجري له فحص الكشف عن الكحول.
وتلع��ب أيرلندا الش��مالية مباراته��ا اأخيرة ضمن
التصفيات اأوروبية المؤهلة إلى مونديال  2018أمام
النروي��ج في  8أكتوب��ر ،أي قبل يومي��ن من محاكمة
المدرب أوني��ل .وضمنت أيرلندا المرك��ز الثاني على
اأقل خلف ألمانيا المتصدرة قبل الجولتين اأخيرتين،
وستخوض الملحق اأوروبي ،ما يمنحها فرصة التأهل
إلى نهائيات المونديال للمرة الرابعة.
عمدة باريس آن هيدالغو (يسارً) وأريك كارسيتي عمدة لوس أنجليس

رفض استئناف ليفربول
بشأن ماني

عندما تنطق الكاميرا

لندن اأناضول

رف��ض ااتح��اد اإنجلي��زي لك��رة القدم،
أمس ،اس��تئناف نادي ليفربول بشأن إيقاف
السنغالي ساديو ماني مهاجم الفريق ثاث
مباريات.
ووفقً لموقع ااتحاد المحلي للعبة على
شبكة اإنترنت« ،رفضنا استئناف ليفربول
بش��أن إيقاف ماني عقب جلس��ة استماع
للجنة التنظيمية».
وتع�� ّرض ماني للط��رد أمام مانشس��تر
س��يتي ضمن مباريات الجولة الرابعة من
ال��دوري اإنجليزي الممت��از (البريميرليج)
بع��د تدخل عني��ف ضد إيدرس��ون حارس
مرمى المنافس.
وسيغيب س��اديو ماني عن ليفربول خال
مباراتي بيرنلي وليس��تر سيتي المقبلتين
في ال��دوري اإنجليزي ،باإضافة إلى مباراة
ليستر سيتي في كأس رابطة المحترفين.

جريدة يومية سياسية تصدر
عن دار العرب منذ 1972
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