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حافــظ األهلي على صدارتــه لدوري الخليــج العربي لكرة 
القــدم بفوزه على ضيفه الشــباب 2 - 1 في مباراتهما على 
ملعب استاد راشد بدبي أمس، في الجولة 21 للدوري، سجل 
لألهلي أحمد خليل وسياو في الدقيقتين 46 و71، وللشباب 
حســن إبراهيم في الدقيقة 82،ووصل الفرسان إلى النقطة 

53 محافظاً على فارق النقطة مع العين الوصيف.
ونجــح األهلي في التســجيل فــي الدقيقــة األولى من 
الشــوط الثاني بقدم أحمد خليل من كرة عرضية ســريعة 
وصلته من الجانب األيمن عن طريق زميله البرازيلي سياو. 
وُيطرد محمود قاســم العب الشــباب بعد حصوله على 
اإلنذار الثاني في الدقيقة 53، ويضيف ســياو الهدف الثاني 
للفرسان في الدقيقة 71، ،ويفقد الشباب فيالنويفا باإلنذار 

الثاني في الدقيقة 74، ليلعب بتسعة العبين.
وقلص الشــباب الفارق في الدقيقة 82، عن طريق حسن 
إبراهيم مســتفيداً من ارتباك دفاع األهلي في التعامل مع 
ركلة ركنية، ليحصل الفرسان على 3 نقاط مهمة من ديربي 

ديرة.
وحافظ العين علــى مطاردته للقمة، ونجح في الوصول 

إلى النقطة 52 بفوزه الكبير أمس على بني ياس 4 - 2
ســجل للزعيم دوغــالس هدفين  ومحمــد عبد الرحمن 

وإسبريال، ولبني ياس فواز عوانة وسهيل النوبي .
وعــاد الوصل بنقطة مــن المنطقة الغربيــة بتعادله مع 
الظفرة 2 - 2، أحرز للوصل كوتينهو وليما من ضربة جزاء، 
وللظفــرة عادل هرمــاش وعمر خريبيــن، وتختتم الجولة 

اليوم بمباراتي الشــعب مــع دبا الفجيرة، 
واإلمارات مع الشارقة.

<03 - 02  ■ سموه خالل حضوره ختام مهرجان الشحانية في قطر■ حمدان بن محمد لدى وصوله إلى البحرين وفي استقباله خالد بن حمد   |  تصوير- خليفة اليوسف

10

17

12

16 ■ ماجد حسن وسياو يحتفالن بهدف خليل   |    تصوير - سالم خميس  <04



 يتقدم الفارس ســمو الشــيخ حمدان بن محمد بن راشد 
آل مكتوم ولي عهد دبي فريق فرســان اإلمارات المكون 
من الشــيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، والشيخ حمد بن 
دلموك آل مكتوم، وسيف أحمد المزروعي وسعيد محمد 
المهيري وحمد عبيد الكعبي وســعيد ســلطان المعمري. 
للمشــاركة فــي بطولة مجلس التعــاون الخليجي للقدرة 
لمســافة 120 كيلو متراً والتي ســتنطلق صباح اليوم على 
ميادين قرية البحرين الدولية لســباقات القدرة النســخة 
األولى منها بمشاركة نخبة فرسان الخليج الذين يخوضون 

هذا التحدي من أجل معانقة اللقب األول. 
 وتنظــم البطولة اللجنــة التنظيمية للفروســية بدول 
مجلــس التعــاون الخليجــي بالتعاون مع األمانــة العامة 
لــدول مجلس التعاون الخليجي للــدول العربية، واللجنة 
األولمبية البحرينية واالتحاد الملكي البحريني للفروسية 

وسباقات القدرة وبرعاية مجموعة «ميدان».
ويرأس رئيس لجنة التحكيم الحكم الدولي ســعيد البلوشي 
من ســلطنة عمان، كما يرأس لجنة االســتئناف الحكم الدولي 
غالــب العلــوي من مملكــة البحرين والمندوب الفني راشــد 
المالكــي من قطــر، والمندوب الفني البيطــري خالد الرزيقي 
«ســلطنة عمان». ويرأس لجنة المشــرفين علي الزهراني من 
المملكة العربية السعودية، رئيس لجنة البيطرة الدكتور عباس 

الحايكي من مملكة البحرين.

 وتم تقســيم مسافة الســباق إلى 4 مراحل، تبلغ مسافة 

المرحلة األولى، والتي تم ترســيمها باألعالم الحمراء، 40 
كلم، والمرحلة الثانية، والتي تم ترسيمها باألعالم الزرقاء 
30 كلــم، والمرحلــة الثالثــة التي تم ترســيمها باألعالم 
الخضراء 30 كلــم، والمرحلة الرابعة واألخيرة، والتي تم 

ترسيمها باألعالم الصفراء 20 كلم.
ووضعت اللجنة المنظمة للبطولة عدداً من الشــروط 
التي يجب االلتزام بها وهي أن الحد األدنى لعمر الجواد 
يجب أن ال يقل عن 6 سنوات والحد األدنى لعمر الفارس 
14 عامــاً، والحد األقصى لنبضــات قلب الجواد 64 نبضة 
بالدقيقــة، والحــد األدنى للوزن المســموح به 70 كجم، 

والحد األدنى للسرعة 14 كلم/ ساعة.

مــن جانبه أكد الشــيخ زايد بن ســلطان بــن خليفة بن 
زايــد آل نهيان رئيس اللجنة التنظيمية للفروســية بدول 
مجلــس التعاون الخليجي، أن البطولــة تعتبر محطة من 
محطات العمل الخليجي المشــترك في الميدان الرياضي. 
وأعلن أن اللجنة التنظيمية اتخذت كل الخطوات الالزمة 
بالتعــاون مع اللجنة األولمبية البحرينية واالتحاد الملكي 
البحرينــي للفروســية اللذيــن أخذا علــى عاتقهما مهمة 
توفير البيئة المناســبة بإخــراج البطولة في أبهى صورة. 
وتقدم الشيخ زايد بن سلطان بن خليفة بن زايد آل نهيان 
بالشــكر إلى ســمو الشــيخ ناصر بن حمد آل خليفة على 
دعمــه الكبير للبطولة، معرباً عن أملــه في تحقيق هذه 
التظاهرة الرياضية األهداف المرجوة من وراء قيامها وأن 
تشــكل منارة مضيئة في سماء الرياضة الخليجية ورياضة 

الفروسية.

 أكــد ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمد آل 
خليفــة أن اســتضافة البحريــن لبطولــة 
مجلــس التعــاون تأتــي امتــداداً للعديد 
مــن البطوالت اإلقليمية التي اســتضافتها 
البحرين في الســنوات القليلــة الماضية، 
والتــي أثبتت قــدرة المملكة على إنجاح 

مثل هذه الفعاليات المهمة.

وأعرب ســمو الشــيخ ناصر بــن حمد آل 
خليفة ممثل جاللة الملك لألعمال الخيرية 
وشــؤون الشــباب رئيس المجلس األعلى 
للشباب والرياضة رئيس اللجنة األولمبية 
البحرينية، عن فخر البحرين باستقبال أبناء 
دول مجلس التعاون الخليجي المشاركين 
بطولة مجلس التعاون للقدرة في نسختها 

األولى.

وأكد ســموه أن البطولــة تعد من أبرز 
وأقوى السباقات على المستوى الخليجي، 
وخصوصاً أنها تشــهد مشــاركة نخبة من 
فرســان دول الخليج العربــي الحريصين 
علــى التتويج بلقب البطولة األولى والتي 

تشكل البحرين انطالقتها الحقيقية.
وأكد ســمو الشــيخ ناصر بن حمد آل 
خليفــة أن االتحــاد الملكــي للفروســية 
وســباقات القــدرة اتخذ خطــوات كبيرة 
ومثاليــة بالتعــاون مع مختلــف الجهات 
لتجهيز قريــة البحرين الدوليــة باإلضافة 
إلى إعداد مسارات المرحلة وفقاً لمعايير 

االتحاد الدولي للعبة.
وأضاف ســمو الشيخ ناصر بن حمد آل 
خليفة أن مثل هــذه الفعاليات الخليجية 
المهمــة لهــا دور كبير أيضاً فــي االرتقاء 
بالمســتوى المهــاري للفرســان في دول 
الخليج وتطويرها وصوًال بها إلى مستويات 
تنافسية عالية قادرة على تشريف الرياضة 

الخليجية فــي مختلف المحافــل العربية 
واآلسيوية والدولية خاصة وإن القدرة في 
منطقة الخليج العربي تنتظرها مشاركات 
كبيــرة فــي المســتقبل والبطولــة تمثل 

اختباراً حقيقياً للفرسان.

ورحب ســمو الشــيخ ناصر بــن حمد آل 
خليفة بالفرســان من دول الخليج العربية 
في بلدهم الثانــي مملكة البحرين، مثمناً 
الجهــود الكبيرة التــي تقوم بهــا اللجان 
العاملــة في االتحــاد الملكي للفروســية 
وســباقات القدرة ومساعيها لتنظيم هذه 
التظاهــرة الخليجية الكبيــرة، معرباً عن 
تمنياته لجميع الفرسان بالتوفيق والنجاح 
في السباق وعكس الصورة المتميزة التي 
تؤكد تطور رياضة القدرة الخليجية والتي 
حققت في الســنوات الماضية العديد من 

اإلنجازات الباهرة. 
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■ البحرين تشهد مشاركة نخبة الفرسان الخليجيين

شــكر محمد علــي المري ممثــل األمانة 
الخليجي  التعــاون  لــدول مجلس  العامة 
اللجنــة  جهــود  علــى  العربيــة  للــدول 
التنظيميــة للفروســية الخليجية واالتحاد 
الملكــي للفروســية على حســن الضيافة 
واالســتقبال والتنظيم وهــذا ليس غريباً 

على المملكة حكومة وشعباً.

تقــدم طالب  المهيري األمين العام للجنة 
التنظيمية الخليجية للفروســية، بالشــكر 
والتقدير إلى الجهود المبذولة من األشقاء 
بمملكة البحرين على حســن االســتضافة 
والتنظيم، وحرص أعضاء اللجنة التنظيمية 
على دعم وإنجاح البطولة بجميع مراحلها، 
وقيامها بتقديم كل التســهيالت الضرورية 
إلنجــاح  الســباق، الفتــاً إلى المشــاركة 
الواسعة من فرسان  دول مجلس التعاون 
الخليجــي وحضورهم الفاعــل مما يؤكد 
التفــوق الكبير الذي تحظى به فروســية 
الخليج بشكل عام وسباقات القدرة  بوجه 

خاص.



شهد ســمو الشــيخ حمدان بن محمد بن 
راشــد آل مكتوم، ولي عهد دبي، والشيخ 
عبداللــه بــن حمد بــن خليفــة آل ثاني 
نائــب أميــر دولة قطــر الشــقيقة، ختام 
مهرجان ســيف أمير دولة قطر لســباقات 
الهجن «ختامي الشحانية – 2016»، وجاء 
المهرجــان الــذي انطلق في الـــ 29 من 
فبراير الماضي، تحت رعاية الشــيخ تميم 
بــن حمد بــن خليفة آل ثانــي أمير دولة 
قطــر، بمشــاركة كبيرة من مــالك الهجن 
فــي دول الخليــج العربي، فــي تحديات 
خصصت لهجن أصحاب الســمو الشــيوخ 

وهجن الجماعة.
كما شهد الســباقات في اليوم الختامي 
الشــيخ راشــد بن حمدان بــن محمد آل 
نهيان رئيس هيئة طيران الرئاسة، والشيخ 
جوعان بن حمد بن خليفة آل ثاني رئيس 
القطرية، والشــيخ حمد  اللجنة األولمبية 
بن جاسم بن فيصل آل ثاني رئيس اللجنة 
المنظمــة لســباقات الهجــن بدولة قطر، 
والشــيخ حمد بن تميم بن حمد آل ثاني، 
وعدد كبير من محبي ومتابعي الرياضات 
التراثيــة من جميــع أنحــاء دول مجلس 

التعاون الخليجي.
 وفي يوم الختامي، حلق «كفو» لمحمد 
سلطان بن مرخان ناموس الشوط الرئيسي 
الثانــي والمخصــص للزمــول المفتــوح، 
بعــد أن كان أول الواصليــن إلــى خــط 
الختــام، مقدمــاً عرضــاً قوياً فــي األمتار 
الخنجر  الشــوط  لينتــزع جائزة  األخيرة، 
الفضي+مليون ريال بعد أن قطع مســافة 

الشوط بزمن وقدره 13:01:7. 
وفــي بقية المنافســات، خطفت هجن 
الشحانية الرموز األربعة وحلقت المعجزة 
«الجزيرة» مع ناموس الشــوط الرئيســي 
األول والمخصص للحول المفتوح والمركز 
األول، بقيادة المضمر ســلطان  الوهيبي، 
بعد أن قطعت مسافة الشوط بزمن قدره 

11:50:4 محرزة للسيف الذهبي.
الثانــي  الرئيســي  الشــوط  وفــي   

حقــق  المفتــوح،  للزمــول  والمخصــص 
«مبعد» لهجن الشــيحانية والمضمر سالم 
المري المركز األول بعد أن قطع مســافة 
الشــوط بزمــن قــدره 12:30:9 محــرزاً 
الخنجر الذهبي، وفي الشوط الثالث وأول 
أشواط المحليات خطفت «سحابة» لهجن 
الشــحانية والمضمر محمد العطية الشلفة 
الذهبية  بزمن قدره 12:04:4، وفي شوط 
الزمول المحليات توج «الواعي» والمضمر 
حمــد حلفان المري بزمن قدره 12:30:5، 
وبعــد ختام التحديات قام ســمو الشــيخ 
حمدان بــن محمد بن راشــد آل مكتوم، 
والشــيخ عبداللــه بــن حمد بــن خليفة 
آل ثانــي، بتتويــج الفائزيــن بالرموز في 
تحديات هجن أصحاب الســمو الشــيوخ 

وهجن الجماعة.

 وبالعودة إلى الشــوط الرئيســي الثاني 
نجــح  المفتــوح،  للزمــول  والمخصــص 
المهيــري في  «مزعــل» لحمــد عــوض 
الحصول علــى المركز الثاني بزمن قدره 
13:05:1، وجــاء ثالثــاً «صوغان» لمحمد 
الهاجري بتوقيت قدره 13:10:5. وكانت 
«الدوحــة» لجارالله المــري قد انتزعت 

الســيف الفضــي و2 مليون ريــال، بعد 
أن قطعت مســافة الشــوط بزمن قدره 
12:40:4 بعد منافسة قوية استمرت لخط 
الختــام مع «الشــايبة» لعتيــق المهيري 
والتــي جــاءت ثانيــة بالتوقيت نفســه، 
ووصلت ثالثــة «وعد» لعتيــق المهيري 

بزمن قدره 12:43:2.
 وفــي الشــوط الثالث وأول أشــواط 
المحليــات، حققــت «الجريــان» لخليفة  
الشــلفة  و  األول  المركــز  العطيــة  
الفضية+ســيارة بنتلــي، بعــد أن قطعت 
مسافة الشوط بزمن قدره 12:36:3، تاركة 
المركز الثاني لـ «احترام» لراشد  العفاري 
بتوقيــت قــدره 12:38:7، وجــاءت ثالثة 
«أثير» لمحمد راشد غدير الكتبي بتوقيت 
قدره 12:47:6. وفي آخر أشــواط الفترة 
الصباحية ورمز الزمول المحليات، خطف 
«عــراك» لخليفــة العطية المركــز األول 
والخنجر الفضي+سيارة رنج روفر، بعد أن 
قطع مسافة الشوط بزمن قدره 13:07:4، 
وجاء في المركز الثاني «شــاهين» لصالح  
المــري بزمن قدره 13:13:3، وفي المركز 
الثالــث وصــل «الذيــب» لســعيد جابر 
عبداللــه، بعد أن قطع المســافة بتوقيت 

قدره 13:20:7.

03

■ حمدان بن محمد لدى وصوله لمتابعة السباق  |  البيان 

■ راشد بن حمدان يتحدث في حضور صالح بن نصرة إلى حمد بن جاسم 

■ «كفو» لمحمد سلطان بن مرخان تألق في ختامي الشحانية ■ منافسات قوية شهدها الحدث  |  البيان

■ نشر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، يوم أمس على صفحته الشخصية 
باألنستغرام، لقطات من ختام مهرجان سيف أمير دولة قطر لسباقات الهجن «ختامي الشحانية»، وعلق 

سموه عليها قائالً: ناموس الجزيرة.. أسطورة الشحانية
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رفض يوسف السركال رئيس االتحاد لكرة 
القــدم، أمس تقليــص عدد فــرق دوري 
المحترفيــن إلــى 12 خالل طــرح مالمح 

برنامجه النتخابات مجلس اإلدارة. 
وأكــد الســركال في تصريحــات صحافية 
اإلبقاء علــى 14 فريقاً في الدوري، ضمن 
أهــم أولوياتــه بعدما كشــف مؤخراً عن 
توجه لــدى لجنة دوري المحترفين الجهة 
المنظمــة للبطولة إلعادة عدد الفرق إلى 
12 كما كان معموالً به ســابقاً قبل -2012

.2013
وقال الســركال الذي يتنافــس مع رئيس 
نادي النصر مروان بن غليطة على رئاســة 

االتحــاد «أحــد أهــم محــاور برنامجــي 
االنتخابــي ســيكون بالتأكيــد العمل على 
اســتمرار الــدوري، كما هــو دون تغيير 
بمشــاركة 14 فريقاً، مع وضع التصورات 
الالزمــة التــي من شــأنها أن تزيــد قوة 
المنافسة وتثري البطولة، بما يعود بالنفع 

على المنتخبات الوطنية».
وأشــاد الســركال الطامح إلى والية ثالثة 
بعد دورتــي 2008-2004 و2012-2016، 
«بالفوائد التي جنتها الكرة اإلماراتية على 
مدار المواســم األربعة األخيرة من واقع 
زيادة التنافســية بين األنديــة في دوري 

الـ14 فريقاً».

وتابــع «ال تنازل عــن اســتمرار الدوري 
بالعدد نفسه، فنظام الـ14 فريقاً له فوائد 
فنية ولوجســتية، وأيضاً له فوائد نفســية 
على كل الفرق التي يمكنها أن تعوض أي 
نتائج سلبية تتعرض لها، فضالً عما يقدمه 
الدوري من مستوى مرتفع في العديد من 

مبارياته».
وأكد الســركال أن رئيــس االتحاد الدولي 
الجديد السويســري جاني إنفانتينو أبدى 
خالل جلسة جمعت بينهما إعجابه بتطور 
وارتفاع مســتوى الدوري اإلماراتي، وأيد 
اإلبقاء على عدد فرق الدوري، محذراً من 

تقليصها إلى 12 فريقاً.
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تابع العين انتصاراته ورفع رصيده إلى 52 
نقطــة بعد فوزه 2-4 على ضيفه بني ياس 
مســاء أمس على ملعب اســتاد هزاع بن 
زايد لحساب الجولة 21 من دوري الخليج 

العربي لكرة القدم.
ســجل أهداف العين كل من دوغالس 
(ق 8، 37) ومحمد عبد الرحمن ( ق 22 
)، وإســبريال ( ق 92)، فيما ســجل لبني 
ياس كل من فواز عوانة (ق 79) وســهيل 
النوبــي (ق 91)، وتجمد رصيد بني ياس 

عند 26 نقطة.

إلــى أرضيــة ملعب  الفريقــان  دخــل 
المباراة وكل منهما يرغب في الخروج 
بما جاء من أجله، حيث يســعى العين 
لمتابعــة نتائجــه الجيــدة والمحافظة 
علــى وضعيته في ســلم الترتيب على 
أقــل تقديــر في إطــار حملــة الدفاع 
عــن لقبه، فيما جاء الفريق الســماوي 
للخــروج بأفضــل النتائج مــن معقل 
الزعيم، وهو ما يفسر البداية الساخنة 
تبادال  اللذين  الطرفين  والمفتوحة من 
األلعاب والهجمات منذ الوهلة األولى 
مع أفضلية نســبية للعين الذي ما لبث 
أن ترجم جهوده بأول أهداف المباراة 
عن طريق مهاجمة البرازيلي دوغالس 
الذي اســتفاد من عرضية أمام المرمى 
ارتدت من الدفاع وســدد الكرة بلعبة 

خلفية رائعة (ق 8).

ونشــطت ألعاب بني ياس بعد تخلفه 
بالهــدف األول، حيــث ضغــط بقــوة 
على مرمى العين مســتفيداً من تراجع 
األخير ليصنــع أكثر من فرصة خطيرة 
أمــام مرمــى خالد عيســى، غيــر أنه 
لــم يوفق فــي ترجمتها كمــا ينبغي، 
وبالمقابــل تعددت أخطاء التمرير من 
جانب العين بســبب أســلوب الضغط 

علــى حامل الكرة الذي مارســه العبو 
بني ياس، وتراجــع المهاجم البرازيلي 
دوغــالس إلى ما بعد الوســط بعد أن 
افتقــد للتمويــل الــالزم أمــام مرمى 

السماوي.

وبحلــول الدقيقــة (22) أصبحت النتيجة 
0-2 لصالــح العين، بعدمــا أضاف محمد 

عبد الرحمن الهدف الثاني مســتفيداً من 
تمريرة رائعة للبرازيلي دوغالس، ليهيمن 
العين تماماً علــى مجريات األمور، حيث 
عــزز الهــدف الثاني من دوافــع الالعبين 
المعنويــة وضاعــف من ثقتهــم ليتناقلوا 

الكرة بينهم بهدوء وارتياح.

البرازيلي دانفريــس دوغالس ليؤكد  وعاد 
أفضليتــه وخطورتــه أمام المرمــى حينما 
انبرى لعرضية محمد احمد وحولها برأسه 
قوية في المرمى مســجالً الهدف الثاني له 
والثالث للعين بعد مرور 37 دقيقة، لينتهي 
الشوط األول بتقدم العين بثالثية نظيفة. 

 وقلــص بني يــاس الفارق بهدف قوي 
ســجله الالعــب فواز عوانة مســتفيداً 
مــن كــرة ارتــدت مــن دفــاع العين 
وذلك فــي الدقيقة 79 لتصبح النتيجة 
1-3،وفــي الدقيقــة األولى من الوقت 
المحتســب بدل الضائع أضاف ســهيل 
النوبــي الهدف الثانــي لبني ياس، غير 
أن البديــل الكولومبي اســبريال أحرز 
الهدف الرابــع للعين بعده مباشــرة، 

لتنتهي المباراة بفوز العين 4-2.  ■ فرحة دوغالس وعموري بالفوز   |   تصوير: عمران خالد

 تعادل فــارس الغربية أمــس مع الوصل 
بنتيجــة 2-2 وأضــاف نقطــة غاليــة إلى 
رصيــده فــي مبــاراة قوية، بينما خســر 
الثواني  اإلمبراطور نقطتيــن ثمينتين في 
األخيــرة من المبــاراة التي جــرت على 
اســتاد حمدان بن زايد آل نهيان، بمدينة 
زايد بالمنطقــة الغربية، ضمن الجولة 21 

لدوري الخليج العربي.
أحرز أهداف المباراة للوصل روجيريو 
كوتينهــو فــي الدقيقــة 34، وفابيــو ليما 
مــن ضربة جزاء في الدقيقة 38، وســجل 
للظفرة عادل هرماش برأســه في الدقيقة 
46 من المباراة وعمر خريبين في الدقيقة 

 .90
دخل الظفرة المباراة في المركز العاشر 
برصيد 23 نقطة ويسعى لدخول المنطقة 
الدافئة، بعدما تمكن الفريق خارج ملعبه 
من خطف ثالث نقاط غالية من بني ياس 

األسبوع الماضي.

المقابل دخل فريــق (اإلمبراطور)  في 
اللقاء فــي المركز الرابع برصيد 34 نقطة 
بعدما تعادل مع اإلمارات 1-1 في الجولة 
الماضية في وداعية استاد زعبيل، بعد فوز 

الوحدة على الفجيرة ووصوله للنقطة 35.

بدأت المباراة ســريعة جداً من الفريقين 

ونجح الظفرة في الســيطرة على وســط 
الملعب عن طريــق أحمد علي وإبراهيم 
بالمرمى وســدد  النقبي.انفــرد روجيريو 
لكن حارس الظفرة عبدالله سلطان تصدى 

لها. وينطلق أحمد علي من ناحية اليســار 
مراوغاً أكثر من مدافع لكنه يســدد خارج 
المرمــى، ويســدد فابيو ليما مــن خارج 
منطقة الجزاء فوق عارضة مرمى الظفرة.

في الدقيقة 17 ينطلق ديوب من ناحية 
اليمين ويتلقى تمريرة عبد الرحيم جمعة 
ويراوغ مدافع الوصل ولكنه يسدد خارج 

المرمى. 
فــي الدقيقــة 23 يتلقى ديــوب داخل 
منطقة جزاء الوصل تمريرة عادل هرماش 
ويضــع الكرة بالمرمى ولكن الحكم يلغي 

الهدف للتسلل. 

يســتغل روجيريــو كوتينهــو خطــأ دفاع 
الظفــرة وينطلــق بالكرة ويســدد داخل 
الشــباك محرزاً الهــدف األول للوصل في 

الدقيقة 34 من المباراة.
بعدها انطلــق روجيريو كوتينهو داخل 
منطقــة الجــزاء ويعرقله عصــام العدوة 
ويحتسب الحكم ضربة جزاء لإلمبراطور، 
ويتصــدى لها فابيــو ليما محــرزاً الهدف 

الثاني في الدقيقة 38.
ونجــح عــادل هرمــاش فــي إحــراز 
الهدف األول للظفرة برأســه في الدقيقة 
46، لينتهــي الشــوط األول 1-2 لصالــح 

اإلمبراطور.

بــدأ فــارس الغربية الشــوط الثاني بقوة 
ويطلــق ماخيــت ديوب رأســية تصطدم 

بالعرضة ويضيع التعادل. 
وشــكلت الهجمــات المرتــدة لفهــود 
زعبيــل خطــورة حقيقيــة علــى مرمــى 
الظفــرة.  وضاعــت فرصــة هــدف على 
الوصــل بعد مجهود فــردي من روجيريو 
الــذي ينفرد بالحــارس ولكن الكرة مرت 

بجوار القائم (دق 67).
وفي الدقيقــة 90 ومن هجمة للظفرة 
ســدد عمر خريبين محرزاً هدف التعادل 

للظفرة.

■  التعادل حسم موقعة الظفرة و الوصل   |   البيان

بعد ثالثيته فــي مرمى الجزيرة بالجولة الماضية عاد النجم البرازيلي 
الخطيــر دوغــالس دانفــرس، ليؤكد تألقــه بواحد مــن أروع أهداف 
الــدوري، عندما تربص بكرة ارتدت من الدفاع بعد ركنية نفذها عمر 
عبد الرحمن، ليطوح المهاجم البرازيلي بجســمه ويسدد الكرة بلعبة 
خلفية مزدوجة فشــل  الحارس في صدها لتهز الشــباك والمدرجات 
العيناويــة ، وعــاد الالعب نفســه ليضيف الهدف الثانــي له والثالث 
للعين، بضربة رأسية قوية سكنت المرمى، وذلك قبل سبع دقائق من 
نهاية الشــوط األول، و وجد الالعب البرازيلي إشــادة الفتة من قبل 

الجمهور العيناوي الذي هتف له طويالً بعد المستوى المتميز.

وجد هالل ســعيد قائد فريق 
العيــن ترحيباً الفتــاً من قبل 
جمهــور الزعيــم، عندما دفع 
بــه  زالتكو  بديالً لباســتوس 
فــي الدقيقــة 58 وذلك بعد 
غياب اســتمر طويالً لإلصابة، 
العيناوي  القائد  وكان لدخول 
أثــره اإليجابي على معنويات 

والعبي الفريق

1036
بلــغ عــدد الجماهيــر التــي 
الظفــرة  مبــاراة  حضــرت 
مشــجعاً،   1036 والوصــل 
ســاندوا الفريقيــن بحــرارة، 
ونجحــت الجماهير في إثارة 
خصوصــاً  الالعبيــن  حمــاس 
مــع تقلبــات المبــاراة عبــر 

الشوطين.
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وصــف العب الشــارقة ماكســويل فريق 
وأضــاف  والقــوي  بالجاهــز  اإلمــارات 
بقولــه: «اإلمارات فريــق مخيف وصعب 
شــاهدت مبارياتهم وهم يتميزون ببذل 
مجهــود كبير في الملعب والجري بصورة 
متواصلــة بطريقة ترهــق خصومهم، على 
مســتوى األجانب هم مميــزون أيضاً فأنا 
يعجبنــي محترفهم األســترالي فهو العب 
تكتيكــي ومهــاري في نفــس الوقت كما 
يتميز رودريغو بالســرعة والمقدرة على 
التسجيل، نحتاج للكثير من الجهد للتغلب 

عليهم».
وواصــل ماكســويل حديثه قائــالً: «نحن 

فــي حالة تركيز شــديد للمبــاراة، نعرف 
تماماً صعوبة المباراة ورغبة اإلمارات في 
الخــروج بالنقاط، هي صدام مباشــر بين 
فريقين فــي نفس الظروف لذا ســندخل 
المباراة ونقاتل داخل الملعب حتى نخرج 

فائزي».
وعن تقييمه لمســتواه مع الشــارقة حتى 
اآلن قــال: «أعمــل على تنفيــذ تعليمات 
المــدرب داخل الملعــب ولذا أتواجد مع 
التشكيل األساسي للفريق دائماً وال أشغل 
نفســي بما يحدث خــارج الملعب وأبذل 
أقصــى جهــدي لمســاعدة الفريــق على 

تحقيق نتائج مرضية» 

اســتنكر نادي اإلمارات مــا وصفه بالظلم 
الذي يقع عليه من قبل القنوات الفضائية 
الناقلــة لمباريــات دوري الخليج العربي، 
ونقــل خالــد النقبــي المنســق اإلعالمي 
للنــادي، عــن مجلــس اإلدارة غضبه من 
عدم منــح الصقور حقهم فــي المباريات 
وقــال: اإلدارة كانــت بصدد إصــدار بيان 
عقــب مباراة الوصــل ألن المعلق تحدث 
عــن طرف واحد وتجاهــل الصقور وهذا 
تكرر كثيرا في المباريات الســابقة، وذكر 
النقبــي أن الكثيــر مــن وســائل اإلعالم 
تســلب الصقور حقهم وقال: بعد التعادل 
ال يتحدثون عن خسارة اإلمارات لنقطتين 

ولكن يقولون إنه كســب نقطة حتى وإن 
كان متقدمــا على خصمه، وأضاف النقبي: 
مجلس اإلدارة يرى أن هنالك من يتعامل 
مــع نادي اإلمــارات كأنــه ال يتبع للدولة 
بعدم االعتــراف بحقوقه وظلمه حتى من 
قبل الحكام، نرجو أن ينال نادينا االحترام 

الذي يستحقه.

يبحث اإلمارات والشارقة عن النقاط الثالث 
عندمــا يلتقيان عند الثامنة والنصف مســاء 
اليــوم على ملعب األول، في الجولة 21 من 
دوري الخليج العربي، وتعني النقاط الكثير 
للفريقين في ظل المنافســة المشــتعلة بين 
عدد من الفرق للبقاء وتفادي شــبح الهبوط 

والتقدم نحو منطقة األمان.
وتبــدو حاجــة الصقور أكثــر للنقاط من 
واقــع وضعــه المتأخر في المنافســة حيث 
يحتل الترتيــب 12 برصيد 21 نقطة والفوز 
يضعــه في مرتبة واحدة مع الشــارقة الذي 
يجلــس فــي المركــز 9 برصيــد 22 نقطة، 
لكــن الملك يرغــب في الفوز أيضا بشــدة 
باعتبــار أن إضافة 3 نقاط لرصيده ســتضعه 
فــي موقف جيــد بترتيب الــدوري وتؤمن 
استمراره في المنافسة نظرياً بينما حسابات 
النقاط تجعل الباب مفتوحاً لعدد من الفرق 
خالل الجوالت المقبلة إضافة إلى أن الملك 
يمتلك دافع الثأر من الخســارة الثالثية التي 
تعــرض لها في الدور األول على ملعبه أمام 

الصقور.
واستعد صاحب األرض للمباراة بتدريبات 
جــادة، عقــب تعادله الجولة الســابقة أمام 
الوصل 1/1 والذي أعقب الخسارة المفاجئة 

أمــام الظفرة 1/2 الشــئ الذي جعل الفريق 
يكثــف من جرعاته التدريبية واالبتعاد قليال 
عــن منطقة الخطر مع العــودة لالنتصارات 
التــي غابت عنه لجولتيــن متتاليتين، ومنح 
الصقــور اللقــاء اهتماماً متعاظمــاً لتحقيق 
الفوز وكان ذلك واضحاً من خالل التدريبات 
الجــادة التي أخضع لها المــدرب البرازيلي 
باولــو كاميلي العبيه األيــام الماضية، وركز 
كاميلــي علــى الجوانب الهجوميــة بطريقة 
عكست تفكيره في الوصول لشباك الشارقة 

وإنهاء المباراة لمصلحة فريقه.
وإدارياً حرص مجلس اإلدارة على متابعة 
إعــداد الصقور والعمل علــى تجهيز الفريق 
بشــكل جيــد للمواجهات المقبلــة، وحرص 
محمد أحمد بن شــكر رئيس مجلس اإلدارة 
علــى عقد جلســة مــع المديــر الفني أول 
من أمس ومناقشــته حول المباراة وضرورة 
تحقيق الفوز دون أن يتم الكشــف عما دار 
في الجلســة من حوار مشــترك، لكنه عكس 

حرص اإلدارة على تحقيق الفوز.
ويلعــب الصقــور اليــوم مكتمــل العدد 
بوجــود كل عناصر الفريق باســتثناء حارس 
المرمى أحمد الشــاجي المصاب والذي بدأ 

في تدريبات فردية تمهيداً للعودة.
أما فريق الشــارقة فيدخل مواجهة اليوم 
وهو في كامل جاهزيتــه وتدرب في األيام 
الماضيــة بروح معنويــة عالية بعــد الفوز 
المريــح على فريق الفجيرة ضمن مواجهات 
الجولــة الماضيــة مرتفعاً برصيــده إلى 24 
نقطة وعمــل الجهــاز الفني علــى معالجة 
األخطــاء الدفاعية التي صاحبت أداء الفريق 
مــع االرتفــاع بمعــدالت اللياقــة لمواجهة 
الســرعة الفائقــة التــي يتميــز بهــا فريق 
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تحــدث مدرب الشــارقة عبــد العزيز 
العنبــري عــن مبــاراة فريقــه أمــام 
اإلمارات فــي دوري الخليــج العربي 
ذاكــراً بــأن المبــاراة تعتبــر مواجهة 
صعبــة جــداً لفريقــه كــون اإلمارات 
يعاني من نفــس الظروف، موضحاً أن 
فريقه ســيعمل على منع اإلمارات من 
الوصــول لشــباكه في الشــوط األول، 
كاشــفاً عــن تعويــض حمــد إبراهيم 
لمحين خليفة الموقوف مشــدداً على 
أن تفكيره فــي الوقت الحالي ينحصر 
فقط في الخروج بالفريق من المنطقة 

الخطرة، وكان مدرب الشارقة ذكر أن 
النتائج اإليجابية للملك في المباريات 
الســابقة قد ســاهمت في تعزيز ثقة 
الالعبين بمقدرتهــم على مقارعة كل 

الفرق بالدوري.

حديثــه  العنبــري  اســتهل 
للمبــاراة مضــت  قائالً:«اســتعداداتنا 
بوتيرة جيدة، تدريبات الفريق اليومية 
وإقبال الالعبين على الحصص التدريبية 
مرض بالنســبة لنا فــي الجهاز الفني» 
انتقــل بعدهــا للحديث عــن المباراة 
وقال:«نعرف جميعاً مدى صعوبة هذه 
المبــاراة وهــي تحدد بصــورة كبيرة 
مســار الفريقين، اإلمــارات يعاني من 
نفس ظروفنا ويحتاج للنقاط للهروب 
مــن المنطقة الخطرة في الجدول كما 
نحــاول أن نفعــل، يمتلكــون أفضلية 
اللعــب على ملعبهم لذلك يجب علينا 
بذل جهــد كبيــر للتمكن مــن الظفر 

بالنقاط».

ذكــر باولو كاميلــي مــدرب الصقور أن 
مباراة الشــارقة من أهم جوالت فريقه، 
الدوري  فــي  الفريقين  بســبب موقــف 
وقــال: مهمتنا في تحقيق الفوز لن تكون 
سهلة، لذلك يجب أن نجتهد ألن الشارقة 
يقــدم مباريات جيدة وتطــور كثيراً في 
الــدور الثاني وظل يحقــق نتائج إيجابية 
في الجوالت الســابقة، ويريد أن يواصل 
أجانبه يلعبون بشــكل  أيضاً  انتصاراتــه، 
جيد والفريق بشكل عام متميز، ويختلف 
عــن الفريق الذي لعبنا معــه وفزنا عليه 
في الــدور األول، لكن المهــم أن فريقنا 
جاهز ولدينا عزيمــة كبيرة على تحقيق 

الفوز.
وذكــر كاميلــي أن الصقــور في قمة 

الــروح المعنويــة والجاهزيــة البدنيــة 
للمواجهــة، وأن الفريق ال يعاني من أي 
غياب ومنظــم تكتيكياً وبإمكانه الخروج 
التــي يفكــرون فيها.  الثــالث  بالنقــاط 
وأضاف: حتى على مســتوى البدالء لدينا 
دكة قويــة وعناصر يمكن أن تغير نتيجة 

المباراة لمصلحة الفريق دائماً.

تحــدث مدرب الصقور عن معاناة فريقه 
مع التحكيم وقال إنهم تضرروا من أخطاء 
الحكام أمام األهلي والعين والنصر وحتى 
مباراتنا الســابقة أمام الوصل التي رفض 
فيها الحكم احتســاب ركلة جزاء صحيحة 

لنا كان يمكن أن تمنحنا الفوز.
وقــال كاميلــي: نحــن دائماً نشــجع 
الحــكام وندعمهم ونــدرك أن األخطاء 
التي حدثت لم تكــن متعمدة أو النادي 
مقصــود منهــا، لكــن التحكيــم دائما ال 
يمنحنا حقنا، بينما يتم المخالفات ضدنا 
بمنتهــى الســهولة وأحيانا في أشــياء ال 

تستحق.

24
يضع اإلمارات الوصول إلى 
النقطــة 24 هدفاً ال تنازل 
عنه في لقــاء اليوم، ألجل 
التقدم في ترتيب الدوري 
مع إيقاف زحف الشــارقة 
الفــرق  مــن  باعتبــاره 
بالهبوط،  المهــددة أيضــاً 
ويــرى الكثيــرون داخــل 
قلعــة الصقــور أن الفــوز 
بنقاط اليــوم يضع الفريق 
في موقف جيــد، ويبعده 
بينما  الهبــوط  عــن  كثيراً 

الخسارة تجعله مهدداً .

30
فريــق  تطلعــات  باتــت 
للنقطة  الوصول  الشــارقة 
رقم 30 فــي نتائج الفرق 
المنافســة له فــي معركة 
مــن  والهــروب  البقــاء 
المنطقة الخطرة والفارق، 
وتعتبــر النقاط الثالث في 
مواجهة اليــوم امام فريق 
اإلمارات مهمة جداً لفريق 
تحقيــق  مــن  لالقتــراب 
عبد  وضعه  الــذي  الهدف 
مدرب  العنبــري  العزيــز 

الفريق وهو 30نقطة.
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أكد اإليفــواري إبراهيمــا دياكيتي العب 
خط وســط فريق دبا الفجيرة، أن مباراة 
اليوم ال تقل أهمية عــن مواجهتي العين 
واألهلي، مضيفاً، علينا أن نكون في كامل 
حضورنا الذهنــي والبدني اليوم من أجل 
إقناع الكوماندوز بقبول الخسارة ال سيما 
وأنــه هزمنــا فــي دور الـــ 16 من كأس 
صاحب الســمو رئيــس الدولــة قبل أيام 
قليلــة، لذا سنســعى إلــى رد الدين لهم 
الليلــة، وأعتقــد أن جماهيرنــا لن تقبل 

بهزيمة أخرى من نفس الفريق.
وأضــاف: نطمــح فــي العــودة إلــى دبا 
الفجيــرة بالعالمة الكاملــة، مؤكداً رضاه 

التــام عــن مشــواره الحالي مــع الفريق 
خالل المباريات الســابقة، موضحاً التزامه 
بتعليمــات الجهــاز الفني بــأي مهمة، ال 
ســيما وأن فريقه قــادر على تحقيق حلم 
جماهيــره من خالل البقاء بدوري الخليج 

العربي.

قــال طــالل عبــد اللــه مدافع الشــعب: 
مباراتنــا اليوم مع دبا الفجيــرة في غاية 
األهمية بالنســبة للفريقين، وال بديل عن 
الفــوز والثــالث نقاط، حيث نســعى إلى 
تحقيق فوزنــا الثاني في مســابقة دوري 
الخليج العربي، حتــى يكون دافعاً لنا في 
المباريــات المقبلة، والتأكيــد على تطور 
مســتوى الفريــق لألفضــل، إلــى جانب 
اســتمرار تحســن عروضنــا عــن الفتــرة 
الســابقة، والتأكيــد علــى أن فوزنا علي 
دبــا الفجيــرة في مباراة الــكأس لم يكن 
مصادفــة بل جــاء نتيجة عمــل جيد من 

الجهاز الفني والالعبين واإلدارة.

وأضــاف مدافــع الشــعب: فــي المقابل 
يســعى دبا الفجيــرة للفــوز لالبتعاد عن 
شبح الهبوط، لذا أتوقع أن تكون المباراة 
في غاية القــوة، وأتمنى التوفيق لفريقي 
خاصــة أن اســتعداداتنا للمبــاراة جيــدة 
وطموحاتنــا كبيــرة فــي الفــوز من أجل 
زيــادة رصيدنا من النقاط وكذلك محاولة 

إسعاد جماهيرنا الوفية.

يستضيف الشــعب على ملعبه باستاد 
خالــد بن محمــد في الخامســة و40 
دقيقــة مــن مســاء اليوم، فريــق دبا 
الفجيرة في إطــار الجولة 21 بدوري 
القدم، ويســعى  العربي لكرة  الخليج 
أبنــاء الكوماندوز إلــى تحقيق الفوز 
ولتمســك باألمــل مــن أجــل عيون 
جماهيرهــم التــي تســاندهم بقــوة 
رغــم موقفهم المتأزم في المســابقة 
واقترابهــم من الهبوط الرســمي إلى 
دوري الدرجــة األولــى، ال ســيما في 

حالة عدم الفوز في مباراة اليوم.
واستعد الفريق بشكل مكثف طوال 
مدربهم  بقيــادة  للمبــاراة  األســبوع 
ســتيفانو كوزين، واتسمت التدريبات 
بالجديــة والرغبة األكيدة في تعويض 
الخســارة أمــام الوحدة فــي الجولة 
الفريق  الســابقة، وتحســين موقــف 
خاصــة بعــد التطــور الملحــوظ في 
المستوى الفني للفريق في المباريات 

األخيرة.
رصيــد الشــعب قبل مبــاراة اليوم 
6 نقــاط ويحتل المركــز األخير، فيما 
يحتل منافســه دبــا الفجيــرة المركز 
الحادي عشــر برصيد 22 نقطة ويأمل 
فــي تحقيــق الفــوز من أجــل ضمان 
االبتعــاد خطــوة أخــرى مــن صراع 
الهبــوط، وتعتبر المباراة بالنســبة له 
ثأرية لتعويض خســارته من الشــعب 
فــي اللقاء الــذي جمعهمــا في كأس 
رئيس الدولة، ومن المنتظر أن تحفل 

المباراة بالندية والحماس.

علــى جانب آخــر، يتطلــع النواخذة 
للعودة من الشــارقة بالعالمة الكاملة 
للحفاظ على آمــال البقاء مع الكبار، 
وينظــر الجهــاز الفني لدبــا الفجيرة 
بقيادة المدرب االلماني بوكير للفوز، 
خصوصــاً وأنه إذا تحقق ســيكون بـ 
6 نقاط كاملة، حيث ســيضمن البقاء 
في دوري األضواء والشــهرة بنســبة 
كبيرة، كما يســعى العبو دبا الفجيرة 
إلى رد الدين لفريق الشــعب والذي 
أطــاح بهم قبــل عدة أيــام من دور 
الســتة بمســابقة كأس رئيس الدولة.  
وقام الجهاز الفني للفريق بحشد كافة 
الالعبين وال توجد في صفوفه غيابات 

تذكر.
 وستشهد التشكيلة عودة الالعب عبد 
الله ناصر الذي غاب بسبب اإلصابة في 
المباراة الســابقة أمام األهلي، والتي 
خســرها النواخــذة بهدفيــن ولذلك 
سيكون شــعار الفريق السماوي اليوم 
هو التعويض الى جانب استغالل حالة 
مســتضيفهم الشــعب الذي بات على 
أبــواب العودة مــن جديد إلى دوري 
األولى، انتهــت نتيجة مباراة الذهاب 

بين الفريقين بالتعادل بنتيجة 1-1.
 وكانــت إدارة نــادي دبــا الفجيــرة 
برئاســة أحمد ســعيد الضنحاني، قد 
اجتمعت بالالعبين وطالبتهم بضرورة 
الحذر الشــديد من الكوماندوز الذي 
ليــس لديــه مــا يخســره، وبالتالــي 
سيلعب بأعصاب هادئة، يمتلك فريق 
دبــا الفجيرة 22 نقطة ويحتل المركز 

الحادي عشر حالياً. ■ الشعب ودبا الفجيرة يبحثان فقط عن الفوز اليوم   |   البيان
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 دعــا األلماني ثيو بوكيــر المدير الفني 
لفريــق دبا الفجيرة، العبــي فريقه إلى 
ضــرورة تحقيــق الفوز في لقــاء اليوم 
وحصــد النقاط الثالث التي ســتجعلهم 
علــى مقربة من البقاء في دوري الخليج 
العربــي واللعــب مــع الكبار الموســم 
المقبــل، مؤكــداً من وجهــة نظره أن 7 
نقــاط خــالل المباريــات المقبلة كفيلة 
بظهور فريقــه في الموســم الجديد، ال 
ســيما وأن دبــا الفجيــرة يتبقــى له 6 
مباريــات كاملــة بـــ 18 نقطة، وأشــار 
المديــر الفني لفريق دبــا الفجيرة، إلى 
أنــه يرى بأن وضعية فريقه أفضل بكثير 
من الــدور األول من حيث النقاط ومن 
حيث الناحيــة الفنية، مؤكــداً ثقته في 
إمكانــات العبيه وقدرتهــم على إثبات 
وجودهــم، خاصــة وأن الفريق يســعى 
إلى كســر قاعدة الصاعد هابط وسيثبت 
العبــو النواخــذة بالفعل انهــم قادرون 
على البقاء، خاصة في ظل وجود عناصر 

عمل متجانســة ومتميزة وقــادرة على 
صنــع فريق جيــد، فقط علينــا أن نركز 
فــي كل المباريات الباقيــة حتى نحقق 
حلم البقــاء والذي وضعنــاه منذ بداية 

المنافسات.

وحول مباراة فريقه اليوم أمام الشــعب 
وأهميتهــا ومــدى تأثيــر نتيجــة اللقاء 
األخيــر أمام الكوماندوز في كأس رئيس 
الدولــة التي خســرها الفريــق برباعية 
مقابــل هدف ، قــال بوكيــر: أعتقد أن 
مباريــات الدوري تختلــف عن ظروف 
مباريات كأس رئيس الدولة، مشيراً إلى 
أن العبــي فريقه دخلوا اللقاء الســابق 
مقتنعيــن بأن المهمة ســهلة، وهذا من 
وجهة نظري سبب الخســارة وعلينا أن 
نلعب اليوم بقوة من أجل حصد النقاط 
الثــالث وتحقيــق الفوز  ونفــى بوكير، 
وجود أي غيابات وســط الفريق، مؤكداً 
الالعبيــن للمباراة، وقال:  جاهزية كافة 

سنسعى بقوة من أجل الفوز.

أكد مدرب الشــعب ستيفانو كوزين، أن 
مباراة فريقه أمام دبا الفجيرة ســتكون 
فرصــة لتحســين أداء الفريق وتطويره، 
واالســتفادة من دروس المباراة السابقة 
أمام الوحــدة، كما أنها فرصــة لالعبين 
الشــباب إلثبات الذات وفرض وجودهم 
في صفوف الفريق، وأشار إلى أن الفوز 
علــى دبا الفجيرة فــي مباراة الكأس لن 
يكون مقياســاً لتكرار الفــوز اليوم، ألن 
مباريــات كرة القدم ليس لها حســابات 
مقدمة وإنما تخضع لظروف كل مباراة، 
وإذا تكــرر اللعــب أمام نفــس الفريق 
فستكون النتيجة مختلفة في كل مباراة.

وأعرب كوزين، عن إعجابه بفريق دبا 
الفجيرة، مشيراً إلى أنه من الفرق القوية 
المتميــزة في الدوري، وقــال: أتوقع له 
البقاء ضمن فــرق المحترفين ألنه يضم 
نخبــة من الالعبيــن البارزين، ال ســيما 
مهاجمــه الخطير كابــي، ومهمتنا اليوم 
صعبة وعلينا الحذر من القوة الهجومية 

لفريق دبا الفجيرة وعدم اللجوء للدفاع 
والسعي لصنع الفرص لتكرار الفوز.

 وأضــاف: ثقتــي كبيــرة فــي الالعبين 
رغم غياب ماكاو وليتي وراشد الهاجري 
اليوم، لكننا ســنلعب بأفضل 11 العب 
لدينــا من بينهــم العديد من الشــباب 
الصاعد، موضحاً، لدينا 6 نقاط فقط من 
الصعب البقاء بها فــي الدوري للفارق 
الكبير بيننا وبين الفرق األخرى، وأعتقد 
أن الفرصــة المتاحة حاليــاً هي الكأس 
ألن النســب فيهــا متســاوية والفرصة 
متاحة للجميع، وأمامنا وقت كبير حتى 
مباراتنــا المقبلة في الكأس مع األهلي، 
وحتــى ذلــك الوقــت علينــا أداء كل 
مبارياتنــا بأقصى جهد، حتى نكون على 
قدر المســؤولية واحترام اســم وشعار 
النــادي، ومــا يفرضه علينــا من اللعب 
للفــوز في كل مبــاراة وعــدم التهاون 
ونحن نخطط لبناء فريق المستقبل من 

شباب النادي.

05
الشــعب  لفريــق  يتبقــى 
غيــر مبــاراة اليــوم أمام 
دبــا الفجيــرة 5 مباريات 
الخليــج  دوري  فــي 
العربــي، حيــث ســيلعب 
والجزيرة،  الشــباب،  أمام 
واألهلي،  والنصر،  والعين، 
وهــي مباريات فــي غاية 
الصعوبــة ألنها مــع فرق 
تنافس على مراكز المقدمة 
وعلــى لقب الــدوري، ما 
الكوماندوز  مهمــة  يجعل 

في غاية الصعوبة.

01
فشــل فريق دبــا الفجيرة 
فــي تحقيــق أي فوز على 
اليوم  مباراة  في  منافســه 
فريق الشعب هذا الموسم، 
وذلك عقــب انتهاء مباراة 
الفريقيــن في الدور األول 
1/1 علــى ملعب الفجيرة، 
قبــل أن ينجح الكوماندوز 
في دور الـ16 لكأس رئيس 
الدولــة مــن الفــوز على 
النواخــذة برباعيــة مقابل 

هدف وحيد.



07
عبــر تيغالــي هــداف العنابــي والدوري 
برصيد 21 هدفاً عن ســعادته بالتســجيل 
في مرمــى الفجيرة، وبانتصــارات فريقه 
واحتاللــه المركز الثالث، مشــيراً إلى أن 
الفريق يتطور من مباراة ألخرى مع وجود 
المــدرب الخبير أغيري الذي جدد تعاقده 
مع العنابي للموســم المقبل، مشــيراً إلى 
أن الفجيــرة كان خصماً عنيداً لنا خصوصاً 
فــي الحصة األولى، التي عانى فيها دفاعنا 
كثيراً في سبيل تخفيف الضغط المتواصل 
من قبــل هجوم الفجيرة، الــذي لم يفلح 
في التســجيل، لكنه ســبب متاعب بالغة 

للعنابي

أكد مجيد بوقرة مدافع الفجيرة أن كمية 
الفــرص التــي أهدرها زمــالؤه الالعبون 
كانت ستغير الكثير لو تم تسجيلها، مؤكداً 
أن مصيــر الفجيــرة بأيدينــا حتى نضمن 
البقاء بشــكل كبير مع الكبــار، مؤكداً أن 
الحــظ أدار ظهــره للذئــاب، وأتمنى أن 
نستعيد النغمة من خالل مباراتنا أمام دبا 
الفجيرة، بعد ثالثة أسابيع من اآلن، وقال: 
نتمســك باآلمال حتى آخر جولة، موضحاً 
أن الفريق بحاجــة إلى المزيد من العمل 

في الفترة المقبلة.

عبــر كابتن فريق الوحدة إســماعيل مطر 
عــن ســعادته باختيــاره، ضمــن قائمــة 
األبيــض المتأهبــة لتصفيــات مونديــال 
روســيا، ومواجهة فلســطين والسعودية، 
مشــيراً إلــى أنه يفخر بتمثيــل دولته في 
أي مجــال، الفتــاً إلى أن تمثيــل البلد ال 
مثيل له، وأتمنــى أن أكون إضافة حقيقة 
لقائمــة الفريــق خــالل الفتــرة المقبلة، 
مشــيراً إلــى أن األبيــض اإلماراتي يجب 
أن يكــون في مكانــه الطبيعي وعلى قمة 
المجموعة األولــى ويعتبر من بين أفضل 
منتخبــات القارة الصفــراء، وتابع حديثه 
قائــالً: نتطلع لتحقيق نتيجــة إيجابية في 

المقبلتيــن واســتغالل عاملي  الجولتيــن 
األرض والجمهور، وكنا محظوظين بالفوز 
علــى الفجيرة، ووصف مطــر فريقه بأنه 
بات يقدم األفضل في الدور الثاني بدليل 
النتائج التي تحققــت حتى اآلن وأهلتهم 
لنيــل المركز الثالــث، وأن الهدف الثالث 

يعتبر تتويجاً لجهود زمالئه في الملعب.

دفــع الفجيرة ثمــن إهدار الفــرص غاليا 
وتكبــد خســارة بثالثيــة أمــام الوحدة.

وباتــت وضعيــة الذئاب  صعبــة للغاية، 
وللمرة األولى منذ بداية الموســم يعتلي 
مترو العاصمة المركز الثالث ولو بشــكل 
مؤقــت، حيــث اســتفاد رفــاق الالعــب 
المتألق إســماعيل مطر من هدية جارهم 
العنكبــوت الجــزراوي، الــذي عرقل لهم 
النصــر في دبي ليتربع أصحاب الســعادة 
علــى المركز الثالث بـ35 نقطة في انتظار 
مزيد مــن الهدايا للبقاء رســمياً في هذه 
الوضعية خصوصاً أن الخطورة ربما تكون 
مــن الوصل الذي واجــه الظفرة أمس في 

المنطقة الغربية.
ووضعت الهزيمة التي مني بها الفجيرة 
علــى أرضه ووســط أنصاره فــي موقف 
ال يحســد عليه خصوصاً أنــه بات األقرب 
لمرافقــة الكوماندوز لدوري الهواة إال إذا 
كان لالعبي الفجيرة رأي آخر في الجوالت 
الخمســة المتبقية من عمــر الدوري التي 
تســاوي 15 نقطة، لكن يظل الســؤال هنا 
هــل ينجح العبو الفجيرة بهذا المســتوى 
بالبقاء  المتراجع في طمأنــة جماهيرهم 
مع كبار دوري الخليج العربي خصوصاً أن 
العبي الذئاب فشــلوا في الوصول لمرمى 
العنابــي طوال ال90 دقيقــة، أضاعوا فيها 
مهرجاناً لألهداف بشهادة مدرب العنابي 
المكســيكي أغيري الذي أقر بتواضع أداء 
فريقه وبأحقية الفجيرة بالتفوق في شوط 
الالعبين وقد عــرف مدرب الوحدة كيف 

يقود فريقه في الحصة الثانية، ساعده في 
ذلك الهــدف الثاني الذي ســجله القناص 
تيغالي مع بداية هذا الشوط الذي زاد به 
على الهدف األنيق الذي أحرزه إســماعيل 
مطر بطريقة رائعة اســتخدم فيها ســمعة 

عصارة خبرته.

وإذا كان مطــر تألق  فــإن هناك عالمات 

اســتفهام كثيرة حول مســتوى المحترف 
الفرنســي فــي الفجيــرة ماندانــي الذي 
يبــدو أنــه فقــد البوصلــة وبــات بمثابة 
خصــم علــى فريقه وذلك بدليــل الفرص 
والســوانح الســهلة التي توفرت له والتي 
كانت كفيلة بأن يحسم بها مانداني نتيجة 
اللقاء لمصلحة فريقه، لكن يبدو أن تعاقد 
الفجيــرة مع هذا الالعب لــم يكن موفقاً 
وقد أثــار مانداني ســخط الجماهير التي 

منحته أكثــر من فرصــة للمصالحة، لكنه 
دائماً مــا يزيد األمور تعقيداً، ويرفض كل 
الهدايا التي تصله تارة أمام المرمى، لكنه 
يرفض هز الشــباك التي غــاب عنها لعدد 
من المباريات نسبة لقلة التركيز الذهني.

مــن جهتــه أقر مــدرب العنابــي  أغيري 
بتفويــت الفريــق المضيف فرصــة الفوز 

علينــا في الحصــة األولى بنتيجة قاســية 
تقــدر بثالثــة أو أربعة أهــداف على أقل 
تقدير، وقال أغيري بجرأة، إن العنابي لم 
يكن يســتحق أن يذهب لغرف المالبس، 
ونحــن متقدمــون بهدف إســماعيل مطر 
وذلك فــي ظــل األداء الباهــت لالعبين 
إلــى أن أداء  فــي الشــوط األول الفتــاً 
فريقــه تغيــر بالكامل في الحصــة الثانية 
ومــا منحنــا األفضلية هو الهــدف الثاني 

الذي ســجله األرجنتيني تيغالي مع بداية 
الشــوط ليحرر هذا الهــدف العبي فريقه 
مــن الحصار المفــروض عليهــم من قبل 
فريق الفجيرة، وقال فريقي كان محظوظاً 
بهــذا االنتصار وأعود وأقــول إن الفجيرة 
كان يســتحق تســجيل ثالثــة أهداف في 
شــوط واحد، وحذر أغيــري العبي فريقه 
مــن مغبــة اللعب بذات المســتوى الذي 
قدموه في الشــوط األول أمــام الفجيرة، 
وأن يبتعدوا عنه في قادم المباريات حتى 
ال نفقد المركز الثالث، داعياً الالعبين إلى 
ضرورة اللعب بتركيــز وانضباط عال في 

قادم الجوالت.

وفــي مــا يتعلــق بتأثيــر الغيابــات على 
الفريــق، أكد أغيري أنه ال يود أن يتطرق 
لالعــب دون آخــر وفي اعتقــادي أن كل 
العبينا مهمون، وأتمنى أن يواصل مشوار 
المــدرب جماهيره  االنتصــارات وطمأن 
بإصابــة الالعب محمــد العكبري في آخر 
دقائــق الشــوط األول، وقــال العكبــري 
إصابته ليست خطرة، وهى عبارة عن شد 

عضلي بسيط سيتعافى منه سريعاً.

■ العنابي تفوق على الذئاب بثالثية  |  تصوير زيشان أحمد

الفرنســي  المؤقت  الفجيرة  عّبر مــدرب 
مــن أصــل جزائــري اســتيفان أحمد عن 
حزنه لهزيمة فريقــه ولمغادرة الجمهور 
لملعب المبــاراة دون أن يحققوا الهدف 
الــذي جاءوا ألجلــه، وهو الفــوز ورفض 
توجيــه اللــوم ألي العب، وذلــك بعد أن 
تبارى الالعبون في إهدار الفرص خصوصاً 
ماندانــي وقال ال وقت للــوم اآلن وال بد 
مــن التحضير الجيد لمبــاراة دبا الفجيرة 
المقبلــة بعد أســبوعين مــن اآلن. ونوه 
اســتيفان بأنه من نوعية المدربين الذين 
ال يحبــون تــرك الفريــق وهو فــي هذه 
الوضعية أو يتهرب من المسؤولية، مشيراً 
إلــى أن إدارة النــادي طلبــت منه تولي 
المهمة خلفاً للتشيكي هاشيك وهو جاهز 
ألي قرار جديد إما باالستمرارية في قادم 
الجــوالت فــكل القرارات التــي تصدرها 
اإلدارة يرحــب بها الفتاً إلــى أن الهزيمة 

تزيد األمور تعقيداً.

وقــال ، إن كــرة القــدم عاقبتهم على 
إلــى أنه كان  تضييــع الفرص، مشــيراً 
يتمنــى أن ينجــح فــي إعادة البســمة 
لشــفاه الجماهير الفجراوية، لكن ذلك 
لــم يحــدث، وال بــد من توجيه شــكر 
لالعبين، الذيــن أدوا ما عليهم خصوصاً 
فــي الشــوط األول وتباروا فــي إهدار 
الفــرص خصوصــاً ماندانــي، الــذي لم 
يحالفــه التوفيــق في الوصول لشــباك 
حــارس العنابــي، منوهــاً بــأن الفريق 
صاحب اإلمكانات الكبيرة هو من تفوق 

في نهايــة األمر، الفتاً إلى أن المهارات 
الموجودة في الوحدة هي التي أحدثت 
الفرق، وأن فريقي خســر المباراة منذ 
الشــوط األول عندما فشل الالعبون في 
التسجيل لكن أعود وأقول إن إسماعيل 
مطــر برهن بأنه نجم يــزداد تألقاً كلما 
تقدمت به السن، وتيغالي العب عالمي 
وهداف ال يشــق له غبار، ولكن فريقي 
افتقد المهاجم القناص الذي يخلص لك 
المباراة في دقائق معدودة، مشيراً إلى 
أن عدد الفرص التي لم تســجل تكشف 

عن حال فريقنا.

■ العبو الوحدة يحتفلون بالفوز على الفجيرة  |  البيان

أكــد التشــيكي ايفان هاشــيك مدرب 
فريــق الفجيرة المقال انــه كان يتوقع 
قــرار االســتغناء عنــه في أيــة لحظة 
خصوصاً وانه فشــل في قيــادة الفريق 
للفوز في خمس مباريــات متتالية في 
الدوري، وبــرر المدرب في تصريحات 
إعالمية عقب المباراة هزائم الفجيرة، 
منوهــاً إلى بعض األمــور التي حدثت 
أثنــاء الموســم الحالي ومنهــا ذهاب 
5 مــن أعمدته األساســيين للمشــاركة 
فــي دورات مختلفــة حيــث لــم يكن 
يعلم بأن كالً من خليل خميس وســعيد 
راشــد وحميــد المــاس ومهند خميس 
ســيلتحقون بدورات تدريبيــة مما أثر 
غيابهــم تماما علــى أداء الفريق الذي 

انقاد للهزائم.
وقــال: عملنــا فــي ظــروف صعبة 

للغاية ولجأنا خالل الميركاتو الشــتوي 
الســتجالب عدد من الالعبين ليســدوا 
الفــراغ منوهــا إلى أن الحلــول غابت 
عنــه خصوصا وانــه ال يملك دكة بدالء 
تعوضنــا رحيل خمســة العبيــن دفعة 

واحدة.
وأقر المدرب بأنه من أوحى لإلدارة 
المحترفيــن األجانــب  بالتعاقــد مــع 
الحاليين رافضــاً الحديث عن تقييمهم 
مــن حيــث األفضلية، كما كشــف عن 
حالة التوهان التــي تصيب الفريق في 
الدقائق األخيــرة والمتمثلة في هبوط 
معــدل اللياقة منوهاً إلى أنه كان يتألم 

جداً لهزائم الدقائق األخيرة.
 وفيمــا يتعلق بنســبة بقــاء فريقه 
الســابق في الدوري قال هاشــيك في 
اعتقــادي أن الفرصــة ال تزال ســانحة 
بشــرط عبور عقبــة دبــا الفجيرة في 
الجولــة المقبلــة وكذلــك الفــوز في 
التــي تقــام علــى ملعب  المباريــات 
الفجيــرة ومحاولة العــودة من ملعب 

الخصم بنقطة على أقل تقدير.
وحول وجهته المقبلة أكد بأنه تلقى 
عــدة عــروض معرباً عن أملــه في أن 
يكون متواجداً في اإلمارات مســتقبًال، 
اإلمارات  لمنتخــب  التوفيــق  متمنيــاً 
فــي مباراتيه المقبلتين أمام فلســطين 
والســعودية ضمن تصفيــات مونديال 

.2018 ■ هاشيك في وضع صعب  |  البيان

مــدرب  أغيــري  امتــدح 
الرائــع  الهــدف  الوحــدة 
إســماعيل  ســجله  الــذي 
مطــر والذي حــرر العبيه 
مــن القيــود كاشــفاً عــن 
التدريبات  حصص  تضمن 
للتصويــب علــى  المرمى 
الحــرة،  الضربــات  عبــر 
مشــيراً إلــى أن مهــارات 
حسمتا  تيغالي  وقوة  مطر 
لمصلحة  الثــالث  النقــاط 
العنابــي وجــدد قوله إن 
كل العبــي العنابــي كانوا 
خارج الخدمة في الشــوط 
األول لكنهــم نجحــوا في 
تغيير الصورة والعودة من 
ملعب الفجيرة بأهم ثالث 

نقاط وبمركز جيد.



اعترف الصربي إيفان يوفانوفيتش مدرب 
النصــر، بصعوبة مهمة فريقــه في انتزاع 
مركــز ضمــن األربعة األوائــل في دوري 
الخليج العربي لكـرة القدم هذا الموسم، 
بعدمــا حصــل علــى 8 نقـــاط فقط من 
أصــل 24 نقطة في الــدور الثاني، وعدم 
قدرتــه على تحقيق الفــوز للمرة الرابعة 
على التـوالــي، آخرها أول من أمس أمام 
الجزيرة عندما تلقى خســارة قاســية في 
عقــر داره على يد الجزيرة بثالثة أهداف 
مقابــل هدفين، ما أدى إلــى تراجعه إلى 
المركز الخامس بـــ33 نقطة، بعدما احتل 
المركز الثالث على مدار عدة جوالت، كما 
اعترف المدرب أنه المسؤول الوحيد عن 
هزائــم فريقه في الفتــرة األخيرة، وقال: 
«بالطبع لســنا راضين على الوضعية التي 
وصــل إليها الفريق، وعلــى طريقة األداء 
الســيئة أمام الجزيـــرة، وأعتقد أن هناك 
صعوبــة كبيرة فــي إنهاء الــدوري ضمن 
المراكــز األربعة األولى فــي حال واصلنا 
اللعب بهذه الطريقــة، وعلينا أن نعترف 
أن النصر يعيش فترة صعبة لم يشــهدها 

منذ فترة طويلة». 
وأضاف: «خرجنا بالنتيجة األســوأ أمام 
الجزيرة، وهذا أمر طبيعي في كرة القدم 
عندمــا تلعب بتلــك الطريقــة، وترتكب 

أخطاء فادحة في الدفاع والهجوم.
وواصــل يوفانوفيتــش اعترافاتــه بأن 
النصــر كان فــي أســوأ حاالتــه ولم يكن 
قادراً على مجاراة أحداث المباراة، وعجز 
عن السيطرة على مفاتيح اللعب خصوصاً 

الملعب وكانــت خطوطه  منطقة وســط 
متباعــدة وفســح المجال أمــام الجزيرة 
الستغالل الهجمات المرتدة دون مقاومة، 
لتذهب نتيجة المباراة في النهاية للفريق 

األفضل.

وأوضــح يوفانوفيتــش أن النتيجــة كانت 
ستكون مختلفة لو نجح النصر في تحويل 

إحــدى الفرص الواضحة التــي أتيحت له 
خــالل الدقائق الـ20 األولــى قبل حصول 
الجزيــرة علــى ضربة الجزاء، مشــيراً في 
الوقــت نفســه إلــى أن فريقه لــم يظهر 
بالوجــه المطلــوب ولــم يقــدم مبــاراة 
جيدة واســتحق الخسارة، وقال: «صحيح، 
لو تمكنا من تســجيل هــدف من الفرص 
العديدة التي حصلنا عليها قبل أن يســجل 
الجزيرة لســارت األمور بشــكل مختلف 
خاصــة أننــا دخلنا المبــاراة بقــوة وكنا 
الطــرف األفضل في التحكــم في أحداثها 
خالل الـ20 دقيقة األولى عندما صد القائم 
هدفاً محققــاً لنا، وهذه كرة القدم عندما 
ال تسجل تقبل أهدافاً، وإذا كنا نريد نتيجة 

أفضل كان علينا تقديم أداء أفضل».

ورفض المــدرب الصربي إلقــاء اللوم أو 
المســؤولية علــى أي طرف فــي الفريق، 
وقال: «المدرب المسؤول األول عن نتائج 
الفريق ســواء كانت إيجابية أو سلبية، لذا 
أعلــن اليوم أنــي المســؤول الوحيد عن 
خســارة النصر أمــام الجزيــرة وعن كل 
النتائج السلبية السابقة، وأعتقد أنه أمامنا 

فرصة للتدارك ألنه من حسن الحظ توجد 
فتــرة توقف طويلة ســنحاول اســتغاللها 
لتعديل أوضاع الفريــق، ومازال يرادوني 
األمــل أن نعود بنفس الصورة التي ظهرنا 

عليها في الدور األول».
كمــا رفــض يوفانوفيتــش الربــط بين 
تراجع نتائج الفريــق محلياً وخروجه من 
مسابقة كأس رئيس الدولة بمشاركته في 

مسابقة دوري أبطال آسيا. 
وقال: «بالطبــع تتراجع الحيوية بكثرة 
المباريــات ألننــا لم نحصل علــى الوقت 
الكافــي للراحة ولكــن هذا ليــس مبرراً 
لنتائجنــا الســلبية في المباريــات األربع 
األخيــرة بالــدوري، وللمفارقــة بأن أكثر 
مســتوياتنا إقناعاً مؤخــراً كانت أيضاً في 
المســابقة اآلسيوية في مباراة اإلياب ضد 
سباهان والتي خسرنا بعدها أمام الشباب، 
رغــم أنه مــن المفــروض أن نفــوز ألن 
معنوياتنا في تلك اللقاء كانت جيدة ولكن 

ذلك مع األسف لم يحدث».
واختتم المدرب الصربي مؤكداً إمكانية 
عــودة العبــه التشــيلي لويــس خيمينيز 
المصــاب الثالثــاء المقبــل أمــام االتحاد 

السعودي.

08
صرح العب النصر طارق أحمد أن الالعبين 
يتحملون مسؤولية الخسارة أمام الجزيرة، 
وقــال: عندما يخســـر الفريــق يجب أن 
نتحمل جميعا المسؤولية، وال نهرب منها، 
وأنــا أول مــن يتحمل مســؤولية النتائج 
الســلبية، وكرة القدم تحتــاج إلى التركيز 
والعمل ويمكن أن يتخلى عنك الحظ، في 
مباراة أو مباراتيــن لكن إذا تواصل األمر 
4 مباريات، فهذا يعني أن هناك مشكلـة.

وأضاف: يجب أن نســتغل الفترة المقبلة 
ونستعيد ثقتنا بأنفســنا، وأعتـقد أن كرة 
القدم بقدر ما تبذل جهودا ستأتي النتائج 
الجيــدة، والمهــم أن ال نفقــد األمل في 

قدرتنا على العودة بشكل أقـوى، وأمامنا 
فرصة إلثبات ذلك أمام االتحاد السعودي 

الثالثاء المقبل.
وأكد طــارق أحمــد أن النتائج الســلبية 
ال  أن  يجــب  األخيــرة  الجــوالت  فــي 
تحجب الجهود التــي يبذلها الجهاز الفني 
والالعبون، موضحا أن النصـر أصبح مطالباً 
بعــدم خســارة أي نقطة فــي المباريات 
المقبلــة للحفــاظ علــى حظوظــه فــي 

المنافسة على المركز الثالث.

اعتبــر مهاجــم الجزيرة علــي مبخـوت أن 
الفوز على النصر خطوة مهمة للخروج من 
الوضعيــة الصعبة التــي يعاني منها الفريق 
فــي دوري الخليج العربــي، وقال:«أعتقد 
أن األداء الــذي ظهرنا عليــه خالل المباراة 
يشفع لنا الخروج بنقاط الفوز، التي تشكل 
أفضل حافز لنا لتحســين وضعنا في جدول 
الترتيــب». وحــول إضاعته بعــض الفرص 
الســهلة خالل المبــاراة، أوضح مبخوت أن 
الحظ لم يقف إلى جانبه في الشوط الثاني 
بشــكل خاص في حالتي انفــراد لكن هذه 
كــرة القــدم والمهم في النهاية أنه ســجل 

ثنائية وساهم في قيادة فريقه إلى الفوز.

قال خلفان مبارك العب الجزيرة إن الفوز 
علــى النصر تحقــق بفضــل روح الفريق 
ورغبة الالعبين القوية في تصحيح المسار 
وإخــراج الجزيرة من الوضعيــة الصعبة، 
مثّمنــا دور المدرب الهولنــدي تين كات 
وبصمته الواضحة فــي النقلة النوعية في 
أداء الفريــق، وقــال: تمكــن الجزيرة من 
اســتعادة وضعـه الطبيعــي، بفضل األداء 
الجماعي ونشكر كل من وقف إلى جانبنا 
خالل الفتــرة الصعبة. وأكد خلفان مبارك 
أنه يدين بــاألداء المميز في المباراة إلى 
زمالئه ومدربه تين كات الذي منحه ثقته.

شــدد يوفانوفيتش على ضرورة طي الخســارة من الجزيرة وقال: 
«ليــس أمامنــا أكثر من خيــار، يجب أن نغلق ملــف الدوري بكل 
أحداثه ونفكر في المســتقبل، سنلعب مع اتحاد جدة في البطولة 
اآلســيوية بعد يوميــن، ونراهن فقط على ردة فعــل إيجابية من 
الالعبيــن، ونــدرك تماماً أن الوقت ليس لصالحنــا لتصحيح الكثير 
من األخطــاء التي حدثت أمام الجزيرة، وأثق في أن العبي النصر 
ســيكونون عند الوعد في هذه المباراة، ولســت متخوفاً من هذه 
الفترة السيئة ألن الفرق الجيدة دائماً ما تُبدي ردود فعل صائبة».

عبر العب الجزيرة ســالم علي عن ســعادته بتسجيل الهدف الثالث بعد فترة غياب 
طويلة بسبب اإلصابة، وقال: «خرجنا بفوز مستحق أمام النصر، وما يضاعف سعادتي 
هو نجاحي في تسجيل الهدف الثالث الذي منحنا 3 نقاط غالية في جدول الترتيب».

وأكد سالم علي أن مجريات المباراة كانت لصالح الجزيرة منذ البداية، مشيداً باألداء 
الرائع لزميله علي مبخوت صاحب الثنائيـة، مشيراً إلى أن الترتيب الحالي للجزيرة 

ال يعكس المستوى الحقيقي للفريق والجهود المبذولة.
وأصيب سالم علي خالل مشاركة مع المنتخب األولمبي في 2014، قبل أن يتعرض 

مرة أخرى لإلصابة ويبتعد طيلة موسم كامل عن فريقه.

أكــد أحمد خميس العب النصر أن فريقه كان يحتــاج إلى الخـروج بالفوز خصوصاً 
أنه يستعد لمواجهة االتحاد السعودي في دوري أبطال آسيا، مشيراً إلى أن الالعبين 
بذلــوا كل ما عندهم من جهود إليقاف نزيف النقاط في دوري الخليج العربي لكن 

األمور سارت عكس ما كانوا يتطلعون إليه.
وأوضــح أحمــد خميس أن ضغــط المباريات فــي الفترة األخيرة بين المســابقات 
المحلية، ودوري أبطال آسيا قد يكون من العوامل التي أدت إلى تراجع نتائج النصر 

في دوري الخليج العربي ولكنها ليست العوامـل الرئيسية.

■ الجزيرة يحرم النصر من استعادة المركز الثالث  |  تصوير: سالم خميس ■ يوفانوفيتش مستاء من أداء فريقه

استهل غابرييل تشوفي المدرب المساعد، 
الــذي حضــر نيابــة عــن الهولنــدي تين 
المؤتمر  المطـرود  الجزيــرة  كات مدرب 
الصحافي قائــالً: «إن تين كات يعتذر من 
حكم المباراة، لقد حصل ســوء فهم، ألن 
المدرب اعتقــد أن الكرة قد خرجت من 
أرضية الملعب، وتوّجه بسؤال إلى الحكم 
الرابع عنها». وأكد تشوفي أن المباراة لم 
تكن سهلة للجزيرة ضد فريق قوي يمتلك 
قــدرات عالية، وقــال: «الخــروج بنقاط 
الفوز لم تكن مهمة سهلة ضد فريق قوي، 
يمتلــك العبين لديهم قدرات عالية ولكن 
قــدرات العبي الجزيرة هــي التي كتبت 
العالي  التركيز  المباراة بفضــل  ســيناريو 

وعدم ارتكاب أخطاء عديدة. 
وأوضــح المــدرب المســاعد أن الفوز 
جــاء بتوقيت مهــم للغاية لرفــع الحالة 

المعنويــة للفريــق قبل مواجهــة الهالل 
السعودي في مســابقة دوري أبطال آسيا 
األســبوع الجاري، وقال: نشعر بالفخر لما 
قدمه العبونا الذين أظهروا شخصية رائعة 
ولعبــوا بتركيز ذهني عــال وروح قتالية 
علــى مدار 90 دقيقــة، وكان الفوز هدفنا 
األول من المباراة لتحســين وضعيتنا في 
الترتيــب، وهذا ما تحقق ونحن ســعداء 
بكســب العالمة الكاملة فــي لقاء جمعنا 
بمنافس جدير باالحترام، وأظهر الالعبون 

قدرة كبيرة على الـتأقلم مع فكر المدرب 
تيــن كات، ومــع مرور الوقــت يتعلمون 
منــه أكثر فأكثر، واآلن بإمكاننا أن نخوض 
تحدي مباراة الهالل الســعودي بمعنويات 

قويـة.
وأشــاد تشــوفي باألداء الرائع لمهاجم 
الفريــق ومنتخبنا الوطنــي علي مبخوت 
ومســاهمته الفعالة في قيادة الفريق إلى 
االنتصار بتســجيله هدفين، مشيراً إلى أنه 
يجب اإلشــادة كذلك بجهود كل الالعبين 

وقال: أظهرنا أن فريقنا بأسره قوي ومهم، 
وقــدم عمــًال جماعيــاً رائعاً علــى أرضية 

الملعب.
واختتــم المدرب المســاعد بالحديث 
عــن إصابة حارس المرمــى علي خصيف 
الذي غــادر المباراة نهاية الشــوط األول 
وترك مكانه لزميله خالد الســناني، وقال: 
«تعــرض خصيــف لشــد عضلــي، وكان 
السناني جاهزاً لتعويضه، والمجموعة كلها 

جاهزة لتعويض أي العـب».

■ فرحة سالم علي بتسجيل الهدف الثالث للجزيرة 
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يحاضــر محســن مصبــح العــب منتخبنا 
السابق بجيل المونديال والملقب بـ«سوبر 
مان»، فــي دورة التحليــل الرياضي التي 
تنظمهــا أكاديميــة اتحاد الكــرة لإلدارة 
الرياضية، االثنين المقبل، بمقر األكاديمية 
باتحــاد الكرة بالخوانيج فــي دبي، وتأتي 
مشــاركته بهدف توســيع دائرة المعرفة 
لدى الدارسين باســتضافة أكثر من محلل 
رياضي، وتم اختيار خالد بيومي، المحاضر 

الرئيس في الدورة.
ويقدم محسن مصبح خالل الدورة لمحات 
من تجربته في التحليل الرياضي، مع شرح 
طريقة عمل المحلل، وما يتعلق بالتحليل 

التشــخيصية  الســمات  الرياضــي، خاصة 
والفنيــة التي يجــب توافرها في المحلل، 
بجانــب معرفتــه لكافــة قوانيــن اللعبة، 

والعناصر األساسية.
وحقــق محســن مصبــح مــع منتخــب 
اإلمارات الذهبــي العديد من اإلنجازات 
وأشــهرها التأهل مع األبيض إلى بطولة 
كأس العالــم بإيطاليا عــام 1990، واتجه 
بعــد اعتزالــه إلى التحليــل الرياضي في 
دبي- البيان الرياضي القنوات الفضائية. 

ينتظــر أن يعلــن االتحــاد اآلســيوي عن 
آليــة توزيع وإجراءات قرعــة المنتخبات 
للتأهــل  النهائيــة  المتأهلــة للتصفيــات 
 12 وعددهــا   2018 روســيا  لمونديــال 
بواقع  مقســمة علــى مجموعتين  منتخباً 

ستة منتخبات لكل مجموعة.
وسيعتمد االتحاد اآلسيوي على التصنيف 
الدولــي الصادر بشــهر ينايــر المقبل من 
الفيفا لتحديد اجــراءات القرعة المرتقبة 
بحيــث يتم توزيع المنتخبات على ســت 
سالت كل سلة تشتمل على ترتيب زوجي 
وفردي بحســب التصنيف الدولي بحيث 
ال تجمــع أي مجموعــة صاحب التصنيف 

األول مع الثاني 
التصنيــف  وكذلــك ال يجتمــع صاحــب 
الثالث مع الرابع بمجموعة واحدة واألمر 
يتطابــق على التصنيف كامال حتى اكتمال 

المجموعتين.
المشــاركة  الـ12  المنتخبات  وســتتنافس 
بالتصفيات على البطاقات المؤهلة لكأس 
العالــم عن قارة آســيا وذلك بتقســميها 
إلــى مجموعتين كل مجموعة 6 منتخبات 
ويتأهل أول وثاني كل مجموعة مباشــرة 
إلــى كأس العالــم والثالــث يلعــب مــع 
ثالــث المجموعــة االخــرى علــى نصف 
بطاقــة للملحق اآلســيوي المؤهل للعب 

مــع صاحــب نصــف البطاقة مــن اتحاد 
الكونككاف. وبحســب التواريخ المحددة 
ســتنطلق التصفيات النهائية في األول من 
سبتمبر القادم وتنتهي بالعاشر من أكتوبر 
2017 والذي يصادف مبــاراة اإلياب بين 
المتنافســات على نصف المقعد اآلسيوي 
(الملحق) فيما ســتلعب مبــاراة الذهاب 
أمام منتخب المونككاف في السادس من 
نوفمبر 2017 وتلعــب مباراة اإلياب يوم 
14 من الشــهر نفســه لتحديــد المنتخب 

األخير المتأهل من القارتين.

 عمــق رأس الخيمة آالم حتا الوصيف 
وفرض عليه التعادل اإليجابي في عقر 
داره 1 - 1 في افتتاح مباريات الجولة 
الثانية عشــرة لدوري الدرجة األولى 
وهو تعــادل خاســر بــكل المقاييس 
لإلعصار الحتــاوي الذي نزف 5 نقاط 
في أســبوع واحد، بعد خســارته في 
أمام كلباء بخماســية  الماضية  الجولة 

وتعادله أمس مع رأس الخيمة.
وفــي المباراة الثانيــة ضرب زلزال 
دبــا الحصــن قلعــة العروبــة وأودع 
العبــوه خمســة أهداف فــي مرمى 
مقابــل  والجمهــور،  األرض  صاحــب 
هدفيــن لتتراجــع آمــال العروبة في 

اللحاق بركب المقدمة.

ففــي ملعــب حتــا تمكــن عبــد الله 
الشــهياري من وضع رأس الخيمة في 

المقدمة في الدقيقة العاشــرة بهدف 
بعثــر أوراق حتا ومدربهم وليد عبيد، 
وقــام أصحــاب األرض بعدة هجمات 
عبــر الحج حبــوش وفهــد فريش لم 

يكتب لها النجاح لينتهي الشوط األول 
على وقع هدف الشهياري.

 وفي الشــوط الثانــي تراجع رأس 
الخيمــة للخط الخلفــي للحفاظ على 

الهــدف مع االعتماد علــى المرتدات 
لكن الحج حبوش أعاد المباراة لنقطة 
التعــادل بعد مرور ســاعة على زمن 
المبــاراة وتشــهد الدقيقــة 64 نقطة 
تحــول بعد أن أشــهر حكــم المباراة 
البطاقة الحمراء فــي وجه العب حتا 
فهد فريش الذي غادر الملعب ليلعب 
فريقه بعشــرة العبيــن ألكثر من 30 

دقيقة.
ورغم النقص العددي إال أن أصحاب 
األرض كانوا قريبين من تسجيل هدف 
الفوز، لكن صافرة الحكم احمد ســالم 
خلفــان كانت أقرب ليخســر نقطتين 
كانتــا في المتناول ويرفع رصيده إلى 
24 ويكــون مهــدداً أكثر من أي وقت 

مضى بفقدان مركزه الثاني
رفــع رأس الخيمــة رصيــده إلى 6 
نقاط في المركــز الثامن،أدار المباراة 
الحكم احمد سالم خلفان بمعاونة كل 
من صالح ســالم وأحمد جاسم وفهد 

الحوسني حكماً رابعاً.

 وعلــى ملعــب مربح فشــل العروبة 
االنتصــارات  مشــوار  مواصلــة  فــي 
وقبلت شباكه خمســة أهداف مقابل 
هدفيــن خالل المبــاراة التي جمعت 
العروبــة بدبــا الحصن الذي اســتعاد 
نغمــة االنتصارات بعد ثالثة أســابيع 

من الهزائم.
 وســجل أهــداف الحصــن كل من 
محمد ســرور كابتن الفريــق هدفين 
فــي (ق8 و 11)، والبديــل البرازيلي 
ديغــو هدفيــن ( ق 53 و81 ) ووائل 
الضنحانــي (ق 41) فيما ســجل ثنائية 
العروبــة المحترف االيفــواري ابوبكر 
سانجو ( ق 9 و31 ) ليصل دبا الحصن 
إلى 9 نقاط مستعيداً المركز السادس 
مــن الخليج ويظل العروبة خامســا بـ 

16 نقطة.
 أدار المبــاراة الحكــم عبــد اللــه 
العاجل بمعاونة كل من حمدان خاطر 
وعامر علي ومحمد حسن حكماً رابعاً.

■ حتا فشل في الفوز على رأس الخيمة  |   تصوير - موهان 

 يشــهد ملعب العوير قمة الجولة 12 ويحل اتحاد كلباء نجم الجولة 
الماضية ضيفا على اســود دبي في لقاء مرتقب في الخامســة و 40 
دقيقــة ويســعى أصحاب األرض لــرد دينهم للضيــوف بعد هزيمة 

مرحلة الذهاب 1  - 2  ؟
يغيب عن دبي الثنائي يوســف حســن ويوسف شاة وعن كلباء ياسر 
الجنيبي وخالد الدرمكي وغانم بشير ويعود سليمان المغني، ويمتلك 
كلباء 22 نقطة في المركز الثالث لدبي 19 نقطة، ويســتضيف الذيد 
الثامن بـ5 نقاط فريق الخليج الســادس بســبع نقاط وفقد الفريقان 

فرصهما في التأهل.

■ دبا الحصن دك شباك العروبة بخماسية  |  تصوير - زيشان احمد 

حول فريق النادي األهلي (أ) لكرة القدم 
الشــاطئية تأخره بهدفين لهدف، إلى فوز 
عريض على دبا الحصن 8 - 3، في المباراة 
التــي أقيمــت أمس فــي افتتــاح الجولة 
األولى لمنافسات دوري الشاطئية بملعب 

اتحاد الكرة بالخوانيج بدبي.
وأحــرز العبو األهلي (أ) ســتة أهداف 
في الشــوط الثالث، بعدمــا كان فريقهم 
خاســراً 1 - 2 في الشوطين األول والثاني، 
ولعب عامل الخبرة دوراً مؤثراً في حسم 
النتيجــة لصالــح األهلي الــذي يضم في 
صفوفــه كوكبــة مــن أفضل العبــي كرة 
الشــواطئ على مســتوى العالم يتقدمهم 
البرتغالــي ماجر، إضافــة لعدد من العبي 
المنتخــب البرتغالــي المحترفين، بجانب 

كوكبة مميزة من الالعبين المواطنين.
ســجل أهداف األهلي ماجر، وجورلند 
هدفين لكل منهما، وأحمد محمد ومحمد 
مفتــاح، هيثم حمد وبورنــو، وأحرز لدبا 
الحصــن درويــش أحمد هدفيــن، وناصر 

حديد.
المبــاراة طاقــم بقيــادة أحمــد  أدار 
الســالمي وعاونه عمر الحمــادي، وحمد 
الظبيانــي، وعلــي مــال الله حكــم رابع، 

وإبراهيم المنصوري مقيم الحكام.

وقــال قمبر محمد قائــد األهلي ان فريق 
دبــا الحصن كان نداً قويــاً طوال المباراة، 
ولم نســتطيع التغلب عليه إال في الشوط 
الثالث، ولعبت الخبرة لصالحنا، وانطالقة 
الــدوري القوية تصب في صالح المنتخب 

الوطنــي، من خالل بروز عناصر وأســماء 
جديدة، تسطيع أن تقدم الكثير، الفتاً إلى 
ان المجموعة الحالية بالمنتخب يساعدها 
الــدوري بشــكل كبيــر من خــالل زيادة 
االنســجام واالحتكاك ورفع معدل اللياقة 
األمر الــذي يعود علــى المنتخب بفائدة 
كبرى ال ســيما في المشاركات الخارجية، 
وأضــاف، يعتبر الدوري خيــر إعداد لهم 
فجل الالعبين يلعبون في صفوف األندية.

وأشــار درويــش أحمــد قائد نــادي دبا 
الحصــن إلى أنهم ســوف يعملــون على 
تصحيح األخطاء التي حدثت في المباراة، 
وقال: تفوقنا على األهلي (أ) في شوطين 
وكنا األقرب للفوز إال أن الخبرة والتنظيم 

الجيد رجحا كفة األهلي.

■ دبا تفوق على األهلي في شوطين  |   البيان 

اقترب فريق األهلــي من التتويج ببطولة 
دوري كرة قدم الصــاالت، للمرة األولى، 
بعد وصوله إلى النقطة 42، بفوزه المثير 
والمهــم على النصر 4 - 3، وزيادة الفارق 
مع أقرب مطارديــه وهو الظفرة إلى 10 
نقاط، جاءت قمة األهلــي والنصر،مثيرة 
واحتفل الفرســان، بالبطولــة، في الصالة 

الزرقاء.
جــاء ســيناريو المباراة متقلبــاً، وبادر 
الفرسان بتســجيل هدف السبق، منتصف 
الشوط األول عن طريق الموهوب محمد 
عبيد،  وجــاء الرد النصراوي بعد أقل من 
دقيقة ونصف الدقيقة بهدف طارق أمان.

ويتقــدم العميد بهــدف إبراهيم عبيد 
الذي وضهالكرة بمهارة داخل شباك جابر 
محمــد حارس األهلي. وشــهدت الدقائق 
األخيرة من الشــوط األول ضغطاً أهالوياً، 
لم يثمر عن شيء لينتهي نصراوياً 2 - 1.

وتواصــل األداء القوي في الشــوط الثاني 
وأدرك طالــب محمد التعادل لألهلي بعد 
دقيقتيــن، ويضيف حمد الــراوي الهدف 
الثالــث للفريــق ، ويحــرز بــدر إبراهيم 
كابتن النصر هدف التعادل لفريقه  لتصبح 

النتيجة 3-3.
وكانــت االبتســامة لألهلــي عندمــا 
احتســب الحكم الدولي فهد الحوســني 

ضربة جزاء لمصلحة الفرســان ويتعرض 
حــارس النصــر محمــد ســالم لإلصابة 
فــي الفك، ويســتغرق عالجــه أكثر من 
4 دقائق،ولــم يســتطع إكمــال المباراة 
ويشــارك عمــر عبد الســتار بديــًال له، 
ويتقــدم محمد عبيد نجم األهلي للعب 
ضربة الجزاء ويضع الكرة داخل الشباك 

محرزا الهدف الرابع لألهلي.

وبنهايــة األســبوع 18  يحتفظ األهلي 
بالصدارة برصيد 42 نقطة، يليه الظفرة 
وصيفاً برصيد 32 نقطة، ثم دبا الحصن 
ثالثــاً برصيــد 31 نقطة، وجــاء النصر 
رابعــاً برصيد 29 نقطة، يليه الشــباب 
برصيــد 27 نقطة، ثــم الخليج برصيد 

18 نقطة. 

■ األهلي حسم قمة النصر لصالحه  |   البيان 
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أكد اتحاد الكرة وعلى لســان محمد عبد 
العزيز رئيس لجنة المسابقات، أن الالعب 
الموظف عليه أن يستقيل من جهة العمل 
التــي يعمل بهــا أو أن يحضر من نفســه 
تفرغاً، لكي يضمن العودة للعمل حســب 
اإلتفــاق الذي يتوصل إليه مع جهة عمله، 
وقال الالعب المحترف يســتفيد من بنود 
العقد بشــكل جيد واألندية تلتزم بكل ما 
فــي العقود من مميــزات بهدف أن توفر 
لالعب بيئة مناســبة للعطاء والتركيز على 
كرة القدم ولكن هنالك من يتمسك بعقد 
النادي ويســتفيد منه ثــم يريد في ذات 
الوظيفة، مشــدداً  الوقت االســتفادة من 

علــى أهمية مراجعة العقــود وكتابة بند 
يلزم الالعــب بالتفرغ لكــرة القدم حتى 
يكــون محترفــاً ومتفرغاً بالفعــل للنادي 
الــذي يمنحه راتبــاً شــهرياً والعديد من 

المميزات األخرى.

يضطر عبد الله علي كابتن الصقور لقيادة 
سيارته يوميا لمســافة تقدر بحوالي 300 
كيلو متــر، ويخضع للتدريبــات في اليوم 
نفسه وينطلق الالعب من منزله بدبي إلى 
مــكان عمله قاطعا مســافة قدرها حوالي 
40 كيلو حســب افادته، ومن مكان العمل 
يتوجه مباشــرة إلى نادي اإلمارات برأس 
الخيمة للمشاركة في التدريب، ثم العودة 
إلى منزله في مســافة تصل إلى أكثر من 

250 كيلو ذهابا وإيابا.
ويغادر عبد الله علي منزله عند الســابعة 
صباحــا، ويعود إليه التاســعة مســاء بعد 
الفراغ مــن عمله وتدريبه اليومي ليقضي 

14 ســاعة خــارج منزله ويؤكــد عبد الله 
علــى أنه اعتــاد على ذلــك ويحرص على 
الراحة بالتوجه مباشرة إلى المنزل والنوم 

مبكرا خاصة أنه يستيقظ مبكرا.
والمجهــود الــذي يبذلــه عبــد الله علي 
للتوفيــق بين عملــه المكتبي والتدريبات 
يكشــف حجــم معاناته ومعانــاة زمالئه 
الذين يداومــون مثله ويتنقلون  الالعبين 

من إمارة إلى اخرى لذات األسباب.

الرياضيــة عــن  المؤسســات  دافعــت 
موقفها بشــأن عــدم مســؤوليتها تجاه 
تفريغ العبي دوري الخليج العربي لكرة 
القدم من وظائفهم، واتفقت اآلراء على 
أن المشكلة تخص الالعب الذي يفترض 
أن يكــون متفرغاً لكرة القدم فقط دون 
أن يكــون موظفــاً في أيــة جهة أخرى، 
باعتبــار أن كرة القدم مهنــة مثل بقية 
المهــن، وأن الالعــب بحكــم العقد مع 
ناديــه يعتبــر موظفاً في النــادي الذي 
يلعب له ويتقاضى منه راتباً شــهرياً مع 

حوافز ومنصرفات أخرى.
للشــباب  العامــة  الهيئــة  وأكــدت 
والرياضــة واتحــاد الكــرة أنهمــا غير 
معنيين بتفريغ الالعبين وال عالقة لهما 
باألمر، وأن تفريغ العبي أندية أبوظبي 
ودبي يساهم فيه مجلسا دبي وأبو ظبي 
الرياضيين، وهمــا يؤديان هذه المهمة 
لمصلحة  بعيدة  وبنظــرة  بمجهوداتهما 

المنتخب وراحة الالعبين.
واســتمع (البيان الرياضي) إلى رأي 
مجلس دبــي الرياضي الذي برر موقفه 
واألســباب التي تدفعه للمســاعدة في 
تفريغ الالعبين، والشــريحة المستفيدة 

من هذا القرار. 
وقــال إبراهيــم عبد الملــك األمين 
العام لهيئة الشباب والرياضية إن دوري 
العربي قائم علــى االحتراف،  الخليــج 

وأن أحد المبادئ األساســية لالحتراف 
أن يكون الالعب متفرغاً تماماً لممارسة 
نشــاطه مــع النــادي الذي يلعــب له، 
ويفتــرض أال يكون الالعــب موظفاً أو 
عامــًال أو مرتبطــاً مــع أي جهة أخري 
بدوام يومي، ألن الكــرة مهنته ويجب 
أن تشغل اهتمامه وأن يكون وقته كله 
مخصصــاً للعبة، وفقــاً لالحتراف،وعدم 
التفريغ مشــكلة تخــص الالعب فقط، 
وال عالقــة للهيئة بالموضوع وال يمكنها 

التدخل لحل مثل هذه المشكالت.
العــب  هنالــك  كان  إذا  وأضــاف: 
محترف يتســلم راتباً شهرياً من النادي 
وفــي ذات الوقت يعمــل بجهة أخرى 
ويتســلم منها راتباً أيضاً فإن ذلك يعبر 
عــن وجــود خلل فــي النظــام، وليس 
مشــكلة أو تقصير مــن إحدى الجهات، 
باالحتراف وغير  وتعتبر منظومة مخلة 
واقعيــة وغيــر عملية ويجــب أن يتم 
تصحيحها بدًال من لوم الجهات األخرى 

بحجة أنها لم تفرغ الالعب.
 وأكد عبد الملك أن الهيئة غير معنية 
بتفريغ الالعب، وأنــه ليس دورها من 
مبدأ أن الالعب يجب أن يكون متفرغاً 

لكرة القدم وليس ألسباب أخرى.

وذكر عبد الملك أنهم في الهيئة ينظرون 
لكرة القدم نظرة شاملة تستهدف تطوير 
المستويات لكن النظرة لالعب المحترف 

مختلفــة ألنــه يمتلك عقــداً ويجب أن 
يكــون متفرغاً بالكامل لناديه وإن رفض 
التفرغ فإنه حينها ســيكون هاوياً وال بد 
من عودته لنظام الهواة ألنه ال يســتحق 

أن ينال صفة الالعب المحترف.

أشــار عبد الملك إلى أن الهيئة، واتحاد 
الكــرة ليس لديهما أدنى مســؤولية في 
عدم تفرغ الالعب وأيضاً إدارات األندية 
التــي تتعاقد مــع الالعبيــن وتمنحهم 
مرتبــات شــهرية ثابتة، وقــال: األندية 

تمنــح الالعبين مرتبات شــهرية باعتبار 
أنهم يعملون لديها وليس من مسؤوليتها 
توفير فرصة عمــل لهم أو تفرغهم، ألن 
هــذا العقد يجعلهم ملتزمين مع النادي 
بالنســبة  ملزم  للتدريبات  وحضورهــم 
لهــم، وإن غاب الالعــب هنالك الئحة 
تتطبــق عليــه مــن قبــل النــادي مثل 
الموظــف الذي ال يذهب للــدوام تتم 

محاسبته.
 وأضاف: نرجو أن نفهم معنى االحتراف 
بشــكل ســليم حتــى نطبقــه بدرجــة 
جيدة، ونكــون نجحنا في تنظيم دوري 

محترفيــن حقيقي خال من الســلبيات 
البطــوالت، االحتراف  ويقود إلى إحراز 
ببساطة يجعل الالعب موظفاً في النادي 
الذي يلعب له وال يجوز له امتهان مهنة 

أخرى ألن الجمع بينهما مستحيل.

وتابــع إبراهيم عبد الملــك قائًال: الالعب 
المحترف لديه عقد وراتب شهري يتسلمه 
مــن النادي وبالتالي يجــب التعامل معه 
على هذا األساس، وان تطبق عليه الالئحة 
حال حدوث تقصير كمــا أن النادي ملزم 

بااللتزام بكل المكتوب في العقد، مشــيراً 
إلى أن %99 من المحترفين لديهم عقود 
جيدة تشــير إلى أنه اصبــح ملكاً للنادي 
وال يحــق له االنضمــام إلى نــاٍد آخر أو 
امتهــان وظيفة أخــرى، والالعب الذي ال 
يريــد توقيع العقد أو االلتزام به من حقه 
أن يرجع إلــى نظام الهواة حتى يفعل ما 

يريد.االلتزام
أشــار األمين العام لهيئة الشــباب 
والرياضــة إلى أن الكثير من الالعبين 
ملتزمون بالعقود االحترافية ويدركون 
معناهــا ويعملــون بهــا، وأن البعض 
العقــود ويرتبط بجهات  يخرق هذه 
عمل أخرى بطريقة تتنافى مع شروط 
عقده مع النادي الذي يلعب له، ذاكراً 
أن هذه مشــكلة األنديــة التي عليها 
أن تلــزم العبها بالتفــرغ لكرة القدم 
،وال يمكــن تعليق األمــر على الهيئة 

واالتحاد أو جهة أخرى.

أكــد إبراهيم عبد الملــك أن األندية 
عليها حسم الفوضى ما دام أنها تقدم 
مقابــًال مالياً جيداً لالعب وملتزمة به، 
ذاكراً أن الهيئة ال عالقة لها بالمشكلة 
وأن التفريغ يجب أن يكون من ضمن 
النــادي والالعب  بين  العقد  شــروط 
واذا حدث خالف ذلك فإنه يكون ضد 
القانون الــذي يلزم الالعب بأن يكون 

متفرغاً.

■ إبراهيم عبد الملك

نفــى ابراهيــم عبد الملك  
األندية  بيــن  تمييز  وجود 
على خلفيــة تفريغ العبي 
التابعــة  األنديــة  بعــض 
إلمارتــي أبوظبــي ودبي، 
وقال: هــذه حلول محلية 
األمر  بهــذا  يقومون  ومن 
هدفهــم تطويــر اللعبــة، 
ولكــن علــى  الالعب أن 

يتفرغ من تلقاء نفسه.

دافــع اتحــاد الكرة عن موقفــه مع عدم 
تفــرغ بعض العبي أنديــة دوري الخليج 
العربــي ، وأكــد أن الالعــب ال يحــق له 
الجمع بين وظيفتين وأن ثقافة االحتراف 
تحتاج إلى وقفــة ومراجعة، وقال محمد 
عبــد العزيــز رئيــس لجنة المســابقات 
باتحــاد الكــرة، وجود عقــد احتراف بين 
النــادي والالعــب يفرض تفــرغ الالعب 
لممارسة الكرة والمشاركة في التدريبات 
والمباريــات دون شــكوى، ألنــه موظف 
بالنــادي، والقانــون ال يســمح لالعب أن 
يكــون مقيداً كالعــب محترف  وفي ذات 

الوقت لديه ارتباط بعمل.
والالعــب  مهنــة  الكــرة  وأضــاف: 
المحتــرف موظف فــي ناديه ألنه مقابل 

عقده يتسلم رواتبه مثل الموظفين.
وأكد رئيس لجنة المســابقات الحاجة 
لتعلــم ثقافــة االحتراف بشــكل ســليم 
وتطبيقها بشــكل جيد ، وقــال: رغم أن 

القانون يفرض علــى الالعب التركيز في 
الكــرة فقط لكن األندية ال ترى مشــكلة 
في عمل الالعب بل تساعده على التفريغ 
وهناك أندية ال تســطيع تفريغ الالعبين 
وهي التي يقع عليها الضرر مع أنها يجب 

أن تلزم الالعب عدم االرتباط بالدوام.

وعن مسؤولية اتحاد الكرة لتفريغ العبي 
األندية قال : اتحاد الكرة ليس المســؤول 
عن هــذا األمر حتي يســاعد األندية في 
شــيء خاطئ، واالتحــاد ليس لديه قانون 
يفــرغ الالعب وحتى النــادي ليس ملزماً 

بهــذه الخطــوة ألن الالعــب يفترض أن 
يكون مفرغاً.

وأضاف: عندما يتــم توقيع العقد مع 
الالعب يجب االشــتراط عليــه أن يكون 
مركــزاً في كــرة القدم فقــط وأال يهتم 
بأشــياء أخرى ولو فعل كل ناد ذلك فإنه 

لن يواجه مشــكلة، ال يمكــن للنادي أن 
يوافق على عمل العبه الذي يرهق نفسه 
بالدوام ثــم يبحث اتحــاد الكرة لالعب 
عن حل يعفيه مــن الدوام، حتى إدارات 
األنديــة غير معنية باألمــر وال يمكن لها 
تفريغ الالعبين ألن ذلك ليس من عملها.

ونفــى رئيس لجنــة المســابقات وجود 
تمييــز بيــن األندية  وقــال: هناك بعض 
اإلمــارات وفرت لالعبين فرصــة التفريغ 
باجتهــاد ذاتــي عــن طريــق المجالس 
الرياضية وهم يســتحقون التقدير ألنهم 
يســاعدون في تطوير اللعبة ولكنهم غير 
ملزميــن بهذه الخطوة، والالعب أساســاً 
يفتــرض أن يكــون مفرغاً لكــن إذا كان 
متمســكاً بوظيفته ألجل المســتقبل وتم 
حل مشكلته بواســطة المجلس الرياضي 
الــذي يتبع اإلمارة فإن ذلك يمثل شــكًال 

جيداً من أشكال التعاون .

أشــاد محمد عبد العزيز بجهود مجلسي 
أبوظبــي ودبــي في تفريــغ الالعبين من 
أجل مصلحة المنتخــب في المقام األول 
بتوفيــر أقصــى قــدر ممكن مــن الراحة 
لالعب نفســياً وبدنياً حتي يكون متفرغاً 

للكرة.

■ تطبيق االحتراف الفعلي يُجّنب األندية المشاكل  |   البيان 

محمد عبد العزيز
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ذكر عدد من العبي دوري الخليج العربي 
أنهــم ال يســتطيعون تــرك الوظيفة من 
أجــل التفرغ لكــرة القــدم، ألن الوظيفة 
وحســب قولهم تأمين للمســتقبل، وقال 
بعــض الالعبين خــالل مناقشــة موضوع 
التفريــغ، إن التمســك بالعمل على طمع 
أو بحــث عــن دخــل إضافي فــي الوقت 
الحالــي، ولكن الهدف األساســي منه أن 
تكــون الوظيفــة موجودة بعــد االعتزال، 
وتســاءل البعض: مــاذا يمكــن أن نفعل 
بعد أن نترك كرة القدم..؟! ويقول هؤالء 
إن الوظيفــة فــي الوقت الحالي تســبب 
لهم إرهاقــاً بدنياً يؤثر على مســتوياتهم 

فــي المباريــات، لكنهم فــي ذات الوقت 
يشعرون بالراحة النفسية ألنهم يحددون 
مســتقبلهم مبكراً بعد االعتزال ويعرفون 
مصيرهم، ويؤكــد عدد من نجوم الدوري 
أن العائد المادي لدى غالبية الالعبين مجٍز 
الوظيفة  ويغطي االحتياجات، وأن مرتب 
يعتبر دخــالً إضافياً ألن الهدف من العمل 
تأمين المســتقبل  يواصل فيه الالعب بعد 
نهايــة مشــواره ألن كرة القــدم ليس لها 
أمــان، حســب قولهم.  يتضــح أن غالبية 
الالعبين الموظفين يفتقدون رغبة التفرغ 
للكرة من تلقاء أنفسهم وينتظرون تدخل 

الجهات األخرى لتفريغهم.

ذكر الجزائري حكيــم قلي وكيل الالعبين 
المعتمد من االتحــاد الدولي لكرة القدم 
(فيفا) أن الالعــب يفترض أال يكون لديه 
عقد مع جهة أخــرى بخالف النادي الذي 
يلعــب له، مؤكــدا أن الالعــب المحترف 
يجب أن يكون ملكا للنادي 24 ســاعة في 
اليــوم، حتى انتهــاء عقده وقــال: النادي 
عندمــا يوقع مع الالعب عقدا فانه يمتلك 
ســاعاته واذا قرر المــدرب إجراء تدريب 
فــي أي وقــت،  يجب أن يكــون الالعب 
حاضرا ولكن اذا كان مرتبطا بعمل فانه ال 

يستطيع االلتزام بالتدريبات .
 وأكــد الجزائري حكيم قلي أن المشــكلة 

في الالعب فقط وليس في أي جهة أخرى 
ســواء اتحــاد الكــرة أو الهيئــة، وقال: ال 
يمكن أن يتحمل اآلخرون أخطاء الالعبين 
الذين يصرون على الدوام، وال يمكن رمي 
المســؤولية على جهة أخرى، هذا تفسير 

خاطئ لالحتراف.
 واضاف: بعض الفرق تحتاج أداء تدريبات 
صباحية ، ونتســاءل هل يحضر الالعب أم 
يذهب للدوام؟ كمــا أن الالعب ال يمكن 
أن يــداوم فــي أبوظبي وهــو يلعب لناد 
في الشارقة ألنه سيكون شارد الذهن في 
التدريبــات مما يقلل مــن فائدة التمارين 

وعدم تطور الالعب فنيا وبدنيا.

■ الالعبون المحترفون موظفون في أنديتهم    |   البيان 

أكــد علي عمــر مديــر إدارة التطوير 
بمجلــس دبي الرياضــي أن المجلس 
عندما يقوم بتفريغ الالعبين ال يبحث 
عــن تمييز أندية اإلمــارة التي تلعب 
في دوري الخليج العربي لكرة القدم 
فقــط ألنه يعتبــر مثل هــذا الهدف 
ثانويا، أما الهدف األساسي من تفريغ 

الالعبين فهو مصلحة الكرة اإلماراتية، 
ألن تفــرغ الالعــب يســاعده علــى 
اإلبــداع وتقديم كل ما عنده بشــكل 
جيد وبالتالي يتطور مســتواه ويصبح 
مؤهال لتمثيل الوطن في المســابقات 

الخارجية.

 وأضــاف: مجلــس دبــي يســاعد 
األندية التابعة لــه، ويقدم لها الدعم 
بشــتى الســبل مادام النادي جغرافيا 
يتبع لدبي، واذا كان الالعب يســكن 
دبــي ويلعــب في إمــارة أخرى فان 
المجلس ال يســاعده في التفريغ الن 

المساعدة تتم لألندية وليس لألفراد.
وأكــد أن مجلس دبــي ال عالقة له 
بمــا يحدث فــي بقية األنديــة التي 
تتبــع إلمارات أخرى، واشــار إلى أن 
المســؤولين يمكنهــم االجتهــاد من 
أجل تفريغ الالعبين بهدف المصلحة 

العامــة اذا كانــت بمقدورهــم ذلك 
بشــرط وجود مواد في اللوائح تتيح 

تفريغ الالعبين.

واضاف: التفريغ الذي يقوم به مجلس 

دبي ال يشــمل كل العبي أندية دوري 
المحترفين الن هنالك العبين، حسب 
قولــه، ليــس لديهم ارتبــاط بوظيفة 
ويركزون على كرة القدم فقط لمجلس 
يفرغ بعــض الالعبين وليس جميعهم 
الن هنالــك من ال يحصل على وظيفة 
النه يريد ممارســة كــرة القدم فقط 
وهــذا يســاعد المجلــس كثيــرا في 
تســهيل مهمــة بقية الالعبيــن الذين 

لديهم ارتباط بالدوام اليومي.

واشار علي عمر إلى أن مجلس دبي ال 
يفرغ اال العبي دوري المحترفين وان 
قــرار التفريغ ال يشــمل العبي دوري 
الهواة وقال: هنالك إجراءات استثنائية 
خاصــة بأندية دوري األولى لكننا غير 
ملزميــن بتفريغهم مــع تأكيدنا على 
تقديم كل المســاعدات الممكنة الن 
الهــدف وكما قلت المصلحــة العامة 

وليس التمييز.

■ مجلس دبي يهتم بتفريغ العبي دوري المحترفين   |   البيان 

علي عمر 



التقدم في النتيجــة يمنح صاحبه أفضلية 
نفســيه، خصوصــاً في مباريــات الديربي 
التي غالباً ما تتســم بالحساسية الشديدة، 
لكــن هذا األمر ال ينطبــق على المواجهة 
التاريخيــة بين أرســنال وجــاره توتنهام 
فــي ديربي شــمال العاصمــة البريطانية 
لنــدن الذي بــات فيــه التقــدم بالنتيجة 
بمثابة ضغط نفســي علــى صاحبه، حيث 
إن فرحــة الهــدف األول ال تــدوم. ففي 
خــالل الديربيات األخيــرة ، وتحديداً في 
آخــر «32 ديربــي» منها، فشــل صاحب 
الهــدف األول فــي المباراة فــي الخروج 
منتصراً فــي 25 من هذ الديربيات، حيث 
انتهــت 17 مباراة منها بفوز الفريق الذي 
يتأخــر فــي النتيجة، بينمــا عرفت ثماني 
مواجهــات التعــادل، آخرها لقــاء افتتاح 
الجولة التاســعة والعشرين ، والذي شهد 
تعــادل الفريقيــن 2 – 2، بعــد أن تقدم 
أرســنال عن طريق آرون رامــزي، إال أن 
توتنهــام أدرك التعادل قبل أن يتقدم هو 
اآلخر عن طريق كين، لكن سانشــيز فرض 
التعادل على صاحب األرض بعد تســجيله 

ثاني أهداف أرســنال عند الدقيقة 76 من 
اللقــاء الذي أضعف حظــوظ الفريق في 
الصــراع على اللقب، فاتحيــن الباب أمام 

ليستر لالقتراب من اللقب.

ويعشــق الجمهــور دائمــاً الالعــب الذي 
يســجل في الديربــي، وبات هــاري كين 

المفضــل لــدى جمهور توتنهــام، بعد أن 
أثبت  تميزه خالل مباريات الديربي التي 
تجمــع الفريق بأرســنال، حيث تمكن من 
أن يصبــح أســرع العبي توتنهــام وصوالً 
إلى الهدف الرابع في شباك «المدفعجية» 
خــالل فترة الدوري الممتــاز، بعد نجاحه 
في تحقيــق ذلك خــالل 3 مباريات فقط 
خاضها في ديربي شمال لندن، في الوقت 

نفســه عرف الديربي، وصول أرسنال إلى 
رقم ســلبي للغاية، بعــد أن تعرض العب 
المحــور بالفريــق فرانســيس كوكوليــن 
للطــرد، ليصبــح ثامــن العب يطــرد من 
أرســنال خالل لقاءات الديربي، وهو أكبر 
عــدد من الالعبين يطــرد من فريق واحد 
فــي الدربيات منــذ التحول إلى مســمى 

الدوري اإلنجليزي الممتاز.

أجبرت ”نمور“ بروســيا دورتموند ضيفه 
بايــرن ميونيــخ «الملك البافــاري» على 
الوصــول إلى أســوأ أرقامه، بعد أن فرض 
عليه التعادل السلبي في اللقاء الذي جمع 
زعيمــي ألمانيا في قمة الجولة الخامســة 
والعشــرين من «البندسليغا»، ويعتبر هذا 
التعادل السلبي الثالث لبايرن ميونيخ هذا 
الموســم، وهــو رقم لم يحــدث من قبل 
للفريق البافاري الذي تعادل سلبياً مرتين 
فقط خالل المواســم الثالثة السابقة، كما 
أنها المرة األولى في آخر 25 مواجهة بين 
الفريقيــن التي تنتهي بالتعادل الســلبي، 
ليــس ذلك فقــط، بل هي المــرة األولى 
منذ 2002 التي يفشــل فيهــا البايرن في 
التسجيل في الشوط األول للمباراة الرابعة 
على التوالي في البندســليغا هذا الموسم، 
وهو مــا لم يعرفه كبيــر ألمانيا أيضاً من 
قبل، ليس ذلك فحســب بل إن دورتموند 
فرض على بايرن رقماً ســلبياً آخر، بعدما 
تمكــن صاحــب األرض من حرمــان ملك 
بافاريا من االســتحواذ علــى الكرة، وهي 
الميزة الرئيســية للفريق البفاري في عهد 
مدربه اإلسباني غوارديوال، حيث استحوذ 
صاحــب المركز الثاني على الكرة بنســبة 
57 %، مقابل 43 % للفريق البفاري الذي 
اكتفى أيضاً بأربع محاوالت مباشــرة على 
مرمــى منافســه، وهو أيضــا العدد األقل 
مــن المحــاوالت المباشــرة للبايرن على 
مرمى فريق منافس في هذا الموســم في 
البندســليغا، كذلك تعــرض مرمى البايرن 
لســت محــاوالت مباشــرة مــن صاحب 
األرض، وهــو العدد األكبر من التهديدات 
المباشــرة التي يتعرض لها مرمى مانويل 

نوير منذ بداية هذا الموســم في الدوري 
األلماني.

وإذا كانت نظافة الشــباك في مباراة قمة 
الــدوري األلماني أوصلــت بايرن ميونيخ 

إلى أسوأ أرقامه، فإن يوفنتوس كان سعيداً 
جداً بنظافة شباكه أمام مضيفه أتالنتا في 
الجولة الثامنة والعشــرين من الكالشــيو، 
فقد كانــت تلك المبــاراة التاســعة على 
التوالي «للســيدة العجــوز» التي يتفادى 
فيها الفريق اســتقبال األهــداف في رقم 

قياســي غير مسبوق في البطولة اإليطالية 
منذ تأسيســها، وهي المباراة التي عرفت 
أيضــاً نجح أفضل حراس إيطاليا في القرن 
الجــاري جي جــي بوفون، قائــد اليوفي، 
في الوصــول هو اآلخر إلى إنجاز تاريخي 
بعد أن ظل محتفظاً بشباكه نظيفة لـ775 
دقيقة، وهــو الرقم القياســي منذ تحول 
نظــام النقاط من نقطتين إلى 3 نقاط في 
حال الفوز بالمباراة في الكالشيو، وعرف 
اللقاء نفسه تمكن مدافع اليوفي المخضرم 
أندريا بارزالي من افتتاح التسجيل، لينجح 
ابن الرابعة والثالثين في تســجيل اســمه 
في تاريخ الــدوري اإليطالي، بعد أن بات 
أول العب يســجل من أول محاولة له في 
الموســم، بعد مضــي أكثر من نصف عدد 

مباريات المسابقة.

ويبــدو أن نظافــة الشــباك هــي العامل 

الرئيسي المشترك بين الدوريات الخمسة 
في هذه الجولة، فقد شــهدت الجولة 29 
من الــدوري اإلنجليزي أيضاً، أحد األرقام 
القياســية المتعلــق بنظافة الشــباك، بعد 
أن بــات نوريتش ســيتي صاحــب المركز 
الثامــن عشــر فــي البيريمرليــغ – ثالث 
مراكز الهبوط – صاحب أســوأ ســجل في 
المحافظة على نظافة شباكه خارج أرضه، 
بعد أن وصل إلى المباراة الرابعة عشــرة 
على التوالي بعيداً عن أرضه التي يستقبل 
فيها أهدافاً، عندما خســر أمام سوانســي 
سيتي بهدف غيلفي سيغوردسون، ليفشل 
في الحفاظ على نظافة شــباكه في جميع 
المباريــات التــي لعبها خــارج أرضه منذ 

بداية هذا الموسم.

البطولة  الجولة نفســها مــن  وعرفــت 
الذي  لليفربول  مميــزاً  اإلنجليزية حدثاً 

يحتل المركز السابع في ترتيب الدوري، 
بعــد أن تمكن من العــودة منتصراً من 
ملعــب مضيفه كريســتال بــالس، على 
الرغــم مــن أن صاحــب األرض تقــدم 
عن طريق جوســيب ليدلي، وتضاعفت 
معاناة فريق يورغن كولوب بعد تعرض 
جيمــس ميلنر للطــرد، ليبقــى الفريق 
بعشرة العبين وهو متأخر في النتيجة، 
إال أن البرازيلــي فورمينو أدرك التعادل 
البلجيكــي  يتمكــن  أن  قبــل  للفريــق 
كريســتين بنتيكــي من تســجيل هدف 
الفوز فــي الدقيقة الســادة من الوقت 
المحتســب بدال عن المبدد من الشوط 
الثاني، ليصبــح ليفربول أكثر الفرق في 
الدوري اإلنجليزي خطفاً لنتيجة المباراة 
بعــد وصولها إلــى الدقيقــة 90، حيث 
وصــل ليفربول إلى الفوز في 28 مباراة 
بفضل هــدف يأتي بعد انتهــاء الوقت 

األصلي للقاء.
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تسبب اإلســباني خوان ماتا إلى حد بعيد 
في عــودة مانشســتر يونايتــد إلى مربع 
الخسائر، بعد خسارة الفريق أمام مضيفه 
ألبيون بهدف نظيف، فــي ختام المرحلة 
التاسعة والعشرين من الدوري اإلنجليزي، 
ويتحمــل ماتا المســؤولية بعد أن تصرف 
بانفعال في منتصف الشــوط األول، حيث 
طــرد مــن الملعب بعــد تلقيــه إنذارين 
خــالل ثالث دقائق، وهــو أول طرد لنجم 
الوســط اإلسباني منذ قدومه إلى الدوري 

اإلنجليزي.

اســتحق الكوري الجنوبي كوو جا تشيول 
التقديــر، بل وأكثــر من ذلــك دخل إلى 
تاريــخ الدوري األلماني، بعد أن بات أول 
العــب في أغســبورغ ينجح في تســجيل 
«هاتريك» في البندسليغا، وتمكن تشيول 
من تســجيل أهــداف فريقــه الثالثة أمام 
ضيفه ليفركوزن، في حدث هو األول من 
نوعــه للفريق الذي يحتــل المركز الرابع 
عشــر في الدوري األلمانــي، ويصارع من 

أجل البقاء بين الكبار.

واصــل جيرمــان ديفو مهاجم ســندرالند 
هوايته في تسجيل األهداف، عندما سجل 
هــدف فريقه فــي المباراة التــي انتهت 
ســاوثهامبتون،  مضيفــه  مــع  بالتعــادل 
وحل فيهــا بديالً عنــد الدقيقة التاســعة 
والخمســين من اللقاء، ليصل إلى ســجل 
قياسي لألهداف لالعب بديل في الدوري 
اإلنجليــزي الممتــاز، بعــد أن تمكن من 
الوصول إلى الشباك في 23 مناسبة، عقب 
نزولــه بديالً مــع فريقه الســابق توتنهام 

والحالي سندرالند.

144
يا لها من معاناة تلك التي يعيشــها نيوكاســل العريق الذي ظل في 
منطقــة الهبوط بالدوري اإلنجليزي لـــ144 يوماً على التوالي هذا 
الموســم، محتالً المركز التاســع عشــر، ثاني مراكز الهبوط، وهي 
المــرة األولى في تاريخ النــادي العريق التي يظل فيها في منطقة 

الهبوط طوال هذه الفترة.

■ من لقاء دورتموند وبايرن ميونيخ  |  أ ب

اســتحق عثمانــي ديمبلــي نجــم ريــن 
الفرنســي لقــب «اليافع العبقــري»، بعد 
أن أبهــر القارة العجوز كلهــا بتألقه هذا 
الموســم في الدوري الفرنســي، خصوصاً 
بعــد أن نجح في تســجيل «هاتريك» في 
مباراة فريقــه األخيرة أمــام نانت، بينها 
هــدف في الدقيقة األولى من اللقاء الذي 
جرى ضمن الجولة التاسعة والعشرين من 

البطولة الفرنسية.
وكان هــذا الهــدف هو التاســع الذي 
يســجله ديمبلي ابن الثامنة عشــرة منذ 
بدايــة هذا الموســم، ليدخــل بقوة في 

سجالت التاريخ، ليست الخاصة بالدوري 
الفرنسي وحده، بل في جميع الدوريات 
الخمسة الكبرى، بعد أن بات أول العب 
تحــت 18 عامــاً يســجل 9 أهــداف في 
الدوري هذا الموســم، في الوقت نفسه 
تخطــى الرقم الذي حققــه تيري هنري، 
أســطورة الكرة الفرنســية الذي ســجل 
 – 1997 7
1998، وهــو الرقــم الذي صمــد قرابة 
العشرين عاماً قبل أن يتمكن ديمبلي من 
تحطيمه، ويمكن للنجم الفرنسي الصاعد 
أن يصــل إلى أفضل من هــذا الرقم مع 
تبقي تســع جوالت علــى نهاية البطولة 

الفرنسية.

■ ديمبلي يحتفل بعد التسجيل في شباك نانت |  أ ف ب

■ من لقاء توتنهام وأرسنال في الدوري اإلنجليزي |  أ ب
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فــي الدقيقة األخيرة من لقاء ريال بيتيس 
وضيفــه غرناطــة، تمكن روبن كاســترو 
مــن تســجيل الهــدف الثاني الــذي أمن 
فــوز الفريق بعد أن تقــدم ألفريد ندياي 
بالهــدف األول قبل ذلــك بخمس دقائق، 
وكان الهــدف مؤثراً للغايــة، منح بيتيس 
النقاط الثالثة، وفي الوقت نفســه، وضع 
كاسترو على قمة األكثر تأثيراً في الدوري 
اإلســباني، إذ ســجل وحــده 54 % مــن 

أهداف بيتيس الـ 26.

فــرض البلجيكــي كيفيــن ميرليــش على 
إيفرتــون أن يكمــل مباراته أمــام ضيفه 
ويســتهام منقوصــاً منذ الدقيقــة 36 من 
الشــوط األول عندما تلقــى إنذاره الثاني 
في المباراة نفسها، ليغادر مطروداً، وهي 
حالــة الطرد الـ 82 التي يتعرض لها العب 
في إيفرتــون في فترة الــدوري الممتاز، 
ليكــون بذلــك، الفريق الثانــي في مدنية 
ليفربول، أكثر األندية التي يتلقى العبوها 

البطاقة الحمراء، في رقم قياسي سلبي.

منــذ أكثر من عام ابتعــد البرتغالي روني 
لوبيــز العب ليل الفرنســي عــن معانقة 
الشــباك، وتحديداً منذ تسجيله في مرمى 
ليون فــي الثامن والعشــرين من نوفمبر 
2015، لكنــه تمكــن من تســجيل الهدف 
األول لفريقــه فــي مواجهتــه مــع ضيفه 
ريمــس فــي اللقاء الــذي انتهــى بثنائية 
نظيفة ألصحــاب األرض في الســابع من 
هذا الشــهر، لينهي فترة مــن الصيام عن 

التسجيل وصلت إلى 372 يوماً.
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مع انشــغال أرسنال بالمشــاركة في دور 
الثمانية بكأس االتحاد اإلنجليزي، وتأجيل 
مباراتــه أمام ويســت برومويتش ألبيون، 
يمكن لمانشســتر ســيتي انتــزاع المركز 
الثالث في حالة الفوز اليوم على نورويتش 
ســيتي فــي افتتــاح منافســات المرحلة 
الثالثين مــن الدوري اإلنجليــزي الممتاز 
لكــرة القــدم، ويعلق مانويــل بيليغريني 
المدير الفني لمانشستر سيتي اآلمال على 
تعثر الفرق األخرى، من أجل تجدد فرصة 
فريقــه في التتويج باللقــب للمرة الثالثة 
خالل خمســة أعــوام، وقــال بيليغريني، 
كل الفرق ســتهدر نقاطــاً اعتباراً من اآلن 
وحتى نهاية الموســم، فالضغــوط تتزايد 
مــع اقتــراب النهاية، وهنــا تكمن أهمية 
الخبرة. وأضــاف «نحن بحاجة لخســارة 

الفــرق األخرى للنقــاط، وال نعتمد فقط 
على ما نحققه نحن. ســنخوض كل مباراة 
وكأنها مبــاراة نهائية.. نود تقليص الفارق 
في حالة خســارة أرســنال وليستر سيتي 
وتوتنهام للنقاط. هذا مهم للغاية، ويلتقي 
ليستر سيتي المتصدر بفارق خمس نقاط 
أمــام توتنهــام، فريق نيوكاســل صاحب 
المركز التاســع عشر قبل األخير في ختام 
المرحلة بعد غد كما يلتقي توتنهام فريق 
أستون فيال صاحب المركز العشرين غداً».

وتلقى ليستر ســيتي هزيمة واحدة فقط 
خالل آخــر عشــر مباريات لــه بالدوري 
ليتربع على الصدارة، ويواصل التقدم نحو 
اعتالء منصة التتويج، بينما يحتل نيوكاسل 
المركز قبل األخير وقد أعلن النادي أمس 
عــن إقالة مديره الفني ســتيف مكالرين، 
وتعين رافاييــل بينيتيز مكانه، وتضاعفت 
الضغــوط علــى مكالرين خالل األســابيع 
األخيــرة، وكانــت الهزيمة التــي مني بها 
الفريــق على ملعبه أمام بورنموث بمثابة 
القشــة، التي قصمت ظهر البعير بالنسبة 
لــه، وذكر نــادي نيوكاســل بموقعه على 
اإلنترنت، بعد الهزيمة أمام بورنموث يوم 
السبت، فكر مسؤولو النادي لبعض الوقت 
بشــأن مركز الفريق وقررنــا إنهاء العمل 
مع ســتيف مكالرين علــى الفور، وأضاف 
النادي: نــدرك أن التوصل إلى هذا القرار 
استغرق أياماً وهو ما جعل الرؤية ضبابية 
بالنســبة للجميع، خاصة ســتيف نفســه 
والالعبيــن، ونعتذر عــن ذلك، وتابع «مع 
ذلك، شــعرنا بأن الوقت قــد حان التخاذ 
القرارات الصحيحة بما يصب في مصلحة 
».تحذيروحــذر جيفري شــلوب  النــادي 
مدافع ليســتر ســيتي زمالءه من التفكير 
اآلن فــي مــا هو بعــد مباراة نيوكاســل، 
وقال في تصريحات نشرها النادي بموقعه 
على اإلنترنت، إنهم (نيوكاســل) دائماً ما 
يشــكلون منافســاً خطــراً، وأضــاف «إنه 
فريق جيد حقاً والجميع متعجبون لتراجع 
مركزه بهذا الشــكل فــي جدول الدوري.. 
يجــب أن ندرك قــوة كل منافس نواجهه 
وبالطبع نركز فــي كل مباراة على حدة.. 
نقدر نيوكاسل لكننا سنحاول تحقيق الفوز 
مثلما نفعل في كل مباراة، وقال شــلوب، 
الوضــع كما هو، أرى المرشــحين األقوى 
هــم اآلخــرون. ال نفكــر اآلن فــي عدد 
النقاط والفارق وإنما نفكر بشــأن مباراة 
نيوكاســل.. إننــا نكافح ألننــا ننافس في 
دوري جنونــي يمكــن أن يحــدث به أي 
شــيء. أعتقد أنها ســتكون مباراة صعبة 

أخرى.

مــن ناحيتــه نفــى المــدرب كالوديو 
رانييــري أن يكــون فريقــه ليســتر هــو 
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أقر اليكسيس سانشــيز جناح ارسنال بأن 
التفكير في عدم تسجيله سوى هدف واحد 
في آخــر 12 مباراة بالــدوري االنجليزي 
الممتاز لكــرة القدم بات يؤرقه بشــدة، 
وتألق سانشــيز الذي انضم من برشــلونة 
بطل إســبانيا في 2014 في موسمه األول 
في انجلترا بتسجيله 16 هدفاً في الدوري 
الممتاز لكن العب منتخب تشــيلي عانى 
لهز الشــباك في الموســم الجــاري، وقال 
سانشــيز لموقع ارســنال علــى االنترنت 
عندما ال أســجل أشــعر بأنني خيبت أمل 
الفريق وأشــعر بالذنب وال يمكنني النوم 
وأفكر في أنه كان بإمكاني اللعب بشــكل 

أفضل، وأضاف، أعتقد أنني تأقلمت بشكل 
جيد حقا في النادي وهذا أمر جيد للغاية 
لكــن في نفس الوقت لســت مــن نوعية 
األشخاص الذين يرضون عن أنفسهم أريد 
لندن - رويترز دائماً تحقيق المزيد. 

اقتــرب تييري هنــري الفائز بلقب كأس 
العالــم لكرة القدم مع فرنســا والهداف 
التاريخي لمنتخب بالده من بدء مسيرته 
التدريبيــة بعــد حصولــه علــى رخصة 
االتحــاد األوروبي  المهنة من  ممارســة 
للعبة الشــعبية، وأنهى مهاجم ارســنال 
دورة  عامــا)   38) الســابق  وبرشــلونة 
تدريبية مع االتحاد الويلزي للعبة وبات 
لتدريب فرق الناشــئين واألندية  مؤهالً 
خــارج بطــوالت الــدوري األعلــى في 
أوروبــا، وقال هنــري في وقت ســابق 
إنه يريد تدريب ارســنال لكن - الهداف 
التاريخي للنــادي اإلنجليزي الذي اعتزل 

فــي 2014 بعد اللعب مــع نيويورك رد 
بولــز األميركــي - يتعيــن عليــه اجتياز 
الــدورة األعلى للتدريــب إذا أراد قيادة 
الجهــاز الفني للنادي اللندني، وكان زين 
الدين زيدان الزميل الســابق لهنري في 
منتخــب فرنســا اجتــاز دورة التدريب 
األعلى في العــام الماضي وتولى بعدها 
بوقــت قصيــر تدريب ريــال مدريد في 
لندن - رويترز يناير الماضي.  

■ من لقاء مانشستر سيتي وأستون فيال في الجولة الماضية  |  أ ب

ســيكون بايرن ميونيــخ حامل اللقب 
والمتصــدر مضطرا الســتعادة توازنه 
عندما يســتقبل فيــردر بريمن الثالث 
عشــر اليوم فــي المرحلة السادســة 
والعشــرين في الدوري األلماني لكرة 

القــدم، فــي ظل مطــاردة بوروســيا 
دورتمونــد الــذي يخــوض مواجهــة 
صعبــة مع ضيفه ماينتــس غداً، ومني 
بايرن بخسارة مفاجئة أمام ماينتز في 
الجولــة قبل الماضية تبعها تعادله في 
قمة الدوري مــع دورتموند من دون 

أهــداف، فأصبح الفــارق 5 نقاط بين 
الغريمين، ويريد الفريق األحمر الذي 
يشــرف عليه آلخر موســم األســباني 
بيــب غوارديــوال قبــل انتقالــه إلى 
مانشستر ســيتي االنجليزي، أن يصبح 
أول فريــق يحرز اللقــب اربع مرات 

على التوالي، لكن احد هدافي الفريق 
توماس مولر قــال: «نعرف أن اللقب 
لم يحســم بعــد. ال نريــد أن يتقلص 
فــارق النقاط الخمس، وأنا مقتنع بأن 
ذلك لــن يحصــل، لكن هنــاك بعض 

العقبات أمامنا».
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وينافــس بايــرن على ثــالث جبهات 
حيــث وصل إلى نصف النهائي الكأس 
المحلية (يلتقــي بريمن في 19 ابريل 
المقبــل) كما انــه قطع شــوطاً هاماً 
نحو ربع نهائي األبطال بتعادله ذهابا 
على ارض يوفنتــوس 2-2، وفي وقت 
يشــعر فيــه بايــرن بالضغــط، تطور 
بريمن في اآلونة األخيرة، وارتقى إلى 
المركز الثالث عشــر بعد فوزين على 
التوالي على ليفركــوزن وهانوفر. إال 
أن الفريق ســيفتقد هدافه المخضرم 
كالوديو بيتزارو بســبب إصابته بشــد 
فــي الفخذ، وقــال المــدرب فيكتور 
ســكريبنيك أمس:«بطبيعة الحال هذا 
خبر سيء.. لسبب واحد فكالوديو كان 
يتطلع للعــودة من جديد إلى ميونيخ 
حيث لعب مع بايــرن من قبل واآلن 
نحن ســنخوض المباراة في ظل غياب 

ثالثة العبين مهمين».

 –

ليفربول مــن إقصــاء غريمه  اقتــرب 
مانشستر يونايتد -2 0 أول من يوروبا 
ليــغ، بعد أن فاز عليه أمس في ذهاب 
الــدور ثمــن النهائــي من المســابقة، 
وسجل دانيال ستوريدج (20 من ركلة 
جــزاء)، والبرازيلــي روبرتــو فيرمينو 
(73) الهدفين، ويلتقــي الفريقان إياباً 
الخميــس المقبــل علــى ملعــب اولد 
ترافورد في مانشستر، وحسم ليفربول 
اللقاء األول على الصعيد األوروبي بين 
إنجلترا،  لشــمال  التقليديين  الغريمين 
ورد الدين لمنافســه بالثأر لخســارتيه 
أمامه في الدوري المحلي هذا الموسم 

ذهاباً 1-3 وإياباً 0-1، وترتدي المسابقة 
أهمية كبرى بالنسبة إلى الفريقين ألن 
الفــوز باللقــب يضمن المشــاركة في 
دوري األبطــال الموســم المقبل، وهو 
األمر الذي قد ال يتحقق ألحدهما عبر 
الدوري المحلي ، ولم يسبق لمانشستر 

■ فيرمينو لحظة تسجيله في شباك يونايتد  |  إي ب■ بايرن يبحث عن العودة إلى االنتصارات  |  رويترز

إن لــم تتحقــق مفاجآت، 
المرحلة  تســفر  أال  ينتظر 
الــدوري  مــن  الثالثــون 
اإلنجليــزي الممتــاز عــن 
مراكز  فــي  تغييــرات  أي 
المقدمــة وكذلــك  فــرق 
فــرق القاع، حيث تشــهد 
اســتمرارا لصراع الصدارة 
الفــرق  حســاب  علــى 

المهددة بالهبوط.



يونايتد أن توج بلقب هذه المســابقة، 
فــي حيــن أحرزها ليفربــول 3 مرات 
آخرهــا عام 2001، واللقــاء هو األول 
في المســابقة بين فريقيــن انجليزيين 
منــذ 1973 عندما التقــى ليفربول مع 

توتنهام .

وعلى ملعب سان ماميس، كرر اتلتيك بلباو 
اإلســباني فوزه على ضيفه مواطنه فالنسيا 
بهدف يتيم من رأس راؤول غارســيا الذي 
تابــع كرة نفذها بينيــات عرضية من ركلة 
حــرة (20)، وكان اتلتيك بلباو تغلب على 
فالنســيا في عقر داره -3 0 قبل أسبوعين 
في الدوري المحلي، ويلتقي الفريقان إياباً 
الخميــس المقبل على ملعب مســتايا في 
فالنســيا، وعلــى ملعــب «ال مادريغال»، 
حقــق فياريال فوزاً مهمــاً على ضيفه باير 
ليفركــوزن االلمانــي -2 0، وعلــى ملعب 
جينيرالــي فــي العاصمة التشــيكية، فرط 
سبارتا براغ التشيكي بفوز كان في متناوله 
على ضيفه التسيو اإليطالي قبل أن يتعادال 
1-1، وزار ســبارتا بــراغ شــباك ضيفه في 
الدقيقة 13 بعد أن أرســل دافيد الفاتا كرة 
بينية خلف الدفــاع تلقفها مارتن فريديك 
وتابعهــا بيمناه في أعلــى الزاوية اليمنى، 
وأنقــذ ماركــو بارولــو موقــف الضيوف 
بإدراكــه التعادل إثر ركلــة ركنية ومتابعة 
للكرة من مسافة قريبة (38)، وتقام مباراة 
اإليــاب األســبوع المقبــل علــى الملعب 
األولمبي في العاصمة اإليطالية روما، وفاز 

دورتموند على ضيفه توتنهام 3 - 0.

15
مــدرب  سلوتســكي،  ليونيــد  اســتدعى 
المنتخب الروسي، أمس الحارس البرازيلي 
غويليرمي، الذي نال الجنســية الروســية 
ليتوانيا  الماضــي، لخوض مباراتــي  العام 
وفرنســا الوديتين أواخر الشــهر الجاري، 
ويعــد غويليرمي (30 عامــا) هو الحارس 
األساســي للوكوموتيف موســكو لمواسم 
عــدة حيث كان قد انضــم إليه في 2007 
قادمــاً من أتلتيكو باراناينســي البرازيلي، 
وعكس باقي مواطنيه، فقد تأقلم الحارس 
سريعاً على كرة القدم والحياة في روسيا، 
وبهذا ستتاح أمام الحارس فرصة المشاركة 
للمرة األولى بقميص المنتخب الروســي 

يوم 26 مارس الجاري أمام ليتوانيا، ويوم 
29 أمام فرنســا مســتضيفة بطولة (يورو 
2016) الصيــف القادم، كما نال البرازيلي 
اآلخر، ماريو فرنانديس، الجنسية الروسية 
مؤخرا، لكنه لن يتمكن من خوض اليورو، 
وقال فيتالي موتكو وزير الرياضة ورئيس 
االتحــاد الروســي لكرة القــدم، إن ظهير 
نادي سيســكا لن يكــون بإمكانــه تقنين 
وضعه فــي الوقت المحدد للعب في أمم 
موسكو - د ب أ أوروبا. 

اعلــن نــادي باليرمــو االيطالــي أول من 
أمس انه عين والتر نوفيلينو مدربا جديدا 
لفريقه خلفا لجوزيبي ياكيني، واكد النادي 
في بيان مقتضب على موقعه في شــبكة 
االنترنــت «والتــر نوفيلينو هــو المدرب 
الجديــد للفريق»، مشــيرا الــى انه درب 
سابقا نابولي وســمبدوريا وتورينو، وقال 
نوفيلينــو: «نحتاج الى الكثير من الحماس 
وانا اتمتع به. آمل ان اكون الشخص الذي 
روما – أ ف ب لن تتم اقالته». 

إذا أراد تشيلســي الخروج بأي شــيء من 
أســوأ مواســمه منذ ســنوات طويلة فإن 
المــدرب غــوس هيدينك ســيكون ملزماً 
بالحفاظ على ســجله الخالــي من الهزائم 
فــي كأس االتحاد اإلنجليــزي لكرة القدم 
عندمــا يواجه إيفرتون فــي دور الثمانية 
اليــوم، وفي الفترة الثانيــة لهيدينك (69 
عامــاً) كمــدرب مؤقــت لتشيلســي فاز 
الفريق في ســت مباريــات بكأس االتحاد 
اإلنجليــزي تتضمــن نهائــي 2009 عندما 
تأخــر بهدف أمــام إيفرتون فــي الدقيقة 
األولــى لكنه فاز 1-2 وحســم اللقب في 
اســتاد ويمبلي، وفي النســخة الحالية قاد 

المــدرب الهولندي تشيلســي للفوز -2 0 
و1-5 على ســكونثورب يونايتد وميلتون 
كينز دونز المغمورين ثم اكتسح مانشستر 
ســيتي الذي لعب بتشــكيلة مــن البدالء 
والشبان 1-5 لكن تنتظره مواجهة أصعب 
بكثير في اســتاد غوديســون بارك معقل 

إيفرتــون، وودع تشيلســي األبطال أمام 
باريس ســان جيرمان الفرنســي األربعاء 
بينما يقبع في المركز العاشر في الدوري 
الممتــاز لذا فإن لقب الــكأس يمثل آخر 
أمل في موســم مخيب، وسيزور تشيلسي 
ملعب إيفرتون في انتظار تعافي المهاجم 

دييغو كوستا والقائد جون تيري في وقت 
يطمح فيه إيفرتون للفوز بأول لقب كبير 
منــذ تتويجه بكأس االتحاد اإلنجليزي عام 

.1995

وبلغ إيفرتون هذه المرحلة دون استقبال 
أي هــدف ويطمــح للتعافي ســريعاً بعد 
خســارته 2-3 أمام وست هام يونايتد في 
الجولــة الماضية بالــدوري عندما اهتزت 
شــباكه ثــالث مرات في آخــر 12 دقيقة، 
وســيحل وســتهام ضيفــاً على مانشســتر 
يونايتــد غــداً ووضــع وســت هــام حداً 
لهزائمــه في اســتاد أولد ترافــورد معقل 
يونايتــد في ثماني مباريات متتالية بعدما 
تعــادال مــن دون أهــداف في ديســمبر 
الماضي، وســيزور وســت هــام صاحب 
المركز الخامس في الدوري ملعب يونايتد 
وهو مفعــم بالثقة لتفوقــه بمركز واحد 
ونقطتين على فريــق المدرب لويس فان 
غال، ويطمح أرسنال حامل اللقب مواصلة 
المشــوار للظفر باللقب ليصبح أول فريق 
يتــوج بالبطولة ثالث مــرات متتالية منذ 
إنجــاز بالكبيرن عــام 1886 وذلك عندما 

يستضيف واتفورد غداً.

يتطلــع فريــق برشــلونة للتقــدم خطوة 
جديــدة نحــو التتويــج بلقــب الــدوري 
اإلسباني لكرة القدم عبر الفوز على ضيفه 
خيتافــي المتواضــع اليــوم فــي المرحلة 
التاســعة والعشرين من المســابقة، وأي 
نتيجة باســتثناء الفوز الكاســح ســتكون 
بمثابة مفاجأة كبيرة في معسكر برشلونة، 
نظرا إلى الفــروق الكبيرة بين الفريقين، 
وفشل خيتافي صاحب المركز الخامس من 
القــاع في تحقيــق أي انتصار على ملعب 
كامــب نو في آخــر 14 مبــاراة، وتفادى 
الهزيمــة مرتيــن فقط، ويفتقــد خيتافي 
جهود العبيه كاال وبابلو ســارابيا والفارو 
فاسكيز لإليقاف بجانب داميان وكارلوس 
فيغــاراي وروبرتو الجو لإلصابة، وزعمت 
بعض وســائل اإلعالم االسبانية بأن بعض 
الالعبين المســتبعدين من قائمة خيتافي 
ال يشعرون بالحزن للغياب عن المواجهة 
أمام الســاحر األرجنتيني ليونيل ميســي 
ورفاقــه، وقــال الفــارو ميــدران الالعب 
الصاعد في خيتافي «ستكون مباراة صعبة 
بالنســبة لنا بدون شــك»، وأضاف «ولكن 
كل فريــق لديه نقاط ضعف، وســنحاول 
إيجاد نقاط الضعف لدى برشــلونة، رغم 

أنه يعيش فترة استثنائية».

ويتصدر برشــلونة حامــل اللقب، جدول 
ترتيــب الدوري االســباني بفــارق ثماني 
نقاط أمــام اتلتيكو مدريد صاحب المركز 
الثانــي ويأتي ريــال مدريد فــي المركز 
الثالــث بفارق 12 نقطة عن الصدارة قبل 
عشــر جوالت من نهاية الموسم، ويبحث 
برشــلونة عــن فــوزه الثاني عشــر على 
التوالــي في الدوري االســباني مع تمديد 
الرقم القياســي لعدد المباريات المتتالية 
دون هزيمة في الدوري اإلسباني إلى 36 
مباراة، ويبتعد برشلونة تحت قيادة مدربه 
لويس إنريكي بفارق ثماني مباريات فقط 
عن معادلة الرقم القياسي األوروبي لعدد 
المباريــات المتتالية الخاليــة من الهزائم 
والذي حققه يوفنتوس اإليطالي قبل اربعة 
أعــوام عندما خــاض 43 مبــاراة متتالية 
خالية مــن الهزائم، ولم يخض برشــلونة 
مباراة فــي منتصف األســبوع في واقعة 
نادرة، ولكن المهاجم البرازيلي نيمار أثار 
عالمات االســتفهام عبر الســفر إلى بالده 
لالحتفال بعيد ميالد شــقيقته،  وال يرغب 
ميسي ورفاقه في الوصول لمرحلة اإلنهاك 
خاصــة وأن الفريق تنتظــره مباراة مهمة 

يوم األربعاء المقبل امام ارسنال .

ويلعــب اليوم أيضــا اتلتيكــو مدريد مع 
ضيفــه الكورونــا، حيــث يعتــزم دييغو 
ســيميوني منح راحــة للعديد من النجوم 
امــام  للمبــاراة  اســتعدادا  األساســيين 
ايندهوفــن الهولندي الثالثــاء المقبل في 
إياب دور الســتة عشــر لدوري األبطال، 
وقــد تشــهد المبــاراة مشــاركة الوافــد 
األرجنتينــي الجديــد ماتيــاس كرانويتر ، 
وقــال كرانويتر «ليس من الســهل التأقلم 
على ســرعة الكرة األوروبية، لكني بدأت 
افعــل ذلك، اللعب ســريع للغاية هنا في 
إســبانيا»، وأضــاف «نعم مبــاراة الثالثاء 
مهمة لنا جدا ولكن أيضا مباراة الكورونا، 
علينا أن نواصل التقدم في الليغا، مع أمل 

أن يهدر برشلونة نقاطا عاجال او آجال».

ويخــرج ريال مدريد لمالقاة الس بالماس 
غــداً امال في مواصلة تقديــم األداء الذي 
ظهــر به خــالل الفوز على رومــا بهدفين 
نظيفين الثالثاء الماضي في دوري األبطال، 
وفــاز الس بالماس في آخــر مباراتين له 

ليتقدم إلى المركز الخامس عشر. 

■ من لقاء سابق بين تشيلسي وإيفرتون  |   أرشيفية بي أيه

من لقاء برشلونة وإيبار في الجولة الماضية  /  إي بي إيه

المرشــح لنيل لقب الــدوري قائًال إنه لم 
يحدد عــدد النقاط التي يجب جمعها في 
التســع مباريات المتبقية خالل الموســم 
الحالي.وبعــد أن جمــع 60 نقطة متقدماً 
بفارق خمس نقاط عن توتنهام هوتســبير 
صاحب المركــز الثاني وثماني نقاط على 
أرسنال صاحب المركز الثالث بات ليستر 
قريباً من إحراز أول ألقابه ، وقال رانييري 
رغم ذلك فإن توتنهام وأرســنال هما أبرز 
المرشحين للفوز باللقب، وأضاف المدرب 
اإليطالــي خالل مؤتمر صحافي، نحن على 
قدم مســاواة. بالنسبة لي فإن المرشحين 
هم الفرق األخرى بالطبع.وتابع، يجب أن 
نقاتــل وفي نهاية الموســم يمكننا القول، 

حققنا ذلك ».     
إثارةواســتطرد، الدوري يتسم باإلثارة 
هذا الموســم. نقاتل ألننا في دوري مثير 
ويمكــن أن يحــدث أي شــيء. نحــن ال 
نفكر حاليــاً في عدد النقــاط التي يمكن 
أن نجمعهــا ولكننــا نفكر في نيوكاســل.

وقــال رانييــري إن صانــع اللعــب رياض 
محــرز تعافى من كدمة وســيكون جاهزاً 
لمواجهة نيوكاســل في لقــاء يمثل دفعة 
آلمــال الفريق فــي زيــادة الضغط على 

الفرق التي تطارده. 
توازنمن ناحيته يأمل توتنهام أن يســتعيد 
توازنــه مــن خــالل مباراته علــى ملعب 
أستون فيال غداً، فقد قضى توتنهام تسعة 
أيــام صعبة خســر خاللها أمام ويســتهام 
وتعادل مع أرســنال قبل أن يخســر أمام 
بوروســيا دورتمونــد 0 - 3 فــي الدوري 
األوروبــي. ورفــض ماوريســيو بوكيتينو 
مدرب توتنهام تســلل اليــأس إلى العبيه 
قائالً إن تلك النتائج ليســت أكثر من كبوة 
فــي طريــق الفريق ، وقال ، لســت قلقاً، 
أعــرف الظروف. نحن بحاجة لتقبل بعض 
األوقات (العصيبة) خالل عشــرة أشــهر. 
دائمــاً ما كانت لدينا أشــياء إيجابية، ولم 
يتغير الحال ســوى في المباريات القليلة 

الماضية.

وتلقى بوكيتينو دفعــة معنوية قوية بعد 
أن اختير أفضل مدرب فــي البريمييرليغ 
خالل شــهر فبرايــر، وذلك للمــرة الثانية 
خالل الموســم الجاري. وكان بوكيتينو قد 
اختير من قبل أفضل مدرب في ســبتمبر 
الماضي، وفــي أكتوبر 2013 نال المدرب 
األرجنتيني نفس اللقب عندما كان يتولى 
اإلدارة الفنية لساوثهامبتون. وكانت نفس 
هــذه الجائزة من نصيب الهولندي رونالد 
كويمان، المدير الفني لســاوثهامتون عن 
شهر يناير الماضي، في الوقت نفسه حصل 
فارزر فوســتر حارس مرمى ساوثهامبتون 
على لقب أفضل العب بعد ان حافظ على 
نظافة شــباكه في ســت مباريات متتالية 

ثالثة منها في فبراير .
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صفحة متخصصة في المصارعة الحرة 

يعــد نجم المصارعــة األميركي دولــف زيغلر من 
األســماء القويــة في منظمــة المصارعــة العالمية 
الترفيهية «WWE»، حيث اســتطاع خالل مسيرته 
التــي بــدأت العام 2004 مــع المنظمة، من جذب 
الجماهيــر لــه، محققاً عــدداً من األلقــاب، أهمها 
بطولــة العالم للوزن الثقيــل، بطولة العالم للفرق 
الثنائيــة، بطولة دبليو دبليــو إي القارات، وبطولة 

دبليو دبليو إي الواليات المتحدة. 
«البيان الرياضي» أجــرت لقاء هاتفياً مع النجم 
األميركــي الــذي تحــدث عــن آخر األحــداث في 
المصارعــة الحــرة، الترقب الجماهيــري لجولتهم 

المقبلة في دبي بأبريل المقبل. 
أرحب بك في بداية حديثنا، نحن متحمســون 
جــداً لرؤيتك مــرة أخرى في دولــة اإلمارات 
العربية المتحدة بأبريل المقبل، ما الذي تتطلع 

له خالل الجولة؟ 
مشاركتي في الجولة ال تأتي بسبب دعم الجماهير، 
بــل أيضاً أنا أتطلع إلــى رد الجميل للجماهير التي 
تشــاهدني على التلفاز، وأنــا أتطلع للتفاعل معهم 

وتقديم عرض كبير في جولتنا المقبلة بدبي. 
 «RAW» دعنا نتحدث عما يحدث في عروض
األســبوعية، لمــاذا ال تنافس علــى لقب حزام 

WWE؟ 
بــكل بســاطة ألن تربل أتش هو البطل، أنا لســت 
حاليــاً فــي أفضل أحوالي، لآلســف الشــديد، لقد 
تعرضت لعــدد كبير من الهزائم. أعتقد إذا حققت 
بعض المكاســب ســوف أعود مجدداً إلى الطريق 

الصحيح، وبعدها يمكنني المنافسة على اللقب. 
هل ستشارك في «راسلمانيا 32»، ومن سيكون 

خصمك في المهرجان الكبير؟ 
بصراحــة ال أعلم، أتمنى الحصــول على نزال قوي 
في مهرجان األحالم، ولكن حتى اآلن ليست هناك 
مؤشــرات على ذلــك. إذا كان في إمكانــي اختيار 
خصمي، أعتقد أنه ســيكون شــون مايكلز، أود أن 

أعرف إذا كان سيصمد أمامي لمدة 60 دقيقة. 
فــي رأيك مــن ســيفوز بلقــب WWE خالل 

مهرجان «راسلمانيا32» ؟ 
ال أعرف، ســيكون مهرجان هــذا العام من أكبر 
المهرجانــات على مــر العصور، والجنون ســيكون 
جزءاً مــن العرض. قد يكون لدينا بطل اليوم خالل 

عرض «بلوك روود».

من هو النجم الجديد الذي لفت انتباهك؟ 

هــي باألحرى نجمة غير جديــدة، أنا معجب كثيراً 
بنعومي، أســتمتع كثيراً بمشــاهدة نزاالتها، وهي 
في الحقيقة مصارعة جيدة. األشخاص الجدد يأتون 
ويذهبون، أنا أســتمتع بمشــاهدة العروض بشكل 

عام، والصراعات في المصارعة الحرة. 
لماذا اخترت أن تكون مصارعاً؟ 

ذهبــت إلى عــرض للمصارعــة الحــرة، عندما 
كان عمري خمس ســنوات، وأحببــت ذلك. بدأت 
المشــاركة في مصارعة الهواة في ســن مبكرة من 

حياتــي، على أمل أن أكون جزءاً من WWE، وهذا 
الذي تحقق على أرض الواقع. 

من هو صديقك المقرب في WWE؟ 
لدّي عدد قليل من األصدقاء المقربين في المنظمة، 
وأيضــاً النجــوم المتقاعدين في قاعة المشــاهير. 
هــم دائمو النصح لــي، ويدفعونني إلــى األفضل، 
وأنا أعيش من أجل ذلك، ســوف أذهب معهم في 

الطريق، وأحياناً سوف أمشي وحيداً. 
 ،«RAW» بالعــودة إلى األحداث المثيــرة في
كيف كانت ردة فعلك عندما شــاهدت شــين 

مكمان يعود إلى عروض المصارعة الحرة؟ 
لقــد عاد عقب ســنوات طويلــة، من يــدري ماذا 
سيحدث إذا تغلب على النجم األسطوري أندرتيكر. 

هو قادر على تغيير الشكل األساسي للمنظمة. 

بعيــداً عن عالم المصارعة الحرة، هل تشــاهد 
مباريــات كرة القدم أو الســلة، وما هو فريقك 

المفضل؟ 
أشــاهد قليالً من كل شــيء، الهوكي، كرة القدم 
األميركيــة، كرة القــدم، البيســبول، ولكني في 
اآلونة األخيرة تعمقت في عالم كرة القدم، إنها 

حقاً ممتعة. 
فــي العام الماضي، شــاهدنا «ذا روك» وديف 
باتيســتا يقومان بعمل رائع في هوليوود، هل 
تضع في حسبانك التحول إلى نجم سينمائي أو 

تلفزيوني في المستقبل؟ 
حســناً، قبل ســتة أشــهر شــاركت في فيلم «العد 
التنازلــي»، الذي صدر منذ شــهر ونصف الشــهر.  
لقــد عملنا جميعاً بجد، وأعتقد أنه ســيكون فيلماً 
مذهالً. فــي األشــهر القليلة الماضيــة، عملت مع 
قناة «كوميدي سنترال» وموقع التواصل االجتماعي 
«يوتيوب» وفعلــت الكثير من األشــياء، وانتظروا 

مني المزيد في األشهر المقبلة. 
في ختــام حديثنا، كلمــة أخيــرة توجهها إلى 

محبيك في دبي؟ 
«راسلمانيا 32» سيكون مذهًال، إذا كان في إمكانكم 
القــدوم إلــى مدينــة داالس األميركية لمشــاهدة 
العــرض ففعلوا ذلــك. أكثر من 100 ألف شــخص 
ســيكونون شــاهدين علــى أهــم التغيــرات التي 
ســتحصل في أسس المنظمة،  األســابيع التي تليها 
ستمهد الطريق أمام النجوم الحاليين والمستقبلين 
خــالل هــذا العــام. جولة دبــي ســتكون مذهلة، 

.WWE والجميع سيكون ملتهباً لمشاهدة

مــع بدايــة التســعينيات مــن القــرن 
الماضي، اكتســب مهرجان «راسلمانيا» 
شــهرة عالمية واســعة، لتقرر المنظمة 
للمرة األولى إقامة النســخة السادســة 
في مدينــة تورونتو الكندية، حيث بلغ 

عدد الجماهير 67,678 ألف مشجع. 
وجمــع النــزال الرئيس بيــن هولك 
هوغــان وذا أولتيمــت واريــور علــى 
بطولتــي دبليــو دبليــو إف والقــارات 
اللتيــن انتهتا لمصلحــة هوغان، ليصبح 
أول مصــارع يوّحــد بيــن اللقبين في 

تاريخ المصارعة الحرة. 
وفــي عــام 1991، أقيمت النســخة 
الســابعة من المهرجان في مدينة لوس 
أنجلوس بوالية كاليفورنيا، وسط حضور 
جماهيري متوســط بلــغ 16,158 ألف 

مشجع. 
النزال  ومن أبرز أحــداث المهرجان 
بيــن أســجيتي. ســالوتير ضــد هولك 
هوغــان علــى بطولة دبليــو دبليو إف 

الذي انتهى لمصلحة هوغان. 
وفي عــام 1992، اســتضافت مدينة 
إنديانابوليــس، عاصمــة واليــة إنديانا 
مــن  الثامنــة  النســخة  األميركيــة، 
اســتطاع 62,167  «راســلمانيا»، حيث 
ألف مشجع ملء صالة «هاوسير دوم» 

لمتابعة هذا المهرجان المثير. 
النزال  ومن أبرز أحــداث المهرجان 
الــذي جمع بين بطــل العالم ريك فلير 
وراندي ســفج، وانتهى لمصلحة راندي 
ســافج، بعد تنفيذ ضربته القاضية على 

ريك فلير.
أما النزال الرئيــس فكان بين هولك 
هوغان وســايكو ســيد، وبعد تدخالت 
مــن راندي ســافج انتهى النــزال بفوز 

هولك هوغان. 
وفــي عــام 1993، انتقلت النســخة 
التاســعة من المهرجان إلى مدينة الس 
فيغاس بوالية نيفادا األميركية، وســط 
حضــور جماهيــري بلــغ 16,891 ألف 

مشجع. 
بين  المهرجــان  نــزاالت  وجمعــت 
أندرتيكر والعمالق جونزاليس، وانتهت 

بفوز األندرتيكر. 
بينمــا انتهــى نــزال بطولــة العالم 
اليابانــي يوكوزونا،  لمصلحــة العمالق 
عقــب هزيمتــه بريت هــارت، ليصبح 

بطل العالم الجديد.
وفــي النزال الرئيس الذي جمع بطل 
العالم الجديد يوكوزونا وهولك هوغان، 
تمكــن األخير مــن الفوز بعــد تنفيذه 

ضربته القاضية ليصبح بطل العالم. 

ســكوير  ماديســون  صالة  اســتضافت 
غــاردن بمدينــة نيويــورك األميركية 
النسخة العاشرة من المهرجان بحضور 

18,065 ألف مشجع. 
وتواجه فــي المهرجان كل من بطل 
القــارات شــون مايكلــز وبيــن رازور 
ريمــون في مبــاراة الســاللم، وانتهى 

النزال لمصلحة رازور ريمون. 
أمــا النــزال فــكان بيــن يوكوزونا 
وبريــت هــارت، وانتهى بفــوز بريت 
هــارت، ليصبح البطــل الجديد لدبليو 

دبليو إف. 
وفــي عــام 1995، ذهبت النســخة 
الحادية عشــرة من البطولة إلى مدينة 
هارتفورد بوالية كونيتيكت األميركية، 

بحضور 16,035 ألف مشجع. 
وتواجه في المهرجان كل من رازور 
ريمــون وبطل القــارات جيف جارت، 
وانتهت المواجهة بفوز رازور ريمون. 

وفي النزال الثاني، استطاع األندرتيكر 
الفوز على كينج كونج بوندي.

أمــا النزال الرئيس، فقــد جمع بين 
بطل العالم ديزل وشون، حيث استطاع 
ديــزل تنفيــذ ضربته القاضيــة، ليفوز 

بالنزال والحفاظ على لقبه. ■ شون مايكلز أحد النجوم الصاعدين في بداية التسعينيات  |  البيان 

أكدت مصادر صحافية في الواليات المتحدة 
أن المصــارع وبطــل WWE للوزن الثقيل 
السابق سيث رولينز قد عاد مؤخرا للتدرب 
في حلبات المصارعة بعد اإلصابة والعملية 
الجراحيــة التــي خضع لها فــي ركبته قبل 
ما يقارب األربعة شــهور. وقالت المصادر 
إن ســيث رولينــز عاد للتــدرب بعيدا عن 
مركز تدريب المصارعين حفاظا على سرّية 
عودته التي يرغب أن يقدمها المســؤولون 
كمفاجــأة كبيرة للجماهير. ويخوض رولينز 
حاليــا عــددا مــن التدريبات كل أســبوع 
في إحــدى األكاديميــات الخاصة بتدريب 

المصارعة في والية الينوي األميركية.

تحدث أبناء المصارع األسطوري بريت «ذا 
هيتمان» هارت ألحــد المصادر الصحافية 
فــي الواليات المتحدة عــن آخر تطورات 
الوضــع الصحــي لوالدهــم بعــد العملية 
الجراحية، وقالوا إن الوضع الصحي لهارت 

مستقر تماماً ومطمئن حتى اآلن.
وأضاف باليــد االبن ألكبــر لبريت هارت 
أن والــده لــم يقــض ســوى أيــام قليلة 
بالمستشفى بعد استئصال الورم السرطاني 
الخبيــث، وأن الفحوصــات الطبيــة التي 
أجريــت له بعد ذلك أكدت عدم انتشــار 
الورم بعد العملية، وهو مؤشر جيد للغاية 

على أن وضعه يسير بشكل رائع.



لــدورة األلعاب  الثالثة  النســخة  كشــفت 
لألندية العربية للسيدات التي أقيمت أخيرا 
في نــادي ســيدات الشــارقة أن االهتمام 
بمــدارس الصغــار وتأهيلهم عبــر العبات 
متخصصات يدرســن ويمارســن كرة السلة 
من افضل البرامج لميالد أجيال متميزة من 
العبات كرة الســلة يشــرفن السلة العربية 
فــي المواجهــات القاريــة والدولية، وهو 
أكدتــه تجربة نــادي األولمبيــك الجزائري 
الذي يضم نخبة مــن الالعبات في صفوف 
الدراســة األكاديمية ويشرفن على مدارس 
تعليم الصغار لكرة الســلة ومنهن الرباعي 
«هند بلهوشــات – سوالف نسيب – سامية 
بوجريمة – نســرين طرابلسي»، وفي نادي 
ســيدات الشــارقة تجربة مماثلة لكنها في 
مجال دراسة قوانين كرة السلة، واالهتمام 
بتنميــة مواهــب الالعبــات منــذ الصغــر 

تدرجهن وصوال للفريق األول.

وكشــفت نور ذياب إداريــة الفريق األول 
لكــرة الســلة في نادي ســيدات الشــارقة 
عــن تجربــة مميــزة اعتمدها النــادي في 
مســاعدة الالعبــات على التميــز الميداني 
والتركيــز بعيدا عن هفــوات األخطاء أثناء 
اللعب عبر إشــراكهن فــي دورات متقدمة 
للتحكيم وقوانين كرة السلة ومن الالعبات 
بجانــب  المجــال  فــي هــذا  المتميــزات 
موهبتهــن فــي لعب كــرة الســلة الثنائي 

«زليخة وحصة األميــري» مؤكدة أن نجاح 
التجربــة يدعــو للمواصلة فيهــا مع تنظيم 
دورات متخصصــة فــي مجــال التدريــب 
ومختلف فنون كرة السلة ومشيدة بتجربة 
فريــق االولمبيك الجزائري في هذا المجال 
وهــو يتفوق بتواجد دارســات متخصصات 
فــي كرة الســلة وهو غيــر متوافــر حالياً 
فــي اروقــة أنديتنا حيث تفضــل الالعبات 
تخصصات اخرى فمنهن على مقاعد الطب 

والهندسة ومختلف العلوم والتخصصات.

وثمنت نــور ذياب االهتمــام الكبير الذي 
توليه إدارة رياضة المرأة في نادي سيدات 
الشــارقة بقيــادة نــدى النقبــي بالمراحل 
الســنية في كرة الســلة حيث نجد معظم 
العبات الفريق األول لكرة السلة في النادي 
العبــات متدرجات من البراعم والناشــئين 

ومنهــن اليازيــة الســويدي، وآالء بســام، 
ودعاء بســام، وروضة محمــد وهي تجربة 
ناجحة تصقل المواهب وتكســبهن خبرات 
ميدانية تنافسية متدرجة وينصب لمصلحة 
المنتخبــات الوطنية بعكــس االعتماد على 

الالعبات األجنبيات المحترفات. 

وحــول التجربــة الجزائرية مع الدراســات 
األكاديميــة والمتخصصــة في كرة الســلة 
تقــول مدربة الفريــق األول لكرة الســلة 
في نــادي االولمبيك الجزائــري إن الفريق 
يضم عددا مــن الالعبات وهن على مقاعد 
الدراسة ومتخصصات في تدريب وتدريس 
كرة السلة ومنهن الرباعي هند بلهوشات – 
سوالف نسيب – سامية بوجريمة – نسرين 
طرابلسي والدراســة وتدريس الصغار كرة 
اكســبهن خبرات احترافية برؤية أكاديمية 

فضــال عــن دورهــن فــي تأهيــل الصغار 
وتأسيسهم وفق رؤية أكاديمية مدروسة.

وكشــف الرباعي الجزائري هند بلهوشــات 
– ســوالف نســيب – ســامية بوجريمــة – 
نســرين طرابلسي أنهن العبات في صفوف 
االولمبيــك الرياضــي وهن طالبــات على 
مقاعد (المعهد الوطني للتكوين العالي في 
العلــوم وتكنولوجية الرياضية) في مختلف 
التخصصــات الرياضية مع التركيز على كرة 
السلة بشكل احترافي حيث تكون الدراسة 
في الجوانب النظرية األكاديمية والتطبيقية 
ويكــون الجــزء التطبيقي مــن المنهج عبر 

تدريس وتعليم كرة السلة للصغار.

واكدن هناك العديد من األندية في الجزائر 
هي اقــرب لألكاديميــة الرياضية في صقل 
مواهب الصغار وتدريسهم قواعد كرة السلة 
مثــل فريــق بني صــاف وهو اقــدم الفرق 
المكونــة لالعبيــن فــي الجزائر كمــا يوجد 
اســطاوالي وهو الفريق الــذي تعلمت فيه 
معظــم العبــات االولمبيك أساســيات كرة 
الســلة، وفريق بوفاريك، نصر حســين داي، 
وفريق القبة، وكذلك فريق أولمبيك الجزائر.

وأعربت الالعبات ســوالف نسيب – سامية 

بوجريمة – نسرين طرابلسي عن رفضهن 
والالعبــات  المواهــب  تجنيــس  لمبــدا 
الجاهــزات واعتبرنه سياســة تكون على 
حساب الالعب الوطني في الدول العربية 
وهي تحقق انجــازات آنية ولكن لها آثار 
ســلبية على المدى الطويل بعكس سياسة 
المتبعة حاليا في  المدارس واألكاديميات 
الجزائر فهي تضم مســتقبال جيدا وقاعدة 
محترفــة من الالعبــات ومنتخبات وطنية 

متميزة. 
فيما رحبت هند بلهوشــات بالتجنيس 
خاصــة إذا كان بين الــدول العربية وهو 
يعتبــر تبــادل خبــرات واالســتفادة من 
قدراتنا في تكوين منتخبات عربية متميزة 
فــي كرة الســلة وال عيب فــي هذا األمر 
وهــي تجربة ناجحــة في بعــض البلدان 

العربية.

واكد لــؤي الملقي من أكاديمية امباور 
ســبورت فــي دبــي أن االعتمــاد علــى 
األكاديميــات والمــدارس المتخصصة هو 
األفضل في صقل المواهب وإيجاد أجيال 
متميزة فــي كرة الســلة واألكاديمية في 
دبي تتبع المنهــج األميركي بالتعاون مع 
أكاديمية ســيمبول األميركية ويتم تطبيق 
نفــس المنهــاج لألعمــار مــن 7 إلى 20 
سنة وهي سن التأهيل والتدريب لصناعة 

العب سلة متميز.
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لم تعد ممارســة الرياضــة مقصورة على 
أصحاب النشاطات الرياضية، الذين تكون 
مصدر رزقهم وهم من يمارسونها بصورة 
احترافيــة، بل أصبحت حاجة يومية ملحة 
وضــرورة صحيــة ألجل حيــاة خالية من 
األمراض، لكــن مشــغوالت الحياة تحرم 
الكثير مــن تلبية هذا النــداء، لهذا كانت 
مبــادرة مجلس دبي الرياض «نبض دبي»، 
فكانــت فكرة القــت استحســان الجميع 
ودعــوة فــي الهــواء الطلــق لممارســة 
الرياضة، وتعتبر بمثابة أكاديميات رياضية 
بالنسبة  الرياضة خاصة  مفتوحة لممارسة 

للسيدات وأسرهن 

ويأمــل مجلــس دبي الرياضي أن تســهم 
مثــل هــذه الفعاليــات في زيادة نســبة 
ممارســي النشــاط البدنــي بين أوســاط 
المجتمــع، خصوصاً أن دراســة مشــتركة 
بين مجلس دبي الرياضــي وهيئة الصحة 
بدبي كانت قد كشــفت أن نسبة ممارسي 
النشــاط البدنــي فــي دبي يبلــغ 34%، 
وأســهمت أنشــطة المجلــس ومختلــف 
المؤسســات بدبــي في األعــوام الماضية 
إلــى رفع هذه النســبة إلــى %36، ومن 
أبرز هذه النشــاطات الفاعلة كان برنامج 
«نبض دبــي»، الذي يتضمــن العديد من 
الفعاليات، ومن بينها أيام للمشي والجري 

والسباحة وركوب الدراجات في الحدائق 
والمتنزهــات وقــرب الشــواطئ، إضافة 
إلــى فعالية للنشــاط البدني فــي مدينة 
حتــا ومنطقــة العويــر، كما شــهد «نبض 
دبي» إطالق مبادرات للمشي في المراكز 
التجارية باســتمرار على مــدار العام، كما 
تم إصدار كتيب لممارسة النشاط البدني 

لكبار السن.
وتمتــاز فعاليات نبــض دبي بأنهــا توفر 
للمشــاركين خبــراء تدريــب وأخصائــي 
تغذيــة للمســاعدة في عمليــات الحمية 
الغذائية مع التدريبات الرياضية لمختلف 

األعمار.

 “ ”

من فوائد لعبة كرة الســلة للســيدات أنها 
تعتمــد على دقــة التصويــب والتهديف 
والمشــي السريع والركض والقفز، لكنها ال 
تعتبر تمرينا أساسيا لتقوية العضالت، وال 
سيما للمبتدئين ألنها تتطلب بذل مجهود 
كبير، ويمكــن أن تكون لها نتائج ايجابية، 
في تخفيــف الوزن، لكنها تفتح الشــهية، 
لذا يستحســن تناول الفواكه، مباشرة بعد 
االنتهاء من ممارستها، عوضا عن األطعمة 

الدسمة التي تراكم الشحوم في الجسم.
ُتعدُّ كرة الســلة أحد أساليب الترويح، كما 
مــة. ويمكن أن  أنهــا رياضة جماعية منظَّ
ُتلعب بأقل عدد مــن الالعبين قد ال يزيد 
عن العبين اثنيــن فقط، وكل ما يحتاجانه 
هو كرة، وســلة، وسطح مســتٍو، وتتطلب 
اللعبــة عمًال جماعًيا وردود فعل ســريعة، 
وقوة احتمال، ولالعبين طوال القامة ميزة، 
ألن بإمكانهــم الوصول بســهولة قريًبا من 

الهدف.

نجمة األســبوع نهديهــا لمركز حمدان بن 
محمــد إلحياء التــراث لرعايته لمشــروع 
«الــرواد» في إطــار برنامجه للمســؤولية 
المجتمعية، الذي تم إطالقه بالتعاون بين 
برنامج «تكاتف» التابع لمؤسسة اإلمارات 
صاحــب  بتوجيهــات  الشــباب،  لتنميــة 
الســمو الشــيخ محمد بن زايد آل نهيان، 
ولي عهــد أبوظبــي نائب القائــد األعلى 
للقــوات المســلحة، والمشــروع يحمــل 
شــعار «التطوع يجمعنــا»، يعد من أفكار 
المتطــوع ســيف الرحمن، ضمــن برنامج 
ملتقــى الشــباب العرب األول، وتشــارك 
بــه عدة مجموعــات تطوعية تحت رعاية 
معالي الشــيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، 
وزيــر الثقافــة وتنمية المعرفة. واشــتمل 
النشــاط الذي أقيــم في القريــة التراثية 
بالقرية العالمية على تكوين لوحات كبيرة 
والرســم وإدراج عبارات عــن التطوع مع 

مشاركة األيتام على شكل مسابقة.

لجميــع الرياضــات فوائد تعكــس طريقة 
تنفيذها، إال أن رياضة الجوجيتســو تتميز 
عــن باقــي الرياضات بأنها تشــمل جميع 
فوائــد الرياضات األخــرى فهي تقوم على 
تحسين اللياقة الجســدية، وتعزز مستوى 
التركيــز والهــدوء، والدفــاع عــن النفس، 
وتشمل أيضاً الجمع بين الجانب الجسدي 

والجانب الروحي.
فــي  كل حركــة  إن  الجســدي:  الجانــب 
رياضة الجوجيتســو مصممة إلعطاء جسم 
الالعــب القوة والجســم المثالي، ورياضة 
الجوجيتســو تعمل على تقوية العديد من 
مناطــق الجســم المختلفة مثل تحســين 
قوة األداء، وتحســين قــدرة التوازن، نجد 
المواظبة على ممارسة رياضة الجوجيتسو 
بالشــكل الصحيح والسليم تحدث تغيرات 
هامــة في الجانب الروحــي لالعب أهمها 
الحكمــة، التروي، االنتبــاه، الصبر، القدرة 
على االحتمال، االنتظام.. إضافة لتحســين 

الحالة المزاجية والنفسية لالعب.

■  العبات األولمبيك الجزائري خالل ”عربية السلة“ |   البيان ■ من مباراة سيدات الشارقة وأولمبيك الجزائرى لكرة السلة  |  تصوير: خالد نوفل
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الدراجــات  إتحــاد  رئيــس  مبــادرة  بعــد 
أســامه أحمد الشــعفار بتقديــم 60 دراجة 
حديثــة هديــة لألنديــة لدعــم مســيرتها 
وزيــادة اهتمامهــا بقاعــدة اللعبــة واصل 
اتحــاد الدراجات مبادراته ألســرة دراجات 
اإلمــارات حيث قرر مجلــس إدارة اإلتحاد 
فــي اجتماعه الدوري األخيــر إعفاء األندية 
من كل الغرامــات والعقوبات التي اتخذت 
على الالعبين واإلدارييــن والمدربين خالل 
الموســم الحالــي وهي خطــوة طيبة تقلل 
الضغط واألعباء على األندية وتساهم بشكل 
فعــال في توفير متطلبــات اللعبة والنهوض 

بمستوى الدراجين في مختلف الفئات..

اجتماع الجمعية العمومية في الشارقة
وعقب انتهاء الســنة الرابعــة في الدورة 
الحالية الحافلــة باإلنجازات على مختلف 
المســتويات قــرر مجلــس إدارة اإلتحاد 
دعوة الجمعية العمومية لإلجتماع العادي 
يــوم 31 مارس الجاري لمناقشــة التقارير 
الماليــة واإلداريــة والرياضيــة واعتمــاد 
الميزانيــة والحســاب الختامي ومناقشــة 
البنود  األنديــة وغيرها مــن  مقترحــات 

الواردة في جدول أعمال اإلجتماع..
بطولة الخليج لإلناث في رأس الخيمة

واطلــع المجلس علــى الترتيبات الخاصة 
باســتضافة بطولة مجلس التعاون للطريق 

األولى لإلناث المقــرر إقامتها في جزيرة 
المرجــان برأس الخيمة في الفترة من 27 
إلى 31 مارس الجاري والتي ستشارك فيها 
منتخبات إناث الكويــت والبحرين وقطر 
اإلمــارات وتمنى  إلــى منتخب  باإلضافة 
المجلــس التوفيق للجنــة العليا المنظمة 
للبطولــة برئاســة عبــد الناصــر عمــران 
الشامسي رئيس لجنة المنتخبات بالتوفيق 
وأن تخــرج البطولة بصورة طيبة وتحقق 
كل النجــاح كمــا تمنــى مجلــس اإلدارة 
لمنتخب اإلناث الجديــد التوفيق ويحقق 

النتائج المشرفة في تجربته األولى..
منتخب الشباب في بطولة العالم

واعتمــد مجلس اإلدارة مشــاركة منتخب 
الشــباب الذي يضم الرباعي الواعد سعيد 
عبد الله ســويدان وجاســم علي حســن 
وراشــد عبد الله ســويدان وسعيد حسن 
صفر فــي بطولــة العالم للمضمــار التي 
ســتقام في سويسرا في ســبتمبر المقبل 
وهــي تجربة جديــدة لمنتخب الشــباب 
تكمل مشواره الناجح الذي بدأه بالظهور 
فــي البطــوالت الخليجيــة والعربيــة ثم 
التفوق في البطولة اآلســيوية التي تأهل 

من خاللها لبطولة العالم.

يســدل الستار اليوم على موسم السباقات 
بمضمار نادي الشــارقة بعد موسم حافل 
شــهد 6 ســباقات قوية للخيــول العربية 

األصيلة.
ويعتبر الشــوط الخامس الرئيســي في 
سباقات اليوم، حيث يشهد المنافسة على 
لقب كأس صاحب الســمو حاكم الشارقة 
والمخصــص للخيــول العربيــة األصيلــة 
لمســافة 1700 متر وقيمــة جائزته 150 

ألف درهم برعاية لونجينز.
ويتوقــع أن ينحصر صــراع اللقب بين 
«حمزة» و«من اإلمارات» لصاحب السمو 
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان بقيادة تاغ 
أوشــي وجيرالد أفرانش بإشراف المدرب 

ايريك ليمارتنيل.
وســبق لألول الفوز في آخر مشاركاته 
بمضمــار أبوظبــي، فيما حل الثانــي ثانياً 
يــوم 26 فبراير بمضمار العيــن ويتصدر 
العتيبــة  حــارب  لمحمــد  «أحمدانــي» 
المشاركين في الشــوط بقيادة رويستون 
فرنش وإشــراف هالل العلوي: إلى جانب 
«أمر الريف» إلســطبالت العجبان بقيادة 
الفــارس جيســوس روزاليــس وإشــراف 

عبدالله الحمادي.
ومــن أبــرز المنافســين علــى اللقب 
للســباقات  اإلمــارات  لنقابــة  «حكيــم» 
الترفيهية بقيادة باتريك دوبس وإشــراف 
دوغ واتســون، «إي اس كــواش» لمحمد 
األعســر بقيــادة فرناندو جارا وإشــراف 
محمد رمضان، «مفتاح الريف» إلسطبالت 
العجبان بقيادة ريتشــارد مولن وإشراف 
عبداللــه الحمادي و«ال يفوتكم» لســعيد 
محمد السويدي بقيادة خوسيه سانتياجو.

يشــهد الشــوط األول االفتتاحي لمسافة 
1200 متر «لونجين كونكويســت كالسيك 
للرجال» للخيول العربية األصيلة مشاركة 
16 خيالً يتصدرها «أسكر» ألحمد سلطان 

محمد الشحي بقيادة مومريزخان.
وأبرز المرشحين للقب «صبيح ورسان» 
لسمو الشــيخ ســلطان بن زايد آل نهيان 
و«عتيق ورســان» المملوك لســموه أيضاً 
بقيــادة جورج بيكل، «متمرســة» لســمو 
الشــيخ سعيد بن مكتوم آل مكتوم بقيادة 
تاغ أوشــي، «مدائــن» لســلطان عبدالله 
ســلطان العليلي بقيادة رويستون فرنش، 
«حــرف» لعلي عبدالله بــن حيدر بقيادة 

زيبان مــازور، «إيــه اف المحلب» لخالد 
خليفــة النابــودة بقيــادة فرنانــدو جارا، 
«إيالف الريف» إلسطبالت العجبان بقيادة 
جيســوس روزاليس، «فينتــوري» ألحمد 
محمــد أحمدانية بقيادة مــارك موناجان 
و«اي اس. عوافــي» للشــيخ عبداللــه بن 

ماجد القاسمي بقيادة سام هتشكوت.

يتوقع أن يشــهد الشــوط الثاني لمسافة 
العربية  للخيــول  1200 متــر والمخصص 
األصيلة «ســباق تكافــؤ»، صراعاً شرســاً 
وســاخناً بين 16 خيــالً يتصدرها «باريس 
ورســان» للشيخ خالد بن سلطان بن زايد 

آل نهيان بقيادة ســام هتشكوت وإشراف 
جاكي ويكهام.

«عنايــة  للقــب  المرشــحين  وأقــوى 
ورســان» للشيخ خالد بن سلطان بن زايد 
آل نهيان بقيادة ريتشــارد مولن، «آر إس 
خان» إلســطبالت الريف بقيــادة جيرالد 
افرنــش، «إيــه اس يــاس» للشــيخ حامد 
بن خادم بــن بطي بقيــادة فرناندو جارا 
وإشــراف ايليزي جياني، «إيه اف راجس» 
لخالــد خليفة النابودة بقيادة تاغ أوشــي 
و«محروس ورســان» لسمو الشيخ سلطان 
بن زايد آل نهيــان بقيادة جاري فيليبس، 
بقيادة  الريــف  إلســطبالت  «سيرســينا» 

مومريزخان.

يتوقع أن يشــهد الشوط الثالث المخصص 
للخيــول المهجنة األصيلة لمســافة 1200 
لونــا»  بريمــا  «لونجيــن  برعايــة  متــر، 
صراعــاً شرســاً بيــن 11 خيــالً يتصدرها 
إبراهيم جعفر  «جورناليســتيك» أليمــن 
بقيــادة رويســتون فرنش وإشــراف عمر 

دراج.
«تجســيد»  المنافســين  أقــوى  ومــن 
و«تجهيــز» لســمو الشــيخ حمــدان بــن 
راشــد آل مكتوم بقيادة دين أونيل وبول 
ريتشارد  بقيادة  هاناغان و«مونتمورنس» 
مولن. و«نجم سهيل» لراشد محمد مهران 
بقيادة تاغ أوشي، «يوبتربي جود» لمحمد 

خليفــة البســطي بقيادة باتريــك دوبس، 
«مزواج» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل 
مكتوم بقيادة كريستوفر هايس، «كوايت 
أفرانــش  جيرالــد  بقيــادة  دبلوماســي» 
وإشــراف عبدالله بن حزيــم و«جريزل» 
لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم 

بقيادة جورج بيكل.

تعتبر «إســواره» لصاحب الســمو الشيخ 
خليفــة بــن زايــد آل نهيــان مــن أبــرز 
المرشحات للقب الشــوط الرابع لمسافة 
1700 متــر والذي تبلغ قيمــة جائزته 40 

ألف درهم.
ويقود «إســواره» الفارس تاغ أوشــي 
بإشــراف المدرب ايريــك ليمارتنيل، وقد 
حققت المركز الثاني في آخر مشــاركاتها 

بالعين.
وأقوى المنافسين «أمير السرايا» لخالد 
عبــد الرحمن المهيري بقيادة رويســتون 
فرنش وإشــراف هــالل العلــوي، «آربي 
ريتش ابراتيود» لصاحب الســمو الشــيخ 
خليفــة بن زايد آل نهيــان بقيادة جيرالد 
إفرانش و«معرور ورســان» لسمو الشيخ 
سلطان بن زايد آل نهيان بقيادة ريتشارد 
الريــف» إلســطبالت  مولــن و«مفتــون 

العجبان بقيادة فيرناندو جارا.

ينتظر أن يشــهد الشوط السادس واألخير 
لمســافة 2700 متــر، صراعاً ســاخناً بين 
أقــوى الخيــول يتصدرها «لــي لوميناي» 
لبطي أحمد الشامسي بقيادة جورج بيكل.

المرشــحين للقــب «ربــدان»  وأبــرز 
لصاحب الســمو الشيخ خليفة بن زايد آل 

نهيان بقيادة تاغ أوشي.
«ذا ســيكريت» لسمو الشــيخ حمدان 
بن راشــد آل مكتوم بقيادة بول هاناغان، 
«ناموس» لسمو الشيخ منصور بن زايد آل 
نهيان بقيادة زيبان مازور، «بنان الريف» 
إلســطبالت العجبان بقيادة فرناندو جارا، 
إلى جانــب «دهمان الريــف» و«كنعان» 
إلسطبالت الريف و«بابل دايالس» لمحمد 
األعســر بقيادة ريتشــارد مولن وإشراف 

محمد رمضان.

■ صراع األقوياء على اللقب ينطلق اليوم  |  البيان 

تختتم مســاء اليــوم بطولــة الفجيرة 
لجمال الخيول العربية والتي استمرت 
منافســاتها لمــدة ثالثة أيــام بعد أن 
افتتحت مساء أول من أمس، بمشاركة 
271 خيــالً مــن أكثر مــن 123 مربطا 
للخيــول، وبرعايــة كريمــة من ســمو 
الشــيخ محمد بن حمد الشــرقي ولي 
عهد الفجيرة، وتنظيم جمعية اإلمارات 
للخيول العربية فــي المنطقة المقابلة 

لقلعة الفجيرة التاريخية.
الدكتور  الشــيخ  المنافسات   شــهد 
راشــد بن حمد الشــرقي رئيس هيئة 
الفجيــرة للثقافــة واإلعالم، والشــيخ 
عبداللــه بــن ماجــد القاســمي رئيس 
مجلس ادارة نادي الشــارقة للفروسية 
السماحي  ســلطان  وسيف  والســباق، 
مستشــار صاحب الســمو الشيخ حمد 
بــن محمــد الشــرقي عضــو المجلس 

األعلى حاكم الفجيرة، وعصام عبدالله 
رئيــس اللجنة المنظمة للبطولة، وعلي 
الكعبي المديــر العام للبطولة، وقصي 
عبيــد اللــه مدير بطولة دبــي الدولية 
للجــواد العربــي، ومحمــد التوحيدي 
مديــر عام مربط دبي للخيول العربية، 
التنفيذي  وعبدالعزيز المرازيق المدير 
للمربــط وعــدد كبيــر مــن المــالك 
والمربين باإلضافــة لجمهور غفير من 

عشاق جمال الخيول.

انتزعــت المهرة «مزايا البداير» للشــيخ 
محمد ســعود سلطان القاســمي المركز 
األول، في شــوط المهرات محققة أعلى 
النقاط في اليوم األول، حيث نالت 92.3 
نقطــة، في شــوط المهرات بعمر ســنة 
(ب)، وجــاءت ثانيــة «اس جــي مودة» 
لمربــط النخيــل حاصــدة 91.6 نقطــة، 
وثالثــة «دي فليدة» مــن مربط دبي بــ 

90.3 نقطــة، كمــا نالت المهرة «ســحر 
الجمــال» ألحمد الطيــاري المركز األول 
(أ) وحققت 90.5 نقطــة، وجاءت ثانية 
«جــي اي ارن الجزيرة» لمربط الجزيرة 
محققــة 90.3 نقطة، فيما حلت «إيما ام 
اس» لعلــي الكثيري ثالثــة برصيد 88.5 
نقطة، وتصدرت «دي تالة» لمربط دبي 

القســم (ج ) في شــوط المهرات بعمر 
ســنة بعد أن نالت 91.1 نقطة، وجاءت 
«أميرة البســتان» وصيفــة محققة 90.9 

نقطة.

وتصدرت المهرة «روح االتحاد» إلبراهيم 

النويــس، شــوط المهرات بعمر ســنتين 
القســم (أ) محققــة 91.6 نقطة، تلتها في 
المركــز الثانــي «رزان البدايــر» للشــيخ 
محمد ســعود ســلطان القاســمي برصيد 
91.5 نقطة، فيما جاءت في المركز الثالث 
«اماني ورســان» لسمو الشيخ سلطان بن 
زايــد آل نهيان، وفي نفس الفئة القســم 
(ب) حلــت في المركــز األول «دي هبة» 
لمربــط دبي محققــة 91.2 نقطــة، فيما 
للشــيخ  الزبير»  جــاءت وصيفة «فرايــد 
محمد سعود سلطان صقر القاسمي برصيد 

90.6 نقطة.

وجــاءت فــي المركــز األول (ج) المهرة 
«األريام عالية» إلســطبل األريام وحققت 
س  «س  خلفهــا  وجــاءت  نقطــة،   90.9
أعجوبة» لسلطان اليحيائي بعد ان حصلت 
على 90.5 نقطة، فيمــا حلت ثالثة «بنت 
عزيزة» للشــيخة مريم بنت ســلطان بن 

أحمد القاســمي، وانتزعــت الفرس «دي 
ميرنــا» لخالد النابــودة المركز األول في 
الشــوط الرابع المخصص لألفراس عمر 4 
ســنوات، وحققت 92.1 نقطــة، وجاءت 
«دي ريــم» لمربــط دبي وصيفــة بـ 92 

نقطة. 

تســتهل منافســات ختام البطولــة اليوم 
بالشــوط التاســع لألمهار عمر 3 سنوات، 
وهو أيضاً مكون من قسمين (A,B). يليه 
الشوط العاشر وهو مخصص للفحول عمر 
4 ســنوات، ثم ختام المنافسات التأهيلية 
بالشــوط الحادي عشــر للفحــول عمر 5 
سنوات وما فوق، وتختتم بإقامة منافسات 
البطوالت الســت، وهــي بطولة المهرات 
بعمر ســنة واحدة وبطولــة المهرات ثم 
بطولة األفــراس تليها بطولة األمهار بعمر 
ســنة واحدة، وبطولة األمهــار ثم بطولة 

الفحول.

■ جانب من تكريم الفائزين ■ راشد الشرقي وعبد الله القاسمي يتابعان فعاليات البطولة  |  تصوير - زيشان أحمد

 أشــاد الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة 
للثقافــة واإلعالم بالتنظيم، الذي القته البطولة، واصفاً المشــاركة 
في النســخة األولى باإليجابية، ال سيما في ظل حرص المالك على 
الحضور والمشــاركة المتميزة، ما أدى إلى ارتفاع المستوى، ونوه 
الشــرقي إلى اهتمــام دولة اإلمارات بالخيــول وتنظيم البطوالت 
المختلفة في مختلف الســباقات والبطوالت، مشيراً إلى أن بطولة 

الفجيرة الحالية أثبتت نجاحها من واقع االهتمام الكبير.
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وجه المشــاركون فــي المؤتمر الصحافي 
صوت شــكر جماعياً باسم الجوكي كلوب 
(ســلطة الســباقات) في جنوب اســتراليا 
وجمعيــة الســباقات العربيــة ومضمــار 
أديليد، تقديراً وعرفاناً إلى راعي الســباق 
ســمو الشــيخ حمدان بن راشد آل مكتوم 
علــى أيــادي ســموه البيضــاء ومبادراته 
الواعيــة وحرص ســموه األكيد على دعم 
وتطويــر ســباقات وتربيــة الخيــول في 
اســتراليا، ليس اآلن فحســب، على مدى 
الثالثين عاماً األخيرة، ومنذ أن بذر سموه 
نواة شادويل في استراليا عام 1986 عندما 
أحــرز جواده «الطلق» بإشــراف المدرب 

الراحــل كوليــن هيز لقــب كأس ملبورن 
كأول مالــك عربــي يحقــق هــذا اإلنجاز 
التاريخي والذي تكــرر مجدداً عام 1994 

عن طريق «جين».

فــي بــادرة لطيفــة تؤكــد ترحيــب 
المســؤولين فــي ســلطة الســباقات 
بجنوب اســتراليا ومضمار مورفيتفيل 
في أديليد برعاية شادويل لهذا الحفل 
الكبير، قررت إدارة المضمار تســمية 
جميع أشــواط الحفل الثمانية بأسماء 
خيول ســمو الشــيخ حمدان بن راشد 
آل مكتوم التي حققت الفوز في الفئة 

األولى باستراليا. 
وقد حملت األشــواط أســماء الخيول 
اآلتيــة حســب ترتيب األشــواط من 
األول إلــى الثامــن: «نديــم، روايــة، 
الطلق، توقيــت، المراد، زعبيل، جين، 

فــرار»، فكانــت بالفعل لفتــة بارعة 
وجــدت الترحيب والقبــول وأعادت 
ذكريــات تلــك الخيول التــي صنعت 

إنجازات كبيرة بشعار سموه الخالد.

 –

تحــت رعايــة ســمو الشــيخ حمــدان بن 
راشــد آل مكتــوم، نائب حاكــم دبي وزير 
المالية، تنطلق عصر اليوم الســبت بمضمار 
مورفيتفيل بمدينة أديليد، جوهرة ســاحل 
اســتراليا الجنوبــي، فعاليــات ســباق دبي 
الدولــي للخيول العربيــة األصيلة في ثاني 
محطاته العالمية بعد أن اســتضافت شيلي 
الجولــة األولــى في شــهر ينايــر الماضي. 
ويتألــف الحفــل الكبيــر مــن 10 أشــواط 
جميعها برعاية شــادويل اســتراليا العائدة 
لســمو الشــيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، 
ثمانيــة منهــا للخيــول المهجنة وشــوطين 
للخيول العربية األصيلة التي تدخل إلى هذا 
المضمار للمرة األولــى. ويمثل هذا الحفل 
اليــوم األول مــن مهرجان أديليد لســباق 
الخيل والــذي يتواصل على مدى ثالثة أيام 
ويختتم يوم االثنين بالسباق األروع للخيول 
بالمضمار وهو كأس أديليد العريق للخيول 

المهجنة األصيلة. 
وكان وفــد اللجنــة المنظمة لســباقات 
جائرة ســموه العالمية للخيول العربية، قد 
وصل إلى اســتراليا برئاســة ميــرزا الصايغ 
رئيــس اللجنــة، وضــم أعضــاء اللجنة عبد 
اللــه األنصــاري، مســعود صالــح ومحمد 
طــه. وفور وصول الوفد اتجه مباشــرة إلى 
مضمار الســباق، حيــث التقى بمســؤولي 
النــادي وتفقــد مرافــق المضمــار ثم عقد 
لقاًء تنويرياً مع وســائل اإلعالم كشــف فيه 
عــن كل التفاصيل المتعلقــة بالحدث الذي 
تنتظــره مدينة أديليد منــذ أن ُاعلن إقامته 

في سبتمبر الماضي.
وبالرغــم من حداثة التجربة األســترالية 
في الســباقات العربية والتــي يعود الفضل 
فيهــا إلى ســمو الشــيخ حمدان بن راشــد 
آل مكتــوم الــذي نــال شــرف تنظيم أول 
سباق للخيول العربية باستراليا في ملبورن 
عام 2010، إال أن الســباقات العربية تتطور 
ســريعاً في هذا البلد القارة الذي يضم أكبر 
عدد من الخيول في العالم. حضر اللقاء أالن 
بيرشارد رئيس جوكي كلوب جنوب استراليا، 
وبرينــدون ويلكنســون المديــر التنفيذي، 
ومارك كيلي مدير شادويل استراليا، بجانب 

روب هينغــص مديــر المضمــار وموريــن 
ملبــون رئيســة جمعية الســباقات العربية 
اســتراليا، وفيرجينيا دودســون مديرة  في 
الجمعية، وعدد من الصحافيين واإلعالميين، 
وتــم نقل اللقاء على قنــاة الرياضة والخيل 
فــي تلفزيــون أديليــد وقناة أيــه بي أس 

المحلية في ماريون.

في باكورة األشــواط العربية، تتجه األنظار 
نحو الجواد القوي «برينس شارمنيغ» ليقول 
كلمتــه بالشــوط الثاني على جائــزة دولة 
اإلمــارات العربية المتحدة، على مســافة 7 
فيرلونغ عشــبي وتبلغ قيمة جوائزه المالية 
20 ألف دوالر أســترالي توزع حتى المركز 

الســادس. وكان هــذا الجواد قــد برع في 
ســباقات القدرة على المســافات القصيرة 
(40 كلم) قبل أن يتم تحويله إلى السباقات 
الســريعة التي خاص فيها مشــاركة وحيدة 
حل فيها سادســاً، ويتطلع للفوز بأول سباق 
للخيول العربيــة، يقام بمضمار مورفيتفيل. 
وبالرغــم تواضــع مســتواه، إال أنه يحظى 

بقيادة أفضل فارســة في أديليد هي جيمي 
لي كاه التي حققت 368 فوزاً منذ احترافها.

غير أن مهمتــه ال تخلو من صعوبة نظراً 
لوجود حامل الوزن األعلى «جســتيس فور 
أول» (خمــس ســنوات)، والــذي لم يبارح 
مراكز الصدارة في مشاركاته الثالث األخيرة 
التي تتضمن انتصاراً بســباق مسافته 1150 
متراً، وســتقوده أناليزا كينــغ. ويدخل في 
الصــراع «ألوها ذي ديســباردو» الذي حل 
وصيفــاً خلــف «جســتيس فــي مــي» في 
مشــاركته األخيرة، ويســعى لقلب الطاولة 
عليــه. كمــا تبرز الفــرس «اتيرنــال بارك» 
بقيادة كيــم نوبل والتي حلت بالميزان في 
مشاركتين خاضتهما هذا العام في كولفيلد. 
الفرس«جوبيتر ســميرة» جاءت خامسة في 
أول ظهــور لهــا هــذا العام، لكنهــا خيبت 

اآلمال في مشاركتها األخيرة.

تتنافــس خمســة جيــاد عربيــة أصيلة في 
ثانــي األشــواط العربية علــى كأس فحول 
شــادويل على مســافة 1800 متر. وبالرغم 
من القلــة العددية إال أن الجــودة النوعية 
حاضرة. يتصدر الترشــيحات الجواد األزرق 
«كرومارتــي بارك» لمالكته نوني ســيغريم 
بقيــادة ســمارا جونســون. وقــد أدى هذا 
الجــواد تمرينــاً مثيراً صبــاح أول من أمس 
بالمضمــار أمــام أعضــاء اللجنــة المنظمة 

بقيادة الفارســة جيمي لــي كاه التي قالت 
إنها تخشــى منه ألنها ســتقود في مواجهته 
الفــرس «جوبتير باتــس بروميس» التي لم 
تكسب من قبل لكن تدريباتها رائعة. الجواد 
المخضرم «ويرابي نــازك» يعتبر من خيرة 
الخيول العربية في استراليا وحقق انتصارين 
هذا العام وحل وصيفــاً مرتين، لكنه مكبل 
بالوزن األعلى ويبلغ من العمر 11 عاماً، مما 
يضعف حظوظه. «كولدينا بارك وينستون» 
هو أكبر الخيول ســناً في الحفل (16 عاماً) 
لكن مستواه متماسك واحتل المركز الثالث 
في مشــاركته الماضية على مســافة الميل. 
وتكتمــل الصورة بالجــواد «تيرننــغ بارك 
فاسيلي» بقيادة كاتي سبالدينغ وخاض هذا 
الجواد مشــاركة وحيدة هذا العام حل فيها 

ثالثاً، ويسعى لنتيجة أفضل.

 راعي الحفل ســمو الشيخ حمدان بن راشد 
آل مكتوم سيكون ممثالً بسبعة خيول ضمن 
ستة أشــواط للخيول المهجنة األصيلة نظراً 
ألن ســموه ال يحتفــظ بخيــول عربيــة في 
اســتراليا حتى اآلن، ألن الســباقات العربية 
هنــاك ال تزال في مراحل التأســيس. جميع 
تلــك الخيول تتدرب بإشــراف ديفيد هيس 
(ابــن المــدرب الراحــل كولين هيــز الذي 
درب «الطلــق» للفوز بــكأس ملبورن عام 
1986 بشــعار سمو الشيخ حمدان بن راشد 
آل مكتوم). في الشــوط األول (هانديكاب 
1100 متر) تشارك المهرة الناشئة «غنوة»، 
ســنتان، ابنــة (ســتريت كــراي). خاضــت 
مشــاركة وحيدة حلت فيها خارج الميزان. 
غيــر أن أفضــل فرصة لخيول ســموه تأتي 
بالشــوط الثانــي (مبتدئــة 1250 متراً) مع 
المهرة «نوف»، 3 ســنوات ابنة (كوماندس) 
والتي لم تشارك من قبل، لكن أمها «كروس 
يور هارت» فائزة بســباق مصنف في عمر 
سنتين في نيوزيلندا، وهي المرشحة الثانية 

للفوز بالشوط.
ابنــة  ســنوات   3 «الحقــة»،  المهــرة 
الثالــث  بالشــوط  تشــارك  (إســتراتم) 
(تكافــؤ 1950 متــراً)، فــازت 3 مرات من 
10 مشــاركات ولديها فرصــة. وفي الرابع 
(تكافــؤ 1000 متر) ينافس «شــاف»، وهو 
فائــز مرتين من 18 مشــاركة، لم يكســب 
منــذ أكتوبــر 2014. المهــرة «احتفال»، 4 
ســنوات (شــمردل) حققــت مركزين أول 
وثاني من 4 مشــاركات، ومستواها يتطور. 
الجــواد المخصــي «ِمهني»،، فائــز 3 مرات 
مــن 17 مشــاركة وهــو يطرق بقــوة على 
باب الفوز بعــد أن احتل المركز الثاني في 
مشــاركاته الثالث األخيــرة والفرصة قائمة 
أمامه للتعديل. ويختتم مشــاركات ســموه 
الجواد المخصي «ســالمات»، 4 سنوات ابن 
(ريعــان) بالشــوط الثامن واألخيــر (تكافؤ 
1550 متــراً). لديــه انتصــار وحيــد من 6 

مشاركات وحل ثانياً وثالثاً. 

■ «كرومانتي» أحد الخيول المشاركة بالسباق يتدرب أول من أمس في المضمار   |  تصوير: مجيد

خاطب اللقاء ميرزا الصايغ رئيس اللجنة 
المنظمــة مؤكداً حرص واهتمام ســمو 
الشــيخ حمــدان بــن راشــد آل مكتوم 
علــى تدعيم مســيرة ســباقات وتربية 
الخيول في اســتراليا على مــر األزمان، 
بدليل رعاية ســموه ألول سباق للخيول 
العربية في اســتراليا قبل ســت سنوات 
في ملبورن، ثم تنظيم ســباق مماثل في 
مضمار غولد كوست لسنوات عدة واآلن 
هنا فــي أديليد، حيث إن هذا الســباق 
ولد ليبقى حتى يجعل من أديليد مركزاً 
للســباقات العربية في اســتراليا، مشيراً 
إلى أن ســموه يعتبــر الســند والنصير 
للخيول العربيــة عالمياً من خالل جائزة 
ســموه التــي ترعــى وتنظم ســباقات 

للخيول العربية في 10 دول.

وقــال: لقد حرص ســموه على إقامة 
هــذا الحفــل برعاية شــادويل في هذا 
العام تزامناً مع احتفال شادويل استراليا 
بمــرور 30 عاماً على تأسيســها رســمياً 
عام 1986 بالرغم من أن دخول ســموه 
كمالــك ومربي للخيــول يعتبر أبكر من 
ذلــك بكثير ويعود إلى عــام 1982 عن 
طريق الجــواد «زعبيل» الذي حقق أول 
اإلنجازات بشــعار ســموه الخالد وترك 
بصمــات ال تمحــى فــي صناعــة الخيل 
األســترالية، مشيراً إلى أن سموه يسعى 
ألن يتــرك بصمات مماثلــة فيما يتعلق 

بالخيول والسباقات العربية. 
وقــال إن ســموه أســس إمبراطورية 
شادويل من العدم في مطلع الثمانينيات 
وتعهدهــا بالرعايــة واالهتمــام حتــى 
توســعت فــي جميــع قــارات العالــم، 
حيث توجد لها اآلن مقرات رئيســة في 
بريطانيا، إيرلندا، أميركا، جنوب أفريقيا 
وهنا في استراليا، والفرصة مهيأة لمزيد 
من التوسع، فيما تحتفظ شادويل بفحول 
مقيمــة أو متنقلة فــي الكثير من بلدان 

العالم حتى أميركا الجنوبية. 
الصايغ أشــار إلى أن ســموه يمتلك اآلن 
المرشــح األول للفوز بداربي كينتاكي المهر 
«مهيمن»، وسيشــارك إلى جانبــه مهر آخر 
مملوك لسموه هو «شغف» في تجربة مثيرة 

نتمنــى أن تكلل بالنجاح وتعــزز من مواقع 
سموه في صدارة مالك الخيول في العالم. 

توجه برينــدون ويلكنســون، المدير 

جنــوب  كلــوب  لجوكــي  التنفيــذي 
استراليا بأسمى آيات الشكر والعرفان 
إلى ســمو الشيخ حمدان بن راشد آل 
مكتوم على مواقف ســموه اإليجابية 
األســترالية  الخيــل  ســباقات  تجــاه 

وعطائه المتدفق في رعايتها والحرص 
على تطويرها عبر إســطبالت ســموه 
العريقة التي أسســها قبــل 30 عاماً. 
وقــال «نحن فخورون حقــاً بأن وقع 
اختيار سموه على مضمار مورفيتفيل 

ليســتضيف ســباقات جائزه ســموه 
للخيول العربية األصيلة للمرة األولى 
خاصة وأن رعاية ســموه تشمل أيضاً 
سباقات الخيول المهجنة ذات الشهرة 

الكبيرة في استراليا».
وقــال: «نحن ننظــر إلى هــذا اليوم 
على أنه هدية قيمة من ســموه للشعب 
األســترالي قاطبة، خاصة وأنــه يتزامن 
مع احتفال شــادويل بمرور ثالثة عقود 
على تأسيسها وهي تمضي من نجاح إلى 
نجاح، ونحن واثقون من أن هذا السباق 
العربية فــي جنوب  ســيمكن للخيــول 
اســتراليا، ونحــن فــي الجوكــي كلوب 
ندعم هذا التوجه ونسانده ونعمل على 
إنجاحه حتى يصل إلى غاياته المنشودة 
بالتعاون مع اللجنة المنظمة لســباقات 
العربيــة  الســباقات  ســموه وجمعيــة 
وإســطبالت شــادويل، وتلك مؤسسات 
رصينة تستطيع بلوغ النجاح مهما كانت 

التحديات».
 نظــم جوكي كلوب جنوب اســتراليا 
حفــل عشــاء على شــرف الوفــد الزائر 
جــرى خالله اســتعراض آفــاق التعاون 
المنظمة لسباقات  بين شادويل واللجنة 
جائزة ســموه العالميــة ومضمار أديليد 
وإمكانيــة تنظيــم ورعايــة المزيد من 

السباقات مستقبًال.

■ رئيس اللجنة المنظمة يتحدث إلى وسائل اإلعالم خالل اللقاء الصحافي

في  المحطــات  أبــرز  من 
اللجنــة  وفــد  برنامــج 
المنظمــة برئاســة ميــرزا 
الصايغ، زيارة البرلمان في 
الوفد  التقى  حيث  أديليد، 
ســميث  هاميلتون  مارتن 
والتجارة  االســتثمار  وزير 
الصغيــرة  واألعمــال 
وشؤون  الدفاع  وصناعات 
المحاربيــن، وبحــث معه 
شــتى  في  التعاون  آفــاق 
مجاالت االستثمار ال سيما 

في مجال الخيل. 

■ جولة تفقدية لميدان السباق عقب هطول أمطار غزيرة
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سجل األسترالي مات هول بول أسرع زمن 
في جولة التأهيل لســباق ريد بل الجوي، 
الــذي انطلقت فعالياته أمــس بكورنيش 
العاصمة أبو ظبي فــي الجولة االفتتاحية 
مــن بطولــة العالــم لعــام 2016 والتي 
تختتم اليوم الســبت. ويشارك في سباق 
ريــد بل الجــوي الذي يقام فــي أبوظبي 
للمرة التاسعة 14 من نخبة طياري العالم 
في االســتعراضات الجوية، حيث تشــهد 
البطولة هذا العام حلة جديدة بعد إجراء 
عدد من التغييرات على اللوائح والقوانين 
المنظمــة للســباق إلضافــة المزيــد من 
المشاركين. وحل  بين  العدالة والتنافسية 

هول فــي المركز األول في جولة التأهيل 
أمــس بزمن قــدره 58.079 ثانيــة، بينما 
جاء في المركــز الثاني في جولة التأهيل 
األلماني ماتياس دولدر وبفارق أجزاء من 
الثانيــة عــن هول وبزمن قــدره 58.268 
ثانيــة، في حيــن حل في المركــز الثالث 

األميركي مايكل جوليان.
ويقــام اليوم الســباق الرئيســي لريد بل 
الجوي، بناء على أزمنة الطيارين في جولة 
التأهيــل حيث يتنافس الـ 14 طياراً بواقع 
األســرع زمنــاً مع األقل زمنــاً في الجولة 
األولــى، ثم يتأهــل 7 طياريــن باإلضافة 
إلى أســرع خاسر إلى الجولة قبل األخيرة 

وتســمى جولة «الســوبر 8»، وستشــهد 
البطولــة للمرة األولى منافســة أفضل 8 
طيارين وجهاً لوجه بناًء على الوقت الذي 
يحققــه كل منهم في الجوالت الســابقة؛ 
أي عندما يخفق كال الطيارين في تسجيل 
الزمن المطلوب، حينها لن يتقدم أي طيار 

إلى الجولة التالية. 

 –

■ جانب من حفل افتتاح البطولة أمس   |   تصوير: سالم خميس

يختتــم اليوم في الســاعة الرابعة مســاًء 
مونديــال الطائــرات بدون طيــار، الذي 
يقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن 
محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي 
رئيس مجلس دبي الرياضي، بنادي سكاي 
دايــف دبي، وتنظمهــا المنظمة العالمية 
لســباقات الطائرات بدون طيــار، ويبلغ 

مجموع جوائزها مليون دوالر.
المنافســات  فــي  اليــوم  ويتنافــس 
النهائيــة 16 فريقاً، للظفر بجوائز البطولة 
وألقــاب أول وأكبــر بطولــة مــن نوعها 
في عالــم رياضة الطائــرات بدون طيار، 
وهــي الفرق التــي حجــزت مكانها في 
النهائيــات بعــد أن نجحت يوم أمس في 
تحقيق أســرع زمن كل في فئته. وشــهد 
افتتاح البطولة  مساء أمس، معالي محمد 
عبــد الله القرقاوي وزير شــؤون مجلس 
الوزراء والمســتقبل، وسعيد حارب أمين 
عــام مجلس دبــي الرياضــي، وعدد من 
المســؤولين الرياضيين، وعــدد كبير من 
الجماهيــر الذين شــهدوا تنافــس نخبة 
العالميــة. كما حضر منافســات  الفــرق 
يوم أمــس د. جون جروبشــتروم رئيس 
االتحــاد الدولي للرياضات الجوية، ونيس 

كريســتيان ليفين هانســن عضو االتحاد 
الدولــي للرياضــات الجوية، وفاوســتين 
كاريرا مسؤولة اإلعالم في االتحاد الدولي 

للرياضات الجوية.

 وأعربت فاوســتين عن سعادتها بحضور 
هــذه البطولة المهمة، التي ســيكون لها 
شــأن كبير في المستقبل، كما أعربت عن 
انبهارها بروعة مضمار التنافس وتصميم 
قرية البطولة، التــي جمعت بين جمالية 
التخطيــط والتنفيــذ لجميــع األجنحــة. 
وحرصت اللجنة على توزيع الفرق الـ 32 
التي تأهلت إلى النهائيات على 8 جوالت، 
ضمــت كل مجموعــة 4 فرق، تنافســت 
طائراتهــا األربع في وقت واحد، للدوران 
حول مضمار السباق 12 دورة، وتم تأهل 
أســرع فريقين في كل مجموعة إلى دور 
الـــ 16 الذي تقام منافســاته اليوم، فيما 
ودع الفريقــان صاحبــا المركزين الثالث 

والرابع من كل مجموعة المنافسات.

وشهدت البطولة تفاعالً كبيراً من مختلف 
األعمار والجنسيات، مع عروض الطائرات 
التي يقودها رياضيون من الجنسين، ومن 

األصحــاء وذوي اإلعاقــة ومــن مختلف 
األعمــار، الذيــن حجــزوا أماكنهــم في 
النهائيات بعد منافســات قوية شــهدتها 
تصفيــات البطولــة يومــي 8 و 9 مارس 
الجاري، شارك فيها 150 فريقاً، تأهل 32 
فريقاً فيها إلى النهائيات، وساهم تصميم 
مضمار الســباق وحواجزه المتحركة في 
إضفاء نديــة وإثارة للســباق، وأدى إلى 
تقديــم الرياضيين أفضل فنــون التحكم 
فــي الطائــرات الصغيرة فــوق الحواجز 
اإلضاءة  وأضافــت  االرتفاعات،  متباينــة 

التي زينت المكان، سواء تلك المثبتة في 
الحواجــز أو على األرض أو في الطائرات 
المشاركة، رونقاً إضافياً لمشهد التنافس، 
حيث تحــول المضمار إلى لوحة متعددة 
األلوان تشــبه لقطات أفالم حرب النجوم 
والفضــاء، كمــا تم وضع شاشــات كبيرة 
أمام منصة الجمهور وفي مناطق األلعاب 
واســتراحة العائــالت، تنقــل لقطات من 

المنافسات.

ضمــت قريــة البطولــة مناطــق عديدة 
لضيافــة الجمهور، وقضــاء مختلف أفراد 
العائلة وقتــاً ممتعاً، كمــا ضمت أجنحة 
مختلفة من بينها جنــاح مركز محمد بن 
راشــد للفضاء، الذي قدم نمــاذج تتعلق 
الفضاء والحياة خارج األرض  بتكنولوجيا 
جذبــت انتبــاه الجمهور الزائــر، كما تم 
تصميم منطقة تتيح للجمهور تجربة قيادة 
الطائــرات في مكان مغلق، يمثل نموذجاً 
مصغراً لحلبة التصفيات في البطولة، كما 
تم وضع عدد من الشاشــات تمثل أجهزة 
محاكاة لقيادة الطائرات بدون طيار، كما 
ضمــت القرية جناحاً لســيارات ماكالرن 
التــي كانت إحدى ســياراتها حاضرة في 
اإلعالن الترويجي للبطولة، حيث خاضت 

ســباقاً مع إحدى الطائرات الصغيرة التي 
قادها الطفل محمد أحمد جابر.

طائــرات  فــي  العالمــي  بطلنــا  قــدم 
الهليكوبتــر الالســلكية طارق الســعدي، 
فقرة استعراضية قبل انطالق المنافسات 
بواســطة طائــرة هليكوبتــر صغيرة قام 
بتصميمها بنفســه، ونــال العرض إعجاب 
الجمهــور وكان خيــر تمهيــد النطالقــة 
المنافســات النهائية، كما تحول السعدي 
مــن دور قائد الطائرة االســتعراضية إلى 
عضو لجنة تحكيم البطولة، أعقبه دخول 
الفرق المشــاركة الذين ارتدوا جميعهم 
زياً موحداً يحمل شــعار البطولة، وحمل 
كل منهــم علماً خاصــاً يميــز الفريق أو 
الدولــة التي ينتمي إليهــا. وتعقد اللجنة 
المنظمة في الساعة الثالثة ظهر اليوم في 
نادي ســكاي دايف دبــي، مؤتمراً صحفياً 
للكشف عن فعالية رياضية مهمة. وتتجه 
األنظــار اليوم إلى الفريق الفائز بالجائزة 
الكبرى، ذلك بعد أن شــهدت منافســات 
اليــوم األول أمس، نديــة وإثارة من قبل 
المشــاركين، كما تعرضت إحدى طائرات 
الفرق اإلماراتيــة لعطل فني أعاق مهمة 

الفريق في السباق.

بثت شاشات العرض لقطات 
حية مــن الكاميرات المثبتة 
الطائــرات،  مقدمــة  فــي 
تجعل المتفرج يشعر وكأنه 
الطائرة، ويعيش  يجلس في 
الحواجز  فوق  التنقل  أجواء 
المنحنيات  حول  وااللتفاف 

الحادة.

تتطلع الفرق اإلماراتية المشاركة في البطولة 
إلــى الفوز بلقب الجائزة الكبرى والتي تبلغ 
قيمتها 250 ألف دوالر، حيث تمكن فريقان 
إماراتيــان من التأهل إلــى النهائيات، وهما 
فريــق (درون وركس دبــي)، وفريق (دبي 
درون تيــك)، اللــذان اســتطاعا تأدية إنهاء 
الســباق في التصفيات ضمن أســرع خمسة 
فــرق فــي البطولة. وأكد المتســابق محمد 
المهيري من فريــق درون تيك، أن البطولة 
بمثابة ســباق قدرة للطائرات على المضمار 
األطول واألكبر عالميــاً، فضالً عن ارتكازها 
على مهارة المتســابق، مشيراً إلى أن الفرق 
اجتهدت جميعها مــن أجل تطوير طائراتها، 
للبقاء أطــول مدة زمنية علــى متن الحلبة 

بأقصى سرعة ممكنة، ما يجعل المهمة تبدو 
صعبة نسبياً في النهائيات اليوم. 

مــن جانــب آخــر أعــرب االنجليــزي لوك 

بانســتر ثاني أصغر المتسابقين «15 عاماً»، 
عن تفاؤله بتجاوز التصفيات بأســرع زمن، 
وقــال إن ذلك يعــزز ثقته من أجــل الفوز 
فــي النهائيات اليوم والظفــر بلقب الجائزة 
الكبــرى، مضيفــاً أن وجود عائلتــه بجانبه 

وتحديداً والدته التي تدعمه وتسانده بقوة، 
ما يعد حافزاً كبيراً ومهماً له. وينتمي بانستر 
إلــى فريق تورنيدو اكســبليدرز البريطاني، 
حيث عبر عن سعادته بالمشاركة مع أفضل 
الرياضيين، ال سيما بوجود طاقم فني وإداري 

متميز، يتطلع معهم إلى حصد المركز األول، 
خاصة وأنهم حققوا نتيجة مهمة في مرحلة 

التصفيات تعد من بين األسرع.
وذكــر بانســتر في وقت ســابق أنه قبل 
بضعة شــهور، كان يدفع تكاليف ممارســة 
هــذه الرياضة من مــال عائلتــه، ثم أصبح 
لديه فريق يرعاه ويدفع تكاليف ممارســته 
لهذه الرياضة وشــراء الطائرات والمشاركة 
فــي البطوالت، وبعــد المشــاركة في عدة 
بطوالت في بريطانيا، تمكن من المشــاركة 
فــي البطولــة العالميــة الكبــرى فــي دبي 
ليتنافــس مع أفضل الرياضيين في العالم ما 
يعد مصدر فخر له ولفريقه على حد تعبيره.

وحرصت الفرق المشــاركة في اليوم األول 
للمنافســات على التجمع في الصالة الخاصة 
بالفرق، حيث اســتعدت جميع الفرق مبكراً 
واطمأنــت علــى جاهزيــة الطائــرات التي 
سيشــاركون فيها بــدءاً من طاقــة البطارية 
وصــوالً إلى برمجة الطائرات وفق الســرعة 
المــراد القيــادة بها في الحلبــة. وتقاطرت 
أعــداد كبيــرة مــن الجماهير بعــد افتتاح 
البطولة الســاعة الخامســة مساًء، وحرصت 

العديــد من األســر على اصطحــاب أطفالها 
لمشــاهدة البطولة األولى مــن نوعها على 
مســتوى العالم، خاصة وأن برنامج البطولة 
اشتمل على العديد من الفعاليات المصاحب 

للجماهير من أجل االستمتاع.

قال ســعود كرمســتجي من مركز محمد بن 
راشــد للفضاء، أحد أعضاء فريق العمل في 
مشــروع مســبار األمل، إن المشــاركة في 
البطولــة مهمة لهم، كونهــا تتضمن العديد 
من العناصر ذات التقنيات العالية، الســيما 
الحلبــة التــي تعــد األولى مــن نوعها على 
اهتمامهــم  العالــم، خاصــة وأن  مســتوى 
ينصب على قطــاع العلوم والتكنولوجيا في 
اإلمارات، مشــيراً إلى أن البطولة تعد منصة 
لتالقــح األفــكار بين  المهتميــن بالطائرات 
الالســلكية. وتحدث كرمستجي عن أهم ما 
يضمــه جناح مركز محمد بن راشــد للفضاء 
أمــام الــزوار الذين تفاعلوا معــه، وأبرز ما 
فــي ذلك صندوق شــفاف يحتوي على تربة 
من مشــابهة للتربة في كوكب المريخ، وفقاً 
لتحاليــل العينــات التي أخذتهــا الروبوتات 

المرسلة سابقاً إلى كوكب المريخ.

■ فريق اإلمارات يلتقط صورة سيلفي       



أكد سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان 
ممثل صاحب الســمو رئيس الدولة رئيس 
نادي تــراث اإلمارات، أن ســباق القدرة 
يحتــاج من الفرســان والفارســات العمل 
علــى تدريــب الخيــل واجتياز المســافة 
المطلوبــة دون إلحــاق أي أذى بهــا، مع 
ضرورة المحافظة على ســالمتها ولياقتها 
حتــى المرحلــة األخيــرة من أي ســباق 

رسمي مخصص للقدرة.
 وأضاف سموه في حديث أدلى به إلى 
قنــاة «ياس» خالل جولة شــملت المركز 
اإلعالمي، أن قوانين قرية بوذيب الجديدة 
لســباقات القدرة تهــدف بالدرجة األولى 
إلــى المحافظــة علــى الخيــول وصحتها 
وســالمتها مــن كل النواحــي، ونأمل من 
الفرســان والفارســات االلتــزام بجميــع 

بنودها. 
وأشــار سمو الشيخ سلطان بن زايد آل 
نهيــان، إلى إن إرهاق الخيل أو إلحاق أي 
كسور بها أو التعامل معها بسوء، ليس من 
طبيعة وأخالقيات الفروســية، كما تطرق 
سموه إلى الندوة التي انعقدت أمس حول 
ســباقات القدرة وقال ســموه: إنها كانت 
ناجحــة وعالجت عــدة موضوعات تتصل 
بالقوانيــن الجديــدة وبروتوكول بوذيب، 
كمــا ثمن ســموه دور اإلعــالم الرياضي، 
مشــيداً بمــا يقوم بــه من جهــود نوعية 
في نقل نشــاطات وبرامج الحدث، إضافة 
إلــى الجهــد المتميز من أجــل التعريف 
برياضة الفروسية ونقل وقائعها للمجتمع 

والمهتمين بحرفية عالية.

وكان ســمو الشــيخ ســلطان بن زايد 
آل نهيان ممثل صاحب الســمو رئيس 
تــراث اإلمارات،  الدولة رئيــس نادي 
قد شــهد صباح أمس في قرية بوذيب 

العالمية للقدرة بمدينة الختم، انطالقة 
المرحلــة األولى لمســافة 80 كم، من 
للقدرة  الدولــي  ســباق كأس ســموه 
والتحمــل ألفضل حالة خيل لمســافة 
240 كم، والمصنف دولياً بثالث نجوم، 
والذي يقام على مدار ثالثة أيام وثالث 
مراحل بواقع 80 كم لكل مرحلة يومياً.

 كمــا شــهد ســموه انطالقة ســباق 
كأس سموه للشباب والناشئين للقدرة 
والتحمــل ألفضل حالة خيل لمســافة 
120 كــم، والمصنف دوليــاً بنجمتين، 
المحلي  النســائي  الســباق  وانطالقــة 
المفتوح للقدرة لمسافة 80 كم، وذلك 
في إطار فعاليات مهرجان سمو الشيخ 
ســلطان بــن زايــد آل نهيــان الدولي 
العاشر للفروسية، وينظم سباقاته نادي 
تــراث اإلمــارات بالتعاون والتنســيق 
اتحــاد اإلمارات للفروســية تحت  مع 
شعار (أخالق الفرسان أوًال). كما شهد 
الفعاليات والمنافسات، عبد الله فاضل 
المحيربي رئيس اللجنة العليا المنظمة 
للمهرجــان، وأحمد عــادل عبد الرازق 

مستشار سمو الشــيخ سلطان بن زايد 
آل نهيــان لشــؤون الخيــول العربية، 

وجمهور كبير. 

انطلقت المرحلة األولى لمسافة 80 كم، 
من سباق الـ 240 كم، في الساعة السادسة 
صباحاً لمسافة 30 كم، بالقمصان البيضاء 
المخصصة للخيول من أعمار 7 ســنوات 
فمــا فــوق، بحد أقصى للســرعة 12 كم 
بمشــاركة 31 فارســاً وفارسة، من فئات 
عمرية مختلفة، ثم تلتهــا الجولة الثانية 
باللون األزرق لمسافة 30 كم، في حين، 
سّجل الفارس برهالد سنج شين سنج، من 
إسطبالت سيح السلم، على صهوة الجواد 
«رازوربــاك ولدفايــر» نفســه، متفوقــاً 
والثانية،  األولــى  للمرحلتين  ومتصــدراً 
بجدارة وكفاءة عاليتين، بعد تفّوقه على 
منافســيه خالل الجولتيــن. وجاء وصيفاً 
للمرحلتيــن الفارس حمد ســعيد محمد 
الفارســي، وفي المركــز الثالث الفارس 

محمد عبيد محمد الزيودي. 
وفي الجولة الثالثة واألخيرة لمســافة 
20 كم باللون األخضر، كانت الفيصل في 
تحديــد بطل المرحلة األولى من ســباق 
الـــ 240 كم، وتمكــن الفــارس برهالد 
سنج شين سنج من الحصول على المركز 
األول، وحل وصيفاً الفارس حمد ســعيد 
الفارسة  ثالثة  الفارســي، وجاءت  محمد 

صابرينا منديز.
كما انطلق الســباق النسائي المفتوح 
للقــدرة والتحمــل ألفضــل حالــة خيل 
لمســافة 80 كــم، فــي تمــام الســاعة 
السادسة والنصف من صباح أمس، ضمن 
4 مراحل بمشــاركة 23 فارسة، مثلن كل 
إسطبالت الدولة العامة والخاصة وعدداً 
من أندية الفروســية في الدولة، انتزعت 
المركز األول الفارسة إيما لوزي سميث، 
من إســطبالت عمر راشد الجروان، على 
صهوة الجــواد راس فورتجيــرو، وحلت 
وصيفــة الفارســة كاميــال أنيتــا كارت، 
وجاءت ثالثة الفارســة كونستسيزا ماريا 

جوليانز. 
فــي حيــن، انطلــق ســباق الشــباب 
والناشئين للقدرة والتحمل ألفضل حالة 
خيل لمســافة 120 كــم، المصنف دولياً 
بنجمتين، في الســاعة السابعة من صباح 
أمس ضمن 5 مراحل، بمشاركة 34 فارساً 
وفارسة، والســباق مخصص للخيول من 
أعمــار 6 ســنوات فما فــوق، وخطفت 
بطولة الســباق الفارســة فاخــرة حميد 
عبيد المهيري، من إسطبالت سيح السلم، 

على صهوة الفرس إيداهو تويليت

أكدت اللجنة العليــا المنظمة للمهرجان، 
أن حضور ومتابعة ســمو الشــيخ سلطان 
بن زايد آل نهيان لسباقات أمس من كأس 
سموه لمسافة 240 كم، قد انعكس إيجابياً 
على المشــاركين وأســهم في تشجيعهم 
وحماســتهم نحو إتمام الســباقات بروح 
وثابة عالية ومنافسات شريفة زينت كافة 
فعاليــات الحــدث، كما أشــادت اللجنة، 
باجتهاد الفرســان المشــاركين والتزامهم 
بكافة مواصفات وقوانين ولوائح سباقات 
القــدرة الجديــدة وبخاصــة فيمــا يتصل 
بالســرعة المقررة، والمحافظة على صحة 

ولياقة خيولهم.
 وبينــت اللجنة المنظمــة، أن الجدية 
والحماســة التي التــزم بها المتنافســون 
حققت رسالة وأهداف المنافسة الشريفة 
والمحافظــة علــى قواعد هــذه الرياضة، 
ضمــن تقاليدهــا العريقــة وتطويرها بما 
يتفــق والمواصفات الدوليــة، معبرة عن 

شــكرها وتقديرها إلى سمو رئيس النادي 
بإنجــاح فعاليات  لتوجيهاتــه واهتمامــه 
المهرجان التي تتواصل اليوم بسباق كأس 
ســمو الشــيخ ســلطان بن زايد آل نهيان 
للقــدرة للخيــول ذات الملكيــة الخاصة 
لمســافة 100 كــم ضمــن أربــع مراحل، 
وإتمــام جوالت الســباق الرئيس، متمنية 
لجميــع المشــاركين الســالمة والنجــاح 
فــي تحقيــق طموحاتهم بالفــوز وتطوير 

قدراتهم على رمال بوذيب الذهبية.

مــن جانبــه، عبر الفــارس أحمد حســن 
الحمــادي مــن اســطبالت ورســان عــن 
ســعادته الغامرة بالمشــاركة في ســباق 
األمس لمســافة 120 كلم، وقال: البطولة 
الحالية تشــهد مشاركة كبيرة وفرصة ألي 
فارس من أجل اكتساب المزيد من الخبرة 
والمهــارة، ال ســيما وأن مهرجان ســمو 
الشــيخ ســلطان بن زايد آل نهيان، دولي 
ومتنوع في برامجه وفعالياته الجاذبة لكل 

الطامحين في عالم الفروسية.

بدورهــا، أكــدت الفارســة فاطيما جمعة 
الحارثــي من إســطبالت «المغاوير» على 
صهوة الجواد «ســل فالش»، أن المهرجان 
رائع ومتميز، ومحفز لخوض المنافســات، 
مثنية على حسن اإلعداد والتنظيم وعمل 
اللجــان وســرعتها فــي اإلنجــاز، وكذلك 
اهتمــام المنظمين برياضــة ركوب الخيل 
والتحمل والقــدرة التي تحتاج إلى الصبر 
وأضافت  البدنيــة،  واللياقــة  والشــجاعة 
قائلة: أنا ســعيدة للغاية بوجودي في هذا 
المهرجان الكبير والمتنوع، مؤكدة حرصها 
على المشــاركة في جميع مسابقات قرية 
بوذيب، لجودة المكان ومساراته وقالت: 
إن المهرجان يمثل فرصة ثمينة للفرســان 
للمنافســة واكتســاب الخبــرة، فهــو في 
تقديــري ونجاحــه المميز لتســع دورات 
بمثابة مشــروع وطني لالرتقاء بفروسية 

وفرسان اإلمارات.
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وجهت الفارســة اإلماراتيــة ميثا الخاجة، 
المشــاركة في الســباق التأهيلي لمسافة 
80 كم، من اســطبالت ليزاز بالوثبة، على 
صهوة الجواد «مشــهور إمارات»، الشــكر 
والتقدير إلى ســمو الشــيخ ســلطان بن 
زايــد آل نهيــان، على توجيهاتــه ودعمه 
المتواصل لكافة المشــاركين في الحدث، 
مؤكدة على استفادتها الكبيرة من مرافق 
القرية ومدربيها، وقالت: سأواصل رحلتي 
مع رياضة القدرة حتى الوصول إلى أعلى 

مكانة.

اســتقبل سمو الشيخ ســلطان بن زايد آل 
نهيــان في مجلســه بقريــة بوذيب، وفد 
أبطال مدرســة اإلمارات للشراع الحديث 
التابعة لنادي تراث اإلمارات، بحضور عبد 
الله العبيدلي مدير المدرســة، وقام الوفد 
بإهداء ســموه كأســي بطولتيــن حققهما 
أبطــال اإلمــارات، تقديرا لجهود ســموه 

ودعمه الالمحدود لهم وللرياضة عموماً.
وقدم العبيدلي لســموه شرحاً وافياً حول 
البطــوالت التــي تــم الفوز بهــا، وكذلك 
الخطط المســتقبلية ومنها توأمة مدرسة 
االمــارات للشــراع مع مدرســة الشــراع 
بالجديــدة المغربيــة، وقد رحب ســموه 

بوفد مدرسة الشراع، مثنياً على جهودهم 
مطالباً إياهم بمزيد من التدرب وااللتزام 
والتطويــر، لرفــع اســم االمــارات عاليا 
خفاقا فــي المحافل الرياضيــة على كافة 

المستويات.
 يذكــر أن، فريــق نــادي تــراث اإلمارات 
للشــراع حقق الفوز في سباقين في فترة 
لم تتجاوز الثالثة أسابيع، حيث أحرز فوزه 
األول في سباق الحمرية للشراع الذي أقيم 
بنادي الحمرية الثقافي الرياضي، المتضمن 
الجولة الخامسة من برنامج بطل اإلمارات 
للشــراع للموســم 2015 – 2016، والذي 
انتزع فيه المركز األول المتســابق عثمان 

عبد الكريم الحمادي من فئة االوبتمســت 
– للمبتدئيــن، أما الفوز الثاني الذي حققه 
فريق النادي، فهــو بطولة مجلس التعاون 
الثامنــة والتــي اقيمت بمملكــة البحرين 
خــالل الفترة 5-3 /3 / 2016، حيث حصد 
المركز األول في البطولة المتسابق سيف 
ســعيد المنصــوري من فئة االوبتمســت 
المعدل العــام، والمركــز األول ايضا كان 
من نصيــب المتسابق الحــارث إسماعيل 
آل علي من فئة االوبتمســــت للناشــئين، 
والمركــــز الثالث حققه المتســابق عبــد 
الله محمد يوســــف البشر من فئة الليزر 
أبوظبي - البيان الرياضي  .4.7

■ سلطان بن زايد خالل وصوله لمتابعة السباق 

■ الفارسات لدى وصولهن إلى خط النهاية  |  البيان 

عبــرت الفارســة فاخــرة 
كأس  سباق  بطلة  المهيري 
بن  الشيخ ســلطان  ســمو 
للشــباب  نهيان  آل  زايــد 
والناشئين لمسافة 120 كم 
قائلة:  بالفوز  سعادتها  عن 
هذا الفوز له مذاق خاص، 
خاصة وأنه جاء بعد صراع 
أن  موضحة  وقــوي،  مرير 
االســتراتيجية التي اتبعتها 
كانت وراء فوزها وتمكنها 
من الصــدارة في مهرجان 
هو األغلى بالنسبة لفرسان 

االمارات.

■ إثارة وندية شهدهما السباق منذ االنطالقة األولى  |  البيان 

تشهد ميادين قرية بوذيب 
اليوم،  للقــدرة  العالميــة 
الثانية  المرحلــة  انطــالق 
لمســافة 80 كم من سباق 
كأس ســمو الشيخ سلطان 
بن زايــد آل نهيان الدولي 
ألفضل  والتحمل  للقــدرة 
حالــة خيل لمســافة 240 
انطالق  ذلــك  يلــي  كــم، 
سباق الخيول ذات الملكية 
والتحمل  للقــدرة  الخاصة 
لمسافة  خيل  حالة  ألفضل 
100 كم، وتواصل فعاليات 

السوق الشعبية.



جدد االتحاد اآلســيوي للشــراع الحديث 
(ASAF)، الثقة في رئاسة الدكتور الهندي 
مألوف شــروف لدورة قادمــة، وذلك في 
اجتماعه الذي عقد بفندق روتانا الخالدية 
في أبوظبي، برئاسة الدكتور الهندي مألوف 
شــروف، وبحضور الشــيخ خالــد بن زايد 
بــن صقر آل نهيان رئيــس اتحاد اإلمارات 
للشــراع والتجديــف الحديــث وعبد الله 
العبيدلي أمين عام االتحاد للشــراع وكافة 

األعضاء وممثلي الدول األعضاء.
 فيما شــهدت االنتخابــات اختيار نواب 
الرئيــس األربعــة بعد انتخابات اتســمت 
بالحيويــة وروح المســؤولية، وقــد تــم 
انتخاب راشــد الكندي من ســلطنة عمان 
بدعــم من اتحــاد اإلمــارات، وباكســتان 
وكوريــا، بجانــب ســيدة حســب الالئحة 
التنظيمية والتي تم انتخابها ممثلة االتحاد 
الســنغافوري، فيما اخفق مرشــح االتحاد 
اإليراني لمنصب نائب الرئيس، واحتفظت 

اإلمارات بعضويتها ومناصبها اآلسيوية.

وكان الشــيخ خالــد بــن زايد بــن صقر، 
قد رحــب في بدايــة االجتماعات برئيس 
وأعضــاء االتحــاد اآلســيوي فــي بلدهم 
الثانــي، ناقــال لهم تحيــات المســؤولين 
بالدولة ومجلس أبوظبــي الرياضي، الذي 
ظل يســهم في دعم الرياضة بشــكل عام 
والبحرية على وجه الخصوص. كما تحدث 
رئيس االتحاد اآلســيوي للشــراع مشــيدا 
بحفاوة اإلمارات بشكل مستمر بالرياضات 
البحريــة، ممــا ســاهم في اتســاع رقعة 
المشــاركة على مستوى الدولة والمنطقة. 
كما شــرح األميــن العام الخطــوات التي 
يجب اتخاذهــا لتخرج انتخابــات االتحاد 
الجديد بما يحقق الشفافية المطلوبة، وقد 

جــرت االنتخابات في أجواء رائعة أشــاد 
بها الــكل، وقد جــدد االجتماع الموســع 
وتــم خــالل االجتماعــات تشــكيل لجان 
التدريب، المســابقات والتطوير وشــؤون 
الالعبيــن، كما تم اعتمــاد الجدول الزمني 
لمســابقات االتحاد اآلسيوي للشراع خالل 

الفترة القادمة.

اآلســيوي  االتحــاد  روزمانــة  وتضمنــت 
للشراع، اســتضافة اإلمارات لبطولة كأس 
آسيا للشــباب للشــراع في أبريل المقبل 
بمشــاركة 14 دولــة، بعــد أن تحــددت 
وتشــارك  العمرية،  والفئات  المســابقات 
اإلمــارات بفئة الناشــئين للشــراع، وأكد 

االتحاد على أهميــة تلك البطولة العمرية 
التــي انطلقت فــي الهند، ثم ســنغافورة 
وهونــج كونغ، على أن تشــارك كل دولة 
بأربعــة العبيــن، من بينهــم ثالثة العبين 
يحق لهم المشــاركة في تصفيات البطولة 
المقبلة، والتي تشهد إقامة أربع مسابقات. 
وشــكر مجلــس إدارة االتحــاد اآلســيوي 
للشــراع في أول جلسة له، دولة اإلمارات 
على حســن اســتضافة وتنظيــم تصفيات 
بطولــة آســيا للشــراع الحاليــة، برعايــة 
ســمو الشــيخ نهيان بــن زايــد آل نهيان 
رئيــس مجلــس أبوظبي الرياضــي، والتي 
تختتم مســاء اليوم بمنطقة كاسر األمواج 
بكورنيــش أبوظبــي، فــي ضيافــة نــادي 
أبوظبــي للرياضــات الشــراعية واليخوت 

الــذي ســخر لها كافــة متطلبــات النجاح 
بدعم من مجلس أبوظبي الرياضي وهيئة 
أبوظبي للســياحة والثقافة وبالتنسيق مع 
اتحاد اإلمارات للشــراع واالتحاد اآلسيوي 
للشراع (ASAF) وبإشراف االتحاد الدولي 
للشــراع، بمشــاركة 21 دولــة وأكثر من 
150 متسابقا، وسيتحدد في ختام تصفيات 
اليــوم الختامية الالعبين الـ9 الذين تأهلوا 
للمشــاركة فــي دورة األلعــاب األولمبية 
المقبلــة، التي تقام في الصيف المقبل في 
ريو دي جانيــرو البرازيليــة، وفقا لالئحة 

التأهل على مستوى الجنسين.

يشهد كورنيش أبوظبي اليوم ختام بطولة 

آسيا للشراع الحديث، والمؤهلة ألولمبياد 
ريو دي جانيرو في صيف 2016، التي وفر 
لهــا نادي أبوظبي للشــراع واليخوت كافة 
متطلبــات النجــاح، بمشــاركة 130 بحارا 
من عشــرين دولة آســيوية، توزعوا على 
فئــات البطولة الخمــس، ومن المنتظر أن 
اختيار األســماء  النهائية  الجوالت  تشــهد 
للمشاركة  المتأهلين  التســعة،  اآلســيوية 
فــي أولمبيــاد ريو جانيــرو، وأيضا تتويج 
األبطال والفائزين في المنافسات اآلسيوية 
للشــراع الحديث. وقد كشفت التصفيات 
تفوق دول شــرق آســيا على غربها، وقد 
نجح الماليــزي محمد أفندي في فئة ليزر 
ســتاندرد، وفي المركز الثانــي التايالندية 
كيراتــي بولونج، وثالثا الصيني كياو جيان. 

وفي فئة (آر اس اكس فتيات) فإن الصدارة 
للتايالندية لكل من ســيريبون كوان، وثانيا 
ســين الم لو من هونج كونــج ومواطنتها 
واي يــان ناج في المركز الثالث، بينما في 
فئة ليزر راديال فإن المركز األول لمصلحة 
التايالندية كامو شــاني وثانيا الماليزي نور 

شازرين محمد، وثالثا الكوري جيان لي.

وفــي فئــة آر اس اكــس رجــال يتصــدر 
المنافســة حتــى اللحظــة الكــوري شــاو 
وونوااو، وثانيا التايالندي نات بونك، وثالثا 
شــون تون لــي مــن هونج كونــج، وفي 
فئــة فورتي ناينــر رجال يتصــدر الياباني 
يوكــو ماكينــو، ويأتــي ثانيــا التايالنــدي 
دون وايتكرافــت، وثالثــا الهندي جانباتي 
كيالباندا، أما في فئة النســاء فإن الصدارة 
حتــى اللحظة في المراكــز الثالثة لفتيات 
اليابان وكل من ســاكي ماتســوني وسيكا 
هاتــي وكيوكو مياجــوا.. والمالحظ غياب 
تــام لغرب القارة اآلســيوية عــن المراكز 
األولــى، واكتســاح رهيب لشــرق القارة 
لكافــة المراكــز األولــى فــي المنافســة، 
وبالرغــم مــن مشــاركة خليجيــة كبيرة، 
ومشــاركة الهند وكازاخســتان وباكستان، 
وبالرغم من النتائج الحالية إال أن كل شيء 
وارد خاصــة وأنه ال تزال هناك العديد من 
السباقات والمطلوب إتمامها لكل فئة قبل 
ختام البطولة، والحظوظ موجودة للجميع 
من أجل المنافســة والتحــدي في البطولة 

اآلسيوية.
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تنطلق اليوم منافسات النسخة التاسعة 
لكأس التحدي اآلسيوي لهوكي الجليد، 
والتــي تقــام بتنظيم اتحــاد اإلمارات 
الجليدية وتمتــد حتى 18  للرياضــات 
الجــاري بصالــة التزلــج بمدينــة زايد 
االتحادين  إشــراف  تحــت  الرياضيــة، 
الدولي واآلسيوي لهوكي الجليد وبدعم 
مجلس أبوظبي الرياضي، وسط مشاركة 
خمسة منتخبات هي اإلمارات، تايالند، 
ســنغافورة.  تايبيه،  الصيــن  منغوليــا، 
ويلتقي فــي المباراة األولــى للبطولة 
القارية منتخب سنغافورة، مع منتخب 

منغوليا بتمام الســاعة الرابعة مســاء، 
في حين يالقي منتخبنا الوطني منتخب 
تايالند في تمام الســاعة الثامنة مســاء 
بعد مراســم حفــل االفتتاح الرســمي، 
وهــي المــرة الثالثة بمشــوار البطولة 
التي تقــام بضيافة العاصمــة أبوظبي، 
كما ســتقام البطولة بنظــام النقاط، اذ 
ســيتوج بلقب البطولة المنتخب األكثر 
للنقاط فــي جميــع مباريات  حصــاداً 
البطولة، باحتســاب نقطتين للفائز في 
كل مواجهة ونقطة لكل فريق في حال 
التعادل وال يحتســب للفريق الخاســر 

أي نقطة.
للرياضات  اتحاد اإلمــارات  أعلــن  كما 
الجليدية عــن جاهزية منتخبنا الوطني 
للحدث. ويتطلــع منتخبنا الوطني بعد 
ختــام تحضيراتــه للعودة مجــددا الى 
منصــات التتويج القارية، الســيما بعد 
انطالقتــه المميــزة في العــام الحالي 
بكتيبتــه الواعــدة التي تضــم النجوم 
الشــباب مع نجوم الخبرة، وتمكن بها 
مــن الفوز للمرة الرابعــة على التوالي 
مــن حصاد اللقب الرابــع لبطولة كأس 
الخليــج لهوكي الجليد التــي اختتمت 

مؤخرا في قطر.
وقال الدكتــور احمد مبارك المزروعي 
للرياضــات  اإلمــارات  اتحــاد  رئيــس 
الجليديــة: نتمنــى أن تكــون البطولة 
التاســعة مميــزة، وأن تحقق األهداف 
المرجوة منها. أبوظبي – البيان الرياضي
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تشــهد شــواطئ جميرا اليوم، إقامة منافسات سباق 
الجولــة الثالثــة وقبــل الختاميــة، مــن بطولة دبي 
للقوارب الشــراعية المحليــة 22 قدما، والذي ينظمه 
نــادي دبي الدولي للرياضات البحرية، ضمن فعاليات 
الموسم الرياضي البحري 2016-2015. ومن المنتظر 
أن يشهد السباق مشاركة 80 قارباً سوف تصطف في 
خط البداية مبكراً، في انتظار إعطاء إشــارة االنطالقة 
ورفع العلم األخضر، إيذاناً ببداية السباق عند الساعة 
الثالثــة عصــرا، الموعد المحدد لبــدء التنافس ورفع 

األشرعة واإلبحار بأمان نحو خط النهاية.
وكانــت شــواطئ جميــرا فــي دبي مســرحاً يوم 
أمس، لمنافســات ســباق الجولة الثانية من البطولة، 
والتي شــهدت إقباال كبيراً من قبل النواخذة والمالك 

والبحــارة، تمثل في مشــاركة ما يصــل إلى 80 قاربا 
اصطفت في خط البداية قبالة برج العرب، ورســمت 
لوحــة جميلة في عمق ميــاه الخليج وعلــى امتداد 
ساحل منطقة أم سقيم وجميرا، وبين أجمل الواجهات 
الســياحية في اإلمارة بين جزيرة نخلة جميرا وجزر 

العالم وفندق برج العرب.

وتتطلع القوارب المشــاركة اليــوم إلى تحقيق نتائج 
جيدة، تضعهــا في الواجهة مع الخمســة الكبار على 
منصــة التتويج، وتزيــد من فرص المنافســة النتزاع 
ناموس الموسم بإضافة نقاط جديدة، حيث ال تنحصر 
المنافســة على المراكز األولى في الســباق، بل أيضا 
تحسين المراكز في الئحة الترتيب العام، من اجل نيل 

ناموس الموســم مع نهاية منافسات الموسم، وإقامة 
الجولة الختامية المقررة يوم الجمعة األول من شــهر 

أبريل المقبل.
وأكملت اللجنة المنظمة للســباق كافة التجهيزات 
الشــركاء  بالتنســيق مــع  اليــوم،  الحــدث  إلقامــة 
االستراتيجيين والداعمين ألنشطة النادي من الدوائر 
الحكوميــة والمؤسســات الوطنيــة، وفــي مقدمتها 
القيادة العامة لشــرطة دبي وجهاز حماية المنشــآت 
الحيوية والســواحل (قيادة السرب الرابع)، واإلدارة 
العامة للدفاع المدني وسلطة دبي المالحية ومؤسسة 
دبــي لإلعالم (قناة دبي الرياضيــة)، وإدارة مجموعة 

نخيل البحرية وقناة ياس الرياضية.

واطمأنــت اللجنــة المنظمــة علــى جاهزيــة عمل 
اللجــان المعاونــة والمنظمة ولجنــة التحكيم، خالل 
االجتماعــات التنســيقية اليومية كمــا تراقب اللجنة 
عــن كثب كافة التقارير الخاصة بحالة البحر من خالل 
التقارير اليومية مــن المركز الوطني لألرصاد الجوية 
والزالزل والمواقع المتخصصة لرصد سرعات الرياح.

ودعــت اللجنــة المنظمة كل النواخــذة والبحارة 
المشــاركين، بضرورة االلتزام التام بكافة التعليمات 
والشــروط الخاصة بالمشاركة، والموضحة في كراسة 

اللوائح من اجل إنجاح السباق.

المنظمــة إجراء  اللجنة   اعتمــدت 
القــوارب  علــى  الفنــي  الفحــص 
المركــز األول وحتى  الفائزة، مــن 
العاشــر عقب نهاية السباق مباشرة 
بمقر نادي دبــي الدولي للرياضات 

البحرية.



أضاف أبطال اإلمارات «فرســان اإلرادة» 
3 ميداليات جديدة، خالل منافسات اليوم 
الرابــع لبطولة آســيا أوقيانوســيا أللعاب 
القــوى لذوي اإلعاقــة – دبي 2016، التي 
ينظمها نادي دبي للمعاقين برعاية كريمة 
من ســمو الشــيخ حمدان بــن محمد بن 
راشــد آل مكتــوم ولي عهــد دبي رئيس 
مجلس دبي الرياضي، بالتعاون مع اللجنة 
البارالمبية الدولية والهيئة العامة للشباب 
والرياضة، ومجلس دبي الرياضي واللجنة 
منافســاتها  وتقام  اإلماراتية،  البارالمبيــة 
علــى مالعب نــادي ضباط شــرطة دبي، 
وتختتــم اليوم، بمشــاركة أكثــر من 250 

العباً والعبة من 30 دولة.
وتصدر أبطالنا منصة التتويج أمس في 
مناســبتين، من خالل البطل محمد القايد 
مهدياً اإلمارات رابــع ميدالياتها الذهبية، 
والثالثة المســجلة باســمه خالل البطولة 
في ســباق 400 متر فئة T34، فيما تمكن 
البطل الصاعد ســالم الشــحي من تحقيق 
ثانــي ميدالياته الذهبية فــي البطولة في 
سباق 200 متر فئة T54، رافعاً غلة الدولة 
مــن الذهبيات إلــى 5، فيما جــاء زميله 
راشــد الظاهري في المركــز الثاني مهدياً 
الدولة الميدالية الفضية، ضمن لها المركز 
الخامس في جدول الترتيب العام للبطولة 
بعــدد 11 ميدالية متنوعــة، خلف إيران 
والصين والهنــد واليابان، متصدرة ترتيب 

الدول العربية المشاركة في البطولة.

حضر منافسات ومراسم التتويج في اليوم 
الرابع، عيســى بــن خرباش مديــر إدارة 
الشــؤون البحرية بمكتب سمو ولي عهد 
دبــي، وعبد الله ســعيد عبيــد الله نائب 
الرئيــس التنفيــذي لهيئة كهربــاء ومياه 
دبــي، ومحمــد الخطيب الفالســي نائب 

مدير إدارة العمليــات بمركز دبي المالي 
العالمــي، وثانــي جمعــة بالرقــاد رئيس 
اللجنــة المنظمــة للبطولــة، وماجد عبد 
اللــه العصيمي رئيس اللجنــة البارالمبية 
المهيري  البطولة، وذيبان  األسيوية، مدير 
األميــن العام التحــاد اإلمــارات لرياضة 
المعاقين، وعدد كبير من المشــجعين من 
أبناء الجاليات فــي الدولة، الذين حرصوا 

على مؤازرة الالعبين.

وشــهدت منافســات اليوم الرابع إصراراً 
وعزيمة من أبطال الدول المشــاركة، مع 
دخــول منافســات البطولة فــي مراحلها 
األخيرة، أمالً في تحسين األرقام الشخصية 
وتحسين مكان الدول في جدول الترتيب 
العــام للبطولة الذي تتصدره إيران ب 25 
ميدالية متنوعة تلتها الصين بـ 21 ميدالية، 
وتقاســمت الهند واليابــان المركز الثالث 

برصيــد 20 ميدالية، ثــم اإلمارات برصيد 
11 ميداليــة متنوعة فيمــا حلت المملكة 

العربية السعودية في المركز السادس.

عبــر البطل الصاعد ســالم الشــحي، عن 
ســعادته برفع علم الدولة للمــرة الثانية 
خالل البطولــة من خالله، وقال إنه أصغر 
العب في هــذه البطولة حيــث يبلغ 17 

عاماً فقط، وهي أول بطولة للكبار يشارك 
فيها، بعد مشــاركته الدولية الســابقة في 
بطولة العالم للناشئين، وتحقيق ميداليات 
ذهبيــة بها. وقال الشــحي: «لــدي دائما 
رغبــة بتقديم األفضل والتفوق في جميع 
المســابقات التي أشــارك بهــا، وأن أرى 
علم بالدي يرفرف عاليــا وأنا على منصة 
التتويج أمر يبعث داخلي الفخر واالعتزاز، 
وهــو الهدف األســمى من مشــاركتنا في 
وأضاف:«حينمــا  الكبــرى».  البطــوالت 
بدأت بالتدرب وممارسة الرياضة شعرت 
بسعادة كبيرة، الفوز بالميداليات وتحقيق 
اإلنجازات الرياضية، أكدت لي قدرتي على 
مواصلة مسيرتي، وأسعى إلى التوفيق بين 
الدراسة ومواعيد التدريبات والبطوالت».

عبــر عبد الله ســعيد عبيــد الله نائب 
الرئيــس التنفيذي لهيئــة كهرباء ومياه 
دبي، عن سعادته بتواجده وسط فرسان 
اإلرادة، ومتابعــة فعاليات البطولة عن 
قرب، مؤكــداً أن دعم ورعايــة الهيئة 
لهــذه البطولة يأتي مــن منطلق الدور 
المجتمعــي والوطنــي للهيئــة، والذي 
يعكــس التوجه العــام للدولة من دعم 
ورعاية أبنائها مــن ذوي اإلعاقة. وقال 
عبيد الله: «دائماً ما تغتنم هيئة كهرباء 
ومياه دبــي مثل هذه الفــرص، لدعم 
هــذه الفئة العزيزة علينا، في وصولهم 
للمراتــب التي يســتحقونها، ونحن في 
الهيئة نشعر بالفخر واالعتزاز لمشاركتنا 
في رعاية هذه البطولة، وسنسعى ألن 
يكون لنا مشاركات أخرى في البطوالت 
القادمة، لما لمسناه من عزيمة وإصرار 
لدى»متحــدي اإلعاقــة«، تثبــت أنه ال 
وجــود للمســتحيل، مضيفــاً:» يتجلى 
فخرنــا عندما يرتفع علــم الدولة، في 

محفل قاري كبير مثل هذا الحدث «.

أكد ذيبان المهيري األمين العام التحاد 
اإلمارات لرياضــة المعاقين، أن النتائج 
الطيبــة التــي يحققها فرســان اإلرادة، 
هــي نتــاج طبيعــي للدعــم المــادي 
والمعنوي الذي توفره قيادتنا الرشيدة، 
واهتمامهــم بهــذه الرياضــات، مؤكداً 
أنــه لــوال هذا الدعــم لمــا وصلنا إلى 
هذا المســتوى المتقدم والحصول على 
هــذا الكم مــن اإلنجازات الــذي بات 
فرســان اإلرادة يحصدونه في مختلف 

الرياضات.

23
أعرب حسين عبد الله الخوري رئيس مجلس 
إدارة نادي أبوظبي للشطرنج والثقافة، عن 
سعادتهم في النادي، بمناسبة فوز الناشئين 
والناشئات بلقب بطولة الدوري العام لفرق 
الناشئين، ولقب بطولة الدوري العام لفرق 
الناشئات في افتتاح موسم الشطرنج 2016 
مواصلة لتألق شــطرنج أبوظبي في مختلف 
العمرية،  الشــطرنجية وخاصة  المناســبات 
التــي تمثل مســتقبل الشــطرنج اإلماراتي. 
وقــد جاء تتويــج فريق الناشــئين بالعالمة 
الكاملــة 10 نقــاط مبتعــداً بفــارق خمس 
نقاط عن أقرب منافســيه، وذلك بعد فوزه 
المســتحق في كل جوالته دون أية خسارة 

أو تعــادل فــي مرحلتي الذهــاب واإلياب 
وقــد مثــل الفريــق الذهبي ســلطان علي 
الزعابي، عمران أحمد الحوســني، ســلطان 
محمد الدرمكي، ســيف محمــد الدرمكي، 
سعيد عادل الحوسني، ونال فريق الناشئات 
اللقــب مــن دون هزيمــة بتحقيقــه الفوز 
أربــع مرات متتالية وتعادالً وحيداً، ليحصل 
على تســع نقاط، مبتعداً بفارق أربع نقاط 
مــن وصيف البطولة العمريــة، وضم فريق 
أبوظبي للشــطرنج 5 لاعبات هم: شمســا 
عامر الطالعي، روضة عيسى السركال، لطيفة 
محمــد الدرمكي، شــهد المزروعي، والعنود 
أبوظبي- البيان الرياضي عبد الله الشحي.  

يعقد في الحادية عشرة من ظهر اليوم، 
بمقر نــادي الثقة للمعاقين بالشــارقة، 
لإلعــالن  الصحافــي  المؤتمــر  وقائــع 
عــن ملتقى الشــارقة الدولي الســادس 
أللعــاب القوى للمعاقيــن، والذي يقام 
خــالل الفترة من 15-14 مارس الجاري. 
ويتم خــالل المؤتمر اإلعالن عن الدول 
المشــاركة في البطولة، وعدد الالعبين 
والفعاليات التي تقام خالل البطولة، كما 
يتم اإلعالن عن الرعاة الرسميين والفرعيين 
للبطولة      الشارقة - البيان الرياضي

26
تقام اليوم مباراة وحيدة لحســاب الجولة 
األولــى بــدوري أقوياء اليــد، تجمع بين 
الشــارقة المتصدر 26 نقطة واتحاد كلباء 
األخير 8 نقاط، وبالتأكيد ستصب المباراة 
بمصلحة الملك الشرقاوي لفارق الخبرات 
للعددية  باإلضافــة  الفنيــة،  واإلمكانــات 
بصفــوف الفريقيــن والتي أكدتهــا نتائج 
الفريقين.   دبي - البيان الرياضي

فاز ســعد عوض المهري أميــن عام اتحاد 
اإلمــارات أللعاب القــوى، بعضوية لجنة 
الشــباب والتواصــل االجتماعــي باالتحاد 
الدولــي أللعاب القوى يوم أول من أمس، 
خــالل اجتماعــات االتحاد الدولــي، التي 

تنعقد حالياً في مقر االتحاد بموناكو.

يرعى البطولــة مركز حمدان 
بــن محمــد إلحيــاء التراث، 
هيئــة آل مكتــوم الخيريــة، 
مركــز الشــيخة ميثــاء لذوي 
الصحة،  هيئــة  اإلحتياجــات، 
فالكون ســيتي، بلديــة دبي، 
هيئــة كهرباء دبي، مؤسســة 

األوقاف.

ويعسرنا  الفراق،  علينا  يصعب 
األلم، إال أننا نؤمن بأن الموت 
حــق، وأنه ســّنة الحيــاة، فقد 
عــالء  عــالء  الزميــل  ودعنــا 
إسماعيل الذي انتقل إلى جوار 
ربه بعــد معاناة مــع المرض، 
والفقيد كســب احترام الجميع 
باختــالف انتماءاتهم الرياضية، 
وهذا أمر نادر جدا هذه األيام، 
أن تجــد الــكل يتفــق عليــك 
رحمك الله «بوعمرو» وعزاؤنا 
أنك عنــد رب كريم. كم كنت 
الخميــس، حين  حزينا صبــاح 
الوفــاة من رفيق  وصلني خبر 
دربــه الزميل رفعــت بحيري، 
حيث امتدت عالقتي وصداقتي 
ومعرفتــي به 36 ســنة كاملة، 
بــدأت بمهمــة خارجية حيث 
مثلنــا صحافــة اإلمــارات في 
بطولة العالم العســكرية لكرة 
القــدم بالدوحــة، واســتمرت 
صداقتنا حتى موعد الرحيل، هو 
إنسان طيب وال تكفي مساحة 
الزاويــة لرثــاء الفقيد،  هــذه 
لصفحات  يحتــاج  لله  فالعبــد 
كثيرة حتــى يكتب مقدار نقاء 
هذا الرجل وطيبة قلبه ومعدنه 
وأصالته، ومــن الذكريات التي 
اإلماراتية  الرياضــة  بهــا  مرت 
مرهــا وحلوهــا ســواء علــى 
صعيــد المنتخبــات أو األندية 
أو األحــداث األخــرى، وحتى 
عندمــا قرر العــودة إلى بالده 
أقامت لــه البيان حفال تاريخيا 
لم ولن يتكرر، حضرته قيادات 
رياضيــة وإعالميــة واســتقبله 
كبــار رجــاالت الرياضــة، ألنه 
ترك بصمة واضحة في مسيرة 
الرياضــي،  الصحافــي  العمــل 
ليرحمــه اللــه ويمــأل قلوبنــا 
رحيله،  على  والسلوان  بالصبر، 
لقــد كان رجــال مــن ذهــب، 
ســيظل حيا في قلــوب الناس 

التي أحبته.

■ بالرقاد والعصيمي والمهيري والقاضي مع البطلين سالم الشحي وراشد الظاهري |  البيان  

حصد خالد الجافلة وأحمد الفهيم ومنصور 
الســويدي وروس رونالــز، ألقــاب بطولــة 
اإلمــارات الصحراويــة فــي ختــام جوالتها 
لموسم 2016-2015، وتتويجاً لموسم صعب 
بالنســبة للكثيرين، مع تغير فــي الفائزين 
النهائيين والحائزين على ألقاب الفئات من 
الموســم الفائت، في فئة الســيارات، وبعد 
منافســة ضارية، تأسف اإلماراتي علي مطر 
الكتبي على المســائل الفنيــة التي صادفته 
في الجولة النهائية، والتي سمحت لمواطنه 
خالــد الجافلــة الفــوز ببطولة الســيارات 
النهائيــة، إضافــة إلــى فئــة T3. في حين 
اختتــم الكتبي الموســم بفوزه فــي الفئة 
T1 كتعويض. وفــي الجولة الختامية خاض 
الجافلة الســباق في فئــة T3 للمرة األولى 
 YXZبســيارته الجديدة من طراز ياماها و
100R، األولى من نوعها في البالد، وسيأخذ 
السيارة اآلن إلى المملكة العربية السعودية 

للمشــاركة في رالي باها الحائل األســبوع 
المقبــل كاختبار نهائي قبل اســتخدامها في 

رالي أبوظبي الصحراوي المقبل.

والســائق اآلخر الذي يعد مســتعداً بشكل 
جيد قبل رالي الصحراء هو اإلماراتي أحمد 
الفهيــم، الذي احتل المركــز األول في فئة 
ســيارات البقي لهذا الموسم. وكان احتالله 
المرتبــة الثانية في الجولــة الختامية خلف 
زميلــه عمر صــوان كفيالً بتتويــج الفهيم، 
الذي عاد وحاز اللقب الذي حازه سابقاً في 

موســم عــام 2014-2013، وكان فوز اثنين 
مــن فريــق بوالريس اإلمارات فــي الجولة 
5 كافياً لتتويجه األول في فئتي الســيارات 
- البقي لهذا الموســم، محرزاً بشكل الفت 
أعلــى النقــاط في كل جولة مــن الجوالت 

الخمس. 
وفي فئة ســيارات الدفع الرباعي، والتي 
يمكــن القــول إنهــا األكثــر تنافســية لهذا 
الموسم، استطاع منصور السويدي أن يحقق 
اللقب بعد فوزه في الســباق الختامي، أما 
أقرب منافسيه كان عبد المجيد الخليفي من 
السعودية الذي سابقه كل الطريق، حيث لم 

يفصل بين الســائقين سوى ثانية واحدة في 
نهاية السباق، ومن المثير للدهشة، أنه فيما 
لو تمكن الخليفي من هزيمة الســويدي في 
اللحظــة األخيرة عند الرايــة المربعة لكان 
تم تتويجه الفائز في الموسم بمعدل نقطة 

واحدة فقط.

وفي فئة الدراجات النارية، وبعد انســحابه 
في الجولة الســابقة، عاد سائق الكاواساكي 
الجنوب أفريقي روس رونالز ليكمل سلسلة 
انتصاراته، ففاز في الجولة الختامية بدقائق 

تســع مذهلة فصلته عن الفائز في المرتبة 
الثانية البريطاني أولي إيفالي. في حين حل 
اإلماراتي محمد البلوشي ثالثاً ليحتل المركز 

الثاني في البطولة.
وفي فئــات الدراجــات النارية األخرى، 
ســمح العطل الميكانيكي الذي حل بدراجة 
المتمــرس البريطاني ســتيف بالكني لوارن 
كريســتي بــأن يحقــق الفوز ويفــوز بلقبه 
األول في فئة أوفر 450، في حين أن العطل 
الميكانيكي المشابه الذي أصاب دراجة سام 
ســميث في فئة الماراثون سمح للمتسابق 
توم تشيلدز بأن يفوز ويحقق لقب الموسم.

في فئة الماســترز، أنهى فيــن جين توهينو 
الموســم األول مميزاً في البطولة، بفوز مهد 
الطريق أمامه للحصول على اللقب، وفي فئة 
السيدات فازت بطلة الموسم الفائت سونيه 
شافلر بالسباق الختامي في الموسم لتتعادل 
مــع الفائــزة بالبطولة االفتتاحية للســيدات 
للموســم 2014-2013، فيكي نورثواي، التي 
احتلــت الصــدارة، حيــث حققــت االثنتان 
بطولة مشــتركة في الموســم. وفي الختام، 
توج فريق فينديتا كيه تي إم – اإلمارات بطالً 
لفريق الســيارات هذا الموسم، بعد أن هزم 
فريق ســاندي هيلمتس بفارق نقطة واحدة 
فقط، في حين حقق إس آر جي هوسكفارنا 

المركز الثالث بين الفائزين في الموسم.

وقال رئيس اتحاد اإلمارات لرياضة السيارات 
والدراجــات النارية محمد بن ســلّيم: «لقد 
كانــت نهاية ممتعة للموســم مع فوز أبطال 
وخســارة آخرين بفارق ثواٍن أو نقاط عدة، 
وهــذا مــا يعنيه الســباق الحقيقــي وأقول 
للفائزيــن أحســنتم، أما للذين لــم يحالفهم 
الحــظ فهناك دائمــاً فرص أخرى ومواســم 

مقبلة».
وأضــاف: «أود نيابــة عــن المنظمين أن 
أشكر كل المتنافسين والفرق، وأخص بالشكر 
المسؤولين المتطوعين الذين ساهموا بشكل 
أساسي في نجاح هذا الحدث. لقد استمتعنا 
إلى حد كبير بهذا الموســم وبدأنا التخطيط 
لكيفيــة جعــل األمــور أكبر وأفضل الســنة 

المقبلة». 

■ سالم الشحي أهدى اإلمارات ذهبيتين في البطولة  
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الفرنســي أمــس رفــع  القضــاء  قــرر 
بنزيمة،  القضائية عن كريــم  المراقبــة 
أحد األســباب التي تمنع مشــاركته مع 
باريس - إفي المنتخب. 

حصــل رفائيل ايســكيفل رئيــس االتحاد 
الفنزويلي المتهم في فســاد «فيفا» على 
قرار باإلفــراج عنه بكفالة قيمتها ســبعة 
نيويورك - رويترز ماليين دوالراً. 

عــاد فيال إلــى تدريبات سوســيداد  بعد أن 
عفى عنه المدرب ساكريســتان الذي عاقبه 
مدريد - رويترز باإليقاف الدعائه المرض. 

نفى رافائيل نادال أمس شــائعات تعاطيه 
مــادة محظــورة لتســريع تعافيــه مــن 
مدريد - إفي اإلصابات. 

قطع توتو فولف مدير ســباقات مرســيدس 
حصته في فريق وليامز المنافس في فورموال 
لندن - رويترز 1 لينهي عالقته بالفريق. 

بيعــت لوحة لالعب كرة القدم الســابق 
ديفيد بيكهام رســمها الفنــان البريطاني 
دامين هيرســت في المزاد أول من أمس 
مقابل 75 ألف جنيه اســترليني (96 ألفاً 
و750 يــورو)، وأقام معــرض (فيليبس) 
مزاداً شمل خمسين صورة لالعب السابق 

تحت عنــوان «ديفيد بيكهــام: الرجل»، 
لمؤسســة  إيراداتــه  تخصيــص  وســيتم 
(بوزيتيف فيو) و(يونيســيف)، ويتضمن 
ليبوفيتز  التقطت بعدسات  المزاد صورة 
لالعــب الســابق، وتحمل اســم «ديفيد 
لندن - إفي بيكهام، طليطلة». 

تألــق كوبــي براينــت وليبــرون جيمس 
وهمــا من أبرز النجوم فــي تاريخ دوري 
كرة الســلة األميركي للمحترفين في آخر 
مواجهــة بينهمــا بالمســابقة، وذلــك في 
المباراة التي جمعــت بين لوس أنجليس 
ليكرز وكليفالنــد كافاليرز أول من أمس، 

وســجل ليبرون جيمــس 24 نقطة ليقود 
كليفالند كافاليــرز إلى الفوز على مضيفه 
ليكــرز 120 - 108، كمــا ســجل براينت، 
الــذي يعتــزم االعتــزال بنهاية الموســم 
الحالــي، 26 نقطة رغم معاناته من إصابة 
لوس أنجليس - د ب أ في الكتف األيمن. 

■ ظهر الفرنسي جينزيندينار محلقاً في الفضاء خالل تدريباته استعداداً لسباق النرويج للتزلج على الجليد  |  أ ب

■ داني فالنسيا العب أوكالهوما للبيسبول يتابع بدهشة راية تحديد المسار بعد تعرضها للكسر.  |  أ ف ب
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