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حافظ فرســان األهلي على صدارتهم لدوري الخليج العربي لكرة 
القــدم بالفــوز على دبا الفجيــرة 2/ 0 في الجولــة 20 ، ووصل 
األهلي للنقطة 50، رافعاً شــعار «ممنوع االقتراب من الصدارة»، 

التي ينافسه عليها العين ( 46 نقطة) ويواجه الجزيرة غداً.
وتعــادل الوصل واإلمارات باســتاد زعبيــل، 1 - 1، تقدم للصقور 
رودريغو «ق56»، وتعادل لإلمبراطور ليما «ق73»، وطرد الحكم 
حسن امين ( الوصل) باإلنذار الثاني، رفع الوصل رصيده إلى 34 

نقطة مقابل 21 لإلمارات.

ســادت المباراة أجــواء احتفالية بمناســبة وداع اســتاد زعبيل، 
ورفعت الجماهير صورة ســمو الشــيخ أحمد بن راشد آل مكتوم 
رئيس نــادي الوصل، وبعض العبــارات االحتفالية منها:«وداعاً يا 
ملعب األمجاد ســنروي قصتك لألحفاد»، وحرص الشيخ زايد بن 

مكتوم بن راشد آل مكتوم على حضور المباراة.
وتخطى الشارقة عقبة الفجيرة وتغلب عليه 3 - 1،ووصل للنقطة 
24 ، ســجل للشــارقة عبد الله أحمد بالدقيقة 43،وفاندرلي في 
الدقيقتيــن 80 و 92 ،وللفجيرة حســن معتوق بالدقيقة 62.وفاز 

الوحــدة علــى الشــعب 4  - 1 ، ويلتقــي اليوم 
04>الشباب مع النصر، وبني ياس مع الظفرة.
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 لم يستبعد تحقيق صادر أمس، حول مزاعم شراء ألمانيا أصواتاً من 
لجنة فيفا التنفيذية للحصول على شــرف استضافة مونديال 2006، 
دفع رشــى للحصول على البطولة األهم عالمياً في كرة القدم، وقال 
محامــون من «فريشــفيلدز» التي أوكلهــا االتحــاد األلماني للعبة 
التحقيــق فــي المزاعم في بيان: «ال أدلة لدينا حول شــراء أصوات، 
لكننا ال يمكننا اســتبعاد ذلك». وبرغم نجــاح البطولة التي امتدت 
أربعة أسابيع في صيف ألماني ساخن، واجه االتحاد األلماني للعبة 
عاصفة صاخبة بعد نشر مجلة «شبيغل» المحلية في أكتوبر الماضي 
تقريرا عن شــراء أصوات الستضافة النهائيات. وادعت «شبيغل» ان 
االتحاد األلماني اقترض 3ر10 ماليين فرنك سويسري عام 2002 من 
المليارديــر الراحــل روبير لوي دريفوس، الرئيس التنفيذي الســابق 
لعمالق التجهيزات األلماني اديداس، كي يشــتري أربعة أصوات من 

اللجنة التنفيذية لالتحاد الدولي المؤلفة آنذاك من 24 شخصا.

ذكــر االتحــاد البرتغالي لكرة القدم أمس ان منتخبه ســيخوض 3 
مباريــات دولية ودية في إطار اســتعداداته للمشــاركة في كأس 
اوروبا 2016 التي تســتضيفها فرنســا من 10 يونيو الى 10 يوليو 

المقبلين.
وأوضح االتحاد أن المنتخب البرتغالي سيستقبل نظيره النرويجي 
في 29 مايو قبل مواجهة انجلترا في 2 يونيو على ملعب ويمبلي، 

واخيرا يستضيف استونيا في 8 منه.
ومــن المقرر أن يواجــه رجال المدرب فرناندو ســانتوس بلغاريا 
فــي 25 الجاري في مدينة لييريا ثم يلعبوا مع بلجيكا على ارضها 

بعد 4 ايام.
واوقعــت القرعــة البرتغال فــي المجموعة السادســة الى جانب 
ايســلندا والنمسا والمجر، وتبدأ مشاركتها ضد االيسلنديين في 14 

يونيو في مدينة سانت اتيان.

 اعلن مدرب ليفربول االنجليزي لكرة القدم االلماني يورغن كلوب 
أمس أن العب الوســط المدافع البرازيلي لوكاس ليفا سيغيب من 

5 الى 6 أسابيع بسبب إصابة في فخذه.
وتعــرض لوكاس لإلصابــة خالل تنفيــذ ركلة ترجيح فــي المباراة 
النهائيــة لكأس رابطة األنديــة االنجليزية التي خســرها ليفربول 
بركالت الترجيح امام مانشستر سيتي (3-1) بعد تعادلهما 1-1 في 
الوقتيــن األصلي واإلضافي. وقال كلوب «هــذا امر محزن ومقلق 
ألني لم اســمع قبال عن إصابة مماثلة خــالل تنفيذ ركلة جزاء وال 
اعرف بالضبط منذ متى يشكو، لكنه سيغيب من 5 الى 6 اسابيع».

وانضــم لوكاس (29 عاما) الى ليفربول في 2007، وخاض معه 30 
مباراة هذا الموسم في مختلف المسابقات.

 أعلــن االتحــاد األوروبــي لكرة القدم أمــس خالل اجتمــاع لجنته 
التنفيذية عن اســتخدام تكنولوجيا خط المرمى في نهائي مســابقة 
دوري أبطال أوروبا، الذي يحتضنه ملعب «ســان ســيرو» في ميالنو 
فــي 28 مايــو المقبل، وستســتخدم هــذه التكنولوجيا فــي نهائي 
مسابقة الدوري األوروبي «يوروبا ليغ» المقرر في 18 مايو في بازل 
السويسرية. وسبق لالتحاد األوروبي أن قرر في يناير الماضي اعتماد 
تكنولوجيا خط المرمى في كأس أوروبا 2016 التي تستضيفها فرنسا 
من 10 يونيو إلى 10 يوليو. وســيتم اعتماد هــذه التكنولوجيا أيضاً 
في مسابقتي أبطال أوروبا و«يوروبا ليغ» اعتباراً من الموسم المقبل 
2017-2016. وتســمح هــذه التكنولوجيا ، بتحديد مــا إذا تجاوزت 

الكرة خط المرمى من أجل احتساب الهدف وإبعاد الشكوك.

قالــت اتحادات كرة القدم بالدنمارك وفنلندا والنرويج والســويد 
أمس، إنها تبحث التقدم بعرض ضخم الستضافة بطولة أمم أوروبا 
عام 2024 أو 2028، وقال جيســبر مولر رئيس االتحاد الدنماركي 
لكرة القدم: االتحادات االسكندنافية تشترك في العديد من القيم.

وأضــاف: نتشــارك في الشــغف بكرة القدم ونشــترك فــي أمنية 
استضافة البطوالت األوروبية. وظهرت الفكرة عندما التقى رؤساء 
االتحادات االسكندنافية في زيوريخ. وأشار نظير مولر، السويسري 
كارل - ايريــك نيلســون إلــى أن المحادثات ما تــزال في مراحلها 
األولى. وقال: «المناقشات الحالية بدون أي شروط مسبقة ولكنها 

تتماشى مع هدفنا على المدى الطويل». 
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بحضور ومتابعة ســمو الشــيخ سلطان بن 
زايد آل نهيان ممثل صاحب الســمو رئيس 
الدولة رئيس نادي تــراث اإلمارات، جرت 
أمس في صالة ســمو الشــيخ ســلطان بن 
زايــد آل نهيان الكبرى للفروســية بمدينة 
الختم، فعاليات ومنافسات اليوم الثاني من 
بطولة سموه الخامسة للقفز على الحواجز، 
والتي ينظمها نادي تراث اإلمارات بالتعاون 
والتنســيق مع اتحاد اإلمارات للفروســية، 
وتختتم مساء اليوم، شارك في أشواط اليوم 
الثاني ما يزيد على 100 فارس وفارسة من 

اإلمارات والدول العربية واألجنبية. 
حضــر فعاليات ومنافســات اليوم الثاني 
للبطولــة: عبد الله فاضــل المحيربي رئيس 
اللجنــة العليا المنظمــة للمهرجان، وأحمد 
عــادل عبــد الــرازق، رئيس جمعيــة مربي 
الخيــول العربية المصرية، مستشــار ســمو 
الشــيخ ســلطان بن زايد آل نهيان لشــؤون 
الخيــول العربية، وعدد من أعضاء الســلك 
الدولة، إضافة  المعتمدين لدى  الدبلوماسي 
إلــى ضيــوف المهرجــان من الشــخصيات 
الخليجيــة والعربية والدولية، وجمهور كبير 
من المواطنين والمقيمين والسياح األجانب. 

وقام ســمو الشــيخ ســلطان بن زايد آل 
نهيــان، بتتويج الفائزين بفئــات البطولة، 
التي اســتهلت بشــوط مســتوى األطفال 
والمبتدئين والخيــول الصغيرة من 4 إلى 
5 ســنوات، ومنافســة مــن جولتيــن ضد 
الزمــن، حيث انتزع صدارة الجولة األولى 
الفــارس اإلماراتــي عيســى العويس من 
إســطبالت الصافنات، علــى صهوة الجواد 
«جود أوف أونر»، وحلت ثانية الفارســة 
دومينيك بشــارة، من إسطبالت اإلمارات 
للفروسية، على صهوة الجواد «كاندو تو»، 
ونــال المركز الثالث الفــارس عمر الحاج 
الشــارقة للفروسية  من إســطبالت نادي 
الفرس «إســتيال  والســباق، على صهــوة 
514».  كما تّوج ســموه الفائزين بشــوط 
المبتدئين، حيث تم تقسيم الجائزة األولى، 

على 6 فرســان وفارسات سجلوا تقاربا في 
الســرعة والوقت محققين فوزا متعادال في 
المركز األول وهم: أحمد شافي الشامسي، 
عبد الله المرزوقي، شين أنايس، لورا جين، 

عبد الله الجنيني، خليفة الخليلي. 

كمــا توج ســموه الفائزين بشــوط الخيول 
الصغيــرة من أعمار 4 – 5 ســنوات، حيث 
خطــف المركــز األول الفــارس اإلماراتي 
حمد الكربي من إســطبالت نادي الشارقة 
الجواد  للفروسية والســباقات، على صهوة 
«شيخ الشباب»، وحل ثانيا الفارس ماجويل 
برافــو، علــى صهــوة الجــواد «زد ســفن 
آســكوت»، وثالثا الفارسة جين راندوكس، 
على صهوة الجواد «فابينو»، وحقق المركز 
الرابــع الفــارس اإلماراتــي ســالم أحمــد 
الســويدي على صهــوة الفــرس «الفياتا»، 

وحصل على المركز الخامس الفارس أسامة 
أكــرم مــن اســطبالت العين، علــى صهوة 

الجواد «فورس جان». 
وقام ســموه بتتويــج الفائزين بشــوط 
الناشــئين، ونال المركز األول الفارس رامي 
غريــب، مــن إســطبالت 971، على صهوة 
الجــواد «واتــرو 3»، وحصل علــى المركز 
الثاني الفــارس أحمد عبد الله الكاظم، من 
إسطبالت نادي الشارقة للفروسية والسباق، 
علــى صهــوة الفــرس «كارال»، فيمــا حل 
ثالثــا الفارس عدنان أحمد، من إســطبالت 

الباهية، على صهوة الفرس «ديليسا». 
وعقب تتويجه للفائزين في أشواط اليوم 
الثاني، أشــاد ســمو راعي المهرجان بأداء 
الفرسان وجماليات وفعالية أدائهم، وحسن 
بشــروط ومواصفــات وقوانين  التزامهــم 
اللعبــة تحت مظلة شــعار بوذيب (أخالق 
الفرسان أوًال) والذي تحقق خالل المناسبة 
بصورة مشرفة وجماليات واحترافية الفتة، 
تعكــس ريــادة ومكانة فروســية اإلمارات 

محلياً وعربياً ودولياً. 

مــن جانبها، عبرت اللجنــة العليا المنظمة 
للمهرجــان عــن تقديرها للحضــور القوي 
لفارســات اإلمارات، والذي زادت نســبته 
علــى %40 مــن إجمالي المشــاركين في 
منافســات اليــوم الثاني للبطولــة، وعزت 
اللجنــة ذلك إلى توجيهــات ودعم ورعاية 
ســمو راعي المهرجان للرياضة النســائية، 
التــي تحتل مســاحة ممتازة مــن خريطة 
بطوالت وســباقات «بوذيــب»، مثنية على 
هذا الحضــور المتميز للفارســات، اللواتي 
البطولــة  إنجــاح  علــى  أكــدن حرصهــن 
والمهرجــان.  يذكــر أن مهرجان ســلطان 
بن زايد الدولي العاشــر للفروســية يشهد 
تغطيــة إعالمية متميزة، حيث يســتقطب 
الحدث ومنافساته نحو سبع قنوات فضائية 
محليــة وخليجية وعربية تبث النشــاطات 
بشــكل مباشــر أو من خالل ساعات معينة 
وبرامــج خاصة، إضافة الــى مركز إخباري 
يوفــر للصحــف ووكاالت األنبــاء األخبار 

والمعلومات والنتائج بمهنية وحرفية.

02
شهدت النســخة العاشرة من بطولة فزاع 
للغوص الحر (الحياري) التي انطلقت أول 
مــن أمــس، منافســة عالية بيــن األبطال 
المشــاركين من اإلمــارات ودول مجلس 
التعــاون الخليجي ودول أخــرى. ويتوقع 
القائمون علــى هذه البطولة التي ينظمها 
ويشــرف عليها مركز حمــدان بن محمد 
إلحيــاء التــراث فــي مجمع حمــدان بن 
محمد الرياضي بدبي، أن تكشف عن أداء 
راٍق، خاصة في ظل المســتوى االحترافي 
العالي الذي أظهره المتنافســون في كافة 

الفئات.
وفــي الوقــت الــذي تمكــن فيه ناشــئو 

اإلمارات من الســيطرة شــبه الكاملة في 
الجولــة التأهيلية، تمكــن العمانيون من 
التأهــل في المراكز األربعــة األولى على 
نظرائهــم الخليجييــن، إضافــة إلى مراكز 

متقدمة أخرى.
مــن جانبه، أكــد حمد الرحومــي رئيس 
اللجنــة المنظمــة لبطولة فــزاع للغوص 
الحــر «الحياري»، أن تصفيات اليوم األول 
للــدورة العاشــرة مــن البطولــة تميزت 
بمشــاركة محترفيــن جــدد، وكان هناك 
حضور الفــت من قبل أبطال دول مجلس 
التعاون، خاصة السعودية، األمر الذي رفع 
من وتيرة المنافسة في هذه السنة، وعلى 

ضــوء هذه المعطيات تكــون البطولة قد 
تجاوزت البعدين المحلي والخليجي لتصل 
إلى مستوى األحداث العالمية، ونأمل أن 
ينعكس ذلك باإليجاب من خالل تســجيل 

أرقام جديدة.
على جانب آخر، سمحت اللجنة المنظمة 
لجميع المتنافســين بإجراء اإلحماء لمدة 
10 دقائــق قبل البــدء بعملية الغوص في 
هــذه التصفيــات، التــي تأهــل منها 10 
غواصيــن مــن كل فئــة، في حين ســيتم 
رفــع المدة إلى 15 دقيقــة في النهائيات 
التــي ســتقام اليــوم، وهو موعــد ختام 
المنافســات، حيث ســيقام حفل التكريم 

مســاء اليوم ذاته. وفي نتائج المنافسات، 
حقق ناشــئو اإلمارات سيطرة شبه كاملة 
عندما اســتحوذوا على تســعة مراكز من 
بين المراكز العشــرة األولى، حيث تأهل 
عبداللــه البشــر في المركــز األول بزمن 
2:45.78 دقيقــة، تــاله ســيف الزرعوني 
بزمن 2:26.82 دقيقة، وفي المركز الثالث 
تأهــل خالــد المرزوقي بزمــن 2:25.27 
دبي - البيان الرياضي دقيقة. 

■ سلطان بن زايد يتوج الفائزين في المنافسات  |  البيان

 انطلقــت ســباقات جونيــور ترايثلــون، 
وأكواثلون التي خصصت لفئة الصغار من 
5 وإلــى 17 عاماً علــى كورنيش أبوظبي 
أمس، برعاية ســمو الشيخ نهيان بن زايد 
آل نهيان رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، 
وتمتــد للعــام الثاني علــى التوالي، على 
هامش بطولة أبوظبي العالمية للترايثلون 
والتــي تجرى اليوم علــى مرحلتين، تضم 
األولى مشــاركة واســعة مــن كافة فئات 
الثانية يتنافس فيها  المجتمع، والمرحلــة 
130 مــن نخبة األبطــال العالميين، منهم 
6 مصنفيــن ضمنــوا بطاقــة التأهــل إلى 

أولمبياد ريو دي جانيرو 2016.
الفائزيــن  وتــوج  الفعاليــات  حضــر 
بالميداليــات واألحزمة، طالل الهاشــمي 

مديــر إدارة الشــؤون الفنيــة بمجلــس 
أبوظبي الرياضي، وخالد القبيسي، رئيس 
قســم الرياضة المجتمعية. وخصص يوم 
أمــس لفئة األطفــال وتنافــس أكثر من 
350 مــن األطفــال والشــباب، وتهدف 
بالمتعة  المليئــة  الثالثية  الفعاليــة  هذه 
تشــجيع  إلى  الجماهيريــة  والمشــاركة 
األبناء والبنات على ممارسة هوايتهم في 
أجواء خالبة، كما تتيح للجميع المشاركة 

المجتمعية.

وقسم السباق إلى ثالث فئات: الترايثلون 
المصغر، ويمتد لمســافة 50 متر ســباحة 
و100 متر جري، لألعمار من 8-5 سنوات، 
وجونيــور أكواثلــون لمســافة 200 متــر 
ســباحة ومســافة 1.5 كم للجري لألعمار 

من 9 - 15 ســنة، وجونيور ترايثلون سوبر 
سبرنت، ويمتد لمســافة 375 متر سباحة 
و10 كــم دراجات هوائيــة و2 كم للجري 

لألعمار من -11 17 سنة.
علــى جانب آخر، قام الشــيخ ناصر بن 
حمد بن عيســى آل خليفــة رئيس اللجنة 
األولمبيــة البحرينيــة أمــس، بالتســجيل 
للمشــاركة اليــوم في ســباق الماكســي 
لبطولــة أبوظبي العالمية للترايثلون الذي 
يشمل 1500 متر سباحة، 80 كم دراجات، 
20 كم للجري. وكان في اســتقباله عارف 
حمــد العوانــي األميــن العــام لمجلــس 
أبوظبــي الرياضي، ومديــرو اإلدارات في 
المجلس، واطلــع على موقع الحدث، كما 
أبــدى إعجابــه الكبير بمســتوى التنظيم 
ومكانة البطولة في أجندة االتحاد الدولي 

للترايثلون.

مــن جانبــه، قال طــالل الهاشــمي: نحن 
ســعداء باســتضافة هذا الحدث العالمي 
للعــام الثاني علــى التوالــي، خصوصاً إن 
«الترايثلــون» مــن الرياضــات األولمبية 
ونطمــح إلــى اكتســاب شــبابنا الخبــرة 
واالحتكاك مع نجوم العالم من أجل خلق 
جيــل أولمبي واعد، كما أنها بمثابة فرصة 
عظيمة لتالقــي جميع فئات المجتمع من 
األطفال والشباب في أجواء خالبة وتنظيم 

متقن.
وأضاف: تضافرت جهود مجلس أبوظبي 
مع االتحــاد الدولي لســباقات الترايثلون 
في ســبيل عقــد فعاليــات الســباق في 
أبوظبي، ويعد هــذا الحدث بمثابة نقطة 
انطــالق مثالية لدمج األطفال باألنشــطة 
الرياضيــة ومنح المواهــب الصاعدة من 

الصغار الفرصة الكتشــاف كافة ما لديهم 
من إمكانات.

وأوضــح أن جولة اليــوم المؤهلة إلى 
ريو دي جانيرو 2016، تشمل فئات الكبار 
وتبــدأ في 6 صباحاً وحتى 3 ظهراً، وتتيح 
للشــباب والفتيات فرصة المشــاركة في 
تجمــع اجتماعــي يهدف إلــى دمج هذه 
الفئات اليافعة إلى المشاركة المجتمعية، 
من خالل رياضــة تتيح لهم فرصة التعبير 
عــن إمكانياتهــم فــي ثالثة أنــواع هي: 
الســباحة والجري وســباق الدراجات، أما 
القسم الثاني من السباق وهو يشمل 130 
رياضيــاً، منهم 6 العبين مصنفين عالميين 
ســيقدمون كل ما لديهم مــن إبداع على 
كورنيــش أبوظبي، كمــا أن هذه المحطة 
المهمــة والتــي تســتضيفها أبوظبي هي 

إعداد ألولمبياد ريو 2016. 

■ ناصر بن حمد آل خليفة يشارك في سباق اليوم  |  البيان ■ من منافسات الصغار في البطولة 

■ البطولة شهدت ندية وإثارة 

فعاليات  اليــوم  تختتــم 
اليــوم  ومنافســات 
الثالــث واألخير للبطولة 
بأشواط: مستوى األطفال 
والخيــول  المبتدئيــن 
الصغيــرة مــن 4 إلــى 5 
ســنوات، وشوط مستوى 
الخيول العربية، ومنافسة 
مــن جولــة واحــدة مع 

جولة تمايز (دولية).
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تواصلــت ردود األفعــال حول األزمة 
المثارة حاليــاً والخاصة بمدى قانونية 
تشكيل لجنة االنتخابات باتحاد الكرة، 
وأكد المستشار القانوني سالم حديد، 
العب نادي الشــارقة ونجــم منتخبنا 
قانونــي  رد  فــي  الســابق،  الوطنــي 
جديــد، أن األزمــة الحالية تحتاج إلى 
حــل عاجل حتــى نتالفــى آثارها في 
التي  والمشكالت  القريب  المســتقبل 
قد تصــادف مجلس إدارة اتحاد الكرة 
الجديــد عقــب إجــراء االنتخابــات، 
موضحــاً أن الحل يكمن فــي الدعوة 
إلــى عقــد جمعيــة عموميــة طارئة 
لتصحيح المسار، وإعادة تشكيل لجنة 
االنتخابات مجدداً وطرح اسم منصور 
لوتاه رئيســاً للجنة، دون الحاجة إلى 
تعديل المادة السادسة من الئحة لجنة 
االنتخابات، ألنها واضحة وصحيحة وال 
تحتاج إلى تعديــل، موضحا أن الخطأ 
تمثل في إجراءات تشكيل اللجنة التي 
تمت بصورة غير صحيحة، وبالتالي ما 
تم اتخاذه من قــرارات يعتبر باطال«، 
وبذلــك نضمن الخروج من المشــكلة 
المثارة حالياً باعتماد التشكيل الجديد 

للجنة» على حد قوله.

وأضــاف: مع احترامي للجنة القانونية 
باتحــاد الكرة، فإننــي أرى أن القضية 
واضحة وبسيطة وما كانت تحتاج عقد 
اجتماع 3 ســاعات ومن ثــم الخروج 
بفتــوى مفادها صحــة وقانونية لجنة 
الجمعيــة  أن  معتبــرة  االنتخابــات، 
العمومية هي صاحبة الحق في تعيين 
اللجنة واختيار األعضاء لإلشراف على 

العملية االنتخابية.
 وأشار المستشــار سالم حديد إلى 
أن االستشــهاد بالجمعيــة العموميــة 
غير ســليم ألنــه كان مــن المفروض 
من البداية أن يتم اســتعراض أســماء 
ورئيــس  االنتخابــات  لجنــة  أعضــاء 
اللجنة، وإذا ما وجدوا شــخصاً مخالفاً 
يقومون بإســقاطه من تشكيل اللجنة 

بمنتهى البســاطة، ألنه غير مســتوٍف 
للشروط ويتم اســتبعاده بصورة آلية 
أما الســكوت والرجــوع إلى تصويت 
الجمعيــة العموميــة فهــذا ليس برد، 
فالمصيبــة الكبرى أن تضــع الجمعية 
العموميــة قوانين ثم تقوم بمخالفتها، 
لذا فإن وجود األخ منصور لوتاه على 

رأس لجنة االنتخابات غير قانوني.

وتابع: المشكلة ليســت في المادة 6 
من الالئحــة الخاصة بلجنة االنتخابات 
والمتعلقة بمدة عمل لجنة االنتخابات 
في الفقــرة «5»، والتي نصت على ما 
يلي: «ال يجوز ألعضاء لجنة االنتخابات 
االســتمرار في عضوية اللجنة دورتين 
المشــكلة  لكن  متتاليتين»  انتخابيتين 
في اإلجــراءات ولجــان االتحاد، ألنه 
كان من المفترض من هذه اللجان أن 

تبحث األســماء وأن تكشف الشخص 
غير المســتوفي للشروط منها وتطبق 
الالئحة على األســماء المقدمة، فنحن 
واللجنــة  واللوائــح،  القانــون  لدينــا 
القانونيــة باالتحاد هي الجهة المنوط 
بها تطبيق تلك اللوائح فإذا ما وجدت 
الشخص غير المستوفي للشروط تقوم 
باستبعاده مباشــرة، ألن المادة تقول 
كذا وكذا، لكــن أن تذكر(أن الجمعية 
العموميــة قالــت بكذا)، فــإن األمور 
ال تســتقيم، وما فائدة وجــود اللجنة 
القانونية إذا كانت الجمعية العمومية 

تقر أمراً مخالفة للوائح؟.
واســتطرد قائًال: الجمعية العمومية 
ليست صاحبة السلطة المطلقة، وهذا 
الكالم غير سليم، وكيف تقوم بمخالفة 
القوانيــن فهــذا األمــر غيــر منطقي، 
والمفــروض أن اللجنــة القانونية هي 

من تراقب وتطبق القانون.

■  الجدل مستمر حول لجنة انتخابات اتحاد الكرة    |   البيان 

 أكــد ســالم حديد أنه في 
كل موســم توجــد أخطاء 
إجرائيــة وقانونيــة كثيرة 
ســواء في عملية التسجيل 
أو مخالفــة اللوائح،وهــي 
أخطــاء كثيرة في الســنة 
معنــاه  وهــذا  الواحــدة 
غيــاب الرقابــة القانونية، 
ولــو كانت هنــاك متابعة 
لمــا  واللوائــح  للقوانيــن 

كانت هناك مشكلة.

يتعــرض نــادي الجزيرة لغيابــات مؤثرة 
قبــل موقعة الديربي مــع العين غداً، في 
الجولــة 20 لدوري الخليــج العربي لكرة 
القدم، وأكد محمد عبد الرحمن الخضيري 
المتحدث الرســمي لنادي الجزيرة غياب 
6 العبين بداعي اإليقاف واإلصابة، وتضم 
القائمة الكوري بارك لحصوله على بطاقة 
حمراء أمام بني ياس في الجولة الماضية، 
والعبي الوســط يعقوب الحوسني وسالم 
راشــد لإلنذارات الثالثة، واإلسباني الفيتا 
لإلصابة، إضافة إلى عبد الله موسى وخالد 
ســبيل . ويؤدي الفريق تدريبه األساســي 
اليــوم، ويضع الهولندي تين كات الكمدير 
الفني للفريق، التشــكيلة والتصور النهائي 
لمواجهــة العين، وكان الالعبــون واصلوا 
التدريبــات من دون راحة عقــب مباراة 
تركتور ســازي اإليراني، وكانت تدريبات 
خفيفة استشــفائية لالعبين الذين شاركوا 

في المباراة.

وشدد حسين سهيل مدير فريق الجزيرة 
علــى أهمية مباراة العيــن ثاني ترتيب 
الــدوري، بـــ«46 نقطة وبفــارق نقطة 
واحــدة عــن األهلــي المتصــدر وقال: 
نلعب من دون ضغوط وبأعصاب هادئة 
وليــس لدينا ما نخســره، ونعتمد على 
قــدرات العبينــا الشــباب والخبرة في 
صنــع الفارق، و«فخــر أبوظبي» يطمح 
إلــى النقــاط الثالث من أجل تحســين 

مركزه.
ونفى ســهيل تأثر الالعبين باإلرهاق 
نتيجــة ضغــط المباريــات ســواء فــي 
الــدوري أو كأس صاحب الســمو رئيس 
الدولة، ودوري أبطال آســيا، مؤكداً أن 
العبي الجزيــرة تعودوا علــى البرمجة 

المضغوطة من المواسم السابقة. ■ العيون تترقب مباراة الجزيرة والعين   |   البيان 

أكد مدير فريــق الجزيرة أن 
الملف  طــوى صفحة  الفريق 
مــن  والخســارة  اآلســيوي، 
تركتور ســازي ذهابــاً، وإياًباً، 
والتركيز ينصــب على ديربي 
الفريقين  العين، ومواجهــات 
والحماســة  بالنديــة  تتســم 

والزخم الجماهيري.

انطلقــت عصر أمــس بمقر اتحــاد الكرة 
بالخوانيج، منافســات دوري األكاديميات 
الخاصة ألول مرة، بمشــاركة 19 أكاديمية 
معتمــدة من االتحاد، تضم 63 فريقا، منها 
19 فريقــاً ضمــن الفئــة العمرية تحت 8 
سنوات، و21 فريقاً تحت 10 سنوات، و23 
فريقاً تحت 12 ســنة، وتم تقســيم الفرق 
علــى 4 مجموعات تلعــب يومين من كل 

أسبوع ولمدة 6 أسابيع.
وحضــر حفــل إطــالق الــدوري يوســف 
الســركال رئيس اتحاد الكــرة، يرافقه عبيد 
سالم الشامسي نائب رئيس االتحاد رئيس 
اللجنة الفنيــة والتطوير، إلى جانب مدير 

اإلدارة الفنيــة الدكتــور بلحســن مالوش 
وممثلي األكاديميات.

وأكد الســركال أنهــم ماضون فــي تنفيذ 
أهداف اتحاد الكرة المتمثلة في االهتمام 
واالرتقاء  والناشــئة،  الصاعــدة  باألجيــال 
بمواهبها وتوفير البيئة المناســبة لها حتى 
تنشــأ فــي بيئة ســليمة ومعافــاة، وقال: 
دوري األكاديميــات يعــد ترجمــة فعلية 
لتلك األهــداف، ويأتي في إطــار اهتمام 
االتحــاد بالفئــات العمريــة الصغيرة، من 
أجل تطوير كرة القدم في الدولة، بالتعاون 
مــع األكاديميات الخاصــة، حيث أصدرت 
ألول مــرة الئحة لتنظيــم ترخيصها لتعمل 

تحت إشــراف االتحاد، وتم برمجة زيارات 
تفقدية لضمان تدريــب األطفال في بيئة 
آمنة ومناســبة وعلى أســس علمية وفنية 
ســليمة تضمن االرتقاء بالمســتوى الفني 
دبي - البيان الرياضي لكرة اإلمارات.  

فاز منتخبنا األول لكرة قدم السيدات على 
نظيــره المالديفي 2 - 1، في اللقاء الودي 
بين المنتخبين أول من أمس، على ملعب 
ذياب عوانة بدبي، وأحرزت هدفي منتخبنا 
شهد جاسم، وأحرزت أميتا هدف منتخب 
مالديفيــا. ويواجه األبيض غــداً المنتخب 

نفسه في تجربة ثانية.
وحرص عبيد الشامسي نائب رئيس االتحاد 
رئيس لجنة المنتخبات، وأمل بوشالخ عضو 
مجلس إدارة اتحاد الكرة، وندى الهاشــمي 
عضــو لجنة كرة القــدم للســيدات، على 
متابعة المباراة.  دبي - البيان الرياضي



04
شــهدت  مبــاراة  دبا الفجيــرة واألهلي 
اعتراضــات متواصلة من قبــل دكة بدالء  
دبــا وقــام حكــم المبــاراة ســلطان عبد 
الــرزاق، والحكــم الرابــع بتوجيه  طارق 
الســيد مســاعد المدير الفني للفريق ثيو 
بوكير، أكثر من مرة، كما قام حكم الساحة 
بمنح جمعة العبدولي إداري دبا الفحيرة 
إنذاراً نهائياً، نظراً لحالة االحتجاج الكبيرة 
من قبله على خشونة بعض العبي األهلي، 
الذي غفل حكم اللقاء عن عدم احتســابها 
من وجهة نظره الشــخصية، حيث أشار له 
الحكــم إلى أنــه أقرب للحالــة، وهو من 

يقوم باتخاذ القرار المناسب.
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 عزز فرســان األهلــي صدارتهــم لدوري 
الخليــج العربي بالوصــول إلى النقطة ٥٠، 
بعــد أن تمكنوا من تحقيق فوز صعب جاء 
في الشوط الثاني على دبا الفجيرة في عقر 
داره بنتيجــة ٢-٠ وذلك ضمــن الجولة الـ 
٢٠، تقدم األهلي بهدفه األول في الدقيقة 
٤٦ عبــر الالعب البرازيلي ســياو، قبل أن 
يضيف الكوري كــون كوينغ الهدف الثاني 
في الدقيقة ٧٥، ليصل األهلي برصيده إلى 
النقطــة ٥٠ ويظل دبــا الفجيرة برصيد ٢٢ 
نقطة، ليبقى الفريق الســماوي في منطقة 

خطر الهبوط لدوري الهواة من جديد.
يأتــي التهديد األول لدبــا الفجيرة من 
الكــرة التــي وصلــت فــي عمــق الدفاع 
األهالوي للمحترف االيفــواري كابي لكنه 
فشل في التعامل معها بإتقان لتجد حارس 
األهلــي ماجد ناصر بالمرصــاد ق ٤، عاب 
البطء الشــديد العبي األهلي في أول ربع 
ســاعة، وظهر العبو الفجيرة أكثر انسجاماً 
بفضــل تحركات طــارق الخديــم وبكاري 
كونــي، وقام دفاع النواخــذة بفرض رقابة 
صارمــة على مهاجمــي األهلــي خصوصاً 
موسى سو وأحمد خليل اللذين حاوال كثيراً 
التهرب من الرقابة المفروضة عليهما دون 
جــدوى، وقبيل نهاية هذا الشــوط بخمس 
دقائــق، كاد خليــل أن يفتتــح التســجيل 
من الكــرة الثابتة التي ارتطمت بالشــباك 
الخارجية لمرمى دبــا الفجيرة، ويرد عليه 
طــارق الخديم بكــرة مباغتــة لكن ماجد 
ناصر واصل التألق وحول الكرة إلى ركنية 

بصعوبة ق ٤٢.
فــي الدقيقة األخيرة من عمر الشــوط 
األول، رفــض حامــل الرايــة الثانــي علي 
الشــحي احتســاب هدف لألهلي ســجله 
البرازيلي سياو الذي كان في موقع التسلل 
عنــد وصول الكــرة إليه، لينتهي الشــوط 

بتعادل سلبي بين الفريقين. 

مع انطالقة شوط المدربين، أصر البرازيلي 

سياو على التسجيل وينجح في ذلك قبيل 
انقضــاء الدقيقة األولى من عمر الشــوط 
الثاني، مســتفيداً من تمريرة أحمد خليل 
المدافعين، ليخطف سياو  الرائعة وســط 
الكرة ويضعها في أقصــى الزاوية اليمنى 
لمرمى دبا الفجيرة مسجالً الهدف األول.

 واصــل كابــي مهاجــم دبــا الفجيرة، 
مسلسل إهدار الفرص خالل المباراة بعد 
أن وجد نفسه في مواجهة حارس األهلي 
ماجد ناصر الذي منعه من معانقة الشباك 
ق ٥٧، واستبســل حارس دبا حميد النجار 
في الدفاع عــن مرماه بعد منع البرازيلي 
ســياو والــذي كان في مواجهــة صريحة، 
ليتصــدى للكــرة بفدائيــة ، بعدها يحتج 
العبو األهلي على حكم المباراة مطالبين 
بركلة جــزاء بعد أن المســت الكرة أحد 

مدافعي دبا الفجيرة.
وقبيل نهاية المباراة بربع ســاعة خدع 
الكوري كونغ كوين الجميع بعد أن أطلق 
قذيفــة صاروخية بيســراه، فشــلت معها 
محــاوالت حارس دبا الفجيرة في إيقافها، 

ليحقق هدف االطمئنان لقلعة الفرسان. ■ موسى سو يقود هجمة أهالوية على مرمي دبا الفجيرة   |   تصوير - زيشان أحمد

حول الوحدة تأخره بهدف أمام الشــعب 
إلى فــوز بأربعة أهداف مقابل هدف في 
المباراة التي جرت مساء أمس على استاد 
آل نهيان ضمن مباريات الجولة الـ 20 من 
دوري الخليــج العربــي، ليحافظ الوحدة 
على المركــز الخامس في جدول الترتيب 
بعدما رفــع رصيده إلــى 32 نقطة، فيما 
تجمد رصيد الشــعب عنــد النقطة 6 بعد 
أن تلقى الخســارة السادسة عشرة له هذا 

الموسم.
تقدم الشــعب أوًال عن طريق عبد الله 
عيســى فــي الدقيقة 46، قبــل أن يعادل 
محمــد العكبــري النتيجــة 59، وأضــاف 
الالعب نفســه الهدف الثاني للوحدة 78، 
بينما سجل تيغالي الهدفين الثالث والرابع 

في الدقيقتين 84 و88.

جاء األداء باهتاً في شــوط المباراة األول، 

وفشــل كال الفريقيــن في بنــاء هجمات 
منظمة، وتشــكيل خطــورة حقيقية على 
المرمييــن، وبرغــم الســيطرة التامة من 
جانــب العبي الوحدة، واالســتحواذ على 

الكرة أغلب فترات الشوط إال أن أصحاب 
األرض فشــلوا فــي تهديــد مرمــى عبيد 
الطويلة حارس الشــعب. وعــاب الوحدة 
البــطء فــي التحضيــر، وكثــرت الكرات 

المقطوعــة خاصــة في الثلــث الهجومي، 
وعجــز الوحــدة عــن فــك شــفرة دفاع 
الكومانــدوز نتيجــة غيــاب التركيز، ولم 
تصــل كرات كثيرة إلــى مهاجمي الوحدة 

الثنائي سباستيان تيغالي وسلطان سيف.
واعتمد الشعب على رأس حربة وحيد 
هو عبد الله عيسى، في ظل خوض الفريق 
المبــاراة بالعب أجنبي واحد هو المدافع 
شــوكاتجون، وشــهدت الدقيقــة 25 كرة 
طويلة خلــف دفاع الوحــدة اضطر معها 
دينلسون إلى عرقلة عبد الله عيسى لينال 
مدافــع العنابي البطاقة الصفــراء األولى 

في المباراة.
نشــط الوحدة فــي الدقائــق الخمس 
األخيرة من الشــوط األول وحاول زيادة 
الفاعلية الهجومية، وشــن الوحدة الهجمة 
المنظمة الوحيدة فــي الدقيقة 41 عندما 
أرســل محمــد العكبــري كــرة عرضيــة 
داخــل المنطقــة علــى رأس تيغالي غير 
المراقــب وضعها األخير فــوق العارضة، 
بعدها بدقيقتين ســدد العكبري قوية من 
على حــدود منطقة الجــزاء ولكنها مرت 
بجوار القائم األيمن لحارس الشعب عبيد 

الطويلة.

فاجــأ عبــد الله عيســى مهاجم الشــعب 
أصحــاب األرض مع بداية الشــوط الثاني 

بهــدف مــن كــرة مرتــدة بعدمــا انفرد 
بالمرمى ووضعها بسهولة في شباك عادل 
الحوسني محرزاً الهدف األول للكوماندوز 
في الدقيقة 46. منح الهدف فريق الشعب 
الثقة وبادر بالهجوم وسط ارتباك في دفاع 
الوحدة، ونال أحمد راشــد اإلنذار لعرقلة 

بدر بالل على حدود منطقة الجزاء.
ارتفــع المســتوى الفني للمبــاراة في 
ظــل رغبة العبي الوحــدة في العودة في 
النتيجة، وبــدأ الوحدة في تنظيم صفوفه 
وكثف مــن ضغطه الهجومــي على دفاع 
الشعب، وبالفعل نجح محمد العكبري في 
إدراك التعادل للعنابي بعدما مرر تيغالي 
الكــرة للعكبري على حــدود المنطقة لم 
يتوان األخير في إيداعها الشباك على يسار 

الحارس عبيد الطويلة في الدقيقة 59.
وكثــف الوحدة من نشــاطه الهجومي 
وأضــاع العديد من الفرص التي ســنحت 
له إلى أن أســفر هذا الضغط عن الهدف 
الثاني الذي سجله محمد العكبري برأسية 
من الركنية التي نفذها إسماعيل مطر في 

الدقيقة 78.
وأضاف تيغالــي الهدف الثالث وهدف 
االطمئنان للوحدة برأسية من ضربة ركنية 
نفذها بالطريقة نفسها إسماعيل مطر في 
الدقيقة 84، قبل أن يحرز الالعب نفســه 
الهــدف الثاني له الرابع لفريقه من انفراد 

صريح في الدقيقة 88.

■ الوحدة عمق معاناة الشعب   |    تصوير - مجدي اسكندر

2657
بلغ عدد جمهور مباراة دبا 
الفجيــرة واألهلــي 2657 
متفرجاً، كانت الغالبية من 
األهلي،  فريــق  مشــجعي 
الذين حرصوا على مؤازرة 
زمــن  طــوال  الالعبيــن 
المبــاراة وهــو ما أســهم 
في حصد النقــاط الثالث، 
وعقــب اللقــاء تواصلــت 
احتفاالتهــم مــع العبيهم 
اســتاد  وخــارج  داخــل 

الفجيرة.
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أدار مبــاراة  دبــا واألهلــي طاقم تحكيم 
مكون من ســلطان عبد الــرزاق، وعاونه 
علــى الخطــوط كل من: حســن المهري 
ثانياً،  مساعداً أول، وعلي الشحي مساعداً 
وأحمد بن عوش حكماً رابعاً، وأشهر حكم 
اللقاء 5 بطاقات صفراء، كانت من نصيب 
كل مــن: محمد علــي، والحــارس حميد 
النجــار، وبوريــس كابي «دبــا الفجيرة»، 
إلــى بطاقتيــن صفراويــن لفريق  إضافة 
األهلــي كانتا مــن نصيــب الالعبين عبد 

العزيز هيكل، وماجد حسن.



05
لفت محمود قاســم العب فريق الشباب 
األول لكــرة القدم إلى أن فريقه األخضر 
ليــس لديــه العب ســوبر بعينه في ظل 
تفرده بصفة اللعب الجماعي الذي غالباً 
ما يميز الجوارح، ممتدحاً زمالءه، مبدياً 
ثقته بمقدرة الشــباب على عبور مباراة 
اليــوم أمام ضيفه النصــر في الجولة 20 
لــدوري الخليج العربــي والتقدم خطوة 
أخرى نحو مربع األربعة الكبار بعد الفوز 
الثميــن على العين فــي الجولة الماضية 
مــن البطولــة، مشــدداً علــى أن مباراة 
اليوم صعبة علــى الفريقين، خاصة وأن 
النصر قادم من فوز ثمين على ســباهان 

اإليرانــي في أبطال آســيا، منوهــاً إلى 
أن العميد يمتــاز باللعب ككتلة واحدة، 
داعياً زمــالءه إلى ضرورة اللعب بتركيز 
وتــوازن وتطبيــق خطة المــدرب كايو 
حرفياً، مشــيراً إلى أن الشباب يبقى من 
الفــرق الكبيرة بغض النظــر عن وضعه 
الحالــي في الئحة الترتيــب العام لفرق 
دبي - البيان الرياضي الدوري.  

أكد حسين عباس العب النصر أنه ال بديل 
لفريقه عــن الفوز عندما يلتقي الشــباب 
مســاء اليوم لحســاب الجولة 20 لدوري 
الخليج العربــي، وقال: مواجهتنا للجوارح 
ديربي تقليدي سيكون بال شك على درجة 
عالية من اإلثارة، وسندخل المباراة مثلما 
لعبنا أمام سباهان في دوري أبطال آسيا، 
وأعتقــد أنه في حال لعبنا بالريتم نفســه 
والــروح القتالية ســيكون النصــر حليفنا، 
والمهــم أن نحافظ علــى تركيزنا ونلعب 

بجدية ودون أخطاء.
وعبر حسين عباس عن سعادته بالمستوى 
الــذي قدمه أمــام ســباهان، موضحاً أنه 

نجــح فــي مهمتــه بفضل نصائــح مدربه 
الــذي منحه ثقتــه وحرية  يوفانوفيتــش 
اللعب، وقال: كنت أدرك جيداً أني بصدد 
الحصول على فرصة ذهبية في مســيرتي 
الرياضيــة وكان علّي اســتغاللها بالشــكل 
المطلــوب، وأنا ســعيد بالمســتوى الذي 

قدمته.
وأضــاف: «حاليــاً نفكر فقط فــي المركز 
الثالث، ومبــاراة ســباهان منحتنا الحافز 
لنلعب بالعقلية نفسها، وأعتقد أننا نحتاج 

إلى التركيز».

يســتقبل فريق الشباب األول لكرة القدم 
علــى ملعبه الخضراوي بدبــي في الثامنة 
والنصــف من مســاء اليوم نظيــره النصر 
ضمــن الجولة 20 لــدوري الخليج العربي 
فــي مبــاراة ينظر إليهــا الكثيــرون على 
أنها قمة الكبيريــن بغض النظر عن وضع 
الفريقيــن حالياً في الئحــة الترتيب العام 
لفرق البطولة، ال ســيما ما يتعلق بنتيجة 
مباراتيهمــا في الجولة 19 والتي شــهدت 
فوزاً مدويــاً للجوارح بهدفين لهدف على 
العين المتصدر قبل تلك المباراة، وتعادل 
مخيــب للعميد مــع ضيفه دبــا الفجيرة 

بهدف لمثله. 
وقبل قمة اليوم، يقف الشــباب سابعاً 
في الئحــة الترتيب العام لفــرق الدوري 
برصيد 26 نقطة، فيما يحتل النصر المركز 
الثالث بـــ 33 نقطة، خلــف العين الثاني 
برصيــد 46 نقطــة، واألهلــي المتصدر بـ 
47 نقطــة، وانتهى لقــاء الذهاب بتعادل 

الفريقين بهدف لمثله.

وفــي مبــاراة اليوم، يفتقــد الجوارح إلى 

خدمــات 4 مــن أبــرز نجوم تشــكيلتهم 
األساســية، وهم حســن إبراهيــم لإلنذار 
الثالــث في مباراة العين فــي الجولة 19 
للــدوري، ومانــع محمد ومحمــد عايض 
للطــرد في مبــاراة بني ياس فــي دور الـ 
16 لبطولة الكأس، وحارس المرمى ســالم 
عبدالله لإلصابة، فيما يخسر العميد جهود 
العبــه خليفة مبــارك للطرد فــي مباراة 
الوحــدة فــي الجولــة 18 للــدوري، مع 
توقعات بعودة التشيلي خيمنيز ومحمود 
خميس للتشكيلة الزرقاء بعد غيابهما عن 
لقاء ســباهان اإليراني فــي دوري أبطال 

آسيا. 

الكــروي،  للشــأن  المتابعــون  ويتوقــع 
أن تكــون مبــاراة اليوم امتــداداً لطبيعة 
مباريات الشــباب والنصر اللذين غالباً ما 
يمتعان المتابعيــن وجماهيرهما بفواصل 
مثيرة من المتعة والتشويق الكروي رغم 
أن كال الفريقيــن يبــدو بعيــداً عن دائرة 
المنافســة على درع الدوري لهذا الموسم 
خصوصاً بالنســبة للمضيف الشباب الذي 

فقد الفرصة نهائياً.

المتفــاوت  الحالــي  الوضــع  يقلــل  وال 
للفريقين في الئحــة الترتيب العام لفرق 
الــدوري، من إمكانية التوقع في أن يقدم 
القطبان الكبيــران وجبة كروية يتوقع أن 
تكــون كاملة الدســم، خاصــة وأن النصر 
الضيــف قادم إلى الملعب الخضراوي من 
فوز مســتحق على ضيفه سباهان اإليراني 

في دوري أبطال آسيا. ■ من لقاء الذهاب بين الفريقين  |  البيان

الغائبون : خليفة مبارك الغائبون حسن إبراهيم ومحمد عايض ومانع محمد وسامل عبدالله
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يوفانوفيتــش  إيفــان  الصربــي  شــدد 
مــدرب النـصر علــى أهميــة المباراة 
التي يخوضها فريقه اليوم أمام الشباب 
الخليج  لــدوري  لحســاب الجولــة 20 
العـربي من أجــل الحفاظ على مركزه 
فــي جــدول الترتيــب الذي ســيدافع 
عنــه بكل قوة، مشــيراً إلى أن مواجهة 
الفريقيــن دائماً تكون حافلــة باإلثارة 
وقال: المباراة ســتكون صعبة خصوصاً 
أننا عائــدون إلى الدوري بعد خوض 3 
مباريات خالل أســبوع واحد، ومع ذلك 
علينا أن نكون على أتم االســتعداد في 
الملعب واللعب بنفس المســتوى الذي 

ظهرنا به أمام سباهان

وأوضح يوفانوفيتش أنه حرص خالل 
اليوميــن الماضيين علــى تجهيز الفريق 
وفي الوقت نفســه منح الالعبين قسطاً 
مــن الراحــة بعد ضغــط المباريات في 

الفترة األخيرة.
بفريــق  الصربــي  المــدرب  وأشــاد 
الشــباب الــذي كان حقق الفـــوز على 
حســاب العيــن المتصــدر فــي الجولة 
الماضية، وقــال: يجب أن نكون حذرين 
ونظهــر بالمســتوى الــذي ظهرنــا في 

المباراة األخيرة أمام سباهان.
وأوضح يوفانوفيتش أن النصر سيبذل 
كل جهـــوده مــن أجــل الحفــاظ على 
المركز الثالث حتى يتسنى له المشاركة 
في النســخة المقبلة لدوري أبطال آسيا، 
وقال: ســنحاول الظهور بأعلى مســتوى 
لتحقيق الفوز وتعزيز موقفنا في جدول 
الترتيــب ألن هدفنا إنهاء الموســم في 
المركــز الثالث وعلى الصعيد اآلســيوي 
نتطلــع إلى التأهــل إلى الــدور الثاني، 
وأعتقد أن موســمنا سيكون جيداً للغاية 

في حال حققنا هذين الهدفين.

شــدد البرازيلــي كايو جونيــور مدرب 
فريق الشباب األول لكرة القدم على أن 
فريقه يلعب اليوم أمام ضيفه النصر في 
الجولــة 20 لدوري الخليــج العربي، في 
ظــل ظروف صعبة ومعقــدة جداً ناتجة 
عن غياب 4 نجوم، مع توقعات بالتحاق 
المدافع المخضرم عيسى محمد بكوكبة 
الغائبين، إلــى جانب عدم اتضاح صورة 
مشــاركة المدافع محمد مرزوق بشكل 
كبير، يضاف إلى ذلك التأثيرات السلبية 
للخروج المبكر من الكأس بعد الخسارة 

أمام بني ياس في دور الـ 16 للبطولة.
ولفــت كايو إلــى أن الشــباب حقق 
فــوزاً غاليــاً فــي الجولــة الماضية من 

الــدوري على مضيفه العيــن، متمنياً أن 
يحالف الحــظ فريقه في مبــاراة اليوم 
بعدمــا حــال دون فــوز الجــوارح في 
مباريــات عدة رغم أنهــم كانوا الطرف 
األفضل من منافســيهم، لكنهم خســروا 
ألن الحــظ وقــف ضدهــم، معترفاً بأن 
مشــكلة الشباب حالياً تكمن في الجانب 
الهداف الصريح  الهجومي واالفتقاد إلى 
وكيفية انتهاز الفرص المتاحة أمام مرمى 

المنافسين. 

واعتــرف كايــو أن الخــروج المبكر من 
الكأس أثر ســلباً على معنويات الشباب، 
معربــاً عن أمله فــي أن يكون التعويض 
عبــر التأهــل إلــى نهائــي كأس الخليج 
العربي على حساب األهلي، مشدداً على 
أن الشــباب يســتحق خوض نهائي تلك 
البطولة وفقاً لمســتوى األداء في مباراة 
نصف النهائي التي خسرها أمام األهلي، 

رافضاً التعليق كثيراً على القضية. 
  

7
فاز  الشباب في 7 مباريات 
فقــط، 3 علــى ملعبه و4 
في مالعب منافســيه في 
مبارياته الـ 19 التي لعبها 
فــي الــدوري  ، قبل قمة  
اليوم علــى ملعبه  بدبي 
أمــام نظيــره النصــر في 
البطولة،  مــن   20 الجولة 
في مقابل 5 حاالت تعادل 
وتسجيله  خســارات،  و7 
23 هدفــا ودخول مرماه 
22 هدفــا فــي 19 مباراة 

سابقة.

5
النصــر 5 مواجهات  خاض 
قيادة  تحت  الشــباب  ضد 
يوفانوفيتــش في  مدربــه 
في  الفوز  حقــق  الدوري، 
بينمــا  واحــدة   مناســبة 
خسر مباراتين وتعادل في 

مباراتين. 
النصر  يوفانوفيتــش  وقاد 
 9 فــي  الشــباب  أمــام 
مواجهات في المســابقات 
المحلية و“الخليجية“ حقق 
فيهــا 4 انتصارات مقابل 3 

للجوارح وتعادلين.



06
أشــار بــدر الحارثــي العب وســط فريق 
الظفــرة إلــى أن مباراة بني يــاس مهمة 
التركيز  الفريقيــن، وتتطلب  وصعبة على 
من البدايــة وحتى النهايــة، وقال: ندرك 
حجــم المســؤولية الملقاة علــى عاتقنا، 
ويجب أن نخدم أنفســنا وأال ننتظر هدايا 

اآلخرين في الجوالت السبع المقبلة. 
وأكد الحارثي أهميــة االلتزام بتوجيهات 
المــدرب للخروج بأفضــل نتيجة، وتمنى 
أن يكــون إضافة للفريق، مشــيراً إلى أن 
انسجامه مع الفريق يزداد بعد كل مباراة 
خاصة أنه يخرج من فريقه السابق الوحدة 

للمرة األولى.

تمنى األرجنتيني خواكين الريفي، مهاجم 
وهــداف بني يــاس، العودة إلى تســجيل 
األهــداف وهــز الشــباك بعــد غيابه عن 
التسجيل في المباراة األخيرة أمام الشباب 
فــي كأس صاحب الســمو رئيــس الدولة، 
مؤكــداً أن عــدم توفيقه ال يتعلق بســوء 
الحــظ فقط وإنمــا قد تكــون أخطاء من 
جانبــه، ولكنــه في الوقت نفســه يحاول 
مساعدة زمالئه في التسجيل، وقال: أطمح 
للتســجيل في كل المباريات ولكن الهدف 
األساســي هو فــوز الفريق.وأكــد الريفي 
صعوبــة مواجهة الظفرة، وقــال ال يجب 

االستهتار بأي منافس على اإلطالق.

 –

يخوض بني يــاس مواجهــة صعبة عندما 
يستضيف الظفرة في السادسة إال ثلثا من 
مســاء اليوم باستاد السماوي في الشامخة 
ضمــن مباريــات الجولــة 20 مــن دوري 
الخليــج العربي لكرة القــدم، يبحث بني 
ياس عــن رد الديــن لـ«فــارس الغربية» 
بعد خســارته مباراة الدور األول بهدفين 
نظيفين، ويحاول الوصول إلى مركز أفضل 
من الســادس الذي يحتله برصيد 26 نقطة 
في ظــل الفارق الضئيل فــي النقاط بينه 
وبين الوحــدة الخامــس، ويدخل الفريق 
المباراة بمعنويات عالية ومنتشيا بالتأهل 
إلى الــدور ربــع النهائي لــكأس صاحب 
الســمو رئيس الدولة بعد فوزه المستحق 
على الشباب بهدفين مقابل هدف، ويأمل 
المدير الفني لويس غارسيا استغالل هذه 

الروح كسالح للفريق في مواجهة الظفرة.
ويتعيــن على المــدرب إيجــاد حلول 
مناســبة في الخط الخلفــي نتيجة افتقاد 
المدافــع محمد جابــر والهولنــدي روي 
درينثــي والذي اعتمد عليه كظهير أيســر 
في الفترة األخيرة وأثبت جدارة في هذا 
المركــز، وقــد يلجأ إلى تغييــر في مراكز 
بعض الالعبين باالســتعانة بأحمد دادا في 
الجهة اليسرى، وســهيل النوبي في الجهة 
اليمنى، بينمــا يعول على القوة الهجومية 
التي يمتلكها بوجود الهداف الريفي ومعه 
اســحق بلفوضيل وبنــدر األحبابي وعامر 

عبد الرحمن.

في المقابــل يأمل الظفــرة تحقيق الفوز 
الثالــث له في الدوري علــى التوالي بعد 
االنتفاضة التي شــهدتها نتائج الفريق في 
المسابقة في آخر جولتين عندما فاز على 
الفجيرة واإلمارات بنفس النتيجة بهدفين 

مقابل هدف.
ويتطلــع الظفرة إلى االبتعاد عن دائرة 
الخطــر التــي مازالــت تحيط بــه ووضع 
الفريــق فــي منطقة األمــان، حيث يحتل 
المركــز الثانــي عشــر برصيــد 20 نقطة 
وبفارق نقطة واحدة عن الفجيرة صاحب 

المركز الثالث عشر.
ويعــول الجهاز الفني بقيادة الســوري 
محمد قويــض على رغبــة العبيه وتطور 
األداء في الفتــرة األخيرة على الرغم من 
الخســارة التي مني بها «فــارس الغربية» 
فــي بطولــة كأس صاحب الســمو رئيس 
الدولــة عندما خرج أمــام الجزيرة وعلى 

نفس ملعب المباراة في بني ياس. ■ بني ياس يسعى إلى تعويض خسارة الدور األول أمام الظفرة   |  البيان
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أكد السوري محمد قويض، المدير الفني 
لفريق الكرة بنــادي الظفرة، أنه يبحث 
عن نتيجة إيجابيــة اليوم أمام بني ياس   
حتى لــو كان التعــادل، وقــال: النقطة 
ســتكون نتيجــة جيــدة ،ولكننــا نلعب 
للفوز مــن أجل االقتراب مــن المنطقة 
الدافئــة واألمان وقال: نلعب بأســلوبنا 
المعتاد وهو الحذر الدفاعي الذي يقابله 
الهجمــات المرتــدة الســريعة، وأوراق 

الفريقين مكشوفة.
وأضاف: أكدت خالل األيام الماضية على 
أهمية المبــاراة لنا، وأنهــا تقربنا كثيراً 

مــن منطقة األمان فــي حالة الفوز وإما 
تتركنا على الحال نفسه نصارع الهبوط، 
ونعتمــد  اليــوم علــى إرادة الالعبيــن 

وعزيمتهم.
وتابع: الحالــة الفنية للفريق جيدة جداً 
وراض عن مردود الالعبين خالل مباراة 
الجزيــرة األخيــرة ضمــن كأس صاحب 
الســمو رئيــس الدولة رغم الخســارة، 
وعملنا خالل األيام الماضية على تصحيح 
األخطاء التي ظهرت في المباراة ولمسنا 
تحســناً كبيراً واســتجابة مــن الالعبين 

استعداداً لمواجهة بني ياس.

وعن منافســه بني يــاس أكد قويض أنه 
عمل على دراســة الفريق خــالل األيام 
الماضية ويعلم أن الفريق يرتفع إيقاعه 
بارتفاع مستوى العبه عامر عبد الرحمن، 
كمــا أن الفريق لديه عــدد من الالعبين 
المميزين على المســتوى الهجومي مثل 
الريفي الذي يســجل ويصنع وبولفضيل 

وبندر األحبابي وحبوش.

وصــف غارســيا، المدير الفنــي لفريق 
الكــرة بنادي بني يــاس، هجوم الظفرة 
بالقوي بوجود ديوب، وأحمد علي الذي 
يقدم مستويات جيدة، مؤكداً أنه يسعى 
للحــد من خطورة هجوم الظفرة، وعدم 
إضاعة فرص سهلة أمام مرمى المنافس.

وقــال: هدفنــا الفــوز والفريــق في 
مســتوى جيد من الجاهزية والمعنويات 
مرتفعة في ظل األداء المميز الذي قدمه 
الفريق مؤخــرا، حيث يــؤدي الالعبون 
بجديــة وبــروح عاليــة وانضبــاط فني 

وتكتيكي.
وأضــاف: ال نعتبر أن المبــاراة ثأرية 

لنا بســبب خســارتنا في الــدور األول 
مــن الظفــرة بهدفيــن، فالمبــاراة بـ 3 
نقــاط ونتطلع لتخطي هذه المحطة في 
الدوري، ونسعى إلى الفوز على الظفرة 
الــذي يمتلــك العبيــن أقويــاء ويعتمد 
بصورة أكبر علــى 3 العبين في الهجوم 

هم ديوب وخريبين وأحمد علي.

وعن غياب محمد جابر ودرينثي لإليقاف 
قال: غيــاب أي العب في الخط الخلفي 
مؤثــر ، ولكــن نملك خيــارات متعددة 
لتعويض الغيابــات ، وقد نلجأ لمواصلة 
االعتمــاد على يوســف جابــر في مركز 
قلب الدفاع، وسهيل النوبي وأحمد دادا 

في الظهيرين األيمن واأليسر.
 وتابــع : الفريــق مطالــب بتحقيــق 
نتائج إيجابية في المباريات المتبقية من 
الدوري إلنهاء المسابقة في مركز أفضل، 
ومنحنا الفوزعلى الشباب والتأهل لربع 
نهائــي كأس رئيس الدولة دفعة معنوية 

كبيرة.

03
فاز بني ياس في 3 مباريات 
على ملعبه بدوري الخليج 
العربي، كمــا تعادل في 6 
مواجهات، وتعرض الفريق 
إلى خســارة واحدة فقط 
على ملعبه هذا الموســم، 
وكانت أمــام النصر بثالثة 
مقابل هدفين في  أهداف 

الجولة العاشرة.

01
الظفرة  فــوز حققــه  أول 
كان  الحالــي  الموســم 
علــى حســاب بنــي ياس 
في مبــاراة الــدور األول، 
التــي جمعتهما في الجولة 
المســابقة،  من  الســابعة 
وبــدأ الظفــرة بنتائج غير 
 ، الــدوري  فــي  إيجابيــة 
أول  في  نتائجــه  وتباينت 
6 جوالت حتى مباراة بني 
يــاس، والتي نجــح خاللها 
الغربية في خطف  فرسان 

الفوز األول.
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قال خلفان الدرمكي المشرف على الفريق 
االول بنادي كلباء إن التونسي مراد العقبي 
مــدرب النمور جهز بديلي الغائبين وهما 
ياسر الجنيبي وسليمان المغني، وقال كافة 
العبــي الفريــق جاهزون للمشــاركة في 
مباراة حتا المهمة لتحقيق الفوز والتقدم 
نحو الوصافــة، وأدعو الالعبين الى إحكام 
الســيطرة علــى مفاتيح اللعــب في حتا 
ومراقبــة هجوم الفريــق الذي يقف على 
البرازيلي ســانتوس هداف دوري  رأســه 

األولى حتى اآلن برصيد 12 هدفا.
ويغيب عــن كلباء ناصر الجنيبي بســبب 
الطرد في مباراة العروبة السابقة وزميله 

ســليمان المغني الذي نال البطاقة الثالثة 
المبــاراة نفســها ويعد الالعبــان من هم 

عناصر الدفاع في الفريق .
ودعا الدرمكي جمهور النمور الى مؤازرة 
الالعبيــن فــي المدرجــات طــوال وقت 
المباراة حتى يحقق الفريق الثالث نقاط .

قال المدرب المواطــن وليد عبيد المدير 
الفنــي لفريق الكرة بنــادي حتا إن العبي 
فريقــه في أتم درجات الجاهزية للمباراة 
وقــال: هدفنا هــو تحقيق الفــوز الثامن 
والعــودة من المنطقة الشــرقية بالعالمة 

الكاملة.
واشــار إلى تواجــد مجلــس ادارة النادي 
برئاسة علي البدواوي وتحفيزهم لالعبين 
من اجــل تحقيــق االنتصارات فــي كافة 
المباريات وقــال: صفوف الفريق مكتملة 
وال نفقــد اي العــب وفي الوقت نفســه 
توجــد منافســة كبيرة بيــن الالعبين من 
اجل الدخول في التشــكيلة وحذر الجميع 

من خطورة كلبــاء الذي يهدف إلى حصد 
العالمة الكاملة.

 وكــد وليــد عبيــد تصميــم الفريق على 
المحافظــة علــى صدارة الــدوري وتاكيد 
تأهــل الفريق إلــى دوري الخليج العربي 
مبكــرا ، وأشــار إلــى ان الهــدف الثاني 
للفريــق هو المنافســة بقــوة على لقب 
دوري الدرجة االولى تن اجل إهداءه إلى 

الجماهير الوفية 

تحمــل مبــاراة حتــا وكلبــاء خصوصيــة 
مشاركة أربعة من العبي حتا الحاليين مع 
كلباء في الموســم الماضي وهم موســى 
حطب، وخليفة القايــدي، وعلي محمود، 
حسن إبراهيم وسيخوض هؤالء الالعبون 
المباراة بذكريــات قديمة حيث كانوا في 
الموســمين األخيرين يدافعون عن ألوان 
كلبــاء واليــوم يلعبــون أمــام أصدقائهم 
السابقين،وكان موسى حطب يرتدي شارة 

القيادة في كلباء في آخر ثالثة مواسم.

 اقتســم عجمــان صــدارة دوري األولى 
لكرة القدم مع حتا بشــكل مؤقت برصيد 
23 نقطــة بفوزه الصعب على دبا الحصن 
فــي الوقــت بــدل الضائــع بنتيجــة 2-3 
وانتهى الشــوط األول بتعادل ايجابي 2 - 
2،حيث بكر بالتسجيل للضيوف البرازيلي 
اديلســون الذي سجل هدفين في الدقائق 
2،11 وقلــص محمد ســرور لدبــا الحصن 
في الدقيقة 19 وتمكن المحترف الزامبي 
مانويل كاسيكي في الدقيقة 37 من ادراك 

التعادل للحصن.
عــدة  الثانــي  الشــوط  وشــهدت   
أحــداث تمثلت في إشــهار حكم المباراة 
بطاقتيــن حمراويــن لكل مــن خالد صقر 
والبرازيلــي البديل باولو جوســيو من دبا 
الحصــن ليســتغل العبو عجمــان النقص 
وينجحوا في تســجيل هدف الفوز الغالي 
في الدقيقــة 4+90 عبر حمد الحوســني 
ليكسب الضيوف أغلى ثالث نقاط رافعين 
رصيدهــم إلى 23 نقطة وهو نفس رصيد 
حتــا المتصدر فيما ظل دبا الحصن برصيد 

6 نقاط فقط.

وفــي المباراة الثانية واصل اســود العوير 
الزئيــر وتمكنوا من عبور الخليج في عقر 
داره بنتيجــة هدفين دون رد تقدم لدبي 

هدافــه التونســي عصــام بــن جمعة في 
الدقيقــة 15، وأضاف يوســف علي شــاه 
هدفاً ثانياً لألســود في الدقيقة 57 وأشهر 
الحكم محمد عبيد خادم البطاقة الحمراء 
لالعب الخليج احمــد نصيب في الدقيقة 
63. وبالفــوز وصــل دبي إلــى 19 نقطة 

مناصفــة مع كلبــاء وتجمــد الخليج عند 
سبع نقاط.

من ناحية أخرى تخطف مباراة اتحاد كلباء 
صاحب األرض والثالث في ســلم الترتيب 

مع نظيره حتــا ( 23 نقطة في الصدارة)، 
األضواء اليوم في الجولة 11 ويرغب نمور 
كلبــاء في ضرب اكثر مــن عصفور بحجر 
واحد من خالل رد دينهم لضيفهم،والذي 
جرعهم خســارة ثقيلة باألربعة في الدور 
األول إلــى جانب إلحــاق الهزيمة األولى 

باإلعصار الحتاوي.
 وفــي المقابــل فإن حتا الــذي يمضي 
فــي البطولة من فوز إلــى آخر لن يفرط 
فــي القمة بســهولة بعــد أن أثبت رفاق 
المــدرب الوطني وليد عبيد انهم عازمون 
على إعادة الفريق إلى ســابق عهده وإلى 

موقعه مع الكبار.
والفريقــان يطمحان في الفوز خصوصاً 
حتا  الــذي حقق الفوز علــى مضيفه في 
الــدور األول برباعية زادت من معنويات 
الالعبين حينها و ســيدخل حتا لقاء اليوم 
بصفــوف مكتملــة وبجاهزيــة تامــة في 
كافة خطوطه عكس فريــق كلباء صاحب 
األرض الذي ســيغيب عنــه اثنان من اهم 
اعمدة الدفاع وهما ناصر الجنيبي بسبب 
الطرد في مباراة العروبة السابقة وزميله 
سليمان المغني الظهير العصري الذي نال 
البطاقــة الثالثة في ذات المباراة التي فاز 
فيهــا اتحــاد كلباء على العروبــة في عقر 
داره بنتيجــة 1-2 فــي الجولــة الماضية 
التي جــرت قبل أســبوعين ومعروف أن 
حتا يمتلــك 23 نقطة في صدارة الترتيب 

ولكلباء 19 في المركز الثالث.

■ عجمان تجاوز دبا الحصن بصعوبة   |    البيان 

 يســتقبل فريق رأس الخيمة 
فــي  فــوز  بــأول  المنتشــي 
األســبوع الماضــي علــى دبا 
الحصــن اليوم نظيره العروبة 
الجريــح ومن الصعب التكهن 
بنتيجة اللقاء لكن الكفة تبدو 
فــي مصلحة الفريــق الضيف 
الرابــع  المركــز  وصاحــب 
حظوظه  على  لإلبقاء  الساعي 
قائمة فــي التأهل إلى جانب 
مصالحة جماهيره الوفية التي 
تمنــي النفس بالفوز والعودة 
مــن رأس الخيمــة بالنقــاط 
الالعبون  يتطلع  حيث  الثالث 
لفقيــد  االنتصــار  إلهــداء 
النــادي عبد الله ســعيد عباد 
الــذي انتقــل إلى جــوار ربه 
قبل أســبوعين مــن اآلن بعد 
أن خلــف هاالت مــن الحزن 
والدموع وسط إدارة والعبي 

الفريق األول.

فــاز فريق نــادي دبا الحصــن على ضيفه 
فريــق الحمريــة بثالثيــة نظيفــة، ضمن 
مباريات األســبوع السابع عشر من بطولة 
دوري كــرة قــدم الصاالت، الــذي جاءت 
نتائجه منطقية وواقعيــة ولم تكن هناك 

أي مفاجآت، تبادل تسجيل أهداف فريق 
دبــا الحصن خالد مســعود وســهيل علي 
أحمد وســعيد عبيد وبهذه النتيجة يرفع 

فريق دبا الحصن رصيده إلى 28 نقطة.
وفاز فريق اتحاد كلباء على مســتضيفه 
الشــارقة بنتيجة 3 - 1 في ختام مباريات 
األســبوع الســابع عشــر، وافتتح الشارقة 
التســجيل عن طريق عمــر جمعة وانتهى 
الشــوط األول بهدف لمصحة الملك، وفي 
الشوط الثاني نجح فريق كلباء في تعديل 
النتيجة، وتسجيل هدفين عن طريق خالد 
خميس «هدفين» وجاء الهدف الثالث من 
نيــران صديقة، عندما ســجل عبد العزيز 

أحمد العب الشارقة في مرمى فريقه.

بنهايــة مباريــات أول مــن أمــس يصبح 
الترتيــب النهائــي للفــرق عقــب نهايــة 
األســبوع السابع عشــر على النحو التالي: 
األهلــي في الصــدارة برصيــد 39 نقطة، 
ويليــه الظفرة في المركــز الثاني برصيد 
32 نقطة، ثم النصر ثالثاً برصيد 29 نقطة، 
ودبــا الحصن فــي المركز الرابــع برصيد 
28 نقطــة، والشــباب خامســاً برصيد 24 
نقطة والخليج سادســاً برصيــد 18 نقطة 
واتحاد كلبــاء في المركز الســابع برصيد 
17 نقطة والحمرية ثامناً برصيد 12 نقطة 
والشــعب في المركــز التاســع برصيد 7 

نقاط، والشارقة األخير برصيد 4 نقاط.

■ تتويج الفائزين في ختام المهرجان   |  البيان ■ كلباء نجح في قلب النتيجة أمام الشارقة  |   البيان 

فاز فريقا مدرســة وادي أصفنــي بالمركز 
األول في بطولتي كرة القدم مواليد 2004 
- 2005، ومواليــد 2006 - 2007، ضمــن 
مهرجان نــادي مليحة لكرة القدم لمدارس 
المنطقة الوســطى، والــذي أقيم في نادي 
مليحة بحضور كل من مصبح سعيد بالعجيد 
الكتبي رئيــس مجلس إدارة نــادي مليحة 
،وســالم عتيق مطر رئيس اللجنة الرياضية 
ومســؤولي الشــؤون اإلدارية والفنية من 

مدربين وحكام.
وجــاء فريقــا مدرســة وادي الحلو في 
المركز الثاني في المســابقتين، ونال فريق 

مدرســة شــوكة المركز الثالث في مسابقة 
مواليــد 2004 - 2005، وجــاءت مدرســة 
البراق في المركز الثالث لمســابقة مواليد 

.2007 - 2006

 وأكــد مصبح الكتبي رئيــس مجلس إدارة 
نادي مليحة أن هذه المهرجانات للمدارس 
فــي المنطقــة وخارجها تأتــي ضمن خطة 
وإستراتيجية مجلس إدارة النادي الستقطاب 
الالعبيــن أوال وللســماح لطلبــة المدارس 
بالتجمــع في مرافــق النادي واالســتفادة 
منهــا لتغيير بيئة الدراســة علــي الطالب 
وخاصة في المناشط الرياضية بحيث تصبح 

أجواء هذه التجمعات والمنافســات في ما 
بين المدارس الحكومية مشــجعة ومحفزة 
للطالب، وقال: النادي لن يتوانى في إقامة 

مثل هذه الفعاليات بشكل دوري.

وشــهد المهرجان مشاركة عدد من مدارس 
المنطقة وهي حارثة بــن النعمان للتعليم 
األساســي، وأبــو تمــام للتعليم األساســي 
للتعليم  النموذجية  الحلو  والثانوي، ووادي 
األساســي والثانوي، ووادي أصفني للتعليم 
للتعليــم  والبــراق  والثانــوي،  األساســي 
األساسي والثانوي، وشوكة للتعليم األساسي 

والثانوي.



استغل برشــلونة مباراته أمام مضيفه رايو 
فاليكانو في ختام الجولة السابعة والعشرين 
مــن الدوري اإلســباني، لتحقيــق عدد من 
األرقام القياســية الجماعيــة والفردية، في 
الوقت نفســه عرف اللقاء رقماً ســلبياً من 
البارسا، بينما ســيطرت السلبية على أرقام 
مضيفــه فاليكانــو. فقد عــرف اللقاء نجاح 
ليونيل ميســي فــي تســجيل هاتريك من 
جديد، زاد به من عدد األهداف التي سجلها 
منــذ بداية العــام الجديد إلــى 20 هدفاً، 
متقدماً بفارق خمســة أهــداف عن أقرب 
مالحقيــه في جميــع الدوريات الخمســة 
الكبــرى منذ بداية هذا العــام، في الوقت 
نفســه تمكن الفريق الكاتالوني من تفادي 
الخســارة في المباراة الخامســة والثالثين 
على التوالي ليصل إلى رقم قياســي، ونجح 
البارســا خالل هــذه المباريات فــي الفوز 
خــالل 29 مبــاراة بينمــا تعادل في ســت 

مباريات على جميع مستوى المنافسات.

وتمكن البارسا بعد الهدف الخامس الذي 
سجله في شــباك مضيفه من الوصول إلى 

300 هــدف في الــدوري اإلســباني، في 
فترة المــدرب لويس إنريكــي، وتحديداً 
في 65 مباراة منذ بداية الموسم الماضي، 
بمتوسط 4.6 أهداف في المباراة الواحدة، 
وهو المعــدل األعلى لمــدرب واحد في 

أول موسمين له مع فريق في «الليغا».
بينما عرف اللقاء نفسه نجاح البرازيلي 
فــي صناعــة الهدف الثانــي للفريق من 
أول أهداف ميســي،، ليرفع رصيده هذا 
الموســم إلى 18 هدفا، مــع صناعة 10 
أهــداف، وهــو أول برازيلي يحقق هذا 
اإلنجــاز، منذ أن قام بــه رونالدينهو مع 

برشلونة موسم 2005 – 2006.

وكانت السلبية الوحيدة في المباراة إهدار 
لويس ســواريز لضربة جزاء، هي السابعة 
التي يهدرها البارســا هذا الموسم، كأكثر 
فريــق يهدر ضربات جزاء، بينما زاد دفاع 
رايو فاليكانو من رقمه القياســي الســلبي 
بعد التســبب فــي هدفين خــالل اللقاء، 
ليصــل إلى الهدف التاســع الــذي يدخل 
شــباك الفريق بخطأ من أحد العبيه، وهو 

الرقم األعلى في «الليغا» هذا الموسم.

يعيش الكالشيو اإليطالي حالة من الدهشة 
بعد أن فرضت ظاهرة ليوناردو بونوتشــي 
نفســها على الجميع، عقــب تمكن المدافع 
اإليطالي المخضرم ليوناردو بونوتشــي من 
تســجيل الهدف األول في شباك إنتر ميالن 
وفتــح الباب أمــام يوفنتوس، لحســم قمة 
المرحلة الســابعة والعشــرين من الدوري 
اإليطالــي، التــي تمكن «الســيدة العجوز» 
من الفــوز فيهــا بهدفين نظيفيــن، أولهما 
هدف المدافع المخضرم، والثاني من ضربة 
جزاء نفذها المهاجم الفارو موراتا، ليواصل 
اليوفي رحلــة البحث عــن اللقب الخامس 
علــى التوالي في الكالشــيو بعد أن زاد من 
الفارق الصداري مع نابولي إلى ثالث نقاط 
عقب اكتفاء الفريق الجنوبي بالتعادل 1 – 1 
أمام فيورنتينا.وبات بونوتشــي أول العب 
في تاريخ الكالشــيو، ال يعرف ناديه فقدان 
النقــاط متــى ما نجــح في التســجيل، فلم 
يحدث من قبل أن خسر يوفنتوس أو تعادل 
متــى ما نجح بونوتشــي فــي الوصول إلى 
شباك المنافسين، حيث سّجل للمرة التاسعة 
بهدفه في مرمى إنتر، وفي المباريات التسع 
التي ســجل فيها بونوتشــي نجح يوفنتوس 
فــي الخروج بالنقاط الكاملــة للمباراة، في 
ظاهرة ترافق المدافع المخضرم وحده بين 
العبي الدوري اإليطالي الحاليين. ولم يدخل 
بونوتشي وحده تاريخ الدوري اإليطالي في 
هــذه الجولة، بل إن غونزالو هيغواين نجم 
نابولــي، متصــدر ترتيب هدافــي البطولة، 
عرف هو اآلخر الطريق إلى ســجالت تاريخ 
الكالشــيو بعد أن ســجل في مرمى مضيفه 
فيورنتينــا هدفه الخامس والعشــرين هذا 
الموسم، متصدراً بفارق يقترب من الضعف 
عن ثانــي الهدافين الكولومبي كارلوس باكا 
نجم ميــالن، ورغم أن هــذا اإلنجاز وحده 

يمكنــه مــن التباهــي، إال أن التاريــخ فتح 
أبوابه أمام المهاجم األرجنتيني بعد أن بات 
صاحب أســرع هدف تعادل عقب تسجيله 
هــدف تعادل نابولي أمام فيورنتينا بعد ٦٧ 
ثانية فقط مــن تقدم صاحب األرض بهدف 

ماركوس الونسو.

وفي البندســليغا تمكن السويسري جوزيب 
دراميتــش من دخــول التاريخ هــو اآلخر، 
منضمــاً إلــى ثالثــة العبين آخريــن، طوال 
تاريــخ البطولة األلمانية، ألكثر من ســبعين 
عامــاً، بعد أن بات رابع العــب يتمكن من 

التسجيل بشــعار أربعة أندية مختلفة خالل 
ثالثة مواسم متتالية في البندسليغا، وبدأت 
رحلة دراميتش عندما تمكن من التســجيل 
مع نورمبرغ في موســم ٢٠١٣ - ٢٠١٤، ثم 
انتقــل بعده إلى ليفركوزن وتمكن أيضاً من 
التسجيل بشــعار الفريق الذي استغنى عنه 
لصالح بروســيا مونشــغالدباخ في الموسم 
الماضــي، ولعــب معــه الفتــرة األولى من 
الموسم، وتمكن من التسجيل أيضاً، قبل أن 
يصل إلى شــباك انغلوشتاد بشعار هامبورغ 
الذي قدم إليه ُمعاراً من موننشغالدباخ، في 
اللقاء الذي جرى على ملعب هامبورغ ضمن 

الجولة الثالثة والعشرين من البندسليغا.

وكان األحد الماضي يومــاً حزيناً على الكرة 
اإلنجليزيــة، فقد صــادف اليــوم الثاني من 
مباريــات الجولة الســابعة والعشــرين من 
البريمرليــغ، الذكرى ١٧ آلخر مرة دخل فيها 

فريق إلى الملعب بتشكيلة كاملة مكونة من 
١١ العباً إنجليزياً، وتحديداً حدث األمر قبل 
١٧ عاماً من األحد الماضي، عندما اســتخدم 
اســتون فيال في مباراته أمــاك كوفنتري ١١ 
العباً في التشكيلة األساسية للفريق، جميعهم 
يحملون الجنســية اإلنجليزيــة، وكانت تلك 
المرة األخيــرة التي يدخل فيهــا فريق إلى 

الملعب بتشكيلة كاملة من اإلنجليز. 

وإذا كان غياب التشكيلة اإلنجليزية الكاملة 
أمراً محزناً، فإن الجولة الســابعة والعشرين 
من الدوري اإلنجليــزي عرفت بعض األمور 
الغريبــة، فمــا حدث فــي مبــاراة واتفورد 
وبورنمــوث، يدخــل ضمــن فئــة الغرائب 
بالفعــل، فقــد عرفــت المبــاراة مشــاركة 
هيالريــو غوميز حارس مرمــى واتفورد في 
٣٧ تمريرة، وهو أكبــر عدد من التمريرات 
يقوم به العب مــن الفريقين خالل المباراة 

التــي انتهت بالتعادل الســلبي، وهي المرة 
األولى أيضــاً التي يتفوق فيها حارس مرمى 
في عدد التمريرات التي يقوم بها خالل لقاء 

واحد على جميع العبي الميدان.

وعلى الرغم من تلقي باريس ســان جيرمان 
خســارته األولى هذا الموســم في الدوري 
الفرنســي، بعد الســقوط فــي ملعب ليون 
فــي ختام الجولة الثامنة والعشــرين ١ – ٢، 
إال أن المبــاراة نفســها عرفت نجــاح قائد 
الفريق الباريســي في تحقيق رقم قياســي 
غيــر مقــارن حتى بيــن العبــي الدفاع في 
الدوريات الخمسة الكبرى، فقد تمكن تياغو 
ســيلفا من النجاح في اســتخالص الكرة في 
٧٥٪ من أصــل ٧٠٠ محاولة قام بها إليقاف 
المنافســين، مــن دون أن يرتكــب مخالفة 
وذلــك منذ بداية موســم ٢٠١٣ وحتى لقاء 

يوم األحد الماضي.
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استحق روما لقب «ملك الدقائق األولى» 
بعــد أن بات الفريق األكثر تســجيال قبل 
وصــول المباراة إلــى الدقيقة 15، ووصل 
رومــا إلــى 10 أهــداف خــالل أول ربع 
ســاعة من المباراة بعد أن افتتح ستيفان 
الشــعراوي أهداف الفريق أمام إيمبولي 
في الدقيقة الخامسة من اللقاء، الذي جرى 
فــي افتتاح الجولة الســابعة والعشــرين، 
وانتهى بفوز ذئاب العاصمة بثالثة أهداف 

مقابل هدف ألصحاب األرض.

حقــق فالنســيا أول انتصار فــي ”الليغا“ 
خارج ملعبه، منــذ تولي اإلنجليزي غاري 
نيفيــل مســؤولية تدريــب «الخفافيش»، 
وجاء الفوز على حســاب ملقا، الذي تقدم 
عن طريق دوجي كوب، إال ان الكاميروني 
إدريــس كاميني حارس مرمــى ملقا منح 
الضيوف هدية التعادل، وبات أول حارس 
هذا الموسم يسجل بالخطأ في مرماه، ثم 
تمكن فالنســيا من إضافة هدف الفوز عن 

طريق الروسي دينيس تشيريشيف.

نجــح أولمبيــك ليون فــي أن يصبح أول 
فريق في الدوري الفرنســي هذا الموسم 
يتفوق على المتصدر باريس سان جيرمان 
وضــرب ليــون أكثر من عصفــور بالحجر 
ذاتــه خالل مبــاراة ختام الجولــة الثامنة 
والعشــرين من الدوري الفرنســي، حيث 
احتفظ بســجله خاليا من الخســارة على 
أرضه أمام حامل لقب الدوري الفرنســي 
فــي المواســم الخمــس األخيــرة، ليــل 
ومونبيليه ثم ســان جيرمان في المواسم 

الثالثة األخيرة.

4
وصل الس بالماس إلى رقم قياســي في الفارق االنتصاري، بعد أن 
تمكــن الفريق من الفوز على خيتافي برباعية نظيفة، ضمن الجولة 
الســابعة والعشــرين من «الليغا» ليعادل الرقم الــذي حققه عام 
1988 عندمــا فاز على بلد الوليد بالنتيجة نفســها، لينتظر نحو 18 
عاماً، حتى ينجح مرة أخرى في الفوز بفارق أربعة أهداف نظيفة.

■ بونوتشي لحظة تسجيله في شباك إنتر  |  إي بي أيه

تترســخ كل موسم عقدة «أنفيلد» ملعب 
ليفربــول فــي مواجهة القمر الســماوي 
مانشســتر ســيتي، فــي أمر يدعــو إلى 
االستغراب الكامل، فعلى الرغم من نجاح 
مان ســيتي فــي التفوق علــى جاره مان 
يونايتــد في ديربــي المدينة، إال أنه ظل 
يعاني بشــدة كلما ارتحل للقاء ليفربول 

على ملعب أنفيلد الشهير.
فخالل المواســم الماضيــة توجه مان 
ســيتي إلى ملعب أنفيلد في 13 مناسبة، 
لم يعــرف العودة منتصــراً في أي منها، 
بــل إن أفضل ما حصل عليه كان الخروج 
متعادًال، وحدث ذلك في أربع مناســبات 
فقــط، في الوقت الــذي تمكن «الحمر» 
من تحقيق الفوز في 9 مناسبات، آخرها 
الفــوز بثالثيــة نظيفــة في اللقــاء الذي 
جــرى األربعــاء، ضمن مباريــات الجولة 
الثامنة والعشرين من الدوري اإلنجليزي 
الممتاز، والتي جاءت بعد ثالثة أيام فقط 
من نجاح ســيتي في الفوز على ليفربول 
فــي نهائي كأس رابطة األندية اإلنجليزية 

المحترفة.

وعــرف اللقــاء رقماً ســلبياً آخــر للقمر 
الســماوي، عندما تلقى الخســارة الثالثة 
على التوالــي للمرة األولــى منذ نوفمبر 
2008، وكان مــان ســيتي قد خســر على 
أرضه في الجولة الخامسة والعشرين أمام 
ليســتر 1 – 3، ثــم 1 – 2 فــي الجولــة 
التالية مباشرة أمام توتنهام، ثم في الجولة 
األخيــرة أمــام ليفربــول 0 - 3، وكانــت 
مباراته في الجولة السابعة والعشرين قد 
تأجلت لمشاركته في نهائي كأس الرابطة 

التي توج بلقبها.

وشــهدت مبــاراة أنفيلد نجــاح جميس 
ميلنر العب ســيتي السابق في الوصول 
إلى مرمى القمر الســماوي عندما تمكن 
من تسجيل ثاني أهداف «الحمر» لينجح 
فــي ضرب أكثر من عصفــور بحجر بعد 
أن ضمــن تقــدم فريقه فــي اللقاء قبل 
أن يســجل فيرمينو الهــدف الثالث، في 
الوقــت نفســه تمكن ميلنــر من دخول 
تاريــخ الليفــر، بتســجيل الهــدف رقم 
1500 لليفربول في أعلى درجات الكرة 

اإلنجليزية.

■ ميسي يحتفل بعد التسجيل في شباك فاليكانو  |  رويترز■ ميلنر سجل ثاني أهداف ليفربول في مرمى مان سيتي  |  أ ب
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أصبح بروسيا دورتموند أول فريق يتمكن 
مــن تجاوز حاجــز الثالثيــن نقطة، خالل 
11 مبــاراة على ملعبه هذا الموســم في 
«البندسليغا»، بعد أن وصل إلى 31 نقطة، 
جــاءت مــن تعادل وعشــرة انتصــارات، 
آخرها الفــوز على ضيفــه هوفنهايم في 
الجولــة الثالثة والعشــرين بثالثة أهداف 
لهــدف، متفوقاً على بايــرن ميونيخ الذي 
توقــف رصيــده عنــد 30 نقطــة من 11 
مبــاراة على أرضــه، بعد الخســارة أمام 

ماينز في الجولة الرابعة والعشرين.

بعــد عودته بالتعــادل بهــدف لمثله من 
ملعــب كاربــي، صعد أتالنتا إلــى المركز 
الثالث عشر في ترتيب الدوري اإليطالي، 
متقدمــاً بفارق األهداف عــن أودينيزي، 
لكن هذا التعادل أوصل الفريق إلى أســوأ 
أرقامه الســلبية، من حيث عدم االنتصار، 
حيــث كانت المباراة الثانية عشــرة على 
التوالــي هذا الموســم، التي يفشــل فيها 
أتالتنا فــي تحقيق االنتصــار، وهو ما لم 

يحدث للفريق في تاريخه في الكالشيو.

على الرغم من احتالل مانشســتر يونايتد 
المركــز الخامس في الــدوري اإلنجليزي، 
عــن جــاره  األهــداف  بفــارق  متأخــراً 
مانشســتر ســيتي، إال أن فريــق المدرب 
الهولنــدي لويس فان غــال يعتبر األفضل 
من حيث االحتفاظ بنظافة شــباكه، فبعد 
الفــوز بهــدف وحيــد على واتفــورد في 
الجولة الثامنة والعشــرين، وصل يونايتد 
إلى 13 مباراة منذ بداية هذا الموسم من 

غير أن تستقبل شباكه أي هدف.

746
متكن يوفنتوس من تخطي عقبة منافسه 

التاريخي انرت ميالن يف قمة الجولة 
السابعة والعرشين من الدوري اإليطايل، 

بعد الفوز بهدفني نظيفني، وهو األمر 
الذي كشف عن رقم قيايس بعد أن نجح 

حارس مرماه جي جي بوفون يف االحتفاظ 
بشباكه نظيفة لـ 746 دقيقة عىل التوايل.

مييض لسرت سيتي يف الطريق إىل اللقب اإلنجليزي 
األول يف تاريخه، بعد أن وصل الفريق إىل الثلث 

األخري من الدوري وهو يف الصدارة بفارق 3 
نقاط عن توتنهام، بعد أن جمع 57 نقطة حتى 

اآلن، وهو أكرب عدد من النقاط يجمعه 
«الثعالب» يف أعىل درجات الكرة اإلنجليزية.

نجح إشبيلية يف تحقيق انتصاره الـ 12 عىل 
التوايل عىل أرضه يف الدوري اإلسباين، بعد أن 

أضاف إيبار إىل قامئة ضحاياه يف ملعب رامون 
سانشيز بيزخوان، وهو أفضل رقم يف االنتصارات 

املتتالية عىل األرض يصل إليه الفريق يف الليغا.

متكن ساسولو من العودة منترصا بهدفني نظيفني 
من ملعب األوملبيكو يف العاصمة اإليطالية روما، 

بعد أن تخطى مضيفه التسيو الذي يتشارك 
امللعب مع جاره روما، لتصبح املباراة الثامنة عىل 

التوايل التي يتمكن فيها ساسولو من التسجيل 
خارج ملعبه يف رقم قيايس للفريق.

نجح فيدرر برمين يف تحقيق انتصار كبري عىل 
مضيفه باير ليفركوزن 4 – 1، وعىل الرغم من 

هذا الفوز إال أن فليكس فري فيلد حارس مرمى 
برمين وصل إىل رقم قيايس سلبي بعد الهدف 

الذي سجله صاحب األرض، إذ فشل يف االحتفاظ 
بشباك نظيفة للمباراة 35 من أصل 36 مباراة 

متتالية له يف البندسليغا.

يبدو أن دفاع باريس سان جريمان الحديدي يف 
بداية مرحلة الرتاجع، بعد أن استقبل الفريق 

هدفني أمام ليون يف أول خسارة له هذا 
املوسم يف الدوري الفرنيس، ليصل عدد 

األهداف التي استقبلتها شباك سان جريمان إىل 
5 أهداف يف املباريات األربع األخرية، وهو 

يساوي مجموع األهداف التي استقبلتها شباك 
الفريق يف آخر 14 مباراة قبل ذلك.

يحتل ماينز املركز الخامس يف الدوري 
األملاين، ويصارع الفريق من أجل الوصول 
إىل دوري أبطال أوروبا يف املوسم املقبل، 
وحتى لو فشل يف مسعاه يكفي أنه بات 
أول فريق يتمكن من الفوز عىل بايرن 

ميونيخ عىل أرضه، ليستحق الفريق
 لقب نجم الجولة.

إعداد: مجتبى فاروق - غرافيك: أحمد عباس
توج ماينز نفسه نجامً عىل هذه الجولة، بعد أن بات أول فريق يف الدوري األملاين يتمكن من الفوز عىل بايرن ميونيخ يف أرض متصدر ترتيب البندسليغا، يف 

الوقت نفسه عرفت الجولة أول خسارة لباريس سان جريمان يف الدوري الفرنيس هذا املوسم، بعد أن نجح ليون يف الخروج منترصا 2 – 1 يف آخر مباريات 
الجولة 28، بينام مييض يوفنوتس بثبات نحو لقب خامس عىل التوايل يف الكالشيو بعد أن اجتاز عقبة انرت ميالن، يف الوقت الذي يتمسك ليسرت باألمل يف 

الوصول إىل أول ألقابه يف الدوري اإلنجليزي املمتاز.

19
ميثل البولندي روبرت ليفاندوفسيك قوة ضاربة يف هجوم 

بايرن ميونيخ، خاصة عندما يلعب متصدر البندسليغا 
بعيدا عن أرضه، حيث وصل ليفاندوفسيك إىل 19 هدفاً 

بعيدا عن ملعب بايرن من اصل 23 هدفا سجلها الفريق 
البافاري بعيدا عن أرضه. 

1210
قدم فيورنتينا مباراة من أروع ما يكون أمام 

نابويل، وان انتهى اللقاء بالتعادل بهدف 
ملثله، إال أن «الفيوال» نجح يف تسجيل رقم 

قيايس يف الكالشيو، بعد أن تبادل العبوه 
الكرة 1210 مرة يف ما بينهام، وهو العدد 

األكرب من التمريرات التي يقوم بها فريق يف 
مباراة واحدة يف الدوري اإليطايل.

128
عىل الرغم من أن موسم تشيليس الحايل 
يبدو يف طريقه إىل الفشل باالبتعاد عن 

لقب الدوري اإلنجليزي، إال أن حامل اللقب 
بات من حقه االفتخار بصانع لعبه اإلسباين 
سيسك فابريغاس، الذي أصبح أكرث العب 

ميرر خالل مباراة واحدة يف الدوري 
اإلنجليزي، بعد أن مرر الكرة لبقية العبي 

الفريق 128 مرة خالل مباراة نوريتش.
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نجح اتلتيكو مدريد يف العودة منترصا من 

ملعب سنتياغو برينابيو التابع لريال مدريد، يف 
مباراة الديريب، ليصبح اتلتيكو أول فريق ينجح 

يف الفوز عىل أرض الريال يف ثالث مباريات 
عىل التوايل يف الليغا.
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يعاين كريستال باالس من معضلة ، فالفريق الذي 

يحتل املركز الرابع عرش يف الدوري اإلنجليزي، متكن 
من تسجيل 31 هدفا حتى اآلن، وليست هذه 

اإلشكالية، بل تكمن املعضلة يف أن 5 فقط من هذه 
األهداف تم تسجيلها بواسطة مهاجمي الفريق.
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تفتتــح مبــاراة ديربــي شــمال لندن 
بين توتنهام وضيفه أرســنال المرحلة 
الــدوري  مــن  التاســعة والعشــرين 
االنجليــزي لكــرة القدم اليــوم  على 
ملعــب وايــت هــارت اليــن،  وقد 
تحدد هــذه المعركة بيــن الغريمين 
مصير المنافســة مع ليســتر المتصدر 
فــي األمتار األخيرة نحو اللقب، فبعد 
حلولــه وراء ارســنال فــي الترتيــب 
خــالل الســنوات العشــرين األخيرة، 
يبــدو توتنهام مرشــحا قويــا للتقدم 
علــى المدفعجية، بعد سلســلة من 6 
بخســارة  توقفت  متتالية  انتصــارات 
وســت هام األخيــرة، ويحلم توتنهام 
بلقبــه األول في الــدوري منذ 1961، 
المباراة بفارغ  وينتظر جمهوره هذه 
الصبر لدرجة ان أسعار بعض تذاكرها 
وصل في الســوق الســوداء إلى 800 
جنيه استرليني (1135 دوالر أميركي) 

أي 10 أضعاف قيمتها الحقيقية.

وبعــد ان كان مرشــحا قويا إلحراز 
لقبــه األول منــذ 2004، فــي ظــل 
تراجع منافســيه االعتياديين تشلسي 
ومانشســتر يونايتد ومانشستر سيتي، 
تصدر ارســنال الترتيب لفترة قبل ان 
يخسره لمصلحة ليســتر، وهو يدخل 
الى موقعته مــع توتنهام على خلفية 
خسارتين على التوالي أمام مانشستر 
يونايتد 2-3 وسوانسي 1-2، واستبعد 
بوشــيتينيو  ماوريســيو  االرجنتينــي 
مدرب توتنهام ان تكون الخبرة عامال 
هامــا في تفوق أرســنال على فريقه: 
”اذا كانــوا يملكــون العبيــن قادرين 
على إحراز اللقب، فماذا حصل معهم 

ضد مانشستر يونايتد أو سوانسي؟“.

ويبدو مســتوى ارســنال متذبذبا في 
الفترة الراهنة، إذ مني بهزيمته الثالثة 
علــى التوالي في جميع المســابقات 
للمرة األولى منــذ ابريل 2010، وقد 
يلعب غياب حارسه العمالق التشيكي 
بتر تشــيك وقلــب دفاعه الفرنســي 
لــوران كوســيليني دورا إيجابيــا في 
ترجيــح حظــوظ توتنهــام، علما بأن 
مباراة الذهاب انتهت بالتعادل بينهما 
1-1، ورأى مهاجم ارســنال التشــيلي 
اليكسيس سانشيس بعد السقوط امام 
سوانســي: ”اعتقد أنــه يمكننا إحراز 
اللقب مع هذه التشكيلة، لكننا بحاجة 
الى عطش الفوز،  نفتقد  الثقة بالنفس 

بأننا قادرون على إحراز اللقب“.

ويحلم ليستر سيتي بمواصلة االنفراد 
هفــوات  علــى  معــوالً  بالصــدارة 
مطارديــه عندما يحل علــى واتفورد 
الثانــي، وشــهدت المرحلــة الماضية 
مجريــات دراماتيكيــة، فبرغم تعادل 
ليســتر مع وســت بروميتش 2-2، اال 
أن اندية توتنهام وارسنال ومانشستر 
ســيتي تعرضــت لخســارات مفاجئة 
امام وســت هام صفر1- وسوانســي 
2-1 وليفربــول 3-0، ونتيجــة لذلك، 
بقي ”الذئاب“ تحت إشراف مدربهم 
اإليطالي المخضــرم كالوديو رانييري 
في صــدارة البريمير ليغ بفارق ثالث 
نقاط عن توتنهام و6 عن ارسنال و10 

عن سيتي.

وقال جناح ليســتر مــارك البرايتون: 
”هــذه كــرة القــدم. اعتقــد أنه في 
آخــر مباراتين علــى أرضنــا، حصلنا 
علــى عدد هائــل من الفــرص للفوز 
في المباراتيــن“، وتابع: ”كان الوقت 
متأخرا امام نوريتــش لتحقيق الفوز، 
لكننا ضغطنا كثيرا حتى النهاية وهذا 
أمر هام“، امــا زميله داني درينكواتر 

الذي سجل في مرمى وست بروميتش 
فقــال: ”الثالثــاء كان نقطة هامة في 
االتجــاه الصحيــح. لقــد خــاب أملنا 
لعــدم الحصول على النقــاط الثالث، 
لكــن اعتقــد أننا لعبنا جيــدا ويمكن 
االستفادة من ذلك في مباراة السبت 

(ضد واتفورد)“.

ويمتلــك ليســتر أفضــل رصيد خارج 
ارضــه ها الموســم مــع 8 انتصارات 
وخســارتين، وهو يعول بشكل رئيس 
علــى هدافــه الدولي جيمــي فاردي 
رياض  الدولــي  الجزائــري  والجنــاح 

محرز.
وفاز ليســتر ذهابا 1-2 على ملعبه، 

لكــن أبــرز لقــاء بيــن الفريقين في 
السنوات الماضية كان في مايو 2013 
عندما فاز واتفــورد 2-3 في مجموع 
مباراتي نصف نهائي الملحق المؤهل 
الى البريمير ليغ، لكن ليســتر استفاق 
من خســارته تلك، ونجح بالعودة الى 
دوري االضــواء بعــد عام، ويســعى 
اآلن إلحــراز اللقب االول في تاريخه 
فــي موســمه الثاني بعــد عودته الى 

البريمير ليغ.

وحــذر التشــيلي مانويــل بيليغريني 
مدرب مانشســتر سيتي رابع الترتيب 
العبيه ان مباراتهم أمام ضيفهم استون 
فيال متذيل الترتيب ســتكون الفرصة 

األخيرة لهم فــي محاولة العودة الى 
المنافســة، وذلك بعــد ابتعادهم 10 
نقاط عن ليســتر قبل 10 مراحل على 

انتهاء الدوري.
وقال بيليغريني بعد خسارة فريقه 
مرة ثالثة علــى التوالي للمرة األولى 
منذ نوفمبر 2008: ”بالطبع ال يمكننا 
تكرار طريقة اللعب هذه. لم نستقبل 
فقط 3 أهداف لكننا لم نسدد أي مرة 

على المرمى“.
أما مانشســتر يونايتد الذي يعيش 
نهضــة غير متوقعة مع العبين شــبان 
فــي ظل إصابــة نجومــه، فيحل على 
وســت بروميتش الثالث عشر، معوًال 
علــى انتزاع المركــز الرابع من جاره 
اللــدود ســيتي الــذي يتســاوى معه 
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عين االتحاد األوروبي لكرة القدم اليوناني 
«يويفا»  ثيودوريديس أمينا عاماً بالوكالة 
أمس خلفاً للسويســري جانــي اينفانتينو 
المنتخب رئيســاً لالتحــاد الدولي (فيفا)، 
وكان ثيودوريديــس (50 عاما) مســاعداً 
لالمين العام الســابق. وانضم إلى االتحاد 
األوروبي (يويفا) عام 2008، وكان مسؤوال 
عــن العالقات مــع االتحــادات الوطنية، 
ويكتسى منصب األمين العام أهمية كبرى 
في الفتــرة الحالية بســبب إيقاف رئيس 
االتحاد القاري الفرنســي ميشــال بالتيني 
لســتة أعــوام نتيجة دفعة غير مشــروعة 

بقيمة مليــون دوالر أميركي حصل عليها 
من رئيس فيفا السابق السويسري جوزف 
بالتــر دون أي عقد مكتوب بين الطرفين، 
كما اعلن «يويفا» بأنه لن ينتخب رئيســاً 
جديــداً لــه قبل قــرار محكمــة التحكيم 
الرياضــي «كاس» في االســتئناف المقدم 
مــن بالتيني، ويقاتل بالتيني من اجل رفع 
عقوبــة اإليقاف عنــه وقرر اللجــوء إلى 
محكمة التحكيم الرياضي من أجل تحقيق 

مبتغاه.

تأهل مرســيليا إلى نصف نهائي مســابقة 
كأس فرنســا لكرة القدم بعد فوزه الهزيل 
على مضيفه غرانفيل من الدرجة الخامسة 
0-1 أول مــن أمــس فــي آخــر مباريات 
ربــع النهائي. وســجل البلجيكي ميتشــي 
باتشــوايي الهدف (50)، ويلعب مرسيليا 
فــي دور األربعة مع سوشــو من الدرجة 
الثانيــة، ويلعــب باريــس ســان جيرمان 
حامل اللقب مع لوريان بعد تأهلهما على 
حســاب ســانت اتيان وغازيليك اجاكسيو 
باريس - أ ف ب على التوالي.  

■ من لقاء توتنهام وأرسنال الموسم الماضي  |   أرشيفية
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يســعى ريــال مدريــد الذي فقــد األمل 
منطقياً في المنافســة علــى اللقب كونه 
يتخلــف بفــارق 12 نقطة عن برشــلونة، 
إلى التحضير بأفضل شــكل ممكن لمباراة 
الثالثاء المقبل ضــد ضيفه روما اإليطالي 
فــي إياب الدور الثاني مــن دوري أبطال 
أوروبــا (فاز ذهابــاً -2 0) من خالل الفوز 
على أرضه ضد ســلتا فيغو اليوم في أولى 
مباريات المرحلة الثامنة والعشــرين من 

الدوري اإلسباني .
واســتعاد فريق المدرب الفرنسي زين 
الدين زيدان توازنه بعض الشــيء ووضع 
خلفه خسارته المكلفة أمام جاره أتلتيكو 
بالفــوز علــى ليفانتي 1-3 فــي منتصف 
األســبوع، بفضل هدف وتمريرة حاســمة 
مــن النجم البرتغالي كريســتيانو رونالدو 
الذي تســبب بجدل بعد خسارة الديربي 

بسبب انتقاده رفاقه في الفريق.
لكــن النجــم البرتغالــي بــرر انتقاده 
القوي بحسب زيدان الذي أكد الثالثاء أن 

رونالدو عالج مشــكلته مع زمالئه، قائًال: 
«لقــد تحدث مــع الجميع، ومعــي أيضاً، 
فأصبح األمــر من الماضي. نعرف جميعنا 
أهمية كريســتيانو ونحن معه كلنا. تمت 

معالجة المشــكلة، واألهم هو المباريات 
المقبلة».

لتحقيق فوزه  وسيكون برشلونة مرشــحاً 
الحــادي عشــر علــى التوالــي ومواصلة 
زحفه نحو االحتفــاظ باللقب عندما يحل 
ضيفــاً ثقيالً جــداً علــى ايبار غــداً، فيما 
يأمــل مالحقه أتلتيكــو مدريد تجنب فخ 

«ميستايا» ومضيفه فالنسيا.
وال يبدو أن أحداً باســتطاعته الوقوف 
بوجه مد النــادي الكاتالوني الذي يواصل 
زحفه نحو تكرار سيناريو الموسم الماضي 
وإحراز ثالثية الــدوري والكأس المحليين 

ومسابقة دوري أبطال أوروبا.
ويتربــع فريق المــدرب لويس انريكي 
علــى صدارة الدوري بفــارق 8 نقاط عن 
أقــرب مالحقيــه، كما بلغ نهائــي الكأس، 
حيــث يلتقي اشــبيلية، فيما قطع شــوطاً 
كبيراً نحو الدور ربع النهائي من مســابقة 
دوري أبطــال أوروبــا بعد فــوزه خارج 

قواعده على أرسنال -2 0 . ■ من لقاء ليفانتي وريال في الجولة الماضية   |   رويترز
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طالبــت النقابة الدولية لالعبي كرة القدم 
المحترفيــن «فيفبــرو» بأال يتــم تهميش 
دور الالعبيــن وأن يقــوم االتحاد الدولي 
للعبــة «فيفا» بعمل مفاوضات مشــتركة 
يكون فيهــا الالعبون واألنديــة على قدم 
المســاواة فيما يتعلــق بالظروف الخاصة 
بعملهــم، وقــال ثيو فان ســيغلين األمين 
العــام للنقابــة: نرحب بالخطــوات التي 
تحــاول دمــج الالعبين داخــل المنظومة 
ولكــن فيفبــرو تحتــاج لقناعــات من أن 
دورهم لن يكون ســلبيا ويتم تهميشــهم 
من جديد، وأبــدت النقابة دعمها لحزمة 
االصالحات التي وافق عليها ”فيفا“ خالل 

جمعيتــه العمومية األخيرة، الســيما مع 
الدعــوة إلى إنشــاء لجنة جديــدة يكون 
للنقابــة ممثلــون داخلها وتضــم كال من 
الالعبيــن واألندية والروابط. وأردف كرة 
القدم ســتحظى باهتمام أفضل إذا ما قام 
الفيفــا بعمــل مفاوضات مشــتركة تكون 
األندية والالعبون فيها على قدم المساواة 
من أجــل التفــاوض حول ظــروف عمل 
مدريد - إفي. كليهما.  

دخل نادي زينيت سان بطرسبرغ الروسي 
فــي مفاوضــات مــع التشــيلي مانويــل 
بيليغريني مدرب مانشســتر سيتي حالياً، 
حيث عــرض النادي الروســي راتباً قدره 
أربعة ماليين يورو سنوياً، وفقاً لما تناقلته 
وســائل إعالم محلية أمــس، وذكرت قناة 
(اليــف78) «بيليغيرينــي هــو المرشــح 
الوحيــد الذي يتحدث معــه زينيت اآلن، 
هناك اتفاق مبدئــي بالفعل، لكن ال تزال 
بعــض البنود لــم تتم تســويتها». ويمتد 
العرض لمدة موســمين، رغــم أن ممثلي 
المدرب طلبوا أربعة أعوام. موسكو - إفي

تشــهد المرحلة الخامســة والعشرين في 
الــدوري اليوم قمة حاســمة بيــن بايرن 
ميونيــخ المتصــدر ووصيفــه بوروســيا 
علــى  الفريقــان  وهيمــن  دورتمونــد، 
البوندســليغا منــذ بداية العقــد الحالي، 
فبايــرن ميونيخ أحرز اللقب أعوام 2010 
وصيفــاً  وحــل  و2015  و2014  و2013 
فــي 2012 وثالثــاً فــي 2011، فيما توج 
دورتموند في 2011 و2012 وحل وصيفاً 

في 2013 و2014.
وهــذا الموســم، يســير الفريقان نحو 
ثنائية جديــدة، إذ يتصــدر بايرن بفارق 
5 نقــاط دورتمونــد، فيمــا يبتعد األخير 
بفارق 15 نقطة عن هيرتا برلين الثالث، 
وارتفعــت حدة المنافســة بعد خســارة 
بايرن أول من أمــس األربعاء أمام ماينز 
2-1 وذلــك للمــرة الثانية هذا الموســم 
واألولى علــى أرضه، فقلــص دورتموند 
الفارق إلى خمــس نقاط بعد فوزه على 

أرض دارمشتات 2-0.

ويأمــل دورتموند على ملعبه «ســيغنال 
ايدونــا بــارك» الثــأر لخســارته الكبرى 
ذهابــاً 1-5 علــى ملعب «اليانــز ارينا»، 
علماً أن بايرن فــاز في آخر زيارتين إلى 
إقليم الرور، وجاء فوز دورتموند الوحيد 
على بايرن في الســنوات األربع األخيرة 
فــي أبريل 2014 بنتيجــة -3صفر، عندما 
كان فريــق المدرب اإلســباني جوســيب 
غوارديوال قد ضمن اللقب قبل 7 مراحل 

على انتهاء الدوري.
وألول مــرة بعد قدومه من برشــلونة 

اإلســباني، يقتــرب أحــد األنديــة مــن 
عرقلة الفريــق البافاري، ما دفع المدرب 
الذي يخوض موســمه األخيــر مع بايرن 
قبــل االنتقــال إلــى انجلتــرا لإلشــراف 
على مانشســتر ســيتي، إلــى القول بعد 
خســارة ماينز: «هذه التشكيلة لبوروسيا 
دورتمونــد مختلفة تماماً عن الســنوات 
الثــالث الماضيــة. يجــب أن نقاتل حتى 
الثانيــة األخيــرة»، من جهته، قــال قائد 
دفــاع دورتموند ماتــس هوملس: «نريد 
إلــى نقطتين. ســتكون  الفارق  تقليــص 
مبــاراة الســبت رائعة، ونحــن جاهزون 
لها»، وأضاف المدافــع اريك دورم الذي 
كان صاحب الهدف الثاني لدورتموند في 
مبــاراة األربعاء ضد دارمشــتات بعد أن 
افتتح الكولومبي ادريان راموس التسجيل 

في الشوط األول: «نحن وبايرن ندرك أن 
األمور ســتصبح اآلن متقاربــة جداً. نريد 

الفوز بهذا الشيء (المعركة)».

ويعاني غوارديوال من اإلصابات أكثر من 
نظيره تومــاس توخيل، ففي وقت يفتقد 
ســقراطيس،  اليوناني  للمدافــع  األخيــر 
يغيــب عــن بايــرن المدافعــون جيروم 
بواتنغ وهولغر بادشتوبر واإلسباني خافي 
مارتينيــز، ما أجبــر اإلســباني على نقل 
الظهير النمســاوي دافيد االبــا إلى قلب 
بنعطية،  المهدي  المغربي  الدفاع بجانب 
لكــن غوارديــوال يمتلــك وفــراً في خط 
الوسط مع العائد الفرنسي فرانك ريبيري 
والدولي ماريو غوتسه القابع على مقاعد 

البدالء، وقال غوارديوال عن غوتزه: «هو 
بحاجة إلى الوقت. لكن األمر سيتحســن 
مع مرور األســابيع. يحتاج لخوض وقت 
أطــول، لكــن لدينــا 7 مهاجميــن فــي 
مستوى جيد»، وأشاد المدرب الكاتالوني 
باحترافيــة العب وســطه البالغ 23 عاماً، 
والذي تعرض إلصابة قوية في حالبيه في 
أكتوبــر الماضي مع منتخب «ناســيونال 
وزميلــه  غوتــزه  مانشــافت».ويتوقع 
البولندي روبرت ليفاندوفســكي استقباالً 
ساخناً من مشجعي الفريق األصفر بعدما 
دافعا عن ألوانه سابقاً، ويعّول بايرن على 
ليفاندوفســكي متصدر ترتيــب الهدافين 
(23 هدفاً)، والذي ســيتبارز مع الغابوني 
بيــار ايميريــك اوباميانغ ثانــي الترتيب 

بعدما تصدره لفترة طويلة (22).

■ من لقاء سابق بين بايرن ودورتموند   |   أرشيفية

بالنقاط، وقال العب وســطه اإلسباني 
اندير هيريرا: ”نظهر شــغفا بلعبنا. أنا 
متفائــل ألنه ال يــزال بإمكاننا الصراع، 
ونريد أن نكون بين األربعة األوائل“.

واشــاد مــدرب يونايتــد الهولندي 
لويس فــان غال بفريقــه الذي عادت 
إليــه ”الحيــاة“ بعــد ان كان مهــددا 
باإلقالة بســبب النتائــج المخيبة، بعد 
الفــوز علــى واتفورد في لقاء شــارك 
فيه ”الشــياطين الحمــر“ برابع أصغر 
تشــكيلة في تاريخهم (23 عاما و222 

يوما).

ويستقبل تشلسي ستوك السابع والفائز 
في مبارياته الثــالث االخيرة، ويعيش 

تشلســي فترة رائعة، بعد بداية موسم 
كارثية أطاحت بمدربه جوزيه مورينيو 
وجــاءت بالهولنــدي المخضرم غوس 
هيدينك حتى نهاية الموســم، وهرب 
تشلســي مــن مواقع الهبــوط وأصبح 
عاشرا بفارق 8 نقاط عن رابع الترتيب 
المؤهــل الــى دوري أبطــال أوروبا، 
ويســتعد تشلســي لمواجهــة باريس 
ســان جيرمان الفرنســي األربعاء في 
اياب ثمــن نهائي دوري ابطال أوروبا، 
بعد خســارته ذهابــا 2-1، وفي باقي 
المباريــات، يلعب اليــوم ايفرتون مع 
وســت هام، ونيوكاسل مع بورنموث، 
وساوثهامتون مع سندرالند، وسوانسي 
مع نوريتش، واألحد كريســتال باالس 

مع ليفربول.

يبحث نابولي الوصيف عن إيقاف نزيف 
النقــاط للبقاء في ظــل يوفنتوس حامل 
اللقب والمتصدر، عندما يستضيف كييفو 
اليوم ضمن المرحلة الثامنة والعشــرين 

من الدوري اإليطالي لكرة القدم.
ويخوض يوفنتوس غداً مواجهة سهلة 
مــع مضيفــة أتاالنتا، الــذي حقق فوزه 
األخيــر فــي 6 ديســمبر الماضــي، بعد 
لحاقه بميالن إلى نهائي مســابقة الكأس 
على حســاب انترميالن.ويغــرق نابولي 

المتصدر الســابق، في سلســلة ســلبية 
أفقدته المركز األول لمصلحة يوفنتوس 
الذي يتقــدم عليه بفارق 3 نقاط راهناً، 
فبعــد فوزه في 8 مباريات على التوالي، 

ســقط العبو المدرب ماوريتسيو ساري 
أمــام يوفنتــوس -1 0 بهدف ســيموني 
تزاتزا قبل دقيقتين علــى نهاية الوقت، 
ثــم تعادلوا مع ميــالن وفيورنتينا 1-1.

وبحال فشــله في تخطــي ضيفه، يواجه 
نابولــي خطر االبتعاد أكثر عن يوفنتوس 
واقتــراب الثنائي رومــا وفيورنتينا منه 

النتزاع الوصافة.

■ من لقاء نابولي وفيورنتنيا    |   أرشيفية

 –

 –

 –

يســعى باريــس ســان جيرمــان إلى اســتعادة 
االنتصــارات عندما يســتضيف مونبيلييه اليوم 

فــي المرحلة التاســعة والعشــرين من الدوري 
الفرنسي، وهو يهدف لتناسي الخيبة التي عاشها 
فــي المرحلــة الماضيــة عندما ألحــق به ليون 
هزيمته األولى في الدوري في آخر 37 مباراة .

■ من لقاء سابق بين ليون وباريس سان جيرمان   |  رويترز



 –

تلقى االسكتلندي أليكس ماكليش هزيمة 
ثقيلة بثالثة أهداف مقابل هدف من فريق 
اإلنتــاج الحربي، في أول مبــاراة يديرها 
فنياً لفريق الزمالك المصري بعد أن تولى 
المســؤولية الفنية لــه منذ أيــام قليلة ؛ 
ولقد تســببت هــذه الهزيمــة في صدمة 
الزمالك ومســؤوليه بشكل كبير  جماهير 
واعتبروها فأالً ســيئاً وبداية غير مطمئنة 
فــي أول ظهور للمدرب االســكتلندي مع 
الفريق األبيض، ولكن الصدمة الكبرى لكل 
مشــجعي الزمالك كانت فــي التصريحات 
الصحافية التي أدلى أليكس ماكليش نفسه 
؛ والتــي قــال فيهــا بأنه ال يعــد جماهير 
فريقــه وال إدارته بتحقيــق أي بطولة في 
هذا الموســم نظراً لتردي مستوى العبي 

الفريق األبيض!

تصريحاتــه  فــي  االســكتلندي  وقــال 
الصحافيــة عقــب خســارة فريقــه من 
فريــق اإلنتــاج الحربــي الــذي لعــب 
بعشــرة العبين وأحرز ثالثة أهداف في 
مرمى الزمالك: «لقــد كان قبولي تولي 
المســؤولية الفنية للزمالك في منتصف 
الموسم أمرا صعبا له، حيث يجب علي 
التعــرف على إمكانيــات العبي فريقي 
بســرعة كبيرة، في حين أنني ســأكون 
محتاجاً لعــدد من المباريــات للتعرف 
علــى إمكاناتهم الفنيــة والبدنية، ولقد 
كنت فــي بلجيكا في الموســم الماضي 
واحتجــت خمس مباريات للتعرف على 
إمكانيــات العبي فريقــي هناك والفوز 
بعدها ؛ ولذلك فقد اخترت نفس تشكيل 
المبــاراة األخيرة التي فزنا بها مع بعض 
التغييرات الطفيفة بســبب إصابة أحمد 
دويدار وإيقاف حمادة طلبة، ولقد لعبنا 
بتشكيل متماسك وكان لدينا دكة بدالء 

قوية بها محمود عبد الرازق (شيكاباال) 
ومصطفى فتحي وباسم مرسي».

ولــم ينــس ماكليــش ان يحمــل العبيــه 
مســؤولية الخسارة في أول ظهور فني له 
مع الفريق األبيــض، وقال في تصريحاته: 
«أنــا ال أملــك عصا ســحرية، ولكنني أعد 

ببذل أكبــر جهد ممكن مــن أجل تطوير 
الدفاع، فقد خســرنا الشــوط الثاني رغم 
أن الغلبــة كانت لنا مــع الزيادة العددية، 
ولقــد تبدلت نظرتي عن الالعب المصري 
بين شــوطي هــذه المبــاراة، وذلك بعد 
ان استســلم العبو الزمالك للهزيمة عقب 
اســتقبال مرماهم للهــدف الثاني ووضح 
انهــم افتقــدوا روح المثابــرة واإلصــرار 

لتحقيق الفوز، ومــن جانبي فإنني ال أعد 
جماهيــر الزمالــك بــأي بطولــة في هذا 
الموســم حتى يتم تطويــر أداء الالعبين 
وســد الثغرات فــي بعض المراكــز التي 

يحتاجها الفريق».

وفي ســياق آخر يخوض اليوم الســبت 

فريــق النــادي األهلي أولــى مبارياته 
تحت القيــادة الفنية لمدربــه الجديد 
الهولنــدي مارتــن يــول فــي بطولــة 
الدوري الممتــاز المصري لكرة القدم؛ 
المقاصة،  حيث ســيواجه فريق مصــر 
صاحب المركز الرابع في ترتيب أندية 
الــدوري المصري، في إطــار مباريات 
األســبوع الواحد والعشــرين من عمر 

المباراة مبارزة  المســابقة، وستشــهد 
فنيــة من نوع خاص بيــن إيهاب جالل 
المــدرب الوطني الواعــد لفريق مصر 
المقاصة، وبين الهولندي الخبير مارتن 
يول، المديــر الفني لألهلي؛ ففي حين 
اكــد جالل أنه مســتعد تمامــاً لمنازلة 
الهولندي يــول، وأعرب عن رغبته في 
اقتناص نقاط المبــاراة الثالث لتعديل 
موقف فريقــه في الصراع على صدارة 
جدول المســابقة. اكــد مارتن يول أنه 
قادر على مواصلة مســيرة االنتصارات 
للفريــق األحمر وقــال لالعبيه في أول 
حصــة تدريبية له معهــم إنه ال يعرف 
المجامــالت ولــن يشــكر إال الالعــب 

الجاهز لخوض المباريات فقط.

12
 حســم فريق الزوراء صدارته للمجموعة 
األولــى بفــوزه على فريق نفط الوســط، 
بهدفين مقابل هــدف واحد، في المباراة 
التي جرت ضمن منافســات الدور األخير 
من منافسات الدوري الممتاز بكرة القدم.

وتمكن الزوراء من إنهاء منافسات الممتاز 
النخبــة، متصدرا  إلــى دوري  واالنتقــال 
للترتيــب، بعــد أن كســب ثــالث نقاط 
جديــدة بفــوزه بهدفين لهدف، وســجل 
هدفــي الزوراء مهند عبــد الرحيم، بينما 

سجل لفريق نفط الوسط امجد وليد.
وفــي مبــاراة ثانية حســم فريــق النفط 
المركــز الثالث بفوزه على الطلبة بهدفين 

دون رد، وســجل أهــداف النفــط ايمــن 
حســين ووليد كريم ليرفع النفط رصيده 
إلى النقطــة 32، فيما تجمد رصيد الطلبة 

عند النقطة 30.
وانتهت مباراة نفط الجنوب ونفط ميسان 
بالتعادل اإليجابي بهــدف لكال الفريقين، 
وسجل ألهل الدار فيصل كاظم فيما سجل 

لنفط الوسط كرار محمد.

توج المحرق بــكأس البحرين لكرة القدم 
للمــرة الثامنة بعد فوزه علــى الرفاع -3

1 أول مــن أمــس، علــى اســتاد البحرين 
الوطنــي في الرفاع في المبــاراة النهائية 

للنسخة 39.
ســجل للمحرق عبدالله عبدو (24) وعلي 
جمال (89) وجمال راشــد (4+90)، فيما 
ســجل هــدف الرفــاع الســوري محمود 

المواس (37).
وافتتــح المحــرق التســجيل عــن طريق 
عبدالله عبدو (24). وكثف الرفاع ضغطه 
علــى مرمــى المحــرق إلدراك التعــادل 
وتحقــق له ذلك مســتغال غيــاب الرقابة 

والتنظيــم الدفاعي لــدى المحرق، ومرر 
الدونــا الكرة إلى مواطنــه المواس الذي 
تابعهــا «طائــرة» فــي الزاوية اليســرى 

للحارس سيد محمد جعفر (37).
وســاهم جمال راشــد فــي صناعة هدف 
التقدم للمحرق بتمريره الكرة إلى البديل 
علي جمال الذي توغل داخل منطقة الجزاء 
ولعبها من تحت الحارس حمد الدوســري 

قبل النهاية بدقيقة واحدة (89).
وفي الوقــت بدل الضائــع، اضاف جمال 
راشد هدف التعزيز الثالث  (4+90).أفب

أليكــس  قــرر األســكتلندي   
الفنــي  المديــر  ماكليــش، 
للزمالــك، عــدم منــح العبي 
فريقــه فتــرة راحــة وقــرر 
مواصلة التدريبات اســتعدادا 
مع  القادمة  فريقــه  لمبــاراة 
العــرب  المقاولــون  فريــق 
يــوم األحد القــادم في إطار 
منافسات األســبوع الـ21 من 
عمر الدوري المصري، وأعلن 
الالعبين  أنه ســيعرض علــى 
لمباراتهم  تلفزيونياً  تســجيالً 
الحربي  مــع فريــق اإلنتــاج 
للوقوف علــى األخطاء الفنية 
التــي وقوعوا فيهــا ومحاولة 

معالجتها بشكل سريع.

■ اإلنتاج الحربي يكبد الزمالك هزيمة ثقيلة  |  البيان

يــدرك اليــوم الــدوري التونســي جولته 
الرابعة إيابا التي تتضمن مواجهات ساخنة 
ومثيرة وفي مقدمتها كالســيكو العاصمة 
بيــن النادي اإلفريقــي الجريح والمتصدر 
النجم الســاحلي وديربي مهــم بين نادي 
حمــام االنــف والترجي الرياضــي وآخر 
في الجنــوب بين اتحاد بنقردان والترجي 
الجرجيسي، فضالً عن عدة تنقالت صعبة 

ألغلب الفرق المهددة بالسقوط.

المتصدر  الســاحلي  النجــم  ويخــوض 
اختبــارا صعبــا اليــوم عندمــا يتنقل الى 
العاصمة لمالقاة النادي اإلفريقي المنهزم 
يــوم الخميــس أمــام شــبيبة القيــروان. 
وبالعــودة الــى التاريــخ فــإن اإلفريقي 
لــم يذق طعــم الفوز علــى النجم خالل 
المواســم الثالثة األخيرة حتى تحول الى 
عقدة. وفي الوقت الذي يمر فيه اإلفريقي 
انتقادات طريقة  بفترة حرجة وتكاثــرت 
أدائه والتشكيل الذي يختاره الجهاز الفني 
لكل مبــاراة يجــد اإلفريقي نفســه أمام 
مواجهة نارية من الحجم الكبير، وال خيار 
أمامه غير الفوز لمصالحة جمهوره الكبير.

ولكــن هــل ســيقبل النجم الســاحلي 
بعثــرة تجعله يخســر الصدارة، ال ســيما 
ان مالحقيــه النادي الصفاقســي والترجي 

الرياضي يترصدان سقوطه في رادس.

ديربــي الجنــوب يجمــع بيــن اتحــاد 
الترجــي  وجــاره  وضيفــه  بنقــردان 

الجرجيســي، وســتدور هذه المواجهة 
تحت شعار التدارك للفريقين. فاالتحاد 
كان قــد انهزم في الجولة الماضية أمام 
ضيفــه الترجي الرياضــي رغم انه قدم 
أداء جيــدا في حين ان ترجي جرجيس 
الــذي تراجعــت نتائجه كان قد خســر 
في الجولــة الماضية أمــام ضيفه نجم 
المتلوي بنتيجة عريضة أغضبت أحباءه 
ومســؤوليه الذين طالبوا الجهاز الفني 
بإعــادة ترتيب البيــت، فهل يؤكد ذلك 

اليوم ويتدارك الفريق أمره.
وأخيــرا يســتضيف نجــم المتلــوي 
المفاجــأة الســارة فــي هذا الموســم 
الملعب القابسي الذي رغم ترشحه الى 
الدور الثاني من كأس االتحاد اإلفريقي 
فإنه فقد الكثير من إمكانياته، الشــيء 
الــذي جعل مســؤوليه يتعاقــدون مع 
مدير فني جديد وهو لســعد الورتاني 
فهل يتمكن هذا األخير من اعادة بريق 
الفريق أم سيواصل نجم المتلوي نتائجه 

اإليجابية.

■  مواجهة ساخنة بين اإلفريقي والنجم اليوم  |  البيان

 –

واجهت جائزة السوسنة السوداء التي 
األردنية  األولمبيــة  اللجنــة  تنظمهــا 
ســنوياً، ويتم من خاللها اختيار أفضل 
العــب أردنــي فــي العــام (2015)، 
انتقادات الذعة، بعد غياب نجوم كرة 
القدم األردنية عن الئحة فئات الجوائز 
المقررة في مشهد يتكرر للعام الثاني 

على التوالي.
وأدى غيــاب العديد مــن الالعبين 
المميزيــن، إلى فتح باب التســاؤالت 
حــول معاييــر االختيار، الســيما وأن 
العام الماضي شــهد تميــز العديد من 
األسماء في ميدان كرة القدم األردنية، 
وساهموا بشكل كبير في تحقيق نتائج 
الفتــة مــع النشــامى فــي التصفيات 
إلى  المؤهلــة  المزدوجــة  اآلســيوية 
نهائيــات كأس العالــم وكأس آســيا، 
وكذلــك مع أنديتهــم، وفي مقدمتهم 
الحارس عامر شفيع الذي اصبح عميداً 

لالعبــي الكــرة األردنيــة، بمجمــوع 
يقــارب (160) مباراة دوليــة، وقدم 
اداء رائعاً مــع المنتخب األردني، كما 
ساهم في صعود فريقه الوحدات على 

منصات التتويج محلياً.

كما تجاهلــت الجائزة الالعبين حمزة 
الفتــاح، ويعد  الدردور وحســن عبد 
الثنائــي الســابق األبــرز فــي العــام 
الماضي في صفوف المنتخب األردني، 
بعد تســجيلهما للعديــد من األهداف 
الحاســمة، ونافسا على مستوى العالم 
فــي عدد األهداف المســجلة، إذ حل 
الدردور في المرتبة التاسعة بين اكثر 
هدافي العالم تســجيالً في البطوالت 
الدولية والرسمية المعترف بها برصيد 

(13) هدفاً.
عبدالفتــاح  ترتيــب  جــاء  بينمــا 
على مقربــة منه، فضــالً عن حضوره 
الالفت في الدوري القطري مع فريق 

الخريطيات. 
وصاحب غياب األســماء الســابقة، 
العديــد مــن عالمــات التعجب رغم 
تحقيقهــم إنجــازات الفتة، ما يشــير 
إلى وجــود خلل في منظومة االختيار 
المنافســة علــى هذه  لمن يســتحق 
الجائــزة التي انطلقت عــام (2005)، 
ومن المقرر أن تعلن نتائجها للنســخة 

الحالية االثنين المقبل.

ولم يقف غياب األســماء البارزة عن 
الجائزة عند نجوم كرة القدم فقط، بل 
تعدى ذلك ليشمل نجوم كافة األلعاب 
الجماعية، واقتصارها فقط على العبي 
الفردية،  لأللعاب  األردنية  المنتخبات 
وضمــت قائمــة جائــزة أفضل العب 
كال مــن حســين عشــيش (مالكمة)، 
أبو غــوش (تايكوانــدو)، عدي  احمد 
أبو حصوة (الكيك بوكسينغ)، لورانس 

فانوس (الترايثلون).

■  شفيع والدردور تميزا مع النشامى العام الماضي  |  البيان
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أطلقت WWE موقعاً إلكترونياً جديداً هو 
WWE.com. حيــث يشــّكل هذا الموقع 
وجهــة عالميــة ويشــمل أكثــر التجارب 
الشخصية والشمولية على اإلطالق . ويالئم 
الموقــع الجديد، األجهــزة المتحركة يوفر 
لمحبي WWE تجربة تصّفح سلســة على 
الهواتف واألجهزة اللوحية والحواسيب. كما 
تم  تحســين خصائص التعليق والمشاركة 
علــى مواقــع التواصــل االجتماعي بحيث 
يتاح للمشجعين فوراً مشاركة المحتوى من 

أي مكان على الموقع. 

«ذا  جيــك  األســطوري  المصــارع  فّجــر 
سنيك» روبرتس مفاجأة من العيار الثقيل 
بخصــوص قضيــة «خديعــة مونتريــال»، 
التي حدثت بين زميله األســطوري بريت 
هارت ورئيس مجلس إدارة WWE فينس 
مكمان، وقال إن األمر كان مجرد ســيناريو 
ليس إّال، واصفاً ما يتم تداوله حول حقيقة 

الموضوع بالترهات.
وقال إن األمر لم يتعَد  السيناريو، وتساءل: 
لماذا يقتنع الجميع بأن األمر حقيقة بينما 
ال يعلــم الجميــع أن WWE حينها كانت 

أشبه بالمصحة العقلية.

يعــد مهرجــان «راســلمانيا» مــن األحداث 
الرياضيــة الكبيرة، والتــي يترقبها عدد كبير 
من المعجبين والمتابعيــن لعالم المصارعة 
الحــرة في داخل الواليات المتحدة األميركية 

والعالم. 
فـ«راســلمانيا» يحمــل دائماً فــي طياته 
عدداً مــن المفاجآت القويــة، واالنتصارات 
التــي ال تنســى، واالنكســارات التي أبكت 

النجوم والجماهير على حد سواء. 
جــاءت بداية الفكرة عندمــا أراد فينس 
منظمــة  إدارة  مجلــس  رئيــس  مكمــان 
المصارعة العالميــة الترفيهية «WWE» أن 
يفعل شــيئاً غريباً ومدهشاً كل عام، ويكون 
اعتمادها األساســي على إنهاء العدوات بين 
المصارعين ليبــدأ بينهم عدوات أخرى فور 
االنتهــاء من العــرض األكبر فــي المصارعة 
الحرة، وقد تم اتخاذ قرار بأن يصبح العرض 
في أكبر اســتاد «صالة» فــي الوالية المقرر 
أن تســتضيف العــرض لكي يســمح لألكبر 
عدد من الجماهيــر بالحضور، وبعد انطالق 
راســلمانيا األولى في تاريخها تم اتخاذ قرار 

بتثبيتهــا لتصبــح بعد ذلك في أواخر شــهر 
مارس أو في بداية شهر أبريل من كل عام.

فــي العــام 1984، وقع مكمــان اتفاقية مع 
المصارعــة  لبــث عــروض   «MTV» قنــاة
الحرة الخاصــة، والتي مهدت الطريق إلقامة 

المهرجان األول لراسلمانيا في العام 1985. 
وأقيمــت النســخة األولــى فــي مدينة 
نيويورك األميركية، بقاعة ماديسون سكوير 
جاردن، والتي تســتخدم فــي العادة إلقامة 
الحفــالت الغنائية، وحضرهــا 19,121 ألف 

متفرج. 
ومــن أبــرز مواجهات المهرجــان، كانت 

أندريــه العمالق ضد جريــج فالنتاين والتي 
اســتطاع فيهــا أندريــه إلقاء جريــح خارج 

الحلبة ليفوز بالنزال. 
وفــي المبــاراة علــى اللقــب النســائي 
اســتطاعة وندي رتشــر هزيمه ليالني كاي 

ولتصبح بطلة العالم الجديدة.
النــزال الرئيســي كانــت ثنائيــة، حيث 

جمعــت كًال من هولك هوجان ومســتر تي 
ضد رودي ريبر وبول أورندروف واســتطاع 
هوجان ومستر تي الفوز بالمباراة بعد عناء 
كبيــر.  وفــي العام 1986، اســتضافت أربع 
مدن أميركية النســخة الثانية من المهرجان، 
وهي يونيوندايل، نيويورك، شيكاغو، ولوس 
أنجليــس، بينمــا بلــغ إجمالي مــن حضروا 

المهرجان 40,085 ألف متفرج. 
وتميــز المهرجــان بعدم وجــود نزاالت 
مهمة ســوى نزال هولــك هوجان ضد كينج 
كونــج باندي على حــزام WWF في مباراة 

القفص والذي يخرج منه يعتبر فائزاً.
واســتطاع هولــك هوجان الفــوز عقب 
معركــة قويــة أظهر فيهــا كل قدراته وبهذا 
أســتطاع هوجــان المحافظة علــى حزامه، 

وأصبح محبوب الجماهير األول. 

في العام 1987، استضافت صالة «سيلفردوم»، 
في مدينة بونتياك بوالية ميشيغان األميركية، 
النســخة الثالثة من المهرجان، والتي شهدت 
حضوراً جماهيرياً قياســياً وصل إلى 93,173 
ألــف متفرج، والســبب يعود للقــاء الكبير 
الذي جمع هولك هوجان وأندريه ذا جاينت، 
وانتهت بفوز األول واحتفاظه باللقب.  وفي 
العــام التالي، اســتضافت قاعة ترامب بالزا، 
في مدينة اتالنتيك سيتي، بوالية نيو جيرسي 
األميركية، النسخة الرابعة وحضرها 18,165 

ألف متفرج. 
شــهد المهرجان، إقامة التصفيات لبطوله 
العالــم، حيث وصل للنهائــي كل من راندي 
ســفج وتيد ديباسي واســتطاع راندي سافج 

الفوز ليصبح بطل العالم. 
وفي العام 1989، عادت النسخة الخامسة 
للبطولة، إلى مدينة اتالنتيك سيتي، وشهدها 

18,946 متفرجاً. 
النــزال الرئيســي في هــذه البطولة كان 
بيــن هولك هوجان وبين بطل العالم راندي 
ســافج، حيث اســتطاع األول اقتناص اللقب 

ليصبح بطل العالم الجديد.

■ المهرجان شكل نقطة االنطالقة لنجومية هوجان |  البيان 

بدأ المصارع والمحارب الســلتي شــيمس 
أخيراً حملة موســعة مع إحدى الجمعيات 
الرياضية في الواليــات المتحدة األميركية 
للترويــج لرياضة الركبي الشــبيهة برياضة 
كــرة القدم األميركية، والتــي تعتبر غريبة 

وجديدة هناك.
وتحدث شــيمس خالل مشــاركته في 
أحــد المباريات التي أقيمت في الواليات 
المتحدة األسبوع الماضي، وقال إن رياضة 
الركبي ســاعدته كثيراً على الوصول لذلك 
النمــط الجســدي القوي الــذي هو عليه 
اآلن، وأكــد أنها تعمل علــى تنمية الكثير 
من المهارات بشــكل أســرع وأسهل من 
رياضــة كرة القدم األميركيــة التي تعتبر 
األكبر شــعبية هناك. وتعتبــر الركبي من 
الرياضات الجماعية، وتنتشــر على نطاق 
واســع فــي بريطانيا، فرنســا، أســتراليا، 

نيوزيلندا، وجنوب أفريقيا.

أعلنت اســتوديوهات WWE رسمياً عن 
إنتاج فيلم أنيميشــن ضخــم بالتعاون مع 
 Surf ’s» شــركة ســوني العالمية بعنــوان
Up 2: WaveMania»، وهو الجزء الثاني 
مــن الفيلم ذاته الــذي صدر أول مرة عام 
2007، وترشح لعدد من الجوائز العالمية، 
 WWE ويشارك عدد من كبار النجوم في
بأصواتهم في ذلــك الفيلم، ومنهم فينس 
مكمان وأندرتيكر وجون سينا وتربل إتش 

وبايج. 
وهذه ليست المرة األولى التي تقوم فيها 
المنظمــة بإنتاج أفالم الرســوم المتحركة، 
 Warner» حيث تعاونت من قبل مع شركة
 Scooby-Doo!» إلنتــاج كل مــن «Bros
 The»و  «WrestleMania Mystery
 Flintstones & WWE: Stone Age
SmackDown!» اللذيــن حققــا نجاحــا 

باهراً في األسواق. ■ سينا أبرز المشاركين في الفيلم■ شيمس

■ شين مكمان ■ أندرتيكر ■ جيم روس 
كشــف المذيــع األســطوري عضــو قاعة 
المشــاهير جيــم روس، عــن التفاصيــل 
الكاملــة والظروف التــي أحاطت خروجه 
من المنظمة، وتحدث روس بصراحة تامة 
عن حقيقة األمر خالل مقابلة أجريت معه 
أخيراً، وقال إن فينــس مكمان قام بطرده 
ولــم يعلن عن تقاعده مطلقاً ولم يكن له 

نية في ذلك.
وأضــاف روس أنه تفاجأ تماماً عندما غادر 
مبنى اإلدارة بعدما تم إخباره باالســتغناء 
عــن خدماتــه بــأن WWE أعلنــت عن 
تقاعــده، وقال إنه تعــرّض للصدمة عندما 

قرأ تلك األخبار التي كذبوا بها عليه.

اخترنا شخصية األسبوع، النجم األسطوري 
اندرتيكــر، الذي شــارك في عــرض «رو» 
الماضــي، للتحدث عن نزاله المرتقب ضد 

شين مكمان في «راسلمانيا 32». 
والحانوتــي إلى الحلبــة بطريقته المهيبة 
وســط ترحيب من الجماهير، وأخذ يرمي 
فينــس مكمان بنظرات حــادة للغاية قبل 

أن يمســكه من رقبتــه عندما تحدث قائًال 
إن أندرتيكــر من قواتــه الخاصة، وتحدث 
«الرجل الميت» بعد ذلك قائًال لمكمان إنه 
يعلم تماماً ماذا سيحدث عندما يغلق باب 
القفص الحديدي خلفه في الراسلمانيا، ألن 

دماء ابنه ستكون بين يديه .

يبــدو أن النجــم الكبيــر شــين مكمان 
يجهز نفســه بشــكل كبير ليعيد ذكريات 
«جنونــه» وحركاتــه الخطيرة اســتعداداً 
لمواجهته المقبلة ضد النجم األســطوري 
أندرتيكــر داخــل القفــص الحديدي في 
عرض ومهرجان األحالم القادم الريسلمانيا 

.32

ودلت آخر تغريدات شــين مكمان التي 
تحــدث بها عن تدريباته على ذلك األمر، 
حيث كشــف شــين مكمان عــن خوضه 
لحصــة تدريبية من أســطورة المصارعة 
العنيفــة والمتطرفة تومــي دريمر، وقال 
مكمان إنه تعرّض لضربات عنيفة من قبل 

المصارع الكبير وصديقه القديم.

صفحة متخصصة في المصارعة الحرة 
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وصفــت أمــل بــن حيــدر، قائــدة فريق 
سيدات الشــارقة، التكريم الذي حظي به 
الفريــق من قبــل اللجنة المنظمــة العليا 
األلعــاب لألندية  الثالثة لدورة  للنســخة 
العربية للسيدات، والتي استضافتها إمارة 
الشــارقة في الفترة مــن 2 إلى 12 فبراير 
الماضي، تحــت رعاية كريمــة من قرينة 
الشيخة  الشــارقة،  الســمو حاكم  صاحب 
جواهــر بنــت محمــد القاســمي، رئيس 
المجلــس األعلى لشــؤون األســرة، بأنه 
حافــز لالعبــات الفريق في رحلــة التميز 
والبطوالت وحصــد األلقاب، حيث يعتبر 
الفوز بلقب النســخة الثالثة للدورة فاتحة 

لتقديم أفضل ما عندهن في االستحقاقات 
القاريــة والخليجيــة المقبلة، خصوصاً في 
ظل الدعم الكبير والالمحدود الذي تجده 
رياضة المرأة وفريق سيدات الشارقة من 
قبل قرينة صاحب الســمو حاكم الشارقة، 
الشــيخة جواهــر بنت محمد القاســمي، 

رئيس المجلس األعلى لشؤون األسرة.
وقالــت إن الفتــرة المقبلة تعتبــر تحدياً 
خاصاً لجميع الالعبات في مواصلة المشور 
بــذات الــروح التــي أدوا بهــا فعاليــات 
النســخة الثالثة من الــدورة التي وصفتها 
بالناجحــة، وإنهــا كانــت اختبــاراً رائعــاً 
اإلعدادية  بالفتــرة  مشــيدة  لجاهزيتهن، 

التي ســبقت الدورة، وكانت بوابة تحقيق 
اإلنجاز المبهر لســيدات الشارقة، ومثنية 
علــى الدور الكبير والجهود التي تقوم بها 
نــدى النقبي مديــر إدارة رياضــة المرأة 
في نادي ســيدات الشارقة، والتي تحرص 
على توفير المناخ والبيئة الطيبة لالعبات 
مــن أجل التميز، فضالً عن الطاقم اإلداري 
والفنــي الــذي يــؤدي دوره بنجــاح في 
إطــار المنظومة الواحــدة وروح الفريق 
المتوحــد، وهــو ســر تميــز الفريق في 
السر  المواجهات الماضية، وسيكون كلمة 

في االستحقاقات المقبلة.

النســخة  مســابقات  تصفيــات  دخلــت 
الثانيــة لــدورة دبي لأللعاب المدرســية 
للطالبــات في أدوارها الحاســمة، وتعتبر 
المســتقبل  وصياغــة  للنجوميــة  بوابــة 
الرياضــي للطالبات، التــي ينظمها مجلس 
دبــي الرياضــي، بالتعــاون مــع منطقــة 
دبــي التعليمية وهيئــة المعرفة والتنمية 
البشرية، وتشارك فيها 56 مدرسة، تتنافس 
فــي ثماني ألعــاب رياضية هي: الريشــة 
الطائــرة، الســباحة، الرجبــي، الدراجات 
الهوائية، كرة الســلة، كــرة قدم الصاالت، 
الكرة الطائرة، وكرة اليد، وتقام منافساتها 

في صالة المزهر وصالة الشيخة هند.

وشــهدت تصفيــات كرة القــدم للصاالت 
النهائي لجميع  مواجهات ساخنة، وسيقام 
الفئــات أيــام 18، 19، و20 أبريل المقبل 
فــي صالــة اتحاد اإلمــارات لكــرة القدم 
بالخوانيــج، فيما تقــام المباريات النهائية 
لمنافســات كــرة اليد يــوم 25 أبريل في 
صالة الشيخة هند، وتقام نهائيات الريشة 
الطائــرة يــوم 2 مايــو المقبل فــي صالة 
الشــيخة هند، وتقام نهائيات كرة الســلة 
أيــام 9، 10، و11 مايــو، علــى أن تقــام 
نهائيات بطولة الرجبي يوم 16 مايو 2016 

في صالة الشيخة هند.

وأســفرت نتائــج تصفيــات كــرة القدم 
الصــاالت عن تأهــل فرق: مدرســة دبي 
الوطنية بالبرشــاء، مدرســة دبي الدولية 
النموذجيــة،  اإلبــداع  مدرســة  بالقــوز، 
ومدرســة المواكب بالقرهود ضمن الفئة 
األولى مواليد (2005 – 2008)، مدرســة 
دبــي الدوليــة بالقــوز، مدرســة الوصل، 
ومدرســة  النموذجية،  اإلبــداع  مدرســة 
دبــي للتربية الحديثة ضمــن الفئة الثانية 
مواليد (2001 – 2005)، كما تأهلت فرق 
مدرســة المواكب البرشــاء، دبي الدولية 
بالقــوز، المواكب بالقرهــود، وآمنة بنت 
وهب ضمن منافسات الفئة الثالثة مواليد 

.(2001 – 1998)

وكانت نتائج منافســات بطولة كرة السلة 
قد أســفرت عــن تأهــل 12 فريقــاً إلى 
النهائيــات في جميع فئــات العمرية بعد 
تمكنهــا مــن الفوز في جميــع المباريات 
من دون أي خســارة وهي: مدرســة دبي 

الدوليــة بالقوز، مدرســة االتحاد الخاصة 
بالممزر، مدرســة البحث العلمي، مدرسة 
غرناطة، مدرســة دبي الوطنية بالبرشــاء، 
مدرســة  بالبرشــاء،  المواكــب  مدرســة 
الخنساء،  النموذجية أول، مدرسة  اإلبداع 
مدرســة المواكب بالبرشــاء، مدرسة دبي 
الدولية بالقرهود، مدرسة مارية القبطية، 

ومدرسة دبي للتربية الحديثة.

وأعربــت فاطمــة ظاعــن التميمي عضو 
لجنة رياضة المرأة بمجلس دبي الرياضي 
ومديرة الدورة عن ســعادتها بالمســتوى 
الفنــي واألداء العالــي لجميــع الطالبات 
في الدورة وقالت: تشــهد الدورة تطوراً 
كبيــراً في أداء الطالبات بجميع الرياضات 

الطاقــم  المدرجــة فيهــا، حيــث أشــاد 
التحكيمــي والمراقبات على المنافســات 
بالمســتوى الذي أظهرته الطالبات بشكل 
أفضــل عــن العــام الماضــي، وهــذا هو 
التطــور الذي نفتخر بــه، حيث تعد دورة 
دبي لأللعاب المدرســية للطالبات منجماً 
الكتشــاف المواهب الصاعدة، حيث تعد 
األولــى من نوعها على مســتوى المنطقة 
المــدارس ومن  لفتيــات  فــي تخصيصها 
حيث أعداد الطالبات المشاركات من غير 
المســجالت في األنديــة والجوائز المالية 
المخصصة للحاصالت على المراكز األولى 

في مختلف األلعاب الفردية والجماعية.

وأشادت ميثاء محمد حمدان الشامسي 

المديرة التنفيذية لقطاع حقوق اإلنسان 
في هيئــة تنمية المجتمــع، عضو لجنة 
رياضــة المرأة بمجلس دبــي الرياضي، 
للــدورة  المنظمــة  اللجنــة  رئيســة 
بالمســتويات العاليــة التــي أظهرتهــا 
الفرق المشــاركة في بطولة كرة السلة 
التي تحققت، وقالت:  وبالنتائج الجيدة 
الذي وصلت  بالمســتوى  نحن ســعداء 
إليه الطالبــات في رياضة كرة الســلة، 
األمر الذي يمثل تطوراً كبيراً نفتخر به، 
حيث تعد دورة دبي لأللعاب المدرسية 
بوابة للنجوم وصناعة مســتقبل رياضي 
الــدورة  وعبــر  للطالبــات،  احترافــي 
ســيحظين بفــــرص جيــدة لمواصلــة 
ضــــروب  مختلـــف  فــي  مســيرتهن 

الرياضــة مـع أنديـة الدولـة.

■ تقديم مستويات احترافية في كرة القدم في مختلف بطوالت مدارس دبي |  البيان 

■ فاطمة ظاعن ■ ميثاء الشامسي 

القفــز بالحبــل ..  أفضل رياضــة يمكن أن 
الرشاقة وتقوية  النساء الكتساب  تمارسها 
عضالت الجسم ..  جاءت هذه النصيحة في 
كتاب فرنسي نشر أخيراً تحت عنوان القفز 
بالحبل لتحقيق النحافة للمؤلفة الفرنسية 
أنابيــل بارانيس التي ألفت هــذا الكتاب 
نتيجــة اقتناعها التام بأن القفز بالحبل هو 
بالفعل الرياضة الكاملة ألنها الرياضة التي 
تعمــل علي تحريك جميــع عضالت الجزء 
األسفل من الجسم وتقوية عضالت الظهر 

والبطــن،  باإلضافــة إلى إنها تحســن من 
أداء الجهاز التنفسي والقلب ، وقد أظهرت 
الدراســات الحديثة أن القفز بالحبل يفيد 
في إنقاص الوزن بطريقة سريعة إذ تعادل 
 15  دقيقة من ممارســة هذه الرياضة  30  
دقيقة من ممارسة كرة القدم،  و 45  دقيقة 

من السباحة ،
كمــا يســاعد  القفز بالحبــل على تحريك 
األنســجة وعلى التخلص من الدهون التي 

تتراكم على منطقة األرداف .

نجمة األســبوع نهديها لبطولة فزاع الدولية 
الســابعة لرفعات القــوة– كأس العالم- دبي 
2016، التي تحظى برعاية كريمة من ســمو 
الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم 
ولي عهد دبي رئيــس مجلس دبي الرياضي، 
وبدعم وشراكة استراتيجية من مركز حمدان 
بن محمد إلحياء التراث، بالتعاون مع اللجنة 
البارالمبيــة الدولية، الهيئة العامة للشــباب 
الرياضــي، واللجنة  والرياضة، مجلــس دبي 
البارالمبية اإلماراتية، والتي شــارك فيها 210 

العبيــن يمثلون 42 دولة مــن مختلف دول 
العالــم، فــي منافســات دارت رحاها خالل 
المنافسات تحطيم  الماضية، وشهدت  األيام 
أرقام قياســية جديدة، منهــا على يد  مجيد 
فارزيــن فــي وزن 80 كجم، ليصبــح الرقم 
الثانــي  بعــد المصــري شــريف عثمان في 
تسجيل رقم عالمي جديد في وزن 59 كجم، 
فيما نجحت الرباعة اإلماراتية مريم الزيودي 
في تحقيق الميدالية الفضية لفئة الشــابات 

لوزن 67 كجم مسجلة 52 كجم

أول الخطــوة األولى لتعلــم ركوب الخيل 
هي تعلــم الثقة بالنفس، فيجب أن يكون 
المتدرب واثقــاً بقدرته وبطاقاته الداخلية 
وكيفية تعامل الفارس مع الحصان، ويجب 
أن يحــس المتــدرب بأنه محــل ثقة، وأن 
يتم تبادل المعلومات وكيفية الســؤال عن 
طريقة الركــوب، ويجب أن يقوم المدرب 
بالمحافظة علــى الثقة بينه وبين تلميذه، 
وأن يحافــظ المتدرب على ســلوكه الجيد 
وصوته وطريقة كالمه، ولبســه، وأن ينقل 
المعرفــة  المتمــرس  المتعلــم  المــدرب 
للمتدرب الذي يعد في مرحلة النمو، وأن 
يبين للمتدرب ما ســر وأسباب النجاح في 
ركوب الخيل، والتشــجيع الدائم والوقوف 
إلــى جانب المتــدرب وتحفيزه على دوام 
التدريب، ويعمل المدرب على  ممارســة 
تشجيع المتدرب على الحفاظ على هدوئه 

والتغلب على مخاوفه.

صفحة أسبوعية
ُتعنى برياضة المرأة
والصحة والرشاقة
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تعتبــر بطولــة جبــل حتا بمثابة الشــوط 
األخير للســباق لمسافة 1800 متر برعاية 
طيــران اإلمارات وقيمة جائزته 300 ألف 

دوالر.
«ترايســتر»  للقــب  المرشــحين  وأبــرز 
لجودلفيــن بقيادة وليام بيوك وإشــراف 
وليام بيوك، «برايرفور ريليف» السطبالت 
زيــات بقيــادة ريان مور وإشــراف مايك 
دي كوك، «ارتجال» لســمو الشيخ حمدان 
بن راشــد آل مكتوم بقيادة بول هاناغان، 
«زاهــي»  كــوك،  دي  مايــك  وإشــراف 
و«جوهان ســتراوس» لسمو الشيخ محمد 
بن خليفة آل مكتوم بقيادة وين ســميث 

وكريســتوف سوميلون، «ســفري» لسمو 
الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة 
دين أونيل، «اليفال» لدميان الفيللي بقيادة 
بات سمولين، «فرير» لسمو الشيخ مكتوم 
بن محمد آل مكتوم بقيادة ريتشارد مولن 
وإشراف سايتش سيمار، «ايرينشو» لسمو 
الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم بقيادة 
مايــكل بارزالونــا و«هاريزصــن» بقيادة 

هاري بنتلي وإشراف بول الفرتي.

1.7
يبلــغ مجمــوع الجوائز المالية لألشــواط 
السبعة مليوناً و775 ألف دوالر تفاصيلها 
كالتالــي: جائــزة الشــوط األول (بطولة 
البستكية) 250 ألف دوالر، جائزة الشوط 
الثانــي (مهب الشــمال) 200 ألف دوالر، 
جائزة الشــوط الثالث (ميدان للســرعة) 
175 ألــف دوالر، جائــزة الشــوط الرابع 
(بطولة برج نهار) 200 ألف دوالر، جائزة 
الشــوط الخامــس (بطولــة دبــي مدينة 
الذهب) 250 ألف دوالر. جائزة الشــوط 
الســادس (بطولة مكتــوم للتحدي) 400 
ألــف دوالر ثــم جائزة الشــوط الســابع 

(بطولة جبل حتا) 300 ألف دوالر.

تتجه أنظار عشاق سباقات الخيل العالمية 
فــي الرابعة من عصر اليــوم نحو مضمار 
ميدان العالمي، حيث يقام السباق العاشر 
لكرنفال كأس دبي العالمي ويعتبر بروفة 
مصغرة للكأس «ســوبر ساترداي» ويشهد 
الجولــة الثالثــة واألخيرة لــكأس مكتوم 
للتحــدي للخيــول المهجنــة والتــي تبلغ 
مســافتها 2000 متر على المضمار الرملي 
جــروب «1» وقيمــة جائزتهــا 400 ألف 

دوالر.
ويتنافــس خاللها 12 خيًال أبرزها «كين 
ايس» قاهــر الفرعون األميركي «أميركان 

فارو» بطل التاج الثالثي في أميركا.
ويقود «كين ايــس» الفارس ريان مور 
بإشــراف دالي رومانس. وجاء فوزه على 
أميركان فارو على مضمار ســاراتوجا يوم 
29 أغســطس الماضي بفــارق ثالثة أرباع 

الطول.
اللقب «مبتهج»  المنافسين على  وأبرز 
لسمو الشــيخ محمد بن خليفة آل مكتوم 
بقيادة كريستوف سوميلون وإشراف مايك 
دي كوك، «فولكنر» لســمو الشــيخ أحمد 
بن محمد آل مكتوم بقيادة باتريك دوبس 
«ووترشــيد»  واتســون،  دوغ  وإشــراف 
لجودلفين بقيادة جيمس دويك وإشــراف 
كيران ماكلوغلين، «جن بيت» لمالكه شنغ 
شــونغ واه بقيادة جواو موريرا وإشــراف 
كاســبر فاونس، «حاذق» لســمو الشــيخ 
حمدان بن راشــد آل مكتــوم بقيادة دين 
أونيل وإشــراف علي الرايحي، «سبيشــال 
فايتر» لســمو الشــيخ منصــور بن محمد 
آل مكتــوم بقيادة فرناندو جارا بإشــراف 
مصبح المهيري، «مناصر» لســمو الشــيخ 
حمدان بن راشــد آل مكتــوم بقيادة بول 
هاناغان وإشــراف علــي الرايحي، «غولد 

سيتي» لســمو الشــيخ منصور بن محمد 
آل مكتوم بقيادة فرناندو جارا وإشــراف 
مصبــح المهيري، «غولدن ســول» لمالكه 
شــارلز إي فيبكــي بقيــادة وين ســميث 
وإشــراف مايك دي كوك، «ستورم بيلت» 
لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم 
بقيــادة ســام هتشــكوت وإشــراف دوغ 
واتســون ثم «بايلون» بقيادة رويســتون 

فرنش وإشراف مايك دي كوك أيضاً.

تبدأ انطالقة الشــوط األول االفتتاحي في 
الرابعــة عصرا بشــوط بطولة البســتكية 
لمســافة 1900 متر على المضمار الرملي 
اإلمــارات ســكاي واردز وقيمة  برعايــة 

جائزته 250 ألف دوالر.
للقــب «ماركــت  المرشــحين  وأبــرز 
رالي» لســمو الشــيخ أحمد بن راشد آل 
مكتــوم بقيادة بات ســمولين وإشــراف 
دروبا ســلفارتنام، «بلو كريك» لجودلفين 
بقيادة خليفة آل مكتوم بقيادة كريستوف 
ســوميلون، «هومبــري روجــو» لروبرت 
مــوس بقيــادة هــاري بنتلــي وإشــراف 

سايمون داو.

يشهد الشــوط الثاني بطولة مهب الشمال 
لمسافة 1200 متر برعاية اإلمارات سكاي 
واردز وقيمــة جائزتــه 200 ألــف دوالر 
ويتنافــس خالله 6 خيــول قوية يتصدرها 

«ُمعرب» لســمو الشــيخ حمدان بن راشد 
آل مكتــوم بقيادة بول هاناغان وإشــراف 
مصبح المهيري. وأقوى المرشــحين للقب 
«ريتش تابيســتري» بقيــادة جيرالد موس 
وإشــراف مايكل شــانغ، «شايشي» لسمو 
الشــيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة 
تــاغ أوشــي وإشــراف مصبــح المهيري، 
«كفاح» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل 
مكتــوم بقيادة دين أونيل وإشــراف علي 
راشــد الرايحي، «انفيتريون ســيل» لسمو 
الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم بقيادة 

سام هتشكوت وإشراف يوسف البلوشي.

يتنافــس 11 خيالً للفــوز بلقب بطولة 

«ميدان للســرعة» لمسافة 1000 متر 
جروب «3» برعاية المغامرات العربية 

وقيمة جائزته 175 ألف دوالر.
وأبــرز المرشــحين للقب الشــوط 
«جنغل كات» لجودلفين بقيادة وليام 
آبلبي، «غولد  بيوك وإشراف شــارلي 
ريــم» بقيادة مارتن هارلي وإشــراف 
روبــرت كاول، «ســير ماكســيمليان» 
بقيــادة باتريك دوبس وإشــراف ايان 
لجودلفيــن  «توســكانيني»  وليامــز، 
بقيادة جيمس دويل وإشــراف مايكل 
هالفورد، «ســول بــاور» بقيادة ريان 
مور وإشــراف ادوارد لينــام، «ميرزا» 
بقيادة ديفيد بروبرت وإشــراف راي 
جســت، «ميديســان مــان» بقيــادة 
هاري بنتلي وإشــراف جيرمي جاسك، 
«طايل» لسمو الشيخ حمدان بن راشد 
آل مكتوم بقيــادة الفارس دين أونيل 
وإشــراف مصبــح المهيــري، «فتيان» 
لســمو الشــيخ حمدان بن راشــد آل 
مكتوم بقيادة بول هاناغان وإشــراف 
بوينت»  «ســتيبر  المهيــري،  مصبــح 
بقيــادة مارتن دواير وإشــراف وليام 
مير، «كريبتون فاكتور» لفوزي عبدالله 
ناس بقيادة فرانكي ديتوري وإشــراف 

فوزي ناس.

يعتبر الشوط الرابع لبطولة «برج نهار» 
لمسافة الميل برعاية اإلمارات للعطالت 
مــن بين أقوى األشــواط اليــوم وقيمة 
جائزته 200 ألف دوالر، ويتنافس خالله 

8 خيول بعد انسحاب «جودز سبيدر».
ويعتبر «لي برناردين» لســمو الشيخ 
أحمد بــن محمد آل مكتــوم، من أبرز 
المرشــحين للقــب بقيادة تاغ أوشــي 

وإشراف علي الرايحي.
وينافســه على اللقب «كول كاوبوي» 

بقيادة باتريك دوبس.
وإشــراف دوغ واتســون، «أوفر ذي 
أوشن» بقيادة دين أونيل وإشراف نيلز 
بيترسين، «توب كليرانس» لسمو الشيخ 
أحمد بن راشــد آل مكتوم بقيادة بات 
ســمولين وإشــراف دروبا ســلفارتنام، 
«ليل» لسمو الشــيخ حمدان بن محمد 
ســام هتشــكوث  بقيــادة  مكتــوم  آل 
وإشــراف دوغ واتســون، «لونغ ريفر» 
لســمو الشــيخ حمــدان بــن محمد آل 
مكتوم بقيادة رويستون فرنش وإشراف 
سالم بن غدير، «مايند ذات بوي» لسمو 
الشــيخ حمدان بــن محمــد آل مكتوم 
بقيــادة  بارزالونا وإشــراف ســالم بن 

غدير.

■   صراع األقوياء في سوبر ساترداي اليوم

 معظــم الســباقات الكبــرى حــول العالم 
لديها سباقات تحضيرية، وفي أوروبا تتمثل 
أشــهر الســباقات التحضيرية في السباقات 
التحضيرية لآلرك الفرنســي في لونشــامب 
قبل ثالثة أســابيع من السباق نفسه، وتقام 
جميعاً في المضمار نفســه وعلى المســافة 
نفســها، وفي كثير من األحيان تشــارك فيها 
الخيول نفسها، وهذا ما يجعلها أحداثاً مثيرة 
لالهتمام. األمر نفســه ينطبق على سباقات 
السبت العمالق «سوبر ساترداي» والتي تعد 
بمثابة تجربة «بروفة» مثالية ألمســية كأس 
دبــي العالمي، والــذي ال زال يحتفظ بلقبه 

كأغنى سباق للخيول في العالم.
فهل باإلمكان استخالص أدلة يوم السبت 
تشــير إلى الفائزين بالســباقات الكبرى في 
ميدان في 26 مــارس الجاري أم أن النجوم 

المرتقبين مستريحون في إسطبالتهم ريثما 
يتم وضع اللمسات النهائية على تحضيراتهم. 
تتقابل مجموعة من 12 خيًال في نســخة 
مثيرة من ســباق الفئة األولى الجولة الثالثة 
مــن كأس مكتــوم للتحــدي يتقدمهم «كين 

آيــس» والــذي صار لــه نصيب فــي تاريخ 
الســباقات األميركية باعتبــاره الجواد الذي 
تمكن فــي عمر الثالث ســنوات من إلحاق 
هزيمة مفاجئة ببطل التاج الثالثي األميركي 
«أميركان فارو» بسباق الفئة األولى ترافرس 

ستيكس في سراتوغا.
ولكــن منذ ذلــك اليوم الذي ال ينســى، 
ركــض «كيــن آيــس» ثــالث مــرات وكان 
يحتجــز في كل مرة، وحل سادســاً من بين 
ثمانية مشــاركين بســباق الفئة األولى دون 

هانديــكاب في غلف ســتريم بارك في آخر 
مشاركة له في السباقات، ومن المثير للغاية 
التوقف عنــد حجز بطل الفرســان اإلنجليز 
ريــان مــوور لقيادة الجواد في ســباق ربما 

يكون له انعكاس على كأس العالم نفسه.
رســمياً يعتبر «كين آيس» أعلى الخيول 
تصنيفــاً، غيــر أن الجواد المتميــز «مبتهج» 
الفائز بســباق الفئة الثانيــة داربي اإلمارات 
قبل أن يحل رابعاً بشــكل تنافسي في سباق 
الفئة األولــى بيلمونت ســتيكس في يونيو 
الماضــي، يتوقــع أن يظهر تحســناً ملحوظاً 
من مســتواه حينما حل خامساً بسباق الفئة 
الثالثــة فايربريــك ســتيكس فــي 4 فبراير، 

ويفترض أن يركض بشكل جيد.

جــواد جودلفين «ووترشــيد» مــا زال خيالً 
تحــت التشــكيل، غيــر أن المــدرب كيران 
مكالغلين لديــه براعة فــي تطوير وانضاج 
الخيول التي لم تشارك كثيراً في السباقات، 
ولوحظ أن الجواد ركض بقوة لينتزع المركز 
الثالث خلف «كونفرونتيشن» في فايربريك، 
واآلن الفرصة ســانحة لرصد مستوى تطوره 

منذ وصوله إلى دبي.
«تريستر» الفائز بشكل رائع أخيراً يمكنه 
أن يعزز فرصه في ســباق الفئة األولى دبي 

تيــرف من خالل الفوز بســباق الفئة األولى 
جبل حتا، حيث يواجه تسعة منافسين، وظل 
«ترايســتر» أحد خيول جودلفين الموثوقة، 
وفــوزه الســهل فــي المــرة الســابقة على 

العشب كان جيداً للغاية.
المدرب شارلي ابلبي واثق من أن جواده 
لديه المستوى والســرعة المطلوبة للتعامل 
مــع أي ظــرف تكتيكــي، وقال: «الشــرائح 
الزمنية التي ســجلها الجواد تعد اســتثنائية 

بكل المقاييس».

يعد ســباق الفئة الثانية دبي مدينة الذهب 
منصة انطالق إلى ســباق الفئة األولى دبي 
شيما كالسيك، وسيكون من الصعب التغلب 
علــى «بوســتبون» فــي مشــاركته األولى 
بإشراف المدرب روجر فاريان، وهذا الجواد 
سبق له الفوز قي ســباق الفئة األولى كينغ 
جورج في آسكوت بأسلوب يشير إلى جواد 

متطور.
فرصةلدى جودلفين فرصة ممتازة للفوز 
بســباق الفئــة الثالثة ميدان ســبرينت على 
مسافة 1000 متر من خالل «توسكانيني» أو 
«جنغل كات»، واألخير سجل فوزاً في ميدان 
في 28 يناير في مشاركته الوحيدة منذ حفل 

سباقات رويال آسكوت في يونيو الماضي.

■ «كين آيس» بالرقم 7 يتخطي الفرعون األميركي

يتوقع ان يشهد الشــوط الخامس لبطولة 
دبــي مدينة الذهب مســافة 2410 أمتار 
برعاية اإلمارات للشــحن الجــوي والذي 
تبلغ قيمة جائزتــه 250 ألف دوالر للفئة 
الثانية، صراعاً شرســاً بيــن 8 خيول قوية 
يتصدرها المرشح األول «هاف إيه غيني» 
للشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم بقيادة 
جيمــس دويل وإشــراف المدرب ســعيد 

بن سرور.
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أشــاد المدرب الفرنسي فرانسوا روهوت 
بالفــوز الباهــر الــذي حققه «هندســة» 
لســمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم 
بانتزاعه لقب الجولة الثالثة لكأس مكتوم 

للخيول العربية األصيلة.
وأضاف في تصريح عقب السباق أنه كان 
واثقــاً من أداء «هندســة» في مشــاركته 
األولى بمضمار «ميدان»، حيث ســبق له 
الفوز في تركيا بمضمار فلفندي ســبتمبر 
الماضي لمسافة 2100 متر وظهر بمستوى 
رائع. كما شــارك في جنوب فرنســا على 
األرضيــة الرملية وأثبــت جدارته، خاصة 
وأنه ينحدر من نســل طيب فأبوه الفحل 

الشهير «مجاني» وأمه «زيفا».
وقال فرانســوا إن وجهة البطــل المقبلة 
ستكون ســباق «كحيلة كالسيك» للخيول 
العربيــة في أمســية كأس دبــي العالمي 
2016. وتوقــع ظهوره بمســتوى متطور 

بعد تأقلمه على األرضية.

أعلن محمد جابر عبدالله مالك «شيخ زايد 
رود» الفائز ببطولة كأس ند الشبا لمسافة 
2810 أمتــار على المضمار العشــبي بأن 
«كأس دبي الذهبي» لمســافة 3200 متر 
للفئة الثانية، سيكون الهدف المقبل للبطل 
الذي تناســبه المســافة الطويلة. وأضاف 
قائــالً في تصريح لـ«البيــان الرياضي» إنه 
مرتــاح ألداء البطل وقيادة الفارس مارتن 

هارلي الذي نفذ تعليمات المدرب.
ومن جانبه صرح المدرب ديفيد سيمكوك 
بأنه معجب بمستوى البطولة  الذي يعتبر 

من بين أفضل الخيول في اإلسطبل.
وأضــاف قائالً إن البطل ســبق لــه الفوز 

عــام 2014 في وود بايت، ثم نال شــرف 
الفــوز في العام نفســه بمضمار «ميدان» 
لمســافة 2000 متر على المضمار العشبي 
وأنه فخور بإشــراكه في أمسية كأس دبي 

العالمي، وأنه واثق من أدائه وإمكانياته.
وأشاد سيمكوك بأداء الفارس مارتن هالي 
الــذي تمكن من تحقيق فــوزه األول في 

«ميدان».

حفل الســباق التاســع لكرنفال كأس دبي 
العالمي برعاية «طيران اإلمارات» باإلثارة 
والمفاجآت حيث استمتع الجمهور بقضاء 
أمســية ممتعة تنافســت خاللها نخبة من 

أقوى الخيول العالمية. 
وحققت خيــول «جودلفين» ثالثية 
بانتزاعها الفوز في ثالثة أشــواط قوية 
عن طريق «بيور دياموند» في الشوط 
الثاني، «فيري سبيشــال» الفائز بلقب 
بطولــة «بالنشــين»، ثــم «أميــركان 
هوب» في الشــوط الخامس لمســافة 

1400 متر. 
وكان «هندســة» قد أهدى سمو الشيخ 
حمدان بن راشــد آل مكتوم لقب الجولة 
للتحــدي للخيول  الثالثــة لكأس مكتــوم 

العربية األصيلة. 
وحققت المهرة «بولر ريفر» التوقعات 
بتتويجها بطلة لسباق «أوكس اإلمارات».

وقهر «شــيخ زايــد رود» لمحمد جابر 
عبــد الله األقوياء في الشــوط الســادس 

ليتوج بطال بجدارة. 
وكان «دورميللو» لســمو الشيخ أحمد 
بن راشد آل مكتوم مسك الختام بتتويجه 

بطال للشوط السابع. 

توج «هندســة» لسمو الشــيخ حمدان 

بن راشــد آل مكتوم بطال للجولة الثالثة 
لكأس مكتوم للتحــدي للخيول العربية 
األصيلة لمســافة 2000 متر «جروب 1» 
برعايــة طيران اإلمــارات وذلك بقيادة 
الفارس بول هاناغان وإشــراف المدرب 
فرنســوا روهوت، مســجال زمنا قياسيا 
قدره 2.15.45 دقيقــة بفارق 8 أطوال 
ونصــف الطول عــن «إيــه أف تواق» 
لخالد خليفــة النابودة بقيــادة الفارس 
آرنســت أورثيــل، فيما جاء «نشــمي» 
لصاحب الســمو الشــيخ خليفة بن زايد 
آل نهيان بقيادة هاري بنتلي وإشــراف 

إيريك ليمارتنيل. 
تنافس للفوز باللقب 11 خيال، وتمكن 
«هندســة» من حســم الصراع لصالحه 

بفارق كبير من أقرب منافسيه. 
وعقــب ختام الشــوط، قــام روبين 
شــاتيرجي مديــر اإلعــالم والعالقــات 
العامــة في «ميــدان» بتتويــج األبطال 

الفائزين إنابة عن «طيران اإلمارات». 

تــوج «بيــور ديامونــد» بطــال لبطولة 
«ميدان كالســيك» لمســافة 1400 متر 
على المضمار العشبي، برعاية «اإلمارات 
ســكاي واردز» بقيــادة المدرب هاري 

بنتلي وإشراف المدرب سعيد بن سرور 
مسجال زمنا قدره 1.23.55 دقيقة بفارق 
4 أطــوال ونصف الطول عن المرشــح 
األول «كوميــكاس» لجودلفيــن بقيادة 
وليام بويــك، فيما احتل «تايكســالي» 
لذيســتل لتوليد الخيول، المركز الثالث 
بقيادة ريتشارد مولن وإشراف ساتيش 

سيمار. 
تنافــس في الشــوط 9 خيــول قوية 
وكانــت التوقعــات نحــو «كوميكاس» 

حيث رشحه 2159 شخصا. 
وفــي ختام الشــوط تســلم الشــيخ 
جمعــة بن دلمــوك آل مكتــوم جائزة 

الفوز من روبين شاتيرجي. 

توجت المهرة «فيري سبيشال» لجودلفين 
للمهــرات  «بالنشــين»  بطولــة  بلقــب 
واألفراس عمر 3 سنوات فما فوق، برعاية 
«اإلمارات ســكاي واردز» وقيمة الجوائز 

200 ألف دوالر. 
وقــاد الفــارس جيمس دويــل «فيري 

سبيشــال» لتســجيل الفــوز الثانــي على 
التوالــي في مضمــار «ميدان» بإشــراف 
المدرب ســعيد بن ســرور مســجلة زمنا 
قــدره 1.48.85 دقيقــة بفــارق طوليــن 
ونصــف الطــول عــن «يــورو شــارلين» 
المملوك لتيم فالور انترناشــيونال بقيادة 
ريــان مور، وإشــراف ماركو بوتــي، فيما 

أعرب الشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم 
عن ارتياحه للنتائج المشرفة، التي حققتها 
التاســع  الســباق  خيــول جودلفيــن في 
بفوز «فيري سبيشال»  للكرنفال، مشــيداً 
ببطولة «بالنشين» لتضيف إنجازاً جديداً، 
بعد فوزهــا يوم 4 فبراير الماضي ببطولة 

«كيب فيردي».
وقــال في تصريح لـ«البيــان الرياضي» 
إن وجهتهــا لم تتحدد بعد في المشــاركة 
بأمســية كأس دبــي العالمــي. وقــال إن 
مشــاركتها ووجهتها المقبلة ســتكون في 

أوروبا.
وأضــاف أن «فيري سبيشــال» حققت 
التوقعــات وحققــت الفوز بجــدارة على 

نخبة الخيول المشاركة في الشوط.
وقــال الشــيخ جمعــة بن دلمــوك إن 
مشاركة «أميركان هوب» ستكون األخيرة 
في دبي، حيث ســتكون وجهتــه المقبلة 

الموسم األوروبي الجديد.
وأشاد خالل حديثه لـ«البيان الرياضي» 

بأداء الفارس جيمس دويل وتنفيذه الخطة 
المرسومة والتزامه بتعليمات المدرب، ما 
أســهم في تحقيق نتائج مشــرفة للفريق 

في الكرنفال.
أشــاد الشــيخ جمعــة بن دلمــوك آل 
مكتوم، باألدء القــوي التي قدمته المهرة 
اقتناص  «بيور دياموند» لجودلفيــن، عبر 
لقــب الشــوط الثانــي بطولــة «ميدان» 
كالسيك، برعاية «اإلمارات سكاي واردز»، 
في األمســية التاســعة لكرنفال كأس دبي 

العالمي. 
وأكــد الشــيخ جمعــة بن دلمــوك آل 
مكتوم، أنه توقع أن تقدم «بيور دياموند» 
أداًء قوياً في الســباق، ألنهــا في بريطانيا 
كانت متأقلمة مع األرضية العشــبية أكثر 
مــن الرملية، لكنها حققت المفاجآة خالل 

السباق باقتناص اللقب. 
وأضاف الشــيخ جمعة بــن دلموك آل 
مكتــوم، أن الوجهة المقبلــة للمهرة هي 
«ديربي اإلمارات» ضمن أمسية كأس دبي 
العالمي أواخر الشــهر الحالي، ثم ستعود 

إلى بريطانيا. ■ جمعة دلموك وسعيد بن سرور والفارس دويل عقب التتويج ببطولة «بالنشين»

■ «بيور دياموند» بطلة ميدان كالسيك ■ «هندسة» بطل الجولة الثالثة لكأس مكتوم  |  تصوير -  ناصر بابو

■ سالم السبوسي يتسلم جائزة فوز «هندسة»■ «أميركان هوب» حقق الفوز بجدارة
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ابتســم الحظ للســوداني منصــور محمد 
الركابي، حيث تمكن من ترشــيح 6 خيول 
فائــزة لينال الجائزة الماليــة وقدرها 15 
ألفــاً و45 درهماً. وتمكن 24 شــخصاً من 
ترشــيح 5 خيــول فائزة وتــم اختيار 20 
شــخصاً منهم لينال كل واحــد مبلغ 500 

درهم.
ونجح شــخصان في الفوز بجائزة الترضية 
لألشــواط الثالثية، حيث حصال على أعلى 
النقــاط «38» نقطــة وهما الفلســطيني 
أحمد فؤاد عبد الرحيم والسوداني محمد 
عبــد الوهاب الطيــب، ليحصال على مبلغ 
7750 درهمــاً لــكل منهما. ولــم يتمكن 

أحد من الفوز في مسابقة سوبر فيكتا وال 
الفئة المزدوجة الوسطى (الشوطان 4 و5) 
أو «الفئــة المزدوجة األخيرة (الشــوطان 

6 و7).

أشــاد المدرب دوغ واتسون بالفوز الرائع 
الــذي حققته بطلة األوكــس «بولر ريفر» 
لتواصل بذلك انجازاتها منذ بداية الكرنفال 
حيــث ســبق أن نالت لقــب 1000 غينيز 
اإلماراتي بفارق كبير عن أقرب منافساتها.

وقال واتســون إنهــا في كل مــرة تتعلم 
المزيد، وقد تمكنــت من انتزاع الصدارة 
مبكــراً مــن البطلــة األرجنتينيــة «فالي 
دوري» بفــارق ثالثــة أربــاع الطــول ثم 
وســعت الفــارق إلــى 200 متــر بقيادة 

باتريك دوبس.
وأضاف دوغ واتســون قائــالً إنها تمكنت 
من حســم الصراع بسبب ســرعتها وقوة 

انطالقتهــا. وأكــد واتســون أن الوجهــة 
المقبلة ســتكون ســباق داربــي اإلمارات 
حيث ســتواجه المهور على نفس المسافة 
وأنه واثق من قدرتها على مواجهة التحدي 
في الســباق القوي الذي يعد تجربة قوية 

بالنسبة لها.
وأعلــن واتســون أن «بولر ريفــر» تعتبر 
مــن أبرز الخيــول باالســطبل وأنه فخور 

بتدريبها.

أشاد سعيد بن سرور مدرب جودلفين بالفوز 
الباهــر الذي حققته المهرة «بيورديا موند» 
بانتزاعهــا لقــب بطولــة «ميالن كالســيك» 

وتفوقها على المهور المشاركة في الشوط.
وأعرب بن ســرور في تصريــح لـ«البيان 
الرياضــي» عن فخره بتدريــب المهرة وأنه 
يتشــرف بتســميتها، وأضاف أن المهرة لم 
تكــن محظوظة في مشــاركتيها الســابقتين 
فــي ميدان، حيث حلت ثالثــة ووصيفة في 

مشاركتها األخيرة.
وقال مدرب جودلفين إنه يتوقع مستقبًال 
مشرفاً بالنسبة للمهرة خاصة وأنها انطلقت 
فــي البدايــة بفــارق 200 متر عــن أقرب 
منافسيها، حيث مكنتها سرعة انطالقتها في 
حسم الصراع لصالحها في المرحلة األخيرة.

وعــن وجهتهــا المقبلــة يقــول ســعيد 
بن ســرور إنه يفكر بإشــراكها فــي داربي 
فــي  للمشــاركة  اتجاههــا  أو  اإلمــارات، 
الســباقات الكالســيكية في أوروبا الصيف 

المقبل.

وعــن «بيور ديامونــد» ،   قال بأن البطلة 
تفضل األرضية العشــبية أكثر من الرملية، 
وهي مــن الخيول التي لها مســتقبل في 
أوروبا. وعن «أميركان هوب»، قال سعيد 
بن ســرور، بأن البطــل قــدم أداء جيداً، 

ويمتلك مستقبًال قوياً في السباقات. 
وعن االســتعدادات للموسم األوروبي، 
أكد ســعيد بن سرور، امتالك «جودلفين» 
لخيــول قويــة هناك، حيث سيســافر غدا 
إلى بريطانيا للوقوف على الترتيبات التي 
تسبق الموسم األوروبي في مايو المقبل، 
كمــا أنه ســيعود إلى هناك فــي بدايات 
أبريــل المقبل لالطــالع علــى الترتيبات 

النهائية للخيول المشاركة هناك. 
العالمــي،  دبــي  كأس  أمســية  وعــن 
قال ســعيد بن ســرور، إنه بالتشــاور مع 
صاحب الســمو الشيخ محمد بن راشد آل 
مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس 
الــوزراء، حاكــم دبي، رعاه اللــه، تتحدد 
نوعية الخيول التي ستشارك في األمسية، 

وحظوظها في تحقيق اإلنجازات. ■ سعيد بن سرور مع الفارس دويل عقب الفوز ببطولة بالنشين

جاء «إكســيلي» في المركز الثالث بقيادة 
تــوم  وإشــراف  كنجســتكوت  ريتشــارد 

داسكومب. 
تنافس في الشــوط 7 خيــول وتركزت 
الترشــيحات نحو «فيري سبيشــال» حيث 
رشحها 3243 شــخصا، وبالفعل لم تخيب 

التوقعات ونالت اللقب بجدارة. 

وفي ختام الشوط، تسلم الشيخ جمعة 
بــن دلمــوك آل مكتوم جائــزة الفوز من 

روبين شاتيرجي. 

فجر «أميركان هوب» لجودلفين مفاجأة 
من العيــار الثقيل في الشــوط الخامس 

بانتزاعه اللقب لمســافة 1400 متر على 
المضمــار العشــبي برعايــة «اإلمــارات 
للعطــالت» وقيمــة جائزتــه 120 ألف 

دوالر. 
وقاد «أميركان هــوب» للفوز الفارس 
جيمــس دويل بإشــراف المدرب ســعيد 
بن ســرور، مســجال زمنا قدره 1.23.50 

دقيقــة بفارق طول عن «شامبيونشــب» 
لسمو الشيخ منصور بن محمد آل مكتوم، 
بقيــادة فريدريــك تيليكــي، فيمــا احتل 
«جيمسي» لدميان الفيللي المركز الثالث 
بقيادة ســام هتشكوت وإشــراف ديفيد 

مارنين. 
تنافس في الشــوط 14 خيال، وتركزت 

الترشــيحات نحو «ماســترمايند» ورشحه 
1271 شــخصا، تــاله «أميــركان هــوب» 

ورشحه 928 شخصا. 
وفي ختام الشوط، تسلم الشيخ جمعة 
بــن دلمــوك آل مكتوم جائــزة الفوز من 

روبين شاترجي. 
«شــيخ زايد رود»   يتأالقتوج «شيخ زايد 
رود» لمحمد جابر عبد الله بطال لكأس ند 
الشبا لمســافة 2810 أمتار على المضمار 
العشبي برعاية «اإلمارات للشحن الجوي» 

وقيمة جائزته 200 ألف دوالر. 
وقاد الفارس مارتن هارلي «شيخ زايد 
رود» للفــوز باللقــب بإشــراف المدرب 
ديفيــد ســيمكوك، مســجال زمنــا قدره 
2.57.19 دقيقــة بفارق 3 أطــوال وثالثة 
أرباع الطول عن «ســرتراش» لبول روني 
بقيادة تاغ أوشي وإشراف المدرب مايكل 

هالفورد. 
فيما جاء المرشــح األول «ستار إمباير» 
فــي المركــز الثالــث بقيادة كريســتوف 
ســومليون وإشــراف المــدرب مايك دي 

كوك. 
تنافس للفوز باللقب 15 خيال، وانصبت 
توقعــات الجمهــور نحو «ســتار إمباير» 

ورشحه 1993 شخصا. 
وفي ختام الشــوط قام روبين شاترجي 

بتتويج األبطال، حيث تســلم محمد جابر 
ونجله جابر جائزة الفوز. 

انتــزع «دورميللو» لســمو الشــيخ أحمد 
بن راشــد آل مكتوم لقب الشوط السابع 
واألخير لمســافة 2000 متر على المضمار 
العشــبي برعايــة «المغامــرات العربية» 

وقيمة جائزته 110 آالف دوالر. 
وحقــق «دورميللو» مفاجــأة أطاحت 

بآمال الجمهور في مسابقة الترشيحات. 
وقــاد كريســتوفر هايــس «دورميللو» 
للفوز في الكرنفال بإشراف المدرب دروبا 
ســلفارتنام مســجال زمنا قــدره 2.02.67 
دقيقة بفــارق طولين وثالثة أرباع الطول 
عــن «بيتــش بار» لجســتن باريــن وبيتر 
كونواي، وإشــراف برندان باول، فيما جاء 
«أفون بيرل» لجســتن جورجنسن، بقيادة 
الفارس ادري دي فريز، وإشراف المدرب 
رونــي هوجان.  وتنافس في الشــوط 15 
خيال، وانصبت الترشيحات نحو «مسدس» 

إذ رشحه 1896 شخصا. 
وفــي ختام الشــوط، تســلم المهندس 
دروبــا  والمــدرب  الحلوانــي،  شــريف 
ســلفارتنام جائــزة الفــوز مــن روبيــن 

شاترجي.

■ «دورميللو» ينطلق نحو خط النهاية

حققــت «بولر ريفر» لفالنتين بختيــاروف التوقعات لتتوج بجدارة 
لسباق «أوكس اإلمارات» لمسافة 1900 متر برعاية طيران اإلمارات 
وقيمــة جائزته 250 ألــف دوالر. وقاد الفارس باتريك دوبس «بولر 
ريفر» إلى انتزاع اللقب بإشــراف المدرب دووغ واتســون، مسجلة 
زمنــا قــدره 2.00.57 دقيقة وبفارق ثالثة أربــاع الطول عن «فالي 
دوري» لســمو الشــيخ محمد بن خليفة آل مكتــوم بقيادة الفارس 
كريســتوف سومليون، وإشراف المدرب مايك دي كوك، فيما جاءت 
«دولي داجر» لفين بليتشفيلد بقيادة الفارس فرناندو جارا وإشراف  
فريدريــك رويتر .  تنافســت ثالث مهرات للفــوز باللقب، وكانت 
«بوالر ريفر» المرشــحة االولى حيث رشــحها 4815 شــخصا.عقب 

ختام الشوط، قام روبين شاتيرجي بتتويج األبطال.  

■ الحلواني ودروبا يمسكان بالبطل «دورميللو»
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يدعم المهرجان، هيئة أبوظبي للســياحة 
بالتنســيق مع مجلس أبوظبــي الرياضي، 
الشــركة الوطنية إلنتاج وتسويق األعالف 
والدقيق، شــركة االســتثمارات البترولية 
الدوليــة «آيبيــك»، األرشــيف الوطنــي، 
طيــران اإلمــارات، وبالتعاون مــع هيئة 
اإلمارات لســباق الخيــل، االتحاد الدولي 
لخيول الســباق العربيــة «إفهار»، جمعية 
الخيــول العربيــة األصيلة، ودعــم وزارة 
الخارجية، والهيئة العامة لرعاية الشــباب 

والرياضة. 
كما يرعى المهرجان شركة أيادي، جلوبال 
يونايتــد لخدمات الطب البيطري، شــركة 

بلوم، بترومال، شركة رايز للتجارة العامة 
ذ.م.م، شــركة حياتنــا، الوثبة ســتاليونز، 
نادي صقــاري اإلمارات، ونــادي أبوظبي 
للصقاريــن، مدرســة محمــد بــن زايــد 
للصقارة وفراســة الصحراء، مركز أبوظبي 
للمعارض «أدنيك»، شركة العواني، كابال، 
عمير بن يوسف للسفريات، الدكتور نادر 
صعب، مختبرات فاديا كرم لمستحضرات 
التجميل، قناة ياس، ريسنج بوست، باريس 
تيرف، الوثبة سنتر، االتحاد النسائي العام، 
والطفولة،  لألمومــة  األعلــى  والمجلــس 
ولجنــة رياضة المــرأة، وأكاديمية فاطمة 

بنت مبارك للرياضة النسائية.

أكــد الدكتــور عبدالله الريــس مدير عام 
األرشــيف الوطنــي، أن مهرجــان ســمو 
الشــيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي 
للخيــول العربيــة، فاقــت شــهرته أرجاء 
المعمورة من خالل جوالته المكوكية التي 
جابــت أرجاء العالم على مدار الســنوات 
الماضية، ما أسهم ذلك في تعريف العالم 
بتاريخ وتراث دولــة اإلمارات، مؤكدا أن 
األرشيف الوطني يفخر بشراكته األساسية 
للمهرجان، مشــيداً بالدور الذي لعبه في 
فتــح آفاق جديدة في التعرف على تاريخ 

وتراث دولتنا الفتية.

شــركة  ممثــل  األحبابــي  حمــد  أكــد 
االســتثمارات البتروليــة الدولية (آيبيك) 
الشــريك االســتراتيجي لمهرجــان ســمو 
الشــيخ منصــور بن زايــد آل نهيــان، أن 
رعاية «أيبيك» للمهرجان تأتي انطالقاً من 
الحرص من الشركة على دعم كل األنشطة 
الرياضية، موضحاً أن مبادرة ســمو الشيخ 
منصور بــن زايد بتنظيم هــذا المهرجان 
العالمي للخيول العربية لعب دوراً حيوياً، 
كما أكد أن دعم سمو الشيخة فاطمة بنت 
مبــارك (أم اإلمارات) بالرياضة النســائية 
كان لــه الــدور اإليجابي في نشــر ثقافة 

الرياضة النسائية.

أكد ســلطان عودة ممثل الشركة الوطنية 
إلنتــاج وتســويق األعــالف والدقيق، أن 
مشــاركة الشــركة كشــريك رئيســي في 
مهرجان ســمو الشــيخ منصور بــن زايد 
آل نهيان للخيــول العربية األصيلة، يعتبر 
مصدر فخر وإعزاز للشــركة، وقالدة على 
صــدور جميــع العاملين بهــا، موضحاً أن 
الشــراكة والرعاية تنطلقــان من الحرص 
على دعم األنشطة الرياضية عامة والتراثية 
خاصــة، من أجل تثبيــت الهوية الوطنية، 
إضافــة إلى ما يقــوم به هــذا المهرجان 
من دور كبير فــي إعادة االهتمام بالخيل 

العربي األصيل رمز تراثنا العريق.

يواصل المهرجان العالمي لســمو الشيخ 
منصور بن زايد آل نهيان للخيول العربية 
رحالتــه المكوكيــة حــول العالم، حيث 
يحط الرحال اليوم على مضمار هيوستن 
بارك الترابي في والية تكساس بالواليات 
الجولــة  إلقامــة  األميركيــة،  المتحــدة 
الثانيــة لــكأس المغفــور له بــإذن الله 
الشــيخ زايد بن ســلطان آل نهيان للفئة 
األولى التــي تعد «الجولــة األولى من» 
 SHK ZAYED BIN SULTAN AL
 NAHAYAN AMETHYST JEWEL
CUP«، والتي يشارك فيها عشرة خيول 
لمســافة 1400 متــر وإجمالــي جوائزه 
الماليــة 33.300 ألــف دوالر، والرابعــة 
لمونديــال أم اإلمارات للســيدات الذي 
يشــارك فيه 10 فارســات لمسافة 1400 
متــر وإجمالي جوائــزه المالية 38.850 

ألف دوالر.
 ويأتــي إقامة هذين الســباقين ضمن 
فعاليــات النســخة الثامنــة للمهرجــان، 
الــذي يقــام بتوجيهــات ســمو الشــيخ 
منصــور بن زايد آل نهيــان نائب رئيس 
مجلــس الوزراء وزير شــؤون الرئاســة، 
ودعم سمو الشــيخة فاطمة بنت مبارك 
رئيســة االتحاد النســائي العام، الرئيسة 
األعلى لمؤسسة التنمية األسرية، رئيسة 
المجلس األعلى لألمومة والطفولة، ضمن 
فعاليات مهرجان سموه العالمي للخيول 
العربيــة، والــذي يتضمن جوهــرة تاج 
الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وبطولة 
العالم لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك 
للســيدات «افهــار»، وكأس زايد وكأس 
مزرعــة الوثبة ســتد، والمؤتمر العالمي 
لسباقات الخيول العربية، وجوائز دارلي 
بهوليــوود،  اإلمــارات»  «أم  التقديريــة 
وبطولــة العالــم للفرســان المتدربيــن 
بإشراف االتحاد الدولي لسباقات الخيول 

العربية األصيلة «افهار»، إلى جانب كأس 
مهرجان ســمو الشيخ منصور بن زايد آل 
نهيان (المفتوح)، وكأس ســمو الشــيخة 
فاطمة بنــت مبارك للقدرة للســيدات، 
تحت إشــراف االتحاد الدولي للفروسية، 
وتحــت شــعار عالــم واحــد 6 قــارات 

أبوظبي العاصمة.

يشــارك فــي ســباق كأس الشــيخ زايد 

10 خيــول من أقــوى الخيــول العربية 
من عمر 4 ســنوات فما فــوق، وبالنظر 
لمســتويات الخيول المشاركة ونتائجها 
في السباقات، التي شاركت فيها مؤخراً 
يمكن القول إن المنافسة ستكون قوية 
بيــن أكثر مــن خيــل، وإن كان األقرب 
للترشــيح ثالثــة خيــول، فــي مقدمتها 
الجــواد باديــس داي البالغ مــن العمر 
5 ســنوات والعائدة ملكيتــه لـ كوارتر 
مون راش ويقوده في الســباق الفارسة 
كيلي بورسيل، حيث يبلغ عدد فوز هذا 
الخيــل بالمركز األول 11 حالة من أصل 
14 مشــاركة، ويليه في الترشيح الخيل 
األميركي ســامي في العائدة ملكيته لـ 

الفريدو  الفارس  سام فاسكوس ويقوده 
ســيجاال، وقد حقق هذا الجــواد الفوز 
بالمركــز األول 9 مــرات، أما المرشــح 
الثالــث فهــو الجواد كويــك آند ريتش 
لتوم فريتز بقيادة الفارسة ماريا ريمديو 
وســبق لهذا الخيل الفوز بالمركز األول 

6 مرات.

لمونديال  الرابعــة  للجولــة  وبالنســبة 
ام اإلمــارات للســيدات ايفهــار التــي 
ســتقام في الشــوط الثامن، بمشــاركة 
وهولنــدا  إيطاليــا  مــن  فارســات   10
والنرويج وســلوفاكيا والسويد وبلجيكا 
وفرنســا وألمانيــا وبريطانيــا وأيرلندا، 
فاألقــرب للترشــيح للفــوز بلقب هذه 
الجولــة والوصول إلى أبوظبي من أجل 
المشاركة في الجولة الختامية لمونديال 
أم اإلمارات في ختام النســخة الثامنة، 
الفارسة البريطانية جوانا ماسون البالغة 
من العمر 26 سنة والتي ستشارك على 
صهوة الخيل أور برينســيس البالغ من 
العمر 6 ســنوات، والعائدة ملكيته إلى 

كــري رن إنتربريســيس، وقد شــاركت 
أور فــي 550 ســباقا وحققــت المركز 
األول 63 مــرة، يليهــا فــي الترشــيح 
الفارســة اإليطالية إيفيلــن بول صاحبة 
الـ33 ســنة والتي ستشارك على صهوة 
الجواد ثــرو غليب البالغ مــن العمر 5 
ســنوات والعائــدة ملكيته لـ كريســتا 
هيننغســغارد، وشــاركت إيفيليــن في 
352 سباقا حققت خاللها الفوز بالمركز 
األول 58 مرة، تليها الفارســة األلمانية 
إيفا هيرشــتال صاحبة الـ33 ســنة التي 
ستشــارك على صهوة الفــرس ماي فاز 
البالغــة من العمر 6 ســنوات والعائدة 
ملكيتها لألميركي ســام فاسكوز، حيث 
شــاركت إيفا في 367 ســباقا وحققت 

المركز األول 23 مرة.
أما باقي الفارســات المشاركات فهن 
الهولنديــة تيجــاردا فان ديــن بروكن، 
والسلوفاكية  هيغالند،  نورا  والنرويجية 
ميشــيال كيشركوف، والســويدية إيلين 
رودغــارا، والبلجيكية ســارا فيرميرش، 
والفرنسية ديلفين غارسيال، وااليرلندية 

ألينا داغ.

05
تقام الجولة الخامســة لمونديال «أم اإلمارات» للسيدات في 18 مارس 
الجــاري بالعاصمــة البحرينيــة المنامة، في حين ســتقام الجولة الثالثة 

لكأس زايد في 22 أبريل المقبل بمدينة تولوز الفرنسية.

ثمــن عارف حمــد العوانــي األمين العام 
لمجلــس أبوظبــي الرياضــي  االهتمــام 
والدعــم الكبيريــن، الذي يوليهما ســمو 
الشــيخ منصــور بن زايــد آل نهيان نائب 
رئيــس مجلــس الــوزراء وزيــر شــؤون 
الرئاســة، اللذين كانا لهما األثر األبرز في 
إعالء شــأن الخيل العربي وتعزيز حضوره 
في مختلــف المضاميــر العالمية، وصوالً 
إلى تحقيق النهضة الشاملة التي يشهدها 

قطاع الفروسية بالوقت الراهن.
العواني، الدعم الالمحدود الذي  وثمن 
تقدمه ســمو الشــيخة فاطمة بنت مبارك 
«أم اإلمــارات» رئيســة االتحاد النســائي 
العــام، الرئيس األعلى لمؤسســة التنمية 
األســرية، رئيس المجلس األعلى لألمومة 
والطفولة، لمسيرة الخيل العربي األصيل، 
وتبنيهــا للمبــادرات الداعمــة لالرتقــاء 
بمصافــه، وحرصهــا على دعــم بطوالت 
وسباقات الفروسية للسيدات، األمر الذي 
ســاهم في تحقيق إنجازات ملموســة في 

هذا المجال.
المجلس  وواصــل مؤكــداً، أن رعايــة 

وشــراكته للمهرجــان بالتنســيق والدعم 
للعــام الثامن علــى التوالــي، تنطلق من 
توجيهــات ســمو الشــيخ نهيــان زايد آل 
نهيــان رئيس مجلس أبوظبــي الرياضي، 
الذي يولي أهمية كبيــرة لتعزيز التقدم 
والنجاح للمهرجان الذي يتضمن فعاليات 

منوعة تحت مظلته.
واختتم مشــيداً، بالجهود الكبيرة التي 
تبذلها إدارة المهرجان التي تقدم سلسلة 
ســباقات متواصلة تخدم جميع المهتمين 
برياضة الفروســية على مســتوى العالم، 
وتعــزز التواصــل بيــن جميع الفرســان 
ومــالك اإلســطبالت الخاصــة والمربين 
والفرسان والفارســات والذي يصب كله 

لصالح الخيل العربي. 

من جانبها، أكدت نورة الســويدي مديرة 
االتحــاد النســائي العــام رئيســة لجنــة 
النســائية، أن اهتمام  للرياضة  اإلمــارات 
ســمو الشــيخة فاطمــة بنت مبــارك «أم 
اإلمارات»، رئيســة االتحاد النسائي العام، 
الرئيس األعلى لمؤسســة التنمية األسرية، 
رئيس المجلس األعلى لألمومة والطفولة، 
بالمــرأة اإلماراتية وحرص ســموها على 
دعمهــا ومؤازرتهــا ومســاندتها كان لــه 
المردود االيجابي فيما وصلت إليه المرأة 
اإلماراتية في شــتى المجــاالت، باحتاللها 

أعلــى وأرقــى المناصــب الســيادية في 
الدولة، والمجــال الرياضي من المجاالت 
التي أولت ســموها اهتمام خاص إليمانها 
بدو الرياضــة في حياة المرأة إلســهامها 

الواضح.
كان  المنطــق  هــذا  مــن  وأضافــت: 
حرص ســموها على دعــم ورعاية بطولة 
العالم للســيدات التي تحمل اسم سموها 
«ايفهــار»، تلــك البطولة التي تشــهد من 
عام إلى آخر إقباًال شــديداً على المشاركة 
فيها من أفضل الفارسات في العالم، نظراً 
للسمعة العالمية التي اكتسبتها، وواصلت 
مؤكدة، أنه ومن خالل مشاركة هذا العدد 
الكبير من الفارســات فــي الجوالت التي 

أقيمــت على مــدار األعــوام الماضية، ما 
يؤكد نجاح البطولــة في تحقيق أهدافها، 
موضحة أن مونديــال «أم اإلمارات» بات 
خير ســفير للرياضة النســائية في الدولة 

على المستوى العالمي.
واختتمت مديرة االتحاد النسائي العام 
الشــكر والتقدير إلى  تصريحاتها، موجهة 
سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان على 
دعم سموه الالمحدود للمهرجان، وإتاحة 
الفرصــة للمشــاركة في هــذه التظاهرة 
النســائية العالمية، مؤكــدة أن ذلك يعد 
مؤشــراً إيجابياً لدور المرأة في المجتمع، 
نجاحاتــه  مواصلــة  للمهرجــان  متمنيــة 

العالمية.

■ لقطة للفارسات المشاركات في جولة سويسرا   |  البيان

■ عارف العواني 



19

أهــدى «مراوغ» بطولة جبل علي للســرعة 
إلى سمو الشــيخ أحمد بن راشد آل مكتوم 
في عاشر ســباقات موسم مضمار جبل علي 
«ســباق الصفــوح»، الــذي أقيــم أمس في 
المضمار العائلي، واشــتمل على 6 أشــواط 
بمجموع جوائز بلغت 915 ألف درهم، بعد 
منافســة قوية وسط حضور جماهيري وصل 
إلى نحو 13 ألف شخص استمتعوا بالسباق، 
كما منح «صحفي» لقباً جديداً لخيول ســمو 
الشــيخ حمــدان بن راشــد آل مكتوم نائب 
حاكــم دبي وزيــر المالية، بفوزه بالشــوط 
الرابع، فيما أهدى «فيســتيفال سيتي» لقب 
الشوط الثاني لسمو الشيخ سعيد بن محمد 
بــن راشــد آل مكتوم، وبــدأت االنتصارات 
بفــوز «ماونتيــن ليون» للشــيخ راشــد بن 
دلموك آل مكتوم، فيمــا اختتمها «مصباح» 

بالشوط األخير ونال «جست ايه بيني» لقب 
الشوط الخامس، وقام ميرزا الصايغ وحسن 
الصايغ ممثال شــادويل وديرنز تاون وصالح 
تهلك نائب أول الرئيس لالتصال المؤسســي 
في السوق الحرة دبي بتتويج الفائزين خالل 

األشواط الستة. 

أهــدى «مراوغ» بطولة جبل علي للســرعة 
2016 لمالكه ســمو الشــيخ أحمد بن راشد 
آل مكتــوم، بعد تصدره الشــوط الرئيســي 
«الثالــث» الذي أقيــم برعايــة ديرنز تاون 
بمشــاركة 12 خيالً لمسافة 1000 متر، وجاء 
فوز «مــراوغ» تحت قيــادة المدرب دروبا 
سيلفرتنام والفارس واين سميث، ونجح في 
الوصــول لخط النهاية في زمن قدره 58:78 
ثانيــة متقدمــا بفــارق طول وربــع الطول 

عن «ســبين ســايكل» صاحب المركز الثاني 
المملوك لمؤسسة زعبيل الدولية للسباقات، 
فيما حل ثالثا «يونايتد كلر» لســمو الشــيخ 
أحمد بن راشــد آل مكتوم، وتسلم الجائزة 
نيابة عن المالك المهندس شــريف الحلواني 
نائــب مدير مكتب ســمو الشــيخ أحمد بن 
راشــد آل مكتــوم وعدنــان ياســين المدير 

التنفيذي لمكتب سموه. 

كما أهدى «صحفي» فوزاً غالياً لمالكه سمو 
الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بتصدره 
الشــوط الرابع برعاية إســطبالت شــادويل 
ومشــاركة 9 خيول لمسافة 1400 متر تحت 
قيــادة المــدرب مصبح المهيــري والفارس 
بــول هاناغان، بعــد أن قطع المســافة في 
زمــن قــدره 1:24:68 بفــارق طولين وربع 

الطول عن اقرب منافسيه «انسايفر» للخيالة 
العمانية وصيف الشــوط، فيما حل «بيتشي 
هيد» لســمو الشــيخ ســعيد بن محمد بن 
راشــد آل مكتوم في المركز الثالث، وتسلم 
الجائزة نيابة عن المالك، ســالم السبوســي 
مدير ســباقات سمو الشيخ حمدان بن راشد 
آل مكتــوم، والمــدرب المهيــري والفارس 

هاناغان. 

حقق «فيســتيفال ســيتي» بطولة الشــوط 
الثاني، مهدياً فوزاً غالياً لمالكه ســمو الشيخ 
ســعيد بن محمد بن راشــد آل مكتوم، بعد 
منافســة قويــة ضمــن 10 خيول شــاركت 
في هذا الشــوط الذي أقيــم برعاية مزارع 
شــادويل لمســافة 1000 متــر، تحت قيادة 
المدرب عبد الله بن حزيم والفارس فرناندو 

جارا وقطع المســافة في زمن قدره 59:46 
ثانيــة بفــارق 3 أربــاع الطول عــن أقرب 
منافسيه «تماثل» لســمو الشيخ حمدان بن 
راشــد آل مكتــوم، فيما حقــق «حمورابي» 
لسمو الشيخ ســعيد بن محمد بن راشد آل 
مكتوم المركز الثالث، وتســلم الجائزة نيابة 
عــن المالــك ناناندو كومار، كمــا تم تكريم 

المدرب بن حزيم والفارس جارا. 

وظفــر «ماونتين ليــون» المملوك للشــيخ 
راشــد بن دلموك آل مكتوم بصدارة الشوط 
األول، الذي أقيم برعاية اســطبالت شادويل 
وبمشــاركة 15 خيــالً لمســافة 1200 متر، 
تحت قيادة المدرب ساتيش سيمار والفارس 
ريتشــارد مولن بعد أن قطع المســافة في 
زمن قــدره 1:12:68 دقيقة، متقدما بفارق 

3 أطوال ونصف الطول عن أقرب منافســيه 
«انبار» لنقابة بورســلي للسباقات، فيما حل 
في المركــز الثالث «اكســبو تونتي» لنقابة 
بورســلي للســباقات أيضا، وتســلم الجائزة 

المدرب ساتيش والفارس مولن. 

ونجح «جســت ايه» لمحمد خليفة البسطي 
في الفوز بصدارة الشــوط الخامس لمسافة 
1600 متــر وبرعاية «الســوق الحرة بدبي» 
تحت قيادة المدرب دووغ واتسون والفارس 
باتريك دوبس، من بين 11 خيالً شاركت في 
الشــوط وقطع «جســت ايه بيني» المسافة 
فــي زمن قدره 1:37:35 دقيقة، بفارق كبير 
بلــغ 6 أطــوال عن أقرب منافســيه «انري» 
لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل 
مكتوم، فيما حل «فايز» لسمو الشيخ مكتوم 
بن محمد بن راشــد آل مكتــوم في المركز 
الثالث، وتم تكريم الفائز في نهاية الشــوط 

والمدرب واتسون والفارس دوبس. 

وجاء مســك الختام بفوز «مصبــاح» لنقابة 
اإلمــارات للســباقات الترفيهيــة بالشــوط 
الســادس لمســافة 1800 متر برعاية مزارع 
شــادويل ومشــاركة 8 خيول، تحــت قيادة 
المــدرب دووغ واتســون والفــارس ســام 
هتشــكوت، وقطع المســافة في زمن قدره 
1:49:66 دقيقــة، بفــارق ربــع الطول عن 
«بالف» لســمو الشــيخ أحمد بن راشــد آل 
مكتوم، فيمــا حل في المركــز الثالث «نيد 
تو نو» لســمو الشــيخ منصور بن محمد بن 
راشد آل مكتوم، وتم تتويج الفائز والمدرب 

والفارس في نهاية الشوط.

■  «صحفي» ينطلق نحو خط النهاية■ «مراوغ» ينتزع لقب بطولة جبل علي للسرعة   |  تصوير - محمود  الخطيب

أظهــرت خيول ســمو الشــيخ أحمد بن 
راشــد آل مكتــوم، تألقاً الفتــاً في آخر 
بطوالت موســم جبل علي في الشــوط 
الثالث عبر مــرواغ ويونايتد  الرئيســي 
كلــر، حيث حقــق الجــوادان المركزين 
األول والثالث في شــوط نصف المليون 
درهــم، ولعبــت خبــرة الفــارس واين 
سميث دروها في حسم البطولة لصالح 

مرواغ بفــارق أكثر من طــول في خط 
النهاية، إضافة إلى خبرة المدرب دروبا 
الذي جاءت توقعاته قبل السباق متسقة 

مع النتيجة. 
وكانت البطوالت الثالث في الموســم، 

بدأت بجبل علي للميل وحســمها سفري 
لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، 
ثــم بطولة جبل علي ســتيكس ونال لقبها 
حاذق لسمو الشــيخ حمدان بن راشد آل 
مكتوم أيضا، ليسدل الستار على البطوالت 

باللقب الذي حســمه مرواغ لصالح خيول 
سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم. 

مــن جهتــه، عبــر المهنــدس شــريف 
الحلوانــي نائــب مدير عام مكتب ســمو 
الشــيخ أحمد بن راشــد آل مكتوم، مدير 

مضمار جبــل علي، عن ســعادته الكبيرة 
بالفوز الذي حققه مرواغ في بطولة جبل 
علي للسرعة وهنأ الحلواني وياسين سمو 
الشــيخ أحمد بن راشــد آل مكتــوم بهذا 

الفوز الغالي. 

وقال مدير مضمار جبل علي: ان النتيجة 
تعبر عن التألق الذي حققته خيول سموه 
هذا الموسم في مضمار جبل علي، مشيراً 
إلى أن المنافسة كانت قوية والترشيحات 
ذهبت إلى مراوغ ويونايتد كلر الذي كان 

منافساً قوياً أيضاً. 
وأضــاف نائب مدير عام مكتب ســمو 
الشــيخ أحمد بن راشــد آل مكتــوم، أن 
ســعادتهم كبيرة بالنجاحات التي حققتها 
الســباقات فــي المضمــار العائلــي حتى 
الســباق العاشــر، مؤكداً في الوقت ذاته 
أن االســتعدادات بدأت منذ اآلن لتنظيم 
الســباق األخير، الذي ســيكون عبارة عن 
مهرجــان خــاص تقــدم فيــه العديد من 
الفقــرات الشــيقة للجماهيــر الوفية في 

المضمار العائلي.
بــدوره، عبــر عدنــان ياســين المدير 
التنفيذي لمكتب ســمو الشــيخ أحمد بن 
راشــد آل مكتــوم، عن ســعادته بالنتائج 
المتميــزة التــي تحققت، مبديــاً إعجابه 
بتزايــد االهتمام الجماهيــري واإلعالمي 
بالمضمار العائلي، وأضاف قائًال: المنافسة 
هــذا الموســم كانــت قوية مــن معظم 
الخيول المشاركة، وتجلت في بطولة جبل 
علي للســرعة قوة التنافس وكان التوفيق 
من نصيب خيول ســمو الشــيخ أحمد بن 

راشد آل مكتوم.

■  الحلواني يربت على البطل «مراوغ »

لم يفز أحد بستة من ستة 
وحصل شخصان فقط على 
5 من 6 وهما أحمد طاهر 
وحمزة  «مصــري»  محمد 
«ســوداني»  الصديــق 
وحصــل كل واحــد منهما 
كما  درهــم،  علــى 6000 
حصل 62 مرشــحا على 4 
مــن 6 تم اختيار 56 منهم 
بالقرعــة لينــال كل منهم 

500 درهم.

■ صالح تهلك سلم جائزة الشوط الخامس إلى سيف بن معصم■ ميرزا الصايغ توج أبطال «جبل علي للسرعة»
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عبــر صــالح تهلــك نائــب اول الرئيــس 
لالتصال المؤسسي في السوق الحرة دبي، 
راعي الشــوط الخامس عن إعجابه الكبير 
بالحضور الجماهيري في مضمار جبل علي 
وقال: فوجئت بهــذا الحضور الجماهيري 
الكبير وذكرني مضمار جبل علي بمضمار 

«جوود ود» في بريطانيا. 
 كما توجه بالشكر إلى سمو الشيخ حمدان 
بن راشــد آل مكتوم، وسمو الشيخ أحمد 
بن راشــد آل مكتوم، علــى اتاحة الفرصة 
للتواجــد ضمن رعــاة المضمــار العائلي، 
مبينــاً أن ســوق دبــي الحــرة تدعم كل 

سباقات الفروسية.

تابع الســباق العاشر في مضمار جبل علي 
مجموعــة من عضــوات نادي الفروســية 
والشــعر بجامعة زايد، تقدمتهن رئيســة 
النادي عائشــة الفقاعــي، وحرصت إدارة 
المضمار و«شــادويل» راع الســباق على 
مشــاركتهن خــالل مراســم التتويــج في 
الشوط الرابع الذي فاز به «صحفي»، كما 
عبرن عن ســعادتهن بالترحاب واالهتمام 
مــن إدارة المضمــار، وهــو األمــر الذي 
انعكــس إيجابــاً فــي جذب كثيــرات من 

عشاق الفروسية.

واصل الحظ الســعيد، مغازلته للسوداني 
عماد الدين الصادق، في الســباق العاشر 
بمضمــار جبل علي أمس، حيث فاز للمرة 
الـ 19 بالجائزة الكبــرى، وهي عبارة عن 
ســيارة فئــة «بينكاتو كيا»، وكان عاشــق 
الخيول السوداني الجنسية قد حصل على 
بقية الســيارات في مضمــاري جبل علي، 

والعين.

حدثت حالتا انســحاب في سباق الصفوح 
العاشــر بالمضمار العائلــي، كانت األولى 
في الشــوط الخامس لـ«غــازي» المملوك 
لسلطان علي، والثانية قبل دقائق معدودة 
مــن انطالقة الشــوط الرئيــس «الثالث» 
لـ«ماي كاتش» لمالكه فالنتاين بختياروف 

ويفجيني كابوشيف.



انتزعت المهرة «دي جواهر» لمربط دبي 
المركز األول في القســم الثاني «ب» من 
الشــوط األول المخصــص للمهرات بعمر 
ســنة واحدة، وذلك ضمن فعاليات اليوم 
األول من مهرجان الشارقة الدولي السابع 
عشر للجواد العربي والذي سيختتم اليوم، 
والمقــام تحت رعايــة كريمة من صاحب 
السمو الشــيخ الدكتور سلطان بن محمد 
القاســمي عضــو المجلس األعلــى حاكم 
الشارقة، وينظمه نادي الشارقة للفروسية 
والسباق، ضمن أجندته السنوية، بالتعاون 
مــع جمعية اإلمــارات للخيــول العربية، 
وبرعايــة كل مــن مطار الشــارقة الدولي 
والعربيــة للطيــران والشــارقة لخدمات 
الطيــران، وشــركة أنابيــب وشــركة ألفا 
لخدمات الطيران، ووكالة مطار الشــارقة 
للسفريات «ساتا»، وشركة ديفري وشركة 
بالشارقة.  المدني  الطيران  ساسكو وهيئة 

وشهد المهرجان مشاركة كبيرة ألكثر من 
200 مــن الخيول العربيــة األصيلة، من 8 
دول عربية وأجنبية واحتضنت منافســاته 

الصالة الرياضية بالنادي.

وشــهد فعاليــات اليــوم األول للبطولــة، 
الشــيخ محمد بن ســعود القاسمي رئيس 
دائرة المالية المركزية بالشارقة، والشيخ 
عبداللــه بن ماجد القاســمي رئيس نادي 
الشارقة للفروسية والسباق، والشيخ خالد 
بن عصام القاســمي مديــر دائرة الطيران 

المدنــي بالشــارقة، والشــيخ مطلــق بن 
مشــرف مدير إســطبالت الخالدية لألمير 
خالد بن سلطان آل سعود، والدكتور غانم 
الهاجــري المديــر العام لمطار الشــارقة، 
وســلطان اليحيائــي المدير العــام لنادي 
الشارقة للفروسية والسباق وعضو مجلس 
الشارقة الرياضي، وقصي عبيد الله المدير 
العام لبطولة دبي الدولية للجواد العربي، 
ومحمــد التوحيدي المديــر العام لمربط 
دبــي، وعبــد العزيــز المرازيــق المدير 
التنفيذي لمربط دبي، وكيران ستون مدير 

األعمال التجارية في ديفري.

وكانــت المهرة «نهاوند الزبير» للشــيخ 
محمــد عبداللــه آل ثاني، قــد تصدرت 
الشــوط األول المخصص للمهرات بعمر 
ســنة واحدة، والمولودة فــي الفترة ما 
بيــن األول من أكتوبر 2014 وحتى آخر 
ســبتمبر 2015 في القســم «أ»، محققه 
91.25 نقطــة، فيما حلت بالمركز الثاني 
المهــرة «فريــدة البســتان» والمملوكة 
 91.00 محققــة  البســتان  إلســطبالت 
نقطة، وفي المركز الثالث جاءت المهرة 
«مهجة البداير» للشيخ محمد بن سعود 

القاســمي محققــة 91.00 نقطة بفارق 
طول.

وخطفت المهرة «دي جواهر» المركز 
األول في القسم الثاني «ب» من الشوط 
األول محققــة 91.75 نقطة، فيما جاءت 
بالمركز الثاني المهرة «روية البســتان» 
إلسطبالت البستان محققة 91.38 نقطة، 
وحصلــت علــى المركز الثالــث المهرة 
«إطاللــة الخالديــة» لألميــر خالــد بن 

سلطان آل سعود محققة 91.13 نقطة.

وتــوج المهــر «نومــاس الخالديــة الثاني» 
والمملوك لألمير خالد بن سلطان آل سعود 
محققــاً 92.00 نقطــة فــي المركــز األول، 
بمنافسات الشوط الثاني والمخصص للمهور 
بعمر ســنة فــي القســم االول، فيمــا جاء 
بالمركز الثاني المهر «غيث الزبير» للشــيخ 
محمد بــن عبدالله آل ثانــي محققاً 90.00 
نقطة، وجاء ثالثاً المهر «ســوار الذهب اس» 
والمملــوك لصــالح عبداللــه أمين الشــرفا 

محققاً 87.63 نقطة.
وفي القســم الثاني للشــوط الثاني توج 
المهر «ع ج وسمي» لمربط عجمان بالمركز 
األول محققاً 90.63 نقطة، فيما جاء بالمركز 
الثانــي المهــر «اس كيــو الناتــو» لمربــط 
الصقــران للخيــول العربية محققــاً 90.50 
نقطة، وحل بالمركــز الثالث المهر «نبراس 
غرناطة» لخليفة جمال محمد صالح البلوشي 

محققاً 90.38 نقطة.
وجــاءت المهرة «ميادة البداير» للشــيخ 
محمــد بن ســعود القاســمي، المركز األول 
في منافســات الشــوط الثالــث والمخصص 
للمهرات بعمر سنتين محققة 91.88 نقطة، 
وحلــت بالمركــز الثانــي المهــرة «األريام 
شموخ» لمربط األريام محققة 91.50 نقطة، 
فيما جاءت بالمركز الثالث المهرة «محاسن 
الزبير» للشــيخ محمد عبدالله بن محمد آل 

ثاني محققة 90.63 نقطة.

يلتقي في تمام الســاعة الرابعة من مساء 
اليــوم، فريــق اإلمــارات للبولــو بقيادة 
الفارســة سمو الشــيخة ميثاء بنت محمد 
بن راشــد آل مكتوم، مــع نظيره إدريس 
بقيادة السعودي سلطان بن إدريس، ضمن 
منافســات الدور األول مــن بطولة كأس 
جوليوس باير (كأس دبي الذهبية للبولو)، 
والمقامــة ضمــن بطولــة دبــي الدولية 
المفتوحة للبولو بنســختها الســابعة ذات 
الهانــدكاب (18) جــول، والمصنفة رابعة 
عالمياً، والمقامة تحت رعاية سمو الشيخ 
مكتــوم بن محمــد بن راشــد آل مكتوم 
نائــب حاكم دبــي، والمقامة على مالعب 
مجمــع الحبتــور للبولو بدبــي، في حين 
يواجــه فريق أبوظبــي للبولو بقيادة علي 
المري، فريق مهرة بقيادة راشــد الحبتور 
وذلــك في تمام الســاعة الثانيــة من بعد 
الظهــر. وعلى ضوء نتائــج مباريات اليوم 
سوف تتحدد بشكل نهائي الفرق المتأهلة 
للدور قبل النهائي للبطولة الرئيسية، كأس 
جوليوس باير وإلــى كأس الترضية بنتلي، 
ولتحقيــق تلك األهداف ســتكون اإلثارة 
والمتعــة والقوة والندية عنــوان لقاءات 

اليوم الختامي. 

فريــق مهرة بقيادة راشــد الحبتور يدخل 
لقــاءه اليــوم ولديــه فــوزان وخســارة 
واحــدة، والفوز اليوم ســيدفع به للتأهل 
إلى منافســات الدور قبل النهائي للكأس 
الذهبيــة للبطولــة، وفي حالة الخســارة 
ســوف يدخل في صراع التأهل من خالل 
ضربات الجزاء الترجيحية، والتي ســتحدد 
هوية الفرق المتأهلة بأي اتجاه، للذهبي 
ام للترضيــة، لهــذا ســيكون هدف العبي 

مهرة هو الفوز. ويضم فريق مهرة الالعبين 
راشــد الحبتــور صفر جول، ولســيدرو 5 
جول، وجوتا 5 جول، واليخاندرو 8 جول، 
والفريق حقق الفــوز على فريقي الذئاب 
6-11، وعلى جوليوس باير (الحبتور) 7-6، 

وخسر من فريق غنتوت 5-6. 

فيمــا يدخل فريــق أبوظبي بقيــادة علي 
المــري اللقاء بهدف واحــد فقط ال بديل 

عنــه، وهو الفوز بالمباراة وحصد نقاطها، 
وال بديل عن الفوز إذا رغب في االستمرار 
بالبطولــة، لكى يحقق فوزه الثاني بالدور 
األول بعد أن خســر لقاءه االفتتاحي أمام 
فريق زيدان الســعودي 10-11 في مباراة 
دراماتيكيــة عجيبة، وحقــق الفوز بلقائه 
الثاني على فريق بن دري 7-11، وخســر 
لقاءه الثالث أمــام فريق اإلمارات 9-10، 
لهذا سيسعى الفريق لتحقيق الفوز والذي 

ال بديل عنه. 

وإذا أراد ذلــك فعليــه اللعب بأســلوب 
هجومــي مــن البدايــة للنهاية، وســتلعب 
خيــول الفريقين دوراً مؤثراً وكبيراً بلقائهم 
اليوم، ويضــم فريق أبوظبــي الذي يغيب 
قائــده فارس اليبهوني عن البطولة لإلصابة 
ويلعب بديله علي المري صفر جول، ومعه 
فاكوندو 5 جول، وفالنتين 5 جول، والفرادو 
كابللــي 8 جــول، فهل يبتســم لهــم الحظ 
اليــوم بعد أن عبث فــي وجهم في لقاءين 

ويحققون فوزهم الثاني لحلم التأهل.

وفــي اللقاء الثاني تقود فارســة البولو، 
سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد 
آل مكتوم فريــق اإلمارات، في مواجهة 
فريق إدريس بقيادة الســعودي سلطان، 
وتتشــابه الظروف مع اللقاء األول الذي 
ســيجمع بين فريقــي مهــرة وأبوظبي 
من حيث الطموحات واآلمال والســعي 
للفــوز، وفريــق اإلمارات بقيادة ســمو 
الشــيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل 
مكتــوم، يســعى لتحقيق الفــوز الثالث 
لهــا بالــدور األول، بعــد أن فــاز على 
فريــق غنتوت 7-11، وعلى ابوظبي -10

9، وتعثــر أمام فريق جوليوس باير 6-9، 
لكــى يضــع قدما بالــدور قبــل النهائي 
للبطولة مع فريق زيدان السعودي، أول 
الفــرق التي تأهلــت لهذا الــدور، لهذا 
فاللقاء ســيكون حماســياً وقويــاً لرغبة 
كال الفريقين في حســم نتيجته لصالحه، 
فلمن ســتكون الكلمــة الختامية باللقاء 

اليوم.
وكان فريق إدريس السعودي قد خسر 
لقاءيه األولين أمام زيدان السعودي 2-8 
وأمــام بن دري 11-4، ونجح في تحقيق 
فــوزه الوحيــد على فريــق الذئاب -11

7، جــدد من خالل هذا الفــوز أمله في 
السعي لبلوغ الدور الثاني للبطولة، على 
ضوء نتائج المباريات األخرى، شــريطة 

أن يحقق الفوز في لقاء اليوم. 
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نظم مجلس دبي الرياضي، بالتعاون مع 
نادي دبي الثقافــي الرياضي صباح أول 
من أمس، فعالية «نبض دبي في العوير»، 
بمشاركة وتفاعل كبير من مختلف فئات 
المجتمــع، حيث تأتي هذه الفعالية في 
إطار برنامج دبي للنشاط البدني «نبض 
بالتعاون  المجلس  الذي ينظمــه  دبي»، 
مــع العديــد مــن الجهــات الحكومية 
والخاصة، بهدف تعزيز مســتوى الوعي 
الرياضة، وممارســة  المجتمعي بأهمية 
النشــاط البدني وجعلها أســلوب حياة 
للمجتمع. وقام المشاركون في الفعالية 
بالمشــي لمســافة 3 كيلو مترات، بداية 

مــن أمــام «مســجد الشــيخ أحمد بن 
راشــد آل مكتــوم»، وصوالً إلــى نادي 
دبي الثقافي الرياضي، اســتمتعوا خاللها 
بالمناظر الطبيعية والهواء النقي المفيد 
وبدنيــاً، ويتطلــع المجلس من  صحيــاً 
إقامة هــذه الفعالية إلى تعميم الفائدة 
البدنية في  الصحية والبدنية للنشاطات 
مناطق بعيدة نســبياً عن مركز المدينة 
في دبي، بما يســهم في توسيع الرقعة 
الجغرافية وأعداد الممارســين لألنشطة 
البدنيــة، إلى جانب الترويــج للمنطقة 
فــي إطــار دعمــه المتواصل للســياحة 
الرياضية في اإلمارة. وشــهدت الفعالية 

مشاركة العديد من منتسبي المؤسسات 
الحكومية والمجتمعية منهم: نادي دبي 
الثقافي الرياضي، اإلدارة العامة لإلقامة 
وشؤون األجانب، شــرطة دبي، اإلدارة 
العامة للدفاع المدني، بلدية دبي، مركز 
دبي لخدمات اإلسعاف، كما تواجد عدد 
مــن الشــركات الخاصة مثــل مجموعة 
النابــودة وغيرها، وشــارك العديد من 
منتســبي المدارس المحيطــة بالمنطقة 
المناطــق  فــي  القاطنيــن  واألهالــي 
المجاورة في إمارة الشارقة من المدام 

والفلي.
وانطلقت فعاليات برنامج دبي للنشاط 

البدنــي «نبض دبي»، منذ شــهر فبراير 
الماضــي، حيــث نظــم مجلــس دبــي 
الرياضي عدد من الفعاليات في مختلف 
أرجاء دبي، إلتاحــة الفرصة ألكبر عدد 
من ســكان اإلمارة، للمشاركة في هذه 
الفعاليات، وهي فعالية «دبي تســبح»، 
التــي نظمت في فنــدق أتالنتس عكس 
مجــرى النهر، وفعاليــة «نبض دبي في 

حتا».

■ جانب من مباراة سابقة بين فريقي اإلمارات وإدريس  |  البيان 
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 تشارك في كأس جوليوس 
بايــر هــذا العــام 9 فرق 
واإلمارات  الحبتــور  هــي 
والذئاب  وزيدان وأبوظبي 
وبن دري ومهرة وغنتوت 
وإدريس ويصل الهانديكاب 

فيه (18) جول.

فــازت المهرة «بنت هاذي 
الخالدية» والمملوكة لألمير 
خالد بن سلطان آل سعود، 
بالشــوط الرابع والمخصص 
للمهرات بعمر 3 ســنوات، 

محققة 92.75 نقطة.

■ أجمل وأجود الخيول تنافس في البطولة  |  البيان



 توج الفرنســي فليب شــيب قائد زورق 
الصيــن 1، بطال لمنافســات جائــزة دبي 
الكبــرى للــزوارق الســريعة - فورموال1 
- الجولــة األولى واالفتتاحيــة من بطولة 
العالــم 2016، التي أســدل الســتار على 
أحداثها فــي الميناء الســياحي يوم أمس 
- الجمعــة - بمشــاركة 18 زورقا. وحقق 
الحدث الكبير والذي أقيم على مدار ثالثة 
أيام في الميناء الســياحي، وبالتزامن مع 
انعقاد الدورة 24 من معرض دبي العالمي 
للقوارب 2016، وبرعاية من هيئة الطرق 
والمواصالت في دبي نجاحا فنيا وتنظيميا 
وكبيرا. واســتهل حامل اللقب في العامين 
الفرنســي فليب  الماضيين 2014 و2015 
شــيب، حملة الدفاع عــن لقبه بنجاح تام 
بعدما ســيطر ومنذ بداية المنافسات في 
جائزة دبــي الكبرى للزوارق الســريعة - 
فورمــوال1 - علــى كل الســباقات، وتميز 
في التجارب ليفرض نفســه وبقوة منتزعا 
اللقب الكبير في نهايــة الجولة مع إقامة 

السباق الرئيسي يوم أمس.

وتفوق المتســابق الفرنسي على منافسيه 
ومن بينهم بطل العالم ثالث مرات أعوام 
2011 و2012 و2013 اإليطالــي الكيــس 
كاريال قائد زورق فريق أبوظبي 6، والذي 
حل ثانيا بعد ســجال مثيــر طوال مراحل 

الســباق ليحتل مركز الوصيف في النهاية، 
وبفــارق زمني ضئيل وصــل إلى أكثر من 

ثانيتين اثنتين.
وجــاء فــي المركــز الثالــث األميركي 
شــون تورنتــي قائــد زورق فيكتوري 4، 
والذي صنع نجاحــه بفضل اإلرادة القوية 
رغم االنطالقــة المتأخرة بعض الشــيء، 
ليصــل إلى المركز الثالث في نجاح جديد 
لهذا المتســابق ولمؤسسة الفيكتوري تيم 

ليؤكــد انه المنافس األبرز لثنائي الصدارة 
الفرنسي شيب واإليطالي كاريال.

جونــاس  الســويدي  المتســابق  وانهــى 
اندرســون قائد زورق السويد 14، السباق 
الرئيســي لجائــزة دبي الكبــرى للزوارق 
الســريعة - فورموال- فــي المركز الرابع، 
بعدمــا انطلق في المركــز الثالث، غير أن 

توقف الســباق في بعض مراحله بســبب 
انقالب زورق زميله في الفريق السويدي 
جاســبر فــورس، جعلــه يتراجــع وســط 
تقــارب الســرعات وانقضــاض األميركي 
شــون تورنتــي قائــد زورق فيكتوري 4 
علــى المركز الثالث، تــاركا المركز الرابع 

للسويدي المخضرم.
ومــن ابــرز المفاجــآت التي حدثت 
في ســباق جائزة دبي الكبرى للزوارق 
الســريعة - فورمــوال1 - الجولة األولى 
المتســابق  حلــول  كان  واالفتتاحيــة 
الصيني الصاعد وي اكسيونغ قائد زورق 
الصين 2 في المركــز الخامس للترتيب 
العام األمر الــذي جعل الفريق الصيني 
(سي تي أي ســي) يجمع 29 نقطة من 
الجولــة األولى ويعتلي صدارة الترتيب 
العام للفرق مبكــرا بفضل هذا االنجاز 
وتألق زميله اآلخر الفرنسي شيب بطل 

الجولة.

البرتغالي  المخضــرم  المتســابق  واحتل 
دوارتــي بينافينتي، قائــد زورق اتلتيك 
10، والذي شارك في أكثر من 130 سباقا 
منــذ عــام 1999، المركز الســادس في 
الترتيب العام لسباق يوم أمس، ليحتفل 
بهذا النجاح مع ذكرى يوم ميالده والذي 
صــادف يوم أمس الســبت. وفــي باقي 
المراكــز حصل اإليطالي ايفا بارغادا قائد 
زورق اإلمارات 29 على المركز الســابع، 
وحصل على 4 نقاط، فيما جاء المتسابق 
االيطالي فرانسيسكو كانتاندو قائد زورق 
بــالزي االيطالي 24 في المركــز الثامن 
ونــال 3 نقاط وجاء المتســابق الفنلندي 
رومس فليــب في المركز التاســع ونال 
نقطتيــن فيما حصل البولنــدي بارتريك 
مارســزليك قائد زورق بــالزي االيطالي 
24 علــى المركــز العاشــر وحصل على 

نقطة واحدة.

ولــم يتمكن بطلنا نــادر بن هندي قائد 
زورق فيكتــوري 3، مــن الدخول ضمن 
العشــرة الكبــار في الســباق وحل في 
المركــز الحادي عشــر، ونال الفرنســي 
الرغوت كريســتوفر قائد زورق اتلتيك 
البرتغالــي 9 المركــز الثاني عشــر، ثم 
األلمانــي ميكــي ســزيمورا قائد زورق 
ايميك 51 المركز الثالث عشــر، وتراجع 
الســويدي اريــك ســتارك قائــد زورق 
اإلمارات 28، والذي كان خامســا طوال 
المراحل األولى بسبب عطل إلى المركز 
الرابــع عشــر، فيمــا لم تكمــل زوارق 
أبوظبي 5 بقيادة ثاني القمزي وبابا 11 
بقيادة سامي سيليو، وايميك 50 بقيادة 
والسويد  ســتروموي  ماريت  النرويجية 
15 بقيادة جاسبر فورس، والذي تعرض 
لحــادث انقالب بعــد اللفة العشــرين 

وخرج قائده سليما.
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ينظــم نادي أبوظبي للرياضات الشــراعية 
واليخوت، بعد ظهر اليوم السبت بكورنيش 
أبوظبي، ســباق أرزنه للمحامل الشراعية 
فئــة 60 قدماً، في افتتاح ســباقات النادي 
لتلك الفئة لمحامل الشراعية، والذي يشهد 
مشــاركة حوالــي 100 قارب علــى متنها 
أكثــر من 1500 بحار ونوخذة من مختلف 
إمــارات الدولة، والذين أكملوا جاهزيتهم 
للتحــدي بعد إغالق باب التســجيل، وفقا 
لالئحة وشــروط الســباق الذي خصص له 
نــادي أبوظبــي 4 ماليين درهــم كجوائز 
للفائزيــن من الفائــز األول وحتى القارب 
نيســان  ســيارات   3 بجانــب  الســبعين، 

باتــرول  للفائزين الثالثة األوائل. وينطلق 
الســباق من جوار جزيرة الســعديات في 
أبوظبي، ولمســافة 30 ميــالً بحرياً، حيث 
يتوقع أن يكــون ختامه بجوار مقر النادي 
بمنطقة كأسر األمواج بجوار مركز المارينا 
أبوظبي - البيان الرياضي التجاري. 

أهــدى البطــل الشــاب راشــد القمــزي 
فوزه بأول ألقاب البطولة في منافســات 
الفورمــوال4، إلى ســمو الشــيخ الدكتور 
ســلطان بن خليفــة آل نهيان، حيث أبدى 
ســعادته الغامــرة بالفوز باللقــب، وقال: 
ســعادتي وفرحتي ال توصف، حيث إنني 
أسعى ومنذ فترة لكسب لقب هذه الفئة، 
والحمــد لله وفقت في ذلك واســتطعت 
أن أعتلي المنصة كأول هذه الفئة. وشدد 
القمزي على قدرته ورغبته في أن يسعى 
لكســب لقب البطولة لهذا الموسم، حيث 
بدأ في أول جولة بقوة، وســيكون السعي 
مــن أجل تحقيق ذلك هــو هدفه األوحد 

واألسمى في هذا الموسم.
من جهة أخرى لم يوفق متســابق الفريق 
فــي الفورمــوال4 محمــد المحيربــي في 
إكمال منافسات هذه الفئة بعد أن تعرض 
النقــالب فــي الســباق األول، وتأخر في 
المراكــز، مما حرمه مــن الوصول لمنصة 
التتويج بالرغم من بدايته القوية للســباق 
وإحرازه لقب السرعة منذ البداية في فئة 

الفورموال4.

بالفــوز  التهنئــة  الرميثــي  وجــه ســالم 
واأللقاب في أولى جــوالت البطولة، إلى 
سمو الشــيخ الدكتور ســلطان بن خليفة 
آل نهيان مستشــار صاحب الســمو رئيس 
الدولــة رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي 
الدولــي للرياضات البحرية، وأكد الرميثي 
علــى أهمية المراكز التــي حققها الفريق 
في هــذه الجولة من خــالل إحراز كاريال 
للمركز الثاني في الســباق، وحصده ألول 
خمس عشــرة نقطة فــي البطولة الغالية، 
وأيضاً تألق الشاب محمد القمزي وإحرازه 
للمركــز األول في ســباق الفورموال4 في 
المنافسة، وقال الرميثي: الحمد لله وعدنا 

ســموه باألمس بــأن نحقــق األلقاب في 
الجولــة األولى، وها نحــن نوفي بوعدنا، 
حيــث تمكــن كل مــن كاريال مــن الفوز 
بوصافة أول سباق، وحصد القمزي الصغير 
لقب الفورموال4، نحن على العهد والوعد 

دوما في تحقيق وإحراز المراكز األولى.

■ تتويج الفائزين بالمراكز األولى   |  البيان

جرت بعد نهاية الســباق الرئيسي لجائزة 
دبي الكبرى للزوارق الســريعة -فورموال- 
الجولة األولى واالفتتاحية من بطولة العالم 
2016، مراســم تتويــج أصحــاب المراكز 
األولى، بحضور سعيد محمد حارب رئيس 
اتحاد اإلمــارات للرياضات البحرية، نائب 
الرئيس رئيــس مجلــس إدارة نادي دبي 
الدولي للرياضات البحرية، والدكتور خالد 
محمد الزاهد نائب رئيس مجلس اإلدارة، 
وعيســى خلفان بن خربــاش عضو مجلس 
اإلدارة رئيــس اللجنة الرياضية، وعلي بن 
هنــدي عضــو مجلــس اإلدارة. كما حضر 
مراســم التتويج محمد مبارك المطيوعي 
عضو مجلــس إدارة مؤسســة الفيكتوري 
تيم، وأحمد الرميثــي عضو مجلس إدارة 
نــادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، 
ويوســف أحمد الرضا، المديــر التنفيذي 
لقطــاع خدمــات اإلداري المؤسســي في 

هيئة الطرق والمواصالت في دبي.

من جهــة أخــرى احتفل حــدث بطولة 

العالم للزوارق السريعة -فورموال-1 مع 
ختام منافسات جائزة دبي الكبرى 2016 
يوم أمس، بالوصول إلى الرقم 260 سباقا 
منذ تأســيس وانطالقة البطولة العالمية 
عــام 1981، حيث توقفــت لعامين قبل 

أن تســتأنف عــام 1984 حســبما أكــد 
نيكوال دي سان جيرمانو رئيس المؤسسة 
المروجة والمنظمة للحدث (اتش 2 أو). 
وقــال خالل االجتماع التنويري الصباحي 
يوم أمــس، قبــل انطالقة التجــارب ثم 

الســباق الرئيسي في فترة بعد الظهيرة، 
إنهم ســعداء للغايــة أن تكون دبي هي 
المحطة رقــم 260 في تاريــخ البطولة، 
وأيضاً السباق رقم 40 والذي ننظمه في 
المتحدة، حيث  العربيــة  دولة اإلمارات 

تنقلــت البطولــة العالمية في الســابق 
بين العاصمة أبوظبي واإلمارة الباســمة 
الشــارقة قبــل أن تحــط رحالهــا أخيرا 
فــي لؤلؤة الخليج. وأضــاف أن البطولة 
العالميــة عبــرت العديــد مــن القارات 

ووصلــت إلــى أعالــي البحــار، وأيضــا 
البحيــرات واألنهــار بين أوروبا وآســيا، 
مشــيرا إلى أن الحدث أقيم في 32 دولة 
حول العالم وهو مــا يؤكد مدى النجاح 

والشهرة الكبيرة التي حصلت عليها.

حرصــت اللجنــة المنظمــة علــى تكريم 
الشــركاء ورعــاة الحدث، خالل مراســم 
حفل ختام منافســات جائزة دبي الكبرى 
للــزوارق الســريعة -فورمــوال -1 الجولة 
األولــى واالفتتاحيــة مــن بطولــة العالم 
2016 يوم أمس -الجمعة- وقدمت دروعا 
إلى هيئة الطرق والمواصالت بدبي قدمه 
عيســى خلفان بن خربــاش عضو مجلس 
إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية 
رئيــس اللجنــة الرياضيــة، ومركــز دبي 
العالمي التجاري تقديــرا للجهود الكبيرة 
التــي بذلــت إلنجــاح الحــدث وإبــرازه 

كتظاهرة رياضية متميزة.

جانب من منافسات سباق األمس  |  البيان
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وضع المتسابق الفرنسي شيب أول 20 نقطة في رصيده في الترتيب 
العام، ليبدأ حملة الدفاع عن لقبه الذي فاز به في السنتين الماضيتين 

بكل قوة، بفضل الدعم الكبير من الطاقم الفني واإلداري للفريق.

األميركي  المتسابق  حرص 
شــون تورنتي على توجيه 
الشكر والثناء إلى مؤسسة 
الفيكتوري تيم، على الدعم 
والمســاندة والتجهيــزات 
الفريق  بــزورق  الخاصــة 
فيكتــوري 4 والــذي نــال 

المركز الثالث.



 –

حــّول النصر تأخره بفــارق 10 نقاط إلى 
فوز غاٍل على منافســه وحامــل اللقب، 
ضيفــه األهلــي بفــارق «ثالثيــة» فــي 
مبــاراة الفريقين التي جرت مســاء أول 
مــن أمس ضمــن الجولة الثامنــة لجولة 
اإلياب لمسابقة الدوري العام لكرة السلة 
«دوري دبــي للعقــارات»، والتي أقيمت 
بصالة راشد بن حمدان بنادي النصر، فيما 
شهدت الجولة فوز فرق الوصل والشارقة 
والشعب على العين وبني ياس والجزيرة، 
كان الفتــاً للنظر تحقيــق جميع أصحاب 

األرض الفوز في المباريات األربع. 
وبهــذه النتائج، حافظ الشــباب الذي 
ارتــاح من اللعب في هــذه الجولة على 
صدارته للترتيب العام بســجٍل خاٍل من 
الهزائم وبرصيد 30 نقطة، بفارق 4 نقاط 
عن مالحقه األهلي، فيما حافظ الشارقة 
والنصــر على مركزيهمــا الثالث والرابع 
برصيــد 26 و24 نقطــة علــى التوالــي، 
ليتقــدم الوصــل إلــى المركــز الخامس 
برصيد 22 نقطة وتســاوى الشــعب مع 
الجزيرة برصيد 21 نقطة بفارق 3 نقاط 
عــن بني ياس صاحــب المركــز الثامن، 
ويقبــع العيــن بالمركز التاســع واألخير 

برصيد 15 نقطة.

جاء فوز النصر على ضيفه األهلي بنتيجة 
69-72 بعد مبــاراة متقلبة تفوق األهلي 
في نصفها األول وأنهــاه لصالحه 46-36 
بعد أن كسب الربعين األول والثاني -25

20 و16-21 ثم حّول النصر الكفة لصالحه 
بعد أن كسب الربعين الثالث والرابع -17

11 و12-19، أدار المبــاراة طاقم تحكيم 
مكون مــن محي الدين خطاب وســالم 

الزعابي وأكرم الشعبوني. 
وفــي صالــة الوصــل واصلــت فرقة 
«الفهــود» انتصاراتهــا بالفوز على العين 
بنتيجة 57-73، وكســب الوصل الفترات 
األربع في المباراة بالنتائج 16-27 و-16

15 و12-15 و14-15، وفي الشــارقة كان 
«الملك» على الموعد مع فوز جديد على 
الضيف بني يــاس بنتيجة 68-87 بفضل 
تفوقه في جميع الفترات بالنتائج 23-17 
و16-20 و19-27 و16-17، أدارها طاقم 
تحكيم مكــون من محمد ريــان وهيثم 

خوجة ومحمد سليمان. 

 –

حقــق النصــر فــوزا غاليا مســاء أول من 
أمس علــى الريان القطري بنتيجة 18-17، 
في ثاني مبارياته في النســخة 36 لبطولة 
األندية الخليجية أبطال الكؤوس لكرة اليد، 
التي تســتضيفها العاصمة العمانية مسقط 
حتى العاشــر من الشــهر الحالي، لحساب 
المجموعة الثانيــة التي تضم أيضا األهلي 
البحريني وأهلي ســداب صاحب الضيافة، 
ووضــع النصــر قدمه اليمنى فــي المربع 
الذهبــي بهذا الفوز الغالــي، كونه الوحيد 
فــي مجموعته الذي حقق العالمة الكاملة 
في مباراتين على التوالي، بعد أن اســتهل 
مشــواره بفوز كاســح على صاحب األرض 

أهلي ســداب بنتيجة 24-34، وفازت بقية 
الفرق الثالثــة في المجموعــة في مباراة 

واحدة وخسرت مثلها.

مشــوار  النصــراوي»  «العميــد  ويختتــم 
مبارياته فــي الدور األول، في الخامســة 
والنصــف من مســاء اليوم بلقــاء األهلي 
البحرينــي في المباراة األولى، فيما يلتقي 
الريــان القطــري وأهلي ســداب العماني 
في المباراة الثانية عند الســابعة والنصف 
مســاء، وتختتــم مباريــات الــدور األول 
غــدا األحد بمباراتين لحســاب المجموعة 
األولى، التي تضــم فرق الجزيرة اإلماراتي 
ومضر الســعودي ومسقط العماني والسد 
القطــري، حيــث يلتقــي مضر ومســقط، 

الجزيرة والسد. 
وجــاء الفــوز النصــراوي علــى الريان 
القطــري بعــد مبــاراة مثيرة، قــدم فيها 
«العميد» أداء قويــا كفل له الفوز بفارق 
هــدف وحيد أهلــه لصــدارة مجموعته، 
وبــدوره حافــظ األهلــي البحريني على 
آماله في التأهل للدور نصف النهائي، بعد 
فــوزه على أهلي ســداب العماني بنتيجة 
25-29، وانتهــى الشــوط األول لصالحــه 
بنتيجــة 14-15، وقــدم األهلي شــيئاً من 
مســتواه الحقيقي وظهر بشــكل مختلف 

عن مباراة الريــان القطري، وكان بإمكانه 
الخــروج بنتيجة أكبر لــوال إضاعة الفرص 
الســهلة من جانب، واألخطــاء التحكيمية 
العكســية فيمــا يخص العقوبــات، وتألق 
علي حســين وحســين فخر وصادق علي، 
ولعب مهدي مــدن دورا هاما في الدفاع 
إلى جانب عبــد الله رضي الذي تميز في 

الشوط الثاني في الحراسة.

ويضم وفــد النصر في البطولــة 18 العبا 
هــم: محمد حســن عبــد الله، عبــد الله 
احمد عبد الله، شهاب غلوم، فيصل غلوم، 
محمد جمعة، خالد رمضان، محمد ســعيد 
مبارك، حمــد محمد صالح، طــارق علي، 
عباس احمد عبد الله، سلطان سعيد، احمد 
محمد علي، وليد إبراهيم، ناصر يوســف، 
عبد الله عيســى مبارك، عبد الله خميس، 
بولطيــف  ساســي  الجزائــري  المحتــرف 
ومحمد إســماعيل الذي تمــت إعارته من 
نادي الوصل للمشــاركة في هذه البطولة، 
ويترأس وفد النصر عمران حسين الطواش 
كما يضم الوفد كًال من عبد الكريم محمد 
إســماعيل إداريــا ومحمد معاشــو مدربا 
ويوســف محمد حسن مســاعدا للمدرب 
وفاضــل احمــد باقر حكماً مرافقــاً وكمال 

مزياني للعالج الطبيعي.

 –

تناقــش الجمعيــة العموميــة لالتحــاد 
العربــي للرجبــي، التي تقــام اليوم في 
مســتقبل  المصريــة،  الجونــة  منتجــع 
اللعبة على الصعيد العربي خالل الفترة 
المقبلة، بعد إعادة تجديد نشاط االتحاد 
العربــي للعبة، وتولي اإلمارات رئاســته 
واســتضافة مقــره، والتحاور والتشــاور 
فــي مســتقبل رياضــة الرجبــي عربياً، 
والتعــرف علــى رغبــة الــدول األعضاء 
الســتضافة اجتماع الجمعيــة العمومية 
لالتحــاد العربي، المقــرر إقامته بنهاية 
العام الجاري، ومناقشــة إقامة النســخة 
الثانيــة من البطولة العربية لســباعيات 
الرجبــي على هامش اجتمــاع الجمعية 

العموميــة. ويتــرأس االجتمــاع قيــس 
الظالعي رئيس االتحاد، وبحضور رؤساء 
والســعودية،  والمغرب  اتحادات مصــر 
وليبيــا، باإلضافة إلى األمين العام محمد 
شــاكر ومدير االتحاد حمدان ســليمان، 
ويقــام اجتماع العموميــة العربية على 
هامش أول بطولة عربية تستضيفها مصر 
في منتجــع الجونــة على البحر األحمر، 
وهو من افخــر المنتجعــات السياحيــة 

المصريــة.

وقال محمد شــاكر األمين العام لالتحاد 
العربــي، إن االجتمــاع ســوف يناقــش 
نشــاطه الذي أقيم الفترة الماضية، منذ 
أخر اجتماع للجمعيــة العمومية والذي 

عقد في دبي، إضافة إلى مناقشة رزنامة 
التي  البطوالت  المقبلة وتحديــد  الفترة 
ســتقام خــالل الفترة المقبلة، وكشــف 
األميــن العــام لالتحاد العربــي النقاب 
عن إبداء المغرب لرغبته في اســتضافة 
االجتماع المقبل، وكذلك تنظيم النسخة 
الثانيــة للســباعيات العربيــة، وســيتم 
طــرح تلــك الرغبة خــالل االجتماع من 
أجــل معرفة رأي األعضــاء واتخاذ القرار 

المناسب.

واعرب محمد شــاكر عن سعادته بإقامة 
أول بطولة لالتحاد العربي، والتي تنطلق 
يوم غــد في جمهورية مصــر، من أجل 
السعي إلى انتشــار اللعبة، والمساهمة 

في تنشــيط الســياحة بأحد المنتجعات 
السياحية المتميزة والمتمثلة في الجونة 
بالغردقــة، وقــال إن البطولــة باكــورة 
نشاط االتحاد العربي بعد إعادة تكوينه 
مؤخرا، وقــام االتحاد المصــري باختيار 
مكان متميز إلقامــة البطولة وتوفير كل 
وســائل الراحة والمشاركة المتميزة أمام 
المنتخبات المشــاركة، ومثل هذا الدعم 
القوي يشــجعنا في االتحاد العربي على 
تكثيــف المشــاركات واألنشــطة خالل 
الفترة المقبلة، حتى تنال اللعبة مكانتها 

الالئقة عربيا.

ومنــذ وصولــه إلــى الجونــة المصرية 
مســاء أول مــن أمس، يواصــل منتخب 

الرجبــي تدريباته واســتعداداته القوية 
من أجــل انطالقــة أول بطولــة عربية، 
حيــث تدرب الفريــق أول مران له على 
احــد المالعــب فــي منطقــة الغولف، 
وخاض مرانــه الثاني على نفس الملعب 
الذي ســتقام عليــه البطولة، حيث ظهر 
الالعبين بمســتوى طيــب فنيا  جميــع 
وبدنيا، ويولي المدرب الوطني يوســف 
شــاكر أهمية كبيــرة للبطولة، من خالل 
المتميزة  الشابة  العناصر  حســن اختيار 
لصفوف المنتخــب، ومنح الفرصة لعدد 
مــن الالعبين الشــباب الذيــن ينضمون 
للمنتخــب للمــرة األولــى، مــن أجــل 
اكتساب الخبرة وتوفير احتكاك جيد لهم 
من خالل المشاركة في تلك البطولة أمام 

منتخبات قوية.
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حقــق العبــو فريــق نــادي الشــارقة 
التحــدي  بطولــة  فــي  ميداليــات   6
للجوجيســتو، والتي اختتمت أخيرا في 
صالــة ارينــا بمدينة زايد فــي أبوظبي. 
فقد حصل الالعب يوسف العوضي على 
ميدالية ذهبية، وعبد الله بدر المشــرخ 
برونزية،  الحوســني  وســعود  برونزية، 
وأحمــد علــي الحمادي برونزيــة، فيما 
حصــل الالعبان عبد الرحمن إســماعيل 
بولــوك واحمد ابراهيــم المازمي على 

الفضية. 
وبهذه المناسبة أشاد مجلس إدارة نادي 
الشــارقة الرياضي الثقافي بنتائج أبطال 

تفوقهم  لمواصلــة  الجوجيتســو،  فريق 
وفوزهم بحصولهم على ست ميداليات 

متنوعة. 
وأعرب مجلس إدارة النادي عن سعادته 
بهــذه النتائــج المتقدمة التــي يحققها 
العبــو النادي فــي الرياضــات الفردية، 
مشــيدا بجهود الجهــاز اإلداري والفني 
الفرديــة  األلعــاب  مشــرف  ومتابعــة 
عضــو مجلــس اإلدارة محمــد حمـدان 
بن جــرش لتحقيــق هــذه اإلنجــازات 
الشارقة - البيان الرياضي المشرفــة.  

اختتمت أمــس دورة الحــكام المتقدمة، 
التي نظمها اتحاد الدراجات، بالتعاون مع 
مركز إعداد القــادة بمضمار زايد الدولي 
بالشــارقة، والتي شارك فيها 32 حكماً من 
حكام االتحــاد، وبعض حــكام االتحادات 
الخليجية والعنصر النسائي، وتضمنت 12 
محاضرة نظريــة، والعديد من التطبيقات 
الــدورة  محاضــر  وأجــرى  العمليــة، 
الحكم ســيف ســرور الشــرقي اختبارات 
عمليــة ونظرية للحــكام، لالطمئنان على 

استفادتهم من المعلومات.
وفــي الختام قــام خلفان علــي النعيمي 
نائــب رئيــس اتحــاد الدراجــات، رئيس 

لجنة الحكام المشــرف العام على الدورة، 
المشــاركة  شــهادات  الحــكام  بتســليم 
المقدمة مــن االتحاد، وأثنى على إقبالهم 
علــى المشــاركة واالنتظام فــي الدورة، 
لالســتفادة من خبرة الحكم سيف سرور، 
الذي يعد من أكفأ الحكام العرب، ومتمنياً 

لهم التوفيق والنجاح. 

وصل إلى الجونة المصرية 
الشقيق،  المغرب  منتخب 
عددا  بيــن صفوفه  ويضم 
مــن الالعبيــن المتميزين 
فرنســا  فــي  المحترفيــن 
بمستوى  يتمتعون  والذين 
ويعتبــر  متميــز  فنــي 
من  المغربــي  المنتخــب 
للفوز  المرشــحين  أقــوى 

بالبطولة العربية.

الفــوز على  الشــعب  حقق 
ضيفه الجزيــرة بنتيجة -76

54 بفضل تفوقه في الفترات 
 21-18 بالنتائــج  األربــع، 
و28-17،  و14-11  و13-8 
أدارهــا طاقم تحكيم مكون 
مــن يعقوب غابــش وعامر 

سيجري ومحمد صالح.

■ منتخب الرجبي بعد تدريباته أمس |  البيان

■ النصر نجح في قلب النتيجة على ضيفه األهلي |  تصوير - دينيس

■ فرحة العبي النصر بعد المباراة |  البيان
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القــوى لنــادي  أحــرز فريــق ألعــاب 
الحمريــة الرياضــي، المركــز األول في 
ختــام بطولــة الدولة الفرديــة أللعاب 
القــوى فئــة الناشــئين بنــادي ضبــاط 
الشــرطة بدبــي، والتي شــارك فيها 21 
نادياً بمشاركة 267 العباً بينهم 117 في 
الناشئين.  الرجال و150 بمرحلة  مرحلة 
وتمكن العبو النــادي من تحقيق الفوز 
وبجــدارة برصيد أربــع ميداليات منها 
ثــالث ذهبية وواحدة برونزية. وأشــاد 
ثاني عبيد الشامسي رئيس مجلس إدارة 
نادي الحمرية، بهذا النجاح الكبير الذي 
حققه النــادي من خالل العبيه األبطال، 

وأكد أن هذا النجــاح يأتي بعد أن أعد 
النــادي جاهزيتــه الكاملــة، بعد تضافر 
جهوده لمشاركة العبيه والخروج بنتائج 

إيجابية. 
وبــارك هــذا اإلنجــاز لالعبيــن، مؤكدا 
حرص النــادي على دعــم العبيه للفوز 
والتأهل وحصد الميداليات في مختلف 
الشارقة - البيان الرياضي الرياضات.  

نظمت جمارك دبي يوم األربعاء 2 مارس، 
يوماً رياضياً مفتوحاً لموظفيها تحت شعار 
«لياقتــي صحتــي»، وذلك اســتلهاماً من 
حديث صاحب الســمو الشــيخ محمد بن 
راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس 
مجلــس الوزراء حاكم دبــي «رعاه الله»، 
يوم الســبت مــن األســبوع الماضي أثناء 
حضور سموه «ســباق سبارتان»، بمرافقة 
ســمو الشــيخ حمدان بن محمد بن راشد 
آل مكتــوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس 
التنفيــذي رئيــس مجلس دبــي الرياضي، 

حول أهمية الرياضة في حياة الفرد. 
كمــا نظــم مركــز التدريــب الجمركــي 

فعاليــات «لياقتي صحتــي»، بالتعاون مع 
والرياضية  االجتماعيــة  األنشــطة  لجنــة 
بالدائــرة، بحضور أحمــد محبوب مصبح، 
مدير جمارك دبي، وعدد كبير من موظفي 
وموظفــات الدائــرة، بمــا يعكس حرص 
اإلدارة العليا في جمارك دبي على تشجيع 
موظفيها وموظفاتها على ممارسة الرياضة 
لما في ذلك من آثار إيجابية على صحتهم 
وأدائهم.  دبي - البيان الرياضي

اظهــر منتخبنا الوطنــي لرجال الغولف 
الثالث  تحســناً ملحوظاً، وتقدم للمركز 
فــي منافســات اليــوم الثانــي للبطولة 
للرجال والتاســعة  العشــرين  الخليجية 
للشباب، والتي تنظمها اللجنة التنظيمية 
االتحاد  ويســتضيفها  للغولف  الخليجية 
القطــري للغولــف على مالعــب نادي 
الدوحــة للغولف. وجمــع منتخبنا 460 
ضربــة خالل اليوميــن األولين للبطولة، 
والتي يتصدرهــا العنابي القطري لليوم 
الثاني بمجموع 452 ضربة، وحل بالمركز 
الثاني المنتخب البحريني بمجموع 456 
ضربة، مستفيدين مما حققاه في الجولة 
األولى للبطولة، وعلى المستوى الفردي 
واصــل الالعب القطري صالــح الكعبي 

تربعه على القمة بمجموع 148 ضربة.
وفي منافســات فئة الشــباب تصدر 
المنتخــب القطري المســابقة بمجموع 
324 ضربــة، وحــل وصيفــاً المنتخــب 
البحريني بمجموع 325 ضربة، واســتمر 
الخامــس  بمركــزه  الشــاب  منتخبنــا 
بمجمــوع 349 ضربة، وعلى المســتوى 
الكويتــي علي األنصاري  الفردي اعتلى 
قمــة المســابقة بمجمــوع 154 ضربة، 
وحــل وصيفــاً البحرينــي عيــد مفتاح 
بمجموع 159 ضربة، جاءت هذه النتائج 
بختــام الجولة الثانيــة التي أقيمت أول 

من امس. 

تمســك شــباب قطــر بالمركــز الثاني 
لليــوم الثانــي علــى التوالــي بمجموع 
324 ضربــة وحل المنتخــب البحريني 
وصيفاً بمجمــوع 325 ضربة والمنتخب 

الكويتــي ثالثاً بمجموع 326 ضربة ومن 
ثم المنتخــب العماني رابعــاً بمجموع 
332 ضربــة، واســتمر منتخبنا الشــاب 
بمركزه الخامــس بمجموع 349 ضربة، 
والمنتخب الســعودي سادســاً بمجموع 

358 ضربة.
اعتلــى الكويتي علــي األنصاري قمة 
منافســات فردي الشباب بمجموع 154 
ضربة وحل وصيفاً البحريني عيد مفتاح 
بمجمــوع 159 ضربــة وبالمركز الثالث 

القطــري ارنايف جيــان بمجموع 160 
ضربــة والعمانــي فهــد الكتانــي رابعاً 
بمجمــوع 162 ضربة والخامس القطري 
ســعود المهندي بمجمــوع 164 ضربة، 
وبفــارق 6 ضربــات حل تاســعاً العب 
منتخبنــا محمود ســكيك بمجموع 172 
ضربة، ومحمــد الهاجري بمجموع 177 
ضربة ومن ثم راشــد العمادي بمجموع 

200 ضربة.

من جانبه، اعرب العب منتخب الرجال 
خالد يوســف، عن اسفه لتعثره وزمالئه 
في اليــوم األول للبطولة، والتي جاءت 
مخالفــة للتوقعــات، ولكنــه في نفس 
الوقــت اكد أن لــدى العبينــا اكثر من 
ذلــك، وبجعبتهم الكثيــر لتغير الصورة 
التي لم ترق لتطلعاتنا وشكلت مفاجأة 

لنا كالعبين.
واستطر قائًال، إن تلك النتائج وضعتنا 
في موقف حرج، وشكلت درساً مستفاداً 
والحمد لله عاد فريقنا لوضعه الطبيعي 
في اليــوم الثاني للبطولة، وحقق افضل 
نتيجــة متقدمــاً على بقيــة المنتخبات 
ونقلتنــا للمركــز الثالث، وان شــاء الله 
ســنواصل هذا العطاء في بقية مشوارنا 
النتائج  افضــل  لتحقيــق  البطولة،  فــي 
واعتالء منصات التتويج، والتي لم يغب 
عنها أبناء اإلمــارات رغم قوة وصعوبة 

المنافسة.

مشــكلتنا في اإلدارة الرياضية 
واللوائح  األنظمــة  تغيير  كثرة 
والمــواد علــى كيفنــا، مع كل 
تغيير قد يحدث في الســاحة، 
تشــكيل  فــي  شــطار  فنحــن 
اللجان، بل نبــدع في التطويل 
أصبحــت  ألنهــا  والتنظيــر 
دون  التعديــل  فــي  ظاهــرة 
فنســرع  باإلجماع،  الموافقــة 
واللوائح  األنظمــة  تغييــر  في 
ونقــوم بتفصيلها علــى األفراد 
نفصل  باختصــار  واألشــخاص، 
الثــوب على من نريده ونكبره 
ونقصــره علــى مــن ال نريده، 
وتصبــح العمليــة فــي هــذه 
المنظومة تســير وفق األمزجة 
من  واحدة  وهــذه  والرغبات، 
أبــرز المعوقــات والســلبيات 
والعقبــات التي نمــر بها، وال 
نجــد لها حالً، حيــث يأتي من 
يأتــي فــي تولــي اإلشــراف، 
ويقوم بغربلــة كل ما بني من 
الســابق فتضيــع جهودنا دون 
رقيب أو حســيب، لمجرد أننا 
فهذا  والتطوير،  التغييــر  نحب 
هــو الواقــع الــذي نعاني منه 
وحذرنا منــه كثيراً، ولكن ماذا 
نفعــل طالما لدينا حب التغيير 
والتطفيش ألنها أصبحت عادة، 
ألول ما يقوم به الرجل الرياضي 
الجديد لتولى المسؤولية، فأول 
خطوة له هي التغيير وتشكيل 
لجان وشطب كل الماضي بجرة 
قلــم، لمــاذا ال نحافــظ  على 
األنظمــة واللوائــح ونزيد من 
القانون  فالنظــام هو  تفعيلها؟ 
وواجبنــا أن نرفــع لــه القبعة 
ونعترف ونقر أن يذهب الفرد 
ليســت مشكلة  فهذه  ويرحل، 
طالما حافظنا على نظامنا دون 
الحفاظ  وعلينــا  به،  المســاس 
مرتبطاً  ليبقــى  النظــام  علــى 
ومتوافقــاً مع قوانيــن الهيئات 
القاريــة والدوليــة والمحليــة 
الصادرة نعــم للنظام!!.. والله 

من وراء القصد

عقــدت اللجنــة المنظمة لبطولة «آســيا 
أوقيانوســيا أللعاب القــوى لذوي اإلعاقة 
– دبــي 2016» مؤتمراً صحافياً أول أمس، 
بنادي دبي للمعاقيــن لإلعالن عن الرعاة 
الرســميين للنســخة األولى من البطولة، 
التي ســتقام منافساتها خالل الفترة من 7 
وحتــى 12 مارس الجــاري، 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 ومجلــس دبي الرياضي واللجنة 
منافســاتها  وتقام  اإلماراتية،  البارالمبيــة 

على مالعب نادي ضباط شرطة دبي. 

وتشــمل قائمة الرعاة الرسميين للبطولة: 
«مركز حمدان بن محمــد إلحياء التراث، 
هيئــة آل مكتوم الخيرية، مركز الشــيخة 
ميثاء لــذوي االحتياجــات الخاصة، هيئة 
الصحة بدبي، فالكون ســيتي، بلدية دبي، 
هيئة كهرباء ومياه دبي، مؤسسة األوقاف 
وشؤون القصر، BMW، ودبي لالستثمار».

وحضر المؤتمــر الصحافي ثاني جمعة 
بالرقــاد رئيس اللجنــة المنظمة، ومحمد 
عبــد الكريم جلفــار نائب رئيــس اللجنة 
المنظمة، وميرزا الصايغ مدير مكتب سمو 
الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، وعضو 
مجلــس أمنــاء هيئة آل مكتــوم الخيرية، 
ومركز الشــيخة ميثاء لــذوي االحتياجات 
الخاصــة، وفاطمــة البناي مديــر المكتب 
اإلعالمــي بمركز حمدان بن محمد إلحياء 
التراث، وغانم لوتاه مدير إدارة التسويق 

واالتصال المؤسسي بهيئة الصحة بدبي.

واســتهل ثاني جمعة بالرقاد رئيس اللجنة 
المنظمــة المؤتمــر الصحافــي، بالتوجــه 
بأســمى آيــات الشــكر واالمتنان لســمو 
الشــيخ حمدان بــن محمد بن راشــد آل 
مكتوم ولــي عهد دبي رئيس مجلس دبي 
الرياضــي، تثميناً وتقديراً لدعمه الســخي 
واهتمامه الكبير بمســيرة تطور وازدهار 
رياضــات ذوي اإلعاقــة، والــذي انعكس 
بشــكل واضح على اإلنجازات والنجاحات 

التي ســجلتها المواسم الماضية، مؤكداً أن 
نــادي دبي للمعاقين يفخــر بتنظيم هذه 
البطولــة التي تقــام للمرة األولــى، بين 

القارتين.
وتقدم بالرقاد بالشــكر والتقدير لرعاة 
البطولــة وتالحمهــم الوطنــي فــي دعم 
الحــدث، ودورهــم المميز فــي التواجد 
المهمة،  المناســبات  برعايــة مثل هــذه 
مشــيدا بجهود الجهــات الراعية للبطولة، 
مؤكــداً ان دعم هذه الجهــات، خير دليل 
على اهتمامهم الكبيــر في دعم رياضات 
ذوي اإلعاقــة، كمــا يؤكد أيضــا التزامهم 

وانفتاحهم  المجتمعية،  المســؤولية  تجاه 
بشــكل كبير لتحقيق الشراكات بما يخدم 

تطور رياضة ذوي اإلعاقة اإلماراتية.

وأكمــل بالرقاد أن كل تلــك النجاحات لم 
يكــن لتتحقق، لوال عوامل عديدة يقف في 
مقدمتهــا دعم واهتمام القيادة الرشــيدة، 
التــي قادت مســيرة رياضــة ذوي اإلعاقة، 
إلى إحداث نقلتها النوعية، وجعلتها تواكب 
التطــور على مســتوى العالــم، إلى جانب 
التالحم الوطني الكبير من قبل المؤسسات 

والجهــات الحكوميــة الداعمــة، والرعــاة 
ووســائل اإلعــالم. وأضاف رئيــس اللجنة 
المنظمة: نؤكد لكم أن نادي دبي للمعاقين 
يحرص كل الحرص للحفاظ على المنجزات 
التــي تحققت بخطوات مهمة تســاهم في 
صناعة انجازات جديدة مكملة في الموسم 
االســتثنائي الحافــل بمزيد مــن البطوالت 
التي وضعت رياضة المعاقين في اإلمارات 
بمكانة متقدمة بين دول العالم، كما أكد أن 
اللجنة المنظمة وضعت اللمســات األخيرة 
إلخراج البطولة في أبهى صورها، بما يظهر 
الوجه الحضاري والمشرق لدولة اإلمارات.

 ورحــب محمد عبد الكريم جلفار نائب 
رئيــس اللجنــة المنظمة بالرعــاة وجميع 
الحضــور، وكذلك ضيوف النســخة األولى 
من بطولة آســيا أوقيانوسيا أللعاب القوى 
دبــي 2016، معرباً عن ســعادته بأن تكون 
دبي هي نقطة االنطالق لهذه البطولة التي 
تنظــم ألول مــرة. وتوجه جلفــار بالتحية 
والتقديــر إلــى كل القائمين علــى تنظيم 
الحدث، وكذلك إلى الرعاة الرســميين على 
دعمهــم الكبيــر للبطولة، وأيضــا القائمين 
علــى تنظيــم البطولــة من جانــب اللجنة 

البارالمبية الدولية.
كمــا أكدت فاطمــة البنــاي أن البطولة 
لتحقيــق أهــداف مركز  ســتكون فرصــة 
حمدان بــن محمــد إلحياء التراث بنشــر 
الثقافــة اإلماراتية حول العالم، وســتكون 
هناك فعاليــات الطالع الوفود المشــاركة 
فــي البطولة على عادات وتقاليد الشــعب 

اإلماراتي.

أن  الصايــغ،  ميــرزا  أكــد 
مشــاركة هيئــة آل مكتوم 
البطولة،  رعاية  في  الخيرية 
إنمــا نابعــة مــن توجيهات 
ســمو الشــيخ حمــدان بن 
راشد آل مكتوم، نائب حاكم 
بالوقوف  المالية،  دبي وزير 
اإلرادة  فرســان  ومســاندة 
ودعم ســموه الدائــم لفئة 

ذوي االحتياجات الخاصة.

فئة  اليوم منافسات  تختتم 
على  امتدت  والتي  الرجال 
مدار اربعة أيام وفق نظام 
البطولــة، وســيقام مســاء 
اليــوم حفل الختام وتتويج 
البطولة  بالقــاب  الفائزين 
الفــرق  المســتوى  علــى 

والفردي.

■ جانب من المؤتمر الصحافي لإلعالن عن رعاة البطولة  |  البيان 

■ العبو المنتخب يواصلون التدريب عقب ختام الجولة الثانية  |  البيان

■ من منافسات ألعاب القوى  |  البيان 
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 توتنهام يصطدم 
بالمدفعجية 

في طريق اللقب

إعداد: خالد امله�ي - غرافيك: أسيل الخلييل

تتابع الج�ه� يف كل عام حفل جوائز «األوسكار»، حيث يرتقبون أهم األع�ل السين�ئية 
التي سيتم تكر¥ها خالل هذا الحفل، إال أننا تخيلنا حفل «أوسكار» خاص بالرياضي�، ومن 

يستحق التكريم يف هذا املجال.

⁃‶℅ₖر« ا‶ₔأو«

»ₛₗ℆₇« ₘ₇أ
استحق نادي برشلونة اإلسبا¬ جائزة أفضل فيلم، بسبب 

اإلنجازات التي تحققت املوسم املايض، والتي تكللت 
بإحراز الدوري اإلسبا¬، كأس امللك، دوري أبطال أوروبا، 

كأس السوبر األوروبية، وكأس العاº لألندية.

»ₘ⁈ₚₙ« ₘ₇أ
ذهبت الجائزة إىل النجم األرجنتيني ونادي

برشلونة ليونيل مييس، نظراً ملساهمته القوية مع 
فريقه يف كافة البطوالت التي خاضها معهم، وأدت إىل تحقيق 

خ�سية كب�ة عىل املستوى املحيل واألوروÄ والدويل.

»⁙₁‶ₙ ₘ⁈ₚₙ« ₘ₇أ
عىل الرغم من إك�له 3 سنوات مع النادي 

الكاتالو¬، إال أن املهاجم األروغوايا¬ لويس 
سواريز استحق هذه الجائزة، ملساعدته زمالءه 

يف الفريق، عىل تحقيق األهداف، بل مساهمته شخصياً 
يف تقوية الفريق يف لحظات الصعود واالنكسار.

»ₛₗ℆₇« أ℃أ
احتلت فضيحة االتحاد الدويل 

لكرة القدم «فيفا» صدارة األفالم 
 ºالسيئة والتي أفسدت عا

املستطيل األخرض، وأدت يف نهاية 
املطاف إىل سقوط الرئيس السابق واملوقوف 

ملدة 6 سنوات من قبل لجنة األخالق والقيم 
جوزيف سيب بالتر.

»ₘ⁈ₚₙ« أ℃أ
استحق هذه الجائزة، الالعب 

الفرنيس وريال مدريد اإلسبا¬ 
كريم بنز¥ه، املتورط يف قضية 
ابتزاز زمليه يف منتخب الديوك 

ماثيو فالبوينا، م� أدى إىل إيقافه 
عن اللعب مع املنتخب الفرنيس 

لح� البت يف القضية.

أ℃أ »ₙ⁗ج«
ذهبت الجائزة للمدرب الربتغايل ونادي تشليس اإلنجليزي 
سابقاً، جوزيه مورينيو الذي قاد ناديه السابق إىل اإلنهيار، 

والوصول إىل مراكز الهبوط من الدوري اإلنجليزي املمتاز، م� 
دفع إدارة النادي إىل إقالته إلنقاذ املوسم. 

أₙ« ₘ₇⁗ج«
استطاع املدرب لويس إنريÚ، من أثبات جدارته مع 
نادي برشلونة، وإسكات كافة املتابع� الذين اعتربوه 

يف البداية الشخص الغ� مؤهل لقيادة النادي 
الكاتالو¬، إال أنه يف نهاية املطاف استطاع إثبات 

جدارته خالل املواسم املاضية، والتي انتهت بفوزهم 
بخمسة بطوالت يف موسم واحد.

شارابوفا تنسحب
من “انديان ويلز”

هاميلتون ينتقد 
“فورموال 1”

قالت الروس��ية ماريا ش��ارابوفا أمس إنها 
انس��حبت من بطولة انديان ويلز بس��بب 
إصابة في الذراع.  موسكو - رويترز

وصف لويس هاميلتون س��باقات فورموال 
1 بأنها رياضة »محطم��ة« ومثقلة بلوائح 
لندن - رويترز في غاية التعقيد. 

واريورز يعادل
رقم بولز

أوجييه يتصدر 
رالي المكسيك

تعادل أستراليا 
وأميركا

عادل واريورز رقم بولز القياسي باالنتصار 
ال���44 على التوالي بع��د الفوز على ثاندر 
لوس أنجليس - د ب أ  .106 - 121

الفرنسي سيباستيان أوجييه رالي  تصدر 
المكس��يك بعد نهاي��ة المرحل��ة الثالثة 
نيو مكسيكو – أ ف ب أمس.  

تعادلت اس��تراليا وأميركا 1 - 1 في اليوم 
االول من المجموعة العالمية لكأس ديفيز 
سيدني - رويترز لتنس الرجال أمس. 

ال يفوتك
دوري الخليج العربي

بني ياس - الظفرة17:40 
 الشباب - النصر20:30

الدوري اإلسباني
ريال مدريد - سيلتا فيغو19:00 
فياريال - الس بالماس21:15 
خيتافي - إشبيلية23:30 

الدوري اإليطالي
فيرونا - سامبدوريا21:00 
نابولي - كييفو23:45 

الدوري اإلنجليزي
 توتنهام - آرسنال16:45
نيوكاسل - بورنموث19:00 
تشيلسي - ستوك19:00 
 سوانسي - نوريتش19:00

ساوثهامتون - سندرالند19:00 
إيفرتون - وستهام19:00 
مان سيتي - أستون فيال19:00 
واتفورد - ليستر21:30 

الدوري األلماني
أوغسبورغ - ليفركوزن18:30 
شتوتغارت - هوفنهايم18:30 
كولن - شالكه18:30 
دورتموند - بايرن ميونيخ21:30 

الدوري الفرنسي
سان جيرمان - مونبلييه20:00 
أنجيه - سانت إيتيان23:00 

إنفانتينو يعثر على صربية أنقذت 
حياته قبل 46 عامًا

المحكمة الدستورية ترفض منح 
بيستوريوس حق الطعن

تمك��ن رئيس االتحاد الدول��ي لكرة القدم 
)فيف��ا( جياني إنفانتينو م��ن تحديد مكان 
ام��رأة صربية أنقذت حيات��ه قبل 46 عاما 
حينم��ا منحته دماءها ل��دى والدته، وأكد 
موقع )بليكسبورت( أمس أن رئيس الفيفا 
تمكن من االتصال بميلي��كا ماكاليكا وهي 

صربية من العاصمة بلغراد تبلغ من العمر 
80 عام��اً اآلن وكان��ت ضم��ن المتبرعين، 
وكان إنفانتينو قد كش��ف أن��ه عانى لدى 
والدته مش��كالت صحي��ة تجاوزها بفضل 
نق��ل دماء إليه م��ن متبرعي��ن بريطانيين 
بلغراد- إفي ويوغوسالفيين. 

قض��ت المحكمة الدس��تورية ف��ي جنوب 
أفريقي��ا بع��دم أحقية الع��داء الباراليمبي 
أوسكار بيستوريوس في الطعن على الحكم 
الصادر ضده من محكمة االس��تئناف العليا 
في اتهامه بالقتل العمد لعارضة األزياء ريفا 
س��تينكامب، وكانت المحكمة الدس��تورية 

هي الخيار الوحيد أمام بيستوريوس إللغاء 
الحكم الصادر ضده بتهمة قتل ستينكامب 
وتفادي العودة للس��جن، ال��ذي قضى فيه 
عاماً، وس��يعرف بيس��توريوس في الشهور 
القادم����ة م���دة العقوبة الت��ي س��يحاكم 

بها.                        جوهانسبرغ- إفي

هدف

تركيز

■ كوزنيتسوف العب كابيتال لحظة تسجيله في مرمى بيتسبرغ، في دوري هوكي الجليد األميركي.  |  أ ف ب

■ الفرنسي اليكس بنتورليت في كامل تركيزه خالل مشاركته في سباق سلوفانيا للتزلج على الجليد.  |  أ ب
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