
أهدى محمد سلطان بن مرخان الكتبي، مالك 
«صعايب» الفائزة بالسيف الفضي لسن «الحول» 
المفتوح في مهرجان المؤســس بدولة قطر، إلى 
صاحب الســمو الشــيخ خليفة بن زايد آل نهيان 

رئيــس الدولة، حفظه الله، وإلى صاحب الســمو 
الشــيخ محمد بن راشــد آل مكتوم نائب رئيس 
الدولــة رئيس مجلس الــوزراء حاكم دبي، رعاه 
الله، وإلى صاحب الســمو الشيخ محمد بن زايد 
آل نهيان ولي عهد أبوظبــي نائب القائد األعلى 
للقوات المســلحة، وإلى أصحاب السمو الشيوخ 

أعضاء المجلس األعلى حكام اإلمارات، وشــعب 
اإلمــارات ، وقال: اإلنجاز لم يكــن ليتحقق لوال 
الدعم الكبير الذي تقدمه القيادة الرشــيدة لهذه 
الرياضة التراثية العريقة ، وهذا ما يلمسه الجميع 
للعدد الكبير من المهرجانات والبطوالت الخاصة 

برياضة اآلباء واألجداد، والتي تنظمها الدولة. 

وثمــن بن مرخــان، الدعم واالهتمــام الكبير 
والمتابعة الدائمة من ســمو الشــيخ حمدان بن 
محمــد بــن راشــد آل مكتــوم ولي عهــد دبي، 
ومتابعة ســموه أدق التفاصيل الخاصة بشــؤون 

تلــك الرياضــة التراثيــة ومتطلبات 
مالكها. 
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■محمد سلطان بن مرخان أثناء تسلمه السيف الفضي  |  البيان

■فرحة العبي األولمبي بالفوز   |  تصوير - هشام تكنوين

بــدأت إدارة نــادي الوصــل البحث عــن ملعب 
بديل الســتاد زعبيل الســتضافة مباريات الفريق 
األول لكرة القدم فــي الفترة المقبلة، نظراً لقرب 
البدء في العمل في استاد زعبيل 
وتوسعته استعداداً لبطولة كأس 
اإلمارات  تســتضيفها  التي  آسيا 
2019، وانتهت كافة الدراســات 
الفنية والتصاميم الخاصة بالملعب 

الجديد.
ومن األندية المرشحة الستضافة مباريات الوصل 
فــي الفترة المقبلة هي نادي العين، حيث يمتلك 
ثالثة مالعب كبرى، هي اســتاد خليفــة بن زايد، 
واســتاد القطارة، واســتاد هــزاع بن زايــد الذي 

يستضيف مباريات الزعيم.

 حقــق منتخبنا األولمبي فوزاً معنوياً آخر باجتياز 
ســور الصين بهدفين ســجلهما يوسف سعيد في 
الدقيقــة 46 مــن ضربة جزاء إثــر عرقلة محمد 
العكبــري، والثانــي عــن طريق أحمــد العطاس 
برأســية جميلــة من تمريــرة ســعيد مصبح ق 
74. جــاءت التجربــة مفيــدة ضمــن تحضيرات 
المنتخبيــن لنهائيات كأس آســيا ، التي تقام في 
الدوحة، والمؤهلة إلــى دورة األلعاب األولمبية 

في ريو دي جانيرو بالبرازيل 2016 .
شــهد المباراة يوسف الســركال رئيس اتحاد 
الكرة، وعبد المحســن الدوســري األمين العام 
المســاعد لشــؤون الرياضة، وعدد مــن أعضاء 
مجلــس اإلدارة، انتهى الشــوط األول بالتعادل 
السلبي، ولعب منتخبنا بالتشكيلة شبه األساسية، 
ولكــن ظهر نــوع من االرتباك علــى األداء ناتج 
من ســرعة المنتخــب الصيني، وظهــر الحارس 
محمد بوســنده بمســتوى طيب وأنقــذ مرماه 
مــن عدة أهــداف، وتحســن مســتوى منتخبنا 
في الشــوط الثاني وظهر أكثــر تنظيماً، وزادت 
خطورتــه الهجومية مع التغيــرات التي أجراها 
المــدرب عبداللــه مســفر بدعــم الفريق بعدد 
مــن الالعبين الذين أدوا بشــكل جيــد، ويختتم 
األولمبــي مبارياته الودية أمــام كوريا الجنوبية 

االثنين المقبل.

يواجه اإلســباني نــادال المصنــف الخامس على 
العالم، الكندي ميلــوش راونيتش المصنف الـ14 
فــي نهائي النســخة الثامنــة من بطولــة مبادلة 
العالميــة للتنــس اليوم بمجمــع أبوظبي الدولي 
للتنس بمدينة زايــد الرياضية. وتأهل نادال إلى 
النهائــي للمرة الرابعة في تاريخ مشــاركاته في 
البطولــة بعد تغلبــه أمس علــى مواطنه ديفيد 
فيرير المصنف الســابع، في الــدور قبل النهائي 
بمجموعتيــن مقابل واحدة 6 - 3 و-7 6 و 6 3-، 
لينافــس على نيل اللقب الثالث له بعد أن أحرز 
لقــب البطولة مرتين . وضــرب راونيتش موعداً 
فــي النهائي في مشــاركته األولى فــي البطولة 
بعدما أقصى المصنف الرابع عالمياً السويســري 

ســتان فافرينــكا في مفاجــأة غير 
مقابل  بمجموعتين  بالفوز  متوقعة 

02>ال شيء وبنتيجة -7 5 و-7 5. 
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■ نادال نجح في إقصاء فيرير     |  تصوير - مجدي اسكندر



حجــز اإلســباني المخضــرم رافائيل نادال 
المصنف الخامس على العالم، مقعده في 
نهائي بطولة مبادلة العالمية للتنس، وذلك 
للمــرة الرابعة فــي تاريخ مشــاركاته في 
البطولــة التــي يتواجد فيها فــي المباراة 
النهائيــة بعــد تغلبه علــى مواطنه ديفيد 
فيريــر فــي الدور نصــف النهائــي، الذي 
أقيــم أمس بمجمع أبوظبي الدولي للتنس 
بمدينــة زايــد الرياضيــة، وســط حضور 
جماهيــري أكبر في اليــوم الثاني للبطولة 
بلــغ أكثر من 3000 متفــرج. ونجح نادال 
فــي تخطي فيريــر بمجموعتيــن لواحدة 
مبــاراة  بعــد  3-6 و7-6 و6-3  وبنتيجــة 
قوية اســتغرقت وقتاً طويالً وامتدت لنحو 
الساعتين والنصف، ليؤكد نادال عزمه على 

تقديم موسم قوي في عام 2016.
قــدم كال الالعبــان عرضــاً رائعــاً أبهر 
الجمهور من عشــاق ومحبي رياضة التنس 
فــي العاصمة أبوظبــي، إذ جاءت المباراة 
صعبة على الطرفين، وبعد أن حسم نادال 
المجموعــة األولــى، عاد فيريــر بقوة في 
المجموعة الثانية واســتطاع الفوز بها بعد 
الوصــول للشــوط الفاصل، قبــل أن يعود 
نــادال لبدايته القوية ويحســم المجموعة 

الثالثة والمباراة لصالحه.

واســتطاع نــادال التأهــل إلــى المبــاراة 
النهائيــة من بطولة مبادلة العالمية للتنس 
ثــالث مرات مــن قبــل، فاز فــي مرتين 
وخســر واحــدة أمــام البريطانــي آندي 

مــوراي، وبتأهله للنهائــي الرابع له يملك 
نادال فرصة معادلة الرقم القياســي لعدد 
مرات الفوز ببطولة مبادلة المسجل باسم 
الصربــي نوفاك ديوكوفيتش بـــ 3 مرات، 
حيــث حصــل نادال علــى لقــب البطولة 

مرتين عامي 2010 و2011.
وأعرب نادال عن سعادته بلعب النهائي 
مرة أخرى علــى أرض أبوظبي، مؤكداً أن 
المباراة كانت صعبة للغاية وواجه منافسة 
قويــة من ديفيــد فيرير، وقــال «بالتأكيد 

كانت مبــاراة صعبــة، وقاتلنــا فيها حتى 
النهايــة، وأعتقد أنها بدايــة قوية وجيدة 
للموســم الجديد، خصوصــاً أنني واجهت 
واحــداً من أفضل الالعبيــن حالياً، آمل أن 
يســتمتع الجمهور بالنهائي غداً وسأحاول 

بذل قصارى جهدي من أجل تحقيق اللقب 
الثالث لي في بطولة مبادلة للتنس».

من ناحية أخرى، أجبرت اإلصابة الفرنسي 
العاشــر  المصنف  جــو ويلفريد تســونغا 
علــى العالم على االنســحاب مــن بطولة 
مبادلــة العالمية للتنس أمــس، حيث أكد 
الالعــب عــدم تمكنه من إكمــال البطولة 
بســبب إصابة تعرض لها بســاعده األيمن 
عقــب المباراة األولى فــي البطولة والتي 
خاضها أول من أمس ضد اإلســباني ديفيد 
فيرير المصنف الســابع وخسرها تسونغا 

بمجموعتين مقابل ال شيء.
وحــل الالعــب اإلســباني المصنف الـ 
17 عالمياً فيليســيانو لوبيز، والذي كسب 
إعجــاب جمهــور أبوظبي بعد مشــاركته 
األولى فــي بطولة العالــم الماضي، محل 
تســونغا فــي مبــاراة تحديــد المركزين 
الخامس والســادس ضــد الجنوب أفريقي 
كيفن أندرســون والذي خسر في المباراة 

األولى أمام الكندي ميلوش راونيتش.
فيليســيانو  اإلســباني  أحــرز  بــدوره، 
لوبيــز المركز الخامس فــي بطولة مبادلة 
العالميــة للتنس بعد فــوزه على الجنوب 
أفريقي كيفن أندرســون في مباراة تحديد 
المركزين الخامس والسادس والتي أقيمت 
قبل انطالق مباراتي الدور قبل النهائي من 

البطولة أمس.
ونجح لوبيز والذي شــارك في البطولة 
بديًال للفرنســي جو ويلفريد تسونجا الذي 
انســحب لإلصابة في الفــوز بمجموعتين 
مقابــل ال شــيء، حيث قــدم كال الالعبين 
أداًء قويــاً ومتكافئــاً إلــى حــد كبير، ولم 
تحســم النتيجة إال عبر االحتكام للشــوط 
الحاســم، إذ جاءت النتيجة 6-7 و6-7 في 

المجموعتين لصالح لوبيز.

02
يفاضل نادي اإلمارات بين مهاجم برازيلي 
يلعب بالدوري الســعودي، وآخر افريقي 
نشــط حاليا مع أحــد األنديــة الجزائرية 
لتدعيــم صفــوف الفريق فــي التعاقدات 
الشــتوية الحالية، التي يركــز فيها الجهاز 
الفني على كســب وجوه جديدة في خط 
المقدمة بعــد معاناة الفريــق في إحراز 
األهــداف خاصة خالل الجــوالت الخمس 
األخيــرة مــن دوري المحترفيــن والتــي 

اكتفى فيها الفريق بهدف يتيم.
وســارعت إدارة الصقــور فــي خطواتها 
للتعاقد مع المهاجم الذي يدقق الجهازان 
الفنــي واإلداري في اختياره، باعتباره أنه 

ســيكون منقذ الفريق من سلسلة الهزائم 
التــي ظل يتعرض لها فــي الدوري والتي 

بلغت 6 مباريات متتالية.
وأكــدت المصــادر أن المفاوضــات مــع 
الالعبيــن، البرازيلــي واألفريقــي قطعت 
شوطا كبيرا وســيتم التأمين على التعاقد 
مع أحدهما خالل الساعات المقبلة وإنهاء 
الصفقة سريعا لالستعانة به في المباريات 

المقبلة بالدوري. 

أصــدر صاحــب الســمو الشــيخ الدكتور 
ســلطان بن محمــد القاســمي عضو 

الشارقة،  حاكم  األعلى  المجلس 
القرار اإلداري رقم (1) لسنة 
مجلس  حل  بشــأن  2016م 
إدارة شــركة الشعب لكرة 
القدم وتشكيل لجنة مؤقتة 

لتسيير شؤون الشركة.
القــرار علــى أن يُحل  ونص 

مجلس إدارة «شــركة الشــعب 
لكرة القــدم» اعتباراً من تاريخ صدور 

هذا القرار، وتتشــكل لجنة مؤقتة لتسيير 
شــؤون «شــركة الشــعب لكــرة القدم» 

برئاســة الشيخ ســالم بن عبدالرحمن بن 
ســالم القاســمي، وعضوية من يراهم 
مــن ذوي الخبرة فــي المجال، 
لحين انتهاء الموسم الرياضي 
الحالي لــدوري كرة القدم. 
ويعمــل بهــذا القــرار من 
وعلــى  صــدوره،  تاريــخ 
األشخاص والجهات المعنية 
يخصــه،  فيمــا  كٌل  تنفيــذه 

وينشر في الجريدة الرسمية. 
على جانب أخر، واصل فريق الشعب 
لكــرة القــدم تدريباته اليوميــة المكثفة 
بقيــادة مدربــه اإليطالــي والتــر زينغــا 

وبحضــور كافــة الالعبيــن، ومــن بينهم 
الالعب األجنبــي الجديد البرازيلي األصل 
اإليطالــي الجنســية زي إدواردو، الــذي 
تعاقــد معه النادي مؤخــراً لدعم صفوفه 
خاصــة وأنــه يتمتــع بمهــارات هجومية 
وخبرة كبيــرة في المالعــب، إضافة إلى 
الالعــب المواطن إبراهيــم عبد الله نجم 
فريق نادي الشباب والذي سبق له اللعب 
في صفوف الكوماندوز في الموســم قبل 

الماضي. 
بالحمــاس والجدية  التدريبات  وحظيــت 
والــروح المعنويــة العاليــة، إلــى جانب 
الحــرص علــى وصــول الالعبيــن ألعلى 

مســتوى فني وبدنــي قبل بدايــة الدور 
الثاني، الذي يســتهله الشعب في الـ9 من 
ينايــر الجاري بلقاء خارج ملعبه مع فريق 

بني ياس.
 ومــن المنتظر أن تشــهد األيــام القليلة 
القادمة اإلعالن عن تعاقدات جديدة سواء 
مع الالعبين المواطنين أصحاب الخبرة أو 

الالعبين األجانب.

شهدت بطولة مبادلة العالمية 
أمــس، تكريــم الثنائــي عمر 
نــادر  ومحمــود  بهروزيــان، 
العبــي التنــس اإلماراتييــن، 
تتويجهمــا  بعــد  وذلــك 
والثانــي  األول،  بالمركزيــن 
لبطولــة الالعبيــن المحليين، 
التي أقيمــت على مدار ثالثة 
أيــام بمدينة زايــد الرياضية، 
وقبــل انطالق بطولــة مبادلة 
بمشــاركة  للتنس،  العالميــة 
أفضــل 8 مــن العبــي التنس 
رعاية  وتحت  اإلمــارات،  في 
الرياضي،  ظبــي  أبــو  مجلس 
حيــث حصــل بهروزيان على 
البطولة،  فــي  األول  المركــز 
المالية، وقدرها 24  والجائزة 
ألف درهم، بينما حصل نادر 
علــى مركز الوصيــف، ومبلغ 

12 ألف درهم.

أهدى محمد ســلطان بن مرخان الكتبي، 
مالــك «صعايــب» والفائــزة بالســيف 
الفضــي لســن «الحــول» المفتــوح في 
مهرجان المؤســس بدولــة قطر، اإلنجاز 
إلــى  صاحب الســمو الشــيخ خليفة بن 
زايــد آل نهيــان رئيس الدولــة، حفظه 
الله، وإلى صاحب الســمو الشيخ محمد 
بن راشــد آل مكتوم نائب رئيس الدولة 
رئيس مجلس الــوزراء حاكم دبي، رعاه 
الله، وإلى صاحب الســمو الشيخ محمد 
بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب 
القائــد األعلى للقوات المســلحة، وإلى 
أصحاب الســمو الشيوخ أعضاء المجلس 
األعلى حكام اإلمارات، وشعب اإلمارات 

كافة.

وأضاف بــن مرخان قائًال: هذا اإلنجاز 
لــم يكن ليتحقق لوال الدعم الكبير الذي 
تقدمه القيادة الرشــيدة لهــذه الرياضة 
التراثيــة العريقة عبر عقــود من الزمن، 
وهذا ما يلمسه الجميع للعدد الكبير من 
برياضة  الخاصة  والبطوالت  المهرجانات 
اآلباء واألجداد، والتي تنظمها الدولة في 

عديد المناسبات.

كمــا ثمن بن مرخــان، الدعم واالهتمام 
الكبير والمتابعة الدائمة من سمو الشيخ 
حمــدان بن محمد بن راشــد آل مكتوم 
ولي عهد دبي، مؤكداً بأن تواجد ســموه 
الدائــم لمتابعــة أدق التفاصيل الخاصة 
بشــؤون تلك الرياضة التراثية ومتطلبات 
مالكها، أضاف الكثير إلى الصورة الرائعة 

التي يقدمها مــالك الهجن اإلماراتية من 
أجل رفع اســم اإلمــارات عالياً في كافة 
المحافــل الخارجيــة، وذلــك من خالل 
اإلنجــازات الكبيــرة التــي تحققت في 
رياضة ســباقات الهجن الخليجية، والتي 
لم تكن لتأتي لــوال تلك الجهود الجبارة 

والمتميزة التي قدموها.
 كما قدم بن مرخان الشكر، إلى معالي 
الشــيخ ســلطان بن حمدان بــن محمد 
آل نهيان مستشــار صاحب السمو رئيس 
الدولة، رئيس اتحاد اإلمارات لســباقات 
الهجــن، رئيس نادي أبوظبي لســباقات 
الهجن، لتذليلهم كافــة الصعوبات، التي 
تواجــه مــالك الهجــن في مشــاركاتهم 
الخارجيــة وكذلك حرصهــم على توفير 
جميع متطلبــات النجاح من خالل إدارة 

االتحاد.

 وعن إنجــاز «صعايب» قال بن مرخان 
والملقــب بـ«صعب المضمرين»: الفوز 
واالنتصار جاءا بتوفيق من الله، خصوصاً 
وأن الهــدف منــذ بدايــة المنافســات 
هــو الحصــول علــى كافة الرمــوز في 
اليــوم األخير لفئات الحــول والزمول، 
ولكنه جــاء ثانياً في تحديــات الزمول 
«صعب  وأضاف  والمحليات،  المفتوحة 
المضمريــن» بأنه اشــترى صاحبة رمز 
الحول والتي حققــت التوقيت األفضل 
بعد أن قطعت مســافة الشوط بتوقيت 
وقــدره 12:41:7 من نفــس المهرجان 
في العــام الماضي، بعــد حصولها على 
سيارة وشــاءت األقدار أن تحقق لقب 
الشــوط األبرز أو ما أطلق عليه «سنام 

المهرجان».

 وأوضح، بــأن «صعايب» قد حققت 
عــدة إنجــازات ســابقة فــي المرموم 
والوثبــة مــن خــالل تقديمهــا عروضا 
مميــزة فرضت بها مشــاركتها في هذا 
الشوط الكبير، مؤكداً بأن جميع أشواط 
اليــوم الختامي كانت صعبة وحبســت 
األنفاس إلى ختامها للتركيز الكبير الذي 
تحتاجــه من المالك فــي إعطاء األوامر 

للمطية.

تمنى محمد ســلطان بن مرخان الكتبي 
الملقب بـ«صعب المضمرين»، التوفيق 
والنجاح لجميع مالك الهجن في الدولة 
في المحافل المقبلة، متمنيا استمرارية 
المحافــل  النجاحــات اإلماراتيــة فــي 

الخارجية.

■ محمد بن مرخان يتسلم السيف الفضي للحول في منافسات مهرجان المؤسس    |   البيان  

■ اإلسباني رافائيل نادال قدم مباراة قوية أمام مواطنه فيرير  |   تصوير - مجدي إسكندر

■ «صعايب» قدمت مستوى قوياً وحصدت اإلعجاب
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يرى زالتكو أن مــردود العين وحصاده 
بعد نهاية نصــف دوري الخليج العربي 
بصورة عامــة رائع بعد أن لعب الفريق 
13 مباراة خســر في واحدة وتعادل في 
مثلهــا، وحقق الفوز 11 مرة، وحصد 34 
نقطة بأفضليــة 4 نقاط عن الدور األول 
بالموســم الماضي، وقال: أنا ســعيد بما 
حققناه حتى اآلن، وكل شــخص منتسب 
إلــى نادي العين ينبغــي عليه أن يكون 
ســعيداً بما حققه الفريق، خالل الســتة 
أشــهر التي انقضت من الموسم الحالي 
وكنــت أتمنــى أن ننهــي الــدور األول 
بصورة أفضل، ولكن الفريق حقق األهم 

وحصد النقاط في معظم المباريات.
 وكان العيــن أنهــى الــدور األول بفوز 
ثميــن على فريــق اإلمــارات  في رأس 
الخيمــة بهدف إســماعيل أحمــد ،وعّبر 
زالتكــو عــن ســعادته بإنهــاء المرحلة 
األولــى بفوز وثمن أداء العبيه  مبيناً أن 
الفريــق يجلس على الصــدارة في إنجاز 
يحســب لالعبين الذين حققوا المطلوب 

خالل النصف األول من البطولة.

بهــدوء وصمــت فــرض الكرواتــي زالتكو 
مدرب العين نفســه األفضل واستحق لقب 
أميــر المدربيــن بنهايــة الــدور األول من 
دوري الخليــج العربي لكــرة القدم، والذي 
قــاد فيــه الفريــق البنفســجي للتربع على 
الصدارة كبطل للشــتاء ليحقق نصف الحلم 
العيناوي فــي المحافظة علــى اللقب الذي 
حصــل عليه الزعيم الموســم الماضي تحت 
قيادة المدرب نفســه، الذي واجه انتقادات 
وهجومــاً وصفه المتابعون بغير المؤســس 
والمدفوع بعواطف وانطباعات شــخصية ال 
عالقة لها بالنقد العلمي، قياســاً على األرقام 
واإلحصائيات التي تؤكد أفضلية زالتكو وهو 
يقود الفريــق إلى العديد مــن االنتصارات 
المنافســات على  فــي مختلف  والنجاحات 
الصعيديــن المحلي واآلســيوي منــذ توليه 
قيادة العين في وقت ســابق من شهر مارس 

لعام 2014.

زالتكــو الذي فــاز بلقب المــدرب األفضل 
الموســم الســابق، وتم اختياره ثاني أفضل 
مــدرب فــي موطنــه كرواتيا بعــد مواطنه 
بيليتــش مدرب وســتهام اإلنجليــزي، هذا 
الموســم، يملك من األرقــام واإلحصائيات 
ما يشــهد لــه ويتوجــه كأفضــل مدير فني 
للعيــن، إذ قــاده النتصــارات ونتائج الفتة 
في جميع المســابقات الداخلية والخارجية، 
حيث أشــرف عليه في 70 مباراة حتي اآلن 
حقــق الفوز في 48 مبــاراة وتعادل في 14 

وخسر 8 مواجهات.

حصــل زالتكو مع العيــن على بطولة دوري 
الخليــج العربي في الموســم الســابق بعد 
أن حســم البطولــة قبل ثــالث جوالت من 
نهاية المنافســة، ومنذ توليــه قيادة الفريق 
البنفسجي قاده في 46 مباراة في المسابقة 
األولى باتحاد كرة القدم اإلماراتي، اســتطاع 
أن يحقــق الفوز فــي 34 مواجهة، والتعادل 

فــي 8 مواجهات فيما خســر في 4 مباريات 
وحصل على 110 نقاط، وسجل 109 أهداف 

فيما تلقى مرماه 39 هدفاً.

وفي البطولة اآلسيوية حقق زالتكو أرقاماً 
مذهلــة لــم يحققها أي مــدرب غيره في 
تاريــخ نادي العيــن ليتفوق في ذلك حتى 
على المدرب الراحل عبد الكريم ميتســو 
الذي حصل مع العيــن على لقب البطولة 
القارية البارزة في وقت ســابق من العام 
2003، حيــث قاد زالتكــو العين في هذه 
المســابقة خالل 19 مواجهة اســتطاع أن 
يحقق الفوز في 11 مباراة، والتعادل في 6 
مباريات، مقابل خسارتين فقط حتى اآلن 
ليحصــل العين علــى 39 نقطة في مجمل 

المباريات اآلسيوية بمختلف األدوار.

نجــح زالتكو في قيادة العيــن إلى منصة 
التتويج بكأس رئيس الدولة الموســم قبل 
الماضي بعــد فوزه بهــدف دون رد على 
األهلي في النهائــي الذي أقيم في ملعب 
اســتاد محمد بن زايد بنــادي الجزيرة في 
أبوظبي، وقاد المدرب الكرواتي الفريق 3 
مرات في هذه المســابقة حقق الفوز في  

مباراتين وخسر واحدة ليحقق 6 نقاط. 

وحصل زالتكو مــع العين على لقب كأس 
الســوبر قبيل انطالق منافسة هذا الموسم 
بعــد فوزه علــى النصر بطــل كأس رئيس 
الدولــة بأربعة أهــداف ليضيــف اللقب 
المحلــي الثالــث لــه مــع الفريــق خالل 
موسمين، وقد قاد العين في هذه البطولة 
مرتين فاز في واحدة وخســر مثلها محققاً 

3 نقاط.

واعتبر زالتكو أن جميــع المباريات التي 

يخوضها العين تعتبر بمثابة نهائي كؤوس 
ويرى أن وصفة النجاح وســر تفوق العين 
هما احترامــه للخصم دون النظر لظروفه 
أو وضعيتــه أو اســمه، وهو ما يتفق معه 
فيــه الالعبــون الذيــن يقاتلون بجســارة 
وبســالة فــي كل المواجهات مــع احترام 
كبيــر للفريق المنافس، وقــال: المنظومة 
بيــن  واالنســجام  والتفاهــم  الجماعيــة 
مختلف قطاعات الفريق من إدارة وجهاز 
فنــي والعبيــن هو الــذي قــاده لتحقيق 
النجــاح، الفتاً إلى أن العيــن فريق كبير، 
ويملــك كل اإلمكانــات والمقومات التي 
تســاعده على ارتياد منصات التتويج في 
المناســبات والمنافســات، وأكد  مختلف 
إن طموحاتــه بــال حدود، وأشــار إلى إن 
مجلــس إدارة نادي العين أتــاح له مناخاً 
رائعاً ووفر لــه كل متطلبات النجاح وهو 
ســعيد بالتواجد علــى رأس الجهاز الفني 
ألحد أفضل األندية في آســيا، ويأمل في 
الحصول معه على جميع األلقاب وتحقيق 
تطلعــات العيناويــة بالعــودة إلى منصة 

التتويج اآلسيوية.

وتعد عبارة «الســالم عليكم» هي العبارة 
التــي قلــل بواســطتها زالتكو مــن تأثير 
الهجــوم الذي واجهــه بالفترة الســابقة، 
مؤكــداً أن الثقــة التي منحهــا له مجلس 
إدارة نادي العين بقيادة الشــيخ عبدالله 
بــن محمد بــن خالد آل نهيــان تجعله ال 
يهتم كثيراً لالنطباعات الخاصة، مؤكداً أنه 
كأي مــدرب في العالم ليس معصوماً عن 
األخطاء واالنتقاد، وقال المدرب الكرواتي 
في تصريحات ســابقة، (أحترم كل اآلراء، 
ســلباً أو إيجاباً، وال أريــد أن أهدر وقتي 
وطاقتــي بالــرد على االنتقــادات المبنية 
علــى العواطــف، أو علــى أولئــك الذين 
يتحدثون من منطلقات شــخصية أو بنوايا 
الحرب على شــخصي وسأترك عملي ليرد 
عليهــم، ألن ما يهمني فــي المقام األول 
هو تقديــر إدارة النــادي والعبي الفريق 
وجمهــوره، وأتمنــى للذيــن يحاربونني 
التوفيــق في مهمتهم وكل مــا أقوله لهم 
هو (الســالم عليكم) وعليهــم أن يتابعوا 
أنــا  أســلوبهم وهجومهــم، وسأســتمتع 
بنجاحي مع العين ألنه ليس من طبعي أو 
سلوكي الرد واالنشغال بمثل هذه األمور، 
خصوصــاً عندما تكون المنطلقات عاطفية 

وبعيدة عن المصلحة العامة).

تميــز المدرب الكرواتــي زالتكو بالهدوء 
الشــديد خــالل مباريــات فريقــه مهمــا 
كانت حساســية المباراة وأهميتها، ونادراً 
مــا يخرج عــن حالة الهــدوء للتعبير عن 
مشاعره فرحاً أو سخطاً أثناء المواجهات، 
غيــر أن مناســبتين ظهر فيهمــا المدرب 
الهادئ على غير المعتاد عنه وذلك عندما 
فقــد الســيطرة على نفســه فــي مباراة 
الســوبر أمــام النصــر عندما طــار فرحاً 
بعــد أن ســجل المدافع إســماعيل أحمد 
الهــدف الرابع في شــباك العميد، وتكرر 
الســيناريو نفســه بالتفاصيل ذاتها عقب 
الثالث  الهدف  إيمنيكي  النيجيري  تسجيل 
في شباك األهلي في المباراة األخيرة بين 
الفريقيــن بالدوري ، واعترف زالتكو بأنه 
لم يستطع السيطرة على فرحته ومشاعره 

في هاتين المباراتين.  الكرواتي زالتكو حقق العديد من  االنجازات مع الزعيم |  البيان

 العين يدافع عن لقب بطولة الدوري  |  البيان   فرحة العبي الزعيم باالنتصارات 

رفــض زالتكــو اإلدالء بأية 
نوايا  إلى  تصريحات تشــير 
الميركاتو  العين خالل فترة 
الشــتوي وأكد أنــه يعكف 
علــى كتابــة تقريــره بهذا 
الخصوص إلى اللجنة الفنية 
اإلدارة،  ومجلس  لالحتراف 
وأكــد ثقته أن إدارة النادي 
لــن تدخــر جهــداً لتهيئــة 
أســباب النجــاح للفريــق، 
مــدرب  كل  أن  وأوضــح 
تكــون صفوف  أن  يتمنــى 
فريقه فــي أفضل وضع من 

حيث االستقرار الفني.
ويواجــه العيــن تحديــات 
المقبلة،  الفتــرة  في  كبيرة 
البطولــة  مقدمتهــا  وفــي 
اآلســيوية إلى جانب حملة 
واستعادة  لقبه،  عن  الدفاع 

لقب كأس رئيس الدولة.
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يحتفظ الشــعب بصدارة أكثر الفرق التي 
أصيــب مرماها بأهــداف عبــر البطولة، 
وتلقت شــباكه 38 هدفــا، بمعدل يقترب 
مــن الثالثة أهداف فــي كل مباراة، بينما 
يحــل الجزيرة في المركــز الثالث ودخل 
مرمــاه 27 هدفا بفــارق هدف وحيد عن 
الفجيرة صاحب المركز الثاني والذي دخل 
مرمــاه 27 هدف فــي 13 مباراة من عمر 

مسابقة دوري الخليج العربي.
وإذا كان الشــعب هــو أضعف خط دفاع 
في البطولة فهو أيضا صاحب أضعف خط 
هجوم في المســابقة، ولم يحرز سوى 11 
هدفــا فقط، بينما الجزيرة أفضل حاالً في 

النواحي الهجومية وسجل 23 هدفا كرابع 
أقــوى خط هجوم خلــف األهلي والعين 
والنصــر ومتســاوياً مــع الوحــدة بنفس 

الرصيد من األهداف.

فــي دوري الخليج العربي بموســمه الثالث 
هناك بعض الفرق تذبذب مستواها، تألقت 
فــي مباريــات وأخفقــت في أخــرى، حتى 
المتصارعــون في دوامــة الهبوط البعض له 
إيجابياته وســلبياته، ولكــن فريقي الجزيرة 
والشــعب كانا باقتــدار األســوأ واألقل فنياً 
وبدنياً، شكلياً ورقمياً الفريقان كانا ظاهرتي 
الدور األول السلبية األبرز، واألكثر وضوحا، 
فما الســبب ولماذا وكيف يخــرج الفريقان 
مــن كبوتهمــا فــي الــدور األول.. واألهم 
هل يســتطيعان الخروج فعال مــن كبوتهما 

ويقدمان شكال مختلفاً في الدور الثاني؟
دعونــا نبدأ بالعنكبوت الجــزراوي الذي 
قدم نصف الموســم األسوأ له على اإلطالق 
في مســيرته، فمع بداية الموســم اســتعاد 
الفريق مدربــه المخضرم صاحب اإلنجازات 
معه لســنوات، وهــو البرازيلي أبــل براغا، 
مــدرب له ســمعته واســمه فــي عالم كرة 
القدم، وكانت الطموحات كبيرة والتوقعات 
أكبر بموسم كبير للفريق صاحب اإلمكانيات 
المادية المتميزة، واإلدارة المستقرة، ولكن 
فاجأ الجزيرة كل التوقعات وفاجأ جماهيره 

ونفسه بأداء مضطرب ومتراجع وغريب.

الجزيــرة مــن بداية الــدور األول وفي أول 
مباراة لــه وضح أنه يعاني تنظيمياً بشــكل 
كبير، بأخطاء دفاعية ســاذجة، وتفكك كامل 
للخــط الخلفــي، مع ميــل عناصــر الفريق 
بالكامــل للهجوم، فــال أجادوا إجــادة تامة 
هجوميــا وال نجحــوا فــي غلــق منطقتهم 
الخلفية، بل ظهرت دفاعات الفريق مرتبكة 
أمــام أي هجــوم، وصار الوصــول لمرماهم 
مهمة سهلة لجميع الفرق، وتلقى العنكبوت 
أول صفعة في الموســم فــي أول مباريات 
المســابقة أمام الوصل بهدفين دون رد، في 
لقاء وضحت فيه معاناة الجزيرة من البداية، 

ولكــن لم يلتفت أحد، ولم يســتغل الجهاز 
الفنــي فتــرة 20 يومــا كاملة مــن التوقف 
إلصــالح األخطــاء، ورغم الفوز فــي مباراة 
الجولة الثانية على الشــارقة بهدفين مقابل 
هــدف، إال أن األزمــات نفســها واألخطــاء 
ذاتهــا كانت حاضرة في مبــاراة أمام خصم 
كان يعانــي هو اآلخــر، ولكن الفــوز الذي 
حققه الفريق الظبيانــي في ديربي أبوظبي 
أمام الوحدة فــي الجولة الثالثة برغم تلقيه 
لهدفين من أخطاء دفاعية واضحة فقد أجل 

أو رحل األزمة لمرحلة الحقة.
وكانــت الضربــة الموجعــة فــي الجولة 
الرابعة التي حملت خســارة مذلة للجزيرة 
أمام فريق دبا الفجيرة، ومرة أخرى يتوقف 
الدوري، وينتظر الجميع أن يصلح أبل براغا 
ما يمكن إصالحه، ولكن لم يستغل المدرب 
البرازيلي فترة التوقف ويعود العنكبوت في 
الجولة الخامســة ليتعادل سلبيا مع الشباب 
وبهدفيــن مع بني ياس، ثم يخســر بهدفين 
من العين في الجولة السابعة، ثم لطمة من 
النصر بثالثة أهداف ورباعية من األهلي في 
مرمى العنكبوت، في سيناريو كارثي لموسم 
العنكبوت أن يصل للجولة التاسعة برصيد 5 

نقاط فقط..

ولــم يكــن الفــوز الكاســح الــذي حققــه 
العنكبوت في الجولة العاشــرة على الشعب 
بخماســية مقياسا ألي شيء، فالشعب يخسر 
مــن الجميع عــادي، والدليــل أن أبل براغا 
تلقى الضربة القاصمة في الجولة 11، عندما 
خســر من الفجيــرة برباعيــة مذلة وضعت 
المســمار األخير في نعش مشــوار المدرب 
البرازيلــي مع العنكبــوت، ليرحل أبل براغا 
بقرار من اإلدارة بعدما وضح أنه ال يستطيع 

تقديم أي حلول إلنقاذ العنكبوت.
ويتحمل براغا مســؤولية موسم للنسيان 
فــي أرض فورمــوال أبوظبي الــذي تعطلت 
محركاتــه بالكامــل وصار حطــام فريق، فال 
المدرب اســتغل فترة اإلعداد، وال اســتطاع 
أن يخلــق التآلف واالنســجام بين الالعبين، 
وال نجح في اســتغالل فترات التوقف إلنقاذ 
ما يمكن إنقاذه، وظهــر المحترفون بمظهر 
ضعيف، ربما السبب فيه في األساس ضعف 
الدفاعات وخط الوســط األمــر الذي جعل 

■ الجزيرة والشعب منافسة في سوء المستوى.. يربح فيها الشعب كأكثر فرق الدوري سوءاً   | البيانالجزيرة حطاماً وجزراً متباعدة.

مهمــة المــدرب الهولنــدي تين كات 
المدير الفني الجديــد لنادي الجزيرة 
ليســت ســهلة، وتتطلــب الكثير من 
اإلصــالح في الفريــق، بالطبع هو لن 
يعود للمنافســة على لقــب الدوري، 
فالمشــوار صار بعيدا كل البعد، ولكن 
المطلوب منه أن يقدم شــكال مختلفا 
المفقود  االنســجام  ويوجد  للفريــق، 
ليوحــد الجــزر تحــــت لــواء فريق 

الجزيرة.
ولكن ما هي المهــام التي تنتظر تين 
كات، وكيف يصلح الثغرات والثقوب 
فــي ثوب العنكبوت وما هي خطوات 
ذلك؟ فــي 3 خطوات نقــدم «وصفة 
العالج» للمدير الفني الجديد متمنين 

له التوفيق في مشواره مع الجزيرة..

الهولندي أن 1  للمــدرب  البــد 
يتعاقد خــالل فترة االنتقاالت 
الشــتوية مع مدافــع أجنبي، 
له ثقلــه ويكون بمثابــة القائد من الخط 
الخلفــي فيخلــق انســجاما بيــن وســط 
الملعب والدفاع، ويكون معلما ومشــرفا 
على عملية توحيــد الجزر المتباعدة التي 
عانــى منها الجزيرة 11 جولــة كاملة من 
عمر الدوري، وأثــرت عليه في الجولتين 

األخيرتين أيضا.

الجزيرة عانى كثيرا من ضعف  2  
اللياقة البدنية، وهو ما يعني أن 
فترة إعداده قبل بداية الموسم 
كانت فاشــلة، وظهــر ذلك كثيــرا بتقدمه 
فــي المباريات، ثم تنهار قواه في الشــوط 
الثانــي فتبدأ الثغــرات والثقوب الدفاعية، 
واألخطــاء الســاذجة في الظهــور بوضوح 
فيخســر تقدمه ويخســر نقــاط مبارياته، 
وبالتالــي فالمديــر الفني الهولنــدي أمام 
عمليــة إعداد بدني شــاملة وأحمال بدنية 
خاصة لرفع معــدالت اللياقة البدنية التي 
هــي في أقل مســتوياتها مــع العنكبوت.. 
الفرصــة متاحة لتين كات في ظل توقفات 

يناير للدوري بسبب األجندة الدولية.

المــدرب 3   يضــع  أن  يجــب 
الهولنــدي تكليفــات محددة، 
ويعيد تنظيــم األدوار، فالعبو 
الجزيرة كلهم يريدون الهجوم وتســجيل 
األهــداف، حتى آخر العــب في الملعب 
يبحــث عن ذلك، وهنا البــد على المدير 
الفني أن يرسخ روح الفريق في الالعبين، 
المتكاملــة وإدراك  من خــالل المنظومة 
األدوار بشكل كامل، والالعب غير الملتزم 

ال مكان له في الفريق.
كذلــك بالنســبة لالعبي خط الوســط 
البــد من تحديد االلتزامــات الدفاعية 
واألدوار بشــكل كامــل، والمســاندة 
الدفاعية بشــكل منظم لسد الثغرات 
التي تظهر خلف خط الوســط وتكلف 
الفريــق اضطرابــا في خطــه الخلفي، 
فالكــرة الحديثة تعتمد على التكاملية 
ومن ال يسجل وال يهاجم دوره أحيانا 
أهــم ممن يحــرزون األهــداف، فما 
قيمة أن يســجل العب هدفا وال يمنع 
دخول مرمــاه أهدافا فيخرج هو فائز 

وفريقه خاسر؟! ■ لقاءا الجزيرة مع الفجيرة ودبا الفجيرة كانا األسوأ في مسيرته | البيان
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الشعب هو الفريق األكثر ارتكاباً لضربات 
الجــزاء فــي الــدوري، وحصلــت الفرق 
المنافسة على 5 ضربات جزاء من مدافعي 
الكوماندوز، وهو دليل عملي على ضعف 
الخبرة، وعــدم القدرة على التعامل جيداً 

مع هجوم المنافسين.

02
رغم أن كالً من الفريقين الشعب والجزيرة 
أقال مدربه األجنبي لسوء النتائج، فاألول 
أقال المصري طارق العشري وعين محله 
اإليطالــي والتر زينغا، والثاني أقال مدربه 
البرازيلي أبل براغا، ولكن الجزيرة يتفوق 
فــي كونه مــر بمرحلة انتقاليــة ومدرب 
مؤقت هو علــي خميس الجنيبــي، بينما 
دخل الشــعب مباشــرة من مرحلة طارق 
العشــري إلى مرحلة زينغــا، دون المرور 

بالمؤقت عملياً.

مباراة وحيدة لكل من الشــعب والجزيرة 
قد يعدان األفضل في مشــوارهما السيئ 
فــي الــدوري، فــاألول كان لقــاء ديربي 
اإلمــارة الباســمة أمــام الشــارقة أفضل 
مبارياتــه، وأجاد خاللها علــى الرغم من 
خــروج النتيجة في غير صالحه بخســارته 

بهدفين دون رد.
أمــا فــي الجزيرة فكان لقــاء الوحدة في 
الفريق  ديربي أبوظبــي أفضل مباريــات 
على اإلطالق، ونجح في اللقاء في تحقيق 

فوز مستحق بهدفين مقابل هدف.
وعلى مستوى األسوأ فبالطبع كل مباريات 
الشعب كان هو الطرف األسوأ فيها، وكلها 

ال تزيد ســوءا عــن بعضها، أمــا الجزيرة 
فكان لقاء الفجيرة في الجولة 11 األســوأ 
لــه على اإلطالق وخســره برباعية نظيفة 
كانت السبب المباشــر في إقالة المدرب 
البرازيلي أبل براغا بعد ثبوت عدم قدرته 

على إنقاذ الفريق.

ال يمكــن أن يلوم أحد المدرب علي خميس 
الجنيبــي المدرب المؤقــت لفريق الجزيرة 
والذي تولى تدريب الفريق في المرحلة 12 
من عمر الدوري، وكان مشــواره مع الفريق 
مباراتيــن فــاز في واحــدة وخســر الثانية، 
وحاول قــدر اإلمــكان إيجاد حلــول لحالة 
التفكك الدفاعي التي ورثها من المدرب أبل 
براغا، وكانت الثقوب أوسع كثيراً من قدرة 
الجنيبي على الرتق، ألنه ال مدرب في العالم 

يملك عصا سحرية يغير كل شيء فجأة.

ولكــن بصفــة عامــة فالجنيبــي نجح في 
تنظيم الصفوف دفاعياً بشــكل أفضل أمام 
اإلمارات فــي الجولة 12 ونجح في حصد 
فــوز عريــض برباعيــة، ثم ظهــر الفريق 
بشــكل جيد أمام الظفرة، في مباراة تعد 
التكتيكية  المباريــات  واحدة من أفضــل 
في الــدوري، والتي تبــارى فيها الجنيبي 
مع السوري قويض مدرب فارس الغربية، 
ولكن لم يســتطع الفريق استغالل فرصه 
التهديفية التي أتيحت له، كما لم يستطع 
الالعبون نســيان الســذاجة فــي األخطاء 
الدفاعية والتي عانوا منها طوال الموسم، 
فخســر الفريق بهدفين أحدهما من ضربة 
جــزاء، بينما لم يســجل ســوى من ضربة 
جــزاء أيضاً، جهد مشــكور مــن الجنيبي 
فــي مباراتي اإلنقــاذ اللتيــن تولى فيهما 
المســؤولية الثقيلة بشجاعة وحقق نجاحاً 
يحســب له في بداية مســيرته التدريبية 
في دوري الخليــج العربي، ليبدأ المدرب 
الهولنــدي تين كات المســؤولية لتدريب 
الفريق اعتباراً من بداية الدور الثاني الذي 
ينطلق في السابع من يناير الجاري.. فهل 

ينجح في مهمة اإلنقاذ؟!

عندمــا نتحــدث عــن فريق الشــعب 
فنحــن أمام المعاناة الكاملة، فال دفاع 
منتظــم، وال هجــوم ناجــع، وال أداء 
جماعــي، قالــوا إن األزمــة في عدم 
قدرة المدرب المقال طارق العشــري 
علــى خلق االنســجام وإنقــاذ الفريق 
من الهوة التي ســقط فيهــا من بداية 
الموسم، وهو قول تدحضه المباريات 

التي تلت مرحلة العشري.. 
فإن كان العشــري ســيئا في إدارة 
االنســجام،  وتحقيــق  المباريــات 
فاإليطالي والتر زينغا ظهر أســوأ منذ 
تولى مســؤولية الفريق، وبعد أن كان 
الفريــق يخســر بهــدف أو اثنين صار 
حصالة الفرق جميعا، ومن اليفوز على 
الشعب برباعيات وخماسيات فالعيب 

فيه.
منــذ تولى والتر زينغا والفريق إلى 
األســوأ، وهنــا يتضح األمــر جليا، أن 
العيــب ليس في المديــر الفني ولكن 
في المستطيل األخضر هناك 11 العبا 
علــى األغلب ليس فيهم صالح وطالح 
بل كلهم يتفاوتون في درجات الســوء 
دون أي درجــات لإلجــادة، وبالتالي 
فنحن أمام أزمة 11 العبا في الملعب، 

ولسنا أمام تكتيك جيد أو معيب.
فــي الشــعب المحترفون ســيئون 
والالعبــون المواطنــون أداؤهم ليس 
أقل ســوءا، ونفســية الفريق بالكامل 
في أدنى مستوياتها، فال تجد قتاال في 
الملعــب، وال روحا وال طموحاً، وهذا 
يضعنا أمام تساؤل خطير.. كيف يخرج 

الفريق من كبوته في الدور الثاني؟

فــي واقع األمر فــإن كانت األزمة في 
مركــز أو مركزيــن أو ثالثــة فاإلنقاذ 
يصبح فترة االنتقاالت الشتوية، حيث 
يبدأ الفريق في تعاقدات تسد ثغراته 
ولكن  الهجومية،  واحتياجاته  الدفاعية 
مــاذا إذا كان قــوام الفريــق بالكامل 

عاجزاً عن إثبات نفسه في الملعب؟
قــد يبدو الكالم قاســيا على العبي 
الشــعب، وربما يردون فــي الملعب 

إلثبــات ذاتهــم، وهــذا أمــر نتمناه، 
ولكن في ضوء ما مر على الفريق من 
مباريــات، ومن خالل نظــرة تحليلية 
فمــن الصعب أن يعود الشــعب مرة 
أخرى فــي الــدور الثانــي، طبعا كل 
شــيء وارد وكــرة القــدم ال تعــرف 
مباريات  بــروح  ولكــن  المســتحيل، 
الــدور األول، فمهما تغيرت األســماء 
تبقى األزمة وتتضاعف، وعلى اإلدارة 
فــي الكوماندوز أن تعــي معنى كلمة 

«كوماندوز» وتنقلها لالعبين، فبالشكل 
الذي ظهر في 13 جولة.. هؤالء ليسوا 
كومانــدوز على اإلطالق، بل مجموعة 
وتستسيغها  بالخســارة  ترضى  وديعة 

بشكل غريب.. 
توقعاتــي أن الشــعب مســتمر في 
السقوط وكل أمنياتي أن يخيب ظني 
الملعب،  فــي  الالعبــون  ويحرجنــي 
ليثبتــوا أنهم «كوماندوز» اســم على 

مسمى.

الفريق  لعب  فاز  تعادل  خرس  له  عليه
134272327الجزيرة

الفريق  لعب  فاز  تعادل  خرس  له  عليه
1302111138الشعب

رس له  عليه
134272327الجزيرة
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غرافيك: حسام الحوراين
حتى يف الحال السيئ هناك بعض ممن يربزون يف األندية التي 

تعاين، هناك أرقام تتحقق سواء كانت سلبية أو إيجابية، ودامئا من 
األرقام تأيت املواعظ والدروس املستفادة، ويف كل فريق األرقام قد 
تقدم الحلول لو عكف املختصون عىل دراستها، ويف اإلنفوغرافيك 

التايل بعض من أرقام الجزيرة والشعب.

■ زينغا لم يضف أي جديد بعدما جاء خلفا للمصري العشري  |  البيان



تعادل فريقا دبــا الحصن والنصر في قمة 
مسك ختام األسبوع قبل األخير من الدور 
األول في دوري كرة الصاالت مســاء أول 
مــن أمــس، بهدف لــكل منهمــا، بعد أن 
قدمــا مباراة جيدة وســريعة وقوية على 
مدار الشــوطين، حيث كان النصر االفضل 
في الشــوط األول، بينما سيطر فريق دبا 
الحصن على مجريات الشــوط الثاني، جاء 
هدفا المباراة في منتصف الشوط الثاني، 
أحرز للنصر نجمه طالل فهد عبد الرحمن، 
بينمــا ادرك عبد الله ســيف التعادل لدبا 
الحصن بعد أقل مــن دقيقتين من هدف 

النصر. 
شــهد المبــاراة خميس خصــاو رئيس 
مجلــس إدارة نادي الحصــن، إلى جانب 
أعضــاء اإلدارة ووفــد من فريــق النادي 
األهلــي لكرة الصــاالت تقدمه مشــرف 
الفريق خالــد المهيري وعويــس المدني 
إداري الفريــق والعبــو الفريــق، إضافــة 
إلى العبي الخليج حســن الحنطوبي نجم 
االسبوع قبل األخير وزميله هداف الفريق 
عمرعلي ســعيد النقبي، وعبد الله الشحي 
مســؤول التحكيــم وميثم محمد حســين 
الفنية  التنفيذية واللجنة  اللجنة  ســكرتير 
لكرة الصــاالت، والحكــم المتألق خليفة 
إبراهيــم حبيب، وحكم الكرة الشــاطئية 

أحمد السالمي.

بنهاية مباراة دبا الحصن والنصر بالتعادل 
يصبــح الترتيب النهائي على النحو التالي: 
مــازال األهلي محتفظــا بالصدارة برصيد 
23 نقطــة، وصعــد الظفرة إلــى الوصافة 

الفريقــان  ويعتبــر  نقطــة،   20 برصيــد 
«الفرســان والعنابي» أكثــر فرق الدوري 
اســتفادة من نتائج األخرين في األسابيع 
األخيرة، وتراجع دبــا الحصن إلى المركز 
الثالــث برصيــد 19، وجــاء الوحــدة في 
المركز الرابــع برصيد 17 نقطة، في حين 
تســاوى فريقــا النصــر و الشــباب بـ 14 
نقطة، والخليج في المركز الســابع برصيد 
11 نقطة، وصعد الحمرية نجم االســابيع 
االخيــرة إلــى منتصــف القائمــة محتالً 
المركــز الثامــن برصيد 10 نقــاط، تاركا 
اتحــاد كلباء في المركز التاســع برصيد 8 
نقاط، والشعب في المركز العاشر برصيد 
5 نقاط، والشارقة في المركز الحادي عشر 
مــن دون رصيد، بعد أن تجرع الخســارة 

في 9 مباريات متتالية.

مــن جانبه، أكد اندي يــون عضو لجنة 
التحكيــم فــي االتحــاد االســيوي ومقيم 
الحــكام، أن أداء الفريقيــن كان متكافئاً، 
مانحاً المباراة درجة جيد،كما أشاد بأجواء 
المباراة، موضحاً أن المهمة التي حضر من 
أجلها هي تقييــم حكمنا الدولي فهد بدر 
الحوسني من أجل دخول النخبة اآلسيوية، 
وتشــير كل االنطباعــات أن الحكم أصبح 
قريبــاً بالفعل من دخول القائمة، خصوصا 
وأنه حصل على دعــم معنوي من الخبير 
االســباني بيدرو غالن رئيس لجنة تحكيم 
كــرة الصــاالت فــي االتحــاد االوروبي،، 
والذي أفصــح أن مســتواه يؤهله إلدارة 

مباريات المسابقات االوروبية.
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اختــار البرازيلــي باولو كاميلــي، مدرب 
فريق اإلمــارات اإلحتفال بالعام الميالدي 
الجديــد، وســط أجــواء عائلية وأســرية 
ضمت العديد من األســر البرازيلية الذين 
حرصوا على التجمع في بيت المدير الفني 
للصقور، بمشــاركة اندرو االبن والمساعد 
األول لــه، إضافة إلى بقيــة الجهاز الفني 

وعائالتهم.
وقــدم المديــر الفنــي لفريــق اإلمارات، 
العــام الجديد،  التهنئة للجميع بمناســبة 
متمنيــا أن يكــون عام خير وســالم وأن 
تتحقق فيه الطموحات واألمنيات، موضحاً 
أنــه يميــل دائماً إلــى الهــدوء واألجواء 

العائلية، بعيداً عن األماكن العامة ال سيما 
وأن االنتقــال فــي مثل هذه المناســبات 

يكون صعبا للغاية، نتيجة التدافع الكبير.
 مشيراً إلى أنه يفضل الذهاب إلى مدينة 
دبــي في أوقات الهــدوء، كما أنه يحرص 
علــى التجوال فــي رأس الخيمــة وزيارة 
معالمها في أوقات عدم االزدحام، معترفاً 
أن رأس الخيمة هادئة لدرجة تشــعر فيها 
بالراحة النفســية الكبيرة وهو األمر الذي 
زاد من ســعادته كثيــرا بتواجده في مثل 

هذه المدينة الرائعة.

أنهــى فريــق عجمــان تحــت 19 ســنة 
مبارياتــه في المرحلــة األولى من دوري 
المجموعات بفوز مستحق على مستضيفه 
اإلمارات بهدف أحرزه عبدالرحمن أحمد 
في الشوط الثاني، بهذا الفوز أرتفع رصيد 
عجمــان إلى 30 نقطة متربعاً على صدارة 
المجموعــة الثانيــة وبفــارق 9 نقاط عن 
وصيفه اتحاد كلبــاء، ليحجز بذلك مقعداً 
ضمــن الثمانية الكبار، الذين ســيخوضون 
منافســات دوري النخبــة ولعــب الفريق 
12 مبــاراة فاز في 9 وتعــادل في 3 ولم 
يخسر في أية مباراة منذ انطالق الموسم. 

عجمان – البيان الرياضي

اســتعاد الفرنســي كيمبو أكوكــو مهاجم 
النصر، كامل لياقتــه البدنية وبات جاهزا 
للجولــة االفتتاحية لمرحلة اآلياب لدوري 
الخليــج العربي، والتي يواجه فيها العميد 
نظيره االمارات الجمعة المقبل على استاد 
آل مكتــوم. وأظهــر كيمبو اســتعدادات 
جيدة في تحضيرات الفريق بعد غيابه عن 
تشــكيلة العميد في الجولتين الســابقتين 
أمــام الشــعب والفجيرة بســبب اإلصابة 
التــي تعرض لها في العضلــة الخلفية في 
مبــاراة األهلي بالجولــة 11، وخضع على 
إثرها لبرنامج عالجي وبدني طيلة الفترة 
الماضية، وســيكون المهاجم الفرنسي من 
أهــم األوراق الرابحــة التي يعــول عليها 
المــدرب الصربي ايفــان يوفانوفيتش في 
مواجهة الصقـور وفي بقية مشوار الفريق. 
إلى جانب عــودة كيمبو، يعمل الجهاز 
الفني على تجهيز عبد الله اسماعيل ليكون 
الحارس األول للفريق في حال عدم شفاء 
زميله أحمد شــمبيه، الذي تعرض إلصابة 
خالل مشــاركته في تحضيــرات المنتخب 
األولمبــي. وسيســتأنف النصــر تدريباته 
مســاء اليوم بعد راحة 48 ســاعـة منحها 
المــدرب يوفانوفيتــش لالعبيه بمناســبة 
العــام الجديــد الذي يدخلــه العميد بـ 3 
أهداف كبــرى، في مقدمتهــا الدفاع عن 
لقبــه فــي مســابقة كأس رئيــس الدولة، 
وتشــديد المالحقة على المركز األول في 
دوري الخليج العربي والـتأهل إلى الدور 
الثانــي فــي مســابقة دوري األبطال التي 
يشــارك فيهــا الفريــق للمــرة الثالثة في 

تاريخه.

وتســود حالة من األرتيــاح و الرضا على 
األداء الذي ظهــر عليه الفريـق في الدور 

األول رغم خسارته نقاط مهّمة في بعض 
المباريــات، والتــي كان بإمكانه الخروج 
منها بنتائج أفضل، مثل مواجهات الشارقة 
والشــباب والـوحدة واألهلــي والفجيرة 
خصوصــاً وأن النصــر كان الطرف األفضل 
فيها على مســتوى األداء واالستحواذ على 

الكـرة.
مــن جانبه، أكــد الالعب ســالم صالح 
المنتقــل إلــى صفــوف العميد الموســم 
الحالــي قادماً من فريــق الوحدة، أن أداء 
فريقه يتحسن باســتمرار ويمتلك القدرة 
على الذهاب إلى أبعـد ما يمكن في إياب 
مســابقة الدوري بالنظر إلى المســتويات 

التي ظهر عليها في مرحلة الذهاب، وقـال: 
قادرون علــى إنهاء الدور األول في مركز 
أفضــل وبرصيد أفضل مــن النقاط ولكن 
كل مبــاراة لهــا ظروفها الخاصــة ونأمل 
أن نتمكــن من تقديم مســتوى أقوى في 
النصف الثاني من الموســم الذي تنتظرنا 

فيه مباريات مهمة محليا وخارجيا.

وأوضــح العب نــادي النصــر، أن العميد 
خرج بمكاســب عديدة مــن الدور األول 
أهمها االنسجام واألداء الجماعي وقدرته 
علــى تجاوز الغيابات، حيث افتقد الفريق 

العبين بارزين فــي مباريات مهـمة لكنه 
قدم مستوى جيدا بفضل الروح الجماعية، 
وقال: أعتقــد أن العبي النصر لم يقصروا 
حتــى اآلن، ونحن قــادرون على الذهاب 
إلــى أبعد من ذلـك وســنبذل كل جهودنا 
مــن أجــل المنافســة علــى كل األلقاب 
وحظوظنا ال تقل عن بقية الفرق. مضيفاً، 
نــدرك أن طريقنــا لن تكون ســالكة في 
الــدور الثانــي، ونحتاج إلــى العمل أكثر 
وبــذل المزيد مــن الجهود حتــى نحقق 
األهداف التي نســعى إليهــا، وأعتقد أن 
حصــاد المرحلــة األولى محّفــز لمواصلة 

المشوار بأكثر ثقة في النفس.

■ كيمبو أكوكو خالل تدريبات النصر   |  البيان 

منــح الجهاز الفنــي بقيادة الصربي ايفــان يوفانوفيتش راحة لمدة 3 
أيام للفريق عقب نهاية الدور األول قبل أن يستأنف الفريق تدريباته 
الثالثاء الماضي. ويخسر النصر جهود مدافعه مبارك سعيد في الجولة 
االفتتاحيــة لمرحـلــة االيــاب ضد االمــارات الجمعة المقبل بســبب 
االيقــاف، حيث جمع الالعب ثالثة انــذارات في رصيده، في المقابل 
يستعيد النصر جهود العبه محمود خميس الذي كان تغيب عن الجولة 

األخيرة أمام الفجيرة بسبب االيقاف.

 انطلقت مســاء أمــس تدريبات الفريق 
تأهبــاً  الفجيــرة  بنــادي  للكــرة  األول 
لمرحلــة إيــاب دوري الخليــج العربي، 
والتي يســتهلها الفريــق بمالقاة األهلي 
الحالــي،  ينايــر   9 الـــ  فــي  الوصيــف 
وســيخوض العبــو الفجيرة هــذا اللقاء 
بذكريــات مبــاراة االفتتــاح فــي الدور 
األول، والــذي نال فيها الفريق خســارة 
ثقيلة بلغت 8 أهــداف بالتمام والكمال 
على ملعب الفرســان في دبي، وتسعى 
إدارة الفجيــرة لتدعيــم صفوف الفريق 
بعــدد مــن الالعبيــن المواطنين، حيث 
شــارفت صفقــة الالعــب فهــد خلفان 
نجــم الفجيرة الســابق والالعب الحالي 
لفريــق الشــباب على االنتهــاء، بعد أن 
توصلت كل األطراف على عودة الالعب 
على ســبيل اإلعارة حتى نهاية الموسم، 
ليرتــدي شــعار الفجيــرة مــن جديــد، 
خصوصاً أن إدارة الشباب والجهاز الفني 
للفريق بقيادة البرازيلي كايو ســيمنحان 
الفرص لعدد من العبي الفريق الذين ال 
يشاركون باستمرار مع الجوارح لالنتقال 
على ســبيل اإلعارة ألنديــة أخرى، من 
أجل المحافظة على مســتواهم قبل أن 

يعودوا أكثر قوة.

مــن جانبه، أوضح حميد ســالمين مدير 
الفريــق األول للكرة بنادي الفجيرة، أن 
فريقه يســعى إلى مواصلة مشوار الدور 
الثانــي، باألداء نفســه الــذي كان عليه 
الفريق خالل مرحلة الذهاب والتي نجح 
من خاللها في التربع على المركز التاسع 

بـ 16 نقطة، منوهاً بأن الفجيرة سيسعى 
بالتأكيد لحصد مزيــد من النقاط وذلك 
لتحقيــق الهدف األول وهو ضمان ورقة 
البقــاء مع الكبار، إلى جانب البحث عن 
مركز متقدم مع نهاية المســابقة والتي 

ســتكون في غايــة الصعوبة فــي الدور 
الثاني.

 ورفــض ســالمين ترشــيح البطــل أو 
الهابطين، منوهاً بأن الســباق ال يزال فيه 
39 نقطــة وهــي كفيلة بتغييــر مجريات 
األمــور رأســاً على عقب في المســابقة، 
وأتوقع أال تتضــح هوية البطل أو الهابط 
إال في آخــر جولتين من دورينا، خصوصاً 
وأن التنافــس عــل القمــة ســيكون على 
أشده بين العين المتصدر الحالي ووصيفه 
األهلــي، أما فيمــا يتعلق بالصــراع على 
الهبــوط، أرى أن الوضــع ســيكون صعباً 
ولذلك نحذر العبينا من مغبة التهاون أو 
التراخي خالل مباريات الدور الثاني، الفتاً 
إلــى أن اتجاه الجهاز الفنــي للفريق هو 
اإلبقاء على المحترفين األجانب الحاليين 
وهم اللبناني حســن معتــوق والجزائري 
مجيــد بوقرة، والنيجيــري فرايدي ايزي، 

إلى جانب الفرنسي مانداني.

■ جانب من لقاء النصر و دبا الحصن |  البيان 

■  الفجيرة عاد للتدريبات بعد راحة خمسة أيام  |  البيان 

■ حميد سالمين
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أوجــاع  مــن  الكويــت  فريــق  ضاعــف 
القادســية، بعــد أن اقتنــص ثــالث نقاط 
ثمينــة في صراع الصــدارة الدائر بينهما، 
بعدما حسم المباراة بثالثة أهداف مقابل 
هدف واحد، ضمن منافســات الجولة الــ 
11 ليتســاوى الفريقــان في عــدد النقاط 
لــكل منهما 26 نقطــة وأفضلية األهداف 
صعبة في مصلحة القادسية، الذي ال يزال 
يتصدر بفــارق األهداف، بينمــا الكويت 
يتأخر بمباراة، وســجل أهــداف الكويت 
عبد الله البريكــي، وفهد حمود 37، فيما 

سجل هدف القادسية سيدوبا 61.
المبــاراة فــي مجملهــا جاءت حماســية، 

وبنســبة اســتحواذ أكبر للقادســية، بينما 
نجــح الكويت فــي الخروج فائــزاً، وكان 
صاحــب الرصيد األكبر من التركيز، خاصة 
أن الجنــرال محمــد إبراهيــم ركــز على 
استغالل المســاحات المتاحة في دفاعات 
القادســية، وشــكلت الهجمات رغم قلتها 
خطــورة بالغة ،في ظل ســرعة كبيرة في 
التحول من الدفاع إلى الهجوم، معتمدين 
في ذلك على التمريرات الطويلة، وسرعة 

عبد الهادي خميس، والبرازيلي روجيرو.
فــي المقابــل لــم ينجــح القادســية في 
استغالل اســتحواذه على الكرة في أغلب 
فتــرات الشــوط األول، ال ســيما الخــط 

األمامــي الذي كان معطــالً بصورة كبيرة 
لعدم وجود مهاجــم صريح، وبعد هدف 
التقدم للكويت زاد القادسية من اندفاعه 
الهجومــي، واســتحوذ على الكرة بشــكل 
كبير، حيث فشل في اختراق كل المناطق 
المؤديــة لمرمى مصعــب الكندري، وفي 
غفلة من دفاعات القادســية نجح المدافع 
فهد حمــود من تســجيل الهــدف الثاني 
لينتهــي الشــوط األول بتقــدم األبيــض 

بهدفين من دون رد.

  

ســيكون ختام دور الذهــاب من الدوري 
اللبنانــي لكــرة القــدم «مميــزاً» بقمة، 
وصفــت بالمجنونــة بيــن العهــد حامل 
اللقب، وضيفه النجمة على ملعب السالم 

زغرتا اليوم في المرحلة الحادية عشرة.
وآثر االتحاد اللبناني للعبة إقامة اللقاء في 
المدينة الشمالية، بعد إعالن مالعب عدة 
اعتذارهــا عن اســتضافة جمهــور النجمة 
بذريعة أعمال الشغب والهتافات الخارجة 

عن األخالق الرياضية.
ويأمل العهــد (22 نقطة) بإنهاء الذهاب، 
أقلــه، في مركزه الثاني، وهو ينعم بوفرة 

في الالعبيــن، إال أنه يعانــي من تذبذب 
مســتوى بعضهم، بيد أن المدرب محمود 
حمــود يملك أوراقاً رابحة عدة كالمهاجم 
«المنقــذ» طارق العلي، والعب الوســط 
الســوري عبد الرزاق الحسين والسنغالي 
محمدو درامي هــداف الفريق، فضالً عن 
الجناح أحمد زريق، وهيثم فاعور، والقائد 

عباس عطوي «أونيكا». 

 مــن جانبه، يســعى النجمــة الرابع (19 
نقطة) الى الحاق الهزيمــة الثالثة بالعهد 
هذا الموسم إضافة الى البقاء على مقربة 

من الصدارة والحفاظ على امل اســتعادة 
اللقب.

ويعاني المدرب الروماتي تيتا فاليريو من 
نقص حاد في العبيه بســبب اإلصابة مثل 
خالد تكه جي وحســن المحمد والمهاجم 
مــازن جمــال إضافــة الــى ماهــر صبرا 
الموقــوف ما قد يدفعه الى اعتماد تكتيك 
جديد في مراكز الالعبين بغية تدعيم خط 
دفاعه الذي يســتعيد الفلســطيني محمد 
قاسم وخط وســطه الذي يســتعيد أيضاً 
حســن أومري الــى جانب القائــد عباس 
أفب عطوي ومحمد شمص. 

تحول هاشــتاغ «جومــو إلى متى» الذي 
أطلقه رئيس نادي الريان القطري الشيخ 
ســعود بن خالد آل ثانــي إلى أحد أكثر 
الهاشــتاغات الرياضيــة المنتشــرة فــي 
قطــر على موقــع التواصــل اإلجتماعي 
تويتر،بعدما تفاعل الكثير من المشجعين 
من نــادي الريان المعــروف بأنه األكثر 
شعبية وجماهيرية في قطر مع تغريدات 
رئيس النادي وطالبوا إتحاد الكرة بنظرة 
لهــذا الملف الذي يســتحق النظر بعين 
الرحمة لالعب دانييل جومو نجم وســط 
فريق الكرة األول بالرهيب والذي يغيب 
عن المالعــب منذ فترة طويلة بســبب 
إيقافه مــن قبل لجنة اإلنضبــاط باتحاد 

الكرة القطري بعد توقيعه لناديي الجيش 
والريان قبل فترة.

وطالب رئيس نــادي الريان اتحاد كرة 
القــدم برفــع اإليقاف عن دانيــال جومو 
حيث إنــه أمضى ثلثي المدة وهي عامان 
وقعت بســبب توقيعه لناديين في وقت 

واحد.

وقــال الشــيخ ســعود بن خالــد: جومو 
ارتكــب مخالفة ومن وجهة نظري كانت 
العقوبة مغلظة باإليقاف ســنتين خســر 
الالعب بها وخســر النادي خدمات أحد 

أفضل نجومه.
وتابــع قائــال: اآلن رفــع اإليقاف عن 

جومــو مطلــب شــرعي مــن كل رياني 
فــي قطــر وخارجهــا من خــالل تفعيل 
«هاشــتاج» جومــو إلى متى ؟ مناشــداً 
جمهور الريــان قائًال لهــم دانيال جومو 
يســتاهل نفعل له هشتاج،الالعب أكمل 
ثلثي المدة ومطلوب هاشتاج ال يتوقف 

أبدا«.

وأشار الشيخ ســعود بن خالد إلى أن 
هذا القانــون المعمول به في كل العالم 
لــو وقع الالعب ألكثر من جهة في نفس 
الوقــت فالعقاب اإليقاف ســنة، عموما 
ليس هذا اآلن هو المهم مطلبنا الشرعي 
رفع العقوبة بعد إكمال ثلثي المدة، ومع 
كل العقوبــات والمخالفــات مطلبنا من 
اتحاد كــرة القدم الموقر إنصاف الالعب 

والنادي».

وأضاف: الشــيخ ســعود بن خالد: الالعب 
وقــع على عقــد مع ناد آخــر بالرغم من 
ارتباطه بعقد سار مع الريان، وسبق طلب 
منــي الالعب الخروج مــن الريان، ولكني 
رفضــت األمر فقــرر التوقيــع مع ناد 
آخر، ورفعنا األمــر التحاد الكرة الذي 
أصدر قرارا بمعاقبتــه ومعاقبة النادي 

الذي وقع له.
فــي  الريــان  نــادي  رئيــس  وتابــع 
تصريحــات صحفيــة: أرى أن العقوبــة 
مغلظة، وتكلمنا مع مسؤولي االتحاد في 
بداية الموســم، ووعدونا خيًرا من أجل 
رفع اإليقاف واالكتفاء بالمدة التي مرت 
من العقوبــة، واآلن وبعد انتهاء النصف 
األول من الموســم أصبح مطلب الريان 
( شــرعيا ) تماما ألن جومو أمضى ثلثي 
فترة العقوبة، وأنا ( والكالم لرئيس نادي 
الريان ) أتكلم من باب الشرعية والحق، 

ومــن يمضي ثلثي مــدة العقوبة يحصل 
على اإلفراج، وســنة المسجون تكون 9 
شهور فقط، والالعب جومو يستحق رفع 
اإليقــاف عنه، وأنا هنــا أتكلم كرياضي 
وليس كرئيس لنادي الريان، والدليل أن 
العب لخويا كريم بوضيف عندما تعرض 
لإليقاف هذا الموســم لمدة ســتة أشهر 
كنت من المطالبين بتخفيف العقوبة مع 

أنه ليس العبا بالريان.

واســتطرد الشيخ ســعود قائال: ال أطالب 
بتمييز الريان عــن األندية األخرى، ولكن 
العفــو يجب أن يكــون موجودا مهما كان 
خطأ الالعب السيما وأن العقوبة الموقعة 
على جومو كانت مغلظــة، وأنا وجماهير 
الريــان مطلبنــا واحد اآلن وهــو ( جومو 
إلــى متــى ؟ ) وتقدمنــا بطلب رســمي 
لرفع اإليقاف عن جومو ألنه في الحقيقة 
تعــرض للظلم، ويجب اآلن االكتفاء بثلثي 
مــدة العقوبــة حتى يعود إلــى المالعب 

مرة أخرى.
ومع طرح هذه القضية يأمل الريانيون 
أن يســتمع إتحاد الكرة إلى صوتهم ويتم 
الســماح لالعــب بالعودة للمشــاركة مع 
الفريــق فــي المباريــات القادمة،وتبقى 
األيام القادمة كفيلة بأن تحســم ماإذا كان 
الالعب سيعود ويستجيب اإلتحاد القطري 

لهذه النداءات أم ال..؟

أصدر اتحاد الكرة الســعودي بيانا إعالميا 
يؤكــد فيه انه ســيقرر إقالــة رئيس لجنة 
االنضبــاط خالــد البابطين بشــكل عاجل 
التي  القرارات االنضباطية  نظرا لتداعيات 
اتخذهــا منفــردا عبر تغريدات بحســابه 
بتويتر قبل مبــاراة االتحاد واألهلي بدور 
قبــل النهائــي لــكأس ولي العهــد والتي 
بإيقــاف العــب االتحــاد احمد  تمثلــت 
عســيري والعب األهلي محمد امان قبل 
انطالقة اللقاء بســاعتين وهو األمر الذي 
رفضــه اتحاد الكــرة مما ســمح لالعبين 

بالمشاركة رسميا..
 وتأهل فريق األهلي حامل اللقب إلى 
نهائــي كأس ولي العهد لكــرة القدم بعد 

فــوزه على االتحاد بهــدف دون رد اليوم 
في اللقــاء الذي جمعهمــا الخميس على 
استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة 
ضمن الــدور نصــف النهائي للمســابقة. 
وقــدم الفريقان مبــاراة قويــة بحثا فيها 
عن التســجيل في فترات المبــاراة، وفي 
الدقيقة 44 اســتطاع العــب األهلي حمد 
فهد من تســجيل هــدف الفــوز لفريقه. 
وبذلك يضرب األهلي موعداً إلى النهائي.

وقــال اتحــاد الكرة فــي بيانــه: يؤكد 
االتحاد العربي الســعودي لكرة القدم من  
مبدأ الشــفافية والوضوح اعتمــاده دائماً 
وأبداً في عمله وعمل لجانه على الحيادية 
والعدالة التــي تتطلب لألمور كل اهتمام 

و وضوح.
وأن قــرار لجنة االنضبــاط الذي أعلنه 

البابطين  الدكتــور خالــد  اللجنة  رئيــس 
عبر حســابه الشخصي في موقع التواصل 
االجتماعي (تويتر) قرار يخص اللجنة لكن 
اإلجراءات التي تمت التكمن فيها العدالة، 
حيث جــاءت بعد نهاية العمل الرســمي 
لالتحــاد ولــم تســلك الطرق الرســمية 
إلرســال القرار للجهــات المعنية كما أن 
آتخاذ القرارات الفردية اليخدم المصلحة 
العامة، ونظرا لوضع لجنة االنضباط ممثلة 
في رئيســها وبما أن مجلس إدارة االتحاد 
فوض مســبقاً المكتب التنفيذي بترشــيح 
رئيس للجنة من األسماء المرشحة مسبقاً 
و حيث قــام المكتب التنفيذي بترشــيح 
الدكتور خالد البابطين وفق سيرته الذاتية 
كمرشــح لرئاســة اللجنة علــى أن يرفع 
ذلــك لمجلــس إدارة االتحــاد العتماده، 

وخالل هذه الفترة ظهر طرح مســتغرب 
من رئيس اللجنة المرشــح الدكتور خالد 
البابطيــن عبــر مختلف الوســائل تناول 
بعض االجراءات العملية المتعلقة باللجنة 

وقضاياها.
وبعــد العــودة إلــى اإلدارة القانونية 
لالتحــاد التي باركت اإلجــراءات المزمع 
اتخاذهــا الحقاً حيث ســيتم في جلســة 
قادمــة لمجلس إدارة االتحاد إعادة النظر 

في ترشيح رئيس لجنة االنضباط 
مــن جهته هدد البابطين بأنه ســيجمد 
اتحاد الكرة لدى فيفــا فيما لو تم العبث 
باألنظمــة وإقالته موضحــا أن على اتحاد 
الكــرة بيان األخطــاء القانونية أوال حيث 
إن مايفعله قانوني وشــفاف وهو أمر لم 

يعتد عليه أحد.

قبلــت لجنــة االســتئنافات العليــا في 
اجتماعهــا عصــر أول مــن أمــس طلب 
الفحص المقدم من الرابطة كوستي ضد 
العب مريخ كوستي الوك اكيج، وسلمت 
اللجنة القرار لألمين العام لالتحاد العام 
الدكتور حسن أبوجبل لمخاطبة الرابطة 
بالقــرار، مــن جانبــه أكد محمد ســيد 
أحمد مســاعد رئيس االتحــاد العام في 
تصريحات إعالمية عقب صدور القرار أن 
لجنة االستئنافات قد قبلت طلب فحص 
الرابطة كوستي والذي تقدمت به مؤخرا 
وأن رئيس لجنة االستئنافات سمير فضل 
قد قام بتسليم القرار لحسن أبوجبل وأن 
الرابطة ســتكون ضمن منظومة الممتاز 
وأن الالعب الوك تســجيله صحيح ولن 
يتأثر بالقرار وأن مريخ كوســتي لم يقم 
بطلب شهادة النقل الدولية والتي طلبها 
المريخ ووصلت لمكاتب االتحاد التاسع 
من الشــهر المنصرم وأضــاف أن هناك 
جهات ســعت لتعطيل الخطاب وحرمان 
الرابطــة مــن حقها القانونــي أن القرار 
يعني بقاء الرابطة بالممتاز ليرتفع عدد 
الفرق المشــاركة في النســخة الجديدة 

من الممتاز إلى (18) فريقا.

وعلى صعيد متصل أكد األستاذ محمد 
أحمد بلولة أن القرار الصادر من لجنة 

االستئنافات العليا بداية ألزمة جديدة 
وتعقيــدات جديدة، وذكــر البلولة أن 
صــدور القــرار بقبول طلــب الفحص 
المقدم من نادي الرابطة كوستي يعني 
قانونا هبوط الفريــق األقل نقاطا في 
الترتيب حســب المنافسة وهو فريق 
هالل كادوقلي، والذي سبق له أن حقق 
البقاء فــي الدوري الممتاز بعد تفوقه 
في دوري ســنتر ليــق البقاء والصعود 
علــى فريق النهضة ربــك، ليواجه بعد 
صــدور قرار لجنة االســتئنافات العليا 
مصير الهبوط بالقانون، ويضيف محمد 
احمــد بلولة ان االمــر لن يتوقف عند 
هذا الحد، فسيؤدي القرار إلى مشاركة 

فريــق أهلــي الخرطــوم فــي مباراة 
دوري ســنتر ليــق والبقــاء والصعود 
أمــام فريــق النهضة ربك الذي خســر 
فرصة أمام هالل كادوقلي في المباراة 
التــي فقدت قانونيتها بعد قرار اللجنة 
األخير، واستثنى البلولة دخول فريقي 
األمل عطبرة والنيل شندي في حسبة 
للدرجــة األولى،  الصعــود والهبــوط 
ألنهمــا قانونــا تــم حمياتهمــا بقرار 
الجمعية العمومية األخير الذي اعتمد 
بقاءهمــا فــي الــدوري الممتــاز بعد 
األزمة التي شــهدها الموســم السابق 
بانسحاب الهالل واألمل من المشاركة 

في مباريات الدوري.

 –

يحمل األســبوع الـ12 مــن عمر الدوري 
الممتاز المصري لكرة القدم العديد من 
المواجهات الصعبة والتي ستحدد مالمح 
المرحلة المقبلة من عمر البطولة المحلية 
المصرية مع مطلع العام الجديد 2016، 
حيث ســيواجه البرازيلــي باكيتا مصيره 
ســواء بالبقاء أو بالرحيــل عقب إطالق 
حكم مبــاراة فريقه الزمالك مع متصدر 
جدول المســابقة فريق مصــر المقاصة 
اليوم الســبت، كما ســيحاول اليوم أيضاً 
«العميد» حســام حســن مواصلة قيادة 
البورســعيدي عروضه  المصــري  فريقه 
الجيــدة والتقدم نحو القمــة قادماً من 

المركز الثالث.

في المباراة األولى والتي تقام مساء اليوم 
علــى ملعــب «بتروســبورت» بالعاصمة 
المصريــة القاهرة يدخل فريــق الزمالك 
بتشــكيل جديد لجهازه الفني بعد اعتذار 
الثنائي طارق مصطفى وسامي الشيشيني 
مســاعدي البرازيلي باكيتــا المدير الفني 
وتعييــن محمد صــالح مدرباً عامــاً بدالً 
منهمــا، ويعــد ظهــور صــالح – البديــل 
التقليــدي ألي مــدرب أجنبــي مقال في 
الزمالــك – بمثابة مؤشــر قــوي القتراب 
رحيل باكيتا عــن تدريب الفريق األبيض؛ 
خاصة بعــد تصريحات مرتضــى منصور، 

رئيس نادي الزمالك، بنفي إمكانية تعيين 
مســاعد برازيلي لباكيتــا، كما قرر منصور 
– منفرداً – إعــارة محمد إبراهيم، العب 
الفريق لالتحاد الســكندري دون الرجوع 
للمدير الفنــي البرازيلي، كما قام مرتضى 
منصــور بعقد جلســة أمس مــع الالعبين 
للمباراة وحثهم  اســتعداداً  بمعســكرهم 

على تحقيق الفوز ومواصلة االنتصارات

 كمــا قــام رئيــس النــادي بتكليــف 
أحمد حســام «ميــدو» المدير الفني 
للزمالك  واألسبق  لإلسماعيلي  السابق 
باختيار مهاجم أفريقي جديد لالنتقال 

للفريق األبيض في موســم االنتقاالت 
الشتوية، وقد تم ترشيح ثالثة العبين 
هم التنزاني علي ســاماتا العب فريق 
مازيمبــي الكونغولي ودانيلو كارندو، 
العب فريق ريال جارسيالسو بالدوري 
األرجنتينــي، والمهاجم الســوري عبد 
اللطيف الســلكيني المحتــرف بنادي 

الطلبة العراقي.
 وســيحاول البرازيلي باكيتا في مباراة 
اليوم تعويض غياب باســم مرســي و 
محمد كوفي بســبب عقوبة اإليقاف، 
بمحمــود عبــد الــرازق «شــيكاباال» 
نجم الفريــق العائد مــن اإلعارة من  

اإلسماعيلي

■ عودة الالعب دانييل جومو تدعم صفوف الريان
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تخــوض فرق الصــدارة الثالثة برشــلونة 
وأتلتيكو مدريد وريال مدريد من الناحية 
النظرية مباريات ســهلة مــع بداية العام 
الجديد فــي المرحلة الثامنة عشــرة من 

الدوري اإلسباني لكرة القدم.
ويحل برشلونة المتصدر وحامل اللقب 
(38 نقطــة) ضيفــا على جاره اســبانيول 
(الثالث عشــر وله 20 نقطــة) في ديربي 
عاصمــة مقاطعة كاتالونيــا، وتميل الكفة 

بشكل واضح لمصلحة األول.
والتقــى الفريقــان منــذ بدايــة 2005 

في الــدوري 21 مرة فــكان الفوز حليف 
برشــلونة في 13 مباراة مقابل خسارتين 
و6 تعادالت، ويعود آخر فوز لمنافسه إلى 
21 فبرايــر 2009 في مبــاراة اإلياب على 

ملعب كامب نو 2-1.
هنريكــي  لويــس  المــدرب  ويملــك 
مجموعــة مــن األوراق الرابحــة لتحقيق 
الفوز الثالث عشــر هذا الموسم خصوصا 
سالح الهجوم المكون من الثالثي الرهيب 
األرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار 
واالوروغوياني لويس ســواريز، علما بان 

األخير يتصدر ترتيب الهدافين برصيد 15 
هدفا بفارق هدف واحــد أمام البرازيلي 

نيمار.
وشــاءت الروزنامة أال يذهب برشلونة 
بعيدا، حيث ســيقابل اســبانيول 3 مرات 
خالل 10 أيام فــي الدوري ثم في الكأس 
ذهابــا وإيابا، وهــو يملك فرصــة جيدة 
للتتويــج بلقب بطل الخريــف «الفخري» 
فــي األيــام المقبلــة كونه يملــك مباراة 
مؤجلــة مع ســبورتينغ خيخون أحد فرق 

المؤخرة ستقام في فبراير.

وفي المبــاراة الثانيــة، ال يختلف الوضع 
عن األولى حيث يستضيف أتلتيكو مدريد 
الثاني بفــارق األهداف والمنافس الوحيد 
لبرشلونة إلنهاء دور الذهاب في الصدارة، 
ليفانتي صاحب المركز األخير (11 نقطة) 
والمرشح لتلقي الخســارة الحادية عشرة 

هذا الموسم.
المــدرب  رجــال  حظــوظ  وتبــدو 
األرجنتينــي دييغو ســيميوني كبيرة في 
تحقيق الفوز على ليفانتي، لكنها ليســت 

كذلــك في خطف لقب «بطــل الخريف» 
ألول مرة منذ 1996.

ويضــم أتلتيكــو أفضل خــط دفاع في 
البطولة (8 أهداف فقط في شباكه) وخط 
هجــوم ال يؤمن جانبه بوجود الفرنســي 
انطــوان غريزمان صاحــب 6 أهداف في 
آخر 7 مباريات في مختلف المســابقات، 
والكولومبي جاكســون مارتينيز وفرناندو 

توريس.

ويعــود مدرب ريال مدريد رافايل بينيتيز 

غداً إلى معقله الســابق ملعب ميســتايا، 
حيث أشــرف علــى «خفافيش» فالنســيا 
مــن 2001 إلــى 2004 وقــاده إلى إحراز 
اللقب مرتين (2002 و2004)، لكن عودته 

ستكون في سياق مختلف.
ورغم مرور 7 أشــهر على رأس اإلدارة 
الفنيــة، لم يقنــع بينيتيــز القائمين على 
الفريــق الملكــي الــذي يحتــل المركــز 
الثالــث بفارق نقطتين عــن المتصدرين، 
وال أنصــاره أيضا رغــم الدعم الذي يلقاه 
باستمرار وبعد كل تعثر من رئيس النادي 

فلورنتينو بيريز.
وتتوقــع الصحافــة المحلية اســتبدال 
بينيتيــز فــي أي لحظة بمــدرب الفريق 
االحتياطي، الفرنســي زين الدين زيدان، 
وتعتبر أن الفوز فــي المباريات األخيرة 
هو كسب للوقت بالنســبة إلى المدرب 
ليــس إال، وأي نتيجة غير الفوز قد تؤدي 

هذه المرة إلى إقالته من منصبه.
لكن فالنســيا الجريح وصاحب المركز 
العاشــر (20 نقطــة)، يبحث عــن فوزه 
األول تحت إشــراف مدربه الجديد غاري 
نيفيل، لكن ميزة الفريق اإليجابية أنه لم 
يخسر بعد على أرضه منذ نوفمبر 2014، 
وهو الذي ألحق أول هزيمة بريال مدريد 
في مباراته األولى في 2015 بتغلبه عليه 

.2-1
وحل غــاري نيفيــل، قائد مانشســتر 
يونايتــد ســابقا، محــل البرتغالــي نونو 
اسبيريتو ســانتو الذي استقال من منصبه 
لســوء النتائــج، وكانت أفضــل نتيجة له 
حتى اآلن هو خطف التعادل من برشلونة 

1-1 في المرحلة الرابعة عشرة.

08
أعلن نادي أتلتيكو مدريد األســباني لكرة 
القــدم أمس أنه أكمــل صفقة التعاقد مع 
العب خط الوســط األرجنتيني أوغوستو 
فيرنانديز من سيلتا فيغو. ووقع فيرنانديز 
(29 عامــاً) مع أتلتيكو عقــداً لمدة ثالثة 
أعــوام ونصــف العــام ينتهي فــي يونيو 
2019، ليعوض غياب البرتغالي المخضرم 
تياغو الذي تعرض لكســر في الســاق في 
الماضي. وقال دييغو سيميوني  ديســمبر 
المدير الفنــي ألتلتيكو «إنها صفقة مهمة 
بالنسبة لنا، سيمنحنا المزيد من الخيارات 
والقوة في خط الوسط». مدريد - د ب أ

قررت لجنة المسابقات باالتحاد اإلسباني 
لكــرة القدم أول من أمــس إلغاء البطاقة 
الصفــراء التي حصل عليهــا أنطونيو أدان 
حــارس ريــال بيتيــس، بعد التحــام مع 
األرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم برشلونة 
خــالل المباراة التــي جمعــت الفريقين 
األربعاء، احتســبت على إثــره ركلة جزاء 
جاء منها الهدف األول للفريق الكتالوني. 
وكانــت اللقطــة المصورة التــي أدرجها 
النــادي األندلســي في ســياق طلبه إلغاء 
البطاقــة، حاســمة في رفــع العقوبة عن 
الحارس. وقالت لجنة المسابقات في بيان 
«بعد رؤية الصــور التي قدمها نادي ريال 

بيتيس، بات ضرورياً األخذ بصحة مبرراته، 
ومن ثم إلغاء البطاقة الصفراء التي حصل 
عليها الحــارس». وأضافت «الحارس، كما 
يرى ناديه، لم يســقط المهاجم المنافس، 
بــل إن تحركــه ونيته كانــت فقط إلبعاد 
الكــرة بقبضتــه، ليقوم المنافس المشــار 
إليه - الذي كان منشــغالً بمتابعة مســار 
الكرة على األرجح - باالصطدام بالحارس 
وينتهي به األمر بالســقوط أرضاً بســبب 
مدريد - إفي ذلك االلتحام».  

تبدو الفرصة مواتية أمام ارســنال لتأكيد 
ريادتــه للــدوري االنجليزي لكــرة القدم  
وفك الشــراكة فــي الصدارة مع ليســتر 
ســيتي ( 39 نقطــة) عندمــا يســتضيف 
نيوكاسل الثامن عشــر اليوم في المرحلة 
العشــرين، ويدخل النــادي اللندني العام 
الجديد في الصدارة وذلــك للمرة الثالثة 
في الســنوات الـ14 األخيرة، وهو يسعى 
إلى اســتغالل النتائج المتذبذبة لمنافسيه 
األقوياء مانشستر يونايتد وتشلسي حامل 
اللقب ومانشســتر ســيتي للظفر باللقب 

للمرة األولى منذ عام 2004.
وقــال فينغر الذي يبــدو انه وصل إلى 
منعطف حاســم في عامه التاســع عشــر 
مع المدفعجيــة: «أعتقد أننا بلغنا مرحلة 
كبيرة من النضــج، وأننا نملك المؤهالت 
الالزمــة للقتال والمنافســة على اللقب»، 
مضيفاً «الشيء األكثر أهمية هو أن نشعر 
في نهاية هذا الموسم أننا قدمنا كل شيء 

من أجل التتويج باللقب».
وخيــب النــادي اللندنــي اآلمــال في 
المواســم األخيرة فــي كل مرة يبدو فيها 
أنه في الطريق إلى قمة منصة التتويج بيد 
انه يبخر آمال مشجعيه في نهاية الموسم، 
يذكر أن ارســنال كان في المركز السادس 

فــي هــذا التوقيت مــن العــام الماضي 
وبفــارق 13 نقطــة عــن جاره تشلســي، 
األرض  عاملــي  علــى  ارســنال  ويعــول 
والجمهــور، وتألــق صانع ألعابــه الدولي 
االلماني مسعود اوزيل صاحب 16 تمريرة 

حاسمة حتى اآلن.
وأشاد فينغر بأوزيل معتبرا إياه أفضل 
العب في الدوري هذا الموسم بعد الدور 
الكبيــر الذي قام بــه لقيــادة فريقه إلى 
الفوز على بورنموث -2صفر ومســاهمته 

باحتالل المركز األول.
وساهم اوزيل بتمريرة حاسمة وسجل 

هدفا وقدم أداء رفيع المســتوى نال عليه 
9 من 10 من مختلف النقاد المحليين.

من جهته، يأمل ليســتر سيتي في العودة 
إلى ســكة االنتصــارات التــي غابت عنه 
في المباراتين األخيرتين عندما يستضيف 
بورنموث الســادس عشــر والذي لم يفز 
بدوره في مباراتيه األخيرتين، ورغم ذلك 
وصف كالوديو رانييري مدرب «الثعالب» 

المباراة باالمتحان الصعب.
ويمني ليســتر  النفــس بعودة هدافيه 

جيمي فــاردي و الجزائــري رياض محرز 
إلــى ســكة التهديــف بعــد صيامهما في 
المرحلتيــن األخيرتيــن، وتحقيــق الفوز 
الثاني عشــر هذا الموســم ورفع رصيده 
إلــى 42 نقطة وهو الهدف المنشــود من  
رانييري لضمان البقاء في الدوري الممتاز، 
ويتخلف ليســتر سيتي عن ارسنال بفارق 
األهداف والمواجهات المباشــرة (خســر 

على أرضه 2-5).
وقــال رانييــري «قمنا بنصف موســم 
رائع، ما نحققه حتى اآلن شــيء ال يصدق 
يجــب أن نواصل بهذا الشــكل»، وأوضح 

«بورنموث فريق خطير، لقد خسر خمس 
مباريات على التوالي، ولكن قبل خسارته 
أمام ارســنال ( 0 2- االثنين الماضي) قدم 
مســتوى رائعا»، مضيفا «بالنســبة لنا من 

المهم التركيز بنسبة مئة بالمئة».

ويخوض مانشســتر ســيتي الثالث اختبارا 
ال يخلــو من صعوبــة عندما يحــل ضيفا 
على واتفورد التاســع، ويســعى التشيلي 
مانويــل بيليغريني إلى فــك النحس الذي 
الزم فريقه خــارج القواعد في المباريات 

الســت األخيرة وتحقيق فــوز يبقيه على 
األقل على بعد 3 نقاط من ارسنال وليستر 
ســيتي. ولم يحقق  ســيتي الفــوز خارج 
قواعــده ســوى 3 مــرات هذا الموســم، 
ويــدرك بيليغريني جيــدا أن تعثر فريقه 
قــد يفقده المركز الثالــث لصالح توتنهام 
الصاعد في صمت والذي سيحل ضيفا على 
ايفرتــون الجريح غــداً. ويتخلف توتنهام 
بنقطة واحدة عن مانشســتر سيتي وحقق 

الفوز في مبارياته الثالث األخيرة .
ويفتتح ليفربــول المرحلة عندما يحل 

ضيفا على وست هام السابع.

مــن جهتــه، يخــوض مانشســتر يونايتد 
اختبارا ثأريا أمام ضيفه سوانســي ســيتي 
على ملعــب «اولد ترافــورد» في مباراة 
تطغى عليها شائعات حول مستقبل مدرب 
صاحب الضيافة الهولندي لويس فان غال.

وكان سوانســي ســيتي تغلــب علــى 
المرحلــة  فــي   2-1 يونايتــد  مانشســتر 
الرابعــة هــذا الموســم وكانــت األولى 
لفريق «الشياطين الحمر» قبل ان تتدهور 
نتائجهــم وترتفــع هزائمهم إلــى 5 بينها 
3 متتاليــة فــي المراحل األربــع األخيرة 
و4 متتاليــة في مختلف المســابقات في 

المباريات الخمس األخيرة.
وتنتظر تشلسي الرابع عشر مهمة صعبة 
أمام مضيفه كريستال باالس الخامس غداً، 
في مباراة يرصد فيها هيدينك فوزه األول 
علــى رأس اإلدارة الفنية للفريق اللندني 

بعد تعادلين متتاليين.

■ من لقاء سابق بين أرسنال ونيوكاسل   |   أرشيفية

 –

 –

■ من لقاء إسبانيول وبرشلونة في الموسم الماضي   |   أرشيفية

 –

 –



www.sporting.pt

2009201120132014

islam slimani

09



10
 وجــه الفــارس عــادل محمد الحوســني 
الفائــز بالمركز األول في ســباق الملكية 
الخاصة الشــكر والتقدير إلى سمو الشيخ 
ســلطان بن زايد آل نهيــان ممثل صاحب 
الســمو رئيس الدولة رئيــس نادي تراث 
ودعمــه  للســباق  لرعايتــه  اإلمــارات، 
اإلمارات  لفروسية  والالمحدود  المتواصل 
بوجه عام، وفرســان القدرة بوجه خاص، 
وأوضح أن السباق كان قوياً والفوز تحقق 
بصعوبــة بالغــة، بســبب وجــود العديد 
من الفرســان األقوياء مــن ذوي المراكز 
المتقدمة، وأعرب الحوســني عن سعادته 
بالفوز بكأس الســباق الذي يحمل جميع 

الفوز  أن  الدوليــة، مؤكــداً  المواصفــات 
هو وســام رفيع ومحفز قــوي لمزيد من 
البطوالت في المحافــل العربية والدولية 

لرفع اسم اإلمارات خفاقاً عالياً.

 تشهد قرية بوذيب العالمية بالختم صباح 
اليوم الســبت وهو اليــوم األخير انطالق 
منافسات سباق الشباب والناشئين الدولي 
للقدرة والتحمل لمســافة 120 كم (نجمة 
واحــدة)، يلــي ذلك تكريــم الفائزين في 
جميع ســباقات احتفالية كأس نادي تراث 
اإلمــارات للقــدرة والتحمــل فــي منصة 

التتويج بقرية بوذيب.
وشــهدت القريــة أمــس مهرجانــاً تراثياً 
مصاحباً لسباقات احتفالية كأس نادي تراث 
اإلمــارات للقدرة والتحمل، اشــتمل على 
عروض لفــرق الفنون الشــعبية المحلية، 
وبخاصــة ما قدمته فرقــة الريف الحربية 

بأبوظبي بقيادة خالد الشبلي، واستقطبت 
أركان وأجنحــة التراث وعــروض الحرف 
الحدث،  والمشــغوالت جمهور  التقليدية 
الذين أشــادوا بما وفرته اللجنة المنظمة 

من خدمات للرواد. 

تصدرت الفارسة اإليرلندية ماريون هنغز 
شــوط الفئة الكبرى، أهم وأقوى أشواط 
اليــوم األول من بطولة الشــارقة الدولية 
لقفز الحواجز والتي تمثل باكورة موســم 
بطوالت 2015/ 2016، وتأتي هذه البطولة 
وفــق توجيهات صاحب الســمو الشــيخ 
الدكتور ســلطان بن محمد القاسمي عضو 
المجلــس األعلى حاكم الشــارقة، وتحت 
رعاية ســمو الشــيخ ســلطان بــن محمد 
بن ســلطان القاســمي ولي العهد ونائب 
حاكم الشارقة، وتقام منافساتها على ارض 
الصالة المغلقة والميدان الخارجي بنادي 
الشارقة للفروســية والسباق، ثمانية منها 
الرملي وخمســة  الخارجي  الميــدان  في 

في الصالة.

وكان شــوط الفئــة الكبرى مســك ختام 
اليوم اإلفتتاحــي للبطولة أول من أمس، 
ماريون  اإليرلنديــة  الفارســة  وتمكنــت 

مــن انتــزاع المركــز االول علــى صهوة 
جوادهــا «اليتها»، وبلــغ ارتفاع الحواجز 
في هذا الشــوط 140 ســم، حل بالمركز 
الثانــي الفــارس اإلماراتي حمــد الكربي 
علــى صهوة جواده «شــريف» وجاء ثالثاً 
الفارس البرتغالي مايغل برافو على صهوة 
جواده «كاش أب». وأما الشوط األول مع 

إنطالقة البطولــة، كان من نصيب الفارس 
اإلماراتــي محمــد الكميتي الــذي تصدره 
على صهوة جــواده «ســكوبي دو» وهذا 
الشوط هو شوط واحد ضد الزمن يتنافس 
فيه الفرســان على قطع المســار من دون 
أخطــاء وبالزمــن األســرع بحواجز يصل 
ارتفاعها 125 ســم، وحلت ثانية الفارســة 

الكندية أندريه أغنــو على صهوة جوادها 
«دريست تور»، والمركز الثالث من نصيب 
الفــارس اإلماراتي علي خلفــان الظهوري 

على صهوة جواده «كاليسو دي بويس».

وتصــدر الفارس اإلماراتي محمد حســن 

الموســوي الشــوط الثانــي علــى صهوة 
الشــوط  وهــذا  «ديترويــت»،  جــواده 
مخصص للخيول الصغيــرة بحواجز يصل 
ارتفاعهــا حتــى 120 ســم، وحــل ثانيــاً 
الفــارس الســوري شــادي غريــب على 
صهوة جــواده «ديمفيس»، فيما حل ثالثاً 
الفــارس اإلماراتــي حمد علــي الكربي، 

وانتزع الفارس الروماني نوربارد شــومان 
صدارة الشوط الثالث على صهوة جواده 
«ليدي بلــو»، وهذا الشــوط ضمن الفئة 
الوســطى بحواجــز يصــل ارتفاعها حتى 
135ســم، وجــاء ثانياً الفــارس اإلماراتي 
سالم خميس السويدي على صهوة حواده 
«فيلين اس»، وحل ثالثاً الفارس البرتغالي 
جــواه ماركولهــاس على جــواده «أومان 

دي ست». 

والميــدان  المغلقــة  الصالــة  وتشــهد 
الخارجــي اليــوم 4 أشــواط تمثل ختام 
منافســات البطولــة وســتكون البدايــة 
بالشوط التاســع «شوط مجلس الشارقة 
الرياضي» وهو جولتان الثانية هي جولة 
تمايز لمن أنهى الجولة األولى من دون 
أخطاء وبحواجز يصل ارتفاعها حتى 130 
سم، ويتبعه الشــوط الثاني في البطولة 
والناشئين»  المبتدئين  «شــوط  المحلية 
بحواجــز يصل ارتفاعها حتى 100 ســم، 
ومن ثم الشــوط العاشر «شوط مصرف 
الشــارقة اإلسالمي» وهو جولتان الثانية 
هي جولة تمايز وبحواجز يصل ارتفاعها 
حتى 140 ســم، والشــوط الحادي عشر 
وبرعاية شوط شركة لونجين، وهو شوط 
ســرعة بحواجز يصل ارتفاعها حتى 145 

سم.

■ خالل تتويج ماريون هنغز بطلة شوط الفئة الكبرى  |   البيان

شــهد منافســات اليوم األول 
الشــيخ عبــد الله بــن ماجد 
إدارة  رئيس مجلس  القاسمي 
للفروســية  الشــارقة  نــادي 
غانــم  والدكتــور  والســباق 
خليفــة  وســلطان  الهاجــري 
نادي  عــام  مديــر  اليحيائــي 
والسباق  للفروســية  الشارقة 
وباترك عون المدير اإلقليمي 
كبير  لونجين وحشد  لشــركة 

من عشاق الفروسية.

■ راعي السباقات خالل لقائه مع المالك والمشاركين  ■ سلطان بن زايد يتفقد القرية ويطمئن على التجهيزات  |  البيان

أعلنت لجنة التحكيم في سباقات احتفالية 
كأس نادي تراث اإلمارات للقدرة والتحمل، 
المقامــة حالياً في قريــة بوذيب العالمية 
للقــدرة بمدينة الختم، عــن فوز الفارس 
عــادل محمــد الحوســني من إســطبالت 
الحصن على صهوة الجواد «فايسا ديموس 
فاريــر» بالمركز األول (جائزة أفضل حالة 
جواد) في سباق الملكية الخاصة، لمسافة 
100 كم بمشــاركة 60 فارســاً وفارســة، 
ضمن فعاليــات اليوم الثانــي للمهرجان، 
وجــاء ثانياً الفــارس جاكير محمد حنيف، 
وثالثاً الفارس سعيد علي سعيد السبوسي، 
وفيمــا يتعلق بالســباق التأهيلي الدولي 
لمســافة 80 كم (نجمة واحدة) بمشاركة 
140 فارســاً وفارســة، أعلنت اللجنة عن 
تصدر الفارس ديفي ســينغ، من إسطبالت 

ســيح الســلم على صهوة الجــواد «كاتو» 
وحــل ثانيــاً الفــارس جيفد خــان، وثالثاً 

الفارس رضا اإلدريسي. 
وقد تابع في ســاعة مبكــرة من صباح 
أمــس، فعاليات ومنافســات اليوم الثاني، 
ســمو الشــيخ ســلطان بن زايد آل نهيان 
ممثل صاحب الســمو رئيس الدولة رئيس 

نادي تراث اإلمارات، كما حضر االحتفالية 
الشــيخ شــخبوط بن نهيان بن مبارك آل 
نهيان، رئيس مجلس إدارة اتحاد الفروسية، 
وعلــي عبدالله الرميثــي المدير التنفيذي 
لألنشــطة في نادي تراث اإلمارات، وعدد 
مــن كبار مالك ومربــي الخيول وأصحاب 
اإلســطبالت العامة والخاصــة في الدولة 

وجمهور كبير من العائالت. 

وقام ســمو الشــيخ ســلطان بن زايد آل 
نهيان ممثل صاحب الســمو رئيس الدولة 
رئيس نادي تراث اإلمارات، بجولة تفقدية 
في مرافق قريــة بوذيب العالمية للقدرة 

بمدينــة الختــم، التقى خاللها عــدداً من 
كبــار مــالك ومربــي الخيــول وأصحاب 
اإلســطبالت العامة والخاصــة في الدولة، 
الذين تحدثوا مع ســموه عن مشــاركتهم 
فــي ســباقات احتفالية كأس نــادي تراث 
اإلمارات للقدرة والتحمل، وما لمسوه من 
حرص كافة الكــوادر الفنية واللجان على 
تقديم جميع أشــكال الدعم والمســاعدة 

للمشاركين من فرسان وفارسات، إلنجاح 
مشــاركتهم التي يعتزون بها أيما اعتزاز، 
مؤكدين لســموه رضاهم عــن كل جديد 
فيمــا يتعلق بلوائــح وقوانين ومواصفات 
سباقات القدرة والتحمل المعتمدة أخيراً 

في سباقات بوذيب.

والتقى سمو الشيخ سلطان بن زايد خالل 
جولتــه التــي رافقــه فيها علــي عبدالله 
الرميثي المدير التنفيذي لألنشطة، كل من 
المندوب الفني كريستيان لوزانو (فرنسا) 
التحكيم طوني جارســيا  ورئيــس لجنــة 
االتحــاد  ومستشــار  جورديلو(إســبانيا) 
هيوتــن دويت، ورئيس اللجنــة البيطرية 
الدكتــور خالــد أحمد حســن (البحرين) 
مفصلــة  تقاريــر  إلــى  منهــم  مســتمعاً 
الخاصة بســباقي أمس،  الترتيبــات  حول 
النظام  بتطبيــق  المتعلقــة  واإلجــراءات 
الجديــد ذات الصلــة ببرنامــج المحافظة 
علــى صحة الخيل، وأكدوا لســموه نجاح 
البرنامــج وتطبيقه بشــفافية عالية، حيث 
لم يتــم دخول أي جواد للعيادة البيطرية 
لتلقــي العالج خــالل منافســات اليومين 
الماضيين. واختتم سموه جولته بلقاء مع 
عدد من الفرســان والفارسات المشاركين 
لالطمئنــان عليهــم، وقد أعربوا لســموه 
عن تقديرهم لحضــوره ورعايته للحدث 
ودعمه الموصول لرياضة القدرة والتحمل.

أكد ســمو الشــيخ سلطان بن 
زايــد آل نهيان، عــن تقديره 
لمشاركة الفرسان والفارسات 
في احتفالية كأس نادي تراث 
اإلمــارات للقــدرة والتحمل، 
مــن  مزيــد  علــى  وحثهــم 
االجتهــاد والعمــل والتواصل 
مع منافســات بوذيب، مؤكداً 
لهم مواصلة تقديم كل أشكال 
برياضتهم،  لالرتقــاء  الدعــم 
صونهــا  علــى  والعمــل 
والمحافظــة عليهــا كرياضــة 

عربية أصيلة. 

■ المنافسة كانت قوية في سباق الملكية الخاصة وحسمها عادل الحوسني في النهاية 
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الزواج  الفقاعــي أن  أوضحت عائشــة 
ال يحــول بيــن ارتباط المــرأة برياضة 
المنزليــة  األعبــاء  برغــم  الفروســية 
المعروفة مفصلة ذلك بقولها: ال أعتقد 
أن الزواج يمثل حاجزاً يوقف السيدات 
عن االرتباط بالفروســية وأقرب وأكبر 
مثــال صالحة الغريــر أول مدربة خيل 
وهي من أبرز مدربات «الفالت ريس» 
وهي ربة منزل لديها أبناؤها وأســرتها 
فلم يشغلها ذلك عن رياضة الفروسية، 
وأحس أن المســألة تعتمــد على فكر 
الــزوج رأيــه وتفكيــره وكيــف ينظر 
للرياضة عمومــا وعالقة المرأة برياضة 

الخيل بشكل خاص، والمرأة من جانبها 
تحتاج للموازنــة بين مهامها في البيت 
وممارســة الرياضة إذا تريد االستمرار 

في هذه الرياضة.

أكدت عائشة الفقاعي وجود تجاوب كبير 
من المرأة اإلماراتية في التعامل مع رياضة 
الفروســية بفضــل االهتمــام والتشــجيع 
المستمر من صاحب السمو الشيخ محمد 
بن راشــد آل مكتوم نائــب رئيس الدولة 
رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، فالفرص 
متاحة للمرأة في اإلمارات بشــكل واضح 
فــي رياضــة الفروســية من خــالل توفر 
المعينات وتعدد مناشــط الفروســية في 
مختلف مــدن الدولــة، وطموحي إثبات 
تأســيس النادي، ومــاذا تريــد العضوات 
مــن النادي ممارســة أم ثقافة عامة، وأي 
مشــروع له هــدف، وصراحــة أعتبر أن 

الفروسية بحر كل يوم تتعلم فيها الجديد، 
والدعم المعنــوي كان هو األهم وحصلنا 
عليه من صاحب الســمو الشيخ محمد بن 
راشد آل مكتوم، وهذا التشجيع الكبير من 
سموه كان دافعا معنويا انعكس إيجابا في 

زيادة عضوية النادي.

بات نادي الفروســية والشعر بجامعة 
زايــد، أول ناٍد خاص بالســيدات يهتم 
الدعــم  بفضــل  الفروســية  برياضــة 
الــذي وجدته  والتشــجيع  المعنــوي 
الفكرة قبل عامين من صاحب السمو 
الشــيخ محمد بــن راشــد آل مكتوم 
نائــب رئيــس الدولة رئيــس مجلس 
الــوزراء حاكم دبي، وتحديدا في أول 
ظهــور إعالمي للنادي فــي كأس دبي 
العالمــي، حيث أتاح ســموه الفرصة 
للنــادي لعكس دور المرأة وعشــقها 
للخيــل للمحافــل الدوليــة، وهو أول 
نــاٍد ال مثيل له عالمياً ينطلق من منبر 
جامعي يجمع بين الفروسية والشعر، 
حيــث إنه يســلط الضوء علــى توأمة 
«الفروســية والشعر» منذ عصر عنترة 
بن شــداد وأبو فــراس الحمداني إلى 

عصرنا الحالي. 
الثقافي للفروســية  النادي  تأســس 
أكتوبــر 2013، ويهدف  والشــعر في 
النادي الثقافي للفروسية والشعر إلى 
نشــر التوعية عن أهميــة الخيل على 
الصعيد النفســي والفكري والجسدي، 
ويقــوم بتســليط الضوء علــى الخيل 
وتاريخهــا فــي العالم وعنــد العرب، 
حيث كانت الخيل رمــز القوة للدول 
والمعين على الــزاد والقوت اليومي، 
وتعتبر ممارســة ركوب الخيل دروساً 
لصقــل الشــخصيات وتعريفهــا على 
القيادة التي ُتبنى على أســس التفاهم 
والتعاون بين الفارس والخيل، ونبعت 
فكرة النادي من عائشــة الفقاعي التي 
للنادي  ورئيســة  مؤسســة  أصبحــت 
بعد المجهــود الذي بذلته حتى أصبح 
للنــادي تواجده الكثيــف في مختلف 
وحكت  الفروسية،  وسباقات  فعاليات 
الفقاعي لـ«البيان الرياضي» قصة هذا 
النادي غير المسبوق من منبر جامعي 
المــرأة  وارتبــاط  عمومــا  ونشــاطه 

اإلماراتية برياضة الفروسية. 

تقــول الفقاعي: فكرة النــادي نبعت 
عنــدي بعد إكمال المرحلــة الثانوية، 
بالخيــل  مهتمــة  كانــت  ووالدتــي 
وشــجعتني علــى ذلــك، وتحمســت 
علــى تعلــم ركــوب الخيــل لوحدي 
ونجحــت في ذلك، وتعلمت مع مرور 
الوقــت الكثير مــن التفاصيل المهمة 
الخاصــة بقيادة الخيــل، هذه التجربة 
جعلتني أفكر جدياً في تأســيس نادي 
الفروســية حتى تتــاح الفرصة للبنات 
لتعلم الفروســية منذ الصغر، والتعلم 
من الصغر يســاعد فــي تنمية قدرات 
الفارســات بشــكل صحيــح وعالقتي 
بالفروســية بدأت من عمر 5 سنوات 
وظللــت أتــدرب فــي قفــز الحواجز 
ولــدي حصان وهو أول حصان أمتلكه 
وينحدر من ســاللة أصيلة وأمه بطلة 
في ســباقات القدرة، وعمره اآلن 10 
سنوات، وال أشارك به في السباقات. 

أفراد  الفقاعــي: جميــع  وتضيــف 
عائلتــي يحبــون الفروســية ولكنــي 
أكثر شــخص في األسرة أعشق الخيل 
وأرتبــط بهــا، وارتباطــي بــدأ من 5 
ســنوات عندما كانت لدينا مزرعة في 
منطقــة الذيد بالشــارقة وطلبت من 
والدي علــي خليفة الفقاعــي حصاناً، 
ووالدي رجل أعمال وفي اليوم الثاني 
أحضــر لي الحصان وأســميته «بني»، 
وشجعني أكثر على الفكرة لكون كثير 
من الســيدات ال يسمح لهن بممارسة 
رياضة الفروسية، وتخصيص ناد خاص 
بالســيدات يتيــح الفرصــة لكثير من 
الســيدات الراغبات في التعرف على 
هذه الرياضة ســواء كان بالممارســة 
أو مشــاهدة الســباقات مــن داخــل 

المضامير. 

وتواصل عائشــة الفقاعــي حديثها: 
تعليمــي  علــى  والدتــي  حرصــت 
الفروســية نظراً ألن الخيل ذكرت في 
الشــريفة،  النبوية  واألحاديث  القرآن 
ونظــرا ألهمية الخيــل وتأثيرها على 
شــخصية الفــارس والتــي يتعلم منها 
الصبــر والقيادة والتفاهــم والحنكة، 
فقــد أســهمت الفروســية فــي صقل 

شخصيتي من نواٍح كثيرة على الصعيد 
النفســي والفكري والجسدي، وبدأت 
المشــاركة في ســباقات القــدرة بعد 
فتــح النــادي وشــاركت فــي ســباق 
الوثبة، وســباق الســيدات على كأس 
الشــيخة فاطمــة، وكأس حمــدان بن 
محمد للســيدات، وشاركت في سباق 
للماراثــون، وأكملــت كل الســباقات 
التي شــاركت فيها، عدا ســباق الوثبة 
الــذي خرجت منه بعد قطع مســافة 
104 كيلــو، نظــرا لعدم تأهــل الخيل 
وكان السباق لمســافة 120 كلم وفي 
سباق الماراثون لم أكمل بعد المرحلة 

األولى بسبب مرض الحصان. 
قائلــة: زادت  الفقاعــي  أوضحــت 

عزيمتنا كفريق عمل على زيادة نشــر 
التوعية عن الفروســية نظرا لألســئلة 
والمفاهيــم الخاطئة التــي قد تحملها 
بعض السيدات عن ممارسة الفروسية، 
فنحــن نريــد تثقيــف الســيدات بأن 
ليســت عبارة عن ركوب  الفروســية 
الخيــل، بــل تتضمن مجــاالت أخرى 
الخيل،  التعامــل مــع  عديــدة منهــا 
ونجحنا في ذلك بفضل التجاوب الذي 
أثمر عن انضمــام 265 امرأة في أول 
انطالقــة للنــادي في معــرض األندية 
أكتوبــر 2013 باإلضافة  بالجامعة في 
لبعض األســاتذة من جامعة زايد وهو 
أول ناٍد بال رأس مال وال إســطبل وال 
خيــول، اعتمد فــي أول خطواته على 

التــي حصل عليها  المعنوية  الرعايــة 
من مجتمع الخيل مثل إســطبل أعيان 
والنادي الملكي للفروســية وإســطبل 
الخمــري، حيــث أقيمــت ورش عمل 
للمشاركات تضمنت نشاطات ودروساً 
نظرية ومــن ثم تطبيقيــة عن الخيل 
وتعريفية  تثقيفية  محاضــرات  ونقيم 
بالفروســية، والمرأة اإلماراتية عموما 

تحب رياضة الخيل بحكم النشأة. 
وتضيــف الفقاعي: تحرص عضوات 
النادي على زيارات ميدانية للسباقات 
في مختلف مضامير الدولة، ليس فقط 
للمشــاهدة، بل للتعرف على تفاصيل 
خاصــة  بالفروســية،  خاصــة  كثيــرة 
هناك فارســات يتلمســن الطريق في 

الفروسية سواء في القدرة أو «الفالت 
ريس» وقفــز الحواجــز ونتعرف من 
خالل حضور السباقات على السالالت 
مــن الخيــول والقوانين التــي تحكم 
الســباقات واللوائح وهنــاك عضوات 

يتعلمن حاليا الفروسية. 

وقال الفقاعي: أطلــق النادي الثقافي 
اســتبيان  أول  والشــعر  للفروســية 
للمــرأة برعاية معلوماتيــة من مركز 
اإلحصــاء بدبــي الــذي حــرص على 
االهتمــام ورعاية المشــاريع الوطنية 
والمجتمعية ويسهم االستبيان للتعرف 
على تطلعــات المرأة واهتماماتها في 

مجال الفروسية ويعتبر هذا االستبيان 
أداة فعالــة في معرفة دور المرأة في 
الفروسية وكيفية تلبية احتياجاتها من 
خالل اإلحصائيات، وتلقى النادي دعماً 
من سمو الشــيخ حمدان بن راشد آل 
مكتــوم نائب حاكم دبي وزير المالية، 
بحضور سباقات جبل علي لعكس دور 
المــرأة واهتمامها فــي الخيل وولعها 
برياضات الفروسية المختلفة وأتيحت 
للنــادي الفرصة بتقديــم ورش العمل 
في إســطبالت سيح الســلم المملوكة 
لســموه وتشــرف النادي بأول عضوة 
مــن ذوي اإلعاقة والتــي تمكنت من 
ركوب الخيل ألول مرة في حياتها بعد 

أن كان ذلك حلم حياتها. 

ونفــت الفقاعي وجــود خطورة تذكر 
علــى المرأة في ممارســة الفروســية 
للمرأة،  الفروســية  ممارســة  وقالت: 
تواجــه صعوبات تتمثل فــي التوعية 
بأهمية هذه الرياضة، والخيل مذكورة 
في القرآن وحثنا رســولنا الكريم على 
رياضتهــا وهي معقود علــى نواصيها 
الخير إلى يوم القيامة وأجمل القصائد 
كتبــت في الخيــل، وإن كان فيه ضرر 
للمــرأة، لمــا أوصانــا عليه الرســول 
الكريم، ورياضة الفروســية ليس فيها 
خطورة على المرأة وهي ليست فقط 
ركــوب الخيــل، فالتعامل مــع الخيل 
فيه عالج نفســي لكثيــر من األمراض 
لالختصاصيين  وثبــت  الســيكولوجية 
النفســيين أن الخيل تساعد على عالج 
أمــراض التوحد، وعلى الخجل، ولدينا 
تجــارب واقعية في ذلك منها شــعور 
إحدى عضوات النادي بالخجل الشديد 
الخيل  فحرصنــا علــى تعاملهــا مــع 
تدريجيــا وانعكس ذلك فــي تعاملها 

مع الناس. 

■ محمد بن راشد خالل تفقده جناح النادي بمعرض الجواد العربي  |  أرشيفية 

الفروســية  فريــق  يتكــون 
والشــعر بجامعــة زايــد من 
حيــاة  الفقاعــي،  عائشــة 
العامري،  هنــادي  الجابــري، 
شــيخة  المهيــري،  عفــراء 
الغمالســي، خلــود آل صالح، 
فاطمــة  األنصــاري،  آمنــة 
البلوشي «من ذوي اإلعاقة». 

■ وفد نادي الفروسية والشعر على منصة التتويج في مضمار جبل علي 



الزرعوني  الشــطرنج خلــود  أكدت بطلة 
أنهــا العبة من طراز فريد، وتســتحق أن 
تتوج بأفضل األوسمة في تسخير مواهبها 
وخبراتها ونجوميتهــا، لخدمة ورقي لعبة 
الشــطرنج، وتجسير المســافة بينها وبين 
المواهــب الصغيــرة، عبــر العديــد من 
المبــادرات المجتمعية كلما ســنحت لها 
الفرصة أن تكون ســنداً للمواهب الصغار، 
واليــوم تطلــق مبادراتها الذكيــة «مخيم 
الملــوك» في نادي الشــارقة للشــطرنج، 
بمشــاركة نخبــة مــن أبطال الشــطرنج، 
اإلمــارات  اتحــاد  مــن  مباشــر  وبدعــم 
للشــطرنج، ومجلــس الشــارقة الرياضي، 

ونادي الشارقة للشطرنج.

وتصف خلود الزرعوني مبادرتها بالواجب 
الوطني تجــاه هذه الدولة العظيمة، التي 
منحتنا كل شــيء فهي ما سطع نجمها وما 
تميزت في ســماء لعبة األذكياء إال بفضل 
الدعم الكبيــر والرعاية، التي وجدتها من 
هذه الدولة، والمتابعة المباشــرة من قبل 
اتحاد اإلمارات للشــطرنج ونادي الشارقة 
الرياضية  المجالــس  للشــطرنج وجميــع 
فــي «أبوظبي- دبــي- الشــارقة» وأندية 
الشطرنج في الدولة، التي تنظم البطوالت 
وترعى المواهب، وهو األمر الذي يســهم 
في تطوير المســتويات واكتساب خبرات 
تنافسية وتحسين لقبها في اللعبة، وهذه 
الرعايــة تحتم عليها أن تهتــم بالمواهب 

الصغيرة، وتمهد لها طريقها نحو التميز.

وعن فكرة المخيم، وهو يتم تنظيمه ألول 
مرة في نادي الشــارقة للشطرنج بضيافة 
كريمة من مجلس الشارقة الرياضي تقول 
خلود الزرعوني: الفكرة في غاية البساطة 
جاءتها بعد التتويج بكأس صاحب الســمو 
رئــس الدولة فــي العام الماضــي 2015، 
وقالت لنفســها، ثم مــاذا بعد الفوز بهذه 

الذي  الكبيــر،  الغالية، والوســام  الــكأس 
تشــرفت به ألنهــا أغلــى كأس يتمنى أن 
يتوج بها العب شــطرنج في هذه الدولة 
الحبيبــة وتحمل اســماً غالياً علــى قلوبنا 
جميعاً، فكانت الفكرة الذكية أن نتشارك 
جميعاً في صناعة النجوم والمواهب، وأن 
نمــد لهــا يد العــون لتشــق طريقها نحو 

التميز عبر«مخيم الملوك».

وأكــدت الزرعونــي أن المخيم يشــارك 
فيــه نخبة مــن أبناء الشــطرنج واألبطال 

خبراتهم  ســيقدمون  الذين  المعروفيــن. 
فــي شــكل محاضــرات وورش عمل إلى 
مواهبنا الصغيرة. ومنهم ســعود إســحاق 
وعمــر النعمان، واللجنة المنظمة للمخيم 
تضم 7 العبات وستكون فعاليات المخيم 
من العاشــرة صباحاً ويكــون حفل الختام 
في تمام السابعة من مساء اليوم، ويتخلل 
المخيم بجانب المحاضرات وورش العمل 
تكون  للمشــاركين  شــطرنجية  مسابقات 
بمثابــة حلقة وصــل لنقل الخبــرات من 
جيل إلى جيل في أجواء ودية تعمل على 
تعزيز الهوية الوطنيــة، وحب الوطن في 
نفوس المشــاركين وبدايــة العام الجديد 
بــروح يســودها التعاون وســط األســرة 
الشطرنجية، وقيادتها من نجاح إلى نجاح.

ورفضت خلود الزرعوني أن تصف فوزها 
أخيراً بكأس رئيس الدولة للشطرنج 2015 
باألمر الســهل، ألنه تحقــق بتعادل واحد، 
ونالــت فيه ثماني ونصف من تســع، ألن 
البطولــة كبيرة وضمت أســماء كبيرة من 
مختلف إمارات الدولة، والكل كان يتطلع 
ألن يتــوج بهذا اللقــب الغالــي، وكونها 
فازت باللقب بتعادل واحد أمام منافســة 
قويــة، وهى نــورة محمد صالــح هذه ال 
يعنــي أن الفوز كان ســهالً، بل كل مرحلة 
من مراحل المســابقة كانت بطولة قائمة 
بذاتها وتجســد التطور الكبير، الذي وصل 
إليه شــطرنج اإلمــارات، وباتــت الدولة 

عاصمة عالمية للشطرنج وقبلة للجميع.

أشــاد المــدرب الوطنــي جابــر فرحــان 
الحمــادي المدير الفني لفريــق «جبرتي 
الذي  الكبيــر  بالدعــم  للســيدات  تيــم» 
يقدمه اتحاد اإلمــارات لكرة القدم بكرة 
القدم النســائية حيث شــهد عــام 2015 
تميز ســيدات اإلمارات في كافة المحافل 
بفضل الدعم الكبير الذي وجدته ســيدات 
اإلمــارات في مختلف المراحل، ومشــيدا 
بــدور األندية الخاصة فــي مد المنتخبات 

الوطنية بمواهب متميزة.
وطالــب فرحــان بالوفــرة فــي تنظيــم 
البطــوالت والدوريات النســائية في كرة 
القدم خاصة على مســتوى الفرق الخاصة 

وهو األمر الذي يســاعد هــذه المواهب 
علــى التدريب وصقــل مواهبها في إطار 
تنافســي قــوي يؤهلــن للمشــاركة مــع 

المنتخبات الوطنية 
ووصــف فرحان تجربة فــرق جبرتي تيم 
بالناجحة حيث وصــل عدد من المواهب 
عبر بوابة الفريق إلى المنتخبات الوطنية 
للســيدات منهــن ابنته مريــم وعدد من 
الالعبــات في المنتخبــات األخرى ومنهن 
من يواصلن مســيرتهن مع الفريق، لذلك 
فهــو حريص علــى أن يكــون الفريق من 
المواطنات ليحملن لــواء الدولة في كرة 

القدم.

أكدت هال شــحادة المديــر الفني لفريق 
كــرة الســلة للســيدات في نــادي النصر 
عن جاهزية الفريق للمشــاركة في دورة 
األنديــة العربية للســيدات التي ســتقام 
بضيافة نادي الشارقة للسيدات في فبراير 
المقبل، مشــيرة إلــى أن الفريق في حالة 
إعــداد متواصلــة داخــل الدولــة وهناك 
توجهات لتنظيم معسكر إعدادي خارجي 

في إطار التجهيز المبكر لهذه الدورة.

عزت خلود الزرعوني تطور 
الشــطرنجية  المســتويات 
الكبيرة،  للنقلة  الدولة  في 
التــي حدثــت أخيــراً عبر 
تنظيم واستضافة العشرات 
مــن البطــوالت العالميــة 
والقارية والعربية بمشاركة 
نخبــة متميزة مــن نجوم 
العالــم، وهو األمــر الذي 
والعبات  العبــي  يكســب 
تنافســية  خبرات  الدولــة 

ميدانية .

■ خلود الزرعوني

تعتبر السباحة من الرياضات التي تناسب 
الفتيــات وتمنحهــن الرشــاقة المطلوبة، 
فهي تعمل على حرق الســعرات الحرارية، 
ما يســاعد على فقدان الوزن، وقد أشــيد 
بالســباحة بغرض إنقاص الــوزن لفوائدها 
الصحية للقلب واألوعية الدموية، ال سيما 
لكبار السن، والســباحة تستخدم عضالت 
كثيــرة في الجســم، ففي أثناء الســباحة 
يعمل القلب والرئتان بشــكل جاد لتوفير 
األكســجين لكافة أجــزاء الجســم، وهذا 
يعني أن السباحة ستعطي قلبك وأوعيتك 

الدموية تدريباً ممتازاً.
اآلن العديــد مــن النــوادي الصحية تقدم 
الســباحة جنباً إلــى جنب مــع التمارين 
المائــي)،  و(اإليروبكــس  الرياضيــة، 
للمســاعدة على إنقاص الوزن، فالسباحة 
لها نفس تأثيــر التدريبات العالية الكثافة 
ولكن من دون مجهــود فائق. اإليروبكس 
المائي ســوف يخلصك من الكيلوجرامات 

الزائدة وسوف يشد جسمك.

نجمــة األســبوع نهديهــا اليــوم لبطلــة 
الشطرنج خلود الزرعوني وفريقها المتميز 
في مبادرة مخيم الملوك في نادي الشارقة 
للشطرنج ألجل رعاية المواهب الشطرنجية 
الصغيرة وصقلها وإكسابها خبرات تنافسية 
وصوًال للمنتخبات الوطنية بمشــاركة نخبة 
من أبطــال وبطالت الشــطرنج، وبمباركة 
ودعــم كبيــر مــن قبــل اتحــاد اإلمارات 
للشطرنج ونادي الشــارقة للشطرنج الذي 

يستضيفه اليوم. 
وهي مبادرة تؤكد حرص أبطال الشــطرنج 
واألســتاذة الدولية خلــود الزرعوني على 
نقــل تراكم خبراتهم في مختلف الميادين 
والمسابقات إلى األجيال الصغيرة للحفاظ 
على تميز دولة اإلمارات في لعبة األذكياء، 
التــي تتطلــب ممارســة متواصلــة فــي 
البطــوالت فضــًال عن التدريبــات اليومية 
واالحتــكاك مع مســتويات كبيــرة للتعلم 
منهــا، وهو ما فطنت إليه خلود الزرعوني 
فهــي دائماً تحــرص على إكســاب خبراته 

لألجيال المقبلة.

تعتبر لعبة الشطرنج لعبة يمكن أن تكون 
لهــا آثار مفيدة على التعلــم وعلى تنمية 
العقل، وخصوصاً إذا لعبت في سن مبكرة، 
أظهرت دراسات الباحثين أن الشطرنج يعزز 
وضوح عقلية الطفل، والثبات واالستقرار، 
والصحــة العامــة، والعديد مــن المدارس 
تجد أن لعبة الشــطرنج وسيلة غير مكلفة 
لكنهــا ضروريــة لمســاعدة األطفال على 
نمو عقلهم، وتســاعد علــى تطور مناطق 
معينة فــي المخ والعقل، باإلضافة إلى أن 
العديــد من األطفال يمكن أن يســتفيدوا 
عندما يكبرون في السن من ممارسة هذه 
اللعبة، ويمكن تطوير المهارات التحليلية، 
والتركيبية، وصنع القرار، والتي يمكن نقلها 
إلــى الحياة الحقيقيــة والتعلم واالنخراط 
في لعبة الشــطرنج بشــكل عميق وشامل 
سوف يساعد األطفال على بناء ثقتهم في 
قدرتهم على القيــام بالبحوث األكاديمية. 
مساعدة األطفال على اكتساب نظرة ثاقبة 
لطبيعة المنافسة التي ستساعدهم في أي 

مسعى تنافسي.

صفحة أسبوعية
ُتعنى برياضة المرأة
والصحة والرشاقة
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■ خلود أثناء تتويجها بكأس رئيس الدولة  |  البيان 

■ تنظيم البطوالت لصقل مواهب الصغار 



أكــد غــازي بــن شــيخان إداري فريــق 
الجوجيتســو بنــادي الوصــل أن طمــوح 
الحاليــة  المرحلتيــن  فــي  الفريــق 
والمســتقبلية، هو احتالل المراكز األولى 
دائماً وأن يكون جوجيتســو الوصل الرقم 
1، طبقاً لتوجيهات صاحب الســمو الشيخ 
محمد بن راشــد آل مكتــوم نائب رئيس 
الدولة رئيــس مجلس الوزراء حاكم دبي، 
رعاه الله، بأن تكون اإلمارات دائماً الرقم 
1 في كل شيء، وأضاف: نطمح إلى تكوين 
فريق مزيج من الصغــار والرجال، نحصد 
من خالله ميداليات األحزمة المتنوعة في 
اللعبة وصوالً إلى الحزام األسود وأن نحرز 

المركز األول دائماً في كافة المنافسات.

وقال بن غازي: إن دعم قيادتنا الرشــيدة 
للعبــة الجوجيتســو جعلها لعبة شــعبية 
بالدرجــة األولــى، بحيث باتت منتشــرة 
بشــكل كبير على مســتوى أندية الدولة، 
موضحــاً أن دعم صاحب الســمو الشــيخ 
محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي 
نائــب القائد األعلــى للقوات المســلحة 
للعبة جعــل من إمــاراة أبوظبي عاصمة 
لرياضة الجوجيســتو على مستوى العالم، 
مؤكداً أن هناك دعما كبيرا موجها لرياضة 
الجوجيتســو على مستوى إمارات الدولة، 

إال أن انتشار اللعبة يتم بالتدريج.
وقــال: «نأمل من األهالــي أن يوجهوا 
أوالدهم للمشاركة في اللعبة، بأن يقولوا 
لهم بأن هناك ألعابا أخرى، وليســت كرة 
القدم فحســب، والشــيوخ أطال الله في 
الكبير، لهذه  الدعــم  أعمارهم يقدمــون 
اللعبــة، وكذلك اتحاد الجوجيتســو الذي 
يقدم كافة وسائل الدعم وتذليل العقبات 
أمام نشــر هذه اللعبة، ألنهــم يطمحون 
بأن تصبح لعبة الجوجيتســو لعبة شعبية، 
وبالفعل أصبحت لعبة الجوجيتسو شعبية 
فكل خمســة عوائل علــى األقل بها العب 
يمارس هذه الرياضة ســواء من السيدات 

أو الرجال.تثقيف وتعريف
وأضــاف: «المناطــق الشــرقية تحتاج 
إلــى تثقيف وتعريف باللعبــة وبأهميتها 
ونشــرها بصورة أكبر ولتكــن البداية من 
األعمــار الصغيرة، الفتاً أن التثقيف يكون 
عن طريق الحديث مع األهالي وإقناعهم 

بــأن هــذه اللعبة ليســت عنيفــة، ولكن 
العكــس هــو الصحيح حيث تقــوم هذه 
الرياضة بإخــراج الطاقات الموجودة لدى 
الالعبين في نواٍح وجوانب إيجابية تتمثل 
في ممارســة رياضة مفيدة، لها دور مهم 

في تكون شخصية الفرد.إنطالقة اللعبة
وعن فرق الجوجيتسو في نادي الوصل، 
قال: «لقد انطلقت اللعبة في نادي الوصل 
للمــرة األولــى في عــام 2011 أي قبل 5 
ســنوات، ومنــذ انطالقها وهــي تلقى كل 
الدعــم من إدارة النادي، ولدينا ما يقارب 

40 العبــاً فــي مختلف الفئــات العمرية، 
ومعظمهم مــن المواطنيــن وهناك عدد 
قليــل مــن الوافدين ممن يشــاركون في 
التدريبات والعدد في تزايد، ولدينا كذلك 
عــدد من الالعبين من المشــاركين ضمن 
صفــوف منتخباتنــا الوطنيــة، موضحاً أن 
التدريبات في نــادي الوصل تبدأ من يوم 
األحد وحتى الخميــس أي أنها على مدار 
أيــام األســبوع.وأضاف: حققنــا إنجازات 
جيــدة هــذا الموســم مقارنة بالموســم 
الماضــي، ومســتوى الالعبين فــي تطور، 

حيث شــاركت فــرق الوصل فــي مجال 
المنافســة منذ العام الماضي في بطولتين 
فحســب، أما هذا العام فقد شــاركنا في 
ســت بطوالت على األقل، ومؤخراً شاركنا 
فــي بطولــة رأس الخيمــة وأحرزنا أربع 
ذهبيــات، و5 فضيات و4 برونزيات، الفتاً 
أن دعم النادي المــادي والمعنوي أفضل 
من العام الماضي، وذلك بعد أن شاهدت 
اإلدارة االنجــازات التــي حققهــا الفريق 
فتحمســوا وزادوا الدعم، موضحاً أن نادي 
الوصــل يمتلك كوكبة رائعة من المدربين 

ممن ينتمون إلى المدرسة البرازيلية. 
زيــارات المدارســوقال: لدينا العديد 
مــن الخطــط في نــادي الوصــل والتي 
نســعى لتطبيقها في المستقبل القريب، 
ومعظمها يتمحور حول طرق نشر اللعبة 
وكيفية جذب العبين جدد ينتمنون إلى 
فرق الوصــل، حيث عقدنــا اتفاقية مع 
وزارة التربيــة والتعليم، للقيام بزيارات 
عديدة للمدارس، من أجل نشــر اللعب 
وزيادة قاعــدة الالعبيــن، وتوفير كافة 
وســائل الدعم لهــؤالء الطالب من أجل 
المشــاركة في اللعبــة، وتخصيص باص 
للطــالب لحضورهــم للنادي فــي فترة 

الصباح، وقمنا بالفعــل بزيارات عديدة 
للمدارس.

وعن التحديات التي توجهها اللعبة خاصة 
على صعيد أهالي وأسر الالعبين، وتخوف 
البعض بســبب عنف اللعبة، أوضح قائالً: 
بالعكــس نحن نتواصل مع األهالي ونؤكد 
لهــم أن لدينــا مدربيــن علــى مســتوى 
عال وعلــى أعلى درجة مــن االحترافية، 
وهــم أصحاب اللعبة، ونقــول لهم تعالوا 
وشــاهدوا اللعبة قبل مشــاركة أوالدكم، 
وعندمــا يأتــون ويشــاهدون التدريبات 
وكيفية االهتمام بالالعبين، فإنهم يقبلون 
على الدفع بأوالدهم للمشــاركة في لعبة 
وينتشــر  مطمئنة،  بقلــوب  الجوجيتســو 
العدد ويزداد بهذه الطريقة، وأعيد وأكرر 
بضرورة نشــر اللعبة بين أهالي اإلمارات، 
والبد وأن يعرفوا أن هذه اللعبة، ليســت 
لعبــة رياضيــة عنيفة، بالعكــس بها روح 
رياضية عالية، وتهدئ من العنف، وتعطي 

الالعب شخصية مميزة».فائدة اللعبة
وعــن فائــدة اللعبــة للشــباب بصفة 
أن  أحــب  البدايــة  فــي  قــال:  عامــة، 

أوضــح أن مشــاركاتي لــم تقتصر على 
لعبة الجوجيتســو فقط، فقد ســبق وأن 
شــاركت في العديد من األلعاب القتالية 
األخــرى، كرياضة المالكمة، ولدي الحزام 
البني في الكاراتيــه، وعندما نقارن هذه 
األلعــاب بلعبــة الجوجيتســو، نجــد أن 
لعبة الجوجيتســو بها نوع مــن المرونة 
والــروح الرياضيــة، وطبقــة ثانيــة من 
الــروح الرياضية والتعــاون بين الفريق، 
فهنــاك روح الفريــق الواحد ورغم روح 
التنافس الشديد لكن الالعب يتقبل الفوز 
والخســارة، وهي أقل إصابات من لعبتي 
الكاراتيــه والتايكواندو.وعــن احتياجات 
اللعبة، قال: الدعم حالياً من النادي يكون 
على قــدر اإلنجازات، فبقــدر االنجازات 
التي نحققها يكون الدعم المقدم لنا، في 
األيــام المقبلة طالبنا إقامة معســكرات 
في دول أخرى، والنادي أكيد ســيدعمنا 
في هــذا األمر، واللعبــة مازالت حديثة 
ولم نشــارك في أي معسكرات خارجية، 
وإن شــاء الله ســنقدم الموســم المقبل 
خططنا إلقامة معســكراتنا الخارجية في 
ظــل االنجازات التي يحققها الفريق، وإن 

شاء الله يتم الموافقة عليها.  

■ فرق الوصل حققت العديد من اإلنجازات  |  البيان

أوضــح غــازي بــن شــيخان أن لعبــة 
الجوجيتســو تلقــى كل الدعم والرعاية 
من قيادتنا الرشيدة، وأن شيوخنا أطال 
الله في أعمارهم لم يقصروا في الدعم، 
فهم مــن تبنــوا اللعبة حتى انتشــرت 
فــي جميع األنديــة المحلية، وأصبحت 
لعبــة شــعبية، موضحــاً أن اإلمــارات 
حققت إنجازاً مؤخراً بدخولها موسوعة 
«غينيــس» لألرقــام القياســية، بأكبــر 
حصة تدريبية لرياضة الجوجيتسو على 
العالم والتي شهدت مشاركة  مســتوى 

2400 العب والعبة.

نجحــت فــرق الجوجيتســو فــي نادي 
الوصــل فــي حصــد 43 ميداليــة ملونة 
في موســم 2015، وزعت كالتالي: «12 
ذهبية، 18 فضيــة، 13 برونزية»، وذلك 
فــي بطوالت العين ودبي ورأس الخيمة 
والشــهيد وكأس الســوبر، وتضــم فرق 
الوصل عــدداً مــن العناصــر المتميزة، 
أمثال:«غازي بن شــيخان، سالم الشاعر، 
عمر عبد الســميع، عبداللــه الحضرمي، 
عبد الرحمن الشامســي، عبدالله صادق، 
محمد حاج، خليفة بن شــيخان، عبدالله 

ناصر، ومنصور النون».

قــال غــازي بــن شــيخان إداري فريــق 
الجوجيتســو بنادي الوصل إن مشــاركات 
العنصر النســائي في رياضة الجوجيتســو 
في نــادي الوصل غائبة نظــراً لعدم توفر 
صالة خاصة للنســاء للقيــام بالتدريبات، 
وأضاف: حالياً ال توجد مشاركات للعنصر 
النســائي، ألن االتحاد يؤكــد بالطبع على 
عدم االختالط بين الجنسين، فضالً عن أنه 
ال يوجد مكان كاٍف لمشــاركة المرأة في 
اللعبة، ونحتاج إلى إمكانيات أكبر لعرضها 
علــى إدارة النــادي وإن شــاء اللــه يتم 
التنســيق في هذه الجزئيــة ليبدأ العنصر 

النسائي في المشاركة.

وتابــع: بطــوالت الصغــار والكبــار فيها 
والســيدات، وهناك  للرجــال  منافســات 
أنديــة كثيرة في أبوظبي والعين بها فرق 
نســائية في لعبة الجوجيســتو وتشــارك 
فــي البطوالت، لكن ليــس لدينا في نادي 
الوصل أي مشــاركات نسائية، موضحاً أن 
مشــاركة المرأة في هــذه الرياضة يعتبر 
عامالً مهماً خاصة وأن المرأة تعتبر نصف 

المجتمع ومشاركتها تثري اللعبة».

■  غازي بن شيخان

13

أكد غازي بن شيخان أن اتحاد الجوجيتسو يقوم بدوره على أكمل 
وجه في نشــر اللعبة، وأن هناك اهتمامــا إعالميا ملحوظا برياضة 
الجوجيتســو، وكثير من القنوات التليفزيونية تقوم بنقل البطوالت 
علــى الهواء مباشــرة، وقــال: نتلقى الدعــم المادي مــن النادي، 
والمعنوي من االتحاد، ونتمنى وجود رعاة للفريق، ولدينا مخطط 
في هذا األمر، وسيكون هناك رعاة في المستقبل القريب وإن شاء 

الله تتم الموافقة عليهم.
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شهد عام 2015 تحقيق دراجات اإلمارات 
أفضــل إنجازاتهــا بعــد تواصــل الجهود 
المتواصلة  الناجحة والقفزات  والمســيرة 
التي أكدت تطورها وتقدمها وإنها تســير 
في طريقها الصحيــح ونجاحها في تخطي 
المنافســات واأللقاب والبطوالت  مرحلة 
الخليجية والعربية، وانطالقها لمســتويات 
أعلــى وضعتهــا فــي مكانــة مرموقة في 
التصنيــف القــاري والدولي بعــد النتائج 
المشــرفة في البطوالت اآلســيوية، التي 
نقلــت دراجات اإلمــارات إلى مســتوى 
مغاير عن الســنوات الســابقة التي غابت 

فيها عن أي تصنيف.
ومــا تحقق مــن نتائج فــي 2015 هو 
نتــاج الجهــود المبذولــة مــن الالعبيــن 
والجهــاز الفنــي ومجلــس إدارة اتحــاد 
الدراجات برئاسة أســامه أحمد الشعفار، 
ولجنــة المنتخبات الوطنية برئاســة عبد 
الناصــر عمران الشامســي، وعمل الجميع 
بروح الفريق الواحد وبأســس ومعايير تم 
وضعها بعد دراســة متأنية بهدف تحقيق 
طفرة فــي مســيرة الدراجــات وانتقالها 
إلى مرحلة جديــدة تتواكب مع العالمية 
وأثمــر العمل المتواصل عن تحقيق نتائج 
رائعة ومشرفة وضعت دراجات اإلمارات 
فــي مركز متقــدم في التصنيــف القاري 
والدولــي ألول مــرة منذ انطالق نشــاط 

اتحاد الدراجات.

حققت دراجــات اإلمارات في عام 2015 
خمسة ألقاب خليجية وعربية وهي ألقاب 
بطولة الخليج للمضمار والطريق والبطولة 
العربية للمضمار والبطولة العربية للكبار 
للطريق باإلضافة إلى لقب طواف الخليج 
الثامــن واحتــالل نجم اإلمارات يوســف 
ميرزا المركز التاسع في التصنيف العالمي 
الــذي يصدره االتحــاد الدولي، وحصدت 
دراجــات اإلمارات في هذه البطوالت 76 
ميداليــة ملونــة منهــا 32 ميدالية ذهبية 
والبداية كانــت بإحراز ميداليتين فضيتين 
في منافســات الطريق والمضمــار نالهما 
نجم نجــوم دراجــات اإلمارات يوســف 

محمد ميرزا في بطولة آســيا التي أقيمت 
فــي تايالند في فبراير والتي أهلت نجمنا 
يوسف ميرزا إلى أولمبياد ريو دي جانيرو 
فــي البرازيــل 2016، كأول العــب عربي 
ينال هذا الشــرف مع تأهل يوسف ميرزا 
وأحمــد المنصــوري إلــى بطولــة العالم 

للطريق والمضمار في أميركا وإسبانيا.
اإلمــارات طريقها  وواصلــت دراجات 
الناجح وحققــت اللقب األول في 2015، 
وذلك بفوزها ببطولة الخليج للطريق التي 
أقيمت في األسبوع األخير من شهر فبراير 
في مملكة البحرين بجــدارة وبرصيد 14 
ميداليــة منهــا 9 ذهبيــات و5 ميداليات 
برونزيــة، وأما اللقــب الثاني فقد حققته 
دراجــات اإلمــارات مــن الفــوز ببطولة 
الخليج السادسة للمضمار التي أقيمت في 
مضمار زايد بالشــارقة في األسبوع األول 
من شهر مارس بعد أن جمعت 18 ميدالية 
منهــا 9 ذهبيات و6 فضيــة و3 ميداليات 

برونزية.
اللقب  اإلمــارات  وحققــت دراجــات 
الثالــث بفوزهــا بلقب البطولــة العربية 
الســابعة للمضمار التــي أقيمت بمضمار 

زايد بالشارقة برصيد 24 ميدالية منها 10 
ميداليات ذهبية و9 فضيات و6 ميداليات 
برونزية واحتفاظها بلقــب البطولة للعام 

الثالث على التوالي.

وشــارك نجــم اإلمــارات يوســف محمد 
ميرزا في بطولة كأس آسيا للمضمار التي 
أقيمت في تايالند ونجح في تأكيد جدارته 
وتحقيــق الميدالية الفضية الثالثة له على 
المستوى القاري بفوزه بالمركز الثاني في 
ســباق النقاط، كما شارك منتخب الشباب 
في بطولة كأس آسيا للمضمار التي أقيمت 
في الهند ونجح نجوم المســتقبل ســعيد 
عبد الله ســويدان وأحمد جاســم ســيف 
وسعيد حسن صفر وسيف جميل آل علي 

من تحقيق 4 ميداليات فضية وبرونزية.
وأضــاف نجم نجوم اإلمارات يوســف 
ورائعــاً  جديــداً  إنجــازاً  ميــرزا  محمــد 
لدراجات اإلمارات باحتالله المركز التاسع 
في التصنيف العالمي الذي أصدره االتحاد 
الدولــي للدراجــات عن ســباقات النقاط 
التي أقيمت في عــام 2015، حيث حصد 

يوســف 209 نقاط وضعتــه ضمن أفضل 
10 دراجين في العالم في سباقات النقاط 
وهو إنجاز مشــرف لنجمنا المتألق الذي 
تفوق وأثبت جدارتــه وتطوره ونال هذا 
المركــز المتقــدم مــن بيــن 939 دراجاً 
شــاركوا في التصنيف مــن مختلف أنحاء 
العالــم ويعتبــر أول دراج عربي يصنف 
ضمن العشرة األوائل في تاريخ المشاركة 

العربية في سباقات المضمار.
وفــي البطولة العربيــة للطريق للكبار 
والشــباب واإلنــاث التــي أقيمــت فــي 
شــرم الشــيخ نجــح منتخبنا فــي تحقيق 
10 ميداليــات منهــا 4 ميداليــات ذهبية 
وفضيتان و4 ميداليات برونزية وهو إنجاز 
رائــع لدراجــات اإلمارات التي شــاركت 
فــي البطولــة مــن دون بعــض العناصر 
لكــن ذلك ضاعــف من عزيمــة الالعبين 
والالعبــات الذيــن أكدوا ســالمة قاعدة 
الالعبين الموهوبين وقدرتهم على تحقيق 
اإلنجازات المشــرفة ورفع راية اإلمارات 

في مختلف البطوالت.
واختتمت دراجــات اإلمارات إنجازاتها 
فــي 2015 بالحصــول على لقــب طواف 

كأس  علــى  وحصولهــا  الثامــن  الخليــج 
الطواف عن جدارة واســتحقاق لتصدرها 
الترتيب الفرقي والســيطرة بشــكل رائع 
على الطواف من خالل فوز نجومها محمد 
المنصــوري وأحمد المنصوري ويوســف 
ميرزا بقمصان التميــز الصفراء والخضراء 
والحمــراء وهــي المــرة الخامســة على 
التوالــي التي يحقــق فيهــا منتخبنا لهذا 
اللقــب الغالــي ما يؤكد تفوقــه وزعامته 

وريادته للدراجة الخليجية.

وحقــق هــذه اإلنجازات المشــرفة نخبة 
من أبنــاء اإلمارات األوفيــاء الذين بذلوا 
الجهــد والعــرق مــن أجــل رفــع رايــة 
اإلمــارات خفاقــة على منصــات التتويج. 
لقــد بذل أبنــاء اإلمارات الجهــد وعملوا 
في صمــت وحققوا إنجــازات لم تتحقق 
الميداليــات القارية  من قبــل، خصوصــاً 
التي حققها النجم المتألق يوســف ميرزا، 
والتــي وضعت دراجات اإلمــارات ضمن 
المنتخبــات المعروفــة والمتميــزة على 

المستوى القاري.

■ دراجو اإلمارات خالل أحد سباقات الطواف الخليجية   |   البيان

بزغ نجــم التدريــب عبد 
الله سويدان المدرب العام 
الوطنية بشكل  للمنتخبات 
الفت في 2015 حيث قاد 
منتخباتنــا لتحقيــق افضل 
مايتمتع  بفضل  اإلنجازات 
به مــن خبــرة وتميز في 
ســباقات المضمار العربية 
واآلســيوية  والخليجيــة 
تحقيــق  فــي  وشــاركه 
البطوالت  فــي  اإلنجازات 
العربية والخليجية للطريق 
المــدرب القديــر مهــدي 
عزيــز ومدربــة منتخــب 
سناء  الطموحة  الســيدات 

المرداسي.

أكد أســامة أحمد الشــعفار رئيس اتحاد 
الدراجات أن عــام 2015 حمل لدراجات 
اإلمــارات كل التميــز واإلبــداع، وشــهد 
تحقيق الكثير من اإلنجازات على مختلف 
المســتويات التــي أشــاد بهــا الجميــع، 
ألنهــا إنجازات مشــرفة وضعت دراجات 
اإلمــارات فــي مكانة متميزة ســواء على 
الصعيد المحلي أو القاري، واإلنجازات لم 
تتحقــق من فراغ فهي نتــاج جهد وتعب 
وإصرار وعمــل جماعي من عناصر اللعبة 
من إدارييــن ومدربين وفنييــن والعبين 
والعبــات، وبقيــادة حكيمــة وواعية من 
مجلــس إدارة االتحــاد، الــذي عمل على 
توفير كافــة اإلمكانات مــن أجل انطالق 
دراجة اإلمــارات، وتحقيقها إلنجازات لم 
تتحقــق من قبل، وبمشــيئة الله وتوفيقه 

ســتكون هذه اإلنجازات دافعــا لمواصلة 
المشــوار بثقــة ورغبــة أكيــدة، لتحقيق 
دراجــة  لتكــون  المرجــوة  الطموحــات 
اإلمــارات عالمة مميزة على المســتويين 
القــاري والعالمــي، قائــالً: «طالما نعمل 
بإخــالص ونكــران الــذات وبالحب الذي 
يميز أســرة دراجات اإلمــارات فلألفضل 

سائرون»...

وأضــاف: «النجاح الــذي حققناه في عام 
2015 والــذي يفــوق بكثيــر مــا حققته 
االتحــادات األخرى األكثر منــا إمكانيات، 
وتحقــق بفضــل عملنــا بإخــالص وتفان 
وبــروح الفريــق الواحــد وحرصنــا على 
أن تكون األندية الشــريك األساســي في 
كل خطواتنــا وهــو ما ســاهم فــي نجاح 

خططنــا وأهدافنــا ولهم منا كل الشــكر 
والتقديــر علــى التعــاون اإليجابــي كما 
أننا لن ننســى الدور الرائــع والمقدر من 
الهيئة العامــة لرعاية الشــباب والرياضة 
واللجنة األولمبية الوطنية لتعزيز مسيرتنا 
وتحقيــق إنجازاتنا التي هي ثمار التعاون 
والدعــم المتواصل ويســعدني أن أتقدم 
لهما نيابة عن مجلس إدارة االتحاد وأسرة 

الدراجات بالشــكر واالمتنــان، متمنياً أن 
يتواصــل التعاون ليكون دافعاً لنا لتحقيق 
المزيد من اإلنجازات المشرفة كما نتقدم 
بالشــكر الخاص إلى إبراهيــم عبد الملك 
األميــن العــام للهيئة والمستشــار محمد 
الكمالــي األميــن العام للجنــة األولمبية 
والملموســة  المقدرة  لجهودهم  تقديــراً 
مــن أجل رقــي وتقدم رياضــة اإلمارات 

عامة والدراجات خاصة، متمنيا لهما دوام 
التوفيق والتقدم».

وأعرب الشــعفار عن ســعادته بتطور 
المنتخبــات الوطنيــة وتحقيقهــا للنتائج 
اإليجابية في البطوالت الخليجية والعربية 
والقاريــة وقدم الشــكر والتقدير لالعبين 
والالعبــات وخاصة نجوم المســتقبل في 

منتخب الشباب.

■ شبابنا حققوا العديد من األلقاب على المستوى القاري والخليجي   |   البيان

أشــاد خلفــان عبــد اللــه 
بــن يوخه المديــر المالي 
اللجنــة  عضــو  لالتحــاد 
الفنيــة باإلنجازات الرائعة 
 ،2015 فــي  تحققت  التي 
صــدور  أثلجــت  والتــي 
وأثنــى  اإلمــارات،  أبنــاء 
الالعبيــن  جهــود  علــى 
واإلدارية  الفنية  واألجهزة 
للمنتخبــات، متمنيــا لهم 

دوام التوفيق.
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أعلــن االتحاد البحرينــي لرياضات الدفاع 
عن النفس، أن المعسكر الحالي لمنتخبات 
الرجال والســيدات والشباب للتايكواندو، 
يضم ما يقرب مــن 20 العباً والعبة، يتم 
تحضيرهم فنياً لخوض البطولة اآلســيوية 
في اإلمــارات منتصــف فبرايــر المقبل، 
حيث ينتظمون فــي تدريبات قوية تحت 
إشــراف الجهاز الفني، ومتابعة حثيثة من 
إدارة االتحــاد، التي تمنــح كل اإلمكانات 
لالعبيــن والالعبات، طموحــاً في الظهور 
المشــرف، واعتــالء منصــات التتويج في 

البطولة القارية المرتقبة.

للرجــال،  البحريــن  منتخبــات  تواصــل 
للتايكوانــدو،  والشــباب  والســيدات، 
تحضيراتهــا للمشــاركة فــي بطولة كأس 
آســيا للرجال والســيدات، التي تقام في 
اإلمــارات، خــالل شــهر فبرايــر المقبل، 
وتخوض المنتخبــات تدريبات يومية مع 
المدربة الكورية مســس بــارك، والمدير 
الفنــي لمنتخبــات التايكوانــدو توفيــق 
نويصــر علــى صالــة االتحــاد البحريني 
للدفاع عن النفــس، بحضور كل الالعبين 
المختارين، ومن ثم االستقرار  والالعبات 
على القائمة النهائية، التي ســوف تشارك 
في البطولة القارية، التي ستشهد مشاركة 

واسعة من المنتخبات اآلسيوية القوية.
لعبــة  مديــر  الســيد  محمــد  وأعــرب 
التايكوانــدو عضو مجلــس إدارة االتحاد 
البحرينــي عــن بالغ ســروره بمســتوى 
الحصــص  والالعبــات، خــالل  الالعبيــن 
التدريبيــة، وأن حرصهم علــى االنضباط 
والتزامهــم يؤكد ســير البرنامــج بصورة 
االتحاد  مميــزة، وأشــاد بدعــم رئيــس 
وحرصه على متابعــة برنامج المنتخبات 
المتعلقة  الوطنية، وتســهيل كل األمــور 

بهم.
ومــن جانبه أكــد توفيق نويصــر المدير 
البرنامج  أن  التايكواندو  لمنتخبات  الفني 

يســير وفق الخطة، التــي وضعها الجهاز 
الفني، ووافق عليها مجلس إدارة االتحاد 
البحرينــي للدفاع عــن النفس، برئاســة 
المهندس أحمد عبد العزيز الخياط، الذي 
يعتبر الداعم األكبــر للعبة وتطورها في 
الفتــرة الماضيــة وأيضاً مجلــس اإلدارة، 
الذين يتابعون المنتخب بشــكل مستمر، 
وهــو ما يعطــي الالعبين راحــة إيجابية 
وتطــوراً فــي مســتواهم والجميع يبذل 
مجهــوداً كبيــراً فــي التدريبــات لتمثيل 
مملكــة البحريــن في المحفل اآلســيوي 
المنامة - البيان الرياضي الكبير.  

اعتمد مجلس إدارة اتحاد ألعاب القوى 
في اجتماعه األخير، برئاســة المستشار 
أحمد الكمالي عضو مجلس إدارة االتحاد 
الدولــي رئيس اتحاد اإلمــارات أللعاب 
القوى، عدداً مــن الموضوعات المهمة، 
وفــي مقدمتهــا اعتماد الئحة مشــاركة 
الالعبيــن األجانــب المقيميــن بالدولة 
في المســابقات، بحيث يسمح لكل ناٍد 
بالمشاركة بتسجيل ســبعة العبين، بما 
فيهم الالعب الخليجي، ويوزعون ما بين 
4 العبيــن في مرحلة العمــوم، ويلعب 
منهــم 3 بصفة أساســية، والعب واحد 
الشــباب،  أما مرحلة  احتياطيــة،  بصفة 
فيســمح بمشــاركة العب واحــد، وفي 
الناشــئين بالعبين اثنيــن، وذلك اعتباراً 

من الموسم الحالي.

كما قــرر المجلس تعديل البند «2» من 
المادة «9» من الئحة شــؤون الالعبين، 
بحيــث ال يجــوز انتقــال أي العب من 
ناديه إلــى أي ناد آخــر بجميع الفئات 
العمريــة بما فيها مرحلة العموم ســواء 
إعــارة أو انتقــال نهائــي، دون موافقة 
ناديــه األصلــي، وشــدد المجلس على 
حتمية المشاركة في البطوالت المحلية، 
وخاصــة بطولــة كأس صاحب الســمو 
رئيس الدولة، والمزمع إقامتها في أبريل 
2016، كأساس ومعيار لالختيار الالعبين 
المنضميــن إلــى صفــوف المنتخبــات 
الوطنيــة، وذلك وفــق الضوابــط التي 
حددتهــا اللجنــة الفنية من مســتويات 
وأرقام يحققها الالعبون المشاركون من 

مختلف األندية.

ووافق مجلس إدارة اتحاد ألعاب القوى، 
على مشــاركة كل من عداءتي المنتخب 
الوطني األول، إلهام بيتي وعلياء محمد 
ســعيد، فــي دورة األلعــاب األولمبية 

المقبلــة فــي ريــو دي جانيــرو 2016 
بالبرازيل، واعتماد جميع المعســكرات 
والبرامج التدريبية التي تسبق المشاركة 

فــي تلك الــدورة األولمبية المهمة، مع 
فتح الباب أمام العب ثالث للمشــاركة 
فــي األولمبياد ببطاقة منحــة، على أن 

تقوم اللجنة الفنية برفع توصية بترشيح 
االســم وفق النتائج الرقميــة بعد نهاية 
منافســات كأس صاحب الســمو رئيس 
الدولة مباشــرة، يذكر أنــه وفق لوائح 
االتحــاد الدولي أللعاب القــوى الفقرة 
«أ» و«ب»، يحق لإلمارات ترشيح العب 
ثالــث مــن الرجال، لتمثيــل الدولة في 
األولمبياد المقبلة، بعدما حققت العبتا 
المنتخــب الوطني علياء محمد ســعيد، 
وإلهــام بيتــي، رقمــي التأهــل للدورة 
المقبلة، حيث تأهلت علياء لألولمبياد، 
بعد تحقيقها زمنــاً قدره 31.52 دقيقة، 
في سباق 10 آالف متر جري في الدورة 
اآلســيوية بيوهان، خالل يونيو الماضي، 
وحققــت إلهام 4.05 دقائق في ســباق 
1500 متــر جري في بطولة اســتكهولم 

الدولية.

ووافق مجلس اإلدارة كذلك على معسكر 
اإلعداد لالعبة فاطمة الحوسني، لتأهيلها 
المزمع  العالــم  للمشــاركة في بطولــة 
إقامتها ببولندا خالل الفترة من 7 وحتى 
19 يوليو المقبل، وقرر المجلس الموافقة 
على المشــاركة في بطولة آسيا للصاالت 
القطريــة  بالعاصمــة  إقامتهــا  المزمــع 
الدوحــة أيام 18 و19 و20 فبراير 2016، 
والمشــاركة فــي بطولة آســيا للمالعب 
المفتوحة في فيتنام خالل مايو، وبطولة 
العالــم للصاالت فــي أميــركا، وبطولة 
بالفترة من  للشــباب والشــابات  العالم 
7 إلــى 15 يوليو 2016، والتي ســيتحدد 
الدولــة المضيفة لها يوم 7 يناير المقبل، 
وســتكون ما بين بولندا أو الهند، بعدما 

تم سحب تنظيم البطولة من روسيا.

■ برنامج إعداد خاص لعداءات المنتخب الوطني

■ الكمالي يرأس اجتماع مجلس إدارة اتحاد ألعاب القوى

تحت رعاية ســمو الشيخ حمدان بن زايد آل 
نهيــان ممثل الحاكم فــي المنطقة الغربية، 
تتواصل إثارة فعاليــات مهرجان ليوا الدولي 
ـ تــل مرعب فــي يومها الثالــث مع انطالق 
منافســات بطولــة دراجات الموتــو كروس 
بفئاتها المختلفة، وبطولة ســيارات الريموت 
كونترول وسط الحضور الشبابي والجماهيري 
الــذي وصل خالل اليوم الثاني من المهرجان 
إلى ما يقارب الثالثين ألف متفرج في قلب 
صحراء الربع الخالي، وفي منطقة تل مرعب 

المثيرة بتاللها ورمالها الحمراء.

وتبــدأ الفعاليــات اليــوم مبكرا مــع الهدير 
الصاخب والقوي للدراجات المشــاركة والتي 
تستعد من أجل انطالق السباق، حيث بدأت 
التحضيــرات والتجهيــزات مبكــرا مــن أجل 
خوض منافســات الموتوكروس والتي تقسم 
إلــى أربع فئــات هي فئــة 450 بــرو، فئة 
المبتدئيــن، فئــة 85-65 برو، وفئــة الكواد، 
ومن المتوقــع أن يبدأ ســباق الموتوكروس 
في تمــام الثانية ظهرا، حيــث قامت اللجنة 
التحكيميــة بتوزيــع نشــرة بأهــم القوانين 

واللوائح على المتســابقين، وأهمية التواجد 
قبــل بــدء الســباق بســاعتين فــي منطقة 

االنطالقة لجميع الفئات.

وتنطلق منافسات سباق سيارات الريموت 
الرابعــة  الســاعة  تمــام  فــي  كونتــرول 
عصرا، وتشــارك مــن خاللها فئتــان، هي 
فئة الســيارات الكهربائية، وفئة ســيارات 
الجازولين، ومن المتوقع مشاركة أكثر من 

خمسين متســابقا في هذه الفئة مختلفي 
األعمار، حيث ســيكون هنــاك إقبال كبير 
ومشاركة واسعة لفئة األطفال والمراهقين 
فــي هذه الفئــة المحببة لشــريحة كبيرة 
جدا من الجمهــور الحاضر. وقامت اللجنة 
المنظمــة بإعــداد مســار ســباق الريموت 
كونترول بحيث يصل إلى مســافة 60 مترا، 
ويتم احتســاب أفضل زمن ولكل متســابق 
محاولتــان فقــط مــن خالل الســباق، ومن 
المتوقع اســتمرار هذه الفئة إلى ما يقارب 

الســاعتين تختتــم بعدها منافســات هذه 
الفئة، والجديــر بالذكر أن الجهة التحكيمية 
فــي هــذه الفئة هي من الكــوادر في نادي 
الغربيــة الرياضــي، والذي حــرص على أن 
تتوزع نقاط التحكيم في كافة مسار السباق.

وجــدد حمدان المزروعــي الدعوة للجمهور 
اإلماراتي بالحضور والمشــاركة في فعاليات 
مهرجان ليوا الدولي- تل مرعب، واالستمتاع 

باألجواء في فصل الشــتاء فــي منطقة التل، 
مؤكدا وجود كافة الخدمات واالســتعدادات 
من أجــل مخيمــات العوائل والشــباب في 
المنطقة. وعن اســتحداث فئة الكواد والتي 
أضيفت هــذا الموســم للمــرة األولى أكد 
المزروعــي أن إضافــة هذه الفئــة قد جاء 
بناء على طلب المتســابقين من العديد من 
الــدول، وقال: دائما مــا نأخذ بعين االعتبار 
طلبات ومقترحات الجمهور والمتســابقين، 
حيــث إنهــم عماد وقــوام نجــاح األحداث 

المطالبيــن  عــدد  وبوصــول  والفعاليــات، 
باســتحداث فئة الكــواد إلى أكثر من ثالثين 
طلبا، فقــد قمنا هذا الموســم بإدراج هذه 
الفئــة، وإجــراء الــالزم مــن أجــل تعيين 
حكام ومســار لهذه الفئــة الجديدة، وتوقع 
المزروعي مشــاركة كبيرة أكثر من خمسين 
دراجة فــي الفئات األربــع، مؤكدا جاهزية 
التحكيمية على  وقدرة المســارات واللجنة 
اســتيعاب أي عدد من المشــاركين، وأيضا 

الجهوزية األكبر بالنسبة للجنة المنظمة.

■ قمة اإلثارة ستشهدها سباقات الموتوكروس

رحــل عنــا عــام، وأقبــل علينــا 
عام جديــد، والرياضــة بأبعادها 
وتطوراتهــا المختلفــة مــا بيــن 
األزمات واإلخفاقات، والخالفات، 
واالســتقاالت، واالنتقادات، التي 
شــهدتها في آخر شــهور الســنة 
الهيئات،  بعــض  فــي  الماضيــة، 
باألخــص الكرويــة، التي تحولت 
اللجان  إلــى  التصريحــات  فيهــا 
الخاصــة، لوقفها قبــل أن تتفاقم 
خاصة  تعقيــداً،  وتــزداد  األمور، 
فــي  أصبــح  الكــرة،  اتحــاد  أن 
فترتــه األخيرة، بينمــا نجحنا في 
تقديــم الصــورة الجميلة، لبعض 
األحــداث الدوليــة، التــي جرت 
قبل نهاية الســنة، ونفتــح اليوم 
صفحــة جديــدة، وعامــاً جديداً، 
ونســتذكر بعض األحــداث، التي 
حققتهــا رياضتنــا، مــن نجاحات 
نفخــر بها، ونأمل المزيد منها في 
عامنــا الحالــي، الذي بــدأ أمس، 
متمنياً أن يكون عــام خير علينا، 
وسنة حلوة بإذن الله، وأن نبتعد 
عــن التصيــد فــي المــاء العكر، 
والتســلق على أكتــاف اآلخرين، 
وننسبها  المكاســب  نخطف  وأال 
ألنفسنا، وأن تشهد الساحة، حالة 
األحداث  بسبب  اإلصالحات،  من 
والفعاليــات  األنشــطة  وتعــدد 
تشــهدها  التــي  والمناســبات، 
الرياضة، وتعكــس أهمية دورها 
فــي حياتنا، بعــد أن أصبحت لها 
ثقلها، ولما تحظى به من التغطية 
اإلعالمية الموســعة، كونها األكثر 
الصحــف،  قــارئ  إلــى  وصــوالً 
والمشــاهد عــن طريــق اإلعالم 
المرئي، لسرعة االنتشار إلى أكبر 
المجتمع،  أفــراد  قدر ممكن من 
وأن نرى إعالمــاً رياضياً حقيقياً، 
بعيداً عن الصراخ، وال يفوتني أن 
أشكر الجميع على وقفتهم معي، 
الطارئة،  الصحيــة  األزمــة  خالل 
التي توقفت بســببها عن الكتابة، 
داعياً الله أن يمنح الجميع الصحة 
لو  سامحوني  وأقول  والســعادة، 

خطيت.. والله من وراء القصد.

يتولــى مهمة التحكيم في منافســات الموتوكــروس البريطاني أولي 
إيفيلــي وهــو قائد فريق ومتســابق قديم في الســابق، وشــارك في 
العديد من المناســبات والســباقات الدولية والمحلية، وبامتالك أولي 
لخبرة ودراية غير محدودة فهو يتولى مهمة اإلشــراف على التحكيم، 
باإلضافــة إلــى وجود نخبة من الشــباب المواطنين معــه في اللجنة 
والذين ال يزالون في بداية المهمة التحكيمية في هذه الفئة المثيرة، 
وكشــف أولــي عن فخره الكبيــر بأن يتولى مهمــة التحكيم في هذا 
المهرجان في فئة الموتوكروس وأن يشــارك في منافســات مهرجان 
ليوا عبر هذه الفئة، وقال: طيلة مشــاركاتي الدولية شــاهدت العديد 
مــن المســابقات والفعاليــات الضخمــة، ولكن مثل الحضــور القوي 
والمميــز لهذه المجموعة من الرياضــات مجتمعة معاً في تل مرعب 

خالل عشرة أيام، فهو أمر لم أشهده من قبل.
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إعداد: مجتبى فاروق - غرافيك: أسيل الخلييل
تعويض  أجل  من  الشتوية  االنتقاالت  إىل  اإلنجليزية  األندية  بعض  تدخل 

املاليني من  الصيف  بعد أن دفعت يف  الفاشلة،  الصفقات  مجموعة من 
أجل العبني كانت تتوقع منهم الكثري، إال أنهم مل يقدموا أي يشء 

حتى اآلن.

هدفان فقط سجلهام 
ممفيس ديباي منذ 
انتقاله من آيندهوفن 
إىل مانشسرت يونايتد الذي دفع 23 مليون 
جنية اسرتليني من أجل ضامن التعاقد 
مع العب الوسط املهاجم قبل انطالقة 
االنتقاالت الصيفية املاضية.

اعتقد الكروايت سالفن بيليتش مدرب 
ويستهام أنه ميلك القدرة عىل إعادة 

مواطنه يالفيتش إىل سابق عهده يف زيارة الشباك، إال 
أن املهاجم القادم من نوريتش أثبت فشالً ذريعاً 

مع «املطارق».

قدم ألبيون 8 
ماليني من أجل 

التعاقد مع قلب دفاع هال جيمس 
شيسرت، إال أن الويليزي الدويل أثبت 

أنه صفقة فاشلة بعد إخفاقه يف 
تحسني مستوى دفاع ألبيون.

اتفق مانشسرت يونايتد 12 
مليوناً من أجل إقناع تورينو 

بالتخيل عن العب الطرف األمين ماتيو 
درميان، معتقداً أنه سينهي األزمة يف هذه 

الخانة، إال أنه مل يقدم أي إضافة ليجرب الفريق عىل 
استخدام مهاجمني يف هذه الخانة بدالً عن اإليطايل.

للمرة الثانية يتكرر 
فشل هذه الصفقة، 

فقد تعاقد سندرالند مع 
كونرد ويكهام بـ12 مليون، لكنه مل يقدم أي 
يشء، ليتخىل عنه إىل كريستال بالس مقابل 8 
ماليني، ويبدو أن األخري يبحث عمن يخلصه من 
املهاجم الذي سجل هدفاً وحيداً فقط هذا املوسم.

دفع ليفربول 29 
مليون جنيه 
اسرتليني للتعاقد مع 

فريمينو قادماً من 
هوفنهايم األملاين، إال أن الربازييل سجل 
هدفاً وحيداً يف 15 مباراة لعبها مع الليفر.

توقع أستون فيال أن الجناح اإلسباين أداما تراوري سيعني 
الفريق، خاصة بعد أن تألق يف أكادميية برشلونة قبل 

انتقاله إىل النادي اللندين مقابل 7 ماليني جنيه اسرتليني، لكن هذه 
الصفقة مل تفد النادي بأي يشء، وهو يقبع يف املركز األخري يف الدوري. 

5.000

توج المكسيكي خافير هيرناندنز تشاريتو 
بلقب أفضل العب فــي الدوري األلماني 
«البندســليغا» لشــهري نوفمبر وديسمبر 
بعــد تســجيله 7 أهداف منهــا ثالثية في 
شباك منشغالدباخ. دبي – البيان الرياضي

تبــرع بوتالند حارس ســتوك بـــ 5 آالف 
جنيه اســترليني لســيدات إنجلتــرا لكرة 
القدم للصم لمســاعدة الفريق المشــارك 
في المونديال.  دبي- البيان

40

30

اســتبعد نجــم التنــس األســترالي ليتون 
هيويت أمــس التفكير في االعتزال معلناً 
أنــه يتطلع إلى قيادة بــالده إلى التتويج 
بلقب بطولة كأس هوبمان. بيرث - د ب أ

توقــع نجم الغولف داريــن كالرك عودة 
األميركــي تايغر وود إلــى حصد األلقاب 
رغم بلوغه 40 سنة. دبي ـ البيان الرياضي

تجــاوز ووريرز مضيفه روكتس 114-110 
وختم 2015 بالفوز الثالثين ضمن الدوري 
واشنطن - أ ف ب األميركي.  

فضــل البرازيلــي ايفرتون ريبيــرو العب 
األهلــي، االحتفال برأس الســنة الجديدة 
في منزله مــع زوجته، لتجنــب اإلرهاق، 
خاصــة وأن األهلــي تنتظره مبــاراة قوية 
وصعبــة بعد غٍد، أمام الوصــل في مباراة 
مؤجلة من الجولــة الرابعة لدوري الخليج 

العربي. كما أن ريبيرو، شــارك مع األهلي 
فــي مباراته يــوم األربعــاء الماضي، أمام 
مضيفه فريق اإلمــارات في مباراة مؤجلة 
من الجولــة الثانية من الــدوري، واكتفى 
الالعــب البرازيلي، بالتغريد على حســابه 
الشخصي على تويتر، مهنئاً بالعام الجديد، 
ونشر صورة له مع زوجته، وهما يحتفالن 

معاً ببدء عام 2016. 

امتــدح الهولندي لويس فــان غال، مدرب 
مانشســتر يونايتد جماهير الفريق، واصفاً 
إياهــا بالصابــرة والرائعــة، التي تســاند 
الالعبين في أســوأ الظروف، وأضاف: «لم 

نحقــق أي فوز في ثماني مباريات متتالية 
بجميع المســابقات،لكن رد فعل الجمهور 
كان رائعــاً، رغم هذه الفترة الصعبة، التي 
نمــر بهــا إال أنهــم يصبرون علــى نجوم 
الفريق، ويشــيدون بــأداء الالعبين، وهذا 

أمر رائع للغاية ».

■ أعلن أنطوني غيلي رئيس رابطة مشجعي برشلونة، رفع دعوة قضائية ضد االتحاد االوروبي لكرة القدم «يويفا» بحجة 
حرمانهم من التعبير عن الرأي عقب تسليط «يويفا» عقوبة على النادي الكاتالوني بسبب أعالم رفعتها الجماهير أيدت 

فيها استقالل كاتالونيا.  |  دبي - البيان الرياضي

■ أجواء عائلية ومتعة للجمهور المتابع للفعاليات المصاحبة لبطولة مبادلة للتنس بمدينة زايد الرياضية في أبوظبي  
|   تصوير - مجدي اسكندر
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