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الــدوري  أعلــن باريــس ســان جرمــان حامــل لقــب 
الفرنســي لكرة القــدم في المواســم األربعــة الماضية 
أمــس تعاقــده مع جنــاح نادي نيــس حاتم بــن عرفة 
حتــى عــام 2018 علــى موقعــه الرســمي. وحمــل بن 

دوليــة)  مبــاراة  و15  عامــاً   29) ألوان عرفــة 
ومرســيليا   (2004-2008) ليــون 

2011-) ونيوكاســل   (2008-2011)
اإلنجليزييــن  ســيتي  وهــال   (2015
حيــث   2015 منــذ  ونيــس   (2015)

سجل 17 هدفاً و6 تمريرات حاسمة الموسم 
الماضي. وقال القطري ناصر الخليفي رئيس سان جرمان: 
«أنا ســعيد للترحيب بالعب موهوب مثل بن عرفة. كان 

لسنوات عدة أحد أبرز الالعبين في الدوري الفرنسي».

أعلن مانشستر ســيتي اإلنجليزي أمس تعاقده مع 
المهاجم اإلســباني الدولي نوليتو من ســلتا فيغو 
لمدة أربع ســنوات بعدما دفــع البند الجزائي في 

عقده والبالغ 13.8 مليون جنيه استرليني.
وأصبــح نوليتــو (29 عامــاً) ثالث العب 
يضمــه فريــق المــدرب اإلســباني 

غوسيب غوارديوال الصيف الحالي.
وأمضــى نوليتــو ثالث ســنوات مع 
ســلتا فيغــو حيث ســجل 39 هدفاً 
فــي 103 مباريــات. وكان غوارديوال قد 
جذب العب الوسط األلماني ايلكاي غوندوغان من 
بوروسيا دورتموند مقابل 20 مليون جنيه استرليني 

باإلضافة إلى العب الوسط األسترالي ارون موي.
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علم «البيان الرياضي» من مصدر مطلع أن مفاوضات 
ناديي بني يــاس والعين اقتربت من نهايتها، بشــأن 
انتقال العب منتخبنــا الوطني عامر عبدالرحمن إلى 
صفوف «الزعيم» وســيتم اإلعالن رســمياً عن مصير 
الصفقــة في غضــون يومين، وإن كانت المؤشــرات 
تؤكــد نجــاح المفاوضــات بشــكل نهائــي. وأكدت 
المصادر أن الرؤية لم تتضح بعد إذا كان «السماوي» 
ســيحصل على مبلــغ مالي كبير أو ســتتم المقايضة 
بانتقــال العبين مــن العين إلى صفوفــه، ويأتي في 
دائرة الضوء العب الوســط المخضرم إبراهيم دياكيه، 
والمهاجم المتميز ســعيد الكثيري. في ســياق متصل 
ُكللت جهود نادي بني ياس بالنجاح بشأن التعاقد مع 
مدير فني جديد ،ويصل المدرب الجديد إلى أبوظبي 
اليوم لتوقيع العقد، ويتم إعالن التفاصيل رسميا في 

القريب العاجل.
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الســعودي لكرة  الفيصلــي  نــادي  تعاقد 
القــدم أول من أمس مع الالعب ســلطان 

البيشي لمدة عامين.
وأعرب البيشــي، الذي سبق له الدفاع 
عــن ألــوان فريقــي الهــالل والرائــد 
بتمثيــل  ســعادته  عــن  الســعوديين، 
الفيصلــي، معربا عن أمله في أن يقدم 
المســتوى المأمول الذي يرضي أنصار 
الفريــق، ويحقق تطلعات إدارة النادي 
الرياض- د ب أ والجهاز الفني. 

أصدر سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي 
نائب حاكم الشارقة قراراً إدارياً بشأن إعادة 
تشــكيل مجلس إدارة نادي الشارقة، ونص 
القــرار على أن يُعاد تشــكيل مجلس إدارة 
النادي برئاســة الشــيخ احمد بــن عبد الله 
آل ثانــي وعضوية كل من عبد العزيز عبيد 
الحصان، وعيســى هالل الخزامي، وسليمان 
عبد الله عبد الرحمن الهاجري، وعبد الناصر 
جاســم المدفــع، ومحمــد عبيــد الحصان، 
ومحمــد حمدان بــن جرش، وعلي حســن 
حاجي األميري، وعدنان محمد مطر الخيال.

كما أصدر ســموه قراراً بإعادة تشــكيل 
مجلــس إدارة نادي الشــارقة لكــرة القدم 
برئاسة الشــيخ أحمد بن عبد الله آل ثاني، 
وعضوية كل من عبــد الله محمد العجلة – 

عبــد العزيز محمد علــي- عبد الله ابراهيم 
دعيفس - خالد إسماعيل صفر – عيسى مير 
عبد الرحمــن – إبراهيم مير عبد الرحمن- 
ناصــر ســعيد بن عفصــان – محمــد هالل 

الخزامي. 

ونــص القــرار علــى أن تكــون مدة 
العضوية في المجلس 3 سنوات يجوز 
تمديدها لمدة أو مدد مماثلة، ويستمر 

المجلس فــي تصريــف أعماله لحين 
انتهاء مدته إلى أن يتم تعيين مجلس 
جديد، ويجوز إعادة تعيين من انتهت 
عضويتهــم، ويعمــل بهذا القــرار من 
تاريــخ صدوره وعلى الجهات المعنية 
تنفيــذه كل في ما يخصه وينشــر في 

الجريدة الرسمية.

ووصف عضو المجلس الحالي والســابق 

والناطق الرسمي باسم المجلس السابق 
لكــرة القدم المجلس الحالــي باالختيار 
الموفــق من قبــل القيــادة العليا، وهو 
ضم في تشــكيلته العديد من األســماء 
والخبرات المشــهود لها بالكفاءة، فضال 
عــن إضافة كوادر جديــدة في مجاالت 
اإلداري  والجانــب  والقانون  االســتثمار 
سيكون لها بصمات كبيرة على المسيرة 
في الســنوات المقبلة، خاصــة عبد الله 
محمد العجلة، الذي وصفه بالباحث عن 
المركــز األول، وهــو له تراكــم خبرات 
كبيــرة في العمــل الرياضــي والثقافي، 
الشــارقة  تلفزيــون  وعندمــا كان فــي 
وبالمســرح أحــدث نقلــة واضحــة في 

العمل اإلداري. 

وأعرب صفر عن شكره وتقديره لجميع 
أعضاء المجلس الحالي والسابق، مؤكدا 
أن الجميع ســيعمل ألجــل إعادة فريق 
الشــارقة لســابق عهــده ينافــس على 
المراكــز المتقدمــة فــي دوري الخليج 
العربــي، وليــس البقــاء أو االبتعاد عن 
شــبح الهبــوط، والعمــل علــى تحقيق 
تطلعات وطموحات قاعدته الجماهيرية 

في الموسم المقبل

■ مجلس الشارقة يحتفل بجائزة التميز العام ضمن برنامج التميز ألندية الشارقة  |  البيان 

تختتم مســاء اليــوم بالعاصمة الروســية 
موســكو أعمال اجتماعات االتحاد الدولي 
للرماية ومكتبه التنفيذي ولجانه المختلفة 
والتــي يمثلنــا فيها اللــواء د. أحمد ناصر 
الريسي عضو مجلس إدارة االتحاد الدولي 
للرماية رئيــس اتحاد اإلمــارات للرماية، 
وكانــت االجتماعــات قــد انطلقت أمس 
اليغاريو فاســكنز رئيس االتحاد  برئاســة 
الدولي وذلك بفندق كراون بالزا موسكو.

بالعديــد  األعمــال  جــدول  ويحفــل 
مــن الموضوعــات الهامــة لعــل أبرزها 
التحضيــرات الخاصــة ببطــوالت الرماية 
التي ســتقام ضمن نشــاط دورة األلعاب 
األولمبية خالل الفترة من السادس وحتى 
الرابع عشــر من شــهر أغســطس المقبل 
بريو دي جانيرو بالبرازيل ودورة األلعاب 
األولمبيــة المقبلــة 2020 بمدينة طوكيو 
اليابانية خالل الفترة من الرابع والعشرين 

من شهر يوليو وحتى التاسع من أغسطس 
2020 ودورة األلعــاب األولمبيــة الثالثة 
للشــباب في بيونيس آيــرس باألرجنتين 
أكتوبــر 2018 وبطولــة العالــم لألطباق 
بموســكو مــن 30 أغســطس وحتــى 11 

ســبتمبر 2017 وبطولــة العالــم للرماية 
الشاملة بشــانغون بكوريا الجنوبية خالل 
الفتــرة من الحــادي والثالثين من شــهر 
أغســطس وحتى الرابع عشــر من شــهر 

سبتمبر 2018.

تشــهد دورة الروضــان الرمضانيــة لكرة 
الصــاالت الرمضانية الكويتية مواجهة من 
العيار الثقيل أطلقــت عليها اللجنة العليا 
المنظمــة للبطولة مبــاراة الحلم 3 والتي 
تجمع كارليس بويول أســطورة برشــلونة 
اإلســباني في مواجهة سيســك فابريغاس 
العب تشيلســي اإلنجليــزي، والذي ودع 
مؤخــرا نهائيــات كأس أوروبا مع منتخب 

بالده اإلسباني.
وبذلت اللجنــة المنظمة مجهوداً كبيراً 
فــي األيام الماضية من اجل تواجد بويول 
الــذي يــزور الــدورة للمــرة األولى مع 
زميله األســبق فــي برشــلونة فابريغاس، 
ليتواجهــا في مباراة العمر، التي ســتكون 

مســك الختام لسلســلة مباريــات الحلم 
المنظمة  اللجنــة  لتوفــي  االســتعراضية، 
بوعدها الذي قطعته قبل انطالقة النسخة 
الســابعة والثالثيــن عندمــا أعلنــت عن 
استضافة نخبة من أســاطير ونجوم الكرة 
العالمية، وتحمل مباراة العمر بين بويول 
وفابريغاس نكهة التيكي تاكا التي يشــتهر 
بها برشــلونة اإلســباني خاصة أن الثنائي 
من خريجي مدرسة الالمسيا الشهيرة التي 
قدمــت للعالم ابرز نجوم اللعبة، في آخر 
عشــرين عاماً، كما سيشــارك في المباراة 

االســتعراضية مجموعــة مــن المواهــب 
المحلية.

قطع فريق الخليج للكابالت المرشح األول 
لنيــل اللقب، بطاقــة العبــور إلى نصف 
النهائــي، بعد تغلبه علــى فريق مجموعة 
القريــان بأربعة أهداف مقابل هدف، كما 
تأهل لنفس المرحلة فريق امريكانا بفوزه 
علــى بنك بوبيان بأربعــة أهداف لهدف، 
ضمن منافسات اليوم الخامس والعشرين 

لدورة الروضان.
وأكد سعد كميل الحكم الدولي السابق 
والمشــرف علــى حــكام دورة الروضان 
أن اللجنــة المنظمة للدورة تســعى دائماً 
لتطوير مســتويات المنافســة في الدورة 
من خالل تطبيق القوانين الدولية الخاصة 
بلعبة كرة الصاالت باســتثناء بعض البنود 
التي ال تطبق بشكل كامل وإنما جزئي مثل 
إضافة وقت بدل ضائع بشكل تقديري من 
الحكــم األول منعــاً إلضاعــة الوقت من 
قبل الالعبين، وأشــاد كميل بأداء الحكام، 
الفتاً إلى أن مــع وصول الدورة ألدوارها 
النهائية يسير الحكام بخطى ثابتة ونجحوا 
فــي قيادة كافة المباريــات إلى بر األمان 
من دون أخطاء مؤثرة على سير المباريات 
أو نتائجها السيما ان حكام الدورة دوليين 
ومــن المختصيــن بكرة الصــاالت، وبين 
أنهــم كممثليــن لالتحــاد متعاونــون مع 
دورة الروضان من أجل خروجها في أبهى 
صورة، متمنيا المزيد من النجاح والتطور 
للدورة، وأثنى كميل على المستوى الفني 
الفتــا إلى أن اإلثــارة والنديــة زادتا مع 
دخــول األدوار النهائية متوقعا المزيد من 
اإلثارة حتى النهائي، مبيناً أن وجود أفضل 
محترفي اللعبة مع نجوم األندية المحلية 
والمنتخــب أثرى الــدورة فنياً وصب في 

مصلحة الالعبين الصاعدين.

■ الريسي يتوسط الكويتي العتيبي والقطري الكواري  |  البيان

■ خالل مباريات بطولة الروضان الرمضانية بالكويت | البيان

فــاز الســباحان مايكل فيلبــس ورايان 
لوكتي في ســباقين منفصليــن في الدور 
قبل النهائي لسباق 200 متر متنوع فردي 
في التجارب األولمبيــة األميركية ليضربا 
موعــداً في نهائــي مثير، وأنهــى فيلبس 
الســباق في زمن دقيقــة واحدة و57.61 
ثانية، وهو ثالث أســرع زمن للسباق في 
الموســم، لكــن لوكتي حقق ثاني أســرع 
زمــن للموســم (دقيقة واحــدة و56.71 

ثانية).

وسيشارك السباحان في سباق مئة متر 
فراشــة، لكــن لوكتي وصفه بأنه «ســباق 

المرح».
وقال فيلبــس: «في اللقــاءات الكبيرة 
يكون لدينا ســباقات رائعة وغداً ستكون 
المواجهة بيننا. ســتكون رائعة. سنتواجه 
غداً وربما نضغط قليًال أكثر مما فعلنا في 

الماضي».
وأضاف: «حتى وإن كان يشــعر باأللم 
فلن يجعل األمر عذراً. المنافسة بيننا قوية 
وكل منا يضغط على اآلخر وأتوقع حدوث 

ذلك غداً».

■ السباح األميركي مايكل فيلبس يدخل في منافسة صعبة مع رايان لوكتي  |  أ ب

تجدد الحديث عن المســاواة بين الرجال 
والنســاء في ويمبلدون، ولكن هذه المرة 
ليس بشأن مسألة الجوائز المادية التي تم 
حلهــا منذ أعوام، بل بخصوص التمييز عند 
وضع مواعيد المباريات وتوزيع المشاركين 

على أفضل المالعب.
وجــاءت االنتقــادات هــذه المرة من 
جانــب األميركيــة المخضرمــة فينــوس 
ويليامــز التي رفعت صوتهــا للدفاع عن 
حقــوق العبات التنــس، وطالبت منظمي 
البطولــة بمعاملتهن بنفــس «الود» الذي 

يعاملون به الالعبين الرجال.
جــاء ذلك بعدما تم وضــع فينوس في 
الملعــب 18 فــي مجمــع (اول إنجالند)، 
الذي يعد من أصغر المالعب والبعيد عن 

قلب المجمع.
بلقــب  الفائــزة  فينــوس  وتغلبــت 
ويمبلــدون خمــس مرات، من بين ســبع 

بطــوالت تحملها في الجراند ســالم، على 
اليونانية ماريا ســاكاري بنتيجة 5-7 و4-6 

و6-3.
السابقة، مارتينا  التنس  ووصفت العبة 
نافراتيلوفا الفائزة بلقب بطولة ويمبلدون 

تسع مرات من بين 18 بطولة غراند سالم 
توجــت بها، على حســابها بموقع (تويتر) 

جدول مباريات الخميس بـ«المقزز».
المواعيــد  «ليســت  فينــوس  وقالــت 

المناسبة للسيدات».

■ فينوس ويليامز لعبت على ملعب فرعي بسبب انشغال الرئيسي بمباريات الرجال

توصــل الويلزي راين غيغز لصيغة توافق 
مــع ناديــه مانشســتر يونايتــد تقضــي 
بمغادرته أســوار النادي االنجليزي رغم 
تبقي عام في عقده مع الشياطين الحمر.

ويأتــي رحيله بعد مســيرة مظفرة قضى 
خاللها 29 عاما كالعب ومســاعد مدرب،  
لكن المدرب الجديــد البرتغالي جوزيه 
مورينيو فضل اإلطاحة به وإســناد مهمة 
المــدرب المســاعد إلــى مواطنه روي 
فاريــا، أحد أبــرز معاونيه علــى امتداد 

مسيرته التدريبية.
 وســيعلن النادي النبأ رســمياً في األيام 

القليلة المقبلة.

 وأمضى غيغز (42 عاما) كامل مســيرته 
كالعب مع يونايتــد، حيث داعب الكرة 
منــذ ســن الرابعــة عشــرة، ودافع عن 
ألوانه في 963 مباراة، وتوج برفقة أبناء 
الشــمال بثالثة عشــر لقبا فــي الدوري 
اإلنجليزي الممتاز، ولقبين في مســابقة 

دوري أبطال أوروبا.
المســاعد  المــدرب  مهمــة  وتولــى   
لالســكتلندي ديفيــد مويــز في موســم 
2014-2013، كما أشــرف علــى يونايتد 
فــي أربع مواجهات غداة إقالة مويز من 

منصبه قبيل انتهاء الموسم الكروي.
 واعتــزل غيغز في ســن األربعين تاركا 

وراءه إرثــا عظيمــا، لكنــه بقــي وفيــاً 
ليونايتــد حيــث عين مســاعداً للمدرب 
الهولنــدي لويس فان غــال، والذي أقيل 
بــدوره من منصبــه مع نهاية الموســم 
لندن - أ ف ب المنصرم. 

نيابة عن مجلســي الشــارقة الجديدين، رفع الشيخ أحمد بن عبدالله 
آل ثاني أسمى آيات الشكر لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن 
محمد القاســمي عضو المجلس األعلى لالتحاد حاكم الشارقة، ولسمو 
الشــيخ عبدالله بن سالم القاســمي نائب حاكم الشارقة، على ثقتهما 

الغالية، متوجهاً بالشكر ألعضاء المجلس السابق.
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كرم الشــيخ ماجد بن ســلطان القاســمي 
مدير دائرة شؤون الضواحي والقرى أبطال 
بطولة مجلــس ضاحية مغيدر لكرة القدم 
اإللكترونيــة «بالي ستيشــن» الرمضانية، 
وحسم محمد عارف آل علي اللقب بفوزه 
على شقيقه سيف في المباراة النهائية حل 

بالمركز الثالث محمد أحمد. 
 شــهدت البطولــة مشــاركة 100 العــب 
وحققــت نجاحــاً كبيــراً، حضــر مراســم 
التكريــم كل من وليد بــن ديماس رئيس 
مجلــس ضاحية مغيــدر وفيصل الحمادي 

عضو مجلس ضاحية مغيدر 
وأكد الشــيخ ماجد بن ســلطان القاسمي 

أن البطولــة ســاهمت فــي نشــر الوعي 
الرياضــي والثقافي وحققــت أهدافها من 
خالل رعاية المواهــب من أبناء الضاحية 
وشهدت تكامل أدوار المجلس والقائمين 
عليه لتعزيــز التواصل الرياضي عند فئات 

المجتمع السيما الشباب 
وأعــرب عــن تقديــره لمجلــس ضاحية 
مغيدر على التنظيم الرائع وأشاد باإلقبال 
الشارقة - البيان الرياضي الكبير. 

اختتمت بأكاديميــة اتحاد الكرة في دبي 
الــدورة المتخصصة فــي تنظيم  بنجــاح 

وإدارة المعسكرات الرياضية.
فــي  العامليــن  الــدورة  واســتهدفت   
االتحــادات الرياضية واألنديــة «مدربين، 
إدارييــن، معالجين، إعالمييــن» من أجل 
التعريــف بأنواع المعســكرات وأهدافها، 
والكيفية المثلى لتنظيمها، بجانب عوامل 
النجــاح والتميــز الخاصــة بهــا، وطــرق 
اإلعداد وتنفيذها من خالل ابتكار أساليب 
جديدة متطورة وحديثة تحقيقاً لألهداف 

الموضوعة لها.
وتحدث فــي الدورة المحاضر اآلســيوي 

األردني وليد فطافطة، الذي يمتلك خبرة 
كبيــرة وعمل مديراً فنياً لعدد من األندية 
األردنيــة، بجانب عمله في إدارة وتنظيم 
الرياضية للعديد  المعسكرات واألنشــطة 
من المنتخبات واألكاديميات، وهو حاصل 
على شهادات التدريب اآلسيوية، وشهادة 
التدريــب الدوليــة «فيوتــرو 2». دبي - 

البيان الرياضي

أعــاد مجلــس إدارة اتحاد الكرة تشــكيل 
لجنــة االنضبــاط فــي االتحــاد برئاســة 
القانوني ســالم حمــد بهيان  المستشــار 
العامري وخالد حسن محمد مباشري نائباً 
للرئيس، وعضوية حســن محمد الشيباني 
الحــاي وخادم  وســعيد الحوطــي وعمر 
المهيري، وجاء إعادة تشــكيل اللجنة من 
قبــل المجلس بحســب الئحــة االنضباط 

المعتمدة في الجمعية العمومية 

أعلــن مجلس إدارة االتحاد تشــكيل لجنة 
االستئناف، برئاسة المستشار عبد الرحمن 
علــي عبد الرحمن لوتــاه وتضم عبد الله 
حمد عمران نائبا للرئيس، وكالً من سعيد 
مبارك الزحمي، وعلــي خلفان الظاهري، 
وعبد اللــه حمد عمــران، والدكتور علي 

إسماعيل الجرمن أعضاء.
وتــم تشــكيل لجنــة فــض المنازعات 
برئاســة عيســى صالح الحوســني، وتضم 
علي سلطان علي الحداد نائبا للرئيس، كًال 
من، محســن مصبح، إسماعيل راشد، عبد 
الرحمن محمد، فهد عبد الله جمعة، خليل 

غانم، حسين يسلم أحمد عبود أعضاء.
ويأتــي اإلعــالن عن التشــكيل الجديد 
لهــذه اللجــان التزاماً من قبــل المجلس 
بالمــدة التي تــم تحديدها ســلفا، ونظرا 
ألهميــة هــذه اللجــان، ولكونهــا كانت 
تنظر طيلــة الفترة الماضية بمجموعة من 

■ لجان اتحاد الكرة تنظر قضايا المالعب  |  البيان القضايا التي استوجبت التمديد.

يفاضــل نــادي اإلمــارات بيــن البرتغال 
وإسبانيا إلقامة معسكر اإلعداد الخارجي، 
تأهبا للموســم الجديد، وتم صرف النظر 
نهائيا عن ألمانيا التي كانت الخيار األقرب 
في وقت ســابق، وقــررت لجنة تســيير 
اإلعمال بالنادي دراســة خيــاري البرتغال 
وإســبانيا وتحديد وجهة المعسكر بشكل 
نهائــي خالل األيام القليلــة المقبلة، على 
أن يبــدأ الصقور أول تجمع يوم 16 يوليو 
الجــاري، لتتواصل بعدها التدريبات يوميا 
إلــى حيــن موعد الســفر أول أغســطس 

المقبل.
وتسابق إدارة الصقور حاليا الزمن إلبرام 
صفقــات جديدة بعــد أن افتتح تعاقداته 
بالمدافع األســترالي زاك اندرسون لمدة 
موســمين في صفقة أحدثت ردود أفعال 
إيجابية، وأكدت مصادر «البيان الرياضي» 
وجود تحــركات مكثفة للتعاقد مع العب 
أجنبي قبل عيد الفطــر المبارك، واقترب 
النادي مــن التعاقد مع العبيــن أفريقين 
احدهما يلعــب في الهجــوم والثاني في 

مركــز صانع األلعاب، لكن المهاجم أصبح 
قريبا من الكشوفات.

ونفى المصدر التعاقــد مع الكونغولي 
ليمــا مابيــدي العــب الرجــاء المغربــي 
حســب ما أشارت بعض وســائل اإلعالم، 
وقالت المصــادر إن هذا الالعب لم يكن 
مــن الخيــارات المطروحــة نهائيــا ولم 
تتــم المفاوضات معه وقال: كل األســماء 
المتداولة عبر الوســائل اإلعالمية ومواقع 

التواصل االجتماعي ليست صحيحة.

 مــن ناحية أخرى صرفــت إدارة الصقور 
النظر نهائيا عن التعاقد مع ســالم ســعيد 
العب الظفرة، وتواصل البحث عن عناصر 
متميــزة لكســب توقيعها، وذكــر مصدر 
بالنــادي أنهم يواجهون صعوبة في اختيار 
الالعبين لقلة الخيــارات المطروحة، وأن 
النــادي يرغب في كســب العبين لديهم 
القدرة على قيادة الفريق ألفضل النتائج، 
مشــيرا إلى أن اللجنة لديها بعض األسماء 

مــن وكالء الالعبيــن لكن لم يتم حســم 
أية صفقة بشــكل نهائــي، مؤكدا الحرص 
على كســب 4 أو 5 العبيــن مميزين من 
دوري المحترفيــن وحاليــا التركيــز على 
ثالثي األهلــي وليد حســين ووليد عمبر 
والنوبــي الذي أكدت إدارتــه أنها تترقب 
قــرار المــدرب كوزميــن وموافقته على 
رحيل بعض الالعبيــن ومن بينهم الثالثي 

المطلوب في قلعة الصقور.

على الجانب اآلخــر اعتذر خليفة باروت، 
عضو لجنة تســيير النادي، مشرف الفريق 
األول، عــن مواصلــه عملــه مــع لجنــة 
التســيير فــي المرحلة المقبلــة لظروف 
خاصة، وأكدت مصــادر «البيان الرياضي» 
أن باروت ســيتوقف عــن عمله بعد عيد 
الفطــر المبــارك، وأنه لم يكــن راغبا في 
العمــل ضمن منظومة اللجنة الحالية التي 
تضم 5 أعضاء برئاســة محمود الشمسي، 
لكنه تقديرا لظروف النادي والفراغ الذي 
خلفته اســتقالة المجلس السابق، وبسبب 
العالقة الشــخصية التي تربطه بالشامسي 
وزمالئــه فــي اللجنة، وافق علــى العمل 
والمساعدة بشكل مؤقت خاصة أن الفترة 
الحالية تعتبر فترة تعاقدات تتطلب وجود 
أصحاب الخبرة مــن أمثال خليفة باروت 
الذي ســبق له الدفاع عن شــعار الصقور 

العبا.
 وكان بــاروت يتولــى منصــب مديــر 
الفريق األول الموســم الماضي ومع نهاية 
الموسم تقدم باستقالته من منصبه ليعود 
مــن جديد عبر لجنة التســيير، وحســب 
مصادر «البيان الرياضي» فإن باروت أبلغ 
الشــيخ أحمد بن صقر القاســمي الرئيس 
األعلى للنــادي بقرار ابتعــاده، مقدما له 
اعتذاره عن عــدم مقدرته على المواصلة 
مع مشاركته الحالية في ملف التعاقدات.

 –

يبــدأ تجمع فريق الكرة بنــادي الجزيرة 
بعد عطلة عيد الفطر ويشمل برنامج اإلعداد 
3 مراحل األولى داخل الدولة وتشمل إجراء 
الفحوصات والقياسات البدنية تحت إشراف 
الجهــاز الفني، وتقرر ترك 4 أماكن شــاغرة 
في قائمة المعســكر الخارجي للجزيرة من 
اجــل الالعبين األجانب، وتقام الفترة الثانية 
مــن اإلعداد فــي هولندا ويضم المعســكر 
25 العباً، بخالف الدوليين الذين ســيغيبون 
عــن الفريق لفتــرة، ثم ينتقــل الفريق إلى 
المرحلــة الثالثة فــي ألمانيا. وأشــار أحمد 
ســعيد المرزوقي مشــرف الفريــق إلى أن 
قائمة المعســكر لم تتحدد بالكامل، لسببين 
هما عدم حســم قائمة األجانــب، باإلضافة 
إلى الالعبين الشباب الذين يلعب معظمهم 
في منتخب الشباب. وأضاف: تركنا 4 مقاعد 
شاغرة في قائمة الفريق للمعسكر الخارجي 
لالعبيــن األجانب لحين االســتقرار عليهم، 
وســنرفع القائمــة قريباً إلى الجهــاز الفني 
بقيــادة الهولندي تيــن كات، الذي يتواصل 
بشــكل مســتمر معنا ومع لجنة االحتراف، 

ويوجــد توافــق بيــن كل األطراف، ســواء 
اللجنــة أو الجهاز الفني، علــى تصعيد عدد 
مــن الالعبين المميزين في قطاع الناشــئين 
بالنــادي لالنضمــام إلــى معســكر الفريق 
الخارجــي، وال ســيما بعد أن برزوا بشــكل 
واضح في الموسم الماضي. وأشاد المرزوقي 
بالــدور الذي لعبته أكاديمية الجزيرة، حيث 
كانت السند الرئيسي للفريق األول الموسم 
الماضــي عندما تعرض لظــروف صعبة. من 
ناحيــة اخرى مازالت االحتفاالت بفوز نادي 
الجزيــرة بلقب كأس صاحب الســمو رئيس 
الدولــة مســتمرة، واحتفت عائلــة خوري 
ممثلة في كل من فيصل خوري رئيس القسم 
الرياضــي بدائــرة القضاء، وجاســم خوري 
عضو شــركة الجزيــرة لالســتثمار، بالكأس 
الغاليــة، بحضــور أحمد ســعيد المرزوقي 
مشرف الجزيرة، وعادل مطر العب الوحدة 
السابق وعدد من مشجعي الجزيرة.  وتوجه 
المرزوقي بالشــكر إلى عائلة خوري، مشيدا 
بالمبادرة الرائعة التي تهدف لتوسيع قاعدة 
الجماهيــر الجزراويــة وتســهم في كســب 
جماهيــر جديــدة، ليكون ذلــك حافزا قويا 

لالعبين للحفاظ على اإلنجاز الرائع.

■ الكأس الغالية تتنقل بين محبي الجزيرة  |  البيان 

■ «الصقور» يسعى لالستقرار على المعسكر الخارجي خالل األيام المقبلة  |  البيان 

تترقــب لجنــة تســيير نادي 
اإلمــارات رد النــادي األهلي 
علــى الطلب الــذي قدمه له 
باســتعارة  أســبوعين  قبــل 
الثالثــي وليد حســين ووليد 
عمبر والنوبي، لمدة موســم، 
على  كثيــرا  الصقور  ويعــول 
التــي تربطه  القوية  العالقــة 
بالفرســان إلكمــال الصفقــة 
اإلدارة  وقامــت  بنجــاح، 
باســتعجال الرد مــن األهلي 
لمعرفة مصير الصفقة، خاصة 
أن النادي لم يتعاقد مع العب 
مواطن حتى اآلن وفقد عددا 

كبيرا من العبيه.
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أفضل العب إيطالــي على مقاعد البدالء، 
والشــخصية  االســتراتيجية  العبقريــة 
العنفوانية للمدرب أنطونيو كونتي أبهرتا 
العبيه علــى أمل تخطــي ألمانيا في ربع 
نهائي كأس أوروبا لكرة القدم في بوردو، 
يقول العب الوســط دانييلي دي روســي: 
«لدينــا افضلية على باقــي المنتخبات: ال 
يملكــون انطونيو كونتي»، ويضيف العب 
رومــا: «الميســتر» لــه وزن علــى أرض 
الملعب كالعــب في الفريق يواجه خصما 
أو هجمة مرتدة. ما هو سر نجاح المدرب 
البالغ 46 عاما والذي ســيترك منصبه بعد 
النهائيات مباشرة لاللتحاق بنادي تشلسي 
االنجليزي؟ كيف أعــاد تقويم فريق غاب 
عنــه النجوم الكبــار مثل اندريــا بيرلو؟، 
يجيب كونتي العب الوســط السابق الذي 
وصــل مــع منتخــب إيطاليا إلــى نهائي 
مونديال 1994 ونهائي كأس أوروبا 2000: 
«ال حاجــة إلخفاء أن هــذا الوقت صعب 

جــدا لكرة القــدم اإليطاليــة على صعيد 
المواهــب. يجب أن نكون فريقا حقيقيا»، 
لــم تكتف إيطاليا بصدارة مجموعتها أمام 
بلجيكا والسويد، بل أقصت إسبانيا حاملة 
اللقــب بهدفيــن نظيفيــن وعن جــدارة.

أسلوب دقيق
يصــر كونتي، علــى روتينية الوضعيات 
التدريبية التي تمكــن العبيه من مواجهة 
مختلــف مراحل اللعبة: «نعــد للمباريات 
دومــا بأســلوب دقيــق. أقــدم لالعبيــن 
المتاحــة، فكلمــا كانت  المعلومــات  كل 

المشــكالت أقــل يكونون اكثــر هدوءا»، 
يشــرح الظهير األيســر ماتيا دي تشيليو: 
«المــدرب له القدرة علــى جعلك تحفظ 
األشــياء، ومراحل لعب تسمح لك بالعثور 
علــى زميل في ارض الملعب عندما تكون 
في موقف صعب وموقع محدد»، يشــرح 
قلب الدفاع المخضرم جورجيو كييليني ان 
هدفه في مرمى اسبانيا من كرة مرتدة هو 
نتيجة خطة عمل من التمارين، وبالنســبة 
لالعب الوسط اليساندرو فلورنتسي «جلب 
كونتي في غضون عامين كل خلفيته الفنية 
والتكتيكية وشخصيته القوية التي عرفناها 
فــي المالعب. لقد قام بعمــل كبير مع ال 
ناتســيونالي»، أمام أبطال العالم، سيكون 

نهجه التكتيكي على المحك».انفجار
إلــى جانــب مواهبة التكتيكيــة، يثير 
كونتــي فضــول الكاميــرات المثبتة في 
الملعــب، نظــرا النفجــاره فــي حاالت 
الفرح كما الغضب. والى جانب ايســلندا، 
هو البــركان الثانــي في هــذه البطولة، 
يشــدد العب الوســط لورنتسو انسينيي: 
«الميســتر ينقل إلينا عزمــه، والذي كان 
يتمتع به كالعب أيضا»، يضيف المهاجم 
ســيموني زازا: «بعيــدا عــن التماريــن، 
منحنا التعطش وعدم االستســالم. يعتقد 
أنهــا الطريقة الوحيــدة للتقدم في هذه 

البطولة»،. ■ كونتي يحتفل بعد الفوز على إسبانيا   |  رويترز

قــال كونتــي بعــد تعينه 
مدربا لــالزوري «أنا متأثر 
لفكرة تمثيلي إليطاليا التي 
المنتخبات  اكثر  من  تعتبر 
أهميــة فــي العالــم إلى 
بوجود  البرازيــل  جانــب 
على صدرها  نجمات  أربع 

(أربع كؤوس عالم)».

أمل الماكينــات األلمانية في حل العقدة 
اإليطالية بعد ثماني محاوالت فاشــلة في 
البطــوالت الكبرى، عندمــا يلتقي عمالقا 
القارة العجوز الســبت فــي بوردو ضمن 
ربع نهائي كأس أوروبا 2016 لكرة القدم 
المقامة في فرنســا حتى 10 يوليو، وعلى 
مدار ثماني مواجهات سابقة بين الفريقين 
في البطوالت الكبيرة، لم يحقق المنتخب 
األلمانــي أي فــوز على نظيــره اإليطالي 
من قبل وهو ما يســعى إلــى تغييره في 
مباراتهما اليوم بدور الثمانية لبطولة كأس 
األمــم األوروبية (يــورو 2016) المقامة 
حاليا بفرنســا، وخالل المواجهات الثماني 
الســابقة، التقى الفريقان أربع مرات في 
دور المجموعات انتهت جميعها بالتعادل 
فيما فاز المنتخب اإليطالي (اآلزوري) في 
المواجهــات األربع مع المنتخب األلماني 
فــي  الفاصلــة  بــاألدوار  (المانشــافت) 
بطوالت كأس العالــم وكأس أمم أوروبا، 
وكان مــن هذه المباريات ما عرف بلقب 
مباراة القــرن بين الفريقيــن في المربع 
الذهبي لكأس العالم 1970 والمباراة بين 
الفريقين في المربع الذهبي ليورو 2012.

سجل سلبي
وال تتمتــع ألمانيــا، بطلــة العالم اربع 
مــرات آخرهــا فــي 2014 وأوروبا ثالث 
مــرات آخرها في 1996، بســجل إيجابي 
أمــام إيطاليا، بطلــة العالــم اربع مرات 
أيضا آخرهــا فــي 2006 وأوروبا 1968، 
فــي البطوالت الكبرى. ســقطت 2-1 في 
نصف نهائي النسخة األخيرة من المسابقة 
القارية عام 2012، فيما فازت ألمانيا وديا 
1-4 فــي مــارس الماضــي، ويصر مدرب 
منتخب ألمانيــا يواكيم لوف أن فريقه ال 
يعانــي من «صدمة» إيطاليــة، فيما اعتبر 
مــدرب إيطاليا أنطونيــو كونتي مواجهة 
أبطال العالم كـ«تســلق قمة ايفرســت»، 
وصحيح أن إيطاليا تتفوق في المواجهات 
المباشرة على ألمانيا، لكن األخيرة توجت 
بلقــب المونديال األخير عن جدارة، فيما 
ودعــت إيطاليــا من الــدور األول بخفي 
حنيــن، ويصــر الطرفــان أن المواجهــة 

ســتكون األصعــب لهمــا فــي النهائيات 
الحاليــة، وممــا ال شــك فيه انهمــا تدربا 
على ركالت الترجيح وراء أبواب موصدة 
احتــرازا لتعــادل محتمــل بعــد الوقتين 

األصلي واإلضافي.

وقــال اندريــاس كوبكه مــدرب الحراس 
األلمانــي: «مــن المؤكــد أننا سنســتعد 
بأفضــل طريقة لــركالت الترجيــح كوننا 
نخوض الدور ربع النهائي، وذلك تحســبا 
إلمكانيــة خوضهــا. لدينــا معلومات عن 
منفــذي ركالت الترجيح (فــي المنتخب 
اإليطالــي) وسندرســها بشــكل جيد، كما 
نفعــل دائمــا. لم نخــض ركالت الترجيح 
منذ 2006 وسنكون سعداء في حال تمكنا 
مــن تجنبها. أما في يخــص ركالت الجزاء 
خالل المباراة، فسنرى. توماس مولر منفذ 
جيد أيضا. مســعود اوزيل لم يهدر سابقا 
أي ركلــة جزاء (أضــاع ضد ســلوفاكيا)، 
وال اعتقــد أن ما حصل ســيجعله مهزوز 
الثقة بالنفس. واذا فرضت المجريات هذا 
األمــر (حصول ألمانيا علــى ركلة جزاء)، 

فسيقرران في ما بينهما».

بالفــوز  مشــوارها  ألمانيــا  واســتهلت 
علــى اوكرانيــا -2 0 بهدفــي شــكودران 
مصطفــى وباســتيان شفاينشــتايغر ثــم 
تعادلــت مع بولندا ســلبا، قبل أن تضمن 
صــدارة مجموعتهــا بفــوز ضيــف على 
ايرلندا الشــمالية بهــدف مهاجمها ماريو 
غوميــز. وفــي الــدور الثانــي، ســحقت 
بواتنغ  بثالثية مدافعها جيروم  ســلوفاكيا 
وغوميــز والمتألق يوليان دراكســلر، أما 
إيطاليــا فقــد ضمنت صــدارة مجموعتها 
بعــد جولتين فقط، بفوزهــا على بلجيكا 
بهدفي ايمانويلي جاكيريني وغراتســيانو 
بيليــه والســويد بهــدف ايديــر، قبل أن 
تخســر في مباراة هامشــية بالنسبة إليها 
أمــام جمهورية ايرلنــدا 0-1 عندما لعب 
ســالفاتوري ســيريغو بدال مــن الحارس 
األساســي جانلويجــي بوفــون. وفي ثمن 
النهائي، أقصت حاملة اللقب إســبانيا عن 
جدارة بهدفــي المدافع جورجيو كييليني 
وبيليــه، لكن رجال كونتــي يتعين عليهم 
أن يصبحــوا أول فريق يســجل في مرمى 
ألمانيا فــي النهائيات الحاليــة اذا أرادوا 

تخطيها قبل ركالت الترجيح.
وعلى الجهــة األخرى، تعــرف إيطاليا 
بدفاع جبار اهتز مرة واحدة أمام إيرلندا 
بعــد أن ضمنــت تصدرهــا مجموعتهــا، 
يقــوده الثالثي المرعب جورجيو كييليني 
(31 عامــا) واندريــا بارزالــي (35 عاما) 

وليوناردو بونوتشــي (29 عاما)، وخلفهم 
الحــارس المخضــرم بوفــون (38 عاما)، 
وحذر العب إيطاليا اليساندرو فلورنتسي 
منتخب بالده من منافســه قائًال: «نستعد 
ونحن نقــول: لقد فزنا ســابقا وســنفوز 
فــي التالية. ال يمكننا تحقيق ذلك ســوى 
بالعمل. شاهدنا أشرطة الفيديو كما نفعل 
دومــا، نبحث عــن نقاط ضعــف الخصم 
وهــي قليلة.. الكلمــات ال تفيد انما فقط 
العمل على ارض الملعب»، وتبدو تشكيلة 
ألمانيا في جهوزية كبرى، إذ تعافي بواتنغ 
من إصابة في ربلة ساقه خالل الفوز على 

سلوفاكيا عندما سجل هدفه الدولي األول 
في 63 مبــاراة، وبعد ثالث مباريات على 
مقاعد البدالء، قد يشــارك العب الوسط 
شفاينشتايغر أساسيا في اللقاء، وذلك بعد 

معاناته من إصابة في ركبته.
من جهتها، تفتقد إيطاليا لالعب الوسط 
تياغــو موتا الموقــوف، فيما يغيب العب 
وسط روما دانييلي دي روسي بعد إصابته 
بفخــذه األيمن خالل الفوز على إســبانيا. 
كما تعرضــت إيطاليا لضربــة بعد إصابة 
جناحها أنطونيو كاندريفا خالل الفوز على 

السويد قبل أسبوعين.

وفــي كأس العالم، فاز الطليان 3-4 في 
نصف نهائي 1970 في مباراة مشــهودة، 
و1-3 فــي نهائــي 1982 عندمــا أحرزت 
إيطاليــا لقبهــا الثالث ثــم 0-2 في نصف 
نهائــي 2006 على األراضــي األلمانية في 
طريقهــا إلــى اللقب الرابــع. وفي نصف 
نهائي النســخة األخيرة مــن كأس أوروبا 
فاز الطليان 1-2 بهدفــي ماريو بالوتيلي، 
لم يسبق أللمانيا، بطلة العالم في 2014، 
أن تفوقت على إيطاليا في مسابقة كبرى، 
وقد خســرت أمامها 15 مــرة في مجمل 

مواجهاتهما في 33 مباراة وفازت 8 مرات 
فقط.

واجه لوف الفشــل فــي المواجهات ضد 
إيطاليــا أوالً عندما كان مســاعداً ليورغن 
كلينســمان في اإلدارة الفنية للمانشافت 
اثر ســقوطه فــي نصف نهائــي مونديال 
2006 علــى أرضه، ثم عــرف ذلك مدربا 
بعد ســت ســنوات في نصف نهائي كأس 
أوروبا، لكنــه أوضح انه تعلم الدرس من 
الخســارة في نصف النهائــي، وبالتحديد، 

■ معركة مرتقبة بين إيطاليا وألمانيا   |   أرشيفية
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أعلــن االتحــاد األوروبــي لكــرة القدم 
جميــع  أن  أمــس،  مــن  أول  (يويفــا) 
اختبارات الكشف عن المنشطات لالعبين 
المشــاركين فــي (يــورو 2016) المقامة 
حاليا بفرنســا، التي بلغت 1818 اختبارا، 
جاءت سلبية، وأوضح يويفا أنه تم إجراء 
1464 اختبارا خارج فعاليات البطولة منذ 
األول مــن ينايــر الماضــي، باإلضافة إلى 
354 اختبارا آخر أثنــاء البطولة يذكر أن 
االختبارات تم إجراؤها بواسطة مختبرات 
باريس- د ب أ تابعة ليويفا.  

قــررت إدارة متحــف ســافاريا بمدينــة 
زومباثلــي، غرب المجر، عرض الســروال 
الرمــادي لحارس المنتخب الوطني جابور 
كيرالي، والذي كان يميزه خالل مشاركته 
في (يــورو 2016)، وأوضحت نائبة مدير 
المتحف، سوزانا تشيزنكي، في تصريحات 
أمــس «لقــد وضعنا الســروال مع قفازي 
الحــارس في خزانــة العــرض الزجاجية، 
مع قميص المنتخــب الحالي، الذي حصل 
عليــه أحــد المشــجعين خــالل البطولة 
وقام بتســليمه للمتحف». وبهذا، ســيتم 
عــرض البنطلون، إلى جانب قميص لنادي 
هيرتا برليــن األلماني، الــذي كان يلعب 

الحارس له، وقميص آخر تم إهداؤه ألحد 
المشجعين خالل بطولة اليورو إلى جانب 
القفازيــن، للجماهيــر فقط اليــوم. وكان 
كيرالي (40 عاًما) هو الالعب األكبر ســًنا 
في تاريخ البطولة القارية، في الوقت الذي 
كان فيه ســرواله الرمادي أشبه بالبيجامة، 
مثــار حديث الجميع في البطولة، قبل أن 
يتحول لموضة ليس فقط في المجر ولكن 
خارجها أيًضا.              بودابست - إفي

قــال المدافع الفرنســي باتريس إيفرا إن 
منتخــب بالده ســيحاول أن يأخــذ زمام 
أمــام آيســلندا خــالل مباراة  المبــادرة 
الفريقيــن غداً فــي دور الثمانيــة ليورو 
2016، وفشــلت فرنســا التي تســتضيف 
النسخة الحالية من كأس األمم األوروبية، 
في تسجيل أي أهداف خالل الشوط األول 
فــي المباريات األربع التــي خاضتها حتى 
اآلن فــي البطولــة، وقال إيفــرا «ال نريد 
أن ننتظر حتى الشــوط الثاني (لتســجيل 
األهداف)».                 باريس – د ب أ

رغم فشــل التجربة مع المنتخب اإلسباني، 
يتطلــع المنتخــب األلمانــي لكــرة القدم 
(المانشــافت) إلــى االســتعانة بالصديــق 
اإليطالــي عندما يلتقــي المنتخب اإليطالي 
(اآلزوري) اليــوم فــي دور الثمانية لبطولة 
كأس األمم األوروبية (يورو 2016) المقامة 
حاليا بفرنســا، ويســعى المــدرب يواخيم 
لــوف المديــر الفنــي للمنتخــب األلماني 
إلى االســتعانة بالعبه ســامي خضيرة نجم 
خــط وســط يوفنتــوس اإليطالــي ليمــده 
بالمعلومــات عن عدد مــن العبي اآلزوري 
ممــن ينشــطون إلى جــواره فــي صفوف 
يوفنتــوس، وكانــت تجربة مماثلة فشــلت 
في األيام الماضية حيث فشــل فيسنتي دل 
بوســكي المدير الفني المستقيل للمنتخب 
اإلسباني في االستفادة من احتراف مهاجمه 
ألفــارو موراتا في صفــوف يوفنتوس خالل 
الموســمين الماضييــن، وســقط المنتخب 
األسباني في فخ الهزيمة -0 2 أمام اآلزوري 
يوم االثنين الماضي في دور الســتة عشــر 

للبطولة.

ولــم يترك لوف شــيئاً إال وســعى إليه من 
أجل إنهاء معاناة المانشافت أمام اآلزوري 

في البطوالت الكبيرة، وســبق للفريقين أن 
التقيــا ثماني مرات فــي البطوالت الكبيرة 
ولم يخســر خاللهــا اآلزوري على اإلطالق 
بل واألكثر من هذا أنه أطاح بالمانشــافت 
ثالث مرات من الدور قبل النهائي في هذه 
البطوالت كما تغلــب عليه في نهائي كأس 
العالــم 1982، وكانت آخر مواجهة ســابقة 
بيــن الفريقين في البطوالت الكبيرة عندما 
فــاز اآلزوري علــى المانشــافت 2 / 1 في 

المربع الذهبي ليورو 2012.
وقــال لوف: «ال نعاني مــن عقدة إيطالية» 

موضحــاً أن لديه «شــعوراً جيداً» قبل هذه 
أنه سيســتعين  لــوف  المواجهــة، وأوضح 
بنصيحــة خضيــرة الــذي خــاض الموســم 
الماضي ضمن صفــوف يوفنتوس إلى جوار 
ســتة من العبي المنتخب اإليطالي الحالي 
ومنهــم الرباعــي الحديــدي المكــون من 
حارس المرمى العمــالق جانلويجي بوفون 
والمدافعون ليوناردو بونوتشــي وجورجيو 

كيليني وأندريا بارزالي.

وقال لوف «بالطبع، سأتحدث إليه (خضيرة) 
عــن الالعبين اإليطاليين الذين يراهم يوميا 
بالتأكيد  التدريبات... ســتكون لديــه  فــي 
بعــض المعلومــات التــي ال أعرفهــا، مثل 
كيفيــة تعامل هؤالء الالعبيــن مع الضغط 
عليهم». وفيما عانى باســتيان شفاينشتيجر 
قائد المانشافت من الجلوس لمعظم الوقت 
علــى مقاعد البــدالء في البطولــة الحالية، 
عــزز خضيــرة موقعه وتطور مســتواه في 
خط وسط المانشــافت، وقال لوف: «ينفذ 
(خضيرة) ببســاطة المهــام الموكلة إليه... 
إنه العب ماهر وذكي وينفذ بشــكل سريع 
ما تطلبه منه. أشــعر بأنه أصبح أكثر حيوية 
اآلن»، وكان متوقعــاً أن يقدم المانشــافت 
بطولــة قوية ورائعة ولكن الفريق لم يقدم 

األداء المقنع خالل دور المجموعات.. ■ لوف وخضيرة في تدريبات ألمانيا  |   أ ف ب

إذا اجتاز المنتخب األلماني 
اليوم،  اإليطاليــة  العقبــة 
مرشــحا  الفريق  ســيكون 
بقــوة الســتعادة اللقــب 
األوروبي الغائب عنه منذ 
فــوزه بلقب يــورو 1996 
علما بأنــه يحتاج أوالً إلى 
الفــوز علــى المتأهل من 

لقاء فرنسا وأيسلندا .

■ بوفون   |   رويترز■ نوير   |  إي بي أيه

نجح كل مــن حارس المرمى اإليطالي 
جيانلويجي بوفــون واأللماني مانويل 
نوير في الحفاظ على نظافة شــباكهما 
حتى اآلن في (يــورو 2016) المقامة 
بفرنســا، واآلن يترقب عشــاق الكرة 
األوروبية الصدام الــذي يجمع بينهما 
عندما يلتقي المنتخب األلماني نظيره 

اإليطالي اليوم في دور الثمانية.
 وتوج كل من الحارســين بلقب كأس 
العالــم مع منتخب بــالده كما حصدا 

العديــد مــن األلقــاب على مســتوى 
األندية، لكن لقــب البطولة األوروبية 
ال يــزال غائبا عن ســجل إنجازات كل 
منهما، ويعد نوير وبوفون الحارســين 
العمالقين الحاليين لمنتخبين كثيرا ما 
اشتهرا بظهور نجوم بارزين في حراسة 
المرمى أمثال سيب ماير وأوليفر كان 
وتوني شــوماخر وجيانبييــرو كومبي 

ووالتر زينغا ودينوزوف.

مســيرته  عامــا/      38   / بوفــون  وبــدأ 
االحترافيــة قبــل عقديــن وســتكون 

مبــاراة اليوم هي المبــاراة رقم 161 
له مع المنتخب. وشهدت مسيرة قائد 
المنتخب اإليطالي عدة منعطفات، من 
الفوز مع المنتخب بكأس العالم 2006 
إلى المشاركة مع يوفنتوس في دوري 

الدرجة الثانية.
وال يزال بوفون حارس المرمى األعلى 
قيمــة، وكان يوفنتــوس قــد دفع 40 
مليون يــورو على األقــل (44 مليون 
دوالر) في عام 2001 للتعاقد معه من 
بارما، بينما كلــف نوير بايرن ميونيخ 
أكثــر من نصف هذا المبلغ بقليل عند 

التعاقــد معــه من شــالكه. ولم يفقد 
بوفــون، وهــو األكبر ســنا، شــيئا من 
مهاراتــه وكذلك قدراته القيادية، لكن 
نوير الذي يصغره بثمانية أعوام والذي 
خــاض 69 مبــاراة دولية فقــط، فقد 
أضــــاف مفهوما جديدا لمركز حراسة 

المرمى في األعــوام األخـــيرة «.
وقــال نوير إن»بوفون يقدم عروضا 
جيــدة للغاية«فــي البطولــة الحالية، 
لكن نوير حقق رقما قياســيا للمنتخب 
األلماني بالحفاظ على شــباكه نظيفة 

في خمس مباريات متتالية. 

عــدم قدرتــه على إيقــاف صانــع ألعاب 
إيطاليا اندريــا بيرلو، قبل أن يقود ألمانيا 
إلــى لقبها الرابــع فــي كأس العالم بعد 
عامين. يمضي لوف قائًال «المســتوى في 
يــوم المباراة ســيصنع الفارق، ســتكون 
مبــاراة قوية ونتيجتهــا مفتوحة على كل 
إيطاليا  «منتخــب  مضيفاً  االحتمــاالت»، 
الحالــي افضل من منتخب 2008 و2010، 
لديهم العبــون أقوياء ذهنيــاً، ويمكنهم 
تحويــل الكرة بســرعة من الدفــاع إلى 
الهجــوم، بشــكل تلقائي، حتــى من دون 

بيرلو».

ال   : كــروس  تونــي  قــال 
يحبطنــي أن تكون ألمانيا 
قــد فشــلت بالفــوز على 
إيطاليــا فــي بطولة كبرى  
أنــا متفائــل حيــال هذه 

المباراة.



ســجلت البرتغال ســتة أهداف فقط 
خالل ثماني ســاعات ونصف الســاعة 
مــن اللعب حتى اآلن في بطولة كأس 
األمــم األوروبية لكرة القــدم (يورو 
2016) المقامة حاليا بفرنســا، ورغم 
أن المنتخب البرتغالي لم يحقق الفوز 
مــن خالل وقــت اللعــب األصلي في 
أي مباراة، فإنــه وصل إلى الدور قبل 
النهائي للبطولة. ويتحدث البرتغاليون 
عن اقتراب الحلم بإحراز اللقب للمرة 
األولــى معتبرين أن كل شــيء ممكن 
أن يحدث، وحملــت ركالت الترجيح 
البرتغــال إلــى نصــف النهائــي على 
حســاب بولنــدا (3-5) أول مــن أول 
من أمس في مرســيليا بعــد تعادلهما 
1-1 فــي الوقتين األصلــي واإلضافي، 
روبــرت  عبــر  بولنــدا  وتقدمــت 
البرتغال  وعادلت   ،(2) ليفاندوفسكي 
(33).تحسن  سانشــيز  ريناتو  بواسطة 

تدريجي
وتحســن أداء منتخــب البرتغال تدريجيا 
فــي البطولــة، فبعــد بدايــة مخيبة جدا 
بالتعادل مع آيســلندا الضيفــة الجديدة 

1-1، انتهت المباراة الثانية أمام النمســا 
بتعادل ســلبي، ثم ظهر المعدن األساسي 
لكريســتيانو رونالدو ورفاقه في المباراة 
الثالثــة المثيــرة 3-3 مــع المجــر، قبل 
تخطــي كرواتيا 0-1 بعد التمديد في ثمن 
النهائي،وفشل رونالدو في التسجيل أمام 
القياســي لعدد  بولنــدا ومعادلــة الرقم 
األهــداف في النهائيات للنجم الفرنســي 
الســابق ميشال بالتيني بتســعة أهداف، 
واكتفــى رونالدو بتســجيل هدفين حتى 

اآلن كانــا في مرمى المجر، رافعاً رصيده 
إلى 8 أهداف، كما انه بات أول العب في 
تاريخ البطولة يســجل فــي اربع نهائيات 

مختلفة.

البرتغال  واعتبــر رونالدو أن هــدف 
تحقــق، ولكنــه لم يخــف رغبته في 
إحــراز اللقب بعــد الوصول إلى هذه 
المرحلــة، وقــال نجــم ريــال مدريد 

اإلسباني»كنا نريد بلوغ نصف النهائي، 
لقــد تحقق الهــدف. يجــب أن نهنئ 
العاملين  والمــدرب وجميع  الالعبين 
البرتغال  في المنتخب، والجمهور في 
أو فرنسا«، وتابع»إنها أمسية ال تنسى، 
هذه المرة تأهلنا عبر ركالت الترجيح. 
لقــد حصلنا على عــدد من الفرص لم 

ننجح في ترجمتها«.
وأوضح «الحلم يقترب وكل شــيء 
يمكــن أن يحــدث اآلن. ال تنقصنــي 
األلقــاب، وحتــى فــي حــال توقفت 
مسيرتي اليوم، فسأكون فخورا. ولكن 
كنت أقــول دائما وال اخفي ذلك، أود 
إحراز لقب مــا مع المنتخب الوطني. 
نحــن علــى الطريق الصحيــح»، وعن 
المباراة المقبلة قــال «منتخبا بلجيكا 
وويلــز جيدان، ويلز فاجــأت الجميع 
منــذ البداية كما فعلت أيســلندا، أما 
بالنســبة إلى بلجيــكا، فإنهم يقدمون 

الكثير من األشياء منذ أعوام».

مــن جهتــه، قــال مــدرب البرتغــال 
فرناندو ســانتوس «لم نبــدأ المباراة 
جيدا، بولندا ســجلت مبكرا ولكن كنا 

نعرف ماذا ينتظرنا، ربما كنا نحلم في 
بداية المباراة أو أن بعض الالعبين قد 

اكتفوا ببلوغ ربع النهائي».
وتابع «كانــت مباراة صعبة ويجب 
الالعبين. منتخبــات كثيرة  أن نهنــئ 
خرجت ونحن نكمل مشــوارنا. جيد، 
أننا في نصف النهائي. انه حلم لجميع 
الالعبين وكل شــيء يمكن أن يحصل. 
يجب أن نحافظ على هدوئنا وأن نركز 
على مباراتنــا المقبلة، فما تزال هناك 
بعض الجوانب التــي يجب معالجتها. 

انه حلم لجميع الالعبين».
وأشاد مدرب البرتغال بالعبيه قائال 
«هنــاك وحدة حقيقيــة في المنتخب 
وانا فخور بالالعبيــن. رونالدو وبيبي 
قدمــا مبــاراة رائعة، النــاس يركزون 
على رونالدو في حال ســجل هدفا أو 
ال، ولكنه لعب بشــكل رائع، فهو قائد 
رائع للفريق، وبيبي كان رائعا أيضا».

وتحــدث عن ريناتو سانشــيز أيضا 
فقال «لعب بدوره مباراة رائعة، ولكنه 
ال يــزال يتطور وأمامه الكثير ليقدمه، 
ســيصبح العبا افضل في المســتقبل، 
فلديه مهارات كبيرة ويجب أن يظهر 

كل إمكاناته على ارض الملعب».

سجل مهاجم منتخب بولندا لكرة القدم روبرت ليفاندوفسكي أول 
من أمس ثاني أســرع هدف في تاريخ نهائيات كأس أوروبا. وجاء 
هدف ليفاندوفســكي في مرمى البرتغال فــي ربع نهائي البطولة 
التي تســتضيفها فرنســا بعد دقيقة و40 ثانيــة فقط، والهدف هو 
األول للمهاجم البولندي في البطولة بعد أن فشــل في هز الشباك 
في المباريات األربع الســابقة، وأســرع هدف فــي تاريخ نهائيات 
كأس أوروبا هو للروســي ديميتري كيريشــنكو ســجله في مرمى 

اليونان في نسخة 2004 بعد دقيقة 7 ثواٍن فقط.

06
أعلــن اإلســباني فيســنتي ديل بوســكي 
اعتزاله التدريب مع طي الصفحة األخيرة 
فــي مشــواره مــع المنتخب اإلســباني، 
وأوضــح ديل بوســكي أن رئيس االتحاد 
اإلســباني لكرة القــدم أنخــل ماريا بيار 
سيعلن قرار رحيله عن تدريب «الروخا» 
في األيــام المقبلة، حينمــا ينتهي عقده 
في 31 من الشــهر الحالي، وقال «في 31 
يوليو سأترك كرة القدم. سأكون مستعدا 
للمســاعدة، ســأترك التدريــب ولكنــي 
ســأكون دائما بالقرب من الذين يرغبون 
فــي أن تمضي األمــور على نحو جيد في 
كــرة القدم اإلســبانية. إذا كان بمقدوري 

المســاعدة في شيء»، وأكد ديل بوسكي 
أنــه اتخــذ منذ فتــرة قــرار الرحيل عن 
تدريب إســبانيا بعد بطولــة أوروبا التي 
ودعها المنتخب اإلســباني من الدور ثمن 
النهائــي بعد الخســارة بهدفيــن نظيفين 
أمــام إيطاليــا. وفــي مقابلة مــع إذاعة 
ناســيونال دي إســبانيا أول من أمس قال 
ديل بوسكي «بالتأكيد ال أنوي االستمرار. 
هذا قرار اتخذته مســبقا، وكانت إسبانيا 
تسعى للفوز ببطولة أوروبا للمرة الثالثة 
علــى التوالــي لكنهــا خســرت 0-2 أمام 
إيطاليا في دور الســتة عشر يوم االثنين، 
وقال»رغم انتهاء بطولة أوروبا بالنســبة 

لنا.. ليس لدي أي شكوك بشأن مستقبلي. 
إنه قرار اتخذته مســبقا. ال أريد االختباء، 
وكشف ديل بوسكي أنه بعد الخروج من 
البطولة، بعث برســالة شــخصية لجميع 
العبي «الماتادور» باستثناء إيكر كاسياس، 
الــذي أبــدى امتعاضا إزاء الجهــاز الفني 
للفريق، وأوضح ديل بوسكي أن كاسياس 
كان يتعامــل بشــكل رائع مــع الالعبين، 
ولكــن تعامله مع الجهــاز الفني لم يكن 
األكثر مثالية خالل معســكر المنتخب في 
مدريد- الوكاالت فرنسا.  

■ نجوم البرتغال يحتفلون بالتأهل إلى المربع الذهبي   |  أ ب

اختار فرناندو ســانتوس مــدرب البرتغال 
الالعب الشاب ريناتو سانشيز في التشكيلة 
األساســية لمنح خط الوســط سالسة أكبر 
في مباراته أمام بولنــدا في دور الثمانية 
لبطولة أوروبا لكــرة القدم يوم الخميس 

وكوفئ على ذلك.
ولعب سانشــيز - الذي انضم للمنتخب 
للمــرة األولى في أكتوبر - في التشــكيلة 
األساســية للمرة األول وقــدم أداء رائعا 
رغم صغر سنه، وقاد الالعب البالغ عمره 
18 عامــا خط الوســط البرتغالي وســجل 
هدف التعادل وأحرز ركلة الترجيح الثانية 
ليفــوز فريقــه 3-5 على بولنــدا بركالت 
الترجيــح بعد انتهــاء المبــاراة بالتعادل 
1-1 بعــد وقــت إضافي، واســتطاع أيضا 
التفوق على كريستيانو رونالدو الذي قدم 
أداء مخيبا مــرة أخرى حيث أضاع فرصة 

للتسجيل.

وســبب خــط وســط البرتغــال صداعــا 

لســانتوس خالل البطولة بعد فشــله في 
إمــداد ناني ورونالدو بالكرات والخطورة 
الالزمــة لتهديد دفاع المنافســين وكانت 
التشــكيلة األساســية يوم الخميس بمثابة 
أقرب حل للمدرب، وكان سانشيز بجهده 
الوفيــر المفتاح، حيث عــاد للخلف لبدء 
الهجمــات وانطلــق فــي الهجــوم لصنع 
الفــرص، وتوج مجهوده فــي الدقيقة 33 
عندما تبادل تمرير الكرة مع ناني ليسدد 
مــن عند حــدود منطقــة الجــزاء داخل 
المرمى، ولم تظهــر عليه عالمات التوتر 
في النهاية، حيث ســجل ركلــة الترجيح 
بهــدوء، وقــال «كنــت أفكــر فقط في 
التسجيل. كنت هادئا للغاية. ذهبت إلى 
الكــرة وفعلت كما أفعــل دائما اخترت 

الزاوية وسددت داخل المرمى».

وكان بطال البرتغال اآلخرين هما المدافع 
بيبي والحارس روي باتريسيو، أما رونالدو 
فربما يواجه انتقــادات أكبر، ومرة أخرى 
فشــل في تســديد ركلة حرة من مسافة 
40 متــرا قبل أن يهدر ثالث فرص أخرى، 
وبعد انطالقة في الناحية اليســرى ســدد 
خــارج المرمى بدال مــن التمرير وأخفق 
في الوصول إلى الكــرة في هجمة أخرى 
بعد تمريرة من جــواو موتينيو ولم يصل 
إلــى تمريرة اليزيــو وهو يواجــه مرمى 
بولندا، لكنه نجح على األقل في تســجيل 
ركلــة الترجيح، وفي مواجهة إســبانيا في 
الدور قبل النهائي قبل أربع سنوات انتقد 
رونالــدو النتظــاره حتى ركلــة الترجيح 
األخيرة لكن فريقه خســر 2-4، لكن هذه 
المرة تولــى تنفيذ الركلة األولى وســدد 
داخل المرمــى ليقود البرتغال للدور قبل 
النهائــي للمــرة الرابعة فــي آخر خمس 
بطوالت، وقال ريناتو سانشيز بدوره «إنها 
لحظات رائعة للمنتخب ولي بعد نجاحي 
بالتســجيل، كنا نعمل بجهد وقدمنا افضل 
ما لدينــا»، وتابع «الناس ينتقدوننا ولكننا 
ال نكتــرث لذلك»، ونفذ ريناتو سانشــيز 
ركلــة الترجيــح الثانيــة بعد كريســتيانو 
رونالــدو وســددها بكل ثقة فــي مرمى 
الحــارس البولندي، وأوضــح «كنت افكر 
فقط بالتســجيل، كنت هادئا جدا، وقمت 
بما أقــوم به دائما باختيــار زاوية ووضع 

■ سانشيز يحتفل مع بيبي بعد تسجيل هدف التعادل في شباك بولندا    |   أف بالكرة فيها».

علق ريناتو سانشــيز على 
الترجيــح  ركلــة  تنفيــذه 
الثانيــة قائــالً: «المــدرب 
ســأل من يريد التســديد. 
األول،  كان  كريســتيانو 
وقلت لــه إننــي أريد أن 
فالمدرب  الثانــي،  أكــون 
كان واثقــاً بــي وأنا كانت 
لــدي ثقــة كافية بنفســي 

لطلب تسديد الركلة».
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وجه فيصل الجابــري إداري فريق أدنوك 
شكره إلى اللجنة العليا المنظمة لمهرجان 
الرياضــي والذي كتب شــهادة  أبوظبــي 
نجاحه في سنته األولى، مؤكداً أن الجميع 
يشــارك في المهرجان وســعيد بالتواجد 
والتنافس الشريف وتقديم كل ما لديه في 
جــو وبيئة مثالية ورياضيــة بحتة، ليصبح 
المهرجان أشــبه باألولمبياد قائالً: «أعتقد 
أن شــهادة النجاح التــي كتبت للمهرجان 
في هذا العام ســتكون تحديــاً كبيراً على 

اللجنة المنظمة خالل األعوام المقبلة».
وعن تحقيق اللقب قــال الجابري: أدنوك 
ومجموعة شركاتها وشركائها تعودوا على 

المشــاركة المجتمعية، وفــي الوقت ذاته 
فإن مشــاركتنا ال يجــب أن تكون لمجرد 
المشــاركة بل يجب عليها أن تكون قوية 
ومؤثــرة، والحمداللــه وفقنــا في تحقيق 
اللقــب في ختام البطولــة، وتحقيق لقب 
بتواجــد  أيضــاً  الحكوميــة  المؤسســات 
فريقين من نفس الشركة في ذلك النهائي، 
واألمر يعود إلى اإلدارة التي دعمت كافة 
األنشــطة الرياضية وتسعى للمشاركة في 
مختلف النشاطات المجتمعية إلعالء شأن 

الرياضة لدى الموظفين.

اختتمــت أول من أمس منافســات الفئة 
االولى لبطولــة البادل تنــس للمحترفين 
على مالعب نادي أبوظبي الرياضي وتوج 
بطال لهــذه الفئــة فريق بينجــي وجوليا 
على حســاب تشــافي وكارلوس، فيما فاز 
فريق دينس وجونــدي في مباراة تحديد 
المركزيــن الثالــث والرابــع أمــام فريق 

كارول واالن.
وتــوج عــارف حمــد العوانــي أمين عام 
مجلــس أبوظبــي الرياضي نائــب رئيس 
اللجنة المنظمة للمهرجان وطالل الهاشمي 
وراؤول كوستا مشرف رياضة البادل تنس 
الفائزين وتقديم الجوائز المالية لألبطال.

■ لحظة إعالن الفائز في منافسات الجوجيتسو بدون بدلة  |  البيان ■ من منافسات الجوجيتسو ضمن مهرجان أبوظبي  |  البيان

تصدرت اإلمارات منافسات اليوم األول 
لبطولة الجوجيتســو التي انطلقت أمس 
األول، ضمــن فعاليات مهرجان أبوظبي 
الرياضي المقام تحت رعاية سمو الشيخ 
منصــور بن زايــد آل نهيان نائب رئيس 
مجلس الوزراء وزير شــؤون الرئاســة، 
التي خصصت لمنافســات «بدون بدلة» 
للناشــئين والكبــار في الحــزام األزرق 

واألبيض والماستر.
للبطولة  اإلمــارات  صــدارة  وجاءت 
 8 منهــا  ملونــة  ميداليــة   30 برصيــد 
برونزيــة،  و15  فضيــة  و7  ذهبيــة، 
وجــاءت كولمبيا فــي المركز الثاني بـ7 
ميداليــات ملونة، وحلــت األردن ثالثاً 
بـ3 ميداليات. وشــهدت منافسات اليوم 
األول تنافســاً مثيراً بين المشاركين من 
أبطــال اإلمــارات، ومن خــارج الدولة 
وأظهر الالعبون مقدرات وفنيات عالية 

للوصول إلى منصات التتويج.
وتميزت البطولــة بحضور جماهيري 
ومحبــو  المشــجعون  وأضفــى  كبيــر 

الجوجيتســو جــواً مــن الحمــاس على 
حمــد  عــارف  تقدمهــم  المنافســات 
أبوظبي  العــام لمجلس  العواني األمين 
الرياضــي نائب رئيــس اللجنة المنظمة 
الرياضي وفهد علي  لمهرجان أبوظبــي 
لالتحاديــن  العــام  األميــن  الشامســي 
التنفيذي  المديــر  اآلســيوي والدولــي 
البطران  الجوجيتســو ويوســف  التحاد 
عضــو مجلس اإلدارة وطالل الهاشــمي 
للمهرجــان  المنظمــة  اللجنــة  عضــو 
ويوســف البلوشــي مدير اإلدارة الفنية 
وعبدالله الزعابي مدير ادارة التســويق 
واالتصــال في االتحاد وطــارق البحري 

مدير العالقات الخارجية.
عزف  المنافســات  انطــالق  وســبق 
السالم الوطني وتقديم فقرة استعراضية 
لمــدة 10 دقائق من العبــي المنتخب 
الوطني للجوجيتسو نالت رضا الحضور. 

تقدم فهد علي الشامســي األمين العام 
المديــر  والدولــي  اآلســيوي  لالتحــاد 
التنفيــذي لالتحاد بشــكره الجزيل إلى 

ســمو الشــيخ منصور بن زايد آل نهيان 
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون 
الرئاســة لرعايتــه الكريمــة لمهرجــان 

أبوظبي الرياضي، ما جعله منصة رياضية 
جامعة لكل الرياضات واالتحادات.

وأعرب الشامســي عن سعادتهم في 
المشاركة في مهرجان أبوظبي الرياضي 
منــذ انطالقتــه بالتدريبــات المفتوحة، 
مشــيراً إلى انهم حرصوا على ان تكون 
الفعاليات  خاتمــة  الجوجيتســو  بطولة 
الرمضانية لدواع فنية من اجل استعداد 
الالعبين للموســم الجديد الذي ينطلق 

في أغسطس.
وقال: فكرة المهرجان رائعة وحظيت 
بتفاعــل مميز مــن المجتمــع واالتحاد 
جزء فعال وحريص على المشــاركة في 
المجتمعية  والمبــادرات  البطوالت  كل 
إلدراكنــا لدورنا المجتمعــي والرياضي 
فــي  للمهرجــان  االســتمرار  ونتمنــى 

السنوات المقبلة.
وحول الجديد في خطط االتحاد قال: 
القادمة اســتكمال للتحضيرات  الفتــرة 
للموســم الجديــد والذي ســوف يكون 
زاخــراً بأشــياء جديــدة وبالطبــع في 
موســم لدينا أهداف وتحديات مرحلية 
واســتراتيجية فــي مقدمتهــا تأكيد أن 

أبوظبي عاصمة للجوجيتســو في العالم 
بالبطــوالت التي ينظمهــا االتحاد داخل 
وخارج الدولة باإلضافة إلى المشاركات 
العالميــة ونتمنــى أن يكون الموســم 
القادم افضل من سابقه ألن دائما سقف 
طموحنــا يرتفــع إلى تحقيــق األفضل 

واإلنجازات.

ومن جانبه أبــدى البطل العالمي يحيى 
الحمادي سعادته بالمشاركة في البطولة 
للجوجيتســو،  المفتوحــة  الرمضانيــة 
مؤكداً انه اســتعد جيداً للمشــاركة في 
المنافســات وتحقيــق ميداليــة ذهبية 
البطولــة  مــن  القصــوى  واالســتفادة 
اســتعداداً للمنافسات الخارجية المقبلة 

للمنتخب.
وأشــار الحمادي إلى أن المنافســات 
بدون بدلة ليســت ســهلة ألنها تتطلب 
مهــارات مختلفة والجميــع يتطلع إلى 
المشــاركة في هذا النوع من البطوالت 
ألن هنــاك اســتحقاقات خارجية تنظم 

على هذا النمط وهو جزء من اللعبة.

البطــران  يوســف  أشــاد 
عضو مجلس إدارة االتحاد 
بفكــرة مهرجــان أبوظبي 
أن  مؤكــداً  الرياضــي، 
على  يحرص  الجوجيتســو 
المشــاركة فــي المهرجان 
ألنــه أكبر محفــل وتجمع 
رياضي في شــهر رمضان، 
إلعداد العبــي المنتخبات 
لالســتحقاقات  الوطنيــة 

المقبلة والموسم الجديد.

تــوج فريــق أدنــوك بلقــب البطولة 
الرمضانيــة المفتوحة لكرة القدم أول 
من أمس بعد تغلبه على فريق االتحاد 
الرياضي للجامعات بثالثية نظيفة في 
نهائي البطولة ضمن مهرجان أبوظبي 
أرض  بصالــة  األول  أمــس  الرياضــي 

المعارض في أبوظبي. 
عــارف  البطولــة  نهائــي  حضــر 
حمــد العواني األمين العــام لمجلس 
أبوظبي الرياضــي نائب رئيس اللجنة 
الرياضي  أبوظبي  لمهرجــان  المنظمة 
والدكتــور ســعيد الحســاني رئيــس 
االتحــاد اإلماراتي للرياضــة الجامعية 
للرياضــة  العربــي  ورئيــس االتحــاد 
الســالم محمد فيروز  الجامعية وعبد 
من اللجنة الرياضية بأدنوك ومجموعة 
شــركاتها، وكرم الحضور الفرق الثالثة 

المتوجــة فــي ختــام البطولــة التي 
أقيمــت بمشــاركة 16 فريقــاً خــالل 
األســبوعين الماضييــن، حيــث حصل 
فريــق أدنــوك صاحــب المركز األول 
والميداليــات  البطولــة  كأس  علــى 
الذهبيــة، إضافــة إلى مكافــأة نقدية 
مقدرة بـ 300 ألف درهم، فيما حصل 
فريق االتحاد الرياضي للجامعات على 
الميداليــات الفضيــة ومكافأة مقدرة 
بـــ 150 ألف درهم، فــي حين حصد 
فريق بن حمــوده على المركز الثالث 
والميداليــات البرونزية وجائزة مالية 

قيمتها 50 ألف درهم.
إشادة

ومــن جانبه أشــاد الدكتور ســعيد 

اإلمــارات  اتحــاد  رئيــس  الحســاني 
للرياضــة الجامعية بالمســتوى الفني 
الــذي قدمــه الفريقــان فــي نهائــي 
هــذه البطولــة، مؤكــداً أن المبــاراة 
كانت حماســية بيــن الطرفين اللذين 
قدمــا وجبــة كروية رائعــة، وقال إن 
مهرجــان أبوظبــي الرياضــي أثبــت 
تواجده بقوة في نســخته األولى على 
مستوى الدولة، بتقديم عدد كبير من 
الرياضــات التي يحتضنهــا في مناطق 
مختلفــة من الدولة من أجل تســهيل 
تنظيــم البطوالت وتوزيعهــا بطريقة 
مريحــه تضمن التواجــد فيها من قبل 
متواصل،  والجماهير بشكل  المتابعين 
مؤكداً أن اللجنــة المنظمة للمهرجان 

وضعت هــذه الترتيبات نصب عينيها 
عند التخطيط له وهو ما يعد سراً من 

أسرار نجاح المهرجان حتى اآلن.

وأوضــح الالعب رضوان ابــرار كابتن 
فريــق أدنوك علــى أن تحقيق اللقب 
كان الهــدف األول من المشــاركة في 
هــذه البطولة نظراً للمســتوى الفني 
المرتفع الذي يمتلكــه الفريق والذي 
لــن يرضى ســوى بتحقيــق البطولة، 
بالمســتوى العالي الذي قدمه  مشيداً 
فريــق أدنــوك طوال البطولــة والذي 
أهلــه للحصول علــى اللقب في نهاية 

األمر

■ خالل المباراة النهائية على لقب كرة القدم المفتوحة  |  البيان■ فريق أدنوك المتوج بطالً في مسابقة كرة القدم المفتوحة   |   البيان

أكد عبد الســالم محمد فيروز سكرتير 
اللجنــة الرياضيــة بأدنــوك ومجموعة 
أدنــوك  شــركة  تتويــج  أن  شــركاتها 
القــدم  لكــرة  المفتوحــة  بالبطولــة 
ضمــن  أيضــاً  الحكوميــة  والبطولــة 
مهرجان أبوظبي الرياضي يأتي في ظل 
حرص اإلدارة العليا لشركة أدنوك على 
المشــاركة المجتمعية فــي مثل هذه 

البطوالت.
وجهــت  الشــركة  إدارة  وقــال: 
بالمشــاركة وحرصــت علــى ذلك من 
أجــل تواجــد أدنــوك في مثــل هذه 

وإظهار  والمهمــة  الكبيرة  الفعاليــات 
روحهــا المجتمعيــة، كمــا أننــا ننوي 
المشــاركة بشــكل أكبر خالل الموسم 
المقبل وسنعمل على التواجد بقوة في 

مختلف البطوالت.
وعن المهرجان أشــاد ســكرتير اللجنة 
الرياضيــة بأدنوك ومجموعة شــركاتها 
بالتنظيــم المتميــز للجنــة المنظمــة 
للمهرجــان ووضعه فــي المركز األول 
على مســتوى اإلمارة ومنافسته كبرى 
البطــوالت داعياً االتحــادات الرياضية 
بالدولــة علــى أن تحــذو حــذو اتحاد 
المالكمة  واتحاد  للجوجيتسو  اإلمارات 

بمشاركتهم الفاعلة في المهرجان.
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ولد الجواد «اكليبس» بالتزامن مع كسوف 
الشــمس في 11/4/1764، بواسطة مربيه 
األميــر ويليام أغســطس دوق كمبرالند، 
وينحدر نســل «اكليبس» من «مارســك» 
ابن«ســكويرت» المنحدر من نسل الجواد 
العربي األصيل «دارلي اريبيان»، وأمه هي 
«سبيليتا» المولودة عام 1749 من الفحل 
«ريجليــوس» المنحــدر من نســل الفحل 

العربي األصيل «جودلفين اريبيان».
و«اكليبس» غيــر مهزوم في القرن الثامن 
عشــر، وفائــز بـــ 18 ســباقاً متضمنة 11 
سباقا في كنج بليت، جمع خاللها مكاسب 
مادية بلغت 2149 جنيهاً إسترلينياً، وبعد 

اعتزاله نجح كفحــل توليد، وحالياً تنحدر 
من نســله العديــد من ســالالت الخيول 

المهجنة األصيلة الحديثة.
وكان «اكليبس» حصانــا ضخما في زمانه 
ويبلــغ طولــه 16 شــبراً، وهــي تعادل 4 
انشــات أو 101.6 ملم، وكان حصاناً قوي 
الشــكيمة، وصعب المراس، وكان الفارس 

الذي يقوده ال يستطيع لجمه.
وبعــد وفــاة األمير ويليام أغســطس في 
1765، تــم بيع «اكليبس» بمبلغ 75 جنيهاً 
لبائــع خراف من ســميث فيلــد ويدعي 
ويليام وايلدمان الذي باع أســهماً منه إلى 
دينــس اوكلي بمبلغ 650 جنيها، والنصف 

الباقي بـ 1100 جنيه.
وبدأ «اكليبس» الســباقات في سن خمس 
ســنوات (1769)، وكان لديــه قلب كبير 
وغيــر طبيعــي حيــث يــزن 14 باوند أو 
حوالــي 6.04 كيلوجرامــات، وورث عنه 
هــذه الخصــال كل من الجــواد األميركي 
النيوزيلنــدي  والجــواد  «ســيكريتاريت» 
«فــارالب» بطــل الخيول المعــروف في 

استراليا.
وتم تسمية ســباقي اكليبس في سانداون 
ببريطانيــا، وبــري اكليبــس في ميســون 
الفييــت فــي فرنســا، وجوائــز االكليبس 

الرفيعة في أميركا تيمناً باسمه.

تتجــه أنظــار عشــاق ومحبــي ســباقات 
الخيــل البريطانية نحو مضمار ســانداون 
العريق اليوم حيث ينطلق ســباق «كورال 
- اكليبــس» لمســافة الميل وربــع الميل 
بمشــاركة 7 خيــول قويــة تتنافــس على 

جائزة قدرها 252 ألف جنيه استرليني.
وأبرز المنافسين «هوكبيل» لجودلفين 
الحائز على لقب «تيرســنتانري ستيكس» 

جروب «3» في مهرجان رويال اسكوت.
ويقــوده الفارس وليام بويك بإشــراف 
المدرب شــارلي أبلبي، وقــد حقق الفوز 
منــذ العام الماضي 5 مــرات على التوالي 
بال خسارة. ويعتبر األمل لفريق جودلفين 

في انتزاع اللقب.
ومــن أقوى المرشــحين للقــب «تايم 
تســت» لألميــر خالد بن عبداللــه بقيادة 
باث ســمولين وإشــراف روجر شارلتون، 
وقد حقق الفوز في آخر مشــاركاته، إلى 
جانــب «ذا جورخــا» بقيــادة ريــان مور 

وإشراف ايدن أوبرين.
وينافــس على اللقب بقولة «ماي دريم 
بوت» بقيادة آدام كيربي وإشراف كاليف 

كوكــس، وقــد حقق الفــوز مرتيــن هذا 
الموســم، ويتطلع للفــوز باللقب كل من: 
«كاونتــر ميجر» لألمير خالــد بن عبدالله 
بقيــادة الفــارس بــاث دوبس وإشــراف 
روجر كارلتون، «ويســترن هيمن» بقيادة 
فرانكي ديتوري وإشــراف جون جوسدن 
و«بريفــري» بقيــادة كولــم أودونوهــو 

وإشراف ايدن أوبرين.
ويتوقع أن يشهد السباق منافسة شرسة 
وربمــا تحدث مفاجأة تطيــح بالتوقعات. 
خاصــة وأن الخيول المشــاركة ســبق لها 

الفوز عدة مرات في مشاركاتها السابقة.

الذي  االفتتاحــي،  الشــوط األول  يشــهد 
ينطلق في الســاعة 4.25 عصــراً بتوقيت 
اإلمــارات، لمســافة 1400 متر، مشــاركة 
12 خيالً من أبرزها «البرناثي» لجودلفين 
بقيــادة الفــارس وليــام بويك وإشــراف 
المدرب شــارلي أبلبي، وقد حقق المركز 

الثاني في آخر مشاركاته.
ومــن أبرز المشــاركين «مونتيفيردي» 
بقيــادة ريــان مــور وإشــراف جليمــي 
أوسبورن، «إنالند سي» بقيادة باث دوبس 

وإشراف ريتشــارد هانون، «آيس رويال» 
بقيــادة تيمــي مورفي وإشــراف جايمي 
أســبورن، برليليانت فانجاردر بقيادة ثوم 
ايفز وإشراف كيفن ريان، «سيلك كرافات» 
بقيادة فرانكي ديتوري وإشــراف سايمون 
كريســفورد، «ديســتروير» بقيادة مارتن 
دواير وإشــراف وليام موير، «أناذربوي» 
بقيــادة باتريــك دوينك وإشــراف رالف 
باكيــت و«بيرنــي بــوي» بقيادة أوســن 

مورفي وإشراف اندرو بالدينغ.

يتوقع أن يشــهد شــوط «كورال شــارج» 
لمســافة األلف متر «جــروب 3»، صراعاً 
ساخناً بين 13 خيالً قوياً من أبرزهم «لوغ 
أوت آيالند» لجودلفين بقيادة وليام بويك 
وإشــراف المدرب ريتشــارد هانون، وقد 
حقق الفــوز مرة من خالل 3 مشــاركات 
المشاركين  «براندو»  بالموســم. ويتصدر 
بالشــوط بقيادة توم ايفز وإشراف كيفن 
ريــان. ومــن أقــوى المرشــحين للقــب 
بقيادة باث ســمولين  «ســبيرتز كوارتز» 
وإشــراف روبرت كويل، «مونســور جو» 
بقيادة آدام كيربي وإشراف بول ميتجلي، 

مورفــي  أويســن  بقيــادة  «إفرانيســيا» 
وإشــراف روبرت كويك، «ســوبي آتكن» 
بقيادة ريان مور وإشراف كاليف كوكس، 
«تاكسالي» بقيادة سام هتشكوت وإشراف 
جون باتريك، «النســيلون دوالك» بقيادة 

روبرت ونستون وإشراف دين ايفوري.

تخوض خيول اإلمارات التحدي في شوط 
«كورال شــاالنج» لمسافة الميل بمشاركة 

16 خيالً قوياً.
ومــن أبرزهــم «بســت أوف تايمــز» 
و«ســيكريت بريــف» لجودلفيــن بقيادة 
وليام بويك وإشــراف المدرب ســعيد بن 
سرور وقيادة جيمس ماكدونالد وإشراف 
و«كينجــز  و«يتمــان»  أبلبــي،  شــارلي 
بافيليون» لسمو الشيخ حمدان بن محمد 
آل مكتــوم بقيــادة جــو فانينــغ ونيكي 
ماكاي وإشــراف المدرب مارك جونستون 
«متمكن» لســمو الشيخ حمدان بن راشد 
آل مكتوم بقيادة بول هاناغان وإشــراف 
السير مايكل ستاوت و«وايت ليك» للشيخ 
محمد بن عبيد آل مكتــوم بقيادة أندريا 

أتزيني وإشراف روجر فاريان.

يشــهد شــوط «كورال ديســتاف» لمسافة 
الميــل والمخصــص للمهــرات واألفــراس 
مشــاركة 10 مهــرات مــن بينهــن «رافي» 
لســمو الشيخ حمدان بن راشــد آل مكتوم 
بقيادة بول هاناغان وإشراف أوين بوروس. 
و«شــراكة» لمحمد جابر بقيادة جو فانينغ 

وإشراف إيد دنلوب.
ومن أبرز المرشــحين «سنومون» بقيادة 
فرانكي ديتــوري و«ميك فلســت» للملكة 
اليزابيــث بقيــادة ريان مــور، "ديزر هيز" 
للشيخ محمد بن خليفة آل ثاني بقيادة باث 
سمولين وإشراف رالف بيكيت و«استراليان 
كوين» بقيادة أويســن مورفــي و«يالمينا» 
بقيادة كولم دونوهو ثم «االمودي» بقيادة 

مارتن دواير.

يشــهد شــوط «كورال ماراثون» لمسافة 
خيــالً   15 مشــاركة  «ليســتد»  الميليــن 
يتصدرهــا «أســترونيروس» بقيــادة باث 
دوبس و«باالساتور» بقيادة اوسن مورفي، 
«كيرلي» بقيادة تيمي مورفي و«فن ماك» 

بقيادة ريان مور.

■ مخضرم توج بلقب االكليبس 2014

نالــت خيــول اإلمارات شــرف الفوز 
بلقــب «كورال اكليبــس» 12 مرة من 
قبل، حيــث حقق «بيبليــز» لصاحب 
الســمو الشــيخ محمد بن راشــد آل 
مكتــوم الفوز األول عام 1985 بقيادة 
ســتيف كوثيــن وإشــراف المــدرب 
كاليف بريتن مسجالً 2.07.33 دقيقة.

ونال «متوتو» لســمو الشيخ أحمد 
بن راشــد آل مكتوم اللقب الثاني عام 
1987 بقيادة مايكل روبرتس وإشراف 
اليك ســتيوارت، وحافــظ على اللقب 

للمرة الثانية عام 1988.
وتوج «نشوان» لسمو الشيخ حمدان 
بن راشــد آل مكتوم بطًال للسباق عام 
الفارس ويلي كارســون  1989 بقيادة 
وإشــراف المدرب ديك هيــرن. فيما 
ناله «المأمول» لســمو الشيخ حمدان 
بن راشد آل مكتوم عام 1990 بقيادة 
ويلي كارسون وإشراف المدرب ديك 

هيرن.
ونــال «إزود» للمغفور له الشــيخ 
مكتــوم بن راشــد آل مكتــوم اللقب 
عــام 1994 بقيــادة والتر ســوينبورن 

وإشراف مايكل ستاوت.
على  لجودلفين  «هالينــغ»  وحصل 
اللقب مرتين على التوالي عامي 1995 

و1996 بإشــراف المدرب ســعيد بن 
سرور.

كما ناله «ديالمــي» لجودلفين عام 
1998 بقيادة الفارس ديتوري وإشراف 

المدرب سعيد بن سرور.
توبنــد» لجودلفين  وتوج «رفيــوز 
باللقــب عــام 2004 بقيــادة ديتوري 
وإشــراف المدرب ســعيد بن سرور. 
ويحمــل «مخضــرم» لســمو الشــيخ 
حمدان بن راشــد آل مكتــوم اللقب 
عام 2014 بقيادة الفارس بول هاناغان 
وإشراف المدرب وليام هاجس مسجًال 

زمناً قدره 2.04.47 دقيقة. ■ انجازات مشرفة حققتها خيول االمارات

■ «هوكبيل» يواجه التحدي اليوم

1886
تأسس سباق اكليبس ألول 
مرة في عــام 1886 وكان 
بريطانيا  في  ســباق  أغلى 
يومهــا، وأول بطــل هــو 
بقيادة  «بنديجــو»  الجواد 

الفارس توم كانون.

 توج الجواد «جولدن هورن» الفائز بسباق 
الديربي االنجليزي الكالســيكي، بطال في 
اكليبس،  كــورال  الماضي لســباق  العــام 
بإشــراف جون جوســدن وبقيادة فرانكي 
ديوري لصالــح مالكه انتونــي اوبنهايمر، 
وقطع ابن الفحل «كيب كروس» مســافة 
الســباق في زمن قــدره 2:05:77 دقيقة. 
ويعد الجــواد «هالينــج» أول خيل يمنح 
فريق جودلفين لقب سباق كورال اكليبس 
للفئة األولى وكان في عام 1995، بعد أن 

ارتقى من سباقات المبتدئة والتكافؤ.



يحتضــن مضمــار أوك تــري بليســنتون 
بمدينة سان فرانسيسكو بوالية كاليفورنيا 
األميركيــة اليوم فعاليــات الجولة الثانية 
الثالثيــة «الزمرد األخضر»،  من الجوهرة 
والتي تعد السابعة في اإلطار العام لكأس 
المغفــور لــه بــإذن الله الشــيخ زايد بن 
ســلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، إضافة 
إلى الجولة الحادية عشــرة لمونديال «أم 
اإلمارات» للسيدات، وذلك ضمن فعاليات 
النســخة الثامنة لمهرجان لســمو الشــيخ 
منصــور بن زايد آل نهيان للخيول العربية 
الــذي يواصــل رحالتــه المكوكيــة حول 
العالم، بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن 
زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء 
وزير شــؤون الرئاسة ودعم سمو الشيخة 
فاطمة بنت مبارك رئيسة االتحاد النسائي 
العام الرئيســة األعلى لمؤسســة التنمية 
األسرية رئيســة المجلس األعلى لألمومة 

والطفولة.
المهرجان ســباقات جوهرة   ويتضمن 
تاج الشــيخ زايــد بن ســلطان آل نهيان، 
وبطولــة العالــم لســمو الشــيخة فاطمة 
بنت مبــارك للســيدات (افهــار)، وكأس 
زايد وكأس مزرعة الوثبة ســتد، والمؤتمر 
العربيــة،  الخيــول  لســباقات  العالمــي 
وجوائــز دارلي التقديريــة «أم اإلمارات» 
للفرســان  العالــم  وبطولــة  بهوليــوود، 
المتدربيــن «افهــار»، إلــى جانــب كأس 
مهرجان سمو الشــيخ منصور بن زايد آل 
نهيــان (المفتوح)، وكأس ســمو الشــيخة 
فاطمــة بنت مبــارك للقدرة للســيدات، 
تحت إشــراف االتحاد الدولي للفروسية، 
وتحت شعار عالم واحد 6 قارات أبوظبي 

العاصمة.
ويشارك بسباق كأس الشيخ زايد للفئة 

الثانية لمســافة 1200 متر والبالغ إجمالي 
جوائــزه المالية 48 ألــف دوالر، 12 من 
نخبــة وأقوى الخيــول العربيــة من عمر 
4 ســنوات فما فوق وبالنظر لمســتويات 

الخيول المشــاركة ونتائجها في السباقات 
التي شــاركت فيها أخيراً يمكن القول إن 
المنافســة ستكون قوية بين أكثر من خيل 
وإن كان األقــرب للترشــيح «باديز داي» 

بطل الجولة األولى في تكساس.
وكان «باديــز داي» الذي تعود ملكيته 
لكوارتــر مون رانش وبإشــراف ســكوت 
بــاول وبقيادة كيلســي بورســيل قد توج 

بطًال للجوهــرة الثالثية لــكأس زايد بعد 
أن جمــع أكبر عدد من النقاط، ويســعى 
لتأكيــد جدارتــه اليوم وســط كوكبة من 
خيول السرعة في أميركا وستكون مهمته 

صعبة اليوم.
ومــن أبــرز الخيــول المرشــحة للفوز 
الزمن  الموصوف وصاحب  الســرعة  نجم 
القياســي في مســافة 1200 متــر الجواد 
«سام في» لســام فاســكويز وبإشراف ار 

الفلور وبقيادة جي سانشيز.
وينافس علــى اللقب «ييــرس» لوارن 
شيلي وبإشــراف مارك باول وبقيادة سي 
هيريرا وهو صاحب إنجازات في سباقات 
الســرعة وطارد «ســام في» في أكثر من 
ســباق وســيكون له شــأن اليوم، وهناك 
«ابتاون ساند» لعلي حداد وبإشراف مارك 

باول وبقيادة ار جوس.
وينافــس علــى اللقــب أيضــاً «ريننج 
ســاند» لمالكــه لوارن شــيلي وبإشــراف 
مارك باول وبقيادة اس سبايك، و«ايسترن 
مان» لبيتي جوزيف جيلس وبإشــراف تي 

ايتــون وبقيادة كي فري، و«باي جولي اتز 
هوت» لكاثريــن باربو، وبإشــراف مارك 

باول وبقيادة جي كريسبين.

وتجتذب الجولة الحادية عشرة لمونديال 
«أم اإلمــارات» للســيدات «افهــار» 10 
العالــم،  دول  مختلــف  مــن  فارســات 
وســيكون التكهــن بالفائــزة بلقب هذه 
الجولة للوصول ألبوظبي للمشــاركة في 
الجولة الختامية لمونديال «أم اإلمارات» 
في ختــام النســخة الثامنة صعباً نســبة 

لتقارب مستويات الخيول المشاركة.
وتعد الفارسة العمانية فاطمة المنجي 
أمــل العرب والفارســات الخليجيات في 
انتــزاع الفوز، وســتقود الجــواد «دريم 
بيــرل» لكين دانــي لوك، وبإشــراف ان 
هولــم، وحصلت المنجــي المولودة في 
عــام 1987 علــى أول رخصة لها في عام 
2005، ويبلغ وزنهــا 55 كلجم، وحققت 
خــالل تاريخها 11 فوزاً مــن إجمالي 62 

مشاركة. 
العمانيــة فاطمــة  الفارســة  وكانــت 
المنجي من أول الفارســات في ســلطنة 
عمان الالتــي خضن هــذه الجوالت في 
مختلف أنحاء العالم، ومن الرعيل األول 
فــي البطولــة، ومن أبرز نتائج الفارســة 
العمانيــة فاطمة المنجــي تتويجها بطلة 
للجولة الثالثة لكأس سمو الشيخة فاطمة 
بنت مبارك للفارسات على صهوة الجواد 
«ســاند بيبر» لمســافة ألــف و400 متر 

بمضمار هيوستون بأميركا عام 2012.
وتنافــس على اللقب جي هندرســون 
علــى صهوة الجــواد «وادا كيو تي»، وال 
الجواد «هيســتر»،  أونيل علــى صهــوة 
والفارســة ار سورنســون علــى صهــوة 
«جولي زاندس»، وتي كروس على صهوة 
«سبيشــال بي»، ايهيرســثال على صهوة 

«ون هوت شيك».

 كانت الجولة األولى «الجوهرة الماسية» 
لكأس زايد بأميركا، قد أقيمت على مضمار 
سام هيوستن بوالية تكساس في الخامس 
من مارس الماضي بمشاركة عشرة خيول 
لمســافة 1400 متــر وإجمالــي جوائــزه 
الماليــة 33.300 ألــف دوالر، وتوج بطالً 
لها بجــدارة الجواد «باديــز داي» بقيادة 
الفارسة كيلسي بورســيل بزمن 1.32.22 

دقيقة.

09
أكــدت نــوره الســويدي مديــرة االتحاد 
النســائي العــام رئيســة لجنــة اإلمارات 
ســمو  اهتمــام  أن  النســائية،  للرياضــة 
الشيخة فاطمة بنت مبارك (أم اإلمارات) 
الرئيس  العــام  النســائي  رئيســة االتحاد 
األعلى لمؤسســة التنمية األســرية رئيس 
المجلس األعلى لألمومة والطفولة بالمرأة 
اإلماراتيــة وحرص ســموها علــى دعمها 
ومؤازرتهــا ومســاندتها كان لــه المردود 
اإليجابي فيما وصلت إليه المرأة اإلماراتية 
في شتي المجاالت باحتاللها أعلى وأرقى 
المناصب الســيادية في الدولة، والمجال 
الرياضي من المجاالت التي أولت سموها 

اهتماماً خاصاً بهــا إليمانها بدور الرياضة 
فــي حياة المرأة إلســهامها الواضح، ومن 
هذا المنطق كان حرص سموها على دعم 
ورعاية بطولة العالم للسيدات التي تحمل 
اســم ســموها «افهار» .وواصلت مؤكدة، 
ومن خالل مشــاركة هذا العدد الكبير من 
الفارســات في الجوالت التي أقيمت على 
مدار األعوام الماضية يؤكد نجاح البطولة 
في تحقيــق أهدافها، وأكدت أن مونديال 
«أم اإلمــارات» بات خير ســفير للرياضة 
النســائية فــي الدولــة علــى المســتوى 

العالمي. 

ثمــن عارف حمــد العوانــي األمين العام 
االهتمــام  الرياضــي  أبوظبــي  لمجلــس 
والدعــم الكبيريــن اللذين يوليهما ســمو 
الشــيخ منصــور بن زايــد آل نهيان نائب 
رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، 
للخيــل العربي مما كان له األثر البارز في 
إعالء شــأن الخيل العربي وتعزيز حضوره 
في مختلــف المضاميــر العالمية، وصوالً 
لتحقيــق النهضة الشــاملة التي يشــهدها 

قطاع الفروسية بالوقت الراهن.
وثمــن أيضــاً الدعــم الالمحــدود الــذي 
تقدمة ســمو الشــيخة فاطمة بنت مبارك 
«أم اإلمــارات» رئيســة االتحاد النســائي 

العــام الرئيــس األعلى لمؤسســة التنمية 
األســرية رئيس المجلــس األعلى لألمومة 
والطفولة لمســيرة الخيل العربي األصيل، 
وتبنيهــا للمبادرات، وحرصهــا على دعم 
بطوالت وســباقات الفروســية للسيدات.

وواصل مؤكداً أن رعاية المجلس وشراكته 
للمهرجان بالتنســيق والدعم للعام الثامن 
علــى التوالي تنطلق من توجيهات ســمو 
الشــيخ نهيان بــن زايد آل نهيــان رئيس 
الــذي يولي  الرياضي،  أبوظبــي  مجلــس 
أهميــة كبيــرة لتعزيــز التقــدم والنجاح 

للمهرجان .

■ باديز داي بطل الجوهرة الثالثية أقوى المرشحين للفوز

أعرب معالي سهيل بن محمد فرج فارس 
المزروعي وزيــر الطاقة، العضو المنتدب 
لشــركة االســتثمارات البتروليــة الدولية 
(آيبيك) عن ســعادته بالنجاح الذي حققه 
مهرجان سمو الشــيخ منصور بن زايد آل 
نهيــان العالمي للخيــول العربية األصيلة 
والصدى الذي يتركه في المحافل الرياضية 

وسباقات الخيل.
وأكــد المزروعــي أن تخصيــص كأس 
في المهرجان باســم «أم اإلمارات» سمو 
الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة االتحاد 
النســائي العام الرئيســة األعلى لمؤسسة 
التنمية األســرية رئيســة المجلس األعلى 
لألمومــة والطفولــة.. هــو تقديــر لدور 
ســموها في رعاية كل نشــاط من شــأنه 
للتراث  الــوالء  االنتماء وترســيخ  تعميق 
اإلمــارات  لدولــة  والحضــاري  الثقافــي 

العربية المتحدة.
وقــال معالي ســهيل بن محمــد فرج 

فخــورون  «نحــن  المزروعــي:  فــارس 
بالشراكة مع مهرجان سمو الشيخ منصور 
بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية 
األصيلة، والتي تأتي في إطار التأكيد على 
دور ومكانة آيبيك كشــركة عالمية رائدة 
مرتبطــة بتاريــخ وتراث دولــة اإلمارات 
العربيــة المتحدة. وإن مــا تحققه الدولة 

اليوم في ميادين سباقات الخيول العربية 
األصيلة، ســواء على مســتوى التنظيم أو 
النتائــج، مــا هــو إال ثمرة دعــم ورعاية 
وتخطيط القيــادة الرشــيدة التي مهدت 
الطريــق ووفــرت اإلمكانيات أمــام أبناء 
الوطــن لتحقيق أبرز اإلنجــازات المحلية 

والعالمية».

أكد سلطان عودة ممثل الشركة الوطنية 
إلنتاج وتســويق األعــالف والدقيق أن 
مشــاركة الشركة كشــريك رئيسي في 
مهرجان ســمو الشــيخ منصور بن زايد 
آل نهيان للخيول العربية األصيلة يعتبر 
مصدر فخر وإعزاز للشركة وقالدة على 
صــدور جميــع العاملين في الشــركة، 
وأكد أن تلك الشــراكة والرعاية تنطلق 
من الحرص على دعم األنشطة الرياضية 
عامــة والتراثية خاصة لتثبيــت الهوية 
الوطنيــة ولما يقوم به هــذا المهرجان 
من دور كبير في إعادة االهتمام بالخيل 
العربي األصيل الذي يمثل الرمز لتراثنا 
العريق الذي أرســى قواعــده المغفور 
له بإذن الله الشــيخ زايد بن سلطان آل 
نهيان وســار على نهجه صاحب السمو 

الشــيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس 
الدولــة، حفظه اللــه. واختتــم موجهاً 
الشكر لسمو الشيخ منصور بن زايد آل 
نهيان وسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك 
(أم اإلمــارات) على دعمهما الالمحدود 
للمهرجــان وإتاحــة ســموهما الفرصة 
للشركة بالشــراكة في رعاية المهرجان 
العالمي الذي اكتســب ســمعة عالمية، 
ويعتبــر خير ترويج للدولــة في العالم 

بأسره.

أكــد الدكتــور عبداللــه الريــس مدير 
عــام األرشــيف الوطنــي أن مهرجــان 
سمو الشــيخ منصور بن زايد آل نهيان 
العالمــي للخيــول العربية «اســم على 
مســمى»، حيــث فاقت شــهرته أرجاء 

المعمورة من خــالل جوالته المكوكية 
التــي جابت أرجــاء العالــم على مدار 
الســنوات الماضيــة ما أســهم ذلك في 
تعريــف العالــم بتاريخ وتــراث دولة 
اإلمــارات العربيــة المتحــدة، وأيضــاً 
بنجــاح المهرجــان فــي عــودة البريق 
للخيــل العربي في العالــم بفضل دعم 
وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد 
آل نهان، وســمو الشــيخة فاطمة بنت 
مبــارك (أم اإلمــارات)، واختتم مؤكداً 
الوطني يفخر بشــراكته  أن األرشــيف 
األساسية للمهرجان، مشيداً بالدور الذي 

لعبه في فتح آفاق جديدة لألرشيف .

ويقوم برعاية المهرجان شــركة «أيادي»، 
جلوبــال يونايتد لخدمات الطب البيطري، 
شــركة «بلــوم»، بترومــال، شــركة رايز 
للتجارة العامة ذ.م.م، شركة حياتنا، الوثبة 
ســتاليونز، نادي صقاري اإلمارات، ونادي 
أبوظبي للصقارين، مدرسة محمد بن زايد 
للصقارة وفراســة الصحراء، مركز أبوظبي 
للمعارض (أدنيك)، شركة العواني، كابال، 
عمير بن يوسف للسفريات، الدكتور نادر 
صعب، مختبرات فاديا كرم لمستحضرات 
التجميل، قناة ياس، ريسنج بوست، باريس 
تيرف، الوثبة سنتر، االتحاد النسائي العام، 
والطفولة،  لألمومــة  األعلــى  والمجلــس 
ولجنــة رياضة المــرأة، وأكاديمية فاطمة 
بنت مبارك للرياضة النســائية، والمعرض 
الدولي للصيد والفروســية 2016، ونادي 
أبوظبــي للفروســية، الرياضيــة، وأجنحة 
القــرم الشــرقي «جنة»، ومنتجــع اننتارا 

وسبا.

■ اإليطالية ميناتو بطلة المونديال  في سان فرانسيسكو

■ «سامي في» يسعى للفوز بكأس زايد

يرعى المهرجــان، هيئة أبوظبي 
للســياحة بالتنســيق مع مجلس 
والشــركة  الرياضــي،  أبوظبــي 
الوطنية إلنتاج وتسويق األعالف 
األساســي،  الشــريك  والدقيــق 
البترولية  االســتثمارات  وشركة 
الشــريك  (آيبيــك)  الدوليــة 
االستراتيجي، واألرشيف الوطني 
وطيــران  الرســمي،  الشــريك 

اإلمارات الناقل الرسمي.

يحظى المهرجان بمتابعة عالمية ونقل على الهواء مباشرة من خالل 
قناة «ياس» الرياضية، ونشر أخبار ومشاهدة السباقات والمؤتمرات 

www.sheikhmansoorfestival.com على موقع ستريم اليف

■ د. عبدالله الريس ■ سلطان عودة
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يعقد مجلس إدارة اتحــاد الكرة الطائرة، 
اجتماعاً لألندية 10 يوليو الجاري، لمناقشة 

مسابقات االتحاد في الموسم الجديد.
ويناقش االجتماع، دمج مسابقتي األشبال 
«أ» و«ب»، وتقليــص مســابقات الرجال 
وعــدد مبارياتها، وتعديــل مواليد الفئات 
السنية للمســابقات، لتصبح ثالث سنوات 
بــدالً من ســنتين، وإجراء قرعة مســابقة 
دبي- البيان الرياضي الدوري.  

الشــطرنج  نــادي  إدارة  مجلــس  بحــث 
والثقافة للفتيات بالشارقة، خالل اجتماعه 
الشــهري برئاســة كريمة حســن المعيني 
وحضــور األعضاء، احتياجــات النادي في 
المرحلة المقبلة، باعتباره شــريكاً أساسياً 
فــي خدمة المجتمــع، كما أكــد الحضور 
حرصهم على نشــر لعبة الشــطرنج محلياً 
فــي إمارة الشــارقة، مؤكدين على العمل 
وفــق توجيهات صاحب الســمو الشــيخ 
الدكتور ســلطان بن محمد القاسمي عضو 
المجلــس األعلى حاكم الشــارقة، وحرمه 
الشــيخة جواهــر بنت محمد القاســمي، 

تحت مظلة مجلس الشارقة الرياضي.

 وتطرق الحضور، إلى مناقشة استراتيجية 
النــادي للربع الثالث لعام 2016، شــاملة 
األنشطة والفعاليات الثقافية والمجتمعية 
المســتحقة  الصيــف، والبطوالت  خــالل 
المقبلة والبطــوالت التدريبية والترتيبات 
لها والرحالت الترفيهية، تشــجيعاً وترغيباً 
لالعبات النــادي. حضر االجتمــاع، خولة 
اللــه  الســركال، وعائشــة عبــد  جاســم 
الحوســني، وفاطمة محمد صفر، ومليحة 
محمــود المازمي، وشــما ســيف الكتبي، 
وهبة علي عبد الكريم.   الشــارقة- البيان 

الرياضي

نظمــت هيئــة الطــرق والمواصالت في 
دبي مســاء أول من أمس، ماراثون الخير 
للمشي على شاطئ الجميرا، بالتعاون مع 
مجلس دبي الرياضي، وحضور ومشــاركة 
ســعيد حارب األمين العــام لمجلس دبي 
الرياضــي، ومــوزة المــري مديــر إدارة 
التســويق واالتصال المؤسســي في هيئة 
الطــرق والمواصالت، واحمــد بهروزيان 
المديــر التنفيــذي للترخيــص فــي هيئة 
الطــرق والمواصــالت، ونجــم منتخبنــا 

الوطني والعب العين محمد فوزي.
وشــارك في الماراثون بجانب قيادات 
مجلــس دبــي الرياضــي وهيئــة الطرق 
المواصــالت، اكثــر مــن 200 رياضي من 
جنســيات مختلفة صائمين وغير صائمين، 
دعمــا إلفطــار صائــم في رمضــان وهو 
الهدف من المشاركة في الماراثون، حيث 
تتبــرع هيئة الطــرق والمواصالت بإفطار 
صائم عن كل مشارك في الماراثون، سواء 

من الكبار أو األطفال. 

وكشفت موزة المري مدير إدارة التسويق 
واالتصــال المؤسســي في هيئــة الطرق 
والمواصالت، عن األهداف التي من اجلها 
تــم تنظيــم الماراثون بقولهــا: الماراثون 
جاء في إطــار المبادرات المجتمعية التي 
تنفذها هيئة الطرق والمواصالت في دبي 

على مــدار الشــهر الفضيــل، وارتأينا أن 
تكون مبادرة غير مســبوقة وخارج نطاق 
التقليديــة، وتكون عمال خيريــا رمضانيا، 
وفعاليــة رياضيــة تحــث علــى الرياضة 
والصحة والســلوك الصحي، فجاءت فكرة 
الماراثون، حيث تتبرع هيئة الطرق بإفطار 

صائم عن كل مشارك في الماراثون. 

وقالت المري إنه وفي سبيل مشاركة أكبر 

عدد في هــذا الماراثون، تم إطالق حملة 
الفرصة للجمهور  للتعريف به، وإتاحــة 
للتسجيل عبر وسائل التواصل المتعددة 
وجدت تجاوبا كبيــرا من الجمهور ومن 
جنسيات متعددة، وهو األمر الذي جسد 
روح التكافــل والتعــاون المرجــوة من 
الماراثون، ومن ثم المشــاركة الرياضية 
بأن تكون الرياضة أســلوب حياة يوميا، 
وغرس هذه القيم في نفوس المشاركين 

خاصة األطفال 

وأكدت أن مشاركة محمد فوزي نجم 
منتخبنا الوطني كانت فاعلة، حيث كانت 
قدوة لمشــاركين خاصة األطفال منهم، 
الذين حرصوا على االستماع إلى نصائحه 
بضرورة ممارســة الرياضة بصفة يومية، 
وتابعوه من خالل الماراثون الذي حرصنا 
على أن يكون قبل اإلفطار بساعة لتجنب 
اإلرهاق، ألن معظم المشاركين صائمين. 
وكانت جائزة المشــاركين إفطار صائم، 
حيث تم توزيع الوجبات على الصائمين 
في المسجد المجاور لخط النهاية، وسط 
فرحة المشــاركين الذي تعزز فيهم روح 
التكافل والمشاركة المجتمعية الرياضية.

واكــد محمد فوزي نجم منتخبنا الوطني 
والعب العين، أنه شارك في هذه الفعالية 
ممثال التحاد اإلمارات لكرة القدم والعبي 
المشــاركة واجبــا  المنتخــب، ويعتبــر 
وطنيا فــي دعم المبــادرات المجتمعية 
تجــاه دولتنــا الحبيبة، التــي قدمت لنا 
الكثيــر ومهمــا قدمنا لن نوفيهــا حقها، 
وهو سعيد بالمشاركة وجاهز للمشاركة 
المبادرات  فــي جميــع  المســتقبل  في 
الخيريــة، وتوجه بالشــكر لهيئة الطرق 
والمواصالت ومجلس دبي الرياضي على 
هــذه المبادرة، التي تترجم الرياضة إلى 

فعل الخير.

■ مشاركة مجتمعية واسعة في الفعالية   |  البيان 

أوضحــت مــوزة المــري أن 
مســار الســباق كان حوالــي 
كيلومتــر واحد مشــياً وليس 
تسابقاً، بل مشاركة في أجواء 
هادئــة والتنافــس فــي فعل 

الخير وليس التتويج بجائزة.

أقامــت مجموعــة من حــكام كــرة اليد 
بســلطنة عمــان معســكراً في دبــي، في 
إطار االســتعداد للموســم المقبل، خاصة 
بعــد أن قررت لجنــة الحــكام والقوانين 
فــي االتحــاد الدولي، تطبيــق التعديالت 
الجديدة الخمســة التي طرأت على قانون 
اللعبة اعتبــاراً من يوليو الجــاري. وبهذه 
المناســبة حرص العديد من قضاة مالعب 
اليد االماراتيين، على إقامة مباراة ودية بل 
تنشيطية مع الضيوف أول من امس، والتي 
تأتي في نفــس الوقت لتطبيق التعديالت 
الجديدة علــى ارض الواقــع، حيث حمل 

الفريق العماني اسم (األجيال)، بينما لعب 
الفريق اإلمارات تحت اســم (عيال زايد)، 
وضــم الفريق العماني نخبــة من األطقم 
المعشــري  التحكيمية في مقدمتهم عياد 
ووليد السناني، بينما حرص عدد كبير من 
قضــاة مالعبنا على التواجد بهذه المبادرة 
الهادفة، ومنهم إســماعيل ســالم وفاضل 

احمد ومحمد ناصر وخالد جمال وياقوت 
خاطــر ونبيل المســماري وياســر النقبي 
وصالــح بالحــاج ونبيل عبــد الله وجمعة 
عبد اللــه، وأدار المبــاراة الطاقم الدولي 
الســابق والمراقــب الحالي احمد حســن 
ومحمد نــادر، وبغض النظــر عن النتيجة 
التي آلت إليها المباراة، والتي أسفرت عن 
فوز فريق األجيــال بنتيجة 16-18 إال أنها 

كانت مفيدة لطرفيها.

وحرص علــى التواجد في هــذه المبادرة 
كل مــن محمد عبد الكريــم جلفار رئيس 
االتحــاد الجديــد، ونبيــل عاشــور األمين 
العام، وناصر الحمادي رئيس لجنة الحكام 
وياســر ســليم الســكرتير الفني للحكام، 
وقــدم جلفار درع االتحــاد للضيوف، كما 
تســلم درعاً مماثلة مــن الضيوف. ورحب 
جلفار بالضيوف ببلدهم الثاني وشــكرهم 
على هــذه المبادرة، وأكد لهم اســتعداد 
اإلمارات وأســرة اللعبــة والقائمين عليها، 
علــى تقديم كل ما هــو مفيد ويعود على 

اللعبة وكوادرها بالفوائد الجمة.

■ جلفار يتوسط األطقم التحكيمية في عمان واإلمارات   |  البيان

فاضل  الدولي  الحكــم  حرص 
الجميع  علــى دعــوة  غلــوم 
لمائدة الســحور فــي منزلة، 
خالصة،  أخوية  أجواء  وســط 
تــم خاللهــا تبــادل الــدروع 
والهدايا بين الحضور، واتفقوا 
علــى تكــرار هــذه المبادرة 
عقب العيد بلقاء يجمعهم في 

سلطنة عمان.
زار عدد من اإلعالميات الخيمة الرمضانية 
الشــطرنجية بقصر اإلمارات أول من أمس، 
وذلــك على هامش مأدبة ســحور أقامتها 
ســفيرة اإلعالم رحاب عبد الله، وســفيرة 
النوايــا الحســنة حصــة الرياســي، وذلك 
بمناســبة حصــول اإلعالمية رحــاب عبد 
اللــه على درجة الماجســتير فــي اإلدارة، 
واإلعالمية حصة الرياسي  على الماجستير 
فــي القانــون الرياضــي،  ولالطــالع على 
خطط الشــطرنج ومشــاركة لجنــة اإلعالم 
للعصــف الذهني لتطويــر رياضة األذكياء 

مــن الجانب اإلعالمي، وكان في اســتقبال 
الضيــوف مستشــار ورئيــس لجنــة إعالم 
شــطرنج اإلمارات رحاب عبــد الله، عضو 
اللجنة الدولية للشــطرنج، وسفيرة النوايا 
الحســنة مستشار إعالم شــطرنج اإلمارات 
حصة الرياســي، وعدد مــن أعضاء اللجنة 

اإلعالمية. 

وتــم خــالل اللقــاء مناقشــة العديد من 
األفكار التي تصب في المصلحة اإلعالمية 
لرياضــة األذكياء، ومن أبرزهــا اقتراحات 
اإلعالميــة رحاب عبد اللــه بإعداد مقطع 
فيديــو قصير مــن بطولــة رواد التواصل 
الثقافة  إلــى نشــر  االجتماعــي، يهــدف 
الشــطرنجية بصــورة أوســع فــي العالم 
االفتراضي »سوشيال ميديا«، كما اقترحت 
اإلعالمية حصة الرياسي عمل مجلة خاصة 
بشطرنج اإلمارات، تصدر بشكل دوري من 
اتحاد اإلمارات للشــطرنج. وأشاد الحضور 
بجهود وإنجازات اتحاد الشطرنج، ووجهن 
الجهــود ليحتل  إلــى مواصلــة  الدعــوة 
شطرنج اإلمارات المكانة المرموقة . تميز 
إعالمي وأكدت رحاب عبد الله على تميز 
شــطرنج اإلمارات إعالمياً في آخر سنتين 
وقالــت: حصدنــا التميز غير المســبوق، 
مؤكدة أن اللجنة اإلعالمية بكافة أعضائها 
يقدمون كل ما في وسعهم لرفعة شطرنج 
اإلمارات، ونشــر الثقافة الشــطرنجية في 
كافة الوســائل اإلعالمية ومواقع التواصل 

االجتماعي . 

■ اإلعالميات في ضيافة خيمة الشطرنج في ِأبوظبي  |   البيان

أكــدت رحــاب عبــد الله أن 
اإلعــالم الرياضي وخاصة في 
الجانــب الشــطرنجي، يحتاج 
إلى جهــد كبير ومكثف، وأن 
الشطرنجية في  الرقعة  توسع 
الدولــة أصبح أكبــر عما كان 
عليه ســابقاً وهذا يتطلب منا 

عمال مضاعفاً.



نتواصل مع الدكتور ســلطان يوســف بن 
حرمــول الشامســي في عرضه لمســيرة 
الكرة في إمارة الشــارقة بعنوان ذكريات 
ال تنســى، وهنا يتنــاول دور المغفور له 
الشــيخ صقر بن محمد القاســمي، رحمه 
اللــه، فقد بــدأ هاوياً للرياضــة وخصوصاً 
كرة القدم، وكان يجمع الشــباب ويؤسس 
فرقــاً ويدعمهم مادياً ومعنوياً، ثم أســس 
فريــق young T وكان ينقلهم بســيارته 
إلى الملعب، ثم أسس النجاح ولم يستمر، 
وفــي عــام 1964 تــرأس النــادي األهلي 
لفترة، ثم أســس فريق نادي الشباب بعد 
حــل نــادي األهلي ونــادي الوحــدة في 
أواخــر عــام 1966م، واســتمر في دعمه 
حتــى قام ببناء نــادي الخليج العربي عام 
1969، وكان أول نــاد نموذجــي متكامل 
الصفات من مالعب لكرة القدم والطائرة 
والســلة واليد، وجلب لهم المدرب عالء 
نيازي الذي كان مدرســاً للتربية الرياضية 
وقتــه  كل  وكــرس  الثانويــة  بالعروبــة 
واهتمامه لدعم الفريق، وأحضر له العبين 
جيدين، وهذا الفريق قام بجوالت ذكرت 
في صفحــة رحالت فرق الشــارقة خارج 
اإلمــارات وكان الداعــم واألب الروحــي 
لهــم، وبعد اندماج نادي الخليج والعروبة 
تحت مسمى نادي الشارقة الرياضي انتقل 
الى خورفكان وأســس نادي الخليج تيمناً 

بالنادي القديم.

أســس الشــيخ صقر بن محمد القاســمي 
نادي الشباب ومعظم العبيه من الوحدة، 
الزنجباري وخميس  إليهم عبدالله  وانضم 
العراقي  الزنجبــاري وعبداللــه  النوفلــي 
وســعيد الصومالــي، وتــم إغــالق نادي 

الشباب عام 1968. 
قام الشــيخ صقر بن محمد القاســمي 
رئيس نادي الشــباب ببناء نــاد كبير في 
منطقــة ميســلون، وهو مــكان الملعب 
الرســمي لنادي الشــعب القديــم الذي 
تأســس 1962 وتم تسوير النادي وإنشاء 
عــدة مالعب بــه لكرة القــدم والطائرة 
وكان ناديا نموذجيا في ذلك الوقت وأول 
ملعب مضاء فــي اإلمارات، وأطلق عليه 
اســما جديــدا هو نادي الخليــج العربي، 
وأقيمــت عليه ثانــي دورة رمضانية بعد 
الــدورة األولى التي لعبت في مدرســة 
العروبة بالشــارقة 1968 وكانت سداسية 
مقصورة على فرق (الشــباب والشــعب 
القديم والوحدة بدبــي والمعهد الديني 
دبــي والنجاح وفرق تكونت من شــباب 
الشــارقة ودبــي بــدون أندية رســمية، 
ويرجــع الفضل لألســتاذ الســوري عالء 
نيــازي الذي قدم مــن الكويت للتدريس 
بمدرسة العروبة، ثم اختير ليدرب نادي 

الخليج العربي في الفترة المســائية عند 
اكتمــال بنائــه، وبــدأ يضــم العبين من 
الشــعب القديم والشباب وطلبة مدرسة 
العروبــة وهــو صاحب خطــة جلبها من 
فــرق الكويت لكشــف التســلل، وتكون 
مجلــس إدارة النــادي برئاســة الشــيخ 
صقر بــن محمد القاســمي ومحمد صفر 
وســالم عبد الرحمن المدفع وناصر عبيد 
الشامسي وضاعن جمعة وعبدالله جمعة 
المطــوع وحــارث المدفــع وخليفة بن 
هــدة وعبد الله عجــالن، وأعضاء النادي 
عبدالله جمعة الســري وعلي فهد شهيل 
وأما الالعبون فهم سالم باألسود ومبارك 
باألسود وعمر عثمان المدرس بالمدرسة 
وعمــر  الدوخــي  ومحمــد  الصناعيــة 
الدوخي وســالم مطــر وإبراهيم محمد 
(ســامب)، ثم انضــم زيد ربيــع وجمال 
موســى وعبدالله السماك وخميس سرور 
وسند الدوخي وسلطان الهاجري ومحمد 
خالد قادمين من العروبة، ونسرد أسماء 
الالعبين واألعضاء من الفريق األول حتى 
الناشــئين (جاســم قطان ومحمد ســالم 
مشــرخ وحميــد الزري وســلطان ركاض 
وعمر محمد صالح وسالم يوسف القصير 
وخالد شهيل وعيسى جمعة وعبيد حديد 
وتريم علي وســالم الناخي وجمعة ربيع 
وســالم علــي وأحمد الفردان وســلطان 
محمد أحمد وأحمــد عمران تريم وعبد 
الرحمن شــامس وعمران الشحي ومحمد 
عيد وعبدالله محمد شريف وحسين عبد 
الرحمن المدفع وإبراهيم راشد (بازوكا) 
إبراهيم حسن سيف وسالم النتفة وثاني 
الحليان وطه مصبح الســويدي وســلطان 
صقــر القاســمي ومحمد صقر القاســمي 
وجمعة ســمي وأحمد ســالم أبو شــنب 
وعبدالله بو شــهاب من عجمان، وماجد 

ســالم القاسمي من رأس الخيمة، يوسف 
خليفــة المعــال وعبدالله محمــد أحمد 
وســعيد مبارك ومبارك ربيع وعارف أبو 
الــزور وعلي بــن درويش وعلــي أصغر 
وأبو بكر السوداني وجاسم محمد حسن 
ومحمد الشــفر وعيســى النعيمي وحمد 
الســويدي  المــزروع ومحمــد ســلطان 
وريحــان الزعابــي ينتقلون بيــن األهلي 
والخليــج، ومطــر بالل الباشــا (الوحدة) 
وســلطان الجوكر (الشــباب) فــي أواخر 
أيامهــم فــي المالعب بعــد ان كانوا من 
أروع الالعبيــن فــي فرق دبــي الوحدة 
والشــباب فــي الســتينيات مــن القرن 
الماضي، وأخيرا انضم ســعيد اليمني من 
نــادي النصر بدبي وال ننســى المشــجع 

سالم بو الدويب.

تأســس النادي العماني عام 1966 بعد ان 
كان الفريق يسمى بالنادي الشرقي، وكان 
مجلــس اإلدارة يتكون من حميد العويس 
وعبــد الرحمن الجروان وعبيد حنتوشــي 
وخلفــان الرومــي وعبد العزيــز العويس 
وعبد الله النعيمي ومؤسس النادي محمد 
راشــد الجــروان وعبيــد صندل وســعيد 
الجروان، علــي ابو خليــل، حميد الزري، 
محمــد ماجــد، بخيــت الشــوق، عبدالله 
الزمر، عبدالله غبــار، عبدالرحمن حميد، 
سلطان محمد العويس، محمد عبدالرجمن 
الطنيجي، محمد ســلطان العويس، رحمة 

العويس. 
وكان هذا النادي ثقافيا رياضيا ونشاطه 
األساسي كرة الطائرة، ثم تشكل له فريق 
لكرة القدم من شــباب الشــرق البارزين 
أمثــال عمــران الشــحي وســلطان حميد 
وأحمــد هفــوف وإســماعيل عبدالله أبو 

زهرة وسالم عبيد وعبيد حنتوشي وراشد 
الجروان وأحمد شوشو وعلي سالم جمعة 
(بو سليمة) وراشد الشحي ورحمة الخضر 
وثاني سعيد الخوان ومحمد النشمي والل 
بخش وعبد الله صديق وعبد الله بالحيف 
وعلي الخضــر وعلي أبــو خليل وخميس 
الســقطري وراشد العويس وعمر العويس 
وســليم البلوشــي وناصر جويعــد وعلي 
جويعد والمدرب األســتاذ وســيم قطينة 

والسائق مسعود سالم فرحان.
 وفــي 1971م تــم اندمــاج النــادي 
األهلي تحت اسم النادي العماني وألول 
مرة يشــارك هــذا الفريق فــي الدورة 
الرمضانية الثالثة من مجموعة من العبي 
ناديــي األهلــي والعماني ثم انســحب 
األهلي ورجع كما كان في منطقة الغرب 
وظل بعض الالعبين فــي العماني أمثال 
(ريحــان الزعابــي وغانم هــادي وقمبر 

عباس كريم).
ومن بين األسماء التي ال ينساها: خليفة 
الشمطري، عبده شــلبي، عبده األنصاري، 
درويش كليك، كربان محمد حســن قلوة، 
صادق بلوشــي، فالح غلوم، حســن كرك، 
صالــح الشــماع، راشــد المــزروع، حمد 
المدفع، ســعيد السوقي وإســماعيل عبد 
الله زمان، رئيس النادي سالم عبدالرحمن 
المدفــع، ورجل المهمــات الصعبة عتيق 

العسم.
 ومــن بيــن المشــاهد التاريخية التي 
تســجل توثيقاً هو ما تــم انفصال الفريق 
الثاني من الوحدة (B) وتأســيس األهلي 
األول عــام 1966 لغايــة ثالث ســنوات، 
الباكســتاني،  حميــد  هــم:  واألعضــاء 
أيــوب، أحمد القريــدي، عبده أخو عيقي 
الصومالي، حمد المدفع، يعقوب القصير، 
ســهيل خلف وعلي الليــة، أحمد الخيال، 
دعيــج الدوخــي، عمر الدوخي، حســين 
المــزروع، ناصر راشــد، برئاســة يعقوب 
يوســف الدوخــي األعضاء: ســالم الدح، 
ضاعن جمعــة، علي عبد الرحمن المدفع، 
محمد حــارب، عبــد المحســن النومان، 
عبيد شــعبان، السيد بشير زرمبة، خميس 
كنــوكا (بــوس) عبــد اللطيــف العراقي، 
محمد العماني (براتا) - وعيسى الشعمي 
البهلــوان صاحب الشــعر الطويــل الذي 
اشتهر بكسر الطابوق المتروس على رأسه 
(مالحظــة: بمناســبة فــوز نــادي األهلي 
بالكأس المقدمة من محمد الحبشــي بين 
ثالثــة فرق التي كانــت موجودة في ذلك 
الوقت وهي الشــعب والشباب واألهلي، 
قام األهلي باالحتفال بهذه المناســبة وقد 
أحيا ذلك االحتفال المهندس عبدالمحسن 
النومــان وهو يدندن على العود ويشــدو 

بأغنية ال تكذبي).

 –
تأســس هــذا النــادي مــن المواطنيــن 
العاملين في القاعدة البريطانية وشــركة 
B.P األعضــاء والالعبــون: جمعــة بــن 
هنــدي، مصبح فرج، طــارش أبو حديد، 
علي بن حرمول (السعدي) المال محمد، 
حســن نصيب، عبدالله العســيلي، سالم 
اليوعي، ســالم حسن، ســالم الدح، عنتر 
بيات محمد الحبشــي، الفتي، إســماعيل 
المشــرخ، محمد علي مبارك، سالم علي 
مبارك، سرور العماني وجمعة إسماعيل، 
أحمــد الشــيخ، وإبراهيم فــرج، محمد 

الخميري.

■ صقر بن محمد القاسمي مع مجموعة من إداريي نادي الخليج بالشارقة 

■ سلطان الجوكر.. أحد أبرز نجوم الكرة في الستينات

■ سالم المدفع وضاعن جمعة ومحمد صفر قبل حفل افتتاح مقر نادي الخليج بالشارقة■ المبنى النموذجي لنادي الخليج بالشارقة 1970 

■ العبو الشباب عام 1960وقوفا من اليمين، خان محمد، محمد مدوكي، محمد الحمر، 
حسن كرك، أكرم، صديقي، وجلوسا من اليمين، درويش كلك، محمد كريان، فالح غلوم، 

حسناك، علي عباس
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نتواصل للعام السادس، ونتناول هذه المرة عمًال توثيقياً آخر محوره الصورة، فهي تعني الكثير، 
فلكل إنسان ذكرياته التي تبقى عالقة باألذهان على مر السنين، في مواقع مختلفة، فالصورة هي 
الحكاية والرواية، ألنها تظل عالقة، تذكرنا باأليام الحلوة والبسيطة التي نتمناها أن تعود.. «كانت 
أيام»، تتمثل في الصورة الفوتوغرافية القديمة كذكرى جميلة عاشتها الرياضة اإلماراتية، فالصور 
مختلفة ومتنوعة، تحكي قصة رياضتنا على مدار خمسين سنة مضت، وننقل لكم عبر الصورة 

أهم األحداث والمناسبات التي شهدتها الساحة. وخالل الشهر المبارك، نحاول أن نلقي الضوء عبر 
حلقات توثيقية تحكي البدايات، فالصورة الرياضية لها قصص مثيرة، واليوم نبدأ بقصة وتاريخ 

الصورة الرياضية عبر الشخصيات واألحداث التي رافقت مسيرتنا.. فمن ال يحفظ ماضيه لن يحفظه 
مستقبله. من منطلق هذه القاعدة توّلدت الحاجة إلى تدوين األحداث وحفظ التواريخ واألسماء، 
وهذه المواضيع التوثيقية جعلتني على مدى السنوات العشر األخيرة أبدأ المهمة رافعاً شعار «كي 

ال يضيع تاريخنا الرياضي». راجياً أن تنال رضاكم جميعاً.
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طالب أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه، 
األرجنتيني ليونيل ميسي بإعادة النظر في 

قراره باعتزال اللعب دوليا.
وقال بال شك ميسي أفضل العب كرة قدم 
إفي في العالم. 

وقع نجم منتخب البرازيل لكرة القدم نيمار 
أمس عقداً جديداً يســتمر فيه مع برشلونة 
بطل أســبانيا لمدة خمس ســنوات إضافية، 
والذي تضمن بنداً جزائياً بقيمة 250 مليون 
يورو. ويمتد عقد نيمارحتى 30 يونيو 2021 
وان البند الجزائي «حدد ب200 مليون يورو 
للسنة االولى، و222 للثانية و250 للسنوات 
أف ب الثالث التالية». 

أعلنت لجنة االنضباط في االتحاد اآلسيوي 
لكرة القدم امس الجمعة، إيقاف حكمين 
تايالندييــن مدى الحياة بســبب تورطهما 
أ ف ب بالتالعب بنتائج المباريات. 

يتطلــع مســؤولو االتحــاد األلماني لكرة 
القدم للمصالحة مع بيكنباور،  بعد اتهامه 
بالفساد في مونديال 2006.  دب أ

أعلــن االتحاد الدولي للقوى موافقته على 
مشاركة العداءة الروســية ستيبانوفا  في 
أ ف ب األولمبياد  تحت علم محايد. 

باتت االســبانية غاربيني موغوروسا أبرز 
ضحايــا بطولة ويمبلدون للتنس، في حين 
.أف ب تأهل موراي الى الدور الثالث 

ســجل األلمانــي نيكــو روزبــرغ ســائق 
مرســيدس أســرع زمن أمس الجمعة في 
التجربــة الحــرة األولى لســباق الجائزة 

الكبــرى النمســاوي المقــرر غــدا ضمن 
العالم لسباقات سيارات  منافسات بطولة 
فورموال.  د ب أ

لقي اثنان من قافزي المظالت البرازيليين 
مصرعهما أثناء مشــاركتهما مع 28 شخصا 
آخريــن فــي محاولــة لرســم الحلقــات 
األولمبيــة فــي الهــواء، حســبما أفادت 

السلطات المحلية في مدينة ساو باولو.

ووفقــا لما جاء في تقرير الشــرطة، وقع 
الحادث األربعاء في منطقة بويتوفا، على 
بعد 117 كيلومترا من مدينة ســاو باولو، 
نتيجة تشــابك المعــدات الخاصة بقافزي 
رويترز المظالت أثناء هبوطهما. 

■ صرخة مشــجعتين للمنتخب البرتغالي لحظة التأهل الصعب على المنتخب البولندي إلى نصف نهائي يورو 
2016.  |  أ ف ب

■ نجم المنتخب البولندي ليفاندوفيسكي يوقع على كرة ألحد المشجعين قبل لحظات من مغادرة فرنسا بعد 
الخروج من اليورو.  |  أ ف ب
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