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أعلــن نادي الفجيرة االتفاق مع إيفان هاشــيك مدرب 
الفريــق األول لكــرة القــدم  لتجديد عقده موســمين 
جديدين حتى عام 2017، وكشــف سلطان الشرع مدير 
شــركة الفجيــرة لكرة القــدم عن تجديد عقــود ثالثة 
العبين هم: خليل المزروعي وعبدالعزيز إسماعيل حتى 
عــام 2017، في إطار سياســة النادي لتوفير االســتقرار 
الداخلي للفريق، ومهند القصاب هداف فريق 21 ســنة 

حتى 2018.
وأشــار الشــرع إلى أن اســتراتيجية النادي هي اإلبقاء 
علــى العبــي النادي ألطــول فترة ممكنة فــي الفريق 
األول منعاً لدخول أندية منافسة على الخط الستقطاب 
الالعبيــن، وأكد تلقي إدارة النادي أكثر من عرض لضم 

وليد اليماحي.

حّلق  السماوي ببطولة دوري الكرة الطائرة للرجال 
للموسم الثاني على التوالي مساء أمس، بفوزه على 
مســتضيفه الشباب  3 - 0 ، في الجولة األخيرة من 

المسابقة،ووصوله إلى 51 نقطة.
حســم بني ياس الشــوط األول -25 18، وتحســن 
الشــباب فــي الشــوط الثانــي، واســتطاع إحراج 
«الســماوي»، ليلجأ الفريقين إلــى النقاط الفاصلة 
التي ابتســمت لبني ياس، ليفوز بالشوط الثاني 27 
- 25، تسيد  السماوي الشوط الثالث وفاز 25 - 15.

قام يوســف المال رئيــس اتحاد الطائــرة، بحضور 
سهيل العامري رئيس مجلس إدارة شركة بني ياس 
أللعاب الرياضيــة، بتتويج بني ياس بدرع الدوري، 
والعبيــه بالميداليــات الذهبيــة، وســط احتفالية 
جماهير «السماوي» التي زحفت إلى دبي لمساندة  

فريقها.

أكد ســامي القمزي رئيــس مجلس إدارة نادي الشــباب أن مباراة فريق 
النــادي األول لكرة القدم غداً في الجولة 18 لدوري الخليج العربي أمام 
الوحــدة، محطة مهمة في مســيرة الجوارح، الفتا إلــى أن نقاط المباراة 

تمهد الطريق أمام الشباب نحو قمة الدوري. 
ويفتقد الفريق غدا العبه ناصر مســعود لإلصابة، ويســتعيد جهود حسن 

إبراهيم  في ظل شكوك حول مشاركة مانع محمد.
وحــرص القمــزي على لقــاء العبي الشــباب بحضور نائبــه محمد مطر 
المــري، وعبدالله الســويدي مدير إدارة االحتــراف، قبل مغادرة الفريق 
إلى أبوظبي، مشددا أن الفوز في المباراة مهم لتثبيت أقدام الشباب في 
دائرة المنافســة على الدرع ،بغض النظر عن نتيجة قمة العين والجزيرة، 
داعيا العبي الشباب إلى اللعب بتركيز، وتأكيد قدرتهم على إنهاء الموسم 
بين الثالثة األوائل على أقل تقدير. من ناحية أخرى تدشن 4 مباريات في 
الجولــة 18 اليوم عودة الدوري، بعد توقــف 13 يوماً، ويلعب النصر مع 
عجمان، وكلباء مع الوصل، واإلمارات مع الظفرة، وبني ياس مع الشارقة، 

وتترقب العيون كالسيكو العين والجزيرة غداً في قمة 
الجولة، والتي تحدد معالم الصراع على اللقب .  
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 أشاد محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس لجنة 
ملف اإلمارات الستضافة كأس آسيا 2019، 
بالدعم واالهتمام الكبير الذي يوليه ســمو 
الشــيخ هزاع بــن زايد آل نهيان مستشــار 
األمــن الوطنــي الرئيــس الفخــري التحاد 
كــرة القــدم للجنــة، ومتابعته المســتمرة  
للخطــوات العملية التي قامــت بها اللجنة 
منذ تشــكيلها، إلى جانب متابعته للتقارير 
الدورية الخاصة بالزيــارات الميدانية التي 
قامــت بها لجان االتحاد اآلســيوي للمرافق 
والمنشآت التي ستستضيف الحدث القاري، 
كمــا أعرب عــن تفاؤلــه باســتضافة دولة 
اإلمــارات للنهائيات اآلســيوية، نظراً لتوفر 
أعلــى المعايير المطلوبة مــن قبل االتحاد 
القــاري، واكتمال الملف مــن كل النواحي، 
بجانب الخبرة التي نتمتع بها في اســتضافة 
مثل هذه المناســبات، إلــى جانب العديد 
من العوامل األخرى التي تصب في مصلحة 

ملف اإلمارات 2019.

وأكد رئيس لجنة ملف اإلمارات الستضافة 
االهتمــام  ذلــك  أن    ،2019 آســيا  كأس 
والمتابعة من ســمو الرئيس الفخري التحاد 
الكــرة، تأكيد على مدى حرص قيادتنا على 
تنظيــم األحــداث الرياضيــة ذات الصبغة 
الدولية، لما تتضمنه من مكاسب كبيرة على 
الرياضــة والرياضيين في الدولــة، موضحاً 
إن إقامة النســخة المقبلة لكأس آســيا في 
ضيافة اإلمارات، وهو الحدث القاري األهم 
واألكبر على صعيد القارة للمرة الثانية في 
تاريــخ اإلمارات، وفي تاريــخ البطولة بعد 
بطولــة 96 ســتكون لها انعكاســات كبيرة 
على كــرة اإلمارات ورياضتهــا، خاصة بعد 
أن نجحت اإلمارات في االســتضافة القارية 
األولى فــي تغيير مفاهيم التنظيم وقدمت 
بطولة استثنائية من جميع النواحي تنظيمياً 

وفنياً.  

وأشــار محمد بــن ثعلــوب الدرعي إلى 
حجــم الثقة التي تحظى بها اإلمارات من 
جانــب المجتمع القاري والدولي، وقدرة 
أبنــاء اإلمــارات على إنجــاح أكبر وأهم 

الفعاليات الرياضية في الدولة، وهو نتاج 
تراكم تجارب سابقة في تنظيم األحداث 
الرياضيــة ذات الصبغــة العالميــة، التي 
تمكنــت مــن خاللها اإلمارات فــي إبهار 
العالم من خــالل تقديمها لنموذج خاص 

بها من جميع النواحي.

علــى جانب أخــر، يغادر وفد رســمي من 
دولة اإلمــارات إلــى العاصمــة البحرينية 

المنامة غٍداً، وذلك لحضور ومتابعة اجتماع 
المكتــب التنفيذي لالتحاد اآلســيوي لكرة 
القدم، الذي ســيتم خالله اإلعالن الرســمي 
عن اســم الدولة الفائزة باستضافة نهائيات 
كأس أمــم آســيا 2019، التــي ينحصر فيها 

التنافس بين اإلمارات وإيران، ويضم الوفد 
عــدداً من القيــادات الرياضيــة إلى جانب 
مســؤولي وأعضــاء لجنة ملــف اإلمارات 

.2019
ويترأس يوسف يعقوب السركال، رئيس 
اتحــاد اإلمــارات لكرة القــدم الوفد، الذي 
يتكون من حمد بن نخيرات العامري، محمد 
عبد العزيز ويوسف خوري وناصر اليماحي، 
أعضاء اللجنة، ومحمــد بن هزام الظاهري 
أميــن عام اتحاد الكرة مقرر اللجنة، وناصر 
بــن ثعلــوب الدرعي، مديــر مكتب رئيس 
اتحاد الكرة، وعــارف العواني األمين العام 
لمجلــس أبوظبي الرياضي، وســعيد محمد 
حــارب أمين عــام مجلس دبــي الرياضي، 
وأحمد الفردان أمين عام مجلس الشــارقة 
الرياضي، وعلي حمد، المدير العام بالوكالة 
التحاد الكرة، وطالل الهاشــمي من مجلس 

أبوظبي الرياضي.
 يذكــر أن اجتمــاع المكتــب التنفيذي 
بالمنامة،  لالتحاد اآلســيوي ســيعقد غــداً 
وســيتخلله مراســم التصويت واإلعالن عن 
اســم الدولة الفائــزة التي ســتحظى بثقة 
أعضاء المكتب التنفيذي، بتنظيم النســخة 

المقبلة لنهائيات أمم آسيا 2019. 
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يخوض نخبة من أبطال العالم في الترايثلون 
تحديــاً جديــداً، عندمــا ينطلقــون اليــوم 
بكورنيــش العاصمــة أبوظبي في الســباق 
الرئيســي لبطولة آيبيك الدولية للترايثلون 
2015، الجولــة االفتتاحية من بطولة العالم 
للترايثلــون، التي ينظمهــا مجلس أبوظبي 
الرياضــي بالتعــاون مــع االتحــاد الدولي 
للترايثلون، بمشاركة 120 من نخبة الالعبين 
فــي العالــم، باإلضافة إلى 2100 متســابق 
ومتســابقة في الفئات العمريــة المختلفة 
في البطولــة، التي تعد األكبــر في منطقة 
الشرق األوسط ضمن 10 جوالت تقام على 
مســتوى العالم. ويدخل أوائــل المصنفين 
في الترتيب العالمي للترايثلون في منافسة 

محتدمة من أجل حسم الجولة األولى على 
أجندة االتحاد الدولــي لرياضة الترايثلون، 
إذ تنطلق أول مجموعة من المشاركين في 
الســاعة السادسة وأربعين دقيقة من صباح 
اليــوم، بينما تبدأ اإلثارة مع ســباق النخبة 
في الســاعة الثالثــة بعد الظهــر، وتتضمن 
المنافســات ثالثة مســارات هي الســريعة 
،0.5 كم سباحة 20 كم دراجات 5 كم جري، 
األولمبية ،1.5 كم سباحة و 40 كم دراجات 
و 10 كم جري، وماكسي 2 كم سباحة و 80 

كم دراجات و 20 كم جري.

وكانت البطولة قد شــهدت أمس فعاليات 
ســباق الناشئين تحت 17 ســنة على كاسر 
أمواج بكورنيش أبوظبي، وسط مشاركة ما 
يزيد عن 250 ناشــئاً في السباق، وأسفرت 
النتائج عن تتويــج البحريني عبدالله عطية 
بالمركز األول في مسار السرعة بزمن قدره 
14 دقيقــة و 14 ثانيــة، وهي المرة األولى 
التي يشارك بها في ترايثلون أبوظبي محققاً 
إنجــازاً كبيراً وعّبر عبدالله البالغ من العمر 
17 عاماً عن سعادته بالفوز قائًال: «لقد كان 
سباقاً حماسياً وتنافسياً في كلتا المرحلتين، 
إال أننــي بذلت أقصى جهدي، وأنا ســعيد 

بالفــوز الذي لم يكن ســهًال بــكل تأكيد».  
وضمن فئــة البنات تحت 13 ســنة، فازت 
البريطانية جاسمين جري بالمركز األول.»   
ادارة  مديــر  الهاشــمي،  طــالل  وتــوج 
الشــؤون الفنية بمجلــس أبوظبي الرياضي 
الفائزين في ســباق الناشئين تحت 17 سنة 

الذي شهد تنافساً قوياً من الصغار. 
وقــال طــالل الهاشــمي : نحن ســعداء 
باستضافة هذه البطولة في الدولة وتقديم 
الفرصة للناشئين للتعرف على هذه الرياضة 
المثيرة والتسابق على نفس المسارات التي 

سيتنافس عليها النخبة».

تختم اليــوم على مالعب مدينة دبي الرياضية، 
منافسات النســخة الثانية لبطولة كأس مدارس 
دبــي، عبر إقامة مباريات نصف النهائي، وتليها 

المباراة النهائية. 
ويشــارك فــي النســخة الحالية، والتــي تقام 
بتنظيــم مشــترك بيــن مجلس دبــي الرياضي 
وشركة انسبيراتوس، وبدعم من هيئة المعرفة 
والتنميــة البشــرية ومنطقــة دبــي التعليمية، 
وشــركة شــيفروليه راعــي الكأس الرئيســي،  
2000 العب والعبة من 55 مدرســة من جميع 
المناهج الدراســية والجنســيات المختلفة في 
دبــي، يتنافســون على الجائــزة الكبرى، وهي 
قضاء ثالثة أيام في مدينة مانشستر البريطانية، 

ومتابعة ديربي المدينة، والذي سيجمع فريقي 
يونايتد وسيتي.

 ففــي فئــة الفتيان تحــت 12 يلتقــي األهلية 
الخيريــة مع  الشــافعي، والعالــم الجديد مع 
الخليج الوطنية. وفــي الفتيان تحت 14 يواجه 
األهليــة الخيرية فريق اللبنانيــة الفرنكفونية، 
فيما يلعب الليسيه الفرنسية مع فريق راشد بن 
سعيد.  وفي الفتيان تحت 16 يلتقي الشويفات 
الدولية مع ســلمان الفارســي، و دبي الدولية 
مع الليسيه الفرنســية. وفي الفتيات تحت 17 
تلعب   الليسيه الفرنسية ضد األلمانية الدولية، 
و  جيمس ويلنجتون  مع ينشستر «جبل علي».   

حلق المنتخب الياباني للمبارزة في صدارة 
بطولة آســيا للمبارزة لألشــبال والناشئين 
بجــدارة منفــرداً وبدون منافســة، بعد أن 
أضاف لرصيــده ميدالية ذهبية جديدة في 
منافسة سالح الفلوريه لفئة الفردي ناشئات 
تحت 20 سنة، التي أقيمت يوم أمس األول 
على صالة معهد البترول بالعاصمة أبوظبي، 
ضمــن مباريــات االفتتــاح لفئــة الفــردي 
للناشئين في اليوم الخامس للبطولة، ليرتفع 
بذلــك الرصيــد اإلجمالي مــن الميداليات 
الذهبيــة لليابــان إلى 8 ميداليــات ذهبية 
و4 فضيــات و5 برونزيــات، ويلــي اليابان 
فــي الترتيــب العــام ســنغافورة برصيد 2 

ذهبية و5 فضيات و5 برونزيات، ويحل في 
المركــز الثالث هونغ كونــغ برصيد ذهبية 
و2 فضيــة وبرونزيــة وفي المركــز الرابع 
الكويــت برصيد ذهبيــة وبرونزية. وكانت 
منافســات فئة الناشــئين تحت 20 سنة قد 
انطلقــت أمــس األول وكانــت المنافســة 
األولــى في فئــة األوالد في ســالح اإليبيه 
وأســفرت نتيجــة هذه المنافســة عن فوز 
الالعب الكازاخســتاني فاديم شــارلهموت 
بالمركــز األول والميداليــة الذهبية بفوزه 
على الالعب اليابانــي جونا كيمورا 15-11، 
وحصل علــى الميداليــة البرونزية كل من 
الفيتنامــي دين تيجن والياباني كوكي كافو. 

وفي ســالح الفلوريــه لفئة البنــات تحت 
20 ســنة فازت بالمركــز األول والميدالية 
الذهبية اليابانية هاريكا يافوكا بفوزها على 
مواطنتهــا اليابانية هاكــي إيتو في المباراة 
النهائيــة 9-15 وحصل علــى البرونزية كل 
من الســنغافورية شــان ونج هيو والكورية 

سانا غيل. 
أكد عبد الرحمن الغرباوي مدير المنتخبات 
الســعودية للمبــارزة أن البطولــة المقامة 
حاليا تعد من اروع البطوالت اآلسيوية من 
كافة جوانبها ســواء التنظيمية التي نجحت 
اإلمارات كالعهد بها في استضافتها وإخراجها 
بصــورة مثالية نالت اإلعجاب والتقدير من 

كافة الوفود اآلسيوية المشاركة، وكذلك من 
الناحية الفنية من خالل المستويات الراقية 
التي قدمها الالعبون والالعبات في مختلف 
المنافســات في جميع األســلحة، وأكد أن 
المبــارزة الخليجيــة اثبتــت وجودهــا في 
المنافســة وخاصة المنتخب الكويتي الذي 
فاز بذهبيــة وبرونزية، وكذلــك المنتخب 
الســعودي الذي حقــق برونزية وكان قاب 

قوسين أو أدنى من الفوز بذهبية.



تربــع فريق دبي أمس علــى صدارة دوري 
الدرجة األولى لكرة القدم من جديد مؤقتا، 
بفــوزه الكبير على العروبــة بنتيجة 7 - 2 
فــي افتتاحيــة مباريات الجولة 14 ســجل 
لدبي كل من حســن عبــد الرحمن هدفين، 
وكل مــن محمــد جمــال وامانقــوا ورامي 
يســلم ومحمد ابراهيم ودينيس وللعروبة 
السنغالي دومنيك واحمد عبد الله، ووصل 

دبي الى النقطة 31.
وحافــظ دبــا الفجيرة على مركــزه الثالث 
بفــوزه المثير علــى الخور بنتيجــة 2 - 0. 
ســجل الهدفين البرازيليــان فليبي ورينان 
ليصــل الســماوي الــى النقطــة 29 ويظل 

الخليج خامســا بـ 15 نقطــة، وعلى ملعب 
الذيد خطف حتا التعادل 1 - 1، في الدقيقة 
95  عبــر ناصر خميــس، وكان الذيد تقدم 
في الشــوط االول بهدف سعيد الشيبه في 
الدقيقــة  27 مــن ركلــة جــزاء، ورفع حتا 
رصيــده الــى 25 نقطــة والذيد إلــى 15، 
وتســتكمل مباريات الجولة اليوم بمباراتي 
الشــعب مع التعاون، ورأس الخيمة مع دبا 

الحصن.

اعتمدت لجنة الطب الرياضي باتحاد الكرة 
قائمة طلبات األدوية المســتلزمات الطبية 
والغذائيــة واألجهزة الطبيــة المقدمة من 
المنتخب األولمبي المشارك بتصفيات آسيا 
تحت 23 سنة، ومنتخب الصاالت المشارك 
بالبطولة الخليجية بعد التأكد من خلوها من 

أي مواد قد تؤثر على صحة الالعبين.
وقررت اللجنة عقد اجتماع مع أطباء أندية 
دوري الخليج العربي خــالل األيام المقبلة 
لوضــع خطــة عمل مشــتركة لدفــع عجلة 
الطب الرياضــي بالدولة. اعتمــدت اللجنة 
خطــة عمل وحدة البحوث، وتوزيع األدوار 
دبي - البيان الرياضي الخاصة بها.   

احتفى اتحاد الكرة صباح أمس، بالتعاون مع 
لجنة كرة القدم للســيدات باليوم العالمي 
للمــرأة، الــذي ينظم تحت مظلــة االتحاد 
اآلســيوي للعبة، وبرعايــة «آيبيك» الراعي 
الحصري لكرة القدم للســيدات، وتوجهت 
أمل بوشــالخ، عضــو مجلــس إدارة اتحاد 
الكرة، بالشــكر إلى ســمو الشــيخة فاطمة 
بنت مبارك (أم اإلمارات)، رئيســة االتحاد 
النســائي العــام، الرئيس األعلى لمؤسســة 
التنمية األســرية، رئيســة المجلس األعلى 
لألمومة والطفولة، حيث تعطي سموها كل 
العناية والتقدير واألولوية لدور المرأة في 
المجتمع.  دبي- البيان الرياضي
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أكــد محمد ســالم العنزي، مشــرف الفريق 
األول لكــرة القدم بنــادي الجزيرة أن العبي 
"فخــر أبوظبــي" ال يحتاجون إلــى أي حافز 
إضافــي لتقديم أفضل مــا لديهم أمام العين، 
في مباراة الديربي المنتظرة غداً على اســتاد 

هزاع بن زايد آل نهيان.
وقــال: الالعبــون في حالة ذهنيــة مثالية 
وكلهم تركيز بشــكل كامل على هذه المباراة 
المهمــة، ألن مثــل هذه المباريــات الكبيرة 
والجماهيريــة تمنــح الالعبيــن حوافز ذاتية 
كبيرة لتقديم أفضل ما لديهم داخل الملعب 
طوال الدقائق التســعين، وأكد أن تحضيرات 
الفريق تســير بشــكل جيد وتمنــى أن تكلل 
جهود الجميع باالنتصار في الديربي وكســب 
النقــاط الثــالث والعودة للمركــز األول في 
جدول ترتيب الدوري، وهو طموح الفورموال. 
وأكــد العنــزي أن المباراة صعبــة، وقال: 
ســنلعب أمــام منافس قوي وســنواجهه في 
ملعبه وبين جماهيره في مباراة تعني الكثير 
للفريقين، ألن الفوز يعني اســتعادة الصدارة 
للجزيرة واالبتعاد في المركز األول بالنســبة 
للعيــن وهذه العوامل ســتزيد مــن صعوبة 
المبــاراة، والعين لــن يتأثر بدنيــاً أو ذهنياً 
بالمباراة اآلســيوية األخيــرة ألن لكل بطولة 
ظروفها المختلفة وهم يرغبون بشــكل كبير 
في تأمين صدارة الدوري، وعلينا في الجزيرة 
التعامل مع هذا التحــدي بتركيز تام وبرغبة 

أكبر في تحقيق االنتصار. 

وحرص المشــرف على الفريــق على توجيه 
الشــكر إلى مشــجعي الجزيرة على دعمهم 
المســتمر للفريق ووقوفهم خلــف الالعبين 
منذ بداية هذا الموســم في جميع المباريات 

داخل وخارج ملعب محمد بن زايد، وأكد أن 
وجود جمهور الجزيــرة في ملعب هزاع بن 
زايد غدا ســيمنح الالعبين دافعا إيجابيا كبيرا 
لتحقيق الفوز على العين والســتعادة صدارة 

الدوري مجددا.

أكد عبد الله موســى ظهير أيمن الجزيرة أن 
نتيجــة مباراة العين تحدد شــكل المنافســة 
على القمة بنســبة كبيرة، وهــي مباراة غاية 
فــي األهمية وقال: ســنقاتل مــن أجل الفوز 

الذي يعادل بحســاب النقــاط 6 نقاط كاملة 
نســتعيد بهــا الصدارة، ونشــعل المنافســة 
عليهــا، وقام الجهــاز الفني بقيــادة غيرتس 
باســتغالل فترة توقف الدوري بإعادة ترتيب 
األوراق، وحــرص على تصحيــح األخطاء في 

الخط الخلفي في الدفاع من خالل التدريبات 
المكثفــة للمدافعين، إضافة إلــى التدريبات 
المركبة تحت ضغط هجومي وكيفية التصرف 
تحــت تلك الضغــوط، وجميــع الالعبين في 
حالــة بدنية ومعنوية جيــدة ويتطلعون إلى 

تأكيد جدارتهم باستعادة الصدارة.

وعن مدى تأثر العين بضغط مبارياته بعكس 
الجزيرة قــال عبد الله موســى: العين فريق 
كبير ويملك بدالء جيدين، ولن يتأثر بالعامل 

البدني.
وفــي المقابــل فــإن الجزيرة لــم يلعب 
مباريات رســمية لفترة أســبوعين وهذا لن 
يؤثــر علينا كالعبين، حيث ســرعان ما ندخل 
في جو المباراة ونقاتل لتحقيق هدفنا بالفوز 

واستعادة الصدارة. 

وسط أجواء مثالية مفعمة بالتفاؤل والروح 
المعنويــة العالية خــاض العين أمس مرانه 
الرئيس في إطار تحضيراته لمواجهة غريمه 
التقليــدي ومنافســه المباشــر على صدارة 
الترتيب فريق الجزيرة في المباراة المقررة 
غــداً بالجولة 18 من الــدوري، وينتظر أن 
تحظى قمــة العاصمة باهتمــام جماهيري 
كبير، كونها تحدد بصورة كبيرة مالمح بطل 
الــدوري لهذا الموســم، خصوصــاً في حال 
فوز العين بنتيجتها كونه ســيرتفع برصيده 
إلــى 42 نقطة مبتعداً بفــارق 6 نقاط عن 
العنكبوت الذي يأمل هو اآلخر في العودة 
إلــى أبوظبي بالنقاط الثالث ليتســاوى في 
عــدد النقاط مــع الزعيــم، وبالتالي يعزز 
حظوظــه كثيــراً في الحصول علــى الدرع، 
حيث إنه إذا ما اســتمر الفريقان متساويان 
فــي نقاطهمــا إلــى النهاية فســترجح كفة 
الجزيــرة بالنظر إلى المواجهات المباشــرة 

بين الفريقين.

وأكــد الدولي خالد عيســى حــارس العين 

الدولــي اعتمــاد الفريق كثيــراً على دعم 
إلــى أن جمهــور األمة  جماهيــره، الفتــاً 
العيناويــة يــدرك جيــداً أهميــة المباراة 
باعتبارهــا مصيريــة ومفترق طــرق وهو 
ليــس بحاجة لدعوة من الالعبين أو مجلس 
إدارة شــركة كرة القدم برئاسة الشيخ عبد 
الله بــن محمد بن خالــد آل نهيان، وقال: 
األمور واضحة وال مجال أمامنا ســوى الفوز 
بالتحــدي، وأتمنى أن نرى مدرجات ملعب 

هــزاع بــن زايــد حاشــدة بجماهيرنا في 
مواجهة الجزيرة وجميع المباريات المقبلة، 
كما اعتدنا أن نراها في المواســم الماضية، 
خصوصــاً وأن األمــة العيناوية دائماً تبحث 
عن التميز وتعشق المركز األول، وكل منتٍم 
لهذا النادي يتطلع إلى بلوغ أعلى مؤشرات 
النجاح، وأتمنى أن نكون متميزين كالعبين 
وجماهير فــي جميع اســتحقاقاتنا المقبلة 

على الصعيدين المحلي والقاري.

ووجــدت مباراة الفريقيــن المقررة غداً 
اهتمامــاً الفتــاً مــن قبل أنصــار الفريق 
البنفسجي الذي تابع هو اآلخر استعداداته 
على قدم وساق من أجل االحتشاد مبكراً 
فــي مدرجــات ملعــب المباراة باســتاد 
هــزاع بن زايــد لمــؤازرة الفريق ودعم 
لتحقيق الفوز  معنويات الالعبين تطلعــاً 
الــذي يجعل الزعيــم قريباً مــن الدرع، 

وقد تواصلت جماهير العين عبر مختلف 
وســائل االتصال من أجل التنســيق لليلة 
األحد المنتظرة، وهو ما يؤكد أن المباراة 

ستشهد حضوراً جماهيرياً الفتاً.

يدخل العين مواجهــة الغد وفي رصيده 
39 نقطــة بعــد فــوزه فــي 12 مبــاراة 
وتعادله في 3 وخســارته في 2 وتسجيله 

45 هدفــاً في شــباك المنافســين مقابل 
14 هدفــاً ولجــت مرماه ليعــد صاحب 
الدفــاع األقوى في الــدوري حتى اآلن، 
ويأتي منافسه الجزيرة في المركز الثاني 
برصيــد 36 نقطــة بعــد فــوزه في 11 
مواجهــة وتعادله في 3 وخســارته في 3 
وتســجيله 46 هدفاً بفــارق هدف واحد 
عن المتصدر العينــاوي، مقابل 30 هدفاً 

ولجت مرماه.



يتطلع اتحاد كلباء إلــى تحقيق الفوز فقط 
دون ســواه عندمــا يســتقبل االمبراطــور 
الوصالوي عند الثامنة والنصف من مســاء 
اليوم في ملعب االتحاد بالســاحل الشرقي، 
وســيقود المدرب الوطني وليد عبيد مهمة 
إبقاء ســفينة كلباء في األضــواء اعتبارا من 
مبــاراة الفهــود بعد رحيــل الجزائري عبد 
الحق بن شــيخة الذي فشل في مهمته التي 
جــاء من أجلها وهي إنقــاذ الفريق األصفر 

مــن دوامة الهبوط وتــزداد األمور صعوبة 
علــى ابــن محاربــي الصحراء الــذي تقدم 
باســتقالته الثانية بعــد أن تم رفض األولى 
مــع نهاية الــدور االول لكن هذه المرة تم 
قبولها على مضض ليحمــل حقائبه ويرحل 
في وقت أشــارت فيه االنباء إلى إقالته من 
منصبه عموما فقد غادر بن شــيخة وانبرى 
وليــد عبيد مدرب الطوارئ للمهمة الصعبة 
والتي تتمثل في حصد الفريق االصفر ألكثر 
مــن 22 نقطة مــن 25 في الميــدان حاليا 
وربما تكون هناك صعوبة بالغة على الورق 

فــي كيفية جمــع كلباء لهذا العــدد الكبير 
من النقــاط خصوصا وأن مواجهات الفريق 
المقبلــة تبــدو مصيريــة وقويــة لكلباء أو 
للفرق التي سيتبارى معها والتي تنقسم إلى 
قسمين بين أندية تبحث عن إمكانية البقاء 
مع كبــار دوري األضواء أو لألخرى الباحثة 
عن لقــب الــدوري والتواجد مــع األربعة  

الكبار لضمان التمثيل اآلسيوي.

وخــالل المؤتمــر الصحافي لمــدرب كلباء 

وليــد عبيد والذي بــدا واثقاً مــن قدرات 
العبي فريقــه أكد بأن كتيبــة االتحاد على 
اســتعداد تام للقاء اليوم إلى جانب التركيز 
الكامــل، منوهاً إلى انــه عمل عقب رحيل 
بــن شــيخة على النواحي النفســية وســط 
الالعبيــن ومن ثم اتجهــت للجانب البدني 
والتكتيكــي كاشــفا فــي نفــس الوقت عن 
إجرائــه لتغييرات على مســتوى التشــكيل 
الرئيســي بالدفــع ببعض الالعبيــن الذين 
لــم يجدوا فرصة المشــاركة في المباريات 
السابقة لمنحهم مزيدا من الثقة كما تحدث 

عن غيــاب المحترف الســنغالي بابا ويجو 
لإليقاف إلى جانب اســتمرار غياب الثنائي 
إبراهيم المنصوري وخالــد علي المصابين 
ولكــن غيــر ذلك فجميــع الالعبين في أتم 
درجــات التأهــب للوصــل والــذي وصفه 
بالفريــق المتطور والخطير خصوصا بعد ان 
تولى تدريبه األرجنتيني غابريل كالديرون.

وأشار عبيد إلى أنه شاهد عدة مباريات 
للفريــق الزائر الذي حقق فــوزاً كبيراً على 
األهلي في الجولة قبل الماضية وتعادل مع 
النصــر في آخر مباراة محــذرا من خطورة 

العبي الفهود، وقال ســنواجه الضيوف بكل 
قوة ومطمئن لتقديم العبي فريقي لمباراة 

كبيرة أمام فريق قوي.

وفيمــا يتعلق باألنبــاء التي راجت بشــأن 
مفاوضــات نــادي كلبــاء مــع العراقي عبد 
الوهاب عبد القادر لتولي مهام الفريق حتى 
نهايــة الموســم فند عبيد هذه الشــائعات، 
وقــال: أنا أعمل فــي كلباء منذ موســمين 
التدريب حتى  بتولــي  اإلدارة  وأخطرتنــي 
ختام الموسم الحالي، وأتمنى أن أكون عند 
حســن ظن إدارة نادي كلباء برئاسة الشيخ 
سعيد بن صقر القاسمي ونائبه الشيخ هيثم 
بن صقر القاســمي وعلي كانو رئيس مجلس 
ادارة نــادي كلبــاء وجميع أعضــاء مجلس 
اإلدارة. وقال عبد الله إبراهيم إداري فريق 
كلباء إنهم يثقون في الالعبين، مشــيراً إلى 
أن كلباء ال يتأثر بغياب العب في إشارة إلى 
ايقاف الســنغالي بابا ويجو بالبطاقة الثالثة، 

وأكد أن وليد عبيد جهز بدالء للغائبين.

04
أكد حارس كلباء ســيف راشــد أنه سيبذل 
قصارى جهده مــن أجل منع العبي الوصل 
من التســجيل في شــباكه، مشــيراً إلى أن 
الفريــق األصفــر يحتاج إلى فــوز وبعدها 
ســيكون لكل حادث حديث معرباً عن أمله 
فــي تخطي عقبة الفهود اليوم، وأشــار إلى 
أن المدرب وليد عبيد اجتمع بهم وطالبهم 
بتناســي المرحلــة الماضيــة والتفكير في 

مباراة اليوم.
وقال: كل الالعبين يفكرون في كيفية االبقاء 
على النقاط الثالث في كلباء، ونســعى مع 
مدربنــا الجديد إلى تغيير الصورة الماضية، 

مؤكداً على أن الفريق يؤدي بشــكل أفضل 
لكنه دائماً ما يخســر والبــد من وضع حد 
للهزائــم والقتال من أجــل انتزاع مزيد من 
النقاط حتى ال نجد أنفسنا في دوري الهواة 
من جديــد، مضيفاًَ: اليــزال األمل موجودا 
طالما هناك 25 نقطة على أرضية الملعب".

أكد األرجنتيني غابرييــل كالديرون المدير 
الفنــي لفريق الوصــل، أن مفتاح الفوز في 
مبــاراة فريقــه اليوم أمام اتحــاد كلباء هو 
الجديــة الكاملة، وعدم االســتهانة بالفريق 
المنافس، موضحاً أن المباراة ليســت سهلة 

ألنها تقام خارج ملعبنا.
وقال: «لقــد حرصت على حضور مباراة 
الشــباب واتحاد كلباء، وتابعــت اللقاء من 
المدرجات، وقدم فريق كلباء مردوداً جيداً، 
وفــاز الجوارح بصعوبة ومــن خطأ دفاعي، 
أضــف إلى ذلــك أن فريــق كلبــاء يعلب 
بأريحية ومن دون ضغوط فهو أكثر خطورة 
مــن غيره، لذلك فال مجال للتهاون أو الثقة 
الزائدة ألننا بهذه الحالة سنخسر بالتأكيد».

وأضاف: «الوصل ســيلعب بقتالية عالية 
حتى الدقائق األخيرة كما يفعل دائماً، ألنه 
من المهم بالنســبة لنا الحصول على النقاط 

الثالث».

وعــن اســتعدادات الوصل للمبــاراة خالل 
فتــرة توقف الــدوري الماضية قــال: «لقد 
أدى الالعبــون تدريباتهــم بمنتهى الجدية، 

ومــن المهم بالنســبة لنــا أن نعــود لرتم 
المباريات بشــكل جيد مباشرة أمام كلباء، 
ألننا خالل فترة التوقف الماضية عدنا بأداء 
غير جيد أمام الظفرة وخسرنا المباراة قبل 

أن يرتفــع مســتوى الفريــق تدريجياً حتى 
قدمنــا أداء ممتــازاً أمام األهلــي والنصر، 
واآلن علينا المتابعة من حيث توقفنا، ومن 
ثم االستمرار بالتحسن ألننا ال نملك رفاهية 

المرور بانخفاض جديد بالمستوى».
وعن المركز الثامــن الذي يحتله الفريق 
منذ فترة ومتى ســوف يغــادر الوصل هذا 
المركز، قال: «ال أســتطيع أن أعطي تاريخاً 
محدداً، وأعمل حالياً على أن يستقر الفريق 
علــى تقديم مــردود جيد ونتائــج جيدة، 
وكذلك نسعى للتخلص من حاالت التذبذب 

بالمستوى التي عانينا منها».

وأضاف: «بعــض النقاط أضعناها ألخطاء 
فردية وعلينا العمل عليها أيضاً، وبشــكل 
عــام أرى أن الفريــق قادر علــى االرتقاء 
أو  الرابــع  للمركــز  والوصــول  بترتيبــه 
الخامس مع الوقت، ولدّي  ثقة كبيرة في 
الدفاعية  المشكلة  الفريق والعبيه، ولكن 
تجعــل مــن الوضع غيــر مثالــي، فغياب 
الالعبين الثالثة األساسيين في مركز قلب 
الدفــاع وهم: وحيد إســماعيل وحســن 
زهــران وثامــر محمد، يربك الحســابات 
بالتأكيــد، وأحاول دائما إيجاد الحلول في 
التدريبــات، ولكن المهمــة تبقى صعبة، 
وفي النهاية الكالم سهل والمهم هو الفوز 
وتحقيق النقاط الثالث ونســعى لتحقيق 

ذلك أمام كلباء».
وقال محمد خلفان العب الوصل: «نحن 
ذاهبون لكلباء بطموح حصد النقاط الثالث، 
موضحــاً أن لقــاء الفرق التي تحتــل ترتيباً 
متأخراً ال يمكن االســتهانة بها، ومثل هذه 
المباريات تتسم بالصعوبة، وعلينا أن نقدم 

أفضل ما لدينا لتحقيق الفوز».

 تقابل الفريقان في «33 مواجهة».
حقق اتحاد كلبــاء الفوز على الوصل في 

«4 مواجهات».
 حقــق الوصل الفوز على اتحاد كلباء في 

«19 مواجهة».
 حــدث التعادل بيــن الفريقين في «10 

مواجهات».
 ســجل اتحاد كلباء بمرمــى الوصل «33 

هدفاً».
 ســجل الوصل بمرمى اتحــاد كلباء «71 

هدفاً».
 في آخر 14 سنة:

 تقابل الفريقان في «11 مواجهة».
 لــم يحقق كلباء الفــوز على الوصل في 

أي مواجهة.
 حقــق الوصــل الفوز علــى كلباء في «6 

مواجهات».
حــدث التعــادل بيــن الفريقيــن في «5 

مواجهات».
 سجل كلباء بمرمى الوصل «8 أهداف».
سجل الوصل بمرمى كلباء «15 هدفاً».

 حقق الوصل الفوز على اتحاد كلباء ذهاباً 
وإياباً موسم 2010 - 2011.



يدخــل فريــق عجمــان بجاهزيــة أفضــل 
لمواجهة مضيفه النصر، بعد اكتمال صفوفه 
بعــودة 5 مــن عناصره األساســيين، الذين 
غابوا عن المباراة السابقة أمام األهلي، وال 
يفقد الفريــق غير العب واحد هو المدافع 
راشــد مال اللــه المعار من النصر، بســبب 
اإلصابة زيادة على شرط اإلعارة بين النصر 
وعجمان، ويبحــث «البرتقالي» عن تحقيق 
أول فوز في الــدور الثاني لتقريب الفارق 

بينه وصاحب المركز 12 إلى7 نقاط. 

ورغم صعوبة الموقف والحســبة المعقدة 
للبقــاء، فقد أظهر البرتغالي مانويل كاجودا 
المدير الفنــي للفريق تفاؤله، حيث أوضح 
أن الفريق قادر على تجاوز صعوبة الموقف 
الحالي مــن واقع اختالف المنافســين في 
لفريقــه  بالنســبة  المقبلــة  المباريــات 
ومنافسيه على البقاء، مشيراً إلى أن عجمان 
واجه في بداية الدور الثاني الفرق الكبيرة 
المرشــحة للقب وأن مستوى الفريق تطور 
وتحســن كثيراً برغم تحقيقه نقطتين فقط 

من تعادلين مع الظفرة واألهلي.

وتحدث عن استعدادات عجمان للمباراة 
قائــًال: «اســتعدادنا للمبــاراة عــادي جداً، 
والفريــق يتطور شــيئاً فشــيئاً، والتغيير ال 
يحدث في مباراة واحدة فقط، واالستجابة 
وســط الالعبيــن جيــدة لتقديم مســتوى 
جيــد وتحقيق نتائج إيجابيــة رغم صعوبة 
الموقف، والعبــرة دائماً بالنهايات، وطالما 
التطــور مســتمر وروح اإلصــرار موجودة 
فمن الممكن الوصول للنتيجة المرجوة في 
المباريــات المقبلة، ومبــاراة اليوم واحدة 

مــن المهــام التي نعــول عليها كثيــراً في 
تحسين وضع الفريق». 

وأضــاف كاجودا: «لدينا إحســاس حالياً 
بــأن الفريق قادر على الفــوز في مباريات 
عديدة، وهذا اإلحســاس ربمــا اختلف من 
فتــرة بداية اســتالمي للمهمة، وهذا نتيجة 
للتطــور الذي حــدث، واإلحســاس باألمل 
موجــود لدى جميــع الالعبيــن، وبالتأكيد 
الجميــع يعرف أن مبــاراة اليوم مع النصر 
صعبــة جــداً خاصــة أن النصر فــي ملعبه 

ووســط جمهوره، والمطلوب من الالعبين 
تقديم أفضل ما عندهم». 

كمــا تحدث عــن عــودة 5 العبيــن غابوا 
عن المباراة الســابقة فقال: «عودة العناصر 
األساســية، التي غابت عن المباراة السابقة 
أمــام األهلــي توفــر خيارات جيــدة، وأي 
مدرب يتمنى دائمــاً جاهزية جميع العبيه 
وتوفــر أكثــر قدر مــن الحلــول، وبالتأكيد 

الوضع فــي مباراة اليوم أفضــل بكثير من 
المباراة الســابقة التي خرجنــا منها بفوائد 
كثيرة، وكانت تجربــة جيدة لكل الالعبين، 
وأثبتــت أن روح اإلصــرار مهمــة في مثل 
هذه المواقف، فرغم الغيابات حقق عجمان 
نتيجة التعادل وكان مؤهًال للفوز خاصة أن 
الحكم تغاضى علــى ركلة جزاء على األقل 
لفريق عجمان حرمتنا من نقطتين غاليتين، 
وهو ذات الموقف الذي حدث لنا عندما لم 
يحتســب حكم مباراة الظفرة هدفاً صحيحاً 

لعجمان من تســديدة فتوحي ليحرمنا أيضاً 
من نقطتين». وأضاف: «ال يغيب عن مباراة 
اليوم غير العب النصر المعار المدافع راشد 
مــال الله بســبب اإلصابة، حيــث كان في 
الراحة لمدة 10 أيام، وعاد من يومين فقط 
للتدريبات، وال أعلم عن وجود شرط بعدم 
مشــاركته، ولكن بالنســبة لي الالعب غير 
جاهز للمباراة، وكنا نتمنى مشــاركته وهو 
العــب مميز مــن خالل أول مباراة شــارك 

فيها مع الفريق».

يســتضيف النصر نظيره عجمان على استاد 
آل مكتوم الســاعة 17:40 من مســاء اليوم 
لحســاب الجولة 18 لدوري الخليج العربي، 
في مباراة األهداف المتباينة، حيث يسعى 
العميد لتشديد المالحقة على فرق المقدمة 
لإلقتــراب أكثر من الثالثــي المتصدر، فيما 
يتطلع البرتقالي لدخول المنطقة اآلمنة في 

جدول الترتيب. 
يوفانوفيتــش  إيفــان  الصربــي  وشــدد 
مدرب النصــر على ضــرورة تحقيق الفوز 
علــى عجمــان لمواصلة المســيرة الناجحة  
للعميد في الموســم الحالي واالقتراب من 
فــرق المقدمة، وقال: هــذه المباراة مهمة 
الستكمال مســيرتنا في الدوري وسنحرص 

على الفوز بها.
وصرح يوفانوفيتش أن األهداف متباينة 
بيــن الفريقيــن في هــذه المبــاراة، حيث 
يسعى النصر لتشــديد المالحقة على فرق 
المقدمة إلنهاء الموســم فــي مركز يؤهله 
للمشــاركة في مســابقة دوري أبطال آسيا، 
فيما يتطلع عجمان إلى الهروب من منطقة 
الخطــر، وضمــان بقائه فــي دوري الخليج 

العربي.
عجمــان  الصربــي  المــدرب  ووصــف 
بالفريــق المقاتل، مشــيراً  إلــى أنه لعب 
بــروح قتالية عالية في الجولة األخيرة أمام 
األهلي، وأنه يتوقع ردة الفعل نفسها اليوم 
خصوصاً أن مواجهات الفريقين تكون دائماً 

صعبة وقوية.

وأكد يوفانوفيتــش جاهزية فريقه للمباراة 
رغــم أنــه واجــه أســبوعاً صعبــاً بســبب 

اإلصابــات، التــي كان يشــكو منهــا بعض 
الالعبيــن وغياب رباعي المنتخب األولمبي 
أحمد شــمبيه، وفهد حديد، وحسين عباس، 

وخليفــة مبــارك، مــا فــرض عليــه تغيير 
البرنامــج التدريبي للفريق، وقــال: نواجه 
خالل الموســم بعض الصعوبات، وعلينا أن 
نتعامل معهــا وإيجاد الحلــول لها وحاولنا 
التغلــب األســبوع الماضــي علــى بعــض 
الظروف الصعبة، ونجحنا في إعداد الفريق 

بالشكل المطلوب لهذه المباراة. 
الثالثي  كما أكــد يوفانوفيتش جاهزيــة 
األســترالي بريت هولمان، واإلسباني بابلو 
هيرنانديــز وأحمــد إبراهيم بعد شــفائهم 
مــن اإلصابة والتحاقهــم بتدريبات الفريق، 
وبالرغــم أنهــم يحتاجــون لفتــرة أطــول 
الســتعادة كامــل لياقتهــم فإنــه متفائــل 
بقدرتهم على اللعب، فيما تحوم الشــكوك 

حــول مشــاركة حــارس المرمــى أحمــد 
شــمبيه العائد بإصابة من معسكر المنتخب 
األولمبي، وقال إن مشــاركته رهن تحّســن 
حالتــه الصحية فــي المران األخيــر، الذي 

أقيم أمس. 
أوضــح  هيرنانديــز،  مســتوى  وحــول 
يوفانوفيتــش أن الالعــب اإلســباني يعاني 
من اإلجهاد، بســبب مشاركاته المكثفة في 
الشهرين األخيرين مع العربي القطري ومع 
النصــر، الــذي خاض معه مــا ال يقل عن 7 
مباريات في 24 يوماً، ما يفرض على الجهاز 

الفني التعامل بحذر معه. 
النصر  التــي يواجهها  الصعوبــات،  وعن 
أمــام الفــرق، التي تلعب بطريقــة دفاعية 

مكثفــة، أوضح المــدرب الصربي أنه ليس 
من الســهل اللعب ضد فريق يتمركز أغلب 
عناصــره في المناطق الخلفية، مشــيراً في 
الوقت نفســه أن العميد قادر على التأقلم 
مــع هذه الوضعية باالســتحواذ على الكرة 
والتمركــز الجيد في الهجــوم، وخلق أكبر 
عدد ممكن مــن الفرص للتســجيل، وقال: 
علينا أن نكــون حذرين من الوقوع في فخ 

الهجمات المرتدة الخطرة لفريق عجمان.
وأوضح مدرب النصــر أن فترة التوقف 
المناســب لتخفيف  الوقــت  جــاءت فــي 
الضغــط عــن العبيــه، بعــد سلســلة من 
المباريات المهمة، وقال: بعد تتويجنا بكأس 
الخليــج العربي نهاية ينايــر الماضي خضنا 

سلســلة من المباريات المهمــة في دوري 
الخليج العربي وكأس الندية الخليجية وبذل 
الالعبون جهوداً كبيرة وكنا بحاجة إلى هذه 
الراحة اللتقاط األنفــاس والتحضير لمباراة 
عجمان في أفضل الظروف خاصة أن بعض 
الالعبيــن المصابيــن مثل هولمــان وأحمد 
إبراهيم كانا يحتاجان لفترة أطول للعالج. 

وأكــد يوفانوفيتــش أن مبــاراة اليــوم 
ســتكون مختلفة تماماً عن لقــاء الذهاب، 
الذي فــاز به النصر بثالثية نظيفة، مشــيراً 
إلــى أن كل مباراة لها ظروفها الخاصة، وأن 
الفريق ال يّفكر في الماضي، بل يتطلع لفوز 
جديد، وعلــى الالعبين أن يكونوا أكثر قوة 

وتركيزاً لتحقيق هذا الهدف.

05
زار فرانشيســكو خواكيــن بيريــز روفيتي 
العب فالنســيا وإسبانيول برشــلونة سابقاً 
نــادي النصر، واطلع على مرافق ومنشــآت 

القلعة الزرقاء.
وحضر خواكين، الذي يشــغل حالياً منصب 
المديــر الرياضــي فــي فالنســيا جانباً من 
تدريبات الفريق األول وأبدى إعجابه بفصل 

مالعب التدريب عن الملعب الرئيس.
وســّلم عبد الله بوعميــم المدير التنفيذي 
لشــركة النصر لكرة القدم درع العميد إلى 
خواكين، وأكد أن األخير عبر عن استعداده 

إلبرام اتفاقيات تعاون مع النصر.

أكد هالل ســعيد مدافع النصــر أن العميد 
سيخوض المباراة رافعاً شعار «ال بديل عن 
الفوز» من أجل تحسين وضعيته في جدول 
الترتيــب خاصــة أنها تأتي بعــد التعادلين 
األخيريــن مع الشــباب، موضحــاً أن مهمة 
الفريقين ســتكون بال شك صعبة باعتبار أن 
كًال منهمــا يبحث عن النقاط الثالث، وقال: 
ندرك جيداً أهمية هذه المباراة في ســباق 
المنافســة على المراكز المتقدمة مثلما هو 
الحــال لعجمان، الــذي يتطلع بدوره للفوز 
من أجل الدخول للمنطقة اآلمنة، لكن ذلك 

لن يكون على حسابنا.
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تناول الفرنســي لوران بانيــد المدير الفني 
لفريــق الكرة بنادي الظفرة, الصراع القائم 
بين فريقه والفجيرة واإلمارات والشــارقة 
علــى المركز التاســع في الــدوري، مؤكدا 
أن مســتويات الفرق األربعــة متقاربة فنيا 
والفــارق بينها في النقــاط ليس كبيرا، وأن 
فريقه يطمح لحسم الصراع لصالحه، وقال: 
طموحنــا الذهاب لألمام، ولكن مع ضرورة 
األخــذ في االعتبار الحيطة والحذر، ألن كل 
شيء وارد في  كرة القدم وحتى ال نتعرض 
لمفاجــآت غير واردة، علينا التعامل بجدية 
مــع كل المباريــات وعدم االســتهتار، مع 
احترام جميــع الفرق مهما كان موقعها في 

جدول الترتيب.

وأشار بانيد إلى أن فريقه أغلق ملف الفوز 
على الجزيــرة، رغم حــالوة االنتصار على 
فريق كبير، مشيرا إلى أنه طلب من العبيه 
عدم المغــاالة في الفرحة، حتى ال ينعكس 

ذلك على مســتواهم البدني والفني، وقال: 
كانت فترة التوقف التي امتدت حوالي 14 
يومــا فترة إيجابية إلعــادة ترتيب األوراق 
وتصحيح بعض األخطــاء وعالج المصابين، 
وتم اســتغالل تلك الفترة بتدريبات مكثفة 

مركــزة بدنيــة وفنية ولعب مبــاراة ودية 
مع الوصل.

وأضــاف: مبــاراة اإلمــارات مهمة مثلها 
مثل ســائر جميع المباريات، والفريق نجح 
في الفترة األخيرة في تحقيق نتائج إيجابية 

وقدم مســتويات جيــدة، كان لذلك مردود 
جيد علــى تحفيــز الالعبيــن ومعنوياتهم، 
والمفروض أن يســتمر الوضــع الحالي من 
خالل االستمرار في تحقيق النتائج اإليجابية 
التي تلعب دوراً مهماً في معنويات الالعبين 
وتزيد من حماسهم في التدريبات، وعموما 
نتعامل مــع كل مباراة علــى حدة حتى ال 

تتشتت األفكار.

وعن أحوال الفريــق والالعبين وهل توجد 
غيابات قال: لدينا بعض الالعبين المصابين 
ويتــم عالجهــم وســيتحدد موقفهــم قبل 
المباراة إلمكانية مشاركتهم، وإن كان ذلك 
لن يكون عائقا أمام الفريق، خاصة مع وجود 

العبين بدالء ال يقلون في مســتوياتهم عن 
المصابيــن وقادرين علــى تعويض غيابهم، 
ولدينا ثقــة كبيرة في الالعبين الموجودين 
مــن اجل تحقيق الهدف، مــا يؤكد قدرتهم 
على تحقيق الهدف المطلوب، وهو العودة 

من رأس الخيمة بالنقاط الثالث.

وعن موقــف ماخيت ديــوب الذي تعرض 
لإلصابــة في مبــاراة الجزيرة قــال: يوجد 
تطــور كبيــر فــي حالــة ديــوب الصحيــة 
والبدنية وتحســن أداؤه وســيتم استشارة 
مدرب اللياقــة البدنيــة والطبيب للتعرف 
على حالتــه، وهو العب مهم ويتم تجهيزه 

للحاق بالمباراة. 

وعــن انطباعه عن فريــق اإلمارات قال: هو 
فريق يملك إمكانيات كبيرة خاصة في الشق 
الهجومي، والمهم ليس مســتوى منافسنا بل 
المهم مستوى فريقي وأداؤه في المباريات، 
وكل فريــق لديــه نقــاط ضعــف وقــوة، 
وهــذا األمــر ينطبق على كل الفــرق ومنها 
الفرق المنافســة على الصــدارة مثل العين 
والجزيــرة، والجيــد أن نســتفيد من نقاط 
ضعف المنافسين، مع الحد من نقاط قوتهم. 

يســتضيف فريق الكرة بنادي اإلمارات في 
الخامســة و35 دقيقــة عصــر اليــوم فريق 
الظفرة في الجولة الثامنة عشرة من دوري 
الخليج العربي، ويدخــل الفريقان المباراة 
بطموحــات مختلفــة مــن أجل حســابات 
األمــان، فالصقور تأمــل التحليق بعيداً عن 
منطقــة الخطر والوصول إلــى النقطة 21، 
وفي المقابل يخطط فارس الغربية لتثبيت 
أقدامــه في المنطقة الدافئة، والوصول إلى 

النقطة 26.
وأكــد باولــو كاميلي مــدرب اإلمارات 
فــي المؤتمــر الصحافي أول مــن امس أن 
فريقــه يخــوض اللقــاء بصفــوف مكتملة 
باســتثناء غياب مبــارك ســعيد، وقال: كل 
العناصر جاهزة، وتم تكثيف التدريبات في 
الفتــرة الماضية، من اجــل الخروج بنتيجة 
إيجابيــة، والفــوز خيارنــا الوحيــد، ونعلم 
جيــداً أن المنافس من الفــرق الجيدة في 
الــدوري وحقق الفــوز علــى الجزيرة في 
الجولــة الماضيــة، واللقاء معــه لن يكون 
ســهًال، ســيكون مفصلياً لنا، والفوز  يقربنا 

من المنطقة الدافئة ويســاهم في تحسين 
ترتيبنا، والخسارة تضعنا في موقف صعب، 
ونعمــل علــى االنتقــال إلى مركــز أفضل، 

والوصول إلى األمان.

وأشار كاميلي إلى أن الظفرة فريق مكتمل 
وال يتأثــر بغيــاب أحد وقــال : نتعامل مع 

منافسنا كفريق يملك العبين مميزين كسبوا 
الجزيرة بهدف الصاعــد الخوري، ونتعامل 
مــع المباريــات بعيــداً عن حســابات من 
يشارك ومن يغيب، والظفرة بأي مجموعة 

يبقى منافساً قوياً يستحق االحترام.
ونــوه  مــدرب اإلمــارات إلــى خوض 
فريقــه المبــاراة بالمجموعة نفســها التي 
مثلت الفريــق في اللقاءات األخيرة، وقال:  

تشكيلة الشــوط الثاني من مباراة الجزيرة 
ظهــرت أمام بني يــاس وستســتمر اليوم، 
ونلعب باالســتراتيجية نفســها وقــال : لن 
نغير التشكيل وال التكتيك وباستثناء خروج 
مبــارك ســعيد ال يوجــد أي تعديل ال على 
مســتوى العناصر وال األسلوب، واالستقرار 
في التشــكيلة مهــم ويجعــل الفريق أكثر 

انسجاماً.

وأضاف: الصقور تدخل المباراة بدافع 
كبيــر، حيث إن موقف الفريق يدفعنا 
إلــى  العمل على تقديم مباراة كبيرة 
والفــوز، وخاصــة وإننــا نلعب على 
ارضنــا، والالعبون ســيبذلون قصارى 
جهدهــم لتكــون النقــاط الثالث من 

نصيبهم.

  أشــار كاميلــي إلى انه  يعلــم كل األمور 
الفنية عن منافسه، وقال : من المهم  العمل 
على تقليــل أخطائنا، وتصحيحها  ونأمل أال 
نرتكب هفوات مؤثرة الليلة كما نعمل على 
أن يكــون هناك تقارب اكثــر بين الالعبين 
ودور اكبــر لالعبي االرتــكاز عصام الراقي 

وجين.

قال عبد الســالم جمعة كابتــن الظفرة أن 
فريقــه ال ينظــر إلى الخلف، ونســي تماما 

الفوز على الجزيرة.
 وأضاف قائــًال: تركيزنا منصب على مباراة 
اإلمــارات، ونعلــم أن منافســنا فريق جيد 
ومعنويــات العبيــه مرتفعة بعــد فوزهم 
األخير على بني ياس، وهدفنا حصد النقاط 
الثالث ســعيا لتحســين مركزنا في جدول 
الترتيــب، لن ننظــر للخلــف ونتطلع إلى 
األمام مستغلين حالة االنتعاش التي يعيشها 

الالعبون. 
اتفق عبد السالم جمعة مع مدربه بانيد أن 

مباراة اإلمارات مثلها مثل جميع المباريات، 
مؤكــدا أهميتها للفريقين، وأشــار إلى أنه 
وزمــالءه  ينظــرون لكل مبــاراة على أنها 
مبــاراة كأس، مؤكدا أن فتــرة التوقف بعد 
مباراة الجزيرة كانت إيجابية، وعمل خاللها 
الجهاز الفني بجــد واجتهاد لتجهيز الفريق 

وإعداده للمباراة.

تشير إحصائيات مباريات اإلمارات والظفرة 
إلى أن رقم 3 عامل مشترك بينهما، والتقى 
الفريقــان فــي 9 مباريات، وحقــق فارس 
الغربيــة الفــوز فــي 3 لقــاءات مقابــل 3 
انتصــارات للصقور، وتعــادل الفريقان في 

3 مباريات.

 سجل الظفرة بمرمى اإلمارات 17 هدفا، 
مقابل 19 لإلمارات 

 تكــررت نتيجــة التعادل 2 - 2 بيــن الفريقين 
مرتين في موسمي 2004 - 2005، و2007 - 2008 

حقق الظفرة الفوز علــى اإلمارات ذهابا 
وايابا موسم 2009 - 2010

 انتهــى لقــاء الدور األول بيــن الفريقين  
بالتعادل 1 - 1 ســجل لإلمــارات رودريغو 

سوزا، وللظفرة يوسف القديوي.

 يحتل الظفرة المركز التاســع برصيد 20 
نقطــة  واالمــارات في المركــز 11 برصيد 

18 نقطة.



يســتضيف بني ياس فــي الســاعة الثامنة 
والنصف من مساء اليوم على ملعبه باستاد 
الشــامخة فريق الشــارقة ضمــن مباريات 
الجولــة الثامنة عشــرة مــن دوري الخليج 
العربــي، المبــاراة تعد في غايــة األهمية 
بالنســبة للفريقين ومواجهــة متكافئة إلى 
حد بعيد رغم فــارق الخمس نقاط بينهما، 
إذ يحتــل بني ياس المركز الســابع برصيد 
23 نقطة بينما يحتل الشارقة المركز الثاني 
عشــر بـ 18 نقطة، والتقى الفريقان مرتين 
هذا الموســم األولى في الــدور األول من 
الــدوري وانتهــت بالتعــادل، بينما خســر 
الســماوي المباراة الثانيــة التي أقيمت في 

كأس الخليج العربي.

ويأمل بني يــاس العودة إلــى نغمة الفوز 
وإيقــاف نزيــف النقــاط بعــد أن تعرض 
لخســارتين في آخر جولتيــن أمام الوحدة 

واإلمــارات ممــا أدى إلــى تراجــع ترتيبه 
من الســادس إلى الســابع، في حين يطمح 
الشــارقة إلى اســتثمار الفوز العريض الذي 
حققــه في الجولــة الماضية على حســاب 
الوحدة برباعية والعودة بثالث نقاط هامة 
قد تساهم في تحســين موقفه بالقفز أكثر 
من مركز في حال تعثر األندية التي تسبقه 

في الترتيب مثل الفجيرة والظفرة.
ويدخل بني ياس المباراة وسط غياب 3 

عناصر مؤثرة وهــم بندر األحبابي ومحمد 
جابــر لإليقاف، وعامر عبــد الرحمن لعدم 
التعافي من اإلصابة، واســتغل الجهاز الفني 
فتــرة التوقــف األخيرة فــي تجهيز جميع 
الالعبين من أجل تعويض الغيابات باإلضافة 
إلى عالج مشــكلة الدفاع التــي عانى منها 
الفريــق فــي المباريات األخيرة وتســببت 
في اســتقبال شــباكه ألهداف عدة آخرها 
6 أهــداف في مبارتــي الوحدة واإلمارات، 
وخاض بني ياس مباراة ودية خالل التوقف 

أمام حتا وانتهت بفوزه بهدف نظيف.

وســوف يحاول الجهاز الفني للسماوي إلى 
اســتدراج « الملــك » علــى ملعبه واللعب 
بخطــة هجوميــة إال أنه في الوقت نفســه 
ســيعمل على تأمين مناطقــه الدفاعية في 
ظل وجود أكثر من عنصر خطورة هجومية 
في الشــارقة، حيث يخشــى من اســتمرار 

األخطاء الدفاعية التي عانى منها مؤخراً.

وأكــد المديــر الفنــي لفريــق بني ياس 
اإلسباني لويس غارسيا على أهمية مواجهة 
الشــارقة وضرورة تحقيق الفوز في مباراة 
اليوم، مشيراً إلى أن الالعبين بذلوا مجهوداً 
كبيراً خالل الفترة الماضية من أجل استعادة 

االتزان والدخول بروح جديدة.
وقال في المؤتمر الصحفي قبل المباراة 
: « بــال شــك المبــاراة في غايــة األهمية 
بالنســبة لنا حيث نحتاج إلى الفوز بعد أن 
تعرضنا للهزيمة في آخر مباراتين، كما أننا 
نبحث عن الفوز على الشــارقة خاصة وأننا 
لم نســتطع التغلب عليه هذا الموسم بعد 
مواجهتيــن، وأتمنى أن نظهر بصورة جيدة 

ونقدم عرضاً طيباً يقودنا إلى الفوز.

وأضــاف : » نعانى من اســتمرار الغيابات 
برغم أنها أقل من المباريات الماضية حيث 
يغيــب بندر األحبابــي ومحمد جابر وعامر 
عبــد الرحمن، بالتأكيد هــي غيابات مؤثرة 

ولكن ال يجــب أن يتأثر الفريق بأي غياب، 
وما حدث في المباريات األخيرة يعد حالة 
خاصــة بعــد أن عانينا من مشــاكل كثيرة، 
وآمل أن يقدم الالعبون الذين سيشــاركون 
في المبــاراة أقصى ما لديهم لتعويض تلك 

الغيابات.
وأكد غارســيا على قوة فريق الشــارقة 
وصعوبة المواجهة، وقال : « الشارقة فريق 
جيد ويملك العبين من العيار الثقيل ســواء 
أجانب أو مواطنين، واســتطاع الوصول إلى 
نهائي كأس الخليج العربي، وأعتقد أنه من 
الفــرق التــي كان يفتــرض أن تحتل مرتبة 
أفضــل في جــدول الدوري، وســر صعوبة 
المباراة أنه يطمح الســتكمال صحوته بعد 

الرباعية التي فاز بها على الوحدة.

وأشــار غارســيا إلى أنه حاول خالل الفترة 
األخيــرة إيجــاد حلــول لعــالج المشــكلة 
الدفاعيــة التــي يعاني منهــا الفريق، وقال 

: » كنــا نفوز عندما نتمكــن من المحافظة 
على شــباكنا بأقــل عدد من األهــداف، إذ 
إنني واثق من قدرة الفريق على التســجيل 
فــي أي وقت ولكــن المهــم الحفاظ على 
نظافة شباكنا، وركزنا خالل التدريبات على 
ضرورة الدفاع بشكل أفضل واللعب ككتلة 
واحــدة وبجماعيــة حيث يبــدأ الدفاع من 
العبــي المقدمة وليس رباعي الدفاع فقط، 
وأتمنى أن نكون حاسمين فيما يخص الشق 
الدفاعي، إذ سيصبح الفوز صعباً إذا تعرض 

مرمانا الستقبال 3 أهداف في كل مباراة.
كشــف غارســيا أنه يعــول كثيــراً على 
الفلسطيني عماد خليلي الذي انضم للفريق 
في االنتقاالت الشــتوية، مؤكــداً أنه العب 
جيد وبإمكانه تحقيــق اإلضافة للفريق في 
مبــاراة اليوم والمباريات القادمة، وقال : « 
خليلي يســتطيع اللعب فــي أكثر من مركز 
في الهجوم، واســتطاع التأقلم ســريعاً مع 
زمالئه واستوعب طريقة اللعب، وأتمنى أن 

يظهر بشكل جيد في مباراة اليوم.

07
فــى آخر 14 ســنة ..تقابــل الفريقان في « 
13 مواجهــة »،حقق بني يــاس الفوز على 
الشارقة فى « 4 مواجهات »،حقق الشارقة 
الفــوز على بني يــاس فــى « 4 مواجهات 
»، وحــدث التعــادل بيــن الفريقين فى « 
5 مواجهــات »، وســجل بني يــاس بمرمى 
الشارقة « 23 هدفا »،سجل الشارقة بمرمى 

بنى ياس « 25 هدفا»
اكبر فوز لبني ياس على الشارقة 5/2 موسم 
2001/2002، واكبر فوز للشــارقة على بني 

ياس 5/0 موسم 2001/2002
اكبر نتيجة حدثت بين الفريقين 5/3 لصالح 

بنــي يــاس موســم 2010/2011، وحدثت 
نتيجة «1/1» «ثالث مرات » إياب موســم 
2005/2006 وإيــاب موســم 2010/2011 
وذهاب موسم 2014/2015، وحدثت نتيجة 
«2/1» في «2 مواجهة » للشــارقة موســم 

2005/2006 ولبني ياس 2011/2012
حقق الشــارقة الفوز على بنــي ياس ذهابا 
وإيابــا موســم 2013/2014، بالدور األول 
بنتيجــة 1/0  انتهــى  موســم 2013/2014 
لصالح الشارقة سجل للشارقة أحمد خميس 
بالدور الثاني انتهى لصالح الشــارقة بنتيجة 

 3/1

بني يــاس لعــب«17 مباراة» فــاز في« 6 
مباريات » وتعادل في«5 مباريات »وخسر« 
6 مباريات »، لــه « 29 هدفا» وعليه « 23 
هدفا»لــه من النقــاط « 23 نقطة» ويحتل 

المركز السابع
الشــارقة لعــب«17 مبــاراة» فــاز في«5 
مباريات » وتعادل في«3 مباريات »وخسر« 
9 مباريــات »، له «22 هدفــا» وعليه «28 
هدفا» وله مــن النقاط «18 نقطة» ويحتل 

المركز ال 12.

أكــد مدرب الشــارقة البرازيلــي بوناميغو 
صعوبــة مباراتهــم اليــوم أمــام فريق بني 
يــاس، ألنه يلعب فــي ملعبه وهي ســمة 
مــن ســمات بني يــاس عندمــا يلعب في 
ملعبــه، فــإن مواجهته تكــون صعبة جدا، 
ال ســيما بعد خســارته في الجولة الماضية 
وهــو أمر يجعله يلعب بقوة ألجل تعويض 
خســارته الســابقة على حســابنا، وتحسين 
موقعــه في الترتيب العــام للبطولة، وهي 
عوامل تجعلنــا نتعامل مع المبــاراة اليوم 
بحــذر ألجل خطف النقــاط الثالث وتكون 
بوابة للعبــور نحو منطقة األمان في دوري 

الخليج العربي. 

وحــول الموقف العام فــي صفوف الفريق 
وهــو مقبــل علــى مواجهــة اليــوم يقول 
بوناميغو: علينا اســتغالل الــروح المعنوية 
العالية لالعبينا عقب الفوز علي اتحاد كلباء 
والوحدة في الجوالت الماضية والمحافظة 
على ســكة االنتصارات وتطور مستوى أداء 

الفريق لتحســين مركــز الفريق في جدول 
ترتيب المنافسة. 

وأقر مدرب الشــارقة بوناميغو في مؤتمرة 

الصحفــي بالوضعيــة الحرجــة لفريقه في 
روليــت المنافســة بقولــه مــا زال الفريق 
يعاني من شبح الهبوط وعلينا حصد المزيد 
من النقــاط لتالفي الهبوط للدرجة األولى، 
وفي ســؤال عن مدى تأثر مستوى سداسي 

الفريــق (عبد الله غانم - يوســف ســعيد- 
ســيف - محين خليفة- محمد سرور- حمد 
المنتخب  إبراهيــم) بانضمامهم لمعســكر 
األولمبي، قال بوناميغو إن السداســي كان 
فــي حالــة جيدة قبــل الذهاب لمعســكر 

األولمبــي وبما أن مدة معســكر األولمبي 
قصيــرة فال أعتقــد أن يكــون هنالك تأثير 
ســلبي على أدائهم، وعموما ســوف أخضع 
السداســي للمراقبة خــالل تمارين الفريق 
للوقوف على مدى جاهزيتهم للمشاركة في 

مباراة بني ياس.

وعــن عدم خوض فريقه لتجــارب إعدادية 
خالل فترة توقف الدوري حسب تصريحاته 
السابقة قال المدرب بوناميغو إنهم كجهاز 
فنــي قررنا عدم خــوض تجــارب إعدادية 
تــداركا لإلصابة بجانب عــدم وجود فريق 
جيد للتباري معــه، فأغلب الفرق في حالة 
تحضيــرات يوميــة لذلــك قررنــا االكتفاء 
بتكثيــف تحضيراتنــا بصورة يوميــة وأداء 
تقســيمة داخليــة مع العبي فريــق النادي 

تحت 18 سنة.

وأكــد بوناميغــو فــي مؤتمــره الصحفــي 
مطالبته لالعبين بضرورة الحفاظ على سكة 
الثالثة  االنتصــارات وتحقيق الفوز للمــرة 
على التوالــي وهو ما افتقــده الفريق منذ 
فتــرة طويلة. قائًال إن الدوري لم ينته بعد، 
فما زال أمامنا تسع مباريات تتطلب التركيز 
العالي، وأشار بوناميغو إلى أن وصول فريقه 
للنقطة 22 يمثل الهدف األول بالنســبة له 
لالبتعاد النســبي عن دائرة الخطر، ومن ثم 
يأتي الهــدف الثاني وهو تحســين وضعية 
الفريــق في ترتيب المنافســة ولــن يتأتى 
ذلك إال بحصد مزيد من النقاط مع ضرورة 
المحافظــة على تطور األداء، وأقر بوناميغو 
فــي مؤتمــره الصحفي بالوضعيــة الحرجة 
للفريق في المنافســة رغم وصوله للنقطة 
18، متابعــا علينا حصــد المزيد من النقاط 

في بقية المباريات لتالفي شبح الهبوط.

قال الفلســطيني عماد خليلــي مهاجم بني 
يــاس إنه تأقلم ســريعاً مــع الفريق وفكر 
الجهاز الفني بعد انضمامه للسماوي، مؤكداً 
أن أول أســبوع مع الفريــق كان صعباً ألنه 
كان منضم حديثــاً ولكنه تأقلم مع األجواء 
بصــورة أفضل خالل الفتــرة الماضية التي 
شهدت تدريبات جدية من جميع الالعبين.

وأضاف : » أســعى للظهور بشكل جيد مع 
الفريــق في مباراة اليــوم، وأن أقدم كل ما 
لــدي من مجهــود وأداء من أجــل تحقيق 
الفــوز والحصول على الثــالث نقاط والتي 

تعد في غاية األهمية بالنسبة لنا.



فــي الجــزء األول مــن حوارنــا أمس مع 
بوناميغــو  البرازيلــي  الشــارقة  مــدرب 
كشــف عن ســر تحليه بالصبر في مواجهة 
األعاصير في مســيرته التدريبية إنه سالح 
البليــاردو، فهــذه اللعبــة تمنحــه الصفاء 
الذهني والوجدانــي قبل وبعد المباريات، 
وتبعده عــن التوتر والقــرارات االنفعالية 
وهذا ســر هدوئه الدائــم، واليوم يواصل 
حديثه والكشــف عــن الكثير من أســرار 
حياتــه االجتماعية والكرويــة والتي يبوح 
بها للمــرة األولى لصحيفــة داخل الدولة، 
ويقول إن اإلمارات باتت وطنه األول وعند 
ذهاب أسرته لقضاء إجازاتهم في البرازيل 
يشــتاقون للعــودة ســريعاً للدولــة، وأنه 
محب للبر وعاشق للبحر ومحب لسباقات 
الســيارات فــي حلبــة ياس فــي العاصمة 
أبوظبي، وأنه فخور بأنه تمكن من اكتشاف 
مواهب شــباب الملك الشرقاوي ومنهم 6 
اآلن نجوم في المنتخبات الوطنية، وأوضح 
ســبب تراجع العبــي الشــارقة المنضمين 
للمنتخبــات الوطنية عنــد عودتهم لفريق 
الشــارقة، كما كشــف الخوف الذي اعتراه 
على ابنه الوحيد من أثار هزائم الفرق التي 
يدربهــا عليه، وقال إن أســرته خط أحمر 
ويعمــل على فصلها من أجواء ومشــكالت 
كــرة القدم حتى ال تؤثر عليها ســلباً، وقال 
إنــه يتعامل بدبلوماســية فــي المؤتمرات 
الصحافيــة لكنــه ال يســكت عن األســئلة 
التجريمية التي تحــاول النيل منه ويوضح 

الحقائق بلطف.

وحــول نجاحــه فــي تخطــى أزمتــه مع 
جمهور الشــارقة عقب رباعيــة النصر في 
كأس الخليــج العربي وهل فكر في تقديم 
استقالته يقول بوناميغو: أوًال أنا لست من 
المدربين الذين يهربون من الهزائم وعدم 
المواجهة والعمل على معالجة الســلبيات 
مهما كانت، ثانياً أنا كما ذكرت لك تعاقدت 
ألجــل بناء فريق مســتقبلي يضــم عناصر 
قــادرة علــى العطــاء لفتــرات طويلة مع 

الفريق باالعتماد على العناصر الشابة، وهو 
ما عملت لتحقيقه ونتيجة مباراة واحدة ال 
تجعلني أهرب من المواجهة، السيما وأنني 
مقتنع بأن الفريق ليس ســيئاً ويتطور رغم 
الظروف الســيئة التي مر بهــا في البداية، 
وتعاملت بتاٍن مع المعطيات بعد الرباعية 
إال أن اســتعاد الفريق عافيته برباعية أمام 
الوحدة، وحــول تعاملي مــع الهزيمة في 
ذاك الوقــت لجأت إلى البليــاردو والتنس 
األرضي فخففت توتري واســتعدت صفاء 
ذهنــي ألننــي ال أحبــذ التعامــل بــردود 
األفعــال أو اتخاذ قــرارات غاضبة والفضل 
في البلياردو الذي يجعلني أتعامل بحكمة 

في كل المواقف. 

قــال بوناميغــو إن عدداً مــن العبي فرق 
الشــارقة الذين تم اختيارهــم للمنتخبات 
الوطنيــة خصوصــاً فــي بدايــات الفتــرة 
اإلعدادية لهذا الموســم وعدم مشاركتهم 
في التجارب اإلعدادية مع تلك المنتخبات 
وبالتالــي عدم مشــاركتهم فــي تدريبات 
التجريبية  والمباريات  اإلعدادية  الشــارقة 
وعند عودتهم للفريــق مع بداية الجوالت 
التنافســية يكــون إعدادهم غيــر مكتمل، 
وهو أمر يؤثر ســلباً على مستوياتهم قياساً 
بزمالئهم الذين شــاركوا مــع الفريق منذ 
بداية اإلعداد، واألمر نفســه ينطبق عليهم 
عند إعادة اختيارهم في وســط المسابقة 
وعندما ال يشاركون مع المنتخبات الوطنية 
وال فريق الشارقة يكون مستواهم متراجعاً. 

واستشــهد بوناميغو بالتجربة الماضية التي 
مر بها أحمد خميس وشاهين عبد الرحمن 
بعد عودتهما مــن المنتخب الوطني وكان 
مســتواهما متراجعاً ألنهما لم يشــاركا مع 
المنتخب في المباريات التي خاضها وكانوا 
غائبيــن عن تدريبات ومباريات الشــارقة، 
فتــم تكثيــف الجرعــات التدريبيــة لهما 
الستعادة مستواهما المعروف، واألمر ذاته 
خضع له يوســف ســعيد وزمــالءه الذين 
شــاركوا مع المنتخبات الوطنية للتأكد من 

جاهزيتهم الفنية والبدنية.
عدالة تنافسية 

وقــال بوناميغــو إنــه وفــي تعاملــه مع 
العبي الشــارقة يراعي العدالة التنافســية 
نجوميتهــم  حســب  معهــم  يتعامــل  وال 
وال فــرق عنــده بين الالعبيــن المختارين 
المتواجدين  الوطنية وزمالئهم  للمنتخبات 
معهم بالفريق، ســواء في الفريق األول أو 

المراحل السنية 
وباب المشاركة في المباريات مفتوح دائماً 
أمام جميع الالعبيــن، والمجتهد هو دائماً 
ما تمنح له فرصة المشاركة، فعلى الجميع 
اســتغالل هــذه الفرصة بتقديــم أفضل ما 
لديه ومســاعدة زمالئــه لتقديــم النتائج 

اإليجابية. 

وأوضــح: «أداء الالعبيــن فــي التدريبات 
وجديتهــم ومســتوياتهم الفنيــة هي التي 
تقودني لتغيير تشــكيلتي فــي المباريات، 
ولقد عملنا من خالل مباريات كأس الخليج 
العربي على منح الالعبين فرص المشاركة 
لخلــق المزيد من االنســجام خــالل هذه 
البطولــة التي جــاءت في توقيــت ممتاز 
لتكــون بمثابة الفرصــة لتصحيح األوضاع 
والعمل على استعادة الجاهزية واالستشفاء 
الكامــل مــن أثــار البرمجــة الضاغطة في 
بدايات الموسم التنافسي خصوصاً األسابيع 
األولى من البطولــة، التي لم تكن الفرصة 
مواتية لمواصلة البرنامج التدريبي وفق ما 

هو مخطط.

قــال بوناميغــو إن أســرته المكونــة من 
زوجتــه ميريــان وابنــه ريــوالدو وابنته 
الكبرى رياوال وابنته الصغرى ماريانا، خط 
أحمر ويحاول بشــتى السبل إبعادها عن 
دهاليــز كــرة القدم ومشــكالتها خصوصاً 
وهــو يعلــم مــدى تعلقهم بكــرة القدم 
ويزداد هوســهم وتعلقهــم بالفريق الذي 
يشــرف علــى تدريبه، ويفرحــون لفرحه 
وتزداد أحزانهم عند الخســارة وهو يؤثر 

سلباً على حياتهم. 

ويوضــح أن ما دعــاه التخاذ هــذا القرار 
كان  عندمــا  البنــه  حــدث  مــا  الصعــب 
يشــرف على تدريب فريق الشــباب وفي 
إحــدى المباريــات المهمــة والتي وصلت 
إلــى مرحلــة ركالت الترجيــح وكان ابني 
مشــدوداً ومتحمســاً لفريق الشباب ألجل 
الفوز بالمبــاراة وعندما أضاع فريقنا ركلة 
ترجيحية مؤثرة انهار ابني باكياً في مشهد 
مؤثــر تابعتــه بعــد أن رصدتــه كاميرات 
التلفــزة المتابعة للمبــاراة وتعاطف معه 
جماهير نادي الشباب، لكني تخوفت على 
حيــاة إبني من أن تتســبب له الهزيمة في 
مشكالت صحية ألن االنفعال الزائد يشكل 

خطراً على حياته. 

ويضيــف بوناميغــو قائًال: وبعــد الحادثة 
جلســت معه ونصحته بعــدم المبالغة في 
االنفعال مع أحداث المباريات سواء أكانت 
فرحــة الفوز أم دمــوع الهزيمة، وفي كرة 
القــدم مثــل ما نســعد للفوز علينــا تقبل 

الخسارة بصدر رحب وروح رياضية. 
واألمر ذاته تكرر مع أســرتي عندما تأهلنا 
لنهائــي كأس الخليــج العربــي فــي هــذا 
الموســم وعند دخولنــا المبــاراة النهائية 
أمــام فريق النصر كانت معنويات أســرتي 
عالية جداً وثقتهم في أحراز لقب البطولة 
وصلــت إلى نســبة %100، لذلك شــكلت 
الخســارة برباعية مع ولــوج ثالثة أهداف 
فــي الدقائق العشــر األولى مــن المباراة 
صدمــة كبيرة لهــم، خصوصاً إبنــي الذي 
خشــيت أن يتكــرر معه ســيناريو ركالت 
الترجيح واالنهيار المزعج، لكنني تداركت 
األمر فور عودتي معهم للمنزل وأخرجتهم 
من أجواء الخســارة وســاعدوني هم أيضاً 
على تناســيها وعدم الوقــوف عندها كثيراً 
والعمل على االســتفادة من دروســها في 

دوري الخليج العربي. 

وبخــالف هــذه الحــوادث التــي يعتبرها 
بوناميغــو نقطــة تحول كبيــرة في عالقة 

أســرته مــع الكــرة وكيفيــة التعاطي مع 
المباريــات الكبيــرة، لكــن فــي األحوال 
العاديــة فهــم يتابعون المباريــات التي ال 
يكون فيها الفريق الذي أشرف على تدريبه 
بأحاســيس عادية، لكن يزداد تفاعلهم مع 
المباريات التي تكــون نتائجها مؤثرة على 
فريق الشــارقة، هذا بخالف الدعم اليومي 
الــذي أجــده من أســرتي فــي التدريبات 

اليومية. 
وأكــد أن زوجته رغم معرفتها بكرة القدم 
وإنها متابعــة جيدة للدوريــات المختلفة 
إال أنها لم يســبق لها أن تدخلت في عمله 

كمدرب وتكتفي بالمتابعة فقط.
حب اإلمارات 

وكشف بوناميغو عن تعلق أسرته بالدولة، 
حيــث باتت وطنهــم األول لدرجــة أنهم 
البرازيل فــي اإلجازات  يــزورون  عندمــا 
الصيفيــة يشــتاقون ســريعاً للعــودة إلى 
الدولة، مشيراً إلى أن سبب حبهم لإلمارات 
هو األمــن واألمــان وروح التســامح بين 

الشعب والحياة المتطورة.

أكد بوناميغو على نجاح االستراتيجية التي 
اتبعهــا مع فريق الشــارقة فــي االهتمام 
بالعبي المراحل السنية في النادي وأتاحت 
الفرصــة لهم للعب مــع الفريق األول إنها 
أثمرت ســت نجوم المعة منهم من وصل 
للمنتخبات الوطنية وهم "محمد ســرور – 
محمد إبراهيم محين خليفة – عبد الله غانم 
– يوسف سعيد – سيف راشد"، وقال نجاح 
هذا السداســي وتميزهم مــع المنتخبات 
الوطنية يعتبر اســتثماراً استراتيجياً لفريق 
الشــارقة، ألن هــؤالء الالعبيــن صغار في 
السن وكل يوم يكتسبون خبرات احترافية 
في المالعب، خصوصاً الذين يشاركون مع 
المنتخبــات الوطنيــة، وهو أمــر يؤكد أن 
المســتقبل القريب وليس البعيد ســيكون 
لفريق الشــارقة إذا تواصــل البرنامج وفق 
مــا هو مخطــط له منذ أن تســلمت زمام 
الدفــة الفنية في النــادي، ألن خلق قاعدة 
مــن النجــوم المواطنيــن للفريــق يضمن 

االستمرار.

قــال بوناميغو إن خط دفاع الفريق مقارنة 
بالموســم الماضي يعيش فــي معاناة، وفي 
الموســم الماضي كنا أفضل وســنعمل على 
معالجــة أوضــاع خــط الدفاع فيمــا تبقى 
مــن مواجهات فــي دورينا، فلكــي تحقق 
أهدافــك ينبغي إن تمتلك خــط دفاع قوياً 
ومنظماً بصــورة جيدة، مشــيراً إلى أنه ال 
يفضل الحديث عن األســماء في تشــخيص 
مشــكالت خط دفاع الفريق، في إشارة إلى 
فقدان الفريــق لمجهودات الالعب الكوري 
كيــم الذي كان يؤدي مهام واســتراتيجيات 
أســهمت في تميز خط دفاع الشــارقة في 
الموســم الماضي، لكن التعاقدات األخيرة 

أعــادت التــوازن للفريــق واســتعاد جزءاً 
من عافيتــه خصوصاً بعد انضمــام الالعب 
ماريون ســيلفا الذي حرر زميلــه فاندرلي 
وأطلق قدراته الهجومية بالكامل ألنه وجد 
الدعــم مــن الجهــة اليســرى . حيث نجح 
فــي هذا الموســم أن يكــون صاحب نزعة 
هجومية، لكنه فقط يعاني من مشكلة إنهاء 
وختام الهجمات وترجمتها ألهداف بعكس 
الموسم الماضي، حيث كان معظم الالعبين 
أمثــال فيلبي وزي كارلــوس وكيم أصحاب 
نزعــات دفاعيــة مما جعــل الفريق يلعب 
بعيــداً عن ملعب الخصم، وهو أمر يشــكل 

عبئاً دفاعياً بعكس الوضع الحالي 

كشــف بوناميغــو عــن االســتراتيجية التي 
اتبعهــا إبان الفترة الماضية التي توقف فيها 
دوري الخليج العربــي وهي ضرورة تجهيز 
البــدالء وأن يكون لديه صــف ثاٍن في قوة 
الصف األول بأن أتاح الفرصة لجميع نجوم 
الشــباب والذيــن لم تتح لهــم الفرصة في 
المشاركة مع الفريق في الدوري وبث فيهم 
روح التنافــس فكانت النتيجة مذهلة، وأكد 
البــدالء جاهزيتهم وظهروا بصورة جعلتهم 
يســتحقون اإلشــادة وأنهم كانوا قدر الثقة 
التــي منحت لهم، مؤكــداً أن الباب مفتوح 
لجميــع الالعبيــن فــي حجــز موقعهم في 
التشكيل األساسي للفريق. وكشف بوناميغو 

عن حاجــة الفريق لمجموعــة من الالعبين 
فــي الفئــة العمرية مــن 20 إلى 24 ســنة 
وهم مستقبل الفريق ومثل هؤالء الالعبين 
نادريــن فــي بورصــة النجــوم أســعارهم 
عاليــة جداً، وهى مشــكلة يبحــث لها عن 
حلول، عبر االســتعانة بالشباب وتجهيزهم 
لالنضمــام للفريق األول، فهــو ال ينظر في 
اختياراته لالعبين ألسمائهم، وأعمارهم بل 
لمــدى عطائهم في الملعب ومردودهم في 
المباريات التي يشــاركون فيها، وكل العب 
يثبت جدارته من خالل الفرص التي يشارك 
فيهــا يتم تثبيته في الخانــة التي لعب فيها 

ويستمر أساسياً في تشكيل الفريق.

ذكرنــا في الحلقة األولى من حوار بوناميغو 
أمس أن الخضــر تنكروا له وهو األمر الذي 
أســهم في رحيله ومغادرته لنادي الشباب 
وتدريب فريق الجزيرة، والمقصود بالخضر 
هــم بعض جماهير الشــباب الذيــن طالبوا 
بإقالته في أكثر من مناســبة بعد تراجع أداء 
الفريــق في بعض المباريات، رغم انه حقق 
إنجــازات وبطوالت مع الفريــق، ولم يكن 
المقصود بالخضر مجلس إدارة نادي الشباب 
الــذي وصفه بوناميغو فــي حوار أمس بأنه 
مجلس احترافي تعامل معه برقي ومنهجية 
قادتــه لمنصات التتويج ســواء الداخلية أو 

الخليجية، وهو ما لزم التنويه به.

08



09
بعيــداً عــن الحســابات والمراكــز ونتائج 
اآلخرين تشــهد الجولة الـــ 18 لدوري فيفا 
الكويتــي اليــوم، أربعــة لقــاءات يخوضها 
أطــراف المربــع الذهبي مــن أجل حصد 
الثــالث نقــاط، خاصــة أن قطــار الدوري 
اقتــرب من مرحلة النهايــة وفقدان النقاط 
ولن يكــون هناك الوقت الكافي لتعويضها، 
وتشــهد تلــك الجولــة قمة بيــن المتصدر 

العربي ومضيفه السالمية، 
ولــن تكــون مهمــة الكويت فــي المباراة 
الثانية ســهلة رغم فــارق النقاط بينه وبين 
خيطان الذي يحتل المركز الثامن برصيد 17 
نقطة، حيث يسعى المدرب محمد إبراهيم 

الــذي يحتاج الفوز من أجل المحافظة على 
حظوظه في المنافسة على البطولة األخيرة 
في الموسم الحالي، في الوقت نفسه يطمح 
القادســية إلى اســتعادة عافيتــه وتحقيق 
الفــوز، وتخطي آثار الهزيمــة الكبيرة التي 
تعــرض لها فــي الجولة قبــل الماضية أمام 
السالمية قبل المغادرة بعد غد إلى الدوحة 
لمقابلــة اربيل العراقي فــي الجولة الثانية 
لمنافســات دور المجموعات لكأس االتحاد 
اآلسيوي والتي ســتقام على استاد ثاني بن 

جاسم بنادي الغرافة.  

أســدى التضامن صور خدمــة كبيرة للعهد 
المتصــدر، وذلك بعدما أجبــر النجمة على 
التعادل معه بنتيجة 1-1 أمس، على ملعب 
صيــدا البلدي في افتتاح المرحلة الســابعة 
عشــرة من الــدوري اللبناني لكــرة القدم، 
بهذه النتيجة ســيتمكن العهــد من االبتعاد 
عــن النجمة بفارق 6 نقــاط في حال فوزه 
علــى اإلخاء األهلــي عاليه غــداً في ختام 

المرحلة.
علــى جانــب آخر، واصــل الصفــاء نتائجه 
الضعيفــة إذ لقي خســارة جديــدة كانت 
أمام مضيفه السالم زغرتا -1 3 على ملعب 

السالم بالمرداشية.

وســتزيد هذه النتيجة من معنويات السالم 
قبل خوضه لقاء مهماً مع الوحدة الســوري 
في الجولة الثانيــة من مباريات المجموعة 
الثانية فــي كأس االتحاد اآلســيوي الثالثاء 
المقبل. وكان الســالم الطــرف األفضل في 
الشوط األول وامتلك العبوه الحافز لتحقيق 
الفوز في ســبيل االبتعاد عن خطر الهبوط 
الــذي يتهــدد النــادي، فيما يبــدو الفريق 
األصفر يائســاً بعــد تفاقم أزمتــه المادية 
واإلداريــة إذ اســتغنى الفريق عــن أجانبه 
وبدا مطمئنــاً لموقعه في وســط الترتيب 

وغير مهدد.               بيروت - أ ف ب

حالة من الجدل شغلت الرأي العام الكروي 
فــي مصر في اآلونــة األخيــرة بعد إعالن 
االتحــاد المصري لكرة القدم عــن التعاقد 
مــع األرجنتيني هيكتور كوبر للعمل مديراً 
للمنتخــب المصــري األول خلفــاً للمصري 
شوقي غريب الذي تمت إقالته عقب فشله 
في التأهل لنهائيــات كأس األمم اإلفريقية 
2015 فــي غينيــا، وعلى الرغــم من عدم 
اســتطاعة المــدرب «الوطنــي» غريب في 
تحقيق حلم المصريين «المشروع» بالتأهل 
لنهائيــات البطولة التي يحتفظــون بالرقم 
القياســي فــي عدد مــرات الفوز بكأســها، 
إال أن أصواتــاً عديــدة قالــت بــأن تاريخ 
إنجــازات منتخــب «الفراعنة» لــم يصنعه 
إال المصريــون، وطالبــت هــذه األصوات 
بتوفير العملة الصعبة التي ستدفع للمدرب 
«الوافد» الذي تمثل قيمة التعاقد معه أكثر 
من عشــرة أضعاف التعاقــد مع أي مدرب 

وطني من «والد البلد».

وقبيــل دقائــق من االتفــاق علــى تعيين 
أول مدرب مــن أميــركا الالتينية لتدريب 
المنتخــب المصــري اشــترط األرجنتينــي 
هيكتــور كوبر على االتحــاد المصري لكرة 
القــدم الحصــول على راتب شــهري قيمته 
50 ألــف دوالر أميركــي مــع تحمل قيمة 
إقامته في فندق راق بجانب منح مساعديه 
ومواطنيه األرجنتينيين مبلغ 15 ألف دوالر 
بجانب توفير شقة سكنية لهما في مدينة 6 
أكتوبر، كما اشــترط المصريــون على كوبر 
أن يتأهــل بالمنتخب المصري إلى نهائيات 
بطولة كأس األمم اإلفريقية 2017، والتأهل 
إلى نهائيات كأس العالم 2018 في روســيا، 
ويتمنــى المصريــون أال يكــون «النحس» 
وســوء الحظ ما زال مالزمــا لهيكتور كوبر 

والشهير بـ«المدرب المنحوس».

وبعيــداً عــن التشــاؤم من المســتقبل مع 
«نحــس» المدرب األرجنتيني كوبر، نالحظ 
أن ماضــي المدربيــن األجانب مع منتخب 
«الفراعنــة» لم يكن يدعــو للتفاؤل، حيث 
قــام بتدريب منتخب مصر عشــرين مدرباً 

أجنبياً بدءاً من عام 1935 وكان أول مدرب 
أجنبــي لمنتخــب مصــر هو االســكتلندي 
جيمس ماكراي وبعد ذلك تعاقب المدربون 
والذيــن كان معظمهم من قارة أوروبا مثل 
إيريــك كيــن وإدوارد جونز مــن إنجلترا، 
وليوبيســا بروتشــيش وفاندلر وكوفاتشــز 
ودوسان نينكوفيتش من يوغسالفيا واألخير 
كان قد فاز مــع المنتخب المصري ببطولة 

كأس األمــم اإلفريقيــة بمصر عــام 1959، 
كما كان لبروتشــيس فضل كبير في تطوير 
أداء مدربــي مصر، حيث مثل هذا المدرب 
الكثيرين مدرســة فنيــة كروية  باعتــراف 
تخرج منها نجــوم التدريب المصري أمثال 
طــه الطوخي وطــه إســماعيل والجوهري 

وشحتة وغيرهم.

إنجــازات  ارتبطــت  آخــر،  علــى جانــب 
ونجاحات منتخــب «الفراعنة» األول لكرة 
القــدم على مــر تاريخه بأســماء المدربين 
الوطنيين أو من يطلق عليهم «والد البلد»، 
وهؤالء المدربون الذين كان أول من حمل 
منهــم كأس بطولــة األمــم اإلفريقية مراد 
فهمــي فــي عــام 1957 في البطولــة التي 
أقيمت بالســودان، وعمل مراد فهمي بعد 
ذلك ســكرتيرا عاما لالتحاد اإلفريقي لكرة 
القــدم «كاف» وورث ابنــه مصطفى مراد 
فهمي ذلك المنصــب الرفيع من بعده قبل 

أن ينتقــل للعمل مديرا للجنة المســابقات 
باالتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».

ويعــد محمــد عبــده صالــح الوحش من 
عمالقة التدريب الكــروي المصريين والذين 
تولوا المســؤولية الفنية لمنتخب مصر ألكثر 
من مرة؛ حيث قــاد المنتخب المصري خالل 
الفتــرة مــن عــام 1982 وحتى عــام 1985 
للتأهــل لدورة لوس أنجلــوس األولمبية في 
عام 1984، كمــا كان بمثابة «األب الروحي» 
للتدريب الكروي ليــس في مصر وحدها بل 
وفي القارة اإلفريقية الســمراء. وال يستطيع 
أحــد أن يتجــاوز اســم «الجنــرال» محمود 
الجوهــري، الــذي ال يعــد عالمــة مهمة في 
تاريخ تدريب المنتخب المصري فحســب بل 
يعد أهم عالمة فــي تاريخ التدريب الكروي 
المصــري بوجه عام، حيــث كان أول إفريقي 
يحصل على لقب بطولة كأس األمم اإلفريقية 
العباً (في عامــي 1957، 1959) ومدرباً (في 
عام 1998) في بوركينا فاسو، كما تأهل للمرة 
الثانية فــي تاريخ الكرة المصريــة لنهائيات 

كأس العالم لكرة القدم بإيطاليا 1990.

ويعد «المعلم» حســن شحاتة أكثر األسماء 
التي تنافس الجوهــري على صدارة ترتيب 
المدربيــن الوطنييــن الذيــن تولــوا مهمة 
تدريــب منتخب مصر األول لكــرة القدم، 
حيــث تمكن من الفوز لثالث مرات متتالية 
ببطولــة كأس األمــم اإلفريقيــة فــي رقم 
قياســي لم يتم تحطيمه لمدرب في القارة 
السمراء، وعلى الرغم من فشله في التأهل 
لنهائيات كأس العالم 2010 بجنوب إفريقيا 
بعد هزيمته في المباراة الفاصلة والمؤهلة 
للمونديــال بالســودان على يــد المنتخب 
الجزائــري إال أن التاريــخ الكروي المصري 
لن ينســى له أنه ارتقــى بترتيب المنتخب 
المصــري إلــى المركز التاســع في تصنيف 
االتحــاد الدولي لكرة القــدم «فيفا» للمرة 
األولــى في تاريخه وفــي تاريخ المنتخبات 

العربية واإلفريقية.

ودع دوري أنديــة المحترفين لكرة القدم 
المدرب العراقي أكرم سليمان بعد مشوار 
قصيــر ومميز مع نــادي البقعة، قاد خالله 
الفريــق إلــى حصــد العديد مــن النقاط 
اإليجابية ليتقدم بــه إلى منطقة أكثر دفئاً 
عن شــبح الهبوط الــذي كان يداهمه قبل 
مجيئــه. وأنهــى المــدرب العراقي عقده 
بالتراضــي مع إدارة نــادي البقعة، بعدما 
اختــاره االتحــاد العراقــي لتولــي مهمة 
اإلشراف الفني على أسود الرافدين، إذ لم 
يتردد في تلبية نداء الوطن وقبول المهمة 
المنوطة إليه بقيــادة منتخب بالده خالل 
تصفيات آســيا المؤهلة إلى نهائيات كأس 

العالم المقرر إقامتها في روسيا 2018.

وتزامنــاً مــع رحيل أكرم ســلمان، اســتقبل 
دوري المحترفيــن المــدرب المصري محمد 
عمــر، بعدمــا توصلت إدارة نادي الحســين 
إربد إلى اتفاق نهائي معه لقيادة الفريق في 
المرحلــة المتبقية من عمــر بطولة الدوري، 
وظهــر المدرب المصري مــع فريقه الجديد 
أمــام نادي الوحدات الــذي قاده للعديد من 
اإلنجازات سابقاً، وخسر خاللها الحسين إربد 
بثالثيــة، لكن تلك المباراة لم تشــهد تدخًال 
من قبل المدرب الجديد، واكتفى بمشاهدتها 
فقط، نظراً لوصوله قبل أيام من موعد اللقاء.

بتحقيــق  المدربيــن  كال  اســم  يرتبــط   
اإلنجــازات محليــاً وتحديــداً مــع نــادي 
الوحــدات، إذ قــاد العراقي أكرم ســلمان 
المارد األخضر إلى تحقيق رباعية تاريخية 
في موسم (2009-2008) ونال معه بطولة 
الكــؤوس  وكأس  األردن  وكأس  الــدوري 
ودرع االتحــاد.  فــي المقابــل، اســتطاع 
المصري محمد عمر إعادة فريق الوحدات 
إلى المنصات عام (2004) بعد غياب عنها 
دام خمســة مواســم، وحقق معــه بطولة 
الــدوري، وتوج معه في العــام الذي تاله 
بلقــب كأس الكؤوس، وعاد في عام 2007 
ليتولى المهمة من جديد ويقود الوحدات 
إلــى لقب الــدوري من جديــد، فيما كان 
موســمه (2012-2011) مــع الفريق ليس 

بذات التميز السابق.

وكانت تعليمات اتحاد كرة القدم المتعلقة 
بالشهادات التدريبية قد حرمت المدربين 
العراقــي والمصــري، من مســمى المدير 
الفني، حيث رافق العراقي فريقه جلوســاً 
على دكــة البدالء بمســمى مديــر إداري 
وهو ما سينطبق على المصري، ولم يعتمد 
التي  التدريبيــة  الشــهادات  الكــرة  اتحاد 
يملكهــا كال المدربين، وهو مــا عانى منه 
العديد من المدربين خالل الفترة الماضية.



تمسك أربعة مسؤولين من النجم الساحلي 
بموقفهم القاضي باالنســحاب من الدوري 
التونســي، وذلــك في انتظار عــودة رئيس 
النادي رضا شــرف الدين مــن الخارج، كما 
تغيــب فوزي البنزرتي مــدرب الفريق هو 
اآلخر عن التدريبات في إشــارة إلى تأييده 

القرار.
وكان نائــب رئيــس النجم الســاحلي جالل 
كريفة قد أعلن أول من أمس، أن ستة فرق 
من الدرجة األولى ساندت النجم الساحلي، 
وعبرت عــن اســتعدادها لالنســحاب من 
الــدوري، ورفض كريفة الكشــف عن هذه 
الفــرق، إال أن المؤشــرات تؤكد أن  ناديي 

االتحاد المنستيري، وجمعية جربة من تلك 
األندية الداعمة لموقف النجم الساحلي.

على جانــب آخر، رفضــت محكمة القضاء 
الرياضي الدولية «كاس» اســتئناف االتحاد 
التونســي لكرة القدم، الذي قدمه بناء على 
تهديد االتحــاد األفريقي بحرمان المنتخب 
التونسي من المشاركة في كأس أمم أفريقيا 
2017، فــي حال عــدم االعتــذار عما بدر 
عقب نهايــة مباراتهم أمــام منتخب غينيا 
االستوائية في بطولة أمم أفريقيا األخيرة.  

نجح فريق نادي الشرطة في مواصلة سلسلة 
النتائج اإليجابية، بتغلبه على منافسه فريق 
نــادي الطلبة، بهدفين مقابــل هدف واحد 
فــي ديربي بغــداد، الذي أقيــم على أرض 
ملعــب الشــعب الدولي، ضمــن مباريات 
الجولة الخامسة للمجموعة الثانية في إياب 

الدوري العراقي لكرة القدم.
بهذه النتيجة يرفع فريق الشــرطة رصيده 
إلــى (29) نقطة متصدراً ترتيب المجموعة 
الثانية، فيما تراجع فريق الطلبة إلى المركز 

السادس برصيد (13) نقطة.
وقال مدرب الطلبــة قحطان جثير: النتيجة 

طبيعية في الوضع االستثنائي، الذي يعيشه 
الطلبة، حيث قــدت وحدة تدريبية واحدة 
فقط، وفريق الخصم فريق جيد يضم نخبة 
طيبــة من الالعبيــن، إال أننا قدمنــا مباراة 
طيبة، فيما دفع الفريق ثمن األخطاء وعدم 
التمركز الصحيح في الكرات الثابتة، مشيراً 
إلــى أنه أبلــغ إدارة نــادي الطلبــة بعدم 
المواصلة مــع الفريق الرتباطه مع منتخب 
الناشــئين وكون اسمه مطروحاً أيضاً، ضمن 

الجهاز التدريبي للمنتخب الوطني األول.

حكاية ســاحر الكرة القطريــة الصغير هي 
حكاية كفاح تصلح ألن تكون قصة حقيقية، 
يرصدها سيناريو فيلم أو مسلسل تليفزيوني 
ألنها مليئــة بالحكايــات والتفاصيل، وفيها 
لحظات الفرح والحزن، واالنتصار واالنكسار 
لكن عنوانها الرئيســي هو نجم سطر اسمه 
بحروف من نور  في ســماء الكرة الخليجية 

والعربية واآلسيوية.
النجم القطري األســمر خلفــان ابراهيم 
خلفــان الملقــب بـ"خلفانينهو" نســبة إلى 
البرازيلــي الشــهير رونالدينهــو، ولــد في 
العاصمــة القطرية الدوحة عــام 1988 في 
أســرة رياضية فنية يمســك بزمام أمورها 
النجم ابراهيــم خلفان العب العربي وأحد 
أســاطير كــرة القــدم القطرية علــى مدار 
تاريخهــا، والفنان المعروف أيضا في مجال 

الرسم والفن التشكيلي بدوحة الخير.
تفاصيل الحكاية تعود إلى موســم 2005 
بيــن جدران نادي الســد، ووقتهــا لم يكن 
عمره يتجاوز الـــ17 ربيعاً، ليتفاجأ الجميع 
بإشراك الفتى األســمر صغير السن والبنية 
أمام فريق الشــمال، ولم يكتِف بالمشاركة 
بــل نجح في تســجيل أول أهدافــه ليعلن 
عــن ميالد نجــم جديــد في ســماء الكرة 
القطرية، وفــي ثاني مبارياتــه أمام الريان 
نال نجوميــة المباراة وخطف اإلعجاب  من 
الجميع، وخالل أول موســم له لعب عشــر 
مباريات  سجل خاللها هدفاً وتوج مع السد 

 بالدوري  القطري.   
وبــدأ نجم الفتى األســمر في البزوغ، 
حتــى وصــل إلــى المنتخــب الوطنــي 
القطري، واســتطاع أن يثبت اســمه في 
تشــكيلته ويصبح  واحدا مــن أهم نجوم 

كــرة القــدم ليس في قطــر فقط بل في 
القارة اآلســيوية، بعدمــا توج في 2006 
بجائزة أفضل العب آسيوي وهي الجائزة 
التي تســببت وقتها في هجوم كبير عليه 
وانتقادات واسعة لالتحاد اآلسيوي، حيث 

إن عمره وقتها لم يكن قد تجاوز 18 عاماً 
وحصل على أفضل العب آسيوي وهو لم 
يمثل المنتخب القطري  األول سوى في 6 
مباريات دولية وكان المرشــحون الثالثة، 
السعودي محمد  الشلهوب والالعب بدر 

المطوع  نجم الكرة الكويتية.

وظن البعض أن الجائزة ســتكون هي بداية 
النهايــة للفتى األســمر وســتصيبه بالغرور 

وتنهي مســيرته قبــل أن تبدأ، لكن هذا لم 
يحدث على اإلطالق، بل حفزته  الجائزة أكثر 
فوضــع بصمته مع فريقه خــالل البطوالت 
التي شــارك فيها إذ توج معــه بـ14 بطولة 
أبرزها لقب دوري أبطال آسيا   2011، وهي 

البطولة التي أوصلت السد للعالمية، حيث 
شــارك في كأس العالم لألنديــة، ولم تكن 
المشــاركة شرفية بل اســتطاع السد تحت 

قيادته أن ينال الميدالية البرونزية.   
ولــم تكــن الجائزة التــي نالهــا خلفان 
هــي الوحيدة، بــل في ذات العــام حصل 
علــى جائزة أفضل العب قطري شــاب في 
الدوري، ونال في العام  التالي جائزة أفضل 
العب عربي 2007، وفي الموســم الماضي 
تــوج أيضاً بجائزة أفضل العب قطري، وبال 
شــك فإن الجوائز التي  ذهبت لخلفان تؤكد 
حجم موهبته وقيمته الفنية سواء مع السد 

أو المنتخب.

أمــا الشــيء الالفــت فــي حكايــة خلفان 
إبراهيم، والذي يســتحق أن نتوقف أمامها 
كثيــراً هو إصراره وعزيمتــه، ولعل إصابته 
بالرباط الصليبي مرتين متتاليتين خير دليل 
علــى ذلك، لكنه نجح فــي أن يقهر اإلصابة 
اللعينة وعاد ليتألق ويواصل صناعة المجد، 
وبعيداً عــن المالعب، يبدي النجم القطري 
اهتماماً كبيراً باألعمال الخيرية واإلنســانية 
رغم صغر ســنه، كما تجذبه أحدث خطوط 
الموضــة ويســاهم فــي الدعايــة بفضــل 
المعروفة ويقوم  الشركات  نجوميته لبعض 
بالكثير من الحمــالت االعالنية، كما يتمتع 
أيضــا باألخالق العالية التي تجعل منه بكل 
بســاطة ساحر الكرة القطرية ونجمها األول 

دون أي منازع.

 –

لن تعرف الرياضة الكويتية االســتقرار في 
ظل عدم صفاء «النوايا» هذا هو ملخص ما 
يدور حاليا في الشــارع الرياضي الكويتي، 
فالتراجع الذي تشــهده العديد من األلعاب 
الرياضيــة فــي الفتــرة األخيــرة زاد مــن 
التســاؤالت والبحث عن اإلجابة الصحيحة 
لكن لألســف فمنــذ عــام 2007 لم يعرف 
االســتقرار طريق الرياضة علــى الرغم من 
إصــدار قانون اإلصــالح الرياضي 5 لســنة 
2007 الذي كان بداية اإلصالح، لكن لألسف 
جاءت الرياح بما ال تشــتهي السفن، وبدًال 
مــن أن تتقدم الحركة الرياضية وتعود مرة 
أخــرى إلى طريقها الصحيح بتواجد األندية 
التتويج  الكويتية على منصات  والمنتخبات 
فشــلت وتعرضــت للعديد مــن اإليقافات 
المتتالية، ســواء من االتحــاد الدولي لكرة 
القــدم «الفيفــا»، أو من اللجنــة األولمبية 
الالعبون والمدربون واإلداريون من  وحرم 

المشاركة في البطوالت الخارجية.

ومنذ ذلــك التاريخ وهنــاك (تخبط رياضي 
– سياســي ) أســفر عــن ميــالد العديد من 

القوانين التي لم تســاهم في نهضة الرياضة 
ولكنها ساهمت في ترجيح فريق على فريق 
آخــر أو بمعنى أدق تكتــل عن تكتل، حيث 
انقســمت الكيانــات الرياضية إلــى فريقين 
«تكتــل - معاييــر» كل منهما يريد أن يكون 
صاحب اليد الطولى ويتصدر المشــهد على 
حســاب النتائج، والشباب الرياضي هو الذي 
يدفع الثمن بتكرار اإلخفاقات وانعدام حاسة 
المنافسة وتحقيق األلقاب وحصد البطوالت.

صراع القوانين الرياضية منذ أن دخل قاعة 
عبد الله الســالم البرلمانيــة، وبدأ التخبط 
بميــالد عدد من القوانين المشــوهة والتي 
أثبتــت خطأ المشــرع عند تطبيقهــا فعلياً 
ونتــج عــن ذلــك الحاجــة إلــي تعديالت 
مــن أجل تصحيــح تلك األخطــاء، فتعديل 
التخبــط وتصحيــح الفشــل والتعثــر بكل 
الجميع  أنواعــه وأشــكاله أصبــح هــدف 
فحرص عدد كبير من الرياضيين على البقاء 
على الكرســي مهمــا كلف األمــر،  والذي 
هــو أهم مــن مصلحة الوطــن لديهم، هو 
من دفــع الحكومة ومجلــس األمة إلى أال 
يقفــا مكتوفي األيــدي، بل همــا يتحمالن 
المســؤولية لمواجهة هذا العبث والتدهور 
وبحث أسبابهما ومسبباتهما ووضع الحلول 

لهما على وجه السرعة.

ومــن خالل االتهامــات التي تنــال من كل 
طــرف لن تتقدم الرياضة ولن تســتقر كما 
أكد المتابعون، فشبح اإليقاف الدولي دائما 

يهــدد الرياضــة الكويتية، كــون هناك من 
الخارجية  للمنظمات  الشــكوى  لوح بورقة 
وخاصــة «الفيفــا» في حــال االقتراب من 
اتحــاد كرة القــدم كونه منظمة مســتقرة 

بحالها ال تتبع قوانين أو لوائح غير معتمدة 
مــن االتحــاد الدولي، ففي الوقــت الحالي 
تطبــخ لجنــة الشــباب والرياضــة على نار 
هادئــة قانــون آليــة «الصــوت الواحــد» 

النتخابــات األنديــة واالتحــادات الرياضية 
من أجــل القضاء على التكتــالت والتبعية، 
وأن تكــون معاييــر االختيار هــي األفضل 
واألجــدر بتولــي المنصــب، فتلــك اآللية 

التــي تــم تنفيذها مــن فترة فــي العديد 
مــن االنتخابــات داخل الكويــت من خالل 
انتخــاب أعضاء مجلس األمــة والجمعيات 
التعاونيــة وجمعيــات النفع العــام، هناك 
توجــه إلقرارها فــي األنديــة واالتحادات، 
حيث أكــد رئيس لجنة الشــباب والرياضة 
عبــد الله المعيوف «الصــوت الواحد رغبة 
أمير البــالد، والمشــرعون اآلن يترجمونها 
لتعمــم علــى جميع قطاعــات الدولة التي 

تشكل هيئاتها اإلدارية باالنتخاب».
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يقبــع فرايبورغ في المركز قبل األخير بعد أن جمع 
٢٢ نقطــة مــع نهاية الجولــة ٢٣ من البندســيلغا، 
ويبدو أن الفريق في طريقه إلى مغادرة أعلى درجات الكرة 
األلمانيــة، فالبقاء بين الكبار يحتاج إلى انتصارات، واألخيرة 
ال تأتي إال بعد ان تنجح على األقل في التسجيل، واذا اردت 
ان تسجل عليك ان تحاول على مرمى الخصم، ولكن يبدو ان 
فرايبــورغ ال يعرف هذا األمر بعد فشــل في التصويب تجاه 
مرمى ليفركوزن طوال الشوط ١٦ من جملة ٤٦ شوطاً لعبها 

حتى اآلن ولم يحاول تجاه مرمى منافسيه.

أهداف
نجح الهولندي أرين روبين في الوصول إلى شــباك 
كولون في مباراة افتتاح الجولة، ليرفع رصيده إلى ١٧ هدفا 
هــذا الموســم، وهــو أكبــــر عدد من األهداف ســجله في 
موســم واحد من قبــل على الرغم من تبقــي ١٣ جولة هذا 

الموسم.

نجم 
مبــاراة بايرن ميونيخ وكولون عرفت ظاهرة أخرى 
منحتنــا نجومية هذه الجولــة، فقد تمكن الفرنســي فرانك 
ربييري من التســجيل للمــرة الثالثة على التوالي وهو أفضل 
ســجل له منــذ ٢٠٠٨ عندما تمكن من التســجيل في ســت 

مباريات على التوالي في موسمه الثاني مع بايرن ميونيخ.

ظاهرة 
ما يقدمه باس دوست نجم ويلفسبورغ هذا الموسم 
وتحديداً منذ بداية هذه الســنة يشكل ظاهرة، ولكن ما قام 
بــه في مبارياته األربع األخيرة هو شــيء ال يمكن تصديقه، 
فبعد ان بات ثاني أكثر الالعبين تســجيال في السنة الجديدة 
وصل دوســت إلى رقم قياســي في جميع الدوريات وتمكن 
من النجاح بنسبة ٩٠٪، بعد ان سجل ٩ أهداف في آخر أربع 

مباريات ومن ١٠ محاوالت فقط على المرمى.

أقوى
بعــد نجاحه فــي الفوز على شــالكه بات بروســيا 
دورتموند أقوى فرق البندســيلغا في الســنة الجديدة وهو 
يصــل إلى ١٢ نقطة مــن أربعة انتصارات علــى التوالي في 
أفضل ســجل له علما بأن الفريق فاز في أربع مباريات فقط 

في كامل مرحلة الذهاب.

جدل  
إلى متى ســيظل ماينــز يعتمد على العب وســطه 
النمساوي يوليان باومغارتلينغر، هذا هو التساؤل الذي فرض 
نفسه بقوة عقب خسارة الفريق أمام مضيفه هوفنهايم ٠ – ٢ 
ليفشل في تحقيق أي انتصار في مباراة يغيب عنها النمساوي 
الذي كان مشــاركا في المباريات الخمس التي فاز فيها فريقه 
هــذا الموســم وتعرض للخســارة في ٧٩ ٪ التــي غاب فيها 

باومغارتلينغر عن التشكيلة االساسية.

خطأ 
تعرض مارتــن هارنيك للطرد في مباراته رقم ١٦٣ 

مع شــتوتغارت عندما شــاهد البطاقة الحمــراء في الدقيقة 
األخيــرة من لقــاء هانوفر، لكنه حالة طــرده الوحيدة هذه 
تسببت في سجل سيئ للغاية لفريقه الذي بات أكثر األندية 
التــي عرفــت البطاقة الحمــراء بعد ان طــرد ١٢٤ العباً من 

شتوتغارت كأكثر األندية في تاريخ البندسليغا.

نتيجة
قــد يكون التعادل خارج األرض من النتائج الجيدة ، 
خاصة لفريق يعاني من أجل البقاء ، لكن تعادل شــتوتغارت 
صاحــب المركــز األخير مع مضيفــه هانوفــر ١ – ١ ، ابقى 
الفريق في المركز األخير ، ليظل شــتوتغارت وألول مرة في 
تاريخه ضمن المراكز المؤدية للهبوط مباشرة ألربع جوالت 

على التوالي ، وهو ما لم يعرفه النادي العريق من قبل . 
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أظهر ليفربول قوتــه أخيراً بعد أن بات أفضل فريق 
فــي الدوري خالل آخر ١١ جولة، في الوقت نفســه 
تمكــن «الريدز» من العودة إلى التســجيل من خارج منطقة 
الجزاء للمرة الثالثــة على التوالي وهي المرة األولى منذ ١٨ 

عاماً.
ونجح ليفربول في الحصول على ٢٩ نقطة ممكنة من أصل ٣٣ 
فــي آخر ١١ جولة، ليصبــح «الحمر» أكثر األندية في الدوري 
جمعــاً للنقاط خالل هــذه الفترة، وهو الوحيد الذي نجح في 
تفادي الخسارة بالفوز في تسع مباريات والتعادل مرتين، أما 
خــالل العام الجديد فقد نجح ليفربــول في الحصول على ٢٣ 

نقطة كأكثر فريق في الدوريات الخمسة حصداً للنقاط.
وشهدت اخر مباراتين للفريق نجاحه في العودة إلى التسجيل 
مــن خارج منطقة الجــزاء فبعد هدفيه في مرمى مانشســتر 
ســيتي في الجولة الماضية، عاد في هــذه الجولة وتمكن من 
التســجيل أيضا في شــباك بيرنلي من كــرة بعيدة المدى عن 
طريق هيندرسون لينجح في الوصول إلى شباك منافسيه بهذه 
الطريقــة للمــرة الثالثة – من أصل أربعة أهداف ســجلها في 
هــذه الفترة - وهي المرة األولى التي يتمكن فيها الليفر من 

القيام بهذا األمر منذ عام ١٩٩٧.

أهداف
ولم يكن اندرو تاوســند العــب توتنهام يعتقد ان هدفه 
في مرمى سوانسي ســيدخل إلى تاريخ الكرة اإلنجليزية، فبعد ان 
تمكــن النجم اإلنجليزي الدولي من اضافة ثالث أهداف فريقه في 
اللقاء الذي جرى على ملعب الســبيرز وكان هدف تأمين االنتصار، 
اظهرت السجالت الرســمية للدوري اإلنجليزي أن هذا الهدف هو 
رقم « ٧٠٠» هذا الموسم في البريميرليغ، ليدخل تاوسند التاريخ، 
حيث يتم توثيق األهداف التي تأتي على رأس المئة باإلضافة إلى 

الهدف األول كل موسم.

ظاهرة 
نجح تشيلسي في الفوز بديربي جديد، عندما عاد منتصراً 
بهــدف ادين هازارد من ابتون بارك التابع لويســت هام اللندني، 
وحمــل اللقاء الكثير مــن الظواهر التي تســتحق التوقف عندها، 

ولعل أبرزها أن صاحب األرض فشل للمرة الخامسة في آخر ست 
مواجهات له مع تشيلسي على هذا الملعب في الوصول إلى شباك 
الضيوف، بينمــا كان هدف المباراة الوحيد هو الرابع على التوالي 
لهازارد بعيداً عن ســتنافوبيردج معقــل البلوز، وهو المتوقف عن 
التســجيل علــى أرضه وبيــن انصاره بعد ان ســجل ١١ هدفاً على 

التوالي في ستنافوبيردج دون ان يسجل لتشيلسي بعيداً عن معقله 
في تلك الفترة.

أضعف
اذا كان ليفربــول هو األقوى في الفترة األخيرة فإن جاره 

في المدينة، إيفرتون هو األضعف على مستوى مبارياته بعيداً عن 
ملعبه، فبعد الخسارة من ستوك ٠ – ٢، توقف رصيد ايفرتون عند 
ثــالث نقاط من أصل ٢٧ ممكنة في آخر تســع مباريات بعيداً عن 

ملعبه غوديسون بارك.

نجم 
اســتحق اوليفر جيرو نجم أرســنال لقــب نجومية هذه 
الجولة بعد أن وضع نفسه على رأس قائمة الهدافين في المباريات 
العشــر األخيــرة، وتحديــداً التي دخــل فيها إلــى الملعب ضمن 
التشــكيلة األساســية، فقد تمنكن جيرو من تسجيل ٨ اهداف بعد 
هدفــه في مرمى كوينز بارك رينجرز، ليتقدم عن اقرب منافســيه 
هاري كين نجم توتنهام بفارق هدفين، وعرفت الجولة أيضا وصول 
دانيــل ســتورديج نجم ليفربول إلى رقم خــاص بعد ان تمكن من 
التســجيل للمرة العاشــرة خالل آخر ١١ مبــاراة لعبها على ملعب 

أنفيلد التابع لليفر. 

تأخر
كان هدفاً مهماً للغاية وحسم به مانشستر يونايتد صراعه 
مــع مضيفه نيوكاســل، وقبل دقيقة من النهايــة، لكن هذا الهدف 
الغالي اعاد لألذهان الســؤال عن فعالية نجم يونايتد أشــلي يونغ 
صاحــب الهدف، فقد غاب النجم اإلنجليزي الدولي عن التســجيل 
لصالــح مانشســتر يونايتد فــي الدوري لـ ٤٠٠ يــوم قبل ان يعود 
ويحســم موقعة ســانت جيمس بارك، وهو أكثر المهاجمين تأخرا 

في الوصول إلى شباك المنافسين هذا الموسم.

خطأ 
طبيعــي ان تتركز األنظــار على األرجنتينــي أنخيل دي 
ماريا، أغلى صفقات الموســم اإلنجليــزي الحالي، فبعد انتقاله من 
ريال مدريد إلى مانشســتر يونايتد، انتظر الكثيرون ان ينجح صانع 
اللعب في اعادة يونايتد إلى الصدارة ولكن ظل مستواه في تراجع 
خاصــة في الفترة األخيرة، وعلى الرغم من ان أهم مميزات صانع 
اللعب هي التمرير الصحيح، إال ان دي ماريا كان األســوأ في هذه 
الجولة بعد أكمل فقط ٦٤ ٪ من تمريراته إلى بقية العبي يونايتد، 

وكان األقل دقة بينهم خالل لقاء نيوكاسل.
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اســتحقت مباراة روما الوصيــف وضيفه يوفنتوس 
المتصــدر وحامل اللقــب أن تكون أكثــر مباريات 
الجولة جذباً لألنظار ليس قبل بدايتها وحســب بل حتى بعد 
النهاية بالتعادل ١ -١، فقد فرضت هذه النتيجة على أصحاب 
األرض أســوأ أرقامهم التاريخية فــي عدد مرات عدم الفوز، 
وتحديــداً في عدد مرات التعادل على التوالي في مبارياتهم 
فــي ملعــب األولمبيكو بعد أن حقق الذئاب ســادس تعادل 
لهم علــى التوالي على أرضهم في حالــة لم تعرف من قبل 
في تاريخ النادي الســاعي إلبعاد الســيدة العجوز عن زعامة 

الكالشيو.

أهداف
مبــاراة القمة شــهدت تقدم يوفنتــوس عن طريق 
كارلــوس تيفيز، والجديد أنها المــرة األولى منذ قدومه إلى 
الكالشــيو التي ينجح فيها تيفيز في التسجيل من ضربة حرة، 
ولكن هدف األباتشــي لم يكن وحده الالفت للنظر في هذه 
الجولة اذ دخل نجم اويدنيزي اليخاندرو رودوريغيز التاريخ 
بعد أن سجل الهدف رقم ٢٠٠٠ الذي تستقبله شباك شيزنيا.

نجم 
كانت الفرحة مضاعفــة لفيرونا العائد بانتصار مهم 
مــن ملعــب كالياري ٢ -١، فقد عرفــت الدقيقة ٩ من بداية 
اللقــاء حدثــاً مميزاً عندمــا تمكن المخضرم لــوكا توني أن 
يصل إلى شباك أصحاب األرض معلناً عن أول أهداف فريقه 
وهدفه العاشــر هذا الموسم، لينجح في تحقيق انجاز خاص 
وهو يسجل على األقل ١٠ أهداف في ثمانية مواسم متتالية 

في الكالشيو.

ظاهرة 
يعتبــر نابولي صاحــب المركز الثالــث أكثر الفرق 
تســجيال ومحاولة على مرمى المنافســين من داخل منطقة 
الجزاء، لذا فإن ظاهرة هذه الجولة تركزت على إخفاق أبناء 
اإلســباني رفائيل بنتيز في االســتمرار  بتكتيكهم المعروف 
بعد ان فشل الفريق في توجيه أية محاولة من داخل منطقة 

الجزاء طوال زمن مباراته مع مضيفه تورينو.

أقوى
اللقاء نفســه شهد أقوى أداء دفاعي من نجم تورين 
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ربما لم ُيفّكر لوكاس برايوس في أنه سيكون سبباً بكتابة واحدة من 
اللحظات التاريخية في مســيرة ناديه مونبلييه عندما منح أصحاب 
األرض هــدف الفوز على نيس عقــب نجاح زميله دابو في معادلة 
النتيجــة، فعند نهاية المبــاراة بفوز الفريق المحلي لم يصدق أحد 
من جمهور النادي الذي يحتل المركز الســادس ما حدث وان لعنة 
التأخر قد انتهت أخيرا، فقد كانت هي المرة األولى هذا الموســم 
التي ينجح فيه مونبلييه بالخروج منتصراً بعد ان تأخر في النتيجة.

أهداف 
جذبت ظاهرة أخرى في المباراة الســابقة األنظار، فقد 
افتتــح اريك أهداف اللقاء وتحديداً ســجل هدف نيس الذي يحتل 
المركــز الثالث عشــر، وكان هــذا طبيعياً، لكن الرجــل دخل بهذا 
الهدف في ســجالت النادي التاريخية بعد ان بات أول من يســجل 
15 هدفاً بقدمه اليســرى من أصل عشرين هدفاً سجلها لفريقه في 

آخر موسمين.
 

مباراة 
كانت المواجهة بين باريس سان جيرمان ومضيفه موناكو 
منتظرة ليست في فرنسا وحدها بل في أوروبا كلها من واقع مكانة 
الفريقيــن والتنافس بينهمــا خاصة في الســنوات األخيرة بعد ان 
أصبحا األثرى في فرنسا، لكن هذه المباراة دخلت سجالت التاريخ 
بفضل نهايتها الســلبية وتحديداً عندما عجز الفريق الباريســي عن 
تحقيق الفوز للمرة العاشــرة علــى التوالي على أرض موناكو وهو 

حدث غير مسبوق في تاريخ حامل لقب الدوري الفرنسي.
  

نجم 
نجومية هذه الجولة ذهبت بشــكل غير معتاد إلى العب 
احتياطي وتحديدا السنغالي ســليمان كمارا العب مونبلييه، فعلى 
الرغم من عدم تســجيله هدفا أو التســبب في هدف، إال أن نزوله 
إلــى ارض الملعــب منحه النجومية بعد أن بــات أكثر العب يحل 
بديًال في الدوريات الخمســة الكبرى خالل القرن الـ 21، حيث حل 

بديًال للمرة 136 في ليغ 1 مع األندية التي لعب لها.

أقوى
اســتحق باريس ســان جرمان لقب أقوى فريق في هذه 
الجولة بعد ان تفادى للمرة السادســة الخســارة أمام أحد االندية 
الخمســة الكبار، من أصل ســت مباريات لعبهــا في مواجهتها هذا 

الموسم بالتعادل في 3 والفوز مثلها.

أضعف
بالمقابل كان نيس هو الفريق األضعف في الجولة، حيث 

وصل إلى 413 دقيقة متواصلة دون أن يتمكن من التسجيل.

تأخر
«إن تأتي متأخراً أفضل من أن ال تأتي»، يبدو أن هذا هو 
شعار مهاجم رين عبد الله ديكوريه الذي انتظر 1018 دقيقة حتى 
يصل إلى أول أهدافه هذا الموســم، فــكان أكثر المهاجمين تأخراً 

في التسجيل. 

خطأ
اســتحق نانــت وغانغان خطــأ الجولة بعد حصول ســتة 

العبين من الفريقين على بطاقات صفراء في شوط اللقاء األول.

ال يوجــد وصف أدق مما حصل في مباراة إشــبيلية 
وضيفه اتلتيكو مدريد من «تشويه» تاريخ الليغا، فقد 
كانــت عبارة عن منافســة على العنف والخروج عن الســلوك 
الرياضــي، ففي الوقت الذي توقع فيــه الجميع مباراة مميزة 
بين حامل لقب «يوروبا ليغ» الحالي وبطل الدوري اإلســباني، 
تفاجــأ جميع المتابعين بمباراة بها الكثير من االلتزام الدفاعي 
والحذر، وعدم الرغبة في الهجوم بل لم تعرف المباراة ســوى 
٤ محــاوالت علــى المرميين في الوقت نفســه، ركز الفريقان 
على العنف غير المشروع حتى وصل عدد اإلنذارات في اللقاء 
إلى ١١ بطاقة صفراء، والمدهش حقاً أن ٦ من هذه اإلنذارات 
خرجــت خــالل ٨ دقائق فقــط، بينمــا بلغ عــدد المخالفات 
المرتكبة في اللقاء ٣٧ مخالفة بمتوســط مخالفة كل دقيقتين 

ونصف الدقيقة.

نجم
هــدف قبــل دقيقتين مــن النهاية من ضربــة جزاء منح 
اليتشــي التعادل مع مضيفه ســيلتا فيغو، فقد نجح المدافع ديفيد 
لومبــان في ترجمــة ضربة جزاء فــي الوقت القتال مــن المباراة 
بنجاح، ليســتحق دفاع إليتشــي نجومية هذه الجولة بعد ان بات 
أكثــر خطوط الدفاع تســجيال مقارنة بعدد األهــداف التي تحصل 
عليها فريقه وهو يحصل على نسبة ٣٢ ٪ من األهداف التي سجلها 

إليتشي هذا الموسم حتى اآلن.

ظاهرة
اســتحق ألبرتو بوينو أن يكون ظاهرة هذه الجولة، فقد 
اعاد لألذهان قدرات المهاجمين اإلســبان وهو يتمكن من تسجيل 
أول سوبر هاتريك لرايو فاليكانو خالل مباراته أمام ليفانتي، ليصبح 
أول إســباني يسجل ســوبر هاتريك في الليغا هذا الموسم، بل في 
المواســم األحد عشــر األخيرة بعد انجاز سيرجيو بيكون الذي قام 
باالنجاز ذاته عام ٢٠٠٤ عندما سجل سوبر هاتريك في شباك اتلتيك 

بالباو عندما كان العبا في خيتافي. 

أقوى
حصلــت خطوط الهجوم في األندية العشــرين في هذه 

الجولة على لقب األقوى، فببســاطة علــى الرغم من تفوق فيكانو 
في عدد األهداف المسجلة إال ان الجولة شهدت ٢٥٨ محاولة على 
المرمى من األندية العشــرين وهو أكبر عــدد من المحاوالت في 
جولة واحدة في الليغا ليس هذا الموســم فقط بل لخمسة مواسم 

من قبل.

أضعف
علــى الرغم من تميز الجولــة من ناحية المحاوالت على 
المرمــى إال أن ريــال سوســييداد لم يصوب تجاه مرمى فالنســيا 
في الشــوط األول من مواجهــة الفريقين وان حــاول أربع مرات 
في الشــوط الثاني ليكون صاحــب أضعف هجوم، ويبدو ان عقدة 

فالنســيا مرســخة لدى سوســييداد الذي لم يتمكن من الفوز على 
ملعب الخفافيش في أعلى درجات الكرة اإلسبانية حتى اآلن.

أسرع 
فرض لويس ســواريز نفسه بقوة في الفترة األخيرة، بعد 
أن بــدأ الهــداف المميز في التأقلم مع الليغا وبرشــلونة ولكن لم 
يكن أحد يتوقع منه هذا اإلنجاز الخاص وبهذه السرعة، فقد خطف 
سواريز خالل المباريات التي لبعها مع البارسا أسرع من يتألق في 
صناعة اللعب، فبعد أن صنع هدفاً أمام غرناطة وصل ســواريز إلى 
٩ تمريرات تؤدي إلى أهداف ويصبح األفضل في هذه الفئة، وهو 
ينجــح في صناعة هدف كل ١٣٦ دقيقــة مقارنة بمجموع الدقائق 

التي شارك فيها حتى اآلن «مجموعها ١٢٢٤ دقيقة».

جدل 
أخيــراً نجح الدنماركــي مايكل كرون ديلي جناح ســيلتا 
فيغو في التسجيل ليعيد الجدل حول جدوى الصفقة التي اعلن عنها 
النادي قبل ٣ ســنوات، عندما ضم الدنماركي إلى صفوفه، ورغم ان 
الهدف منح سيلتا نقطة بالتعادل مع اليتشي إال ان مسار الجدل هو 
ان ديلي أكثر العب يفشل في التسجيل، اذ ان هذا الهدف جاء بعد 

ان فشل في ٤٣ محاولة على المرمى في الجوالت السابقة.

خطأ 
طبيعــي أن يكــون الميريــا في المركز الســادس عشــر 
ويصــارع مــن أجل البقــاء اذ كان تركيز العبيــه منصباً على حصد 
البطاقات الملونة، فخالل لقاء الفريق الذي انتهى بالتعادل السلبي 
مــع الكرونا تلقى العبــو الفريق ٦ انذارات وحالتــي طرد ليرتفع 

مجموع حاالت الطرد إلى ٦ حتى اآلن وهو األسوأ سلوكاً.

نتيجة 
ضــرب رايو فايكانو العديد من العصافير بالحجر نفســه 
خــالل مباراته أمــام ليفانتي وهو يحصد ٣ نقاط، ويســجل نجمه 
ألبرتــو بوينو ســوبر هاتريــك، لكن األهم أنها المــرة األولى التي 
يتمكــن فيها فياكانو من تحقيــق انتصارين على التوالي على أرضه 

بعد ان فاز على فياريال في الجولة قبل الماضية ٢ – ٠.

نجح ليفربول في تسجيل ثالثة أهداف من خارج منطقة الجزاء، خالل آخر مباراتين للفريق 
ليكسر حاجزاً فشل في التعامل معه لثمانية عشر عاماً على التوالي.
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ريال مدريد 
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بايرن ميونيخ 

58 نقطة
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يوفنتوس 
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تشيليس 
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ليون 
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بارما - إيطاليا 

10 نقطة

25
19%مباراة

لسرت - إنجلرتا 
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قرطبة – إسبانيا 

18 نقطة
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ميتز - فرنسا 

22 نقطة

27
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النس - فرنسا 

2227 نقطة
مباراة

دوست – فولفسبورغبيايت - فالنسيافازكيز - خيتايفمايري – فرانكفورتبوينو – فايكانو

كاميــل غليك، فبعد ان تمكن المدافع البولندي من تســجيل 
هــدف المباراة الوحيد وضع نفســه بين أفضــل المدافعين 
تسجيال في الدوريات الخمسة وهو يعتلي القمة بوصوله إلى 

هدفه السادس هذا الموسم.

أضعف 
نعــم فيورنتينا فاز على انتــر ميالنو بهدف لمحمد 
صــالح ولكن توقيــت هذا الهدف بالتحديــد هو الذي جعل 
فريق مدينة فلورنسا صاحب أضعف خط هجوم في الشوط 
األول، إذ وبعــد هدف صالح في الدقيقة ٥٦ وصلت نســبة 
األهداف المســجلة للفريق في الشــوط الثاني إلى ٦١ ٪ من 
مجموع األهداف ليصبح الفريق صاحب أقل نســبة تســجيل 

في الشوط األول ٣٩ ٪.

أسرع 
يعتبــر المصري محمــد صالح أســرع العب جديد 
يصل إلى النجومية بعد ان تمكن من المشــاركة في خمســة 
أهداف خــالل أربع مباريــــات، حيث ســجل ثالثة أهداف 

وصنع هدفين.

جدل
ثار الجدل حــول الظلم االعالمي الــذي ياعني منه  
العب الوســط المميز فليبي اندرســون ان يتوج نجماً  وهو 

يصبح أكثر الالعبين تأثيراً .
بعد ان تمكن من المشــاركة في ١٢ هدف لفريقه خالل أخر 
سبع مباريات بتســجيله ٦ وصناعة العدد نفسه لبقية العبي 

نسور العاصمة .



يبحــث ريــال مدريــد المتصدر عــن التقاط 
أنفاســه في المرحلة السادسة والعشرين من 
الدوري اإلســباني لكرة القــدم، عندما ينتقل 
فــي رحلة صعبة إلى إقليم الباســك لمواجهة 

أتلتيك بلباو اليوم.
وفقــد الفريــق الملكي خمــس نقاط في 
مبارياته األربع األخيرة في الدوري إذ خســر 
أمام جــاره اللــدود أتلتيكو مدريــد -4صفر 
وتعــادل مع فيا ريال 1-1 ليتقلص الفارق مع 

غريمه برشلونة إلى نقطتين.
زيــارة رجــال المــدرب اإليطالــي كارلو 
انشــيلوتي لن تكون مفروشــة بالــورود إلى 
قلعة «سان ماميس» خصوصاً بعد نشوة بلباو 
من تأهله إلى نهائي مســابقة الكأس األربعاء. 
قلب بلباو تعادله 1-1 على ارضه مع اسبانيول 
إلــى فوز عزيــز -2صفر في عقــر دار الفريق 

الكاتالوني بهدفي ادوريز وايتشيتا.
ويمــر بلباو في فترة جيدة، إذ فاز 3 مرات 
في مبارياته الخمس األخيرة، محاوًال تعويض 
إقصائه من دور المجموعات في دوري أبطال 
أوروبا ثم من دور الـ16 في الدوري األوروبي 

أمام تورينو اإليطالي (2-2 و2-3).
وال يملــك ريال ذكريات جميلة من زيارته 
األخيــرة إلى بلباو اذ تعــادل 1-1 في فبراير 
2014 وآنذاك طرد نجمه البرتغالي كريستيانو 

رونالدو لصفعه العباً منافساً.
وأقر مدرب ريال أن فريقه يعاني من نقص 
فــي «اإليقاع» وقال بعد تعادل فيا ريال: «إذا 
كانت الحجة الضعف فــي اللياقة البدنية، لم 
نكن لنتراجع كذلك في الشوط األول»، واعتبر 

أن فريقه بحاجة لرغبة االلتزام.

مــن جهته، ينوي برشــلونة تعزيز موقعه قبل 
المواجهة المرتقبة مع ريال في أشهر كالسيكو 
في العالم بعد أســبوعين على ملعبه «كامب 
نو» عندما يســتقبل رايو فايكانو الحادي عشر 
غــداً. ويحلم برشــلونة أن يتقدم على غريمه 

ألول مرة منذ أربعة أشهر في الليغا.
ويعيــش برشــلونة فتــرة رائعــة تعكرت 
بخســارته أمام ملقة على أرضه قبل أسبوعين 
فأهدر فرصة تضييق الخناق على ريال مدريد 
قبــل أن يعوضها بفوزه علــى غرناطة 3  - 1  

مقلصاً الفارق إلى نقطتين.

وعلى غرار بلباو، تأهل برشلونة إلى نهائي 
الــكأس بتكراره الفوز علــى فيا ريال 1-3 في 
إيــاب نصف النهائي األربعــاء (2-6 بمجموع 
المباراتيــن). وفضــًال عن تعويض برشــلونة 
تخلفه أمام ريال، قام نجمه األرجنتيني ليونيل 
ميسي بتقريب المسافات مع غريمه رونالدو 
متصدر ترتيب الهدافين، إذ بات الفارق بينهما 
ثالثــة أهداف فقط (30 لرونالــدو مقابل 27 
لميســي)، فيما يقــف البرازيلي نيمار مهاجم 

برشلونة أيضاً على مسافة بعيدة مع 17 هدفاً.
وسيغيب نيمار عن المواجهة إليقافه حارماً 
فريقه مــن فورمته الرائعة، التي كللها بثنائية 

أمام فياريال.
والالفت في نتائج فايكانو خصم برشــلونة 
أنــه لم يتعادل منذ نهاية أغســطس الماضي، 
وفــي الجولة األخيرة تفوق على ليفانتي 4-2 

برباعية لمهاجمه البرتو مورينو.

وفضًال عن مواجهتي العمالقين، تتجه األنظار 
إلى موقعة اتلتيكو مدريد حامل اللقب وضيفه 
فالنسيا األحد. ويتنافس الفريقان بشكل كبير 
على المركز الثالث المؤهل مباشرة إلى دوري 

أبطال أوروبا.
ويتقدم اتلتيكو على فالنســيا بفارق نقطة 
وحيدة قبل مواجهتهما على ملعب «فســينتي 
«كولتشــونيروس»  عن  ويغيب  كالديــرون». 
قلب الدفاع البرازيلي جواو ميراندا والمهاجم 
الفرنســي انطــوان غريزمــان (14 هدفاً في 
الليغا) بســبب اإليقاف. ويحوم الشــك حول 
مشــاركة العــب الوســط كوكــي العائد من 

اإلصابة.

يحــل بايــرن ميونيــخ المتصــدر ووصيفه 
هانوفــر  الجريحيــن  علــى  فولســبورغ 
واوغســبورغ اليوم فــي المرحلــة الرابعة 
والعشرين من الدوري األلماني لكرة القدم.

ويبــدو أن الصــراع على لقــب الدوري 
ســينحصر بين بايرن ميونيــخ حامل اللقب 
ومفاجــأة الموســم فولســبورغ، إذ يتصدر 
الفريــق البافاري بفارق 8 نقاط عن الذئاب 
الخضــر، فيمــا يبلــغ الفارق بين بوروســيا 
مونشنغالدباخ الثالث وفولسبورغ 10 نقاط.

ويقــدم بايرن وفولســبورغ مســتويات 
رائعــة، فبايرن فــاز 18 مرة مــن أصل 23 
ولم يخســر ســوى مرة واحدة وكانت أمام 
فولســبورغ، أما األخير فخسر آخر مرة في 
نوفمبــر الماضي علماً أن خســاراته الثالث 
جــاءت أمــام بايــرن ميونيخ فــي المرحلة 

األولى وهرتا برلين وشالكه.

وحذر اإلســباني غوسيب غوارديوال مدرب 
بايرن ميونيخ األلماني نجم الفريق البافاري 
فرانــك ريبيري من ضرورة الســيطرة على 

أعصابــه، عقــب رد الفعــل العنيــف الذي 
أظهــره الالعــب الفرنســي تجــاه بنيامين 
كيســيل مدافع فريق إينتراخت براونشفيج 
خالل مباراة الفريقين في دور الســتة عشر 
ببطولــة كأس ألمانيا األربعاء. وقام ريبيري 
بركل كيسيل عقب التحام قوي بينهما، لكنه 
لــم يتلــق بطاقة حمراء من حكــم المباراة 

التي انتهت بفوز بايرن بهدفين نظيفين.
وأوضــح غوارديوال أنه لن يتســامح مع 
ريبيري مطلقاً حال قيام الالعب بتكرار مثل 

هذه المواقف مستقبًال.

وفي المواجهة الثانية، يحل فولسبورغ على 
أوغســبورغ الســادس الذي لم يفز في آخر 
أربع مباريات بعد سلسلة موفقة رفعته إلى 

مراكز منافســة على التأهل األوروبي. لكن 
فولسبورغ يعيش أحلى أيامه، في ظل تألق 
مهاجمه الهولندي باس دوست الذي انتخب 
أفضل العب للشهر الماضي. ويملك دوست 
أفضل معدل تســجيلي في القارة األوروبية 

لعام 2015.
وتتركــز األنظــار على مبــاراة هامبورغ 
الخامس عشــر وبوروســيا دورتموند الذي 
يمر في انتفاضة إيجابية بعد بداية موســمه 
الكارثي. وحقق دورتموند أربعة انتصارات 
متتالية رفعته من القاع إلى المركز العاشر، 
حتــى أن الفارق بينه وبيــن باير ليفركوزن 

الرابع يبلغ ثماني نقاط فقط.
لكــن هامبورغ يتمتــع بأفضلية أخيراً إذ 
فــاز أربع مرات في آخــر 5 مواجهات على 

الفريق األصفر.

يســتمر باريس ســان جرمان فــي صراعه 
علــى أكثر من جبهة ويبحــث عن مصالحة 
جماهيــره واإلرتقــاء إلى الصــدارة عندما 
يســتقبل لنس وصيف القاع فــي المرحلة 
الفرنســي  الدوري  الثامنة والعشــرين من 

لكرة القدم اليوم.
وينافس ســان جرمان على أربع جبهات، 
فبلغ نصف نهائي مسابقة الكأس بعد فوزه 
علــى موناكو -2 0 األربعــاء وحجز بطاقته 
إلى نهائي كأس الرابطة في 4 أبريل المقبل 
أمــام باســتيا، باإلضافة إلى منافســته في 
الدوري المحلي ودوري ابطال أوروبا حيث 
تعــادل مع ضيفه تشلســي 1-1 في ذهاب 

ثمن النهائي.
لكــن فريــق العاصمــة يريــد مصالحة 
جماهيره بعد إهداره 6 نقاط في مبارياته 

األربع األخيرة التي حقق خاللها فوزا واحدا 
وسقط في فخ التعادل 3 مرات آخرها أمام 

موناكو في الجولة الماضية.
ويحتل سان جرمان حامل اللقب المركز 
الثانــي في الدوري بفــارق نقطة عن ليون 
ويتقدم بفــارق ثالث نقاط على مرســيليا 

الثالث.
ورأى مــدرب الفريــق لوران بــالن أنه 
بإمكانه تحقيق رباعية نادرة هذا الموســم 
وأضاف: «الثابتة الوحيــدة أننا بلغنا نهائي 
كأس الرابطــة، حتــى أننــا لــم نتأهل إلى 
نهائــي الكأس بعد ولقب الدوري بعيد عنا، 

باإلضافة الى دوري ابطال اوروبا».

وينتظر ليون المتصدر حتى ختام المرحلة 

ليحل  ضيفا على مونبلييه الســادس الفائز 
في آخر مباراتين.

ويأمل ليون ان يستعيد مهاجمه الدولي 
الكســندر الكازيت مستواه االعتيادي بعد 
إبالله من االصابة ليرفع رصيده على رأس 

ترتيب الهدافين.
وقال مدرب ليون اوبير فورنييه: «أمام 
مونبلييه سيكون الكسندر الكازيت بلياقته 
الكاملــة. الكســندر يملــك رغبــة جامحة 
للعــودة بقوة لكــن لياقته لم تســمح له 
بتطبيــق ذلــك علــى ارض الواقــع وهذا 
أزعجه. وفي باقي المباريات، يلعب اليوم  
باســتيا مع نيــس، ورين مع ميتــز، وكاين 
مع بــوردو، ورينس مع نانت، وايفيان مع 
موناكــو، وغداً  ســانت اتيان مــع لوريان، 

وغانغان مع ليل».

حافــظ المصــري محمد صالح على ســجله 
الرائع مع فيورنتينا بتسجيله هدفين بما في 
ذلك هــدف من مجهود فردي مميز ليتغلب 
على يوفنتــوس 1-2 في ذهــاب الدور قبل 
النهائــي لكأس ايطاليا لكــرة القدم أول من 
أمــس  ملحقــاً أول هزيمــة بمتصدر دوري 
الدرجــة األولى اإليطالي علــى أرضه خالل 

عامين.
وافتتــح صــالح المعــار مــن تشيلســي 
متصدر الدوري االنجليزي الممتاز التســجيل 
لفيورنتينــا في الدقيقة 11 بعد أن اســتحوذ 
على الكــرة في نصف ملعبه وشــق طريقه 

بقوة عبــر دفاع يوفنتوس وســدد بقوة في 
الزاوية البعيدة.

إال أن فرنانــدو يورينتــي منــح التعادل 
ألصحــاب األرض في الدقيقــة 24 إثر ضربة 

رأس من كرة عرضية من سيموني بيبي.
أن  االستســالم وكاد  فيورنتينــا  ورفــض 
يستعيد التقدم عندما سدد ماتياس فرنانديز 

إال أن ماركو ستوراري أبعدها.

وســيطر الضيوف علــى المباراة مــع بداية 
الشــوط الثاني واســتحقوا التقدم ثانية عبر 

هدف صالح الثاني في الدقيقة 56.
كالوديــو  عامــاً)   22) صــالح  وتخطــى 
ماركيسيو وشــق طريقه نحو منطقة الجزاء 
وســدد الكرة في شــباك ســتوراري محرزاً 
هدفه السادس في سبع مباريات منذ انتقاله 
لفيورنتينــا وصيــف بطــل الــكأس المحلية 

الموسم الماضي.
وخاض يوفنتوس متصدر الدوري اإليطالي 
47 مباراة على أرضــه من دون هزيمة منذ 
خســارته أمام بايــرن ميونيــخ األلماني في 

دوري األبطال في أبريل 2013.

ألمح وكيل أعمال المهاجم األلماني لوكاس 
إلــى إمكانيــة عــودة العب  بودولســكي 
منتخــب الماكينــات األلمانيــة إلــى فريق 
أرســنال اإلنجليزي مجــدداً أو االنتقال إلى 
أحد األندية التركية عقب انتهاء فترة إعارته 
لفريق إنتر اإليطالي. وفشل بودولسكي في 
هز الشــباك منــذ انتقاله من أرســنال إلى 
صفوف إنتر على ســبيل اإلعارة حتى نهاية 
الموســم الجاري فــي ينايــر الماضي، ولم 
يتوصــل الناديان االنجليزي واإليطالي حتى 
اآلن التفاق بشــأن إمكانيــة انتقال الالعب 
إلى إنتر بصورة نهائية. وصرح علي بيكتاش 
وكيل أعمال بودولســكي لمجلة (فاناتيك) 

التركية «من الوارد حدوث أي شــيء. حتى 
هــذه اللحظــة، مــا زال بودولســكي العباً 
معــاراً في صفوف إنتر، وحينما تنتهي فترة 
إعارته بنهاية الموســم الجــاري ربما يعود 
إلى أرسنال مجدداً، حيث ما زال يتبقى عام 

على انتهاء تعاقده مع الفريق
اللندنــي». أضــاف بيكتاش «فــي ما يتعلق 
بمســتقبل بودولسكي، كل ما يمكنني قوله 
إنه من الوارد حدوث أي شيء. ربما نجده 
فــي النهايــة يلعــب بالــدوري التركي. لم 
ال»؟.          ميالن ـــ د ب أ

قــال االتحاد االنجليزي لكرة القدم أمس 
إنــه عيــن مارتن غليــن رئيســا تنفيذيا 
له. وســيبدأ غليــن (54 عامــا) الرئيس 
التنفيذي لشركة يونايتد بيسكيتس عمله 
مع االتحــاد االنجليزي لكــرة القدم في 
18 مايو المقبل وســيتولى اإلشراف على 
تطوير كــرة القــدم االنجليزية على كل 
أيضــا حاصل على  المســتويات. وغلين 
شــهادة تدريب تؤهله للعمــل في كرة 
القــدم كما ســبق له العمــل كمدير غير 
تنفيذي في نادي ليســتر ســيتي ما بين 
عامــي 2002 و2006. وقــال غليــن في 
بيــان نشــره الموقــع الرســمي لالتحاد 

االنجليــزي لكــرة القدم علــى االنترنت 
«آمل أن تســاعد خبرتــي في العمل في 
أســواق عالمية شديدة المنافسة االتحاد 
االنجليزي لكرة القدم في سعيه لتحقيق 
نجــاح أكبــر لــكل منتخباتنــا الوطنيــة 
فــي البطــوالت الدوليــة». وكان غلين 
اســتعان بنجم منتخب انجلترا الســابق 
غاري لينيكــر للترويج لمنتجات يونايتد 
بيســكيتس في 1992. وعن تعيين غلين 
كتــب لينيكر عبر تويتــر «تعيين االتحاد 
االنجليــزي لكرة القدم لمارتن غلين هو 
اختيار موفق».     لندن  ــ  رويترز
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نجحت شــفاء  حســن العبــة منتخبنا 
للجوجيتســو  الجزيرة  ونــادي  الوطني 
ببراعــة وقــوة وعزيمــة وإصــرار في 
البرازيــل  بطــالت  ســيطرة  اختــراق 
علــى ذهب بطولة الشــارقة المفتوحة 
للجوجيتســو التــي اســتضافتها اإلمارة 
الباســمة أخيــرا بمشــاركة نخبــة من 
بطــالت العالم المحترفــات في رياضة 
الجوجيتســو، لتكــون  شــفاء المفاجأة 
السعيدة وتخطف ذهبية السيدات فئة 
الحزام األبيض فوق وزن 75، لتؤكد أن 
نواعم الجوجيتســو في دولة اإلمارات 
في طريقهن الحتالل موقع متميز على 
خارطــة التنافس العالميــة لهذه اللعبة 
رغــم حداثة تكوينها فــي الدولة إال أن 
دعم صاحب الســمو الشــيخ محمد بن 
زايد آل نهيــان ولي عهد ابوظبي نائب 
القائــد األعلى للقوات المســلحة وضع 
هذه اللعبة في صدارة األلعاب الفردية 
في الدولة، لتكون شــفاء موســى ثمرة 
هــذا الدعم والرعايــة الكبيرة من قبل 
واهتمام  للجوجيتســو،  اإلمارات  اتحاد 
نــادي الجزيــرة باللعبــة وجعلهــا من 
أولوياته، وهو انجاز ووصفته شفاء بأنه 
كان تحديا لقدراتها في التميز فنجحت 
في اختراق الحصون البرازيلية وخطف 

الذهبية.

وعن  الفوز بذهبية السيدات فئة الحزام 
األبيــض فــوق وزن 75 رغم مشــاركة 
العشــرات مــن الالعبــات البرازيليات 
ســواء المحترفــات في صفــوف فرق 

داخــل أو خــارج الدولــة فــي بطولة 
التي  للجوجيتســو  المفتوحة  الشــارقة 
البطوالت  الشارقة في ختام  استضافتها 
التي ينظمها اتحاد اإلمارات للجوجيتسو 
في إطار خططه واستراتيجياته في نشر 
اللعبــة في كافة إمــارات الدولة تقول 
شــفاء: لقد دخلت البطولة وشــاركت 
فيها وأنا في قرارة نفسي رافعة سقف 
تحدياتي الشخصية بأن اكون في مقدمة 
المتميزات في هــذه البطولة، ورفعت 
سقف طموحاتي إلى الميدالية الذهبية 
بعــد أن حققت عددا مــن الميداليات 
الســابقة ،رغم  البطوالت  الفضية فــي 
إنني كنت أعلم انه تحد صعب في ظل 
تواجد نخبة من الالعبــات البرازيليات 
حافــل  وســجل  انجــازات  صاحبــات 
بالبطوالت سواء داخل أو خارج الدولة.

وحــول كيفية نجاحها فــي تحقيق هذا 
التحــدي رغــم صعوبتــه كمــا ذكرت 
تقول: ليــس من الســهل تحقيق الفوز 
فــي مثل هــذه البطــوالت الكبيرة إذا 
لم تكــن تملك القــدرات واإلمكانيات 
التي تســاعدك علــى هذا األمــر مهما 
كانت قــوة عزيمتك وإصــرارك، فالبد 
من وجود طاقم تدريب متخصص يفتح 
لــك األفاق الفنية ويوظف قدراتك نحو 
منصــات التتويج ولحســن حظي كنت 
واحــدة من العبات نادي الجزيرة الذي 
يحظى برعاية خاصة من ســمو الشــيخ 
منصور بن زايــد آل نهيان نائب رئيس 
مجلس الوزراء وزير شــؤون الرئاســة، 
رئيــس نــادي الجزيــرة الرياضي نائب 
رئيس هيئة الشــرف، وكان هذا الدعم 
دافعا لي ألجــل التميــز وترجمته الى 
انجاز وإهدائه لســموه، وألســرة نادي 

الجزيرة والتحاد اإلمارات لجوجيتســو 
الذي يســخر كل إمكانياتــه ألجل تميز 
العبات الجوجيتسو في كافة البطوالت 
عبــر  احترافيــة  مهــارات  وإكســابهن 

المشاركة في بطوالت لها وزنها.

وتضيف شــفاء انــه أيضا من أســباب 
فوزهــا بالميداليــة روح الفريــق التي 
تســود أروقة نــادي الجزيــرة و فريق 
الجوجيتســو بدءا مــن الطاقم اإلداري 
والجهاز الفني بقيــادة المدربة الرائعة 
اندري اندي التي وضعت لنا  استراتيجية 
وخطة فنية متكاملة كفريق مشارك في  
بطولة الشارقة المفتوحة، التي شاركت 
فيهــا بجانب زميلتاي  خديجة المقبالي  
الكعبــي، وكان هدفنا كفريق  وعذاري 
أن  نحســن تمثيل دولــة اإلمارات عبر 
بوابــة هــذه البطولة الن الفــوز ليس 
هدفا شــخصيا وال للنادي فحســب بل 
لرفع اســم الدولة وسط الدول األخرى 
المشــاركة في هذه البطولــة خصوصاً 
البرازيــل وذلــك عبر حصــاد وفير من  

الميداليات.
وأعتبر نجاحي نجاحا لكل هذه الجهود 
وأنــا وزميالتــي فــي الفريــق وقمت 
بترجمتها إلــى ميدالية ذهبية وال اقول 
إنني احرزت الميدالية لوحدي بل كنت 

فردا ضمن فريق عمل ناجح.

قالت شــفاء  حســن إن المشــاركة في 
بطولة العالم للجوجيتســو التي ستقام 
فــي العاصمــة ابوظبي أبريــل المقبل 
تعتبــر حلم  كل العبة  تتطلع لمواصلة 
مســيرتها في الجوجيتسو نحو العالمية 
واكتســاب خبرات احترافيــة في هذه 
اللعبــة التي باتت محط أنظــار العالم 
في أعقاب الدعــم الكبير الذي وجدته 
مــن صاحب الســمو الشــيخ محمد بن 
زايد آل نهيــان ولي عهد ابوظبي نائب 
القائد األعلى للقوات المسلحة والسيما 
وان بطولة العالم ســتقام تحت رعايته 
الكريمــة مما يوفــر لهــا كل مقومات 
النجــاح، وتعتبر الذهبيــة حافزا ألجل 
مشاركة قوية وناجحة في بطولة العالم 

المقبلة.

وقالــت شــفاء أن أســرتها بالرغم أنها 
ليســت رياضيــة لكنها وفــرت لها كل 
الدعــم ألجــل التميــز فــي بطــوالت 
الجوجيتسو، وهوى تحظى بدعمهم في 
والخارجية  الداخلية  جميع مشــاركاتها 
واآلن يدعمونها  بقوة ألجل المشــاركة 
العالمي الذي  في مونديال الجوجيتسو 
ابوظبي وهم يتطلعون معها  تستضيفه 
لمعانقة ذهب هذه البطولة مشــيرة ، 
واكدوا لها بان كل شــيء سيكون سهال 
معــت قــوة اإلرادة واســتصحاب روح 
االنتصــار  مهمــا كانت قــوة المواجهة 
فهى قادرة  على التميز وهو تحدي اخر 
تتطلع للنجاح وتشــريف كل يرى فيها 

مشروع بطلة قادمة 

تعتبر رياضة الجوجيتسو من اهم الرياضات 
التــي تعمــل على محاربــة التوتــر  وتقي 
ممارســيها شــر االكتئــاب والعديــد مــن 
األمراض النفســية ألنه ثبــت عبر التجارب 
والخبــرات مواكبــة رياضــة الجوجيتســو 
بصورة دورية تحدث تغييرات نفسية لدى 
ممارســيها على الصعيد  العقلــي، عنوانها 
الحكمة والروية والتواضع واألخالق والثقة 
بالنفــس والتحلي بالحــذر واالنتباه ويقظة 
الفكــر. إضافة إلى خفض مســتويات التوتر 
وزيادة مستوى السيروتونين في الدماغ، ما 
يعني تراجع مســتويات االكتئاب وتحسين 

الحالة المزاجية.
وتــروض النفــس للخلــق القويــم والفرد 
للجســم الســليم والذهــن علــى االطالع 
والمعرفــة وتغرس بذرة صالحــة، مفادها 
أن الحياة في المجتمع ال تسير إال بقوانينه 
القائمــة على التعــاون الحميــد واالحترام 
والصــدق والشــرف والوالء والســلوكيات 

المثالية والشجاعة.

نجمــة األســبوع نهديها لميثــاء الهرمودي 
مســؤولة اإلعــالم فــي اتحــاد اإلمــارات 
للجوجيتســو لجهودها الكبيــرة  في توفير 
كافــة مقومــات النجاح اإلعالمــي للبطولة 
فريق العمل الناجح الــذي ضم بجانبها كال 
مــن  : مبارك المنهالــي – عبد الله الزعابي 
– مريم الزعابي –– طارق البحري – ياســر 
القبيســي – خليــل الحوســني – عبــد الله 
الحرمــي – مازن طبــارة – عبيــر زيتوني 
النيــادي –  – عدنــان آل علــي – ذيــاب 
حســين البلوشــي، إلــى جانــب فريق من 
المتطوعــات من الهــالل األحمر هن: آمنة 
القصــاب البلوشــي - منيرة داوود - شــهد 
قتيبة الرفاعي – سمر قتيبة الرفاعي – ندى 
إبراهيم البلوشــي وكان فريق العمل محل 
إشادة األطقم اإلعالمية التي نقلت أحداث 
البطولــة من صالة نادي الشــارقة، والنجاح 
التنظيمي الذي تحقــق يعتبر بروفة أخيرة 
قبل انطالقة بطولة العالم للجوجيتسو التي 
ستقام بضيافة عاصمة الجوجيتسو العالمية 

ابوظبي 

كل رياضــة قتالية  لهــا فوائد ضمن الفضاء 
الخاص بها، إال أن ما يميز رياضة الجوجيتسو 
عن غيرها من باقــي الرياضات القتالية أن 
فوائدهــا ومنافعهــا تغطي مختلــف فوائد 
تلك الرياضات من تحسين لمستوى اللياقة 
البدنية والدفاع عن النفس والتنســيق بين 
مختلــف أطــراف الجســم وزيــادة معدل 
التوازن والهــدوء والتركيز وتحديد الهدف 
بدقــة، فضًال عــن الجمع ما بيــن الجانبين 
البدني والفكري، بما ينعكس على المجتمع 

ككل.
الجانب البدني: تنمي جميع أطراف الجسم، 
فلــكل حركــة معنى خــاص بهــا وتتطلب 
تحريك جزء من أطراف الجسد، إما لألعلى 
أو األســفل أو اليمين أو اليســار. ما يعني 
وقــوة  العضــالت  أداء  تحســين مســتوى 
األجهزة الداخلية وفقدان الوزن وتحســين 
الدموية وكســب  القلــب واألوعية  نظــام 
توازن أفضــل وتقوية جهاز المناعة وتقليل 
نسبة اإلصابة باألمراض وتعّلم معاني الصبر 

والتحمل والنظام.

أكدت اندري اندي مدربة فريق الســيدات 
للجوجيتســو في نادي الجزيــرة أن الفريق 
شــارك في بطولة الشــارقة المفتوحة التي 
أقيمت أخيرا في الشارقة بأن نادي الجزيرة 
شــارك في هــذه البطولة بغرض إكســاب 
الالعبات خبرات احترافية وإكمال الجاهزية 
قبل انطالقة بطولة العالم للجوجيتسو التي 
تقام في أبريل المقبل في ابوظبي ،مشــيرة 
إلى أن نادي الجزيرة ســخر كافة إمكانياته 
ألجــل التميز في هذه البطــوالت، وبفضل 
هذه الجهــود نجحت العبة الفريق شــفاء 
موســى حسن في خطف الميدالية الذهبية 
فــي وزن فوق 75 كجــم وهو أمر يؤكد أن 

االستراتيجيات والخطط التي وضعتها إدارة 
النادي تسير في الطريق السليم 

وقالت إن نادي الجزيرة شــارك في بطولة 
الشــارقة المفتوحــة  للجوجيتســو بفريق 
ضم بجانب شــفاء حســن خديجة المقبالي 
وعذاري الكعبي  وتعتبر مشاركتهن ناجحة 
قياساً بأنها أول بطولة لهن وفترة إعدادهن 
مع الفريق لم تتعد الثالثة اشــهر وهو أمر 
يبشــر بأن لهن مســتقبل كبير مــع الفريق 

ورياضة الجوجيتسو

 يتواجــد منتخبنا الوطني للناشــئات اليوم  
اعتبــاراً مــن الســاعة التاســعة صباحاً في  
اتحــاد كرة القدم في دبــي وذلك في إطار 
مهرجــان المرأة الذي ينظمــه اتحاد الكرة 
بالتعاون مــع لجنة كرة القدم للســيدات، 
و يقام تحت مظلة االتحاد اآلســيوي لكرة 
القدم والذي انطلقت فعالياته يوم الخميس 
الماضي بمشــاركة اكثر  من 300 مشــاركة 
وفرق -8 -10 12 وفوق 18 سنة ،وسيختتم 
المهرجــان صباح غد األحــد بإقامة مباراة 
بين منتخبنا الوطني األول للسيدات وفريق 

(اي سبورت).
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تتجــه األنظــار عصــر اليــوم نحــو مضمار 
«ميدان» العالمي حيث ينطلق سباق «سوبر 
ساترداي» مشتمًال على ثمانية أشواط مثيرة 

برعاية طيران اإلمارات.
ويعتبر السباق الذي يبلغ مجموع جوائزه 
مليونــاً و830 ألــف دوالر، بمثابــة بروفة 
مصغرة لكأس دبي العالمي حيث يشــتمل 
على نفس أشواطه بمسافاته المختلفة سواء 

على المضمار الرملي أو العشبي.
ويشــتمل الســباق على الجولة الختامية 
لــكأس مكتوم للتحــدي للخيــول المهجنة 

األصيلة والخيول العربية األصيلة.

تبــدأ انطالقــة الســباق في الرابعــة عصراً 
بالشــوط األول االفتتاحــي الجولة األخيرة 
لــكأس مكتــوم للتحــدي للخيــول العربية 
األصيلــة لمســافة 2000 متر جــروب «1» 
برعاية «ســكاي كارغو» ويتنافس خالله 11 
خيًال يتصدرهم «إيه اف الفح» لخالد خليفة 

النابودة بقيادة رويستون فرنش.
ويعتبر «ليشلور» لصاحب السمو الشيخ 
خليفــة بن زايد آل نهيان أبرز المرشــحين 
للقــب بقيادة تاغ أوشــي. وينافســه على 
اللقب «أبو األبيض» المملوك لســموه أيضاً 
بقيــادة أدري دي فريز. وأبرز المنافســين 
على اللقب «مســرع» لسمو الشيخ منصور 
بن زايد آل نهيان بقيادة دي سوزا و«رازق» 

المملوك لسموه أيضاً بقيادة هاري بنتلي.
ويسعى النتزاع اللقب كل من: «فيرساك 
باي» لســمو الشــيخ حمدان بن راشــد آل 
مكتــوم بقيادة بول هاناغان، «فولكين دور 
كلــوز» للخيالة الســلطانية العمانية بقيادة 
زيبان مــازور، «ســيمبار دولــوب» لخالد 
خليفــة النابــودة بقيــادة اوســيت ميرفي 
و«ماســح إيه اس اف» لعبد الغني عبد الله 

بقيادة ريتشارد مولن.

يتوقع أن يشــهد الشوط الســابع «الجولة 
األخيرة لــكأس مكتوم للخيــول المهجنة» 
لمســافة 2000 متــر «جــروب 1» والــذي 
تبلغ قيمــة جائزته 400 ألف دوالر، صراعاً 
شرساً بين 9 خيول قوية يتصدرها «افريكان 

ســتوري» لجودلفين بقيادة جيمس دويل، 
ويسعى إلى تأكيد جدارته خاصة بعد فوزه 

بكأس دبي العالمي 2014.
وأبرز المرشــحين للقــب «فرانكي فور 
فينجرز» لســمو الشــيخ حمدان بن محمد 
آل مكتوم بقيادة مايــكل بارزالونا والحائز 
علــى لقب الجولــة الثانية لــكأس مكتوم، 
وينافســه «برنس بيشــوب» لســمو الشيخ 
حمدان بن محمــد آل مكتوم بقيادة وليام 
بويــك. وقد حــل وصيفاً خلــف «فرانكي» 
في الجولة الثانية، ويتطلــع للفوز بالجولة 

األخيرة اليوم.
وأقوى المنافسين «ستورم بيلت» لسمو 
الشــيخ حمدان بن محمد آل مكتوم بقيادة 
باتريــك دوبس، وقد حقــق الفوز في آخر 

مشــاركاته يــوم 19 فبرايــر الماضــي، إلى 
جانــب «طوليــن» لفريق البيــت المتوحد 
بقيــادة ريتشــارد مولن و«لــي برناردين» 
لســمو الشــيخ أحمد بن محمد آل مكتوم 
بقيــادة رويســتون فرنش، «هنــري كالي» 
لسمو الشــيخ حمدان بن محمد آل مكتوم 

بقيادة سام هتشكوت.

يتوقع ان يشــهد الشــوط الثانــي «بطولة 
البســتكية» لمســافة 1900 متــر برعايــة 
«اإلمارات ســكاي واردز» تنافساً مثيراً بين 
7 خيول قوية أبرزهم القادم الجديد «ســير 
فيفــر» لجودلفين بقيادة وليام بويك حيث 
ســبق له الفوز 10 مرات علــى التوالي بال 

خسارة، ويشرف على تدريبه شارلي آيلبي.
ومن أقوى المرشــحين «مبتهج» لســمو 
الشــيخ محمد بن خليفة آل مكتوم بقيادة 
دين أونيل، وقد حقق الفوز مرتين بمضمار 

ميدان هذا الموسم.
وينافســه «أجود» لســمو الشيخ محمد 
بــن خليفة آل مكتــوم بقيادة كريســتوف 
ســوميلون، و«تشبيه» لسمو الشيخ حمدان 
بن راشــد آل مكتوم بقيــادة بول هاناغان، 
ويســعى النتزاع اللقب «انتنســر» ألحمد 
بن حرمــش بقيادة سيلفســتر دي ســوزا، 
باتريك دوبس و«هاي  «كوارثرباك» بقيادة 
بليد» لمزرعة بي جي ســي للتهجين بقيادة 

أوسكار أوربينا.

ينتظــر أن يحفــل الشــوط الثالــث بطولة 
«مهب الشمال» لمسافة 1200 متر «جروب 
3» بالقــوة واإلثارة بين 10 خيول قوية في 
هذه المسافة يتصدرهم «برايس إيزتروث» 
لســمو الشــيخ مكتوم بن محمد آل مكتوم 

بقيادة مارك موناجان.
البحرينــي  النجــم  المرشــحين  وأبــرز 

«كريبتــون فاكتــور» لفــوزي عبدالله ناس 
بقيــادة أدري فريز، وقــد حل ثانياً في آخر 
مشــاركاته خلــف «رينالــدو ذا ويــزارد». 
ويتوقــع أن يكون القــادم الجديد «فارمه» 
لســمو الشــيخ حمدان بن راشد آل مكتوم 
منافساً قوياً بقيادة بول هاناغان وقد حقق 
الفــوز مرتيــن على التوالي في مشــاركتيه 
األخيرتيــن في روما وشــانتييه، إلي جانب 
الجديد أيضا األميركــي «كول كاوبوي» لــ 
باتريك دوبس  «زور ســكتريكوف» بقيادة 

وإشراف دوغ واتسون.

تواجه خيول جودلفين التحدي في الشــوط 
الســادس «بطولــة دبــي مدينــة الذهــب 
لمســافة 2410 أمتــار «جــروب 2» والذي 
دوالر،  ألــف   250 جائزتــه  قيمــة  تبلــغ 
وأبرز المرشــحين القادم الجديد «ســكاي 
هنتــر» لجودلفيــن بقيادة جيمــس دويل 
و«تروســتوري» لجودلفيــن بقيــادة وليام 
بقيادة  لجودلفين  و«ســونجكرافت»  بويك 
دين أونيــل. وأبرز المنافســين «أوميجو» 
بقيــادة جونــي جيــرودس، وقد حــل ثانياً 

في آخر مشــاركاته خلــف «هنترزاليت». 
إلى جانــب «براس رينج» لســمو الشــيخ 
حمدان بن محمد آل مكتوم بقيادة سلفستر 
دي سوزا و«شــيخ زايد رود» لمحمد جابر 

عبدالله بقيادة مارتن لين.

يعتبــر «هنترزاليت» لجودلفيــن من أبرز 
المرشــحين للقب بطولة جبل حتا لمسافة 
1800 متــر على المضمار العشــبي والذي 

تبلغ قيمة جائزته 300 ألف دوالر.
ويقوده الفارس جيمس دويل ويشــرف 

على تدريبه سعيد بن سرور.
وأقــوى المنافســين على لقب الشــوط 
الشــيخ  لســمو  إيتوريكــس»  «فيرســينغ 
بقيــادة  بــن خليفــة آل مكتــوم  محمــد 
الفــارس كريســتوف ســوميلون وإشــراف 
المــدرب مايك دي كوك. ويدخل في دائرة 
الترشيحات «فالينغ ذا فالج» بقيادة جوني 
جيرودس، «داروين» و«جوهان ســتراوس» 
لسمو الشــيخ محمد بن خليفة آل مكتوم، 
«ليماريــو» بقيادة باتريك دوبس، «إليفال» 

لدميان ال فيللي، بقيادة ريتشارد هيوز.

تقدم شركة البســطي أكوي وورلد العاملة 
في مجال توفير مســتلزمات الخيل مواصلة 
على نهجهــا في تكريم جمهور الســباقات 
لدعمهــا ومؤازرتها ومســاهمتها في إنجاح 
السباقات في كل موسم، عن مفاجآت كبرى 
تكون مســك الختام وتقديراً منها للجمهور 
الوفي إلنجاح كأس دبي العالمي في نسخته 
العشــرين. وأعلنت الشــركة  عن تخصيص 
100 ألف درهم لســحوبات البســطي يوم 
كأس دبي العالمي. هذا باإلضافة إلى 1600 
دوالر مكافأة لسائس الجواد األفضل مظهراً 
في كل شــوط في يــوم كأس دبي العالمي. 
وتعتبــر هذه الجائــزة األغلى فــي العالم 

ألفضل الخيول مظهراً.
وســيتم توزيــع 3 آالف تذكــرة دخول 
مجانيــة لجمهور الســباق األغلــى يوم 28 
مارس الجــاري مجموعهــا 75 ألف درهم 
ســتوزع مجاناً اليــوم ألول 3000 من أفراد 
الجمهور دخــوًال إلى بوابــات الدخول في 
ميدان قبل انطالقة سباق «سوبر ساترداي» 

اليوم.

وتأتــي هذه المبادرة حرصاً من شــركة 
البســطي أكوي وورلد على إشــاعة الفرحة 
في قلوب الجمهور، وتقديراً على حضورهم 
للســباقات طوال الموســم، مما ساهم في 

إنجاحها.

ومــن جانــب آخــر، أعلــن أرون منون 
مدير شركة البسطي أكوى وورلد بأن هذه 
البادرة التكريمية تأتي من جانبهم، تقديراً 
لــدور الجمهور الوفي فــي الحضور إلنجاح 
الســباقات بمضمار «ميــدان»، حيث ترعى 

الشــركة عدداً من الســباقات تتبنى خالله 
عدداً من المســابقات التشجيعية للجمهور 

في كل سباق يقام بالمضمار العالمي.
وتقوم الشــركة برعاية مسابقة السحب 
األســبوعي للجماهيــر في كل ســباق يقام 

في «ميــدان» وبجوائز تبلغ قيمتها 6 آالف 
درهــم. وأضــاف أرون قائــًال إنهم طرحوا 
الجمهــور وأفراد  الجوائز لتشــجيع  هــذه 
عائالتهــم لحضور كأس العالم 2015 والذي 
يحتفــل بمــرور 20  عامــاً علــى انطالقته. 
المعروف أن قيمة تذكرة الدخول للجمهور 

تبلغ 25 درهماً.

ومن جانــب آخر، طرحت البســطي أكوي 
وورلد مسابقة خاصة بترشيحات اإلعالميين 
فــي الصحف المحلية تقتصر على أشــواط 
أمســية الــكأس يــوم 28 الجــاري. وتقام 
المســابقة عن طريق مركــز معلومات دبي 
لســباق الخيــل، وتنشــر الترشــيحات في 
مجلة «العاديات»، وســتعلن النتائج وتوزع 
الجوائز بعد فترة من ختام الكأس. وتهدف 
المســابقة إلى تحضير اإلعالميين لدراســة 
الخيول المشــاركة، وترشيح األفضل وذلك 
مســاهمة منهم في خدمة جمهــور الخيل 
في الترشيحات. وتحتسب النقاط بواقع 15 
نقطــة للحصان الفائــز بالمركز األول، و10 

نقاط للثاني و5 نقاط للثالث.

16
تواصل طيران اإلمارات دعمها للســباقات، 
حيث ترعى اليوم ســباق «سوبر ساترداي» 
في  ختام كرنفال كأس دبي العالمي، وذلك 
قبل دعمها للســباق العالمي يوم 28 مارس 
الجــاري، حيث ظلــت تدعم الســباق منذ 

بداية انطالقته عام 1996.
وأعرب الشــيخ ماجد المعــال نائب الرئيس 
للعمليــات التجاريــة عن ســعادته لرعاية 
طيران اإلمارات لسباق «السوبر ساترداي» 
مــرة أخــرى، والــذي يعــد بمثابة مســك 
الختام للكرنفال. وأضاف قائًال إنهم سعداء 
باالرتبــاط مــع ميــدان لمواصلة الشــراكة 

لكأس دبي العالمي.

وقال الشيخ ماجد المعال إن طيران اإلمارات 
تفخر بنقــل المالك والمدربين والفرســان 
المشــاركين في كأس دبي العالمي. إضافة 

إلى عشاق السباقات.
وأضــاف قائًال إن الســباق يعتبــر «بروفة» 

استعداداً للسباق األغلى يوم 28 الجاري.
ومــن جانبه، أعــرب مليح البســطي عضو 
مجلــس اإلدارة رئيس لجنة الســباقات في 
«ميدان» عن فخره وإعزازه بعودة «طيران 
اإلمارات» ورعايتها لسباق السوبر ساترداي.

وقــال البســطي إن الســباق يعتبــر مثيراً 
وحافــًال بالمتعــة اســتعداداً النطالقة كأس 

دبي العالمي.

وقال البســطي إن طيران اإلمــارات تعتبر 
الشــريك األساســي منذ انطالقة الكأس في 
1996، وأنهــا ســاهمت فــي دعــم ورقي 

وتطور السباقات داخل الدولة وخارجها.
وأضاف أنهم يستعدون مع الناقلة الوطنية 
لالحتفال بمرور 20 عاماً على انطالقة كأس 

دبي العالمي.



أعرب المدرب ســعيد بن ســرور عن أمله 
أن يظهــر «برينــس بيشــوب» و«آفريكان 
ســتوري» بالمســتوى المتوقــع عنهما في 
الجولــة األخيــرة لــكأس مكتــوم للخيول 

المهجنة اليوم.
وأضــاف قائــًال: لقــد ركــض «برينــس 
بيشــوب» بمستوى طيب في الجولة الثانية 
لــكأس مكتوم، وإننا راضــون بما قدمه في 

السباق، حيث احتل المركز الثاني ببراعة.
وقال بن ســرور بأن «برينس بيشــوب» 
قــدم عروضاً طيبة في دبي وســبق له نيل 
شــرف الفوز بالسباق العام الماضي. وسبق 
لــه احتــالل المركــز الخامس عــام 2011 

والثالث عامي 2012 و2013.
وعــن «آفريكان ســتوري» يقول مدرب 
جودلفيــن بأنــه خيَّــب آماله فــي الجولة 
الثانيــة، حيث لم يظهر بمســتواه المعهود 

كبطل لكأس دبي العالمي 2014.
وأضــاف قائــًال بأنــه تأثَّر بالرمــل منذ 
بدايــة االنطالقة، وهذا ما أثَّــر على أدائه. 
وأنــه يأمــل أن يأخــذ موقعــاً متقدماً منذ 
البدايــة، وأنه واثق مــن قدراته، حيث إن 
إعــداده وتدريباته للســباق كانــت جيدة. 
وتجدر اإلشــارة إلى أن «آفريكان ستوري» 
نال لقــب «برج نهار» لمســافة 1600 متر 
عامي 2012 و2013، ولكنه حلَّ في المركز 
الخامس فــي الجولة الثالثــة لكأس مكتوم 
العام الماضي قبــل أن يذهب للفوز بلقب 

الكأس الثاني العام الماضي. ويشهد الشوط 
السابع للجولة الثالثة لكأس مكتوم للمهجنة 
مشــاركة «هنري كالي» و«ســتورم بيلت» 
بإشــراف المدرب دوغ واتسون الذي صرح 
قائًال بأنهما جاهزان للمنافســة على اللقب، 
وأنــه راٍض عــن أدائهمــا بالموســم، وأنه 
واثق مــن قدراتهما وإمكانية تحقيق نتيجة 
مشــرفة، وأنــه يتطلع لتحقيــق إنجاز رائع 

على حسب جاهزيتهما وإعدادهما للسباق.

ويسعى المدرب الجنوب إفريقي مايك دي 
كوك إلى انتزاع لقب «جبل حتا» لمســافة 
1800 متر جروب «1» للمرة الخامســة في 
تاريخه، يدفع بالمهر «فيرســينغ توريكس» 
حامل اللقب العــام الماضي والحاصل على 

المركــز الثانــي في شــوط الســوق الحرة 
2014. وكذلــك حقــق «فيرســينغ» لقــب 

الراشدية هذا العام.
ويقــول دي كــوك إن «فيرســينغ» فــي 
أفضــل حاالتــه وجاهــز تمامــاً للمعمعة، 
وأنهم يتوقعــون أن يقــدم أفضل عروضه 
في الســباق، ويعتبر أبرز المرشحين للقب 

بقيادة كريستوف سوميلون.
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تنتظر عشــاق ســباقات الخيل فــي ميدان 
جوائــز مالية قيمــة للفائزين في مســابقة 
الترشــيحات اليــوم، حيــث يبلــغ مجموع 
الجوائــز 239 ألفاً و795 درهمــاً تفاصيلها 

كالتالي:
ينــال من يرشــح 6 خيول فائزة في ســتة 
أشواط مبلغ 54 ألفاً و615 درهماً فيما ينال 
من يرشح خمسة خيول فائزة مبلغ 6 آالف 
درهــم، ويحصل من يرشــح 4 خيول فائزة 

مبلغ 4 آالف درهم.
بالنسبة لجوائز مسابقة األشواط المزدوجة 

(3 و4) فتبلغ قيمتها 65 ألف درهم.
وتبلغ قيمة جائزة مسابقة الفئة المزدوجة 

الوسطى (الشــوطان 5 و6) حوالي 5 آالف 
درهم.

وتبلغ قيمة جائزة مسابقة الفئة المزدوجة 
األخيرة (الشــوطان 7 و8) حوالي 15 ألف 

درهم.
أما جوائز مســابقة األشــواط الثالثية لهذه 
األمســية (األشواط الثالثية 6 و7 و8) فتبلغ 

حوالي 90 ألفاً و180 درهماً.
الســتة  االشــتراك في مســابقة األشــواط 
األشــواط  ومســابقة  الكبــرى)  (الجائــزة 
المزدوجة ومسابقة األشواط الثالثية مجاني 
وتــوزع االســتثمارات الخاصــة بذلك عند 

بوابات الدخول.

ســيكون الصراع محتدماً في الشوط الرابع 
«بطولة ميدان للسرعة» لمسافة األلف متر 
«جــروب 3» والذي تبلغ قيمة جائزته 175 
ألف دوالر برعاية المغامرات العربية، ولن 

يتحدد البطل إال عند خط النهاية.
ويتوقــع ان ينحصر الصراع بين «كاســبيان 
برنــس» لمزرعــة باليجالون بقيــادة وليام 
كارسون، «فيا أفريكا» بقيادة جافين ليبرينا 
وإشــراف المدرب مايك دي كوك، «أتوق» 
لطارق ســعيد الطاير بقيــادة وليام بيوك، 
«روا دو فيتســي» لمحمد مهران جمشــير 
بقيــادة أدري دي فريز و«ميــرزا» لكريس 

ميلز بقيادة جيمس دويل.



 حققت خيول سمو الشيخ حمدان بن محمد 
بن راشــد آل مكتوم ولي عهــد دبي رئيس 
المجلس التنفيذي ثالثيــة غالية «هاتريك»، 
في عاشــر سباقات مضمار جبل علي «سباق 
الصفــوح» في المضمــار العائلي أمس، بعد 
تصدرها األشــواط األول والثاني والخامس، 
فيما أهدى «ُمعرب» بطولة الشوط الرئيسي 
«جبل علي للســرعة» لســمو الشيخ حمدان 
بن راشــد آل مكتوم نائــب حاكم دبي وزير 
الماليــة، وأضاف «كنــف الثنائيــة» لخيول 
ســموه بفــوزه بالشــوط الســادس وأحرز 
«كونفورم» الفوز لمالكه سمو الشيخ سعيد 
بن محمد بن راشــد آل مكتوم في الشــوط 
الرابع، ونال المدرب مصبح المهيري نجومية 

المدربين بفوزه بثالثة أشواط. 

شــهدت انطالقة الســباق تألقاً الفتاً لخيول 
سمو الشــيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، 
الجــواد «النــارك» بصدارة  حينمــا ظفــر 
الشــوط األول، الــذي أقيم برعايــة «بنك 
دبي التجاري» وبمشــاركة 16 خيًال، قاطعاً 

مســافة 1600 متر في زمن قدره 1:37:19 
دقيقة بفارق 7 أطوال عن أقرب منافســيه 
تحت قيــادة المدرب علي راشــد الرايحي 
والفارس سعيد المزروعي، وحل في المركز 
الثاني «اوســتاد» لســمو الشيخ حمدان بن 
راشــد آل مكتــوم، فيمــا جاء ثالثــاً «نجم 
ســهيل» لجابر عبد الله، وقام علي الفردان 

وعامر مكي ممثال بنك دبي التجاري بتكريم 
الفائزيــن وتســلم الجائزة نيابة عن ســمو 
الشــيخ حمدان بن محمد مالك الخيل، إلى 
راشــد نجل المدرب علي راشــد الرايحي، 
كمــا تم تكريم مــدرب الخيل علي راشــد 
الرايحي والفارس ســعيد المزروعي، وشهد 
هذا الشــوط انســحاب الجواد «فايربريم» 

وحل مكانه «وايز ثوتس».
وواصلت خيول ســمو الشيخ حمدان بن 
محمد بن راشــد آل مكتــوم انتصاراتها في 
الشــوط الثانــي أيضاً، بعدما أضــاف الجواد 
«جوتالند» الثانية بتصدره السباق الذي أقيم 
برعاية «الشــعفار لالســتثمار» بمشاركة 11 
خيًال، حيث قطع مسافة 1800 متر في زمن 
قدره 1:50:35 دقيقة بفارق طول وربع عن 
«انتربريــت» الذي حل ثانيــاً، فيما جاء في 
المركز الثالث «تنفيذ» لسمو الشيخ حمدان 
بن راشد آل مكتوم، وتسلم الجائزة نيابة عن 
سمو الشــيخ حمدان بن محمد مالك الخيل، 
جمعة السبوســي من فيصل الشعفار ممثل 
«الشــعفار لالستثمار» راعي الشوط، كما تم 
تكريــم المــدرب دووغ واتســون والفارس 

باتريك دوبس. 
وأضــاف الجواد «كوبربلت» الفوز الثالث 
لخيول ســمو الشــيخ حمدان بن محمد بن 
راشــد آل مكتوم بتصدره الشــوط الخامس، 

الذي أقيم برعاية «توم كريتش» وبمشــاركة 
14 خيــًال بعــد أن قطع مســافة 1200 متر 
فــي زمن قدره 1:14:7 دقيقــة تحت قيادة 
المدرب عبد الله بن حزيم والفارس ســعيد 
المزروعــي بفــارق طول عن «بن ســبت» 
لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم الذي 
حل ثانياً، فيما جاء في المركز الثالث «سكاي 
جوكي»، وقام افريساب هاشم ممثل الشركة 

الراعية بتتويج الفائزين في هذا الشوط.

وأهــدى الجواد «ُمعــرب» بطولة جبل علي 
للســرعة، إلى مالكه سمو الشيخ حمدان بن 
راشــد آل مكتوم قاطعاً مســافة 1000 متر 
فــي زمن قدره 59:37 ثانية بقيادة المدرب 
مصبــح المهيري والفــارس بــول هاناجان، 
وأقيم هذا الشوط برعاية «مزارع شادويل» 
ومشــاركة 6 خيــول بعد انســحاب «فتيان 
وكيلــت روك»، وحــل فــي المركــز الثاني 

«سبيت ســايكل» لمؤسســة زعبيل الدولية 
للســباقات، فيما جاء ثالثاً «مراوغ» لســمو 
الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، وقام ميرزا 
الصايغ وجون هوكنــز ومحمد المكي وعبد 
الله االنصاري بتتويج الفائز وتســلم الجائزة 
نيابــة عن ســمو الشــيخ حمدان بن راشــد 
مالك الخيل، ســالم السبوسي كما تم تكريم 
المدرب مصبح المهيري والفارس هاناجان. 

وأضــاف «كنف» ثنائية الفوز لخيول ســمو 
الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بتصدره 
الشــوط الســادس بقيادة المــدرب مصبح 
المهيري والفارس بول هاناجان محققاً زمناً 
قدره 1:24:65 دقيقة بفارق طول وربع عن 
«آرت ويف» لمحمد البوصي الغفلي، فيما 
حل ثالثاً «بنادير» لســمو الشيخ حمدان بن 
راشد آل مكتوم، وشهد الشوط مشاركة 14 
خيًال وبرعاية «اس آي اس»، وتسلم الجائزة 
نيابة عن المالك ســالم السبوسي من ممثل 

الشركة الراعية.

ونجح الجواد «كونفورم» في إهداء صدارة 
الشوط الرابع لمالكه سمو الشيخ سعيد بن 
محمد بن راشــد آل مكتوم قاطعاً مســافة 
1000 متر في زمن قــدره بقيادة المدرب 
مصبح المهيري والفارس سلفستر دي سوزا، 
وحل في المركز الثاني «دار راشد» لمحمد 
عبد الله بالعبيدة، فيما جاء «ديبت سيتلر» 
لنــادر فالح الحجــري في المركــز الثالث، 
وشــهد الشــوط مشــاركة 15 خيًال برعاية 
«مضمار كابانيللي» وقام ايليا بوساتو ممثل 
المضمــار االيطالي بتســليم الجوائز وأناب 
عن المالك، مــدرب الخيل مصبح المهيري 
فيما أنابــت ماريا ريكي عــن المهيري في 
تســلم جائز المدرب كمــا تم تكريم فارس 

الخيل ريتشارد مولن. 

 أوضح ميرزا الصايغ مدير مكتب ســمو 
الشــيخ حمــدان بــن راشــد آل مكتوم، 
أن ســموه ســوف يحدد الســباق، الذي 
يشــارك فيه الجواد «ُمعرب» خالل كأس 
دبــي العالمــي 28 مارس الجــاري، جاء 
ذلك بعد أن تبايــن رأي المدرب مصبح 
المهيري مــع الفارس بول هاناغان عقب 
فوز «ُمعرب» ببطولة جبل علي للسرعة 
أمس، حيث أشار هاناغان لتفضيل سباق 
«غولدن شــاهين» بالنســبة لـ «ُمعرب» 
فيما أكد المهيري أن األمر ســيان ســواء 
شــارك في ســباق «غولدن شــاهين» أو 

«القوز للسرعة». 
وهنأ الصايغ، ســمو الشيخ حمدان بن 
راشــد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وزير 
المالية، بفوز «ُمعرب» بالشوط الرئيسي 
للســباق العاشــر فــي جبل علــي أمس، 

وأضاف قائًال: ســموه كان يتابع السباق، 
وبالفعــل كان فــوز «ُمعــرب» متوقعاً، 
خصوصــاً أن %80 مــن التوقعات كانت 
ترجح فوزه بالشــوط الرئيســي للسباق، 
ونــوه الصايغ بــأن الجواد اســتمر على 
المنوال نفســه في الســباقات الماضية، 
باإلضافــة إلى أن الفارس بــول هاناغان 
تحكــم بالخيل حتى األمتــار األخيرة من 

السباق. 

كما أكد مدير مكتب ســمو الشــيخ حمدان 
بــن راشــد آل مكتــوم، أن وجــود الفارس 
الذي يعرف قدرات جواده أسهم في الفوز 
بالســباق، وعن كأس دبي العالمي للخيول، 
قال: أتمنى فوز خيول أصحاب الســمو، في 
الســباق ال ســيما وأن ســموهم يمتلكون 
أجود الخيول وأفضل الســالالت، مؤكداً أن 
خيول أصحاب الســمو، المشاركة في كأس 

دبــي العالمي، تمتلــك القدرة على إحداث 
المفاجأة الكبرى، ولكن األهم من ذلك هو 
تحقيق الفوز باســم دولــة اإلمارات خالل 

السباق العالمي.

شهد السباق العاشــر لمضمار جبل علي، 6 
انســحابات في األشواط الـ 6، ففي الشوط 
األول انســحب الجــواد «فايربيــم» وفــي 
الشوط الثاني انسحب «فتيان وكيلت روك» 
فيما انســحب «جورناليســتك» في الشوط 
الرابع، وانســحب في الشوط الخامس «تز 

ورموش». 
على جانب آخر، ابتســم الحظ الســعيد 
للباكســتاني محمــد رفيــق فــي الســحب 
على الســيارة العاشــرة وهي من فئة «كيا 
بينكاتو» في موســم جبل علي، وعبر الفائز 
والذي يعمل سائقاً عن فرحته الكبيرة بهذه 

الجائزة. 

قــدم علي عبد الله الشــعفار رئيس مجلس 
إدارة «الشــعفار لالســتثمار»، هدايا عينية 
عبــارة عــن 20 هاتــف «غاالكســي» تــم 
السحب عليها بواقع 15 هاتفاً للجمهور و5 
لإلعالميين، جاء ذلك في إطار الرعاية التي 
تقوم بها «الشــعفار لالســتثمار» لسباقات 
مضمار جبل علي، ووجدت المبادرة صدى 

طيباً لدى الجماهير الحاضرة للسباق. 
وأعــرب فيصــل الشــعفار، عن ســعادتهم 
بمواصلــة المشــاركة فــي رعاية ســباقات 
مضمار جبــل علي، مشــيداً بدعم أصحاب 
السمو الشيوخ لرياضة الفروسية في الدولة 
ما أسهم في ريادة اإلمارات للسباقات داخل 

وخارج الدولة، مؤكداً استمرار التعاون مع 
مضمــار جبل علــي في المواســم المقبلة، 
وقال إن موســم جبــل علي الحالي شــهد 
نجاحاً كبيراً مــن خالل التواجد الجماهيري 

والمنافسة القوية بين نخبة الخيول. 

ابتســم الحظ لنديم كاررو غــالم من جزر 
القمــر، الذي توقع فوز 6 من 6 لينال جائزة 
ماليــة قدرهــا 10 آالف درهم، فيما توصل 
10 أشــخاص لنتيجة 5 من 6 ونال كل منهم 
1500 درهم، وتوصل 109 أشــخاص لتوقع 
4 مــن 6 وأجريت القرعة الختيار 30 منهم 

لينال كل منهم 500 درهم.

قامت إدارة مضمار جبل علي بتكريم أفضل 
مدرب وفارس في الســباق التاسع الماضي، 
بحضور شريف الحلواني نائب المدير العام 
لمكتب ســمو الشــيخ أحمد بن راشــد آل 
مكتــوم مديــر مضمار جبل علــي، وعدنان 
ياســين المديــر التنفيذي لمكتب ســموه، 
وياسر مبروك ممثل هيئة اإلمارات للسباق، 
وكانت الجائزة مــن نصيب المدرب دروبا 

سلفرتنام والفارس أويسين ميرفي.
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توج الجــواد «نجــم اإلمــارات» لصاحب 
الســمو الشــيخ خليفة بن زايــد آل نهيان  
وبإشــراف ســالم الكتبي وقيــادة الفارس 
شــين كارلسون،  بكأس السباق التحضيري 
لبطولة العين للميل والذي خصص للخيول 
العربيــة األصيلــة، لمســافة (1600) متر 
حســب عمر ونتائج المشارك، وذلك ضمن 
فعاليــات الشــوط الثالث لثامن ســباقات 
مضمــار العيــن، والذي شــاركت فيه (9) 
خيول، تنافســت على جوائــز مالية بلغت 
(120)الف  درهم، ونجح «نجم اإلمارات»  
في تحقيق الفوز مسجًال زمناً قياسيا جديداً 
بعــد أن  قطع  المســافة فــي زمن قدره 
(1:46:39 ) دقيقــة متفوقــاً بفارق  نصف 
طــول عن صاحب المركــز الثاني الجواد « 
األمير» لســمو الشيخ حمدان بن راشد آل 

مكتوم وبإشــراف مصبــح المهيري وقيادة 
الفارس بــول هاناجان، وحــل في المركز 
الثالــث الجــواد «آ ربي ســموكن ريتش» 
لصاحب الســمو الشيخ خليفة بن زايد آل 
نهيــان، وإشــراف المدرب ســالم الكتبي،  
وبقيادة الفارس تاغ أوشــي، قدم الجائزة 
للفائزين فيصل الرحماني، وتسلم الجائزة 
المــدرب ســالم الكتبــي والفارس شــين 

كارلسون .
«بالك سنوفليك» يتوج بلقب عود التوبة

وحقق  الجواد (بالك ســنوفليك) لسمو 
الشــيخ منصــور بــن محمــد آل مكتوم, 
وبإشراف ســاتيش سيمار، وبقيادة الفارس 
ريتشارد مولن، رقما قياسيا  جديدا ليتوج 
بلقب سباق (عود التوبة) المخصص للخيول 
المهجنــة األصيلــة، لمســافة (1600) متر 

المالية«70»ألف  والبالغة جوائــزه  تكافؤ، 
درهم وذلك ضمن فعاليات الشوط الرابع، 
الذي  شاركت فيه 12 خيال ، حيث إستطاع 
الجــواد الفائز أن يندفــع للصدارة  متفوقا 
بجــدارة على منافســيه ليقطع المســافة 
فــي  زمــن1:26:24 دقيقة وبفــارق رقبة 
عــن صاحب المركز الثانــي المهر ( نظر ) 
لسمو الشــيخ حمدان بن راشد آل مكتوم  
وباشراف دووج واتسون  وبقيادة الفارس 
هاناجــان، وجاء فى المركــز الثالث المهر 
«أنيتيال» لســمو الشيخ حمدان بن محمد 
آل مكتــوم، وباشــراف مصبــح المهيري،  
وبقيادة الفارس سلفستر دي سوسا ، وقدم 
كل من فيصل  الرحماني الجائزة للفائزين، 
وتسلمها مساعد المدرب عبد الستار نيابة 
عــن المالــك والمدرب، بحضور مؤسســة 

دارلنغ فالي ستار  لسباقات الخيول 

وانطلــق  الســباق الثامــن لمضمــار نادي 
العيــن للفروســية مســاء  أول مــن امس، 
بحضور فيصل الرحماني نائب رئيس اللجنة 
المنظمــة والمشــرف العــام بنــادي العين 
للفروســية والرماية والغولف، وتضمن ستة 
أشواط مثيرة، خصصت خمسة منها للخيول 
العربية األصيلة وســباق للخيــول المهجنة 
األصيلة في الشــوط الثاني, وشمل السباق 
(4) أشواط للتكافؤ وشوط للمبتدئة وشوط 
حسب عمر ونتائج المشارك, وتنافس خالل 
األشــواط الســتة نحو 77 خيــًال فيما بلغت 
القيمة اإلجمالية لجوائزها 480 ألف درهم 
برعايــة مجلــس ابوظبي الرياضي, وشــهد 

السباق حشــدا جماهيريا كبيرا قدر بنحو ( 
3) آالف متفرج من عشاق ومحبي سباقات 

الخيل بمضمار نادي العين للفروسية.
( تشيس مي ) يعتلي قمة جبل حفيت 

وفي أول سباقات األمسية انتزع  الجواد 
( تشيس مي ) لراشد محمد مهران البلوشي، 
وإشراف علي راشد الرايحي وقيادة الفارس 
سعيد المزروعي، لقب سباق (جبل حفيت) 
الذي خصص للخيول العربية األصيلة لمسافة 
(2000) تكافؤ، وشــاركت فيــه  (14) خيال 
تنافست  على جوائز مالية بلغت (75) الف 
درهم، وحقق  ( تشــيس مي ) رقما قياسيا 
جديدا متفوقا على الرقم الســابق للجواد ( 
ربدان) وقدره (2:20:70) دقيقة وذلك بعد 
أن قطع  المسافة في زمن قدره (2:20:01) 
دقيقــة، متفوقــاً بفارق  طــول عن صاحب 

المركز الثاني الجــواد ( مغازي) لمحمد بن 
ناصر الحشــار، وإشــراف بيفرلي ديوترون 
وبقيــادة الفــارس جورج بيــكل ، وجاء في 
المركز الثالث الجواد ( ذا سيكريت ) لسمو 
الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم وبإشراف 
دوغ واتسون وبقيادة الفارس بول هاناجان، 
وقــام فيصل الرحماني نائــب رئيس اللجنة 
المنظمــة للســباقات والمشــرف العام في 
العين للفروســية والرماية والغولف،  نادي 
بتســليم الجائزة للفائزين، وتســلم الجائزة 

مساعد المدرب وسعيد الرايحي .

وفــي الشــوط الثاني خطــف المهر (اتش 
كيه حيزوم) لعبدالله الرحماني وبإشــراف 
ســيف الديــن ديــب  وبقيــادة الفــارس 
أويسين ميرفي، كأس ســباق (فلج هزاع) 
الذي خصص للخيول العربية األصيلة، بعد 
منافســة مثيرة إســتمرت حتى قرب خط 
النهايــة، قبــل أن ينفرد بالصــدارة محققا 
فوزه األول في الســباق الــذي أقيم على 
مســافة (1600) متر للمبتدئة، بمشــاركة 
(15) خيــال  تنافســت علــى جوائز بلغت 
(70) الــف درهــم، وســجل (اتــش كيــه 
حيزوم)   زمنا وقــدره (1:50:65) دقيقة، 
بفــارق  ربع طــول، عن صاحــب  المركز 
الثانــي المهــر (آ ربي ريتش ســيربرايس 
) لصاحب الســمو الشــيخ خليفة بن زايد 
آل نهيان وإشــراف ســالم الكتبي وبقيادة 
الفارس تاج أوشي، وحل فى المركز الثالث 
المهر(عجاج) لسمو الشيخ منصور بن زايد 
آل نهيان، وإشراف ماجد الجهوري  وقيادة 
الفارس سلفســتر دي سوسا، وقام بتسليم 
الجائزة للفائزين فيصل الرحماني وتسلمها 
المالك عبدالله الرحماني والفارس ســيف 

الدين ديب.

تمكــن الجــواد ( إم إتش أريــب) لمنصور 
خليفة ســلطان بن حبتور، وإشراف إيليزي 
جياني  وبقيادة الفارس ريتشارد مولن ، من 
تحقيق لقب بطولة سباق (البصرة) للخيول 
العربيــة األصيلة من إنتاج وتوليد اإلمارات 
لمســافة (1400) متــر تكافــؤ، والمخصص 
لمالك اإلســطبالت الخاصة، بمشــاركة (9) 
خيول، تنافســت على جوائــز مالية بلغت  
قيمتها اإلجمالية (70) ألف درهم, وســجل  
الجــواد الفائز زمنا قدره ( 1:35:99) دقيقة 
وبفــارق (0.25) طول، عن صاحب  المركز 
الثانــي الفــرس ( إيه إف عاصفــة ) لخالد 
خليفة النابودة، بإشــراف إيريك ليمارتنيل، 

وبقيادة الفارس تاج أوشي.
 وجــاء فى المركــز الثالث الجــواد (ثائر ) 
لسعيد حاضر عبدالله المزروعي, وبإشراف 
ســعيد حاضر المزروعــي، وبقيادة الفارس 
جيســوس روزاليس, وقام بتســليم الجائزة 
للفائزين فيصل الرحماني، وتســلم الجائزة 
وهي عبــارة عن ســيارة نيســان المدربة 
إليــزي جيانــي نيابــة عن  المالــك منصور 

خليفة سلطان بن حبتور.

بلغــت اإلثارة  قمتها في  الشــوط الختامي 
لمسافة (1000) متر تكافؤ، بمشاركة (12) 
خيــال من أقــوى الخيول العربيــة األصيلة، 
والتي سبق لغالبيتها الفوز من قبل وشاركت 
بمســتويات متقاربــة فــى هــذا الســباق، 
تنافســت علــى جوائز مالية بلغــت قيمتها 
اإلجماليــة (75) ألــف درهــم، وتميز هذا 
الشــوط بالقوة والندية في جميع مراحله، 
بعد أن شهدت المراكز تغييرات كثيرة على 
الصدارة، غيــر أن الجواد (مجــد أبوظبي) 
لفيصــل صديق المطوع، وإشــراف هاردي 
هوتجر وبقيادة الفارس مــارك موناجان،،، 
هيمن على الســباق وحسم اللقب لصالحه 

ليفوز  بلقب كأس سباق (الجيمي), مسجال 
زمنا قدره  (1:6:50) دقيقة, وبفارق  رقبة، 
عن صاحب  المركز الثاني الجواد  (أي سي 
ميدان) للشــيخ عبدالله بن ماجد القاسمي، 
وبإشراف سيف الدين ديب وقيادة الفارس 
سلفستر دي سوسا, فيما احتل المركز الثالث 
الجواد (جاب مرســال) لسمو الشيخ سعيد 
بن مكتوم آل مكتوم، وبإشراف عرفان إلهي  
وقيادة الفارس جيســوس روزاليس, وقدم 
الجائــزة للفائزين كل مــن محمد الناصري 
وفيصل الرحماني وتسلم الجائزة  المدرب 

هاردي هوتجر نيابة عن المالك .
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عبــر  فيصل الرحمانــي، نائب رئيس اللجنة 
المنظمــة، المشــرف العــام على ســباقات  
العيــن للفروســية والرماية  نــادي  مضمار 
والغولــف، عن اعتــذاره للتضارب الخفيف 
الــذي حدث فــي توقيــت الســباق الثامن 
أول مــن أمس ما أحدث تأثيــرا طفيفا في 
حضــور الجمهــور ، مؤكــدا  أن كل األمور 
المتعلقة  بعشاق ســباق الخيول يتم النظر 
لهــا بعيــن االعتبار وتجد منــا كل االهتمام  
خصوصــا  فيمــا يتعلــق ببعض  المشــاكل 
الخفيفــة  والتي  يتم التعامل معها  بالعالج 
الفــوري، الفتا إلى أن رضــا جمهور مضمار 
العين من األولويات، وقال إن ســباق العين 
ظــل ومنــذ إنطالقته فــي يناير مــن العام 
الماضــي  يحقق نجاحات الفتــة من حيث 
الحضور الجماهيــري، خصوصا بعد الجوائز 
الكبيرة والمفاجآت السارة التي تم اإلعالن 
عنها في الســباق االفتتاحي، وقد رفع سباق 

العين من مستوى الحدث بعد أحدث ضجة 
كبيرة وجذب المالك القتناء خيول إضافية، 
بســبب الدعم الكبير  والتوجيهات  الكريمة  
من  قبل ســمو الشــيخ منصور بن زايد آل 
نهيــان، نائــب رئيس مجلــس الوزراء،وزير 
شئون الرئاسة، والجوائز الضخمة المخصصة 
له، وأضاف: نحن راضون  بما حققه مضمار 
العيــن في عامه األول مــن نجاحات كبيرة 
تؤكدهــا البراهيــن والمؤشــرات  الواضحة 
المتمثلــة في زيــادة  اإلقبــال الجماهيري 
الكبير  ورســائل التهنئة واإلشادات الواسعة 
والعديدة  التي ظللنا نســتقبلها من  المالك 
والفرســان الذين امتدحوا مستوي التنظيم، 
ونحن على ثقة إن السباقات المقبلة ستكون 
أفضل كثيرا، بعد اإلســتفادة  من  السلبيات  
واإليجابيــات، بما في ذلــك  تجهيز النادي 
على النحو الذي يجعله قادرا على استيعاب 

المزيد من محبي هذه الرياضة.



يحتضن مضمار هيوســتون بارك في والية 
تكســاس األميركية اليــوم، فعاليات الجولة 
الثالثــة مــن كأس المغفور له، بــإذن الله، 
الشــيخ زايــد بن ســلطان آل نهيــان للفئة 
األولى البالغ إجمالــي جوائزها المالية 35 
ألــف يورو، أو مــا يعــادل 45 ألف دوالر 
أميركي، والجولة الـرابعة من بطولة العالم 
لـمونديــال «أم اإلمارات» ســمو الشــيخة 
فاطمة بنت مبارك للسيدات «إفهار» البالغ 
إجمالــي جوائزهــا الماليــة 30 ألف يورو 
أو مــا يعــادل 38,500 دوالر، ويقام هذان 
الســباقان تحت مظلة النسخة السابعة من 
مهرجان ســمو الشــيخ منصور بن زايد آل 

نهيان العالمي للخيول العربية األصيلة.
ويقــوم بتنظيــم المهرجان هيئــة أبوظبي 
أبوظبي  بالتنســيق مع مجلــس  للســياحة 
الرياضــي، وبالتعــاون مع هيئــة اإلمارات 
الدولــي لخيول  الخيــل، واالتحاد  لســباق 
الســباق العربية «إفهار»، وجمعية الخيول 
العربية األصيلة، وبدعــم وزارة الخارجية، 
والهيئــة العامة لرعاية الشــباب والرياضة، 
الرســمي،  الشــريك  الوطنــي  واألرشــيف 
وطيران اإلمارات الناقل الرســمي، وبرعاية 
الســياحي،  واالســتثمار  التطويــر  شــركة 
وشــركة  لالســتثمار،  أبوظبــي  وشــركة 
«أدنيــك»،  للمعــارض  الوطنيــة  أبوظبــي 
وشــركة العواني، واالتحاد النســائي العام، 
ولجنــة رياضــة المــرأة، وأكاديمية فاطمة 
بنــت مبــارك للرياضــة النســائية، وكابال، 
والدكتور نادر صعب، ومزرعة الوثبة ستد، 
والمعرض الدولي للصيد والفروسية 2014، 
ونادي أبوظبي للفروســية، ونادي أبوظبي 
للصقارين، والوثبة ســنتر، وقنــاة أبوظبي 
الرياضيــة، وأجنحة القرم الشــرقي «جنة»، 
وريســنج بوســت، وكالة عمير بن يوسف 
للسفر، ويشرف على لياقة وصحة الفارسات 

الدكتور جمال الحوت.
ويتوقع أن يحظى السباق بحضور جماهيري 
كبير من عشــاق ومحبي الســباقات، كونه 
يقــام على األرضية الجليدية، ما يخلق نوعاً 
مــن التنافس المثيــر بين الخيــول العربية 
األصيلة، التي أتت من جميع أنحاء أوروبا، 
وخاصة أن الســباق تشــارك فيه نخبة من 

الفارسات المحترفات.

ويشــارك في سباق الجولة األولى من كأس 
زايد (جوهــرة الحجر الكريــم األرجواني) 
لمســافة 1400 متــر، والمخصــص للخيول 
العربية األصيلة في ســن أربع ســنوات فما 
فوق 12 خيًال، ما يعد رقماً قياسياً لمشاركة 
الخيــول العربيــة األصيلــة فــي الواليات 

المتحدة.
ويتصدر ترشيحات الشوط الجواد «فاليانت 
بوي ســبفار» لسمو الشيخ طحنون بن زايد 
آل نهيــان، وبإشــراف المدربــة اليزابيــث 
ميرمــان وبقيــادة ار جــوس، وكان الجواد 
البالغ من العمر 7 ســنوات قد توج حصان 
العــام مرتين في الواليــات المتحدة، وهو 

فائز بسباقات عدة للفئة األولى.
وكان الجــواد البالــغ من العمر 6 ســنوات 
والمنحــدر من نســل «درويــش» والفرس 
«ثمبرنيــت» قد فــاز بأربعة ســباقات في 
أميــركا متضمنــة ديربــي تكســاس للفئة 
الثالثــة بمضمار ريتاما، وســباق فالور فارم 
للفئة الثانيــة بمضمار ديالور بارك في عام 

2013، وتوج حصان العام في جوائز دارلي 
التقديرية في عام 2012.

ومــن أبــرز المرشــحين الجــواد «ســامي 
في» للمالك ســام فاســكيز صاحب األزمان 

القياســية في أميركا، التي حققها في فترة 
وجيزة، وجاء اإلنجاز األول في ســباق كأس 
الشــيخ زايد بن ســلطان آل نهيان لمسافة 
1200 متــر، الذي أقيم بمضمــار بليزنتون 
الرملــي يوم 5/07/2014 حيــن حقق زمناً 
وقــدره1:15:41 دقيقة، وجاء بقيادة فارس 
محتــرف، وبلغ الفارق 11 طوًال، ويســعى 

لالحتفاظ بســباق كأس زايد للعــام الثاني 
على التوالي.

وتمكن الجــواد الرمادي البالغ من العمر 6 
ســنوات والمنحدر من نسل «بيرننج ساند» 
من تحقيق زمن قياســي جديد في مســافة 
1200 متــر، ولكن على مضمار ســكرامنتو 
الرملي العــام الماضي فــي الجولة األولى 
مــن بطولة العالم لســمو الشــيخة فاطمة 
بنت مبارك للفرسان المتدربين «إفهار» بلغ 
1:17:40 دقيقــة. وارتفعت عدد انتصارات 
«ســامي في» إلى 9 انتصارات من إجمالي 
14 مشاركة وبإشراف المدرب كين دانلوك.

وينافس أيضاً الجواد «سو بيج از بيتر»، التي 
تعنــي (األكبر هو األفضل) بإشــراف مارك 
باول وبقيــادة ال مدينا الفائز بـ24 ســباقاً 
مــن أصل 53 مشــاركة، أبرزهــا كأس زايد 
في مضمار فيرلكس، وسباق فالور ستيكس 
للفئة الثانية هذا العام، وجمع منها مكاسب 

مالية، بلغت 263,465 دوالراً. 
وتوج الجواد «سو بيج اذ بيتر» بطًال لسباق 
الجولة الختامية من جائزة صاحب الســمو 
رئيس الدولة للخيــول العربية األصيلة في 
ســن ثالث سنوات فما فوق «للفئة األولى» 
لمسافة 1700 متر الذي أقيم اليوم بمضمار 
سانتا انيتا في والية كاليفورنيا األميركية في 
عام 2013. الذي أقيم بالتزامن مع النسخة 
الـــ30 من مهرجــان بطولــة البريدرز كب 

للخيول المهجنة األصيلة.
وقــاد الفارس لويــس مدينا «ســو بيج اذ 
بيتر» لمالكه مارك باول وبإشراف سكوت 
بــاول للفوز بلقب الجولــة التي تعد حدثاً 
تاريخياً لســباقات الخيول العربية األصيلة 
فــي يوم بطولــة مهرجان البريــدرز كب. 
وتمكن البطل من قطع مسافة السباق في 

زمن وقدره 1:55:78 دقيقة.
وينافس في الســباق «اي اس مي سيلسو» 
من تكساس لمالكه سام فاسكويز وبإشراف 
ار الفليور وبقيادة جي اي مدينا وهو مهر 
بالغ من العمر أربع ســنوات، و«ار بي سو 
ريتش»لجاريت فورد وباشــراف  اي براند 
وبقيادة جي مورا، وهناك المهر البالغ من 
خمس ســنوات «كويك انــد ريتش» لتوم 
فريتز وبإشــراف ار نونلــي وبقيادة بي ام 

نولين.
ويدخــل إلى صلب المنافســة الجواد « ار 
بي ريتــش» لجاريت فورد، بإشــراف الي 
بيرنــارد وبقيادة  دي كابريــرا، و«بيرننج 
فليــت» لجايز بيتي وبإشــراف جي توريز 
وبقيادة فالجيز جيمنيز، و«ســاند فيكتور» 
لجليــز بيتــي وجوزيف اي  بإشــراف تي 
توريــز وبقيــادة اي اريالنــو، و«دجيتــس 
ســون»  لجيمس شــيلمر وبقيــادة اي بي 

راموس وبإشراف اس باول.
وهناك الفرس «اور برنســيس» لمؤسســة 
انتربرايــس وبإشــراف اس بــاول وبقيادة 
كي ســوان وهــي الفــرس الوحيــدة في 
السباق، التي تشــكل خطورة على الذكور  
مــن مختلف الواليــات األميركية القتناص 
اللقب، فيما يكمل  القائمة المهر الناشــي 
«بــادي دي» لكوارتــر مــون  وبقيادة كي 

بورسيل.

تمثل العرب ودول الخليج وســلطنة عمان 
الشقيقة الفارســة أزهار الوردي الفائزة 7 
مــرات من إجمالي 63 مشــاركة وتســعى 
الفارســة التــي حققت المركــز الثالث في 
بطولة العالم للفرســان الهــواة إلى تحقيق 
انتصارها في تكساس والتأهل إلى النهائيات 
التي ستقام بمضمار نادي أبوظبي في شهر 

نوفمبر المقبل.
وتنافــس بقوة الفارســة اإلســبانية لوســيا 
جليبرتــو بواتســتا الفائــزة 8 مــرات مــن 
إجمالي 194 مشــاركة أبرزها بطولة العالم 
لســمو الشــيخة فاطمة في مضمار اوستند 

في بلجيكا عام 2014.

ويحظــى المهرجان بمتابعــة عالمية ونقل 
على الهواء مباشــرة من خالل قناة «ياس» 
الرياضية، ونشر أخبار ومشاهدة السباقات 
والمؤتمــرات علــى موقــع ســتريم اليف 
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أشــادت نــورة خليفــة الســويدي مديرة 
االتحاد النســائي العام رئيسة لجنة الرياضة 
النســائية بدعم سمو الشــيخة فاطمة بنت 
مبارك رئيسة االتحاد النسائي العام الرئيسة 
األعلى لمؤسســة التنمية األســرية رئيســة 
المجلــس األعلــى لألمومــة والطفولة «أم 
اإلمــارات» المتواصــل للمــرأة اإلماراتيــة 
بشكل عام، والمرأة الرياضية بشكل خاص.

وقالــت، إن المــرأة الرياضيــة اإلماراتيــة 
ســتنال قريبــاً أعلــى الجوائز والمكاســب 
محليــاً وإقليمياً ودوليــاً وذلك بفضل دعم 
ســموها الالمحدود والمتواصل للمرأة في 
جميــع الميادين وأولها القطــاع الرياضي، 

ومن خــالل نشــر الوعي وثقافة ممارســة 
الرياضة والنشاط البدني لدى المرأة وبيان 
أهميتهــا الصحية والروحيــة، والحث على 

جعلها أسلوب حياة. 
وقالــت: إن مضمار هيوســتون بــارك في 
تكســاس يشــهد اليوم الجولــة الرابعة من 
بطولة العالم لســمو الشــيخة فاطمة بنت 
مبــارك للســيدات «إفهار» لمســافة 1600 
متر، الذي يقام تحت مظلة النسخة السابعة 
من مهرجان ســمو الشــيخ منصور بن زايد 
آل نهيان العالمــي للخيول العربية األصيلة 

متمنية التوفيق لجميع المشاركات.

التنفيذيــة  المديــرة  صوايــا  الرا  أعلنــت 
الدولــي  االتحــاد  رئيــس  لمهرجــان 
ألكاديميات ســباقات الخيل، رئيسة لجنة 
ســباقات السيدات والفرســان المتدربين 
في االتحــاد الدولي«إفهار» أنه تم اختيار 
الذي  القــدرة،  فريق اإلمارات لســيدات 
يتكــون مــن 8 فتيــات، وســتكون أولى 
مشــاركاتهم انطالقاً مــن مملكة البحرين 
فــي ســباق كأس ســمو الشــيخة فاطمة 
للقدرة للســيدات لمسافة 100 كلم، وفي 

بقية سباقات القدرة هذا الموسم.
وأضافت، يتألف فريق اإلمارات للسيدات 
من الفارســات، عفراء السويدي، آية عبد 
الله رضا، عالية الخفاجي، عائشة الرميثي، 
ريم شــعبان (أريــام)، وشــذرة الحجاج، 
وهــم أعضــاء الفريــق الحائــز الميدالية 
الذهبية فــي بطولة القدرة فــي إيطاليا، 
وستنضم إليهم كل من نوف عبد الله رضا، 

وسارة الجابر.

تشــارك 10 فارســات فــي الجولــة 
الرابعة من مونديال ســمو الشــيخة 
فاطمــة بنت مبــارك «أم اإلمارات» 
إفهار،  برعاية  للســيدات  والمخصص 

لمسافة 1400 متر.
الفارســة  الترشــيحات  وتتصــدر   
األميركية ساندي دي مارتن والفائزة 
بـ506 سباقاً من أصل 3683 مشاركة 
وتدافع عــن لقبها الذي حققته العام 

الماضي.
وهناك الفارســة النرويجيــة كاثرين 
فورتيون الفائزة بـ25 سباقاً من أصل 
361 مشــاركة، والفارســة األسترالية 
ويتني هيرســت الفائزة بـ 20 سباقاً 

مــن أصل 200 مشــاركة، والفارســة 
الفائزة  بواسجنتييه  ميليسا  الفرنسية 
بـ5 ســباقات من أصل 69 مشــاركة، 
والفارســة االلمانيــة لورا جيســجن 
الفائــزة بـ6 ســباقات مــن أصل 58 

مشاركة.
الفارســة  المتحدة  المملكة  وتمثــل 
ربيــكا ســميث الفائــزة 5 مرات من 
والفارســة  مشــاركة،   58 إجمالــي 
المجرية الكســاندرا بيهــاري الفائزة 
23 مــرة من إجمالي 212 مشــاركة، 
والفارسة اإليرلندية ايفانا مكوتشون 
الفائــزة 15 مــرة مــن إجمالــي 40 
الماضــي  العــام  وفــازت  مشــاركة 
بالجولــة األولــى التــي أقيمــت في 

العاصمة العمانية مسقط.
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ينطلــق اليــوم مهرجان الشــيخ مكتوم بن 
حمدان بن راشــد آل مكتوم لتحدي القدرة 
لمســافة 120 كــم ســي إي إن، الذي يقام 
تحت رعاية وتوجيهات سمو الشيخ حمدان 
بن راشــد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير 
المالية، على ميادين قرية اإلمارات العالمية 
للقدرة بالوثبة، بمشــاركة 210 متســابقين 
من جميع اإلســطبالت على مستوى الدولة 
ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، 
يتنافســون على إجمالي جوائــز عبارة عن 
ثالث ســيارات دفع رباعــي للثالثة األوائل 
و100 ألــف درهم للرابع، و90 ألف درهم 
للخامــس، و80 ألف درهم للســادس، و70 

ألف درهم للســابع، 60 ألف درهم للثامن 
و50 ألف درهم للتاســع، و40 ألف درهم 
للعاشــر، إضافة لجائزة نقدية مقدارها 30 

ألفاً.
وكان قد أجرى أمس الفحص البيطري على 
الخيول المشاركة في سباق اليوم، في قرية 
اإلمــارات العالميــة للقــدرة بالوثبة خالل 
الفتــرة من الثانية إلــى الرابعة عصراً وفق 
الشــروط والمواصفات القانونية للمشاركة 
في السباق، ومن المقرر أن ينطلق السباق 
السابعة صباحاً.      أبوظبي- البيان الرياضي 

 أوضح عدنان ســلطان مدير نادي أبوظبي 
للفروســية، أن مســافة الســباق 120 كــم 
ســتقام على مــدى 4 مراحل، حيــث تبلغ 
مســافة المرحلة األولى التي أعطيت اللون 
األزرق 40 كــم يعقبهــا فتــرة راحة لمدة 
40 دقيقــة، وبعد إجراء الفحــص البيطري 
للخيــول المشــاركة تنطلــق الخيــول التي 
اجتازت الفحص لتســتأنف المرحلة الثانية 
التــي أعطيت اللون األصفر ومســافتها 40 
كم أيضاً، يعقبها فترة راحة لمدة 30 دقيقة 
بعدها تنطلق الخيول التي اجتازت الفحص 
البيطري للمرحلة الثالثة التي أعطيت اللون 
األحمر ومسافتها 20كم، يعقبها فترة راحة 

لمــدة 30 دقيقــة، بعدها تنطلــق الخيول 
التــي اجتــازت الفحــص للمرحلــة الرابعة 
واألخيرة التي تبلغ مســافتها 20 كم، ومن 
ثم يتم الفحص البيطري للخيول التي أنهت 
الســباق لتحديــد النتائج والمراكــز والتي 
ســيتم تتويجها، إضافة إلى باقــي الفائزين 
الذين ســيتم تكريمهم الحقــاً.  وأكد مدير 
نــادي أبوظبي للفروســية، أنه تــم تحديد 
الحد األدنى لــوزن الفارس بـ60 كجم، كما 
أكد أنه ســيتم مراقبة محاور السباق لمنع 
وجود السيارات في المحاور غير المسموح 

التواجد فيها.      أبوظبي- البيان الرياضي

تــوج الفارس خليفة الجهــوري على صهوة 
الجواد «باراكا فاريد» من إســطبالت الوثبة 
بطًال لســباق كأس الشــيخ زايد بن منصور 
بن زايد آل نهيان للقدرة للفرسان الناشئين 
والشــباب لمســافة 100 كم تصنيف ســي 
إي إن، الذي أقيم بتوجيهات ســمو الشــيخ 
منصــور بــن زايــد آل نهيان نائــب رئيس 
مجلس الوزراء وزير شــؤون الرئاسة رئيس 
نــادي أبوظبي للفروســية،  مجلــس إدارة 
أمــس، على ميادين قرية اإلمارات العالمية 
للقدرة بالوثبة بمشاركة 61 فارساً وفارسة 
من جميع اإلسطبالت على مستوى الدولة، 
تنافســوا علــى جوائــز عبارة عــن عدد 6 
سيارات دفع رباعي للفائزين الستة األوائل 

في السباق.
وجــاء في المركز الثاني الفارس ســهيل 
علي راشــد الغيالنــي على صهــوة الجواد 
«مصطفى» من إسطبالت الجزيرة 2، وحلت 
ثالثــاً الفارســة فاطمة ســعيد المري على 
صهــوة الفرس «روزميري» من إســطبالت 

إتش إم آر.

وبالعــودة لمجريات الســباق على مدى 
مراحلــه الثالث، فقد تميز بقوة المنافســة 
نتيجة ارتفاع معدالت الســرعة للفرســان 
الســباق،  فــي  المشــاركين  والفارســات 
وبالنســبة للفــارس البطــل خليفــة علــي 
الجهــوري بطل العالم الســابق للناشــئين، 
الذي توج بطًال للســباق على صهوة الجواد 
البالــغ من العمر 18 ســنة من إســطبالت 
الوثبة، فكان للخطة التي رســمها لها والده 
الجهوري  المخضرم علي  الفارس والمدرب 
التأثيــر اإليجابــي فــي نجاحه فــي اعتالء 
منصة التتويج ليتوج بطًال للســباق بجدارة، 
وارتكــزت تلك الخطة على تقنين الســرعة 
وعــدم الضغط علــى الجواد فــي المرحلة 

األولى «المحور األزرق» ومســافته 40 كم، 
حيث ظل الفارس خليفة الجهوري قريباً من 
الفارس المتقدم فــي هذه المرحلة لينهيها 
بزمن 1.21.39 ساعة بسرعة 29.37 كم في 
الساعة، واستمر خليفة على النهج نفسه في 
المرحلة الثانية «المحور األصفر» ومسافته 
40 كــم أيضــاً مفضــًال عدم الضغــط على 
الجــواد، لينهي هذه المرحلة متأخراً خطوة 
للخلف محتًال المركز الثالث بزمن 1.23.53 
ساعة بســرعة 28.61 كم في الساعة، وفي 
المرحلــة الثالثة واألخيــرة المحور األبيض 
ومسافته 20 كم أطلق الفارس خليفة العنان 
لجواده وزاد من معدل ســرعته إلى 34.46 
كم في الســاعة، لينجح فــي التقدم ليحتل 

الصدارة لينهي الســابق محتًال المركز األول 
بجدارة، ليتوج بطًال بزمن إجمالي 3.20.24 

ساعات.
وبالنســبة للفارس سهيل الغيالني، الذي 
حــل وصيفــاً على الجــواد «بــاراك فاريد» 
مــن إســطبالت الجزيــرة 2، فــكان ترتيبه 
في المرحلة األولى محتًال المركز العشرين 
بزمن 1.23.50 ساعة بسرعة 28.62 كم في 
الســاعة، وتقدم في المرحلة الثانية للمركز 
العاشر بزمن 1.26.08 ساعة بسرعة 27.86 
كم في الســاعة، وفي المرحلــة الثالثة زاد 
مــن ســرعته إلــى 39.17 كم في الســاعة 
لينجــح في التقــدم ليحتل المركــز الثاني 

بزمن إجمالي 3.20.36 ساعات.

أمــا الفارســة فاطمة المــري التي حلت 
ثالثــة على صهوة الفرس «روزماري جولد» 
مــن إســطبالت إتــش إم آر فــكان ترتيبها 
فــي المرحلــة األولى فــي المركــز الرابع 
بزمــن 1.22.11 ســاعة بســرعة 29.20 كم 
في الســاعة، وتقدمت فــي المرحلة الثانية 
للمركز الثاني بزمن 1.23.01 ساعة بسرعة 
28.91 كم في الساعة، وفي المرحلة الثالثة 
بالرغم من زيادة سرعتها إلى 33.83 كم في 
الساعة، إال أنها تأخرت للمركز الثالث بزمن 

إجمالي 3.20.39 ساعات.
عقب ختام الســباق قام عدنان ســلطان 
مديــر نــادي أبوظبي للفروســية وســيف 
العوانــي ممثل مؤسســة العواني ومســلم 
العامــري مدير إســطبالت الجزيــرة وعبد 
الرحمــن الرميثي مشــرف قريــة اإلمارات 
للقــدرة بالوثبــة بتتويج الفائزيــن الثالثة 

األوائل. 

من جهته، بارك عدنان ســلطان مدير نادي 
أبوظبي للفروســية لسمو الشــيخ منصور 
بــن زايد آل نهيــان، فوز الفــارس خليفة 
الجهــوري مــن إســطبالت الوثبــة بلقب 
ســباق كأس الشيخ زايد بن منصور، مؤكداً 
أن الســباق جــاء ناجحــاً مــن كل جوانبه 
التنظيمية وشهد منافسة قوية في مراحله 
الثــالث ومــا زاد مــن إثارته عــدم ثبات 
الصدارة في المراحل الثالث التي شــهدت 
لعبة الكراســي الموسيقية على صدارة كل 

مرحلة. 
وأوضــح النعيمــي، أن تنظيــم مثــل تلك 

الســباقات للفرســان الناشــئين والشباب 
فرصــة لتشــجيع الفرســان على ممارســة 
رياضــة القــدرة، كمــا أنهــا تعــد فرصــة 
للمشاركين في تلك السباقات من االحتكاك 
واكتساب خبرات جديدة تسهم في االرتقاء 

بمستوياتهم وتكسبهم الخبرة الميدانية. 

كما أشــاد ســيف العواني ممثل مؤسســة 
الراعيــة  المؤسســات  إحــدى  العوانــي 
لمهرجان ســمو الشيخ منصور بن زايد آل 
نهيــان العالمي للخيول العربية بالســباق، 
مؤكــداً أن تلــك النوعيــة من الســباقات 
للفرســان الصغار والمبتدئيــن تعد حافزاً 
قوياً للفرســان الصغار على المشــاركة في 
تلك السباقات التي تسهم في اتساع قاعدة 
المشــاركة مــا يترتب عليها زيــادة فرص 

االحتكاك واكتساب خبرات جديدة.

في حين، أكد مسلم العامري مدير إسطبالت 
الجزيرة، أن دعم سمو الشيخ منصور بن زايد 
وتوجيهاتــه بإقامة هذه الســباقات للمراحل 
الســنية الصغيــرة من الناشــئين والشــباب 
فرصة ذهبية، من أجل إشباع هواياتهم، كما 
أنها تســهم في اتســاع قاعدة المشاركة من 
العناصر الشــابة التي تبــرز عناصر موهوبة، 
وختــم تصريحاتــه معرباً عن ســعادته بفوز 
الفــارس ســهيل علــي راشــد الغيالنــي من 
اســطبالت الجزيرة 2 بالمركز الثاني، مؤكداً 
أنــه إنجاز جيد فــي ظل المنافســة القوية 

في السباق. 

حــرص الفارس خليفة علــي الجهوري بطل 
الســباق، على إهداء إنجــازه بفوزه بلقب 
الســباق إلى سمو الشــيخ منصور بن زايد 
آل نهيــان، عرفانــاً وتقديراً بدعم ســموه 
الال محدود له ولزمالئه الفرســان، وأعرب 
خليفــة بطل العالم الســابق عن ســعادته 
بالعودة مــن جديد إلى منصــات التتويج، 
مؤكداً أنهــا وإن كانت جــاءت متأخرة إال 
إنها تعد فأل خير وحافزاً قوياً ليكرر إنجازه 
الذي سبق له تحقيقه في مونديال الناشئين 
في فرنســا، في النســخة المقبلة في شيلي 

الصيف المقبل. 
مــن جهتــه، أعــرب المــدرب القدير علي 
الجهــوري مــدرب اســطبالت الوثبــة، عن 
ســعادته بالجــواد أكثر من ســعادته بفوز 
ابنه الفارس خليفة الجهوري بطل الســباق، 
موضحاً األمر، إلى ســبب بلــوغ الجواد 18 

ســنة واعتقــاد البعــض أن الخيــل العربي 
عندما يكبر في الســن يقــل عطاؤه، ولكن 
الجواد «باراكا فاريد» الذي ســبق له الفوز 
بلقب كأس رئيس الدولة في الموســم قبل 
الماضــي، برهن على أنه جواد عربي أصيل 
بالرغــم من كبــر ســنه، إال أنــه كان قوياً 
ومتمكنــاً في الســباق ليؤكد قــوة وبراعة 
الخيــل العربي. وعــن خطته في الســباق 
والتي مكنت نجله الفارس خليفة الجهوري 
من حصــد اللقب والفوز بالســباق، أوضح 
قائًال: طلبت منــه البقاء قريباً من المتصدر 
فــي المرحلتيــن األولى والثانيــة، على أن 
يزيد من سرعة الجواد لينطلق في المرحلة 
األخيــرة، بالفعل نجــح خليفة في تنفيذ ما 
طلب منه. واختتــم الكابتن علي الجهوري 
تصريحاتــه مؤكــداً، أن تلــك النوعيــة من 
السباقات للفرسان الصغار فرصة الكتشاف 
المواهب وتجهيزها لبطولة العالم للناشئين 

في شيلي الصيف المقبل.



تنطلــق في التاســعة صباحاً اليــوم، ضمن 
بطولــة ســلطان بن زايــد لقفــز الحوجز، 
للمبتدئيــن  الرابــع  المســتوى  منافســات 
والخيول الصغيرة من أعمار 4 -5 ســنوات، 
الثالث للناشئين وشوط الخيول  والمستوى 
الصغيرة من أعمار 5 ـ 6 ســنوات وشــوط 
الخيول العربية األصيلة، وشــوط كأس سمو 
الشــيخ ســلطان بن زايد آل نهيان (الجائزة 
الكبــرى)، والمســتوى األول «المحترفون» 
والمستوى الثاني «الشباب» وشوط مفتوح 
بارتفــاع مــا بيــن 130 ـ 140 ســم بجولة 
واحدة ضد عقارب الساعة. كما يشهد عصر 
يــوم غد تكريم جميع الفائزين في البطولة 

وسط حضور رياضي شبابي الفت.
 وعبرت اللجنة العليا المنظمة للبطولة عن 
تقديرها لحجم المشــاركة وقوة المنافسة، 
مؤكدة أن االهتمام والدعم اللذين قدمهما 
سمو الشيخ ســلطان بن زايد آل نهيان كانا 
وراء هــذا النجاح الباهر الذي ســجله حفل 
االفتتــاح وذلــك الحضور المميــز لجمهور 

ومحبي رياضة قفز الحواجز. 

وصــف الفارس محمد شــافي الرميثي، من 
نــادي تراث اإلمارات والفائز بالمركز األول 
فــي فئة الخيول الصغيــرة البطولة بالقوية 
والمتميزة، من حيث المنافســة الشــريفة، 
ورفع الشــكر والتقدير إلــى راعي البطولة 
ســمو الشــيخ ســلطان بن زايــد آل نهيان 
لدعمــه رياضــة قفــز الحواجز وفرســانها 
الســديدة،  وفارســاتها وتوجيهات ســموه 
التي أكدت حسن التنظيم واإلعداد وحجم 

المشاركة الكبير.
 كمــا أعــرب الفــارس اإلماراتــي مفتــاح 
الظاهري من فريق الشــيخ فزاع للفروسية 
بدبي، عن سعادته بالمشاركة في المهرجان، 

كمــا قدم الشــكر والتقدير لســمو الشــيخ 
ســلطان بن زايد آل نهيان راعي المهرجان، 
وســمو الشــيخ حمدان بن محمد بن راشد 
آل مكتــوم ولي عهــد دبي علــى دعمهما 
للفروسية بشكل عام والفريق بشكل خاص، 
مشيراً إلى أن فريق فزاع للفروسية يشارك 
في المهرجــان ألول مرة، كمــا أن الفريق 
حديث ويســعى للفوز ووضع بصمة له في 
عالم الفروســية، ووجه الظاهــري نصيحة 
للشــباب بأن يمارسوا الفروسية لما لها من 
قيمة في تاريخنا وديننا، وفي ختام تصريحه 
وجه الشكر إلى المنظمين على التسهيالت 

والدعم الكبير للمشاركين.

تــوج ســمو الشــيخ ســلطان بــن زايد آل 
نهيان، ممثل صاحب الســمو رئيس الدولة 
رئيــس نــادي تــراث اإلمــارات، الفائزين 
بشــوط الخيــول العربية األصيلــة (واهو)، 
ضمن منافسات اليوم األول من بطولة قفز 
الحواجز، التي ينظمها نادي تراث اإلمارات 
على مــدار يومين بالتعاون والتنســيق مع 
اتحاد اإلمارات للفروســية، في صالة سموه 
الكبرى للفروسية بمدينة الختم في أبوظبي 
وبمشاركة ما يزيد على 200 فارس وفارسة 
من كافة إسطبالت الدولة العامة والخاصة، 

وعدد من أنديــة الدولــة المهتمة برياضة 
الفروســية، حيــث انتــزع بطولة الشــوط 
الفــارس ســلطان الطبالي من نــادي تراث 
اإلمارات على صهــوة الفرس (مروة)، فيما 
حل في المركز الثاني الفارس محمد شافي 
الرميثــي مــن نادي تــراث اإلمــارات على 
صهــوة الحصان (ليث)، وحصل على المركز 
الثالث الفارسة ابيجيل روبرتس على صهوة 
الجــواد( ام اتــش فليدور) من اســطبالت 

العين.

 كما شــهد سموه منافســات شوط الخيول 

العربية األصيلة وشوط فئة الكبار المفتوح، 
والشــباب  للمحترفيــن  األول  والمســتوى 
المقامــة ضمــن برنامج اليــوم األول خالل 
الفتــرة الصباحية، الذي تضمن منافســات 
والخيــول  للمبتدئيــن  الرابــع  المســتوى 
الصغيرة من -4 5 ســنوات وفئة الناشــئين 

وفئة الخيول من -5 -6 سنوات.
وتوج ســموه الفائزين بشوط (الناشئين 
للفترة المســائية) حيث فاز بالمركز األول 
الفارس محمد حســن المســواوي، ممتطياً 
الحصــان (ديترويــت) مــن نــادي تــراث 
اإلمــارات، فيما حــل ثانياً الفــارس محمد 
عبدالله الشامســي من اســطبالت الشارقة 

ممتطيــاً الحصــان (ديزابــا مليــون)، ونال 
المركز الثالــث الفارس عبدالله محمد علي 
المري ممتطيــاً الحصان (ام اس كاتش مي) 
مــن مركز اإلمــارات للفروســية، وفي فئة 
الخيول «صغيرة الســن» 5-4 سنوات) التي 
شــارك فيها 66 فارساً وفارسة، فاز بالمركز 
األول الفارس محمد شافي الرميثي ممتطياً 
الحصان (فيمس ) من نادي تراث اإلمارات، 
فيمــا حل في المركــز الثاني الفارس حميد 
عبداللــه المهيــري ممتطياً الحصــان (داي 
ادو صن) من عجمــان، ونال المركز الثالث 
الفارس محمد غانم الهاجري ممتطياً الفرسة 
(فكتوريا ديماسيل) من اسطبالت الشارقة. 
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مواجهتــان من العيار الثقيل فــي ختام الدور 
األول لبطولــة كأس جوليــس بايــر الذهبــي 
للبولو، والتي انطلقت في الثالث والعشــرين 
من شــهر فبراير الماضي وتستمر لغاية الثالث 
عشــر من الشــهر الجاري، برعايــة كريمة من 
ســمو الشــيخ مكتوم بن محمد بن راشــد آل 
مكتــوم نائب حاكم دبــي، واحتضنتها مالعب 
نادي دبي للبولو والفروســية بالمرابع العربية 
بدبي، وشهدت مشاركة 10 فرق تم توزيعهم 
حسب القرعة لمجموعتين، ويقود فرقها نجوم 
اللعبــة من ابناء الدولة واألبــرز من الالعبين 
يتنافســون  الدوليين،  والمحترفين  الخليجيين 
على لقب النسحة السادسة من البطولة والتي 
تأتي ضمن سلســلة بطولة كأس دبي الذهبي 
2015، األبرز واألقوى بمنطقة الشرق االوسط 
وتحتل المرتبة الرابعة على العالم بعد أوروبا 
وأميــركا وآســيا من حيث الكــم بعدد الفرق 

والنــوع، حيــث يحمل تصنيــف كل فريق 18 
هانديكاب (جول).

تقــام اليوم مباراتــان مهمتــان، تعتبر األولى 
اســتعراضية وتحصيل حاصل بالنسبة لطرفيها 
فريــق زيــدان متصــدر المجموعــة االولــى 
بالعالمة الكاملــة 6 نقاط منحته حجز مقعده 
بالــدور الثاني للبطولة، عندمــا يلتقي نظيره 
فريــق ديزرت بالم 1 بقيادة راشــد البواردي 
الذي فقــد فرصة بلوغ الــدور الثاني بهزائمه 
الثالث التــي لعبها حتى اآلن ورصيد خال من 
النقــاط، بعكس فريق زيدان والذي سيســعى 
قائده الســعودي عمرو زيــدان للفوز ليكمل 
مسيرته الناجحة بالبطولة بتحقيق فوزه الرابع 

على التوالي.
وتقام المباراة الثانية والتي يشــهدها الملعب 
رقــم 1 بنــادي دبــي للبولو والفروســية في 
الرابعــة والنصــف والتــي ال تقبــل انصــاف 

الحلول وال التعويض بالنســبة لفريق أبوظبي 
بقيادة فارس اليبهونــي الذي يمتلك نقطتين، 
وســيخوض المبــاراة بفرصته األخيــرة، أمام 
طــارق البــواردي قائد فريق ديــزرت بالم 2 
ومعــه الالعبون تــوم بيردو 2 جــول وديجو 
كافنا 8 جول وماتيوس زافلتا 7 جول لمواصلة 
مشوارهم الناجح بالبطولة، عقب فوزهم على 
فريــق ديزرت بالــم 1 بنتيجــة 8/9 وفوزهم 
الثاني علــى فريق اإلمارات بنتيجة 7/5 عقب 

خسارتهم أمام فريق زيدان 8/9.
وتعتبــر الفرصة أوفر لفريــق البواردي لبلوغ 
الــدور الثاني بعــد أن جمع 4 نقــاط والفوز 
اليــوم، بالتأكيــد ســيمنحه حجــز مقعده في 
المربع الذهبــي للبطولة مع فريق زيدان عن 
المجموعــة الثانيــة، وإذا تعثر اليوم ســتعود 
الفرق الثالثة ديــزرت 2 وأبوظبي إلى جانب 
اإلمــارات لنقطــة البداية وخــوض الضربات 
الترجيحيــة  فيما بينهم لحســم هوية الصاعد 

إلى المربع الذهبي.

تصــدرت المهــرة «دا ســفانا» المملوكــة 
لمربــط دبــي الشــوط األول «أ» للمهرات 
بعمــر ســنة، بينمــا تصدر أي جــي عدب 
لمربــط عجمان القســم الثانــي، وحصدت 
نسج الدعيج من اسطبالت الشراع ومارياس 
لمربط ماريس المركز األول بقسمي الشوط 
الثاني للمهرات بعمر ســنتين، وفي الشوط 
الثالــث للمهــرات بعمر 3 ســنوات تصدر 
قســميه كل من ديالتس ديفا لمالكها خالد 
بن ســعيد ونجدية الزبير للشيخ سلطان بن 
محمد آل ثاني، في منافسات اليوم األول. 

وذلــك ضمن فعاليــات مهرجان الشــارقة 
الدولــي الـ 16 للجواد العربي، المقام تحت 
رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان 
بن محمد القاســمي عضو المجلس األعلى 
حاكم الشارقة، والذي انطلق أول من أمس 
بنادي الشــارقة للفروسية والسباق، والذي 

ينظمه النادي بالتعاون مع جمعية اإلمارات 
للخيــول العربية بمشــاركة 340 جواداً من 
أرقى السالالت العربية األصيلة تمثل عشر 
دول، وتبلغ قيمة جوائزها المالية مليونين 

ونصف المليون درهم.

وشــهد فعاليات المهرجان الشــيخ عبدالله 
بن محمــد آل ثاني، رئيس هيئــة الطيران 
المدنــي في الشــارقة، والشــيخ محمد بن 
ســعود القاســمي رئيــس دائــرة الماليــة 
المركزيــة بالشــارقة، والشــيخ عبدالله بن 
ماجــد القاســمي، رئيــس نادي الشــارقة، 
ومطلق بن مشرف مدير اسطبالت الخالدية 
لســمو األمير خالد بن ســلطان آل سعود، 
والدكتــور غانــم الهاجــري، المديــر العام 
لمطــار الشــارقة، وعبدالعزيــز المرازيق، 
المديــر التنفيذي لمربط دبي، وقصي عبيد 
اللــه المديــر العــام لبطولة دبــي الدولية 

للجواد العربي، وســلطان اليحيائي، المدير 
العام لنادي الشارقة للفروسية.

وتبــدأ فعاليــات الختامــي للبطولــة اليوم 
في الحادية عشــرة صباحاً بشــوط العرض 
الحر لألفراس لمختلف األعمار، يليه شــوط 
العرض الحر للذكور لمختلف األعمار، وفي 
الثالثــة ظهراً، يبدأ الشــوط العاشــر، وهو 
مقســم لفئتيــن (أ، ب) للفحول بعمر أربع 
وحتى ســت ســنوات، يليه الشوط الحادي 
عشــر، وهو للفحول بعمر ســبع ســنوات 
فأكثــر، ويتأهــل كٌل من الخيــول الحائزة 
علــى المركز األول والثاني للمشــاركة في 
أشواط البطولة وهي: بطولة المهرات بعمر 
السنة، بطولة المهرات بعمر سنتين وثالث 
ســنوات، بطولــة األفراس، بطولــة المهور 
بعمر الســنة، بطولة المهور بعمر السنتين 

وثالث سنوات، بطولة الفحول.
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تلقى أســامه أحمد الشــعفار رئيس إتحاد 
الدراجــات رســالة تهنئــة مــن داوود عبد 
الرحمن الهاجري رئيس إتحاد كرة الطاولة، 
أعرب فيها عن سعادة رئيس وأعضاء مجلس 
إدارة اإلتحــاد بحصــول نجــم الدراجــات 
يوســف محمــد ميــرزا علــى ميداليتيــن 
فضيتين في بطولة آسيا التي أقيمت مؤخرا 
فــي تايالنــد، وتأهلــه إلــى دورة األلعاب 
األولمبيــة بريــودي جانيــرو2016، متمنيا 
للدراجــات تحقيق المزيد مــن اإلنجازات 
والنجاح واإلزدهار والتقدم، في ظل القيادة 
الحكيمة لصاحب الســمو الشيخ خليفة بن 
زايــد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، 

وأخيــه صاحب الســمو الشــيخ محمد بن 
راشــد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس 

مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله».
 وأعرب أسامه الشعفار عن شكره وتقديره 
لهــذه اللفتــة الطيبة من أخيــه داوود عبد 
الرحمن الهاجري رئيس إتحاد كرة الطاولة 
واألخــوة أعضــاء مجلــس اإلدارة والــذي 
يؤكــد على عمق الروابــط التي تجمع بين 

اإلتحادات الرياضية. 

اختتمــت أمس فــي مضمار زايــد الدولي 
الدراجــات  حــكام  دورة  بالشــارقة 
اتحاد الدراجات  التي نظمها  المســتجدين، 
فــي الفترة من 1 إلى 5 الجاري، بمشــاركة 
27 دارســاً ودارســة، من بينهــم نخبة من 
الالعبين القدامى والمعتزلين الذين لديهم 
الرغبة في مواصلة مشوارهم مع الدراجات. 
وتضمن برنامج الدورة التي أشــرف عليها 
خلفــان علي النعيمي نائــب رئيس االتحاد 
رئيس لجنة الحكام العديد من المحاضرات 
النظرية والتطبيقــات العملية، التي توضح 
مهام الحكام في سباقات الطريق والمضمار 
وتعريفهم بأنواع الســباقات وكيفية فحص 

الدراجات. 
كما تضمــن برنامــج الدورة تقديــم نبذة 
الدوليــة  االتحــادات  عــن  للدارســين 
والقاريــة والعربيــة واللجنــة التنظيميــة، 
وإقامــة ورش عمــل عن ســباقات الطريق 
والمضمــار وتم فــي ختام الــدورة إجراء 
اختبــار للدارســين والدارســات لمعرفــة 
مدى اســتفادتهم وتقييمهــم، وقام بتقديم 
المحاضــرات النظريــة والتطبيــق العملي 
للدارسين المحاضران سيف سرور الشرقي 
وعلــي ســيف اليعربــي، وهمــا مــن أكفأ 
حــكام الدراجات على المســتويين العربي 
والخليجي.         الشارقة - البيان الرياضي

توج الرامي األميركي جيفري هولغين بطًال 
للدبل تــراب ببطولة كأس العالــم للرماية 
على األطبــاق، المقامــة حالياً فــي مدينة 
اكابولكو المكسيكية لينال الميدالية الذهبية 
ويتأهــل ألولمبيــاد ريــودي جانيرو 2016 
بالبرازيــل بجدارة واســتحقاق، بعد نهائي 
ماراثون احتكم فيه الرماة المتنافسون على 
الميداليــات الثالث إلى الطلقــات الذهبية 
ليحبســوا أنفــاس الجماهيــر التــي تابعت 
النهائي سواء في الملعب «الميادين» أو عبر 
شــبكة اإلنترنت. ونجح الرامي الصيني هيو 
بنيان المحظوظ في انتزاع الميدالية الفضية 
وبطاقة التأهل إلى األولمبياد، بعد أن تأهل 
إلى النهائيات عن طريق «ملحق» الطلقات 
الذهبية، وكان في النهائيات قاب قوسين أو 
أدنى من الفوز بالميداليــة الذهبية، وبهذا 
التأهــل أزاح «هيو» عن كاهل رماة آســيا 
عبء بطاقة قد تفيد رماتنا في المســتقبل 
القريب. وكانت الميدالية البرونزية «فقط» 
من نصيب األميركي ديريك هيلدمان الذي 
نجــح في الفوز على الرامــي الكويتي فهيد 
الديحانــي ممثل العرب في النهائيات الذي 

بذل جهوداً كبيرة ومشرفة.

النهائي جاء مثيراً وممتعاً وتاريخياً واستحق 
أن يكون مســك ختام بطولــة الدبل تراب، 
بسبب تقارب مستوى الرماة األربعة الذين 
وصلوا إلى نقطة الحصــاد، فقد تأهل ثالثة 
رمــاة مــن الــدور التأهيلي مباشــرة وفي 
مقدمتهــم األميركــي جيفــري، الذي جمع 
رصيــداً قدره 144 طبقــاً، والرامي الكويتي 
فهيد الديحانــي برصيد 141 طبقاً، والرامي 
األميركي دريك هيلدمان برصيد 140 طبقاً، 
وتســاوى خمســة رمــاة فــي الرصيد 139 
طبقــاً وهم الصيني هيــو ينيان والبريطاني 
ماثيو البورتركي خوســيه والروسي فيتالي، 
وبعد االحتكام إلى الطلقات الذهبية تأهل 
كل مــن الصينــي هيــو والبريطانــي ماثيو 
واألميركي ايلر ليكتمل عقد النهائيات، وفي 
جولــة الــدور قبــل النهائي مــن 30 طبقاً 
تصــدر الصيني هيو القائمــة، بعد أن حقق 
العالمــة الكاملــة 30 طبقــاً مــن أصل 30 
طبقاً، فيما لعب األميركي جيفري ومواطنه 
ديريــك شــوت أوف «الطلقــات الذهبية» 
ففاز جيفــري، ليلعب مع هيو على الذهب 

والفضة، وخســر دريك ليلعب مع الكويتي 
الديحانــي علــى الميداليــة البرونزية التي 
انحــازت لألميركي دريك بفارق طبق واحد 

وبنتيجة 12 طبقاً مقابل 11 طبقاً.

جــاءت نتائج الرماة العرب الســبعة الذين 
لــم يدخلوا النهائيات، قريبة إلى حد ما إلى 
المتأهليــن إلــى النهائيــات، وكان أفضلهم 
نجم منتخبنا الشــيخ جمعــه بن دلموك آل 
مكتــوم، ثانــي أفضــل الرماة العــرب بعد 
الديحانــي، حيــث جمــع 133 طبقــاً «27 
و27 و25 و27 و27» طبقــاً، وتــاله الرامي 
المخضرم ســيف بن مانع الشامسي برصيد 
124 طبقــاً «27 و25 و22 و26 و24 طبقاً»، 
ثم الرامي المغربــي الصاعد إبراهيم هيله 
123 طبقــاً، ثم مواطنــه محمد رحمة 121 
طبقاً ثم القطري مســعود العذبة 121 طبقاً 
ثم مواطنه مســعود عدبــة 120 طبقاً. من 
جانب آخــر يواصل رمــاة منتخبنا الوطني 
لرمايــة األطبــاق من األبراج «االســكيت» 
تدريباتهــم، حيــث من المقــرر أن يدخلوا 

التدريب الرسمي اليوم السبت.
حــرص المستشــار محمد الكمالــي األمين 

العــام للجنــة األولمبيــة الوطنيــة، عضــو 
المجلــس األولمبي اآلســيوي ورئيس لجنة 
الثقافــة بالمجلــس، والمتواجــد حالياً في 
مكســيكو ســيتي للمشــاركة فــي مجلس 
التشــريعات الرياضية التابــع ألنوك «اتحاد 
اللجــان األولمبية الوطنية » ممثًال آلســيا، 
على زيارة البعثة المشاركة في كأس العالم 
باكابولكــو، وأطمأن على  لرماية األطبــاق 
الجميع وشــحذ همــم الرمــاة، معرباً عن 
أمنياته لهم جميعاً بالتوفيق في المنافسات، 
والنجاح في الحصــول على إحدى بطاقات 
التأهــل لأللعاب األولمبية المقبلة، ومنوهاً 
إلى أن رماتنا عودونا على رفع اســم وعلم 
دولتنا الغالية خفاقاً، والتواجد اإليجابي في 
كل المحافل الرياضية وفي مقدمتها األلعاب 

العربية واآلسيوية واألولمبية.

يفتتح منتخبنا الوطنــي للرجبي التصفيات 
األولــى المؤهلــة للمرحلة الثانيــة للتأهل 
إلــى األولمبياد التي ســتقام في مدينة ريو 
دي جانيــرو بالبرازيــل 2016، حيث يالقي 
أوزبكســتان في مباراة االفتتــاح التي تقام 
صبــاح اليــوم الســبت في مدينة تشــيناي 
الهنديــة، ويهدف منتخبنا إلى تحقيق الفوز 
لرفع معنويات الالعبين وزيادة حماســهم، 
قبــل مالقاة ايــران في الجولــة الثانية من 
المنافســات والتي ستســتكمل عصر اليوم، 
حيث تعتبر هذه المباراة من أقوى مباريات 
التصفيــات، والتي ســتحدد هويــة الفريق 
المتأهــل من هــذه المجموعــة الحديدية، 
التي تضم إلى جانب منتخبنا كال من: الهند 
وإيــران ولبنان وباكســتان والوس. ويمثل 
منتخــب الرجبي في هذه التصفيات القوية 
كل من: مهند شــاكر، حســن النوبي، وليد 
ســالم، ســعيد المهيري، بــدر ناصر، محمد 
علــي، علي محمد، يوســف لشــكري، علي 
الكربي، وجميع الالعبين وأعضاء البعثة في 

حالة صحية ومعنوية عالية.

منافســات  «شــاهين»  منتخــب  ويســتهل 
ســباعيات الهند للشــباب بمالقاة نيبال في 
الهنــد وبنجالديش،  االفتتــاح، ثــم مالقــاة 
وتعتبر مباريات اليــوم األول للبطولة تحدياً 

كبيراً لالعبينا في أول مشــاركة آسيوية لهم، 
حيث يطمــح الفريق في الظهور المشــرف 
الكتســاب مزيد من الخبــرات والتأقلم على 
مثل هــذه البطوالت القاريــة، ويصل صباح 
اليوم إلى تشــيناي رئيس االتحاد اآلســيوي 
للرجبي تريفور جريجوري لمتابعة منافسات 
البطولتين. ويشــير المدرب الجنوب أفريقي 
إلــى جاهزيــة  لمنتخبنــا رولــف كــودزي 
المنتخــب لخــوض غمــار هــذه التصفيات، 
حيث خــاض الفريــق عدة تجمعــات خالل 
الفتــرة الماضية، وتــم تعزيز الصفوف بعدد 
من الالعبين الشــباب نظراً لغياب عدد كبير 
من العبي الفريق لظــروف الخدمة الوطنية 
والعمل، ويقول المدرب كودزي إنني متفائل 
بالالعبين وبأنهم سيقدمون اقصى جهد لهمة.

وفــور وصوله إلى تشــيناي فجر يوم أمس 

بــدأ قيــس الظالعــي األمين العــام التحاد 
الرجبي، عقد سلســلة مــن االجتماعات مع 
الجهازيــن الفنــي واإلداري لالطمئنان على 
كافة األوضاع الخاصة بالفريق واستعداداته 
للتصفيــات، ثــم عقــد اجتماعــاً خاصاً مع 
الالعبين بحضور محمد شــاكر عضو مجلس 
اإلدارة، نقــل في بدايته تحيــات وأمنيات 
إبراهيــم عبدالملــك األميــن العــام لهيئة 
الشــباب والرياضــة بالتوفيــق لالعبين، ثم 
تحــدث خالله عن أهميــة التصفيات كونها 
تســاهم في دخول الفريق ضمن افضل 12 
منتخبــاً في آســيا، وبالتالي يحــق للفريق 
المشــاركة فــي منافســات الكبــار، إضافة 
إلــى أن التصفيات تعتبــر مؤهلة ألولمبياد 
البرازيل، وهو الحلم الذي خطط له االتحاد 
على مدى الســنوات الماضيــة وحان وقت 
قطــف الثمار ونيل احــدى بطاقات التأهل 

عن آسيا.

يستقبل الشباب "الخامس برصيد 22 نقطة 
من 10 جــوالت"، نظيره الجزيــرة "الرابع 
برصيد 24 نقطة مــن 11 جولة"، في ختام 
الجولة الثانية عشــرة من دوري رجال اليد، 
حيث تشــهد صالة الشيخ سعيد بن مكتوم 
بالقلعة الخضراء اللقاء عند الخامسة مساء، 
ويتطلع أصحــاب األرض الصطياد أكثر من 
عصفــور بحجر واحد، يتمثــل االول بالفوز 
لــرد االعتبار لخســارتهم في الــدور االول 
امــام الجزيــرة 19 ـ 25، والثانــي زيــادة 
غلتهم من النقاط والتي ســتمنحهم التقدم 
للمركــز الثالث بســلم الترتيب العام، ومن 
ثــم االقتراب لمواقع المقدمــة بين الكبار. 
وفي الجانب االخر يحرص الكرواتي نيناند 
المــدرب الجديــد لعــودة فريقــه لســكة 
االنتصــارات، بعــد تعثره فــي العديد من 
الجــوالت الســابقة رغــم أن الفريق يضم 
كوكبة من النجوم بســاحات اللعبة، بقيادة 
جمعة عبيــد والزعابي والزيــودي وصالح 
مبارك وســعيد ســلطان والجنيبي ومعهم 
المحتــرف االبــرز مــن بيــن المحترفيــن 
المصــري علي زين، ومــن خلفهم الحارس 

احمد الشين والذي سيعوض غياب حارسهم 
الشاب أحمد حسن لإلصابة.

ويحــل اتحــاد كلبــاء الســابع برصيد 14 
نقطة ضيفاً على الشــعب التاســع برصيد 
12 نقطة، حيث تشــهد صالة الكوماندوز 
مبــاراة الفريقيــن والتي دائما مــا تتميز 
بالنديــة واالثــارة، وخاصــة ان طرفيهــا 
يســعيان للهــروب مــن القــاع، والتاريخ 
ينصــف اصحــاب االرض لتفوقهم بمعظم 
مبارياتهم بخالف الدور االول للمســابقة 
عندمــا فجر اصفــر كلباء مفاجــأة بفوزه 
اللعبة والذي  الوحيد بمشواره بســاحات 
جــاء على حســاب الشــعب بنتيجة 27 ـ 
25. وبالتأكيــد سيســعى مدرب الشــعب 
الجزائري رشــيد شــريح وكوكبة عناصره 
لرد االعتبار وتحقيــق الفوز، بحصد نقاط 
المباراة والتي ستمنح الكوماندوز الهروب 
مــن القاع، وخاصة بعد ان كســب العبوه 
مزيــداً مــن الخبــرات الفنيــة واالرتقاء 
بالجانب البدني خالل مشــاركتهم االخيرة 
ببطولــة المرحوم الشــيخ محمد بن خالد 

القاسمي.



ساد االرتياح صفوف بروسيا دورتموند بعد أن تبين عدم خطورة إصابة النجم األول للفريق ماركو ريوس .

أثبــت التشــيلي ماركــو مديل 
العب سانتياغو أنه بديل فاشل 
التغيير لإلصابة  بعد أن طلــب 
بعد أقل من دقيقة على نزوله.

24

عشاق رياضة الغطس يمكنهم التوجه
 إلى «سوق الغطس» 

جميــع المعــدات الرياضية متوفــرة لدى 
«دبي سبورت»

محبــو الركــض يجــدون احتياجاتهــم عند 
«القائد الرياضي»

ذكرت تقاريــر إعالمية فــي األرجنتين أمس 
أن خطيبــة اإليطالي اوســفالدو مهاجم بوكا 
جونيورز تعرضت لالختطاف، بعد أن تعرضت 
د ب أ للسرقة تحت تهديد السالح واللكم. 

باتريــك كلويفرت، مهاجم  الهولندي  تولى 
أياكس وبرشــلونة السابق، تدريب منتخب 
كوراســاو والتــي تقع في البحــر الكاريبي 

ويتحدث سكانها اللغة الهولندية . إفي
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