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 فشلت الروسية ماريا شارابوفا المصنفة ثالثة عالمياً وحاملة اللقب 
بالتأهل مــرة ثالثة على التوالي إلى نهائي دورة مدريد اإلســبانية 
الدوليــة المختلطة لكرة المضرب، إحدى دورات الماســترز لأللف 
نقطــة البالغــة جوائزهــا 185ر4 ماليين يورو، بعد خســارتها أمام 
مواطنتها سفتالنا كوزنتسوفا 2 - 6 و4 - 6  أمس في نصف النهائي.

يذكر أن شــارابوفا توجت باللقب الموســم الماضي على حســاب 
الرومانيــة ســيمونا هاليــب بعــد أن خســرت نهائــي 2013 أمام 
األميركية ســيرينا. وتخوض كوزنتســوفا (29 عاماً)، بطلة فالشــينغ 
ميــدوز 2004 وروالن غــاروس 2009، أول نهائي لهــا منذ فوزها 

بدورة واشنطن في أغسطس الماضي.

ذكــرت تقاريــر إخباريــة فــي إيطاليا أن ناديــي تشيلســي وليفربول 
المنافســين في الدوري اإلنجليــزي الممتاز لكرة القدم يتصارعان على 
ضم المخضرم أندريا بيرلو نجم خط وسط يوفنتوس اإليطالي. وأشارت 
صحيفــة «توتوســبورت» اإليطالية إلى أن الفريقيــن مهتمان بالالعب 
الذي ألمح إلى إمكانية رحيله عن يوفنتوس هذا الصيف رغم أن عقده 
من المفترض أن يستمر لمدة عام. وقال بيرلو قبل أيام «إنهاء مشواري 
مــع يوفنتوس بإحراز لقــب دوري أبطال أوروبا ســيكون بمثابة حلم 
تحول إلى حقيقة». ويرغب برندان رودجرز المدير الفني لليفربول في 
ضم بيرلو ليحل مكان القائد ســتيفن جيرارد الذي أوشــك على الرحيل 

عن الفريق، حسب ما ذكرته صحيفة «إنديبندنت» البريطانية.

اختير المصري محمد صالح نجم فيورنتينا اإليطالي، ضمن التشكيلة 
المثاليــة في مرحلة ذهاب نصــف نهائي بطولة دوري أوروبا لكرة 
القدم، وهو الوحيد الذي تم اختياره من فيورنتينا في قائمة أفضل 

11 العباً في مواجهتي الذهاب، 
وضم التشــكيل المثالــي رباعي الفريق األندلســي: أليكس فيدال، 
الفرنســي بينوا تريموليناس، الكاميروني ســتيفن مبيا والكولومبي 

كارلوس باكا.
ومن دنيبرو وقع االختيار على الحارس دينيس والبرازيلي دوجالس 
وثنائي الوسط روسالن روتان وكونوبليانكا بجانب الثنائي اإلسباني 

في نابولي راؤول ألبيول لوبيز بجانب صالح..

تحتفل األســرة العيناوية الليلة على ملعب اســتاد هزاع 
بــن زايــد فــي دار الزيــن، بتتويــج الزعيــم على عرش 
دوري الخليــج العربــي لكرة القدم عقــب انتهاء مباراته 
مــع الشــارقة فــي الجولة األخيــرة، في ليلة بنفســجية 
واســتثنائية، احتفاًال بالحصول على البطولة 12 في تاريخ 

النادي المرصع باإلنجازات.
ودعــا الشــيخ عبداللــه بن محمد بــن خالــد آل نهيان، 
رئيس مجلس إدارة شــركة نادي العين لكرة القدم، األمة 
العيناويــة، ومحبي كرة القدم للمشــاركة فــي احتفالية 
تتويــج الزعيــم بلقــب دوري الخليج العربــي، وأكد أن 
احتفالية تتويج الزعيم، ستعزز من دوافع الفريق لمتابعة 

مرحلة النتائج القوية وتحقيق البطوالت واإلنجازات. 
وتتركز فقرات ومظاهر االحتفال بالتتويج حول الرقم 12، 
وهو عدد مرات فوز العين باللقب، وستتضمن العديد من 
العروض والمشــاهد التي تجســد فرحة الحصول الدرع، 
صممــت فعاليــات بطريقة مبتكــرة بمشــاركة وتفاعل 

الجمهور.
من ناحية أخرى، تفاعلت وســائل اإلعــالم الكرواتية مع 
فوز العين ببطولة الدوري مع المدرب الكرواتي زاالتكو، 
وعنونت «الكرواتيون يشجعون بطل اإلمارات»، ونشرت 
صــورة تضــم 50 كرواتياً مــن محبي العيــن والمعجبين 
بمواطنهم زالتكو، إلى جانب عدد من أفراد عائلة المدرب 
بمطار زغرب العاصمة الكرواتية، وهم يتوشحون بعلمي 
دولتي اإلمارات وكرواتيا، إلى جانب شــعار نادي العين، 

لحظة مغادرتهم من زغرب إلى الدولة. 
 من ناحية اخرى اختتم فريق اإلمارات مشواره أمس في 
الدوري بالفوز على اتحاد كلباء   3   -   0 ، باستاد كلباء 
فــي الجولــة 26 واألخيرة ،محتال المركز العاشــر برصيد 
30 نقطة ، ســجل األهداف البرازيلي اسكندر داسيلفا في 
الدقيقتيــن ، 23 و 39 مــن ركلة جــزاء ، ومواطنه لويس 
هنريكي في الدقيقة 84 ،وهي الخســارة رقم 22 للنمور، 

وهو رقم قياسي من الهزائم بالدوري 
وتجرع عجمان الخســارة 15 ، أمام فريق الفجيرة بهدف 
ســجله أبوبكر ســانغو في الدقيقة 62  ورفع الفوزرصيد 
الفجيرة إلى 32 نقطة،في المركز التاســع  وتجمد رصيد 

عجمان عند 15 نقطة.
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توج العميد النصراوي بكأس صاحب السمو 
رئيس الدولة لكرة اليد عقب فوزه الصعب 
علــى منافســة التقليــدي األهلــي بنتيجة 
31/29 فــي المباراة النهائيــة للبطولة التي 
أقيمت أمس على  صالة الشــيخ ســعيد بن 
مكتوم بالقلعة الخضراء، وبهذا الفوز يكون 
العميــد النصراوي قد أنقذ موســمه بفوزه 
بأغلــى الكــؤوس، والتــي تمثل المســابقة 
الثالثــة بموســم الرجال، وبذلــك يكون قد 
أوقــف سلســلة انتصارات الفرســان عقب 
فوزه بثنائية الموسم (كأس اإلمارات ودرع 
الدوري العام) ليفسد على األهلي تطلعاته 
لتحقيق الثالثية، بختام المباراة التي أدارها 
القاريــان محمد ناصــر وخالد جمال، وعلى 
الطاولة عبد الله خميس ومحمد القريشي، 
وراقبها عضوا االتحاد محمد حسن السويدي 

وصالح عاشور. 
وشــهد المبــاراة النهائيــة واالحتفاليــة 
بأغلى الكؤوس نخبة من القيادات الرياضية 
يتقدمهم خالد المدفع األمين العام المساعد 
للهيئــة العامــة لرعاية الشــباب والرياضة، 
والمهنــدس مروان بن غليطة رئيس مجلس 
إدارة نــادي النصــر وماجد ســلطان نائب 
رئيس االتحاد، ومن النصر عبد الرحمن أبو 
الشــوارب وعبد الله بوعميم وعبد الرزاق 
الهاشــمي ومــن األهلــي محمــد الحمادي 
وأســامة قرقاش وسعود صالح، صالح خادم 
والدكتور ســيد ســليمان الســكرتير الفني 
الجديد، والعديد مــن القائمين على اللعبة 

باألندية وجماهيرها.

عقــب ختــام المباراة قــام كل مــن خالد 
المدفع والمهندس مروان بن غليطة وماجد 
ســلطان بتكريم حكام المباراة والمراقبين، 

وتم تقليد فريق األهلي الميداليات الفضية 
وكأســاً تذكارية، بينما حملت فرقة العميد 
النصــراوي كأس صاحــب الســمو رئيــس 
الدولة بنسختها الثامنة والعشرين والرابعة 
بتاريخ المســابقة للنصر، وتم تقليد العبيه 

بالميداليات الذهبية.
لتنطلــق بعدها أفــراح النصراوية قيادة 
والعبيــن بــأرض الصالة الخضــراء احتفاًال 
للعميــد  عــادت  التــي  الكــؤوس  بأغلــى 

النصراوي بعد غياب طويل.
ويحســب لقنواتنا الرياضية الثالث دبي 
وأبوظبي والشــارقة التواجد بقلب الحدث 
ونقله على الهواء مباشــرة من خالل أطقم 

فنية وتجهيزات وبتقنية عالية. 

دانــت أفضليــة األداء والنتيجــة للعميــد 
النصــراوي معظم مراحل اللقاء الماراثوني، 
والــذي شــهد النديــة واإلثارة في ســباق 
لتســجيل األهــداف ولــم يخل مــن ضياع 
العديــد من الفرص على الفريقين، هذا الى 
جانب أن لعــب الفريقين لفتــرات طويلة 
بنقص عــدد العبيهما بأرض المالعب خالل 

شوطي المباراة.
للنصــر عندمــا وصل  البدايــة  وكانــت 
بالنتيجــة الــى 3/صفر ليحــرز األهلي أول 

أهدافــه بالمبــاراة عنــد الدقيقــة الثامنة، 
ويحافــظ النصر على أفضليــة تقدمه طوال 
الشــوط األول بفــارق لم يتجــاوز األربعة 
أهــداف رغم الصحوة لفريــق األهلي قبل 

نهاية الشــوط األول ليــدرك التعادل األول 
واألخيــر فــي المبــاراة 13/13 ومــن ثــم 
يســتعيد النصر التقدم لينهي الشوط األول 

لمصلحته 15/13.

ولم يختلف الحال في الشوط الثاني عن 
سابقه بمحافظة العميد على أفضلية التقدم 
باألهداف ومن خالل السهل الممتنع ليصل 
للفارق األكبر 5 أهداف أكثر من مرة وكان 

آخرها 19/14، رغم ســعي األهلي لتضييق 
الفارق لهدفيــن أكثر من مرة وكان آخرها 
النتيجــة التي انتهــت إليها المبــاراة بفوز 

العميد النصراوي 31/29. 

تحفظــت الســلطات المصرية على اســهم 
نجم كرة القدم المصري الســابق محمد أبو 
تريكة في احدى شــركات السياحة، متهمة 
إيــاه بتمويــل جماعة اإلخوان المســلمين 
التــي اصبحــت محظورة، بحســب ما أفاد 

مسؤولون امس.
وكان أبو تريكة الذي ظل لسنوات احد اهم 
نجــوم كرة القدم اإلفريقية قبل اعتزاله في 
العام 2013، أعلن دعمه للرئيس اإلســالمي 
محمد مرســي المنتمي إلى جماعة اإلخوان 
اثنــاء حملته االنتخابية في العام 2012 قبل 

ان يطيح به الجيش في يوليو 2013.

وأوضح المســؤولون ان السلطات المصرية 
قــررت الخميــس التحفــظ على امــوال 6 
شركات سياحية اخرى متهمة كذلك بتمويل 

جماعة اإلخوان.
وأكــد أبو تريكــة على حســابه على تويتر 
انــه لن يغــادر البلــد مهما حصــل. وكتب 
«نحــن من نأتي باألمــوال لتبقى في أيدينا 
وليســت في قلوبنا تتحفظ على األموال أو 
تتحفظ على من تتحفظ عليه لن أترك البلد 
وســأعمل فيها وعلى رقيهــا». ولم يدل أبو 
تريكة بأي تصريح سياسي منذ اعتزاله قبل 
عامين.  أف ب

ذكــر االتحــاد األوروبي لكــرة القدم أمس 
في بيان، أن 10 أندية أوروبية وقعت معه 

اتفاقات في إطار اللعب المالي النظيف.
وأوضــح االتحــاد األوروبــي أن «10 أندية 
وقعــت اتفاقــات منفردة تتيح لهــا التقيد 
التحقيقــات  بعــد  والقواعــد»  باألنظمــة 
المفتوحة من قبله بشــأن الرقابــة المالية 

على األندية المنضوية تحت لوائه.
ولم يكشــف االتحاد األوروبي عن مضمون 
هذه االتفاقات مع األندية العشرة وأبرزها 
بشــيكتاش التركــي وإنتــر ميــالن ورومــا 
ولوكوموتيــف  وكراســنودار  اإليطاليــان 
الفرنســي  وموناكــو  الروســيان  موســكو 

وسبورتينغ لشبونة البرتغالي.
وتعقيباً على هذه االتفاقات، اعتبر موناكو، 
وصيف بطل الدوري الفرنســي في الموسم 
الماضي، أنه «تجنب عقوبات ثقيلة»، مشيراً 
إلــى أن االتفــاق الــذي وقعه مــع االتحاد 
األوروبي «يأتي بعد أشــهر من النقاشــات 
وتبادل اآلراء مع منظمة الرقابة األوروبية».

وأوضــح أنه «تجنب بعد الجهود التي بذلها 
خالل الموســم الحالي عقوبات ثقيلة، وأن 
هذا القــرار يعزز خيار النادي في توســيع 
مشروعه».  أ ف ب

أكــد مــدرب ريــال مدريد، ثانــي الدوري 
اإلســباني لكــرة القــدم، اإليطالــي كارلو 
أنشــيلوتي اليــوم الجمعــة أن الحرب بين 
الحكومــة واتحــاد اللعبــة حــول القانون 
الجديــد لتنظيم حقوق النقــل التلفزيوني 
«ســتتم تســويتها»، فيما دعا نظيره مدرب 
برشــلونة المتصدر لويس انريكي «الهيئات 

إلى الحوار».
وكان االتحــاد اإلســباني مدعومــاً بنقابــة 
الالعبين المحترفين هــدد بإضراب مفتوح 
اعتباراً مــن 16 مايو الحالي لالحتجاج على 
مرســوم حكومي حول توزيع حقوق النقل 

التلفزيوني.

وقــال أنشــيلوتي فــي مؤتمــر صحافــي: 
«بصراحة، إن المسألة ســتتم تسويتها بعد 

أيام قليلة».
وأضــاف «أعتقــد أن التواصــل غــاب بين 
األطراف المعنية. سيجتمعون وأعتقد أنهم 

سيتخذون القرار الصحيح في النهاية. 
من جهته، أعرب مدرب برشــلونة إنريكي 
عن أمله في أن يتم التوصل إلى حل، وقال 
في تصريحات للصحافيين: «أتمنى أال نصل 
إلى هذا الحل (االضراب)، أتمنى أن يفرض 
الحوار نفســه بين األطراف وأن تتم تسوية 

األمور».

 تــّوج الشــيخ خالــد بن فيصل القاســمي 
باترســون علــى متــن  ومالحــه كريــس 
ســيتروين DS 3 RRC بالمركــز الثالــث 
فــي رالي شــيراز الدولي، الجولــة الثالثة 
من بطولة الشــرق األوسط للراليات. شهد 
الرالــي الذي ينضم ألول مرة إلى روزنامة 
بطولة الشــرق األوســط مشــاركة تسعة 
ســائقين فقط وصل منهم ســبعة إلى خط 

نهاية الرالي مع غياب المشاركة اإليرانية. 
ومن جهــة أخرى، اضطــر المنظمون إلى 
إلغاء ثالث مراحل في اليوم الثاني بســبب 
ميــاه األمطار التي غمرت أرضية المراحل 
8 و12 و14 مما حرم القاســمي من فرصة 

التعويض.

هــذا وقد أنهــى البطل اإلماراتي الشــيخ 
خالد القاسمي منافســات اليوم األول من 
رالي شــيراز الدولي محتــًال المركز الثالث 
ضمن الترتيــب العام المؤقت خلف مقود 
أجــواء  خــالل   DS 3 RRC الســيتروين
تنافســية حامية على المركز األول وتحت 
وابل مــن األمطار الغزيــرة التي انهمرت 
دون ســابق إنذار خالل النصف الثاني من 

المراحل.
«يمكننــي القــول إن رالي شــيراز من 
الراليات المتطلبة جداً» كما قال القاســمي 
وأضــاف: «كانت المراحل زلقة في معظم 

األحيان وفي األحيان األخرى كانت سريعة 
ومفتوحــة ولكنهــا إما ضيقة أو واســعة، 
حيــث كنا نســجل أزمنــة ممتــازة. كنت 
أشــعر بأن ســيارتنا بحاجة إلى المزيد من 
التماســك عند المراحل المتعرجة الكثيرة 
المنعطفــات. حاولنا التعويض ولكن إلغاء 
ثالث مراحــل اليوم دفعنــا لتهدئة وتيرة 

القيادة ».

ويستعد الشــيخ خالد بن فيصل القاسمي 
بعد رالي شيراز الدولي للتوجه إلى القارة 
العجوز للمشــاركة برالي البرتغال من 21 
إلى 24 مايو الجاري، الجولة الخامســة من 
بطولة لعالم للراليات ضمن فريق سيتروين 
توتــال أبوظبي العالمي على متن ســيارة 
DS 3 WRC الجديدة التصميم إلى جانب 
كل مــن كريس ميــك ومادس أوســتبيرج 
الفائــزان بالمركزيــن األول والثانــي على 

التوالي برالي األرجنتين األخير.
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رغــم الفرحــة العارمة التي ســادت قيادة 
والعبــي وجماهير العميد النصراوي، أطلق 
مروان بن غليطة رئيس مجلس إدارة نادي 
النصر تصريحا قويا عقب فوز فريقه بكأس 
صاحب السمو رئيس الدولة لكرة اليد، بعد 
التغلب على األهلي في المباراة النهائية في 

ملعب صالة الشباب أمس 31-29.
وقال بن غليطة إن نادي النصر سينسحب 
نهائيا من مسابقات كرة اليد في حال إصرار 
اتحاد كــرة اليد علــى محترفيــن أجنبيين 
فــي اللعبــة، وكان ناديا الشــارقة والوصل 
قد ســبقا النصر برســالة اعتراض واحتجاج 
شديدة اللهجة. معربا عن رفضه للمحترفين 
األجنبيين في مسابقات أقوياء اليد بالموسم 
الجديــد، هذا الى جانب العديد من األندية 
التي ترفض هــذا المقتــرح الجديد باتحاد 

اللعبة.
وأكد بــن غليطة قائًال ليس من المعقول 
أن تدفــع األنديــة الماليين لالعب محترف 
ثــان وهو جالس على مقاعد البدالء، ولكنه 
بنفــس الوقــت طالب اتحــاد اللعبة بوضع 

معايير سهلة لعملية تبديل المحترفين.
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أكــد عبيــد الطويلــة كابتــن فريــق الكرة 
بنــادي الشــعب أن الكومانــدوز ســيكون 
الرقم الصعب في الموســم المقبل بدوري 
المحترفيــن. وقال: اســتحق فريقنــا الفوز 
دوري  فــي  يكــون  وأن  التأهــل  ببطاقــة 
المحترفين بعــد الجهد الكبيــر الذي بذله 
الفريــق ونجاحــه في اجتيــاز كل العراقيل 
مؤكدا تفوقه، وتجب اإلشادة بالجهاز الفني 
الوفيــة  والجماهيــر  والالعبيــن  واإلداري 
ومجلــس إدارة النــادي القديــم ولكل من 

ساهم في نجاح مهمة الكوماندوز. 
الشارقة - البيان الرياضي

تنطلق مســاء اليوم الجولة 26 األخيرة من 
دوري تحت 21 ســنة لكرة القدم، بمباراتي 
اإلمــارات مع اتحــاد كلبــاء، والفجيرة مع 
عجمان، وتســتكمل غــداً بمباراة العين مع 
الشــارقة في استاد خليفة بن زايد، وتختتم 
الجولــة بعد غــد، بمواجهــات الجزيرة مع 
الوصــل، والظفرة مع الشــباب والنصر مع 
الوحدة، ويســتضيف نــادي الوصل مباراة 

األهلي مع بني ياس.
تعتبر الجولة األخيرة، مجرد تحصيل حاصل 
وفرصــة فقــط لتحســين الترتيــب، بعدما 
حســم العين وتــوج بطًال للنســخة األولى 

من الدوري.

يعتلي العين قمة الترتيب برصيد 56 نقطة، 
بفــارق 4 نقاط عــن النصر الثانــي، ويأتي 
الوحدة ثالثاً برصيد 49 نقطة، بفارق نقطة 
عــن األهلي بالمركز الرابــع، و7 نقاط عن 
الشــارقة الخامس، ويحتــل الظفرة المركز 
الســادس برصيد 39 نقطة، بفارق نقطتين 
عن الفجيرة الســابع، و3 نقاط عن الشباب 

الثامن.
يأتي الجزيرة في المركز التاسع برصيد 33 
نقطــة، وبني يــاس في المركز العاشــر 29 
نقطــة، بفارق نقطتين عــن الوصل الحادي 
عشــر، واإلمارات في المركز الثاني عشــر 
برصيد 24 نقطة، واتحــاد كلباء في المركز 

الثالث عشــر قبل األخير برصيد 11 نقطة، 
ويقبع عجمان في المركز الرابع عشر األخير 

برصيد 10 نقاط.  دبي- إيهاب زهدي

أكد االســترالي بريت هولمان العب النصر 
أن فريقه يتطلع لتحقيق الفوز على الوحدة 
غدا لحساب الجولة األخيرة لدوري الخليج 
العربي لكرة القدم، مؤكدا أن أهمية الفوز 
ليســت في ســباق التنافس علــى المراكز 
ولكــن مــن الناحية المعنويــة، وقال: ليس 
هناك أجمــل من ختام منافســات الدوري 
بتحقيــق النصر على فريق جيد وقوي لرفع 
المعنويــات، خصوصــا أن الموســم مازال 

مستمرا.
وأضاف: نتطلع إلــى تحقيق ختام ناجح 
في مســابقة الدوري ومن المؤكد ان الفوز 
علــى الوحــدة ســيرفع المعنويــات قبــل 
المواجهات الحاســمة، التــي تنتظرنا األيام 
القليلــة المقبلــة ســواء في مســابقة كأس 
األندية الخليجية أمام الشــباب أو الشارقة 

في دور الـ16 لكأس رئيس الدولة.

واعتــرف هولمان أن نتائــج النصر لم تكن 
في مستوى التطلعات في مرحلة االياب في 
دوري الخليج العربي ولكن ذلك ال يعني أن 
الفريق سيستســلم فــي الجولة األخيرة بل 
ســيحاول إنهاء الموســم بأفضل مركز وهو 
الخامــس واإلبقاء علــى حظوظه كاملة في 
المشاركة في البطولة الخليجية مرة أخرى 

على األقل.  

وأشــاد هولمان بــاألداء القوي، الذي قدمه 
فريقه فــي المباراة األخيرة أمام الشــباب 
فــي البطولــة الخليجية معربا عن اســتيائه 
مــن قبول النصر لهدف منذ الثواني األولى، 
وقــال: كان علينــا ان نكــون أكثــر حــذرا 
ومــن الصعب أن تقبــل هدفا في مثل هذا 
التوقيــت، الــذي يصيب باإلحبــاط، ولكن 
مــن حســن حظنــا أن الصدمة لم تســتمر 
طويال ونجحنا في اســتعادة ثقتنا بأنفســنا 
ومجــاراة الشــباب وإجباره علــى ارتكاب 
األخطاء وتمكنا من خلق العديد من الفرص 
السانحة للتســجيل وأعتقد أننا كنا األقرب 
للفــوز خاصة بعــد إدراك التعــادل وبغض 
النظر عن النتيجة أعتقــد أننا قدمنا مباراة 
قوية ومســتوى فني جيــد افضل بكثير من 
المســتويات، التي ظهرنا عليهــا في الفترة 
الســابقة وهذا مؤشــر ايجابــي على تطور 
الفريــق.  وأوضح هولمان أن النصر تفصله 
90 دقيقــة عن نهائــي البطولة والمهمة لن 

تكون سهلة على ملعب الشباب .

ودع عجمــان دوري الخليــج العربي لكرة 
القــدم أمس بخســارة جديدة أمــام فريق 
الفجيرة بهدف وحيد ســجله أبوبكر سانغو 
فــي الدقيقة 62 من المبــاراة التي أقيمت 
باســتاد راشد بن ســعيد بنادي عجمان في 
الجولــة األخيرة من الــدوري، ورفع الفوز 
رصيد الفجيرة إلى 32 نقطة، وتجمد رصيد 
عجمــان عنــد 15 نقطــة، وهي الخســارة 
15 للبرتقالــي مقابــل فوزيــن فقط طوال 

الموسم، و9 تعادالت.
غاب عن عجمان المباراة الوداعية بتشكيلة 
مكونة مــن جابر جاســم وراشــد عبدالله 
ومبــارك حســن ومحمد يعقــوب وطالل 
مبــارك وحمد الحوســني ومنصــور محمد 
ومحمد الخديم وناصر عبدالهادي وبوريس 
كابــي ورفائيــل، وغاب عــن صفوفه ثنائي 
خط الوســط وليد أحمد والمغربي إدريس 
فتوحي لحصولهما على اإلنذار الثالث، فيما 
بــدأ الفجيرة بتشــكيلة مكونــة من محمد 
الرويحــي وإبراهيــم العلــوي وعبدالعزيز 
إسماعيل ومجيد بوفرة وسيف عبيد وأحمد 
معضد وسعيد راشد وخليل خميس وحميد 

أحمد وحسن معتوق وأبوبكر سانغو.
ووضــح مــن خــالل البدايــة القوية حرص 
الفجيرة علــى تحقيق الفوز ليكــون دافعاً 
معنوياً قبل خوض المباراة المقبلة في دور 

الـ 16 لكأس رئيس الدولة مع الظفرة.

انتهى الشــوط األول بالتعادل السلبي ولم 
يتخلله ســوى فرصتين للفجيرة عن طريق 
الخطير حســن معتــوق، وتصدى  مهاجمه 
لهما حــارس عجمان المتألق جابر جاســم 
فيمــا لم تكن لعجمان أي خطورة أو تهديد 
لمرمى محمد ســالم حارس الفجيرة طوال 

الشــوط، وقــام مــدرب الفجيــرة بتبديل 
اضطــراري في الدقيقة 11 بالدفع بحســن 
يوســف بدًال مــن خليل خميــس المصاب 
وفي الدقائق األخيرة نشــط الفريقين لكن 
دون خطورة على المرميين لينتهي الشوط 
بالتعادل الســلبي وبإنذار لكل فريق األول 
لالعب عجمان مبارك حسن والثاني لالعب 

الفجيرة مبارك مال الله.

وفي الشــوط الثانــي ارتفع مســتوى أداء 
الفريقيــن ونجــح دفاع الفجيــرة من الحد 
من خطــورة بوريــس كابي أخطــر العبي 
عجمان وســنحت فرصة لعجمان عن طريق 

محمــد أحمد يتصــدى لها دفــاع الفجيرة 
وتعود الســيطرة للفجيرة الذي اعتمد على 
الهجمــات المرتــدة ويســدد ســانجو كرة 
خطيرة بجوار القائم وتسنح له فرصة أخرى 
حيث تخطى الحارس وانفرد بالمرمى لكن 
الكرة تطول منه لتجد مدافع عجمان مبارك 
حســن الذي أنقــذ الموقف ومنــع فرصة 

تقــدم الفجيرة ويواصل الفجيــرة هجماته 
ويهــدر حميــد أحمــد فرصة أخــرى وهو 
الفجيــرة تفوقه  بالمرمــى ويترجم  منفرد 
في الدقيقة 62 بهدف التقدم الذي ســجله 
العبه الخطير أبوبكر سانغو بتسديدة قوية 
وينشــط عجمان محــاوًال تعديــل النتيجة 
لكــن دفــاع الفجيرة وحارســه تصديا لكل 
المحــاوالت ويظهر حســن معتوق وينفرد 
بمرمــى عجمان لكنه يخفق في المرور من 
الحــارس المتألق جابر جاســم الذي تقدم 
لمواجهتــه وإنقــاذ مرماه ببراعة وينشــط 
عجمــان من جديد محــاوًال تعديل النتيجة 
عــن طريق روفائيل وفــي الدقائق األخيرة 
يحاول معتوق إضافة الهدف الثاني لفريقه 
إثر انفراده بالمرمى بمجهود فردي ويسدد 
كرة قوية لكن حارس عجمان العمالق جابر 
جاســم ينقذ مرماه ببراعة لتنتهي المباراة 
بفوز الفجيرة بهدف سانغو، وتأكيد عجمان 
خســارته جميع المباريات التي أقيمت في 

ملعبه.
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تحدث الزميل محمــد التميمي، مذيع قناة 
دبــي الرياضيــة مــع الالعبيــن المواطنين 
الفنــي  الجهازيــن  وأعضــاء  واألجانــب، 
والتدريبي، وتناول الالعبون أبرز المواقف، 
التــي واجهتهــم وأصعب المباريــات التي 
خاضوهــا، ووضح تركيــز الالعبين على أن 
مباراتي الفريق أمام مســافي والشعب في 
الدور الثاني هما مفتــاح التتويج والتأهل، 
انتــزع الفريق عبرهما ســت نقــاط غالية 
وصعبــة في الوقت نفســه، وبالــذات لقاء 
مســافي، الــذي كانــت فيه النتيجة تشــير 
إلــى التعادل حتى الدقيقــة 88، لكن فريد 

إسماعيل سجل أغلى أهدافه، وجاء بطريقة 
أكروباتية رائعة.

ووجــه كابتــن الفريــق فيصــل الخديم 
والالعبين التهنئة إلى صاحب السمو الشيخ 
حمد بــن محمد الشــرقي عضــو المجلس 
األعلــى حاكــم إمارة الفجيرة، وإلى ســمو 
الشــيخ محمد بن حمد الشــرقي ولي عهد 
الفجيــرة، وإلــى الشــيخ صالح بــن محمد 
الشــرقي راعي الحركــة الرياضية باإلمارة، 

بمناســبة عــودة الفريــق إلــى المحترفين 
واالنضمام لشــقيقه الفجيــرة، الذي تأهل 
خــالل الموســم الماضي للعب مــع الكبار

وتعاهد الالعبون على تثبيت أقدامهم مع   
الكبار، خالل الموسم الكروي المقبل.

وكشــفت السهرة عن تمتع عدد من العبي 
الفريق بمواهب أخــرى خالف كرة القدم، 

حيث قام الحارس العيناوي السابق والعب 
دبا الحالي محمد سعيد بوصله غنائية تمجد 
فوز دبا بالــدرع، واتضح أن الالعب يمتلك 
خامه صوتية رائعة، حيث داعبه زمالؤه بأن 

يتجه للغناء عقب اعتزاله الكرة.

وسرد الالعب سعيد محمد راشدو قصته مع 
عينه، التي ســالي منها الدماء خالل مباراة 

دبا الحصــن في الدور الثانــي، وإثر إكمال 
المبــاراة لعلمه بحاجة  الفريق إلى جهوده 
على الرغم من طلب المدرب طارق السيد 
تبديلــه، لكنــه رفــض وأكمل اللقــاء بعين 
واحدة، وينجح مع فريقه في تحقيق الفوز 

الصعب على دبا الحصن.
فأل خير 

كشــف أحمد مراد عن تفاؤلــه بصعود 
الفريــق عندمــا رزق بمولــود، حيث تكرر 

هــذا المشــهد مرتيــن وكان األول عندما 
اســتقبل طفلته األولى قبــل عامين، وكان 
أثناء الموســم، حيث صعــد الفريق حينها 
لــدوري المحترفيــن، وقــال «رزقــت هذا 
الموســم بمولود ذكر وعرفــت أن فريقي 
ســيعود من جديد للعب مع الكبار، وأحمد 
الله علــى المولــود وعلى التتويــج، الذي 
نهديه إلــى حكومة الفجيرة، وإلى جماهير 

وإدارة النادي والجهاز الفني.

وعبــر الثالثــي البرازيلــي فيلبــي ورينان 
وكاريكا عن سعادتهم وقيادتهم دبا الفجيرة 
إلى التتويج والصعود لــدوري المحترفين، 
وأشــار رينان إلــى أنه يعتبر مبــاراة دبي 
األصعب بالنســبة له، وأشــار طارق حامد 
للدور الكبير الذي لعبه األجانب في الفريق 
وتسجيلهم ألهداف مؤثرة خالل المباريات.

أشار حمد ســعيد الضنحاني رئيس مجلس 
إدارة نادي دبا الفجيرة، إلى أن استراتيجية 
النــادي تقــوم علــى أســس عــدة، أولهــا 
التعاقــد مع المــدرب الجديــد، وعدد من 
المحترفيــن األجانــب بجانب ضم عدد من 
الالعبين المواطنين، وأشــار إلى أن إنشــاء 
ملعــب جديد لفريــق الكرة يتطلــب وقتاً 
طويــًال، وقــال «بدأنا االتصــاالت مع عدد 
من الالعبين والتفاوض مع بعض المدربين 
لتولــي أحدهــم أمــور الجهــاز الفني في 
دوري الخليج العربي وإنشــاء ملعب جديد 
لفريق الكرة يتطلب وقتاً طويًال». جاء ذلك 

فــي احتفالية قنــاة دبي الرياضيــة بتتويج 
دبا الفجيــرة بــدرع دوري الدرجة األولى 
وصعــود النواخــذة ألضــواء دوري الخليج 
العربــي لكــرة القــدم في منتجــع ميرمار 
العقة بســاحل دبا الفجيرة، بحضور رئيس 
وأعضــاء مجلــس إدارة النــادي والالعبين 
والجهازين الفني واإلداري وعدد من رابطة 
مشجعي دبا الفجيرة، وقام بتقديمها الزميل 
أحمــد عبد الله جوكــة، وقدمت قناة دبي 
الرياضية كعكة الصعود للفريق الســماوي، 

وفــي المقابل قــدم الالعبون كعكة رســم 
عليها شــعار قنــاة المشــاهير، وتم تقطيع 
الكعكــة في نهاية الحلقة. وحول مســتقبل 
طارق الســيد مع الفريق قال الضنحاني إن 
مجلس اإلدارة أكد للمدرب اســتمراره مع 
الجهاز الفني الجديد لحين استخراج رخصة 
التدريب اآلسيوية خصوصاً أن طارق السيد 
يمتلك رخصة تدريب من االتحاد األفريقي.

وأشــار الضنحاني إلى اتباعهم أســلوب 
تحفيــز الالعبيــن من أجل تحقيــق النتائج 

المرجوة، واألهداف المطلوبة، وقال «خالل 
مباراة الفريق أمــام رأس الخيمة التي فزنا 
فيهــا بهدف لم يكن الفريــق كله في يومه 
وذهبت لالعبين وقلت لهم إذا اســتمر هذا 
المستوى فلن تتأهلوا، وكان لهذه الكلمات 
مفعول السحر وقدم الالعبون أفضل مستوى 
وحافظوا علــى معدل انتصاراتهم المتتالية، 
التــي وصلت إلــى 13 فوزاً فــي البطولة». 
ووجه أحمد الضنحاني الشــكر لطاقم قناة 
دبــي الرياضية التــي ظلت وعلــى الدوام 

تحتفــل ببطل الــدوري والفــرق الصاعدة 
لألضواء، مشــيراً إلى أن قناة دبي الرياضية 
تبــوأت مكانة مرموقــة وأثبتــت برامجها 
الرياضية متابعــة كبيرة داخليــاً وخارجياً. 
اســتمرت االحتفالية االســتثنائية ساعتين، 
تخللتهــا اســتعراض الذكريــات الجميلــة، 
التــي رافقــت الفريــق األول، والمصاعب 
والمطبات، التي واجهت الالعبين حتى نيل 
التأهــل إلى المحترفيــن، والصعود  بطاقة 
علــى منصــة التتويج  بطــًال ألول مرة في 

مسيرة السماوي بدوري الدرجة األولي.

وجــاءت فقرات الســهرة الدباويــة متميزة 
ورافقتها عدد من الفقرات الشيقة منذ بدايتها 
وقامــت إحدى الفــرق المصرية بزفة العبي 
دبــا الفجيرة إلى أماكن جلوســهم بمســرح 
ميرمــار الجميــل، وتغنت بأســماء الالعبين 
ومدربهم المصري طارق الســيد، الذي وضع 
فريقه مع الكبار للمرة الثانية. حضر السهرة 
االحتفاليــة كل من أحمد ســعيد الضنحاني 
رئيس مجلس إدارة نادي دبا الفجيرة، وراشد 
بن عبود أمين الســر العام، والدكتور حمدان 
الغســية عضو مجلــس اإلدارة ورئيس لجنة 
التخطيط والتطوير بالنادي إلى جانب جمعة 
العبدولــي مديــر الفريــق األول، والمدرب 
المصــري طارق الســيد، أعــد البرنامج رائد 

عامر وإخراج إيهاب نور.

قام الزميل أحمد جوكة بتوجيه التهنئة نيابة 
عن مدير القناة وجميع العاملين فيها ألسرة 
النواخــذة على اإلنجــاز التاريخــي للفريق، 
معربــاً عــن أملــه أن يقضي الجميع ســهرة 
ممتعة على شــاطئ خليج ساحل عمان بدبا 

الفجيرة.
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أكــد  راشــد بــن عبــود أمين الســر العام 
لنــادي دبا الفجيرة ان اللجنة الفنية عملت 
طوال الموســم بكل جدية من أجل تحقيق 
اإلنجاز  ،وسيتم خالل الفترة المقبلة تحديد  
المراكــز التــي يحتاجهــا الفريــق إلكمالها  
بالتعاقد مع عدد من المواطنين بالتشــاور 
مع رئيس مجلس االدارة والمدرب مشــيرا 
الــى أن االعتماد األساســي ســيكون  على 
الالعبيــن الحالييــن فــي االســتمرارية مع 
التركيز على فرق المراحل السنية ، الداعمة 

دائما للفريق األول .

رأى الدكتور حمدان الغسية عضو المجلس  
أن إدارة نادي دبا تســير وفق اســتراتيجية 
مســتمرة لســتة ســنوات، مشــيراً إلى أن 
الفريق األول اســتفاد كثيــراً من األهداف 
التــي وضعهــا المجلــس والدليــل تأهــل 
السماوي خالل موسمين لدوري المحترفين 
فضًال عن فوزه بدرع دوري الدرجة الثانية 
قبل 4 مواســم  وصعوده لألولى ليأتي في 
العام الذي يليه، ويتأهل لألضواء ألول مرة 
في تاريخه، وظهرنا أكثر قوة في الموســم 

الحالي ونجحنا في التتويج بالدرع.

قال جمعة العبدولي مدير الفريق األول إنه 
هاجــم العبي الفريق للمــرة األولى عقب 
فقدانهــم لقب كأس االتحــاد الذي توج به 

دبي. 
وأشــار إلى انه كان قاســيا عليهم خصوصا 
أداء يمكنــه  أي  يقــدم  لــم  الفريــق  وان 
مــن تحقيق نتيجــة طيبة رغــم توفير كل 
اإلمكانات للنادي وبعد أن حســم األســود 

المباراة وفازوا بنتيجة 4 - 2 .
وتابع: توجهت نحــو غرفة تبديل المالبس 
وانتقدت أداء الالعبين وقلت لهم «فشلتونا 
اليوم»، ولم يظهــر الفريق امام دبي نتيجة 

أو أداء، فضــًال عــن ظهورهــم بمســتوى 
متواضع لكنهــم وعدوني بعدها بالتعويض 
في الدوري، وبالفعل بوعدهم، وكانوا عند 

حسن الظن.
وأضــاف: رغــم الغيابات التــي تمثلت في 
اإلصابــات الى جانب عدم تفــرغ الالعبين 
إال أن الفريــق حقق حلم الجمهور بالتأهل 

لدوري الكبار.
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ُتــوج فريــق إدارة الشــرطة المجتمعيــة 
بالقيــادة العامة لشــرطة أبوظبــي، بكأس 
القــدم للصاالت،  بطولة خماســيات كــرة 
وتغلــب في المبــاراة النهائيــة على فريق 
مديرية شرطة العين 3 - 2، وحل ثالثاً فريق 
إدارة العمليات، بعد تغلبه على فريق إدارة 
المهــام الخاصــة2 - 1، في مبــاراة تحديد 
المركز الثالث والرابع، وحصل أحمد الدولة 
من فريق إدارة العمليات، على لقب أفضل 
العب، وســعود الشــيبة من مديرية شرطة 

العين، على لقب أفضل حارس.
نظــم البطولة إدارة االســتراتيجية وتطوير 
األداء، ممثلة في قســم النشــاط الرياضي 

بمشــاركة 20 إدارة، وأقيمت المنافســات 
على صالة مدرســة عائشــة بنــت أبي بكر 

في أبوظبي.
وأكــد العقيد محمد بن دلمــوج الظاهري، 
مديــر عــام االســتراتيجية وتطويــر األداء 
بالقيــادة العامة لشــرطة أبوظبــي، أهمية 
النشــاط الرياضــي والبدنــي، الــذي ينمي 
مهــارات عناصــر الشــرطة الرياضيــة، مما 
ينعكــس إيجابــاً علــى نشــاطهم الفكــري 
والعقلي، ويســهم في رفع مستوى أدائهم 

في مهامهم الوظيفية.
وأكد النقيب جمال الســعدي، رئيس قسم 
النشاط الرياضي، أنه بختام بطولة خماسيات 

كرة القدم للصاالت، تكتمل نصف بطوالت 
درع القائــد العام، والتي تتكون من عشــر 
بطــوالت، وتســتأنف البطوالت بعد شــهر 

رمضان.
حضــر التتويــج النقيب جمال الســعدي 
الرياضي، والنقيب  النشــاط  رئيس قسم 
ســيف الظاهــري مــن قســم النشــاط 
أبوظبي - البيان الرياضي الرياضي.  

تدرس إدارة  فريق الكرة بنادي الشارقة 
عددا مــن الخيــارات لمعســكر الفريق 
،وينتظــر  المقبــل  للموســم  اســتعدادا 
أن يعقــد مجلــس إدارة  نادي الشــارقة 
اجتماعــا مع الجهاز الفني للفريق بقيادة 
البرازيلي بوناميغو ألجل وضع اللمسات 
األخيرة للمعسكر واختيار دولة اوروبية 
المطروحــة على مجلس  الخيــارات  من 
اإلدارة ومن بينها ألمانيا والنمسا الختيار 
األنسب ،وتشير التوقعات إلى أن الفريق 
سيعســكر فــي ألمانيــا  نســبة لتجارب 
الفريق الســابقة  في معسكراته الناجحة  
الشارقة - البيان الرياضي في ألمانيا. 

طالــَب عبدالله بن ســعيد النابــودة رئيس 
مجلــس إدارة النادي األهلي العبي الفريق 
خــالل  واإلداري،  الفنــي  والطاقــم  األول 
لقائــه معهم في تدريبــات الفريق بمجمع 
ند الشــبا أول مــن أمس، باالســتمرار في 
تحقيق االنتصارات واإلنجازات التي تســعد 
جماهيــر القلعــة الحمراء، وهنــأ الالعبين 
بالصعود لدور الـ16 في البطولة اآلســيوية، 
مشــيراً إلى أن المنافســة فــي كأس رئيس 
الدولــة الغالية وبطولة دوري أبطال آســيا  
تتطلبان المثابرة والتركيز، وأشاد بالمستوى 
الرائع والمميز الــذي ظهر به الالعبون في 
المباريــات اآلســيوية، وأثنــى علــى روح 
التحــدي والتصميــم لرفــع اســم ومكانة 
األهلي في سماء القارة، وأكد أن التأهل لم 
يأت من فراغ، بل من عمل دؤوب تكاتفت 
فيه كل األطراف في القلعة الحمراء ليكون 

الحصاد في النهاية رائعاً بروعة أبنائه.
وصــف النابودة بلوغ الفريق لدور الـ16 
في البطولة اآلســيوية للمرة األولى، بإنجاز 
يكتــب في تاريــخ النادي، وقــال لالعبين:  
هــذا أفضل يــوم في تاريــخ األهلي، وجاء 
التأهــل في مرحلة صعبة يمــر بها الفريق، 
ولكنكم أديتــم مباريات قويــة في الفترة 
األخيرة، وأداؤكم كان رائعاً وبذلتم مجهوداً 
كبيــراً داخل الملعب، وأســعدتم الجماهير 
األهالويــة، بأدائكم البطولي والرجولي في 
المبــاراة األخيرة أمــام تراكتــور اإليراني 
في تصفيات المجموعة الرابعة اآلســيوية، 
وكنت أثق تمامــاً في قدرتكم على تحقيق 
النتائج اإليجابية، وأنتم عودتمونا على ذلك 
منذ الموســم السابق، ونفتخر بهذا اإلنجاز، 

وما قدمتوه في هذا الموسم برغم الظروف 
التــي مر بها الفريق مــن غيابات وإصابات 
منــذ بداية الموســم، وأعتقد أن المشــوار 
ال زال طويــًال ولديكــم الكثير لتقديمه في 

الفترة المقبلة.

شــدد النابودة علــى أن المرحلــة المقبلة 
تتطلــب المزيــد مــن الجهــد والمثابــرة 

والتركيز لحساسية المباريات المنتظرة في 
اســتحقاقات الفريق في كأس رئيس الدولة 
وبطولة دوري أبطال آســيا، وقال لالعبين:  
المرحلــة القادمــة، مرحلة إثبــات الذات، 
وقدمتم في الموسم السابق وهذا الموسم 
مســتوى رائعــاً، وحققتم بطولة الســوبر، 
ممــا جعلنــا نطمح فــي هذا الموســم بأن 
تواصلوا مســيرة التألق، ونطمح إلى المزيد 
مــن اإلنجازات وتحقيــق البطوالت، وليس 
بغريــب أن أتحــدث لكــم عــن البطوالت 
وتحقيقهــا، فأنتــم علــى قدر المســؤولية 
ولديكــم اإلمكانيــات لتحقيــق البطوالت، 

وهذا ما نتوقعه منكم بإذن الله.

وأشاد النابودة بالجهاز الفني بقيادة المدرب 
الروماني كوزمين، وقال: الجهاز الفني بقيادة 
كوزميــن بذل جهود كبيــرة مع الفريق خالل 
الموســم الماضــي وحقق 3 بطــوالت، وهذا 
الموسم حقق كأس السوبر ووصل لدور الـ16 
في دوري أبطال آســيا، وهذا ما كنا ننشــده 
وخططنــا له منــذ بداية الموســم، وكان أحد 

أهداف اإلدارة والجهاز الفني والالعبين.
وقــال: المهــم في هــذه المرحلــة تجهيز 
الالعبين وتحضيرهم بأســس علميــة وفنية، 
ومن المهم أن يقدم الالعبون مســتوى جيداً 
وأن يثبتوا وجودهــم داخل الملعب وتقديم 
عــرض فنــي راٍق يرضي تطلعــات الجماهير 
األهالويــة، وأطالبكــم باالهتمــام الجيد في 
التدريبــات وبــذل قصارى جهدكــم والجدية 

والمثابرة والتركيز.

يختتــم الفريــق األول لكــرة القــدم بالنادي 
األهلي مساء اليوم، استعداداً للقاء مستضيفه 
بنــي ياس غداً، في الجولــة الـ26 األخيرة من 
دوري الخليج العربي، وســط معنويات عالية، 
بعد نجــاح الفرســان في التأهل إلــى الدور 
الـ16 لدوري أبطال آســيا للمــرة األولى في 

تاريخ النادي.
يســعى الروماني كوزمين مدرب األهلي، 
إلى تحقيق الفوز في مواجهة الغد، لتكون خير 
اســتعداد فني وبدني، في إطــار التحضيرات 
للقاء العين األســبوع المقبل في دوري أبطال 
آســيا، وقبلها سيلتقي األهلي مع ضيفه اتحاد 
كلباء في كأس رئيس الدولة، البطولة المحلية 
األخيرة التي يسعى الفرسان للفوز بها، ليكون 

لقبهم الثاني هذا الموسم بعد كأس السوبر.

يختتــم  الفريق األول لكرة القدم بنادي 
الوصل مساء اليوم تحضيراته لمنازلة نظيره 
الجزيرة في ختام منافســات دوري الخليج 
العربــي والتي يســتضيفها اإلمبراطور على 
ملعبه غــداً، واعتبر كالديرون المدير الفني 
لفريــق الوصل أن األصفر علــى موعد مع 
نهائــي جديــد عندمــا يالقــي العنكبوت ، 
موضحاً أن اإلمبراطور يعطي كافة مبارياته 
أولويــة وأهميــة خاصة حتــى وإن كانت 
األخيرة في الدوري، مؤكدا صعوبة المباراة، 
وقال: الفريق يعانــي من غياب المدافعين 
المؤثريــن عــن المباراة، لمشــاركتهم  في 
الخدمة الوطنية، وقال: ســنخوض المواجهة 
بنفس التشكيلة التي لعبنا بها أمام الفجيرة 
، في ظل غياب ســتة من العبي الفريق عن 

التدريبات.

الخدمــة  بسداســي  اإلســتعانة  وأضــاف: 
الوطنية ومشــاركتهم ضمن صفوف الفريق 

يحتاج إلى وقت نظراً لعدم مشــاركتهم في 
التدريبــات منــذ فترة طويلــة، ويحتاجون 
إلعــادة تأهيل، لكن وجودهم في حد ذاته 
أمر مهم الســتكمال قوة الفهــود، موضحاً 
وجــود مهاجــم واحد يتواجــد على مقاعد 
البــدالء، وهــذا األمر يشــكل أزمــة كبيرة 
للفريــق، خاصــة وأن بقيــة البــدالء مــن 

المدافعين.

 وأضــاف:  تنوعــت معانــاة الفريــق فــي 
الموسم  الحالي ما بين اإلصابة ووجود عدد 
من الالعبين في صفــوف الخدمة الوطنية، 
ويعتبر فقدان المركز الخامس سببا مباشرا ، 
لهذه الغيابات ،وعدم اكتمال عناصر الفريق 
بالشــكل الــذي يمكن معه القيــام بالعمل 

الالزم سواء في التدريبات أو المباريات.
أضــاف: غيــاب 6 العبين دفعــة واحدة 
ولمدة 4 أشــهر، له تأثيرات ســلبية كبيرة 
، حتــى إذا حضرت هــذه المجموعة حاليا، 
فمــن الصعــب االعتمــاد األساســي عليها، 
بــل إن وجودهم ســيكون مهما على األقل 
فــي وجود بدالء أقوياء علــى الدكة يمكن 
االســتفادة من جهودهم أثنــاء المباريات، 
ولكن مــا يحدث حاليا أننــا نعاني من قلة 
فــي الالعبيــن على الدكــة، وكل خوفي أن 
تحــدث إصابــات بالعناصر األساســية ألنه 

وقتها ستكون األزمة كبيرة.

 وتابع: أعتبر أزمتي الحالية في عدم وجود 
العدد المناسب من الالعبين البدالء.

 –

يختتم الجزيرة اســتعداداته لمباراته أمام 
الوصل غداً على إستاد الوصل بزعبيل ضمن 
مباريــات الختام للجولــة األخيرة لدوري 
القدم  العربــي للمحترفين لكــرة  الخليج 
الذي توج بطًال له العين رسمياً يوم أمس، 
وأصبح الصــراع فقط على مركز الوصيف 
الذي يحتله حاليا الشباب برصيد 48 نقطة 
وهو نفــس رصيد الجزيــرة، ولكن فارق 
المواجهات المباشرة رجحت كفة الشباب 
بفارق هــدف، والزال الجزيرة متمســكا 
ببصيــص األمل الســتعادة المركــز الثاني 
وإن كان ذلــك ليــس بيده بــل بيد فريق 
الظفرة الذي سيحل ضيفا على الشباب غدا 
بإستاد مكتوم بن راشد، حيث إنه في حالة 

تعادله أو فوزه، وفوز الجزيرة على الوصل 
تتحقق المعادلة الصعبة ويستعيد الجزيرة 

الوصافة من الشباب.

وبعيــدا عــن االحتمــاالت والحســابات 
الغد  الجزيرة مبــاراة  الرقميــة فيدخــل 
مكتمــًال بــدون غيابات وهــذا ما يحدث 
نــادرا، بعــد رفــع اإليقاف عــن مهاجمه 
ميركو فوســينتش، والبوركينــي جوناثان 
بتروبيا، والعب االرتــكاز الدولي خميس 

إسماعيل. 
وأكد البلجيكــي غيريك غيرتس مدرب 
الفريق تمســكه باألمل وغرسه في نفوس 
العبيــه خــالل تدريبات الفتــرة الماضية، 
وتركيزه على رفع معدالت اللياقة البدنية 

وتصحيــح األخطــاء الدفاعيــة الواضحــة 
التي دفــع الفريق ثمنها غاليــا في أغلب 

المباريات ووضعه في ذلك المأزق.
وأعرب غيرتس عن ســعادته بعد قرار 
لجنة المحترفيــن بتأجيل االحتفال بنجوم 
الموسم المرشح له من الجزيرة فوسينتش 
وعلي مبخوت وخميس إســماعيل، والذي 
كان سيشكل  ضغطا على الالعبين في حال 

إقامته في الفترة الحالية.
 وبعيــدا عــن المنافســة علــى المركز 
الثانــي اعتبر غيرتــس الفوز فــي مباراة 
الوصــل حافزا معنويا واســتعدادا نفســيا 
للفريــق لمباراة عجمان يــوم 14 الجاري 
فــي الدور الـ 16 لكأس رئيس الدولة التي 
أصبحــت األمل الوحيد للفريق ليخرج من 

الموسم بإنجاز.



فــي ســابقة جديدة علــى الكــرة المصرية 
والعالميــة، طالــب مرتضى منصــور رئيس 
نادي الزمالك المســؤولين باالتحاد المصري 
لكرة القدم، في التحقيق في استخدام فريق 
إنبــي لما وصفــه بـ«أعمال الســحر»، التي 
يقــوم بها مســؤولو نــادي إنبــي – منافس 
الزمالــك علــى صــدارة جــدول الــدوري 
المصــري – وفوزهــم الغريــب على فريق 
المقاولــون العــرب بأربعة أهــداف مقابل 
ال شــيء في إطار مباريات األســبوع الـ28، 
وقال منصور في تصريحات تليفزيونية:« لم 
أشاهد كرة قدم، شاهدت العباً يقع دون أن 
يلمسه أحد وأربع فرص غريبة إلنبي تسجل 

جميعها أهدافــاً، مقابل فرص كثيرة ضائعة 
لفريق المقاولون بطريقة غريبة، وعلينا أن 
نســأل من يستخدم الســحر والشعوذة في 
كرة القدم، ومثلما يريد اتحاد الكرة الكشف 
عن المنشــطات فعليهم أيضاً بالكشف عن 
العفاريت».     القاهرة - البيان الرياضي

 طالــب الشــيخ طــالل الفهد رئيــس مجلس 
إدارة اتحاد ألعاب غرب آسيا، خالل االجتماع 
خــالل  الكويــت  اســتضافته  الــذي  الـــ12  
الماضيين بحضور جميــع األعضاء،  اليوميــن 
باســتثناء تغيب بعذر رســمي أعضاء مجلس 
اإلدارة الشــيخ أحمد بــن حمد آل خليفة من 
الرجوب «فلســطين»،  «البحريــن»، وجبريل 
ومحمــد االهجــري «اليمــن»، بتفعيــل دور 
هيئات التحكيــم الرياضية المحلية في الدول 
األعضاء التحــاد ألعاب غرب آســيا، والعمل 
علــى تبادل الكــوادر والخبــرات بينها للقيام 
بدورها على الشكل األمثل خاصة فيما يتعلق 
بفض المنازعات إضافة إلى عملها واختصاصها 

بكافــة القضايــا الرياضية، جــاء ذلك بحضور 
إبراهيم عبدالملك األمين العام للهيئة العامة 
للشباب والرياضة اإلماراتية نائب رئيس اتحاد 

ألعاب غرب آسيا.
وتمت مناقشــة الموضوعــات المدرجة على 
جــدول األعمــال، ومنها اســتضافة جمهورية 
إيران اإلســالمية لــدورة ألعاب غرب آســيا 
المقبلــة فــي (جزيــرة كيــش)، حيــث اتخذ 
المجلــس قراراً بعــرض األمر علــى الجمعية 
العموميــة، للبت بشــكل نهائي فــي إمكانية 

استضافة إيران لهذه الدورة.

تــوج فريق نادي الوحدات بلقب دوري أندية 
المحترفيــن األردني لكرة القــدم، بعد فوزه 
على نظيره الرمثا بثالثة أهداف دون رد، في 
المبــاراة الختامية واالحتفاليــة بذات الوقت 
للوحدات، الذي حســم المنافسة على اللقب 
مبكراً. ووســط حضور جماهيري غفير، أبدع 
الوحــدات في إمتاع أنصاره بــأداء فني راق، 
رافقه أهداف بأســلوب رائــع حملت إمضاء 
المحترف السنغالي الحاج مالك، والفلسطيني 
عبد اللطيف البهــداري، واختتم رجائي عايد 
أهــداف البطولــة بتســديدة بعيــدة المدى، 
مســجًال واحداً مــن أجمل أهــداف الدوري. 
وعقب نهاية المباراة، رفع كابتن الفريق عامر 
ذيــب كأس اللقب، بأجــواء احتفالية مميزة، 
وارتــدى زمــالؤه قميصاً أخضر حمــل الرقم 
(14)، وهــو عدد األلقاب، التــي حصل عليها 

الوحدات في بطولة الدوري.

إلــى ذلك، نال فريق الجزيــرة مركز الوصافة 
وحصــل على أفضل موقع على الئحة الترتيب 
العــام له منــذ أربعين عاماً، بعــد فوزه على 
نظيــره الصريــح بهــدف وحيد ســجله عامر 
النواطير، ليحســم المنافسة مع نظيره الرمثا، 

الذي حل ثالثاً. فيما استقر ذات راس بالمركز 
الرابــع، واألهلي خامســاً، والصريح سادســاً، 
والفيصلــي ســابعاً، والبقعة ثامناً، والحســين 

إربد تاســعاً، وشــباب األردن عاشــراً، وهبط 
منشــية بني حســن واتحاد الرمثا إلى دوري 

أندية الدرجة األولى.
وحصل فريق الوحدات على الجائزة األكبر 
فــي تاريخ البطولــة والبالغة قرابة (180) 

ألف دوالر، فيما حصل الجزيرة على مبلغ 
قرابــة (115) ألف دوالر، وهــي الجائزة 
التــي كانت مخصصة للبطل في النســخة 

الســابقة، بينما نــال الرمثا مبلــغ يقارب 
(50) ألــف دوالر، وحصل ذات راس على 
(20) ألف دوالر، واألهلي على (15) ألف 

دوالر، والصريح (10) آالف دوالر.
واقتصر اتحــاد اللعبة الجوائــز المالية 
لهذا الموســم على الفرق الســتة األولى، 
على عكس الموســم الماضي الذي طالت 
الجوائز المالية فيه كل الفرق المشــاركة. 
وذهبت جائزة الهداف والبالغة قرابة (8) 
آالف دوالر للمحترف السوري في صفوف 
ذات راس، معتــز صالحانــي، بعد تصدره 
لقائمة الالعبين األكثر تسجيًال برصيد (11) 

هدفاً.

وبــدأت احتفــاالت نادي الوحــدات قبل 
ســاعات مــن انطــالق المبــاراة، بعدمــا 
تواجــدت جماهيــر الفريــق مبكــراً على 
المدرجــات، وزف أعضــاء الفريــق فــي 
حافلة مكشــوفة جابت العديد من مناطق 
العاصمــة قبــل وصولها إلى مقــر النادي، 
حيث كانت التحضيرات المميزة الستقبال 
التي واصلت احتفاالتها  الكبيرة  الحشــود 

باللقب الثاني على التوالي.
وتحولــت احتفــاالت النــادي وأنصاره 
باإلنجاز الجديد إلى شــغب، بعدما حدث 
تصادم بيــن الجماهير وقوات الدرك التي 
كانت حاضــرة في محيط النــادي لحفظ 
النظــام. وتدخلــت قــوات الــدرك لفض 
تجمــع المحتفليــن بالقوة، بعــد إغالقهم 
أحد الشــوارع الرئيسة، لتندلع عقب ذلك 
أحداث شــغب، ما ألحق أضراراً مادية في 

المنطقة.

 –

«ليه تدفع أكتر لمــا ممكن تدفع أقل».. هذا 
الشعار لم يعد قاصراً على اإلعالنات التجارية 
في القنوات الفضائيات المصرية؛ حيث باتت 
هذه الجملة شعاراً أيضاً – هذه األيام – لعدد 
كبيــر مــن األندية فــي مصر، وذلــك بعد أن 
ضاعــت على خزانــات هذه األنديــة ماليين 
الدوالرات بسبب الصفقات الفاشلة للمدربين 
األجانــب، والذيــن غالبــاً ما يتم اســتبدالهم 
بنظــراء مصريين لهم؛ وذلك عقب رحيلهم أو 
ترحيلهم مباشرة ليثبت «البديل» أو «المنقذ» 
الوطني أنه أفضل وأوفر بكثير من «الخواجة» 
الوافــد، والــذي يفتح براكيــن الحقد الطبقي 
بين جموع الشــعب على ما يتقاضاه بالعملة 

الصعبة «جدا» على المصريين.

وبعد إقالة اإلسباني كارلوس جاريدو، المدير 
الفنــي لألهلــي، واســتبداله بفتحــي مبروك 
نظيــره المصــري األقل تكلفــة واألكثر خبرة 
بالعبــي الفريــق األحمــر، والــذي نجح في 
تقديم نفســه مــن أول مباراة لــه مع فريق 
النصــر وفاز بثالثيــة نظيفة، تســاءل الجميع 
في شــارع الكرة المصريــة: «ليه تدفع أكتر.. 
لما تدفع وتكســب باألقل؟!». واضطر مجلس 
إدارة النادي األهلي إلقالة األســباني جاريدو، 
وفتح باب المفاوضات مع عدد من المدربين 
مــن أبناء النادي وكان أولهم حســام البدري، 
والــذي وقــف الشــرط الجزائي فــي عقده 
لتدريــب المنتخب األولمبــي المصري، عائقاً 
أمــام تدريــب الفريق الــذي ســبق وأن فاز 
معه مدرباً عاماً، ومســاعداً للبرتغالي مانويل 

جوزيه ومديرا فنياً بمفرده قبل ذلك،.

 وعقــد مشــجعو األهلي مقارنــة فورية بين 

راتــب جاريــدو وراتب مبــروك، فوجدوا أن 
جاريــدو كان يكلــف خزانــة ناديهــم مبالغ 
عديــدة، حيــث كان يتقاضــى 32 ألف دوالر 
أميركــي راتباً شــهرياً، باإلضافة إلى 10 اآلف 
دوالر كان يتقاضاها مساعده ومواطنه سيمو، 
بجانــب نفقات االنتقاالت والمســكن الفاخر 
له ولمســاعده، حيــث كان اإليجار الشــهري 
لفيال جاريدو وحده بمنطقة التجمع الخامس 
يبلــغ 35 ألف جنيه شــهرياً؛ ليصل اإلجمالي 
المنفق على المدرب األسباني ومساعده إلى 
نحــو نصــف مليون جنيــه شــهرياً؛ في حين 
أن كل ما ســيتقاضاه الـ«مبــروك» فتحي لن 
يتجــاوز حد الـ10 آالف دوالر شــهرياً، حيث 
ســيتقاضى راتبــاً يقدر بنحــو 75 ألف جنيه، 

بعــد أن كان يتقاضى نحو 30 ألف جنيه فقط 
نظير عمله مديراً فنياً لفريق الشباب بالنادي؛ 
ولذلك طالبت أصوات عديدة بالنادي األهلي 
برفع راتب مبروك إلى 90 ألف جنيه شــهرياً 
حال مواصلته لالنتصارات واســتعادته لمكانة 

األهلي المفقودة.

وفور إقالته أثار جاريدو أزمة بســبب وجود 
بنــد في عقده الذي يتكون من 12 بنداً، يتيح 
لــه اللجوء لالتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» 
في حال فســخ عقده من جانب األهلي ودفع 
األهلــي للشــرط الجزائي في العقــد، والذي 
يقضي بدفع باقي قيمة العقد له ولمســاعده 

سيمو؛ وبحســبة بســيطة يكون على األهلي 
المصــري أن يدفع لهــذا المدرب األســباني 
- الذي اعترف بفشــله مــع الفريق المصري - 
مبلغ خمســة ماليين جنيه مصري (نحو 630 
ألف دوالر أميركي)؛ ولكن عالء عبد الصادق 
رئيس قطاع الكرة باألهلي قال إنه وبناء على 
تكليــف من المهندس محمــود طاهر، رئيس 
مجلــس إدارة النادي، فقد قام بتســوية األمر 
مع جاريدو واقناعه بأن ما يستحقه ال يتجاوز 

ما قيمته شهرين فقط .

والمتابــع لتاريــخ الكــرة المصريــة يعلم أن 
سقف المدربين األجانب والذين حققوا شهرة 

واســعة مــع أنديتهم، كان له ســقف محدود 
يتناســب وطبيعــة المســابقة المحلية، حيث 
كان احمــد عبود باشــا رئيس النــادي األهلي 
أول مــن قــرر االســتعانة بمدربيــن أجانب 
لتدريــب األهلــي، ووضع ســقفاً مالياً لراتب 
المــدرب األجنبــي بحيث ال يتجــاوز الـ100 
جنيه مصري، وتوالى المدربون األجانب على 
الفريق األحمــر ومنهم من ترك بصمات فنية 
مثــل المجري هيديكوتــي والذي صنع الجيل 
الذهبي لألهلي في الســبعينات والثمانينات، 
وكان ال يتجاوز راتبه الـ3 آالف جنيه شــهرياً، 
كما لم يتجاوز راتب ديتريش فايتسه المدرب 
األلماني الشــهير لألهلي حد الـ8 آالف جنيه 

مصري.

وقد حطم مانويل جوزيه الرقم القياســي في 
عدد مرات الفوز بالبطوالت، كما حطم الرقم 
القياســي في الحصــول على راتــب لمدرب 
أجنبي ومعاونيه، حيث حصل جوزيه في فترة 
واليته الفنية األولى باألهلي على راتب يقدر 
بنحو 45 ألف دوالر في موســم 2001-2002،   
ليبلــغ نحو 84 ألــف يورو في فتــرة الوالية 

الثالثة في موسم 2008-2009.

ولــم يكن الحــال أفضل بالنســبة للمنتخبات 
الوطنيــة المصرية، والتي حقق معها المدرب 
الوطنــي المصري أغلــب إنجازاتها التاريخية، 
حيــث تولى تدريــب منتخــب الفراعنة على 
مــر تاريخه نحو 19 جهازا فنيا بقيادة أجانب، 
في حين تولى تدريبــه نحو 23 جهازاً بقيادة 
مدربين وطنييــن، ونجح الوطنيون في حصد 
أهــم األلقاب والبطــوالت، حيث كان التأهل 
للمونديال فــي عام 1990 على يد «الجنرال» 
القياســي  بالرقم  الجوهــري، والفوز  محمود 
لـ«المعلم»  لبطولــة كأس األمــم اإلفريقيــة 
حسن شحاتة، وعلى الرغم من ذلك لم يتجاوز 
ســقف المــدرب الوطنــي حاجز ربــع راتب 

المدرب األجنبي.
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(ما في سوداني ما عندو لقب)، هذه المقولة 
تبــدو األقرب للواقع، فلكل ســوداني تقريباً 
لقب يطلق عليه لدرجة قد تطغى على االسم 
الحقيقي، بل إن كثيرين (مســحت) األلقاب 
أســماءهم، بعض هذه األلقــاب تطلق على 
األطفال وتتواصل معهم حتى مراحل ســنية 
متقدمــة، وبعضها يتوقف عند محطة عمرية 
محددة، ليحل مكانها لقب آخر، وهكذا نجد 
أن للكثيريــن أكثر من لقب، بمعنى أن لديه 
لقباً وسط العائلة، ولقب آخر وسط األصدقاء، 
وثالث في مــكان العمل، وألن الرياضة جزء 
من المجتمع العريض لم تنفصل عن  تعريف 
الالعب بلقبه أكثر من االسم الكامل، وتاريخ 
كرة القدم عندنا يحدثنا عن أسماء (مسحت) 
تماماً لتحل محلها األلقاب، ومع هذا االنتشار 
نجد مفارقات كثيرة وسط هذه المسميات.

حمل عدد من الالعبين ألقاباً ارتبطت بالقوة 
والشجاعة، منهم مدافع الهالل السابق فوزي 
المرضي، الذي اشــتهر في الوسط الرياضي 
باألســد، وكان مــن أميــز المدافعين، ولم 
يفارقه اللقــب حتى بعد االعتزال، واالتجاه 
بعد ذلك نحو التدريب، واشتهر أيضاً مدافع 
فريق الهالل السابق جمال خميس بالثعلب، 
ويتردد أن اللقب الزمه منذ أن كان صغيراً، 
ومن الجيــل الحالي اشــتهر مهاجم المريخ 
الحالي بكــري عبد القادر بلقــب العقرب، 
وارتبــط بطريقته في االحتفــال بعد إحراز 
األهداف بتقليد العقرب في المشــي، ومن 
المفارقات أن لــذات الالعب لقباً آخر أكثر 
شــهرة هو (المدينة)، وهو أول فريق لعب 
لــه قبــل االنتقال ألهلــي مدنــي، وواصل 
المســيرة حتــى وصل المحطــة الحالية مع 

المريخ.

ولــم تخل ألقــاب الالعبين من أســماء مهن 
ووظائــف وصفات، وعلــى رأس هؤالء يأتي 
العــب المريخ الســابق كمال عبــد الوهاب 
الذي اشــتهر طوال فترته كونــه العباً بلقب 
الدكتــور، إلمكاناته وقدراتــه الفنية العالية، 
أيضاً عرف مدافع الهالل األشهر طارق أحمد 
آدم بـ(الوزير) وكان يطلق عليه وزير الدفاع، 
أمــا العب الهالل الســابق والمــدرب العام 
الحالي لفريق الهالل خالد بخيت فكان يلقب 
بالمعلم، ومــازال يطلق عليــه، وهو اللقب 
الــذي انتقل مــن بعده إلى شــقيقه األصغر 
عمر بخيت قائد فريق الهالل السابق وأهلي 
الخرطــوم الحالــي الــذي عــرف بـ(المعلم 

الصغير).

أعداد كبيرة من الالعبين عبر تاريخنا الكروي 
ارتبطــت أســماؤهم بأســماء األنديــة التي 
انتقلــوا منها، أبرز هذه األســماء جمال (أبو 
عنجــة)، عاطف (القوز)، صديــق (الرميلة)، 
حمــد (الجريف)، ومــن المفارقات في هذا 
االســم ثالثة العبين حملوا ذات االسم ومن 
ذات الفريــق (الجريــف) للهــالل والمريخ، 
حمــد (الجريــف) األول هو مدافــع المريخ 
األيســر، وهو الشــقيق األكبــر لخالد وعمر 
بخيت (المعلم الكبيــر والصغير)، أما الثاني 
فهو حمد (الجريف) مهاجم الهالل األيســر، 
والثالــث وهــو أشــهرهم حمــد (الجريف) 
مهاجــم المريخ، وهناك العبون حملوا اســم 

فريــق (الزومــة)، منهم خالــد العب الهالل 
الســابق وموســى العــب المريــخ الســابق 
واألهلــي الخرطوم الحالــي. وهناك الالعب 
الفنــان الرشــيد العبيد، الذي اشــتهر بلقب 

الفريق الذي كان يلعب له (المهدية).
وبين عالم القوارض واألســلحة عرفنا العبين 
منهم عادل قسم السيد، العب هالل الساحل 
السابق الذي اشــتهر بلقب (فار)، وفي دفاع 
فريــق المــوردة العريق برز لقــب (الجقر) 
لالعــب أحمد عبــد المنعم خفاجــة، ليعلن 
صــالح عبد اللــه مدافع الهالل الســابق عن 
(دوشــكا)، في مواجهــة (الطوربيــد) هيثم 

طمبل المهاجم الذي لعب للهالل والمريخ.
وظهر في الستينيات من القرن الالعب ياسين 

عبــد الرحمن فــي الهالل بلقب (الســاحر)، 
وظهر أيضاً العب اشــتهر بلقب (شــواطين) 
هو محمد على الجاك، الذي أصبح نجماً كبيراً 
بعــد مباراة الهالل الشــهيرة أمام ســانتوس 
البرازيلــي، ونجاحــه في الحد مــن خطورة 
الجوهرة السوداء (بيليه)، واشتهر أيضاً لقب 
الالعــب (ودابليس) العب العباســية بهدف 

شهير أحرزه في المريخ. 

وأشــتهر عــدد كبير مــن الالعبين بأســماء 
المدن، التي أتوا منها، على رأســهم الالعب 
الموهوب محمد حسين (كسال)، الذي انتقل 
لفريــق الهــالل العاصمي من مدينة كســال 

بشرق الســودان، والزمه اللقب في تجربته 
االحترافية بنادي النصــر اإلماراتي، وما زال 
معروفاً به حتــى بعد أن ترك الكرة وأصبح 
محلــًال رياضياً، موهبة الالعــب وتميزه في 
المالعــب اإلماراتيــة جعلــه أنشــودة عند 
الجمهــور، ونموذجــا لألجيــال القادمة من 
الالعبيــن، ليحمل بعضهم لقبه، منهم محمد 
على كســال، الذي لعب أيضــاً لفريق النصر، 
ولالعــب لقــب آخر هو (كوجــاك). وهناك 
أيضاً العبون اشــتهروا بأســماء المدن منهم 
جــالل الفكي (كادوقلي)، خالــد عبد العزيز 
(دنقال)، فيصل (األبيض)، إبراهيم (كوستي)، 
معتصــم (المناقــل)، صالــح محمــد أحمد 

(سنار).

تقــام اليوم أربــع مباريات ضمــن الجولة 
الثالثة عشرة من الدوري التونسي، ويلعب 
خاللهــا المتصدر النــادي األفريقي والنجم 
الســاحلي خارج الديار، حيــث ينزل األول 
ضيفا على مســتقبل قابس، ويتحول الثاني 
إلى العاصمة لمالقاة الملعب التونســي في 
حين أن الترجي الرياضــي صاحب المرتبة 
الثانية يســتقبل الملعب القابسي. بالنسبة 
آلخر الترتيب يحتضن استاد ملعب المتلوي 
بالجنــوب الغربي قمــة الجولــة بين نجم 

المكان ومتذيل الترتيب جمعية جربة.
 واعتمــادا علــى النتائــج المحققــة فــي 
االفريقي  النادي  ينطلــق  الجوالت األخيرة 

بأوفر الحظــوظ للفوز على مضيفه، بالرغم 
مــن أنه يصارع مــن أجل البقــاء بالرابطة 
األولــى، ففضــًال عن أنــه فقــد الكثير من 
إمكانياتــه، حيث لم يتجرع طعم الفوز منذ 
ســبع جوالت كاملــة، فإن مســتقبل قابس 
ســيكون محروما من خدمات بعض ركائزه 
ألســباب تأديبية وآخرهم الشــيخ توراي، 
الــذي طرده الحكم في الجولة األخيرة ضد 

الملعب القابسي.
 أما النجم الســاحلي فــإن مهمته لن تكون 
ســهلة أمام مضيفه الملعب التونســي، ولو 
أن األخير قد تراجعت نتائجه، حيث اكتفى 

بتعادل وحيد في االربع جوالت األخيرة. 

وبالنســبة للترجي الرياضي ورغم ان ضيفه 
الملعــب القابســي يمر بفترة طيبة ســيما 
بعــد فوزه على جاره مســتقبل قابس فإنه 
ســيكون مطالبــا بالفوز لتشــديد المالحقة 
على النــادي االفريقي في انتظــار المباراة 
التي ســتجمعهما يوم الثالثاء القادم والتي 

ستكون حتما حاسمة.   

يســدل الستار اليوم على منافسات النسخة 
الثانيــة من دوري فيفا الكويتــي، بإقامة 7 
مباريات في توقيت واحد، وستشهد تتويج 
بطل تلك النسخة والتي استمرت 26 جولة 
لم تكشف عن بطلها مبكرا كما هي العادة، 
ولكنها استمرت للجولة قبل األخيرة وربما 
تكشــف عــن مفاجأة مــن العيــار الثقيل، 
وتعيــد اللقب إلى العربي مــن خالل تعثر 
الكويــت الــذي قبل هدية القادســية الذي 
تعادل مع العربي، وأسقطه من القمة التي 
ســيطر عليها طوال الموســم وبفارق كبير 
عن الكويت والقادســية والجهراء، وستقام 
الجولة 26 اليوم في ظل عدم حســم هوية 

بطل المســابقة حســابيا، وإن كان الكويت 
األقــرب القتناصه منطقيا، وعلى الرغم من 
تســاوي الكويت والعربي في الرصيد نفسه 
ولكن المواجهات المباشــرة ستحدد اتجاه 

درع الدوري. 
أما مواجهة الكويت والصليبخات فستحظى 
بأهميــة كبيــرة، في ظل تطلعــات العربي 
تنتظرهــم  الذيــن  العريضــة  وجماهيــره 
مواجهــة ســهلة أمــام التضامــن، في حال 
تعثــر العميد الكويتاوي أمــام الصليبيخات 
الحصــان األســود بالموســم الحالــي الذي 
يحتل المرتبة الســابعة علــى قائمة ترتيب 
الدوري، بينما ســيتواصل ســباق تحســين 

الترتيب بين الســالمية والجهراء إلى جانب 
القادسية لضمان مشاركة خارجية بالموسم 
المقبــل. وكان فريــق الكويت قــد انتظم 
في معســكر داخلــي، عقــب تدريب أول 
من أمس، اســتعدادا لمالقــاة الصليبيخات 
غدا، حيــث وضع مدرب الفريــق الجنرال 
محمد إبراهيم اللمســات األخيرة من خطة 
المباراة واختيار التشــكيلة األساســية التي 

يخوض بها المباراة اليوم.

 –
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هنــاك ألقاب تناقلتها أجيــال من الالعبين 
ســانتو،  الدحيــش،  ابراهومــة،  أشــهرها 
حمــوري، قاقاريــن، جيــل ابراهومــة بدأ 
مــع إبراهيم محمــد على بنــادي المريخ 
في الســتينات، وهنــاك إبراهيــم هارون 
الهالل،  الديسكو) ولعب لفريق  (ابراهومة 
ثــم إبراهيــم محمــد الحــاج (ابراهومــة 
المســعودية)، وأشــهرهم إبراهيم حسين 
(ابراهومة) العب المريخ السابق والمدرب 
الحالــي بدولة قطــر، وأخيــراً وليس آخراً 
العــب المريخ الشــاب إبراهيــم محجوب 
(ابراهومــة)، ومــن هــذه األلقــاب لقب 
الدحيــش، الــذي عــرف به العــب الهالل 
الســابق عز الدين عثمــان، ثم أطلق بعده 
على عدد من الالعبين منهم مهاجم المريخ 

السابق عصام (الدحيش)، وهناك العب لم 
يلعب كثيراً اســمه التــاج انتقل للهالل من 
شــندي وكان يلقب بذات اللقب، أما جيل 
ســانتو فقد بدأ مع بابكر والفاضل (ســانتو 
اخوان)، ومعروف أن األخير الفاضل كانت 
له تجربــة احترافية ناجحة بدولة اإلمارات 
مع فريق النصر برفقة محمد حسين كسال، 
وانتقل إليه من المريخ، ظهر بعدها ســانتو 
المناقل، ثم ســانتو رفاعــة (فتح الرحمن) 
الذي لعب للمريخ، وشقيقه األصغر جمال 
(ســانتو)، الــذي لعــب للفريقيــن الهالل 

والمريخ. 

جيل (قاقارين) لم يتوقف عند جعفر وعلي 
(قاقارين)، فقد لعب األول للمريخ والثاني 
للهالل، وإن اشتهر على قاقارين كونه هدافاً 

مميزاً في تاريخ الكرة الســودانية، وتوالى 
تــردد االســم علــى العبين آخريــن منهم 
عبد العظيم وعبد العزيز (قاقارين) ولعب 
االثنان للمريخ، كما أن عائلة (حموري) لم 
يتوقف اللقب فــي محيطها بمدينة مدني، 
فقد ظهر مع األخ األكبر محمد، ثم معتصم 
الــذي انتقل للمريخ مــن النيل مدني، وله 
أيضــاً تجربة احترافيــة بدولة اإلمارات مع 

نادي الوصل.
وكان لعالــم الســيارات حــظ وافــر فــي 
ألقــاب الالعبين، أشــهرهم نجــم المريخ 
الســابق ومدرب المنتخــب الحالي محمد 
عبــد الله، الذي أطلق عليــه لقب (مازدا)، 
وهناك (هينــو) مدافع الهالل، وعوض الله 
(هوندا) مهاجم المريخ، ومن الجيل الحالي 
وماركات الســيارات الكوريــة ظهر عثمان 

(اتوس) مهاجم فريق األمل العطبراوي.

في ســابقة قد تكــون األولى مــن نوعها 
أصبح مدرب المنتخب الوطني محمد عبد 
الله (مازدا) نائباً في البرلمان الســوداني، 
فــي االنتخابــات البرلمانيــة األخيرة عن 
الدوائــر النســبية، تحــت الفتــة الحزب 
االتحــادي الديمقراطي األصــل، وهو من 
األحــزاب التي عانت انقســاماً حاداً حول 
قرار المشــاركة في االنتخابات من عدمه، 
وظهور اســم مــدرب المنتخــب الوطني 
الســوداني لــم يتوقف عنــده المراقبون 
كثيــراً، ألنــه جــاء وســط مجموعــة من 
أســماء أخــرى تمثــل قيــادات الكرة في 
البــالد، نجحوا أيضــاً في الجلــوس تحت 
قبــة البرلمــان كونهم نواباً عــن عدد من 
الدوائــر الجغرافية، ويأتــي في مقدمتهم 
مجــدي شــمس الديــن ســكرتير االتحاد 
السوداني لكرة القدم، الذي فاز عن دائرة 
أم دوم، ومن ذات الحزب فاز أسامة عطا 
المنــان عن إحدى دوائر مدينة نياال. ومن 
المالحظــات التي لفتت االنتباه أن غالبية 
الرياضييــن الذي خاضوا الجولة من حزب 
واحد، هو الحــزب االتحادي الديمقراطي 
األصل، فبجانب مجدي، وأســامة ومازدا، 

فــاز أيضــاً موالنا أزهري وداعــة الله عن 
دائــرة الشــجرة، وخســر كل مــن جمال 
أحمد عمــر (الكيماوي)، وجمال حســين 
(أبــو عنجة)، واختفى في المقابل بشــكل 
الفت مرشحون رياضيون عن الحزبو الذي 
اكتســح االنتخابات، وهو حــزب المؤتمر 
الوطنــي، فلم يرد اســم لرياضي معروف 
من مرشحيه ضمن الفائزين أو الخاسرين، 

رغم أن مرشحيه الرياضيين كانوا حاضرين 
وبقوة في االنتخابات البرلمانية الســابقة، 
الحالــي لالتحاد  الرئيــس  وعلى رأســهم 
الســوداني لكــرة القــدم  معتصم جعفر، 
ورئيــس مجلس إدارة نادي المريخ جمال 
الوالي، اللذين ترشــحا في دوائر جغرافية 
والئية (الحصاحيصا وفداسي).  الخرطوم- 

حسن فاروق



مباراة
صنع الهدف الوحيد الذي ســجله دافي ســيلك العب 
فيــردر بريمن في مرمــى انتراخت فرانكفــورت في الدقيقة 
66 مــن عمــر اللقاء، ظاهرة  فريدة ليســت فقط في الدوري 
األلمانــي، وال في الدوريات الخمســة الكبــرى في أوروبا، بل 
فــي كرة القدم في جميع انحــاء العالم، فقد بان الفريق الذي 
يحتل المركز السابع في ترتيب البندسيلغا بعد مرور 31 جولة 
هو األكثر اســتفادة مــن الضربات الثابتة، بل واســتحق لقب 
ملــك الضربــات الثابتة بأنواعها –الجزاء ومــن خارج المنطقة 
والركنيــة – حيث ألول مرة ينجح فريق تجاوزت عدد أهدافه 
20 هدفاً في الموسم ان يسجل أكثر من نصف هذه األهداف 
مستفيداً من الضربات الثابتة، فقد كان هدف سيلك هو الرابع 
والعشــرين هذا الموســم الــذي يتمكن بريمن من تســجيله 
مستفيداً من ضربة ثابتة علماً بأن الفريق سجل 23 هدفاً فقط 

من كرات متحركة خالل المباراة.

أهداف
سجل لوكاس روب هدفين وقاد فريقه بادربورن  إلى 
فوز ثمين للغياة على حســاب مضيفــه فرابيروغ مكن الفريق 
الصاعد هذا الموســم من الخروج من منطقة الهبوط وتحديداً 
على حساب مضيفه الذي تراجع إلى المركز السادس عشر في 
ترتيب الــدوري، ولم يكن ذلك هو اإلنجاز الوحيد الذي خرج 
بــه مــن هذه المبــاراة اذ انها المرة األولى في مشــواره  في 
البندســليغا التي يتمكن فيها لوكاس من تســجيل هدفين في 

المباراة نفسها.

نجم 
يســتحق البلجيكي كيفين دى برن نجم فولفســبورغ 
الكثير من التقدير بعد ان تمكن العب الوســط من ان يعادل 
الرقم القياســي في عدد التمريرات التي تؤدي إلى هدف في 
موســم واحد بعد ان وصل إلى صناعة 18 هدفاً هذا الموســم 
حتى اآلن ليعادل الرقم الســابق الذي كان مســجال أيضا باسم 
العب من فولفســبورغ  نفســه عندما نجح ماسيموفيتش في 

تحقيق هذا اإلنجاز في موسم  2008.

ظاهرة
عرفــت الدقيقــة 55 مــن لقــاء قمــة الجولة بيــن باير 
ليفركــوزن وضيفه بايــرن ميونيخ، حدثا تاريخيــا، وتحديداً عندما 

تمكــن أصحاب األرض من افتتاح التســجيل عن طريق ضربة حرة 
نفذهــا هاكن كالهانغولو بنجاح ، لتصبح هي األولى التي تصل إلى 
شــباك الحارس مانويل نوير منذ انضمامه إلى بايرن ميونيخ موسم 
2011 حيث لم يستقبل نوير أي هدف من ضربة ثابتة في الدوري 

طوال هذه الفترة. 

أسرع 
هو ســجل خاص بالفريق الذي بدا رحلة تجنب الهبوط ، 
فهامبورغ الذي لم يغــادر أعلى درجات الكرة األلمانية تمكن من 
تحقيق أســرع خمســة أهداف له هذا الموســم عبر جولتين، بعد 
ان قلص فارق تســجيله للهدف من 203 دقيقة في المباراة وذلك 
خالل آخر عشــر مباريات قبل الجولــة 30 عاد وتمكن من تقليص 
هذا المتوســط إلى 35 دقيقة فقط خالل مباراتين سجال خاللهما 5 

أهداف بينما سجل في العشرة التي سبقتها أربعة أهداف فقط. 

تأخر
نجــح بروســيا دورتمونــد أخيرا في العــودة بنقطة من 
خــارج ملعبه بعــد ان يتأخر الفريق في النتيجــة ، فقد تمكن من 
التعادل علــى أرض هوفنهايم الذي تقدم في المباالة، وهي المرة 
األولى خالل تســع مباريات متتاليــة خارج ملعبه ينجح دورتموند 

في تفادي الخسارة بعد ان يتأخر في النتيجة.

أقوى
حقق  باير ليفركوزن أقوى سجل دفاعي له بعد ان تمكن 
من االحتفاظ بنظافة شــباكه في 15 مبــاراة حتى اآلن وهو الرقم 

القياسي له في البندسليغا.
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مباراة 
ربما اقتنع ويســت هام ومدربه ســام االردايس بأنه من 
الصعــب التفرد بتحقيــق األرقام اإليجابية في ظــل وجود عمالقة 
البريمرليغ، لذا فضل الفريق أن يتخذ من الســلبية وســيلة يضمن 
بها تســجيل أســهم بين أصحاب أفضل األرقام القياسية وكان له ما 
أراد عندما اســتقبل بيرنلي صاحــب المركز األخير في اللقاء الذي 
نجــح فيه المطارق في الخــروج منتصرين بهدف وحيد عن طريق 
مارك نوبيل من ضربة جزاء في منتصف الشوط األول، وهي المرة 
األولــى في تاريخ أعلى درجات الكــرة اإلنجليزية التي ينجح فيها 
فريق في الفوز على الرغم من ان اســتحوذ على الكرة بنســبة  ٢٠ 

٪  فقط خالل المباراة.

أهداف
لــم يكن االكوادوري جيفرســون مونتيرو يــدرك عندما 
افتتح أهداف فريقه سوانســي في مرمى ســتوك فــي اللقاء الذي 
انتهــى لصالــح البجع ٢ – ٠ ، أنه بهذا الهدف الوحيد في مســيرته 
دخل إلى سجالت تاريخ البريمرليغ بعد ان بات الالعب رقم ٢٠٠٢ 
الذي يصل إلى الشباك منذ تغير مسمى البطولة إلى البريميرليغ.

نجم 
ومن يســتحق نجومية الجولة غير فريق المدرب جوزية 
مورينو، فقد حسم تشيلسي الصراع على لقب الدوري قبل النهاية 
بثــالث جوالت، مؤكداً علــى أحقيته بلقب أقــوى دوريات العالم 

محاوًال ان يصل إلى  ٩٢ نقطة في ما تبقى من عمر الدوري.

ظاهرة
أعاد لويس فان غال مانشســتر يونايتد إلــى الوراء قرابة 
العقدين فبعد ان خسر الفريق على ملعبه للمرة األولى من ويست 
بروميتــش البيون، عادل يونايتد أحد أســوأ األرقام في تاريخه وهو 
يتلقى الخسارة للمرة الثالثة على التوالي في الوقت نفسه يفشل في 
التســجيل بعد ان خســر قبل ذلك أمام تشيلسي  ٠ – ١ ثم إيفرتون 
٠ – ٣ وأخيــراً البيون وهو ما لم يحدث للفريق منذ نوفمبر ١٩٨٩، 
وتراجع يونايتد في المباريات الثالث األخيرة بشكل مخيف بعد أن 
فشــل في الحصول على أية نقطة، ليمنح الفرصة لليفربول من أجل 

الصراع مرة أخرى على المركز الرابع الذي يقود إلى الدور التأهلي 
ألبطال أوروبا الموسم المقبل بعد ان كان الليفر قد فقد األمل.

أقوى
علــى الرغــم مــن انه فــي المركــز الثالث متأخــراً عن 

مانشســتر ســيتي بفارق األهداف، إال أن ارســنال الذي وصل إلى 
هدفه رقم ١٠٠ في جميع المناسبات هذا الموسم بعد الفوز على 
هال سيتي ٣ – ١ في اليوم األخير من الجولة بات أقوى الفرق في 
الشوط األول، حيث لم يتلَق  الفريق أي هدف خالل الشوط األول 

في أخر ١٤ مباراة على التوالي.

أضعف
ليســت هناك فرصة للتعويض، وال يبدو بأنه سيصل 
إلى الرقم القياســي الســلبي ، لكنه حتماً كان األضعف بين 
الالعبيــن الموجوديــن اآلن في الدرج الممتــازة من ناحية  

النجاح في تنفيذ ضربات الجزاء.
فامام كوينز بارك رينجرز  أهدر ستيفن جيرارد نجم ليفربول 
تاســع ضربة جزاء لــه في البريمرليغ ليتحــل المركز الثالث 
بعد المعتزلين شيرار «١١ ضربة» وشرينغهام « ١٠ ضربات» 
وذلــك قبل ان يــودع قائد الليفر المالعــب اإلنجليزية نهاية 

هذا الموسم.

أسرع
نبقى أيضا مع ضربات الجزاء، والتي منحت الجولة 
لقب األسرع بعد ان منحتها لقب األضعف أيضاً، وكان غريباً 
ما حدث لســاوثهامبتون في ملعب النور التابع لسندرالندد 
المقاتــل من أجل البقاء بين الكبار ونجــح في تعزيز فرصه 
فــي القتال حتى اللحظة األخيرة بعــد تمكنه في الفوز على 

ضيفه السيانتس.
لكــن الغريــب في األمر ان هدفي القطط الســوداء جاء من 
ضربتــي جــزاء وهي المرة األولى التي تحتســب فيها ضربة 
جزاء على السيانتس واألكثر غرابة ان الضربتين جاءتا بفارق 

٢٣ دقيقة من بعضها.

تأخر
مباراة مسرح األحالم بين مانشستر يونايتد وضيفه 
ويســت بروميتش البيــون المصارع من أجــل البقاء عرفت 
حدثــاً للمرة األولى في تاريخ الكرة اإلنجليزية، وتحديداً في 
ما يتعلق بمسيرة المدرب توني بوليز الرجل الذي قاد ستوك 
إلى الدرجة الممتازة وبقى معه خمسة مواسم قبل أن يترك 

المهمة لمارك هيوز.
فقــد نجح بوليــز الذي تولى مهمة إنقــاذ البيون في تحقيق 
الفــوز على مانشســتر يونايتــد للمرة األولى في مســيرته 
التدريبيــة بعد ان فشــل في ذلك خالل ١٢  مواجهة ســابقة 

تعادل في واحدة منها وخسر ١٠ مباريات.  
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مباراة 
وصل العاجي ســيدو دومبيا إلى رقم قياسي بعد أن بدأ 
في التعود بعض الشيء على ناديه الجديد روما الذي انضم اليه في 
االنتقاالت الشــتوية األخيرة، وعلى الرغم االنتقادات التي وجهت 
لالعب بســبب ندرة أهدافه، إال أنه اثبت نجاعة  نادرة في نســبة 
التســجيل، حيث وصل إلى ١٠٠ ٪  بعد هدفه االفتتاحي في شباك 
جنوي، وكان قبله قد ســجل هدفاً وحيــداً  علماً بأنه صوب مرتين 
فقط تجاه مرمى المنفسين منذ انضمامه إلى روما ثانيهما في لقاء 
جنوى الذي عرف االنتصار الخامس لذئاب العاصمة من أصل خمس 
مباريــات لعبها الفريق في المباراة افتتاح اليوم الثاني من الدوري 
اإليطالي والتــي تجري في الثانية والنصف ظهرا بتوقيت اإلمارات 
روما ، بالمقابل خسر ضيفه جنوى خمس مباريات في هذا التوقيت 

من أصل ست مباريات.

أهداف 
هــدف وحيــد كان كافياً جــداً لتتويج يوفنتــوس بلقب 
الــدوري، لكن حتماً من حق التشــيلي ارترو فيدال أن يحتفل بهذا 
الهدف الذي وصل به إلى شــباك ســامبدوريا بعد ٣٢ دقيقة مؤكدا 
وللمرة السادسة هذا الموسم أن المباراة التي تشهد هدفا لفيدال 

تنتهى بانتصار يوفنتوس.

نجم 
طبيعي ان نســتمر مع البطــل، الفريق الذي أبقى اللقب 
في خزائنه للمرة الرابعة على التوالي والحادية والثالثين في تاريخ 
الكالشــيو، وحتما كان األميز هذا الموسم هو المدرب ماسلمالينو 
اليغري، الذي بات أول مدرب في تاريخ الكالشــيو ينجح في الفوز 
بلقب الدوري من أول موســم له مع فريقين مختلفين حيث سبق 

له أن قام بهذا اإلنجاز في أول موسم له في دريب ميالن.

ظاهرة 
نقف عند الظاهــرة التي تحدث للمرة األولى في تاريخ 
الســيدة العجوز بعد ان نجح الفريق في حســم لقب الدوري قبل 
أربع جوالت مــن النهاية ، كإنجاز يحدث للمرة األولى يضاف إلى 
انجازه فــي التمكن من الوصول إلى الرباعية المتتالية في الدوري 

للمرة الثاني في تاريخ أكثر الفرق حصوال على لقب الكالشيو.

أقوى 
يستحق المهاجم اإليطالي الشباب مانولو جابياديني 
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ظاهرة
فرض األورغواياني إديســون كافاني نفســه بقوة بعد ان 
خرج من ظل زالتان ابراهيموفيتش الهداف األفضل لباريس ســان 
جيرمان ، فقد تمكن الماتادور من ايجاد نفسه أخيرا بعد ان تمكن 
من التســجيل للمرة الرابعة على التوالي ، وهي المرة األولى التي 
يصل فيها إلى هذا اإلنجاز منذ قدومه إلى النادي الباريســي قادما 

من نابولي اإليطالي قبل ثالثة مواسم .

أهداف
يســتحق مارتن بريثويت العب تولــوز  التحية والتقدير 
بعد ان بات أول العب ينجح في التســجيل في شباك موناكو خالل 
الشوط األول ، بعد ان نجح فريق اإلمارة الثرية في تفادي استقبال 
األهداف في أول أشواط المباراة لـ 19 مباراة متتالية وتحديداً منذ 

نوفمبر الماضي .

مباراة 
نجح سان جيرمان في انتزاع الصداة من ليون بعد الفوز 
على نانت 2 – 0 ، ليصل في الوقت نفســه إلى الســجل األفضل له 
في الســنوات األخيرة بعــد ان تمكن من تحقيق ســت انتصارات 

على التوالي .

نجم 
دون شــك فــإن اندريه جينــاك العب مارســيليا هو من 
اســتحق نجومية الجولة 35 من الدوري الفرنسي بعد ان بات أول 
العــب من الفريــق الجنوبي ينجح في الوصول إلــى 20 هدفاً في 
الموســم مكررا انجاز الن بوكســيش الذي حققه موســم 1992 – 

.1993

أقوى
مثلمــا نجــح باريس ســان جيرمــان في تحقيقــه فوزه 
الســادس على التوالي فان مدربه لوران بالن استغل مواجهة نانت 
أيضاً ليصل إلى انتصاره الخامس على التوالي كمدرب في مواجهة 

نانت.

أضعف 
يبدو ان لوريان اقتنع بأنه ال يمكن ان يكســب في مواجهة 
بــوردو، فقد تعرض الفريق للخســارة الثانية عشــرة لــه في مواجهة 
منافســه الذي لم يخرج خاسراً من مواجهة لوريان خالل 17 مباراة إال 

مرة واحدة بينما تعادل في أربع مباريات أخرى لتستمر عقدة لوريان.

تأخر
يــا لها مــن فترة طويلة تلك التي يغيــب فيها العب عن 
زيارة شــباك منافسيه على الرغم من اعتياده على التسجيل، وهذا 
مــا حدث لنجم ليون كليمنت غرينير الذي غاب عن زيارة شــباك 
منافســيه  لـــ  407 أيام وتحديداً منذ  11 ينايــر 2014 لكنه نجح 

أخيراً في التسجيل عندما افتتح أهداف فريقه أمام  ايفان.

خطأ
خطأ اســتحق لويك الندري العب النس خطأ الجولة بعد 
أن ارتكــب ضربة جزاء منحــت مضيفه ليل التعادل مع فريقه قبل 

أن ينجح صاحب األرض في الفوز 3 - 1.

مباراة
انتظر فالنســيا رابع ترتيب الليغا حتى الجولة ٣٥ ليثمر 
تعاون اثنين من مدافعيه عن هدف، فخالل لقاء الفريق أمام إيبار 
صاحب المركز الســابع عشر في الترتيب تمكن مدافع الخفافيش  
نيكوالس أوتاميندي من افتتاح التســجيل فــي اللقاء الذي انتهى 
لصالح أصحاب األرض ٣ – ١، لينجح التعاون بين مدافعي الفريق 
أخيــراً في منح الخفافيش هدفاً في شــباك الخصــم، فهي المرة 
األولــى التي يتمكن فيها مدافع من فالنســيا من تســجيل هدف 
صنعــه مدافع آخر اذ جــاء الهداف من تمريــرة عرضية من غايا 
العب الطرف األيسر بعد ضربة ركنية، ولم يكن هذا األمر وحده 
الالفــت للنظر فــي الهدف إذ إنه رابع هدف رأســي ألوتاميندي 
الذي تفوق بذلك على جميع المدافعين بالليغا هذا الموسم، وهو 

يصل إلى قمة األهداف الرأسية المسجلة بواسطة المدافعين.

أهداف
قصة محيرة جميلة تلك لتي تجمع بين يوســف العربي 
العــب غرناطة صاحب المركز قبل األخير وشــباك خيتافي الذي 
يبــدو أنه وصل إلى منطقة األمان على الرغم من خســارته على 
أرضه ١ – ٢  بهدفي العربي نفسه، الذي وصل إلى خامس أهدافه 
في شــباك الفريــق المدريدي الصغير، وبــات خيتافي أكثر فريق 

تمكن العربي من الوصول إلى شباكه  خالل مسيرته في الليغا.

نجم
تمكن مايســترو خط وســط فالنســيا دانيال بريخو من 
زيارة شــباكه ضيفه إيبار بعد ان ســجل الهدف الثاني للفريق في 
اللقاء الذي جرى على ملعب مســتايا التابع للخفافيش، ليصل إلى 
أعلى ســجل له في موسم واحد منذ بداية احترافه، إذ تمكن من 
التســجيل للمرة ١٢ هذا الموسم وهو عدد أقل بهدفين فقط عن 

جميع ما سجله من أهداف منذ بداية شواره االحترافي.

ظاهرة
تمكن برشــلونة من معادلة أكبــر انتصار في تاريخيه 
خــارج كامــب نو عندما نجح في تســجيل ثمانيــة أهداف في 

شــباك قرطبة، وهي المرة الثالثة التي يتمكن فيها الفريق من 
تحقيق هذا اإلنجاز بعد أن ســبق وقام به عام ١٩٥٩ في شباك 
الس بالماس، ثم قام باإلنجاز نفســه عام ٢٠١٠ عندما اكتســح 
الميريا بالنتيجة نفســها، لكن أكثر ما لفت االنتباه خالل مباراة 

المتصدر وصاحب المركز األخير، هو عدم نجاح برشــلونة في 
التســجيل في أول ٣٠ دقيقة من اللقاء وهي المرة األولى التي 
يفشــل فيها هجوم البارسا في التســجيل خالل هذا الوقت في 

شباك أحد األندية الثالثة المهددة بالهبوط.

أقوى
من المباراة الســابقة بين المتصــدر وصاحب المركز 
األخير جاء األســرع في هــذه الجولة، وتحديــداً في احصائية 
مقارنــة بين الدوريات الخمســة الكبرى بعد أن بات البرازيلي 
نيمار أســرع العب من بين مواطنيه في كبرى دوريات أوروبا 
يتمكن هذا الموســم من الوصول إلى أكثر من عشــرين هدفاً، 
عندما ســجل ضربة الجزاء األولى له منذ بداية الموسم الحالي 

ليصل إلى ٢١ هدفاً.

أضعف
إذا كان نيمــار تمكــن من الوصول إلــى ٢١ هدفاً في 
موســم واحد، فإن فياريــال  ظل يبحث عن هدف وحيد طوال 
أربــع مباريات عندما يتجه الفريق إلى ملعب  الكرونا، وتمكن 
أخيــرا مــن الوصول إلى هــذا الهدف بعد ان فشــل في ثالث 
زيارات ســابقة في التســجيل في شباك ضيفه ، لكنه نجح هذه 

المرة وعاد بالتعادل بهدف لمثله.

أسرع
رغــم أنه مركــز ال يمنح صاحبه الوصــول إلى دوري 
أبطــال أوروبا الموســم المقبل، وان كان يضمــن التواجد في 
اليــورو ليــغ، إال ان ما حدث من إشــبيلية أعــاد كتابة التاريخ 
حــول المركز الخامس في ترتيب الليغا، فهي المرة األولى منذ 
بداية أعلى درجات الكرة اإلسبانية التي يتمكن فيها فريق من 
الوصــول إلى ٦٩ نقطة دون ان يكون مــن بين األربعة الكبار، 
ليصبح إشبيلية أول من يصل إلى هذا الرقم من النقاط ويحتل 

المركز الخامس.

نتيجة
أبقى فوز الريال الصعب على أرض إشــبيلية حظوظ 
النــادي الملكــي في الوصــول إلى اللقب ، لكنهــا كانت المرة 
األولــى التي يخســر فيها الفريق األندلســي علــى أرضه هذا 
الموســم، بل ومنذ منتصف الموســم الماضي، حيث أمضى ٢٥ 

مباراة متتالية دون ان يخسر على أرضه.

أثار فيردر بريمن األلماني دهشة العالم بعد أن توج نفسه ملكاً للضربات الثابتة التي سجل 
عبرها أكثر من نصف أهدافه هذا الموسم، في حالة نادرة نالت إعجاب المراقبين، بعد أن 

بات أول فريق يصل إلى هذا اإلنجاز.

أرسنال  فيورنتينا مارسليا  شالكة   برشلونة 

%85

بايرن ميونيخ 

76 نقطة

31
81%مباراة

يوفنتوس 

79 نقطة

34
مباراة

%81

تشيليس 

83 نقطة

35
85%مباراة

برشلونة 

87 نقطة

35
مباراة

%72

ليون 

74 نقطة

35
مباراة

%11

بارما - إيطاليا 

16 نقطة

34
14%مباراة

قرطبة – إسبانيا 

35 نقطة

20
مباراة

%16

النس - فرنسا 

35 نقطة

26
16%مباراة

برينيل - إنجلرتا 

26 نقطة

35
مباراة

%22

شتوتغارت - أملانيا 

2731 نقطة
مباراة

2 2 2 32
إيليشيش هونتالر سانشيز جيناك سواريز 

غرافيك : أحمد عباس

الكثيــر من التقدير بعــد أن أثبت جاهزيته خالل كل الفرص 
التي اتيحت له بالمشــاركة مع نابولي هذا الوســم وآخرها 
فــي لقاء ميالن في عندما حل بديال بعد ١٠ دقائق من بداية 
الشوط الثاني لينجح في تسجيل ثالث أهداف فريقه ويصبح 
افضل بديل في الكالشــيو بعد ان تمكن من تســجيل أربعة 
أهداف حتى اآلن على الرغم من ان جميع مشــاركته جاءت 

كبديل .

اضعف
مدينــة ميــالن بإكمالها اســتحقت لقــب األضعف بعد 
أداء غريــب من قطبي عاصمة الموضة اإليطالية المتوجان بلقب 
األبطال من قبل ولقب الدوري لسنوات عدة ، لكن ميالن وصلت 
بالفعــل إلى أضعف مســتوى لها في الكالشــيو هذا الموســم ، 

وتحديدا بعد ان فشل أي سي ميالن في توجيه أية محاولة على 
مرمى نابولي طوال الشوط الثاني من اللقاء الذي انتهى بخسارة 
اللومبرديني ٠ -٣ ، أما جاره األنتر فلم يكن أحسن حاًال منه بعد 
ان فشل في الفوز على ضيفه كييو وهو يتعادل سلبيا مع «الحمار 
الطائر» وهي المرة الرابعة التي يتعادل فيها انتر على ملعبه في 

أخر خمس مباريات.

أسرع
رقم ســلبي فرض األســرع في هذه الجولة بل في تاريخ 
الكالشــيو بعد ان تعرض ماتيا دي تشــيليو العب ميالن للطرد بعد 
٤٩ ثانية من بداية مباراة الفريق مع نابولي ليخطف الرقم القياسي 
للطرد من  اوليفيرا العب ريجينا الذي طرد أمام أمام كالياري عام 

١٩٩٩ بعد  ٥٠ ثانية فقط .
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قال النجم األوروغواياني الدولي إدينسون 
كافاني العب باريس سان جيرمان الفرنسي 
لكرة القدم إن الفريق سيستفيد منه بشكل 
أكبر إذا دفع به في مركز قلب الهجوم الذي 

يلعب فيه النجم السويدي
زالتان إبراهيموفيتش.

ومنــذ انضمام كافاني (28 عاماً) إلى ســان 
جيرمــان عــام 2013 فــي صفقة قياســية 
بالدوري الفرنســي بلغت قيمتها 64 مليون 
يورو، يشــارك الالعب كجنــاح تحت قيادة 
المديــر الفنــي لــوران بالن الــذي يلعب 
بطريقة 3-3-4، بينما يلعب إبراهيموفيتش 

في قلب الهجوم.

وخالل فترة غياب إبراهيموفيتش بســبب 
اإليقاف، ســجل كافانــي، الذي تصدر قائمة 
هدافي الدوري اإليطالي بقميص نابولي في 
موســم 2013-2012، أربعــة أهداف خالل 
ثــالث مباريــات وقــد أكــد أن مركز قلب 

الهجوم هو األنسب بالنسبة له.
وقال كافاني في تصريحات نشــرتها شــبكة 
«إي.إس.بــي.إن» أمــس «لــم أتمكــن من 
اللعب بمركز قلب الهجوم مع باريس ســان 
جيرمــان. فعندما انضممــت للفريق كنت 
مضطــراً لتغييــر مركزي واللعــب كجناح. 
والنــاس لم يدركوا كيف ســيؤثر هذا على 
أدائي. يمكنني تسجيل المزيد من األهداف 

إذا لعبت كقلب هجوم وليس كجناح».
وكان كافاني، الذي سجل خمسة أهداف في 
آخر أربــع مباريات بالدوري ليرفع رصيده 
إلــى 13 هدفاً هذا الموســم، قد أبدى أكثر 
من مــرة عدم رضاه عن مركــزه بالملعب 
ليثيــر الشــائعات حول رحيله عــن الفريق 
هذا الصيف رغم أن عقده ال يزال مســتمراً 

لثالثة أعوام أخرى.

يستأثر االهتمام بتفاصيل عقود الالعبين مع االقتراب من افتتاح ميركاتو الصيف في أوروبا. كثير من مجانين الساحرة 
المستديرة والمعجبين بنجومها يتطلعون إلى معرفة أدق التفاصيل في حياتهم الخاصة وحتى بنود عقودهم وماذا 

يشترطون من مطالب قد تبدو غريبة.
 «البيان الرياضي» نبش في عقود نجوم المالعب األوروبية ويكشف اليوم طرائف ونوادر مضحكة في عقود النجوم 

الذي يمتعوننا بأدائهم كل أسبوع. وتبدو شروطهم في غالبها مضحكة وطفولية أحيانا. فهذا تياغو سيلفا يشترط الحصول 
على 8 تذاكر للعودة إلى مسقط رأسه البرازيل وذاك نيمار الولد المديل في كاتالونيا يشترط أن يتحمل برشلونة نفقات 

زيارات أصدقائه له!! وفان بيرسي طلب من أرسنال منحة الوفاء قبل الرحيل إلى مانشستر يونايتد.. قصص طريفة 
ومطالب مضحكة ال نخال نجوماً عالميين يفعلونها ولكنها واقع وهم في النهاية بشر تتغلب عليهم عواطفهم أحيانا.

ومثلما يضع النجوم شروطا مجحفة وخيالية على األندية فإنها بدورها تجبر الالعبين على قبول بنود غريبة في العقود 
مثل منع ليفربول لبالوتيلي من قيادة سيارته بتهور وتغريم برشلونة لسواريز في حال «العض» وتقديم نادي اف سي 

ويمبلدون لوجبات من أمعاء ورؤوس األغنام في حال الهزيمة بنتيجة أكثر من 5 أهداف دون مقابل.

عندما تعاقد المدافــع البرازيلي تياغو 
ســيلفا مع باريس ســان جيرمان خالل 
صائفة 2012 حصل على راتب ســنوي 

قدره 780 ألف يورو شهريا.
كما ضمن حوافر ومنحاً ممتازة حسب 
النتائج التي سيحققها النادي الباريسي. 
لكــن الغريــب والطريــف أن النجــم 
البرازيلي تفاوض كثيرا مع إدارة النادي 
حــول بند يضمــن في العقــد 8 تذاكر 
ذهــاب وإيــاب بين باريــس وريو دي 

جانيرو صحبة عائلته سنوياً.

اشــترط ليفربــول على المهاجــم اإليطالي 
ماريو بالوتيلي في عقد ضمه خالل ميركاتو 
صيف 2014 أن يتجنب قيادة سيارته بتهور 
فــي الطرقــات العامــة حتــى يحافظ على 

سمعته واسم النادي.
وكان ليفربول يعــرف جيدا أنه مقبل على 
التعاقــد مــع نجم موهوب لكنه مشــاكس 
وضاق منه مانشستر سيتي ذرعا حتى سئم 
توبته فقــرر التخلص منه. وكان مانشــيني 
مدرب الســماوي ســابقا اعترف لبالوتيلي 
قائال: من المســتحيل الســيطرة عليك أنت 

رجل مشاكس وغريب.

أصبحت صورة باريس سان جيرمان الفرنسي 
مقدسة في اإلعالم الفرنسي والعالمي منذ 
شــرائه من طرف القطري الناصر الخليفي. 
فــاإلدارة تعمل على ضمان التماســك بين 
األســرة الواحدة وتجنب المشاكل الداخلية 
قدر اإلمكان لذلك اشــترطت على الالعبين 
فــي عقودهــم وخصوصــا ابراهيموفيتش 
وتياغو ســيلفا عــدم نقد عمــل اإلدارة أو 

المدرب أو تشكيل الفريق أو الجمهور.
ووضع ســان جيرمان مكافأة شهرية قدرها 
41 ألــف يــورو لكل العــب يلتــزم بهذه 

الضوابط ويحترم لوائح ناديه.

اشــترط النجم األرجنتينــي كارلوس تيفيز 
على مانشســتر ســيتي عام 2009 الحصول 
علــى راتــب مميز يتجــاوز بكثيــر ما كان 
يتقاضــاه فــي مانشســتر يونايتــد. ووافق 
الســماوي على منحه راتبا سنوياً قدره 10 
مالييــن يــورو مما جعــل تيفيز فــي قمة 
السعادة وترك الشياطين الحمر وصنع ربيع 

سيتي ما بين 2009 و2013.
وحســب صحيفة غارديان فإن تيفيز كسب 
من مانشستر ســيتي 78 مليون يورو خالل 
مواســمه األربعة. ولكن تيفيز لم يجد رغد 
العيش في تورينو مع يوفنتوس حيث رضي 
بالقليل من أجل اســتعادة إشعاعه ومكانه 

مع المنتخب األرجنتيني.

لئن تمنــح جميــع األندية الالعبيــن منحا 
ومكافــآت عنــد الفــوز، فإن بعــض الفرق 
األخــرى تضمن عقود العبيهــا بنودا تخول 
لهــم الحصول علــى منحة عند المشــاركة 

أساسيا في كل مباراة.
ويمكــن لالعب أن يطلب مقدماً مالياً أثناء 
الموســم على حســاب منحة من مشاركاته 
في التشــكيل األساسي. وعلى سبيل المثال 
فإن مانشستر سيتي منح العبيه األساسيين 
فرصــة الحصول علــى 13500 يورو مقابل 
اللعــب أساســيا أو الدخــول بديــال أثنــاء 
المبــاراة. ويهــدف هذا البند إلى تشــجيع 
الالعبين على التواجد بقوة في في التشكيل 

وإشعال المنافسة بينهم.

تشــترط عــدة أنديــة علــى الالعبين 
االلتــزام بنظــام غذائــي معين حتى ال 
يســقطوا في فخ البدانة مما يؤثر على 
مردودهــم خالل المباريــات لذلك لم 
تتــردد فــرق كثيــرة في إنجلتــرا في 
تضميــن بند يجيز لها الحق في التخلي 
عن الالعــب في حال تجاوز بدنه الحد 

المسموح له كرياضي محترف.
ولئــن تبدو الحــاالت نــادرة في هذا 
الســياق نظرا لتفهم الالعب األوروبي 
وتشــبعه بمبادئ االحتراف فإن النجم 
اإلنجليزي الســابق نيل روديك أشــهر 
ضحايــا البدانة حيث تخلــى عنه ناديه 

سويدن تاون.

5
يواجه المهاجم االنجليزي دانيال ســتاريدج 
خطر الغياب عن المالعب 5 أشهر، لمعاناته 
مــن إصابة في وركه بســبب ما ذكر مدربه 

االيرلندي الشمالي براندن رودجرز.
وخضع ستاريدج (25 عاما) لجراحة الثالثاء 
فــي نيويــورك فــي محاولــة لعــالج عدة 
إصابــات حرمتــه من المشــاركة فــي اكثر 
من 8 مباريــات من الدوري االنجليزي هذا 
الموسم.وقال رودجرز: نتوقع عودة دانيال 
للتمارين في  ســبتمبر.وتابع: بالطبع هذه 
فترة طويلة لكن نأمل ان تكون المشكالت 
قد زالت بفضل الجراحة.  أفب
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رفض نــادي يوفنتوس اإليطالي لكرة القدم 
عرضاً قيمته 58 مليون جنيه إسترليني تقدم 
به برشلونة اإلسباني لضم نجم خط الوسط 

الفرنسي الدولي بول بوغبا.
ويحظــى بوغبا باهتمام عدة أندية أوروبية 
من بينها مانشســتر يونايتد اإلنجليزي الذي 
يرغــب في عــودة الالعــب إلــى صفوفه. 
وذكــرت صحيفة "توتوســبورت" اإليطالية 
أن برشلونة، الذي ربما يواجه يوفنتوس في 
نهائي دوري أبطــال أوروبا في حالة تأهل 
الفريقين، تقدم بعــرض لضم الالعب لكنه 
قوبل بالرفض. وجاء ذلك بعدما أكد آرييدو 
برايــدا مدير الكرة ببرشــلونة، وهو صديق 

جيوسيبي ماروتا المدير اإلداري ليوفنتوس، 
قبل أيــام أن النــادي الكتالوني يرغب في 
ضم الالعب الفرنســي الدولي. ومنذ رحيله 
عــن مانشســتر يونايتد فــي 2012، أثبت 
بوغبــا نفســه مــع يوفنتوس كأحــد نجوم 
الكــرة األوروبية ونال إعجــاب العديد من 
األندية الكبرى، لكن بقاءه مع يوفنتوس في 

الموسم المقبل لم يحسم حتى اآلن.
ولكــن تقاريــر أفادت بــأن يوفنتوس ليس 
متعجًال على بيع بوغبا، وأن النادي سيتمسك 
بعــدم التفريط في الالعب إال بمقابل يزيد 
روما - د ب أ على 60 مليون إسترليني. 

اقترب نادي أرســنال اإلنجليزي لكرة القدم 
مــن التعاقد مــع مورجان شــنايدرلين من 
ســاوثهامبتون، بناء على رغبة المدير الفني 
آرســين فينغر التــي أبداها أكثــر من مرة 

منذ فترة.
وكان فينغــر قــد طلــب ضــم العب خط 
الوســط شــنايدرلين في فترتي االنتقاالت 
الماضيتيــن، وقد حــاز الالعــب أيضا على 

اهتمام مانشستر يونايتد وتشيلسي.
لكن الالعب البالــغ من العمر 25 عاما ظل 
مــع ســاوثهامبتون رغم الرحيــل الجماعي 
لعــدد مــن زمالئه فــي الصيــف الماضي، 
وكافح مع الفريق الذي تنافس هذا الموسم 

تحت قيــادة المدير الفنــي رونالد كومان 
على التأهل لدوري أبطال أوروبا.

واآلن يبــدو الالعــب الفرنســي راغبا في 
خطــوة جديــدة باالنتقــال إلى أرســنال، 
ويتوقع أن يدفع أرســنال نحــو 25 مليون 
إســترليني مقابــل الحصول علــى خدمات 
لندن - د ب أ الالعب الدولي. 

اشــترط المدرب األلماني برنار ســنج على 
اتحــاد الكــرة العراقــي عند توقيــع العقد 
عــام 2002 تضميــن بند يخول لــه الرحيل 
والعــودة إلى بلده في حــال اندالع حرب 

على األراضي العراقية.
ولم تمض أشــهر قليلة علــى توقيع العقد 
حتــى فر المــدرب األلماني هاربــا وغادر 
بغداد بعدما أعلن الرئيس األميركي الحرب 
علــى دولة صدام حســين مــع مطلع عام 
2003.وبفضــل البند المتضمن ضمن عقده 
مع االتحاد العراقي لكرة القدم نجا المدرب 
األلماني برنار ســنج من التتبعات القانونية 

وتجنب دفع تعويضات مالية .

لئن يبدو تســجيل األهداف أو تمرير كرات 
حاســمة مهمــة عادية بالنســبة إلى العب 
كــرة قــدم دولــي مثــل النجم الســويدي 
إبراهيموفيتش فإنه اشــترط قبــل التعاقد 
مع باريــس ســان جيرمان الحصــول على 
منحــة قدرهــا 1.6 مليون يــورو في حال 
أنهى الموســم على قمة الهدافين وصانعي 
األهداف. منحة ليســت هينــة تضاف إلى 
راتبه السنوي المقدر بـ 16.2 مليون يورو.

واشترط األوروغوياني كافاني نفس الطلب 
وضمنــه ضمــن عقــده لكن مــع الحصول 
على 750 ألــف يورو فقط.وال تقتصر هذه 
الظاهر على العبي  سان جيرمان بل تتواجد 

بأغلب األندية.

ســعى برشــلونة إلى تأميــن مصلحته عند 
التعاقــد مــع النجــم األوروغوياني لويس 
سواريز وضمن العقد بندا ينص على غرامة 
ماليــة قدرها 200 ألف يورو أســبوعياً في 

حال كرر حادثة «العض».
 وتعاقد النادي الكاتالوني مع ســواريز بعد 
أيــام قليلة من قضيته المدوية في مونديال 
البرازيــل التي هزت العالــم عندما «عض» 

كتف المدافع اإليطالي كيلليني.
وفــرض فيفا عقوبات صارمة على العضاض 
أبعدته عن منتخــب أوروغواي 8 مباريات 
وحرمتــه مــن اللعــب 3 أشــهر ممــا أخر 
مشــاركته مــع برشــلونة ولــم يظهــر في 

التشكيل األساسي إال يوم 25 أكتوبر.

كادت صفقة انتقال النجم الســويدي ستيغ 
بيرنبــي إلى نــادي ليفربــول اإلنجليزي أن 
تســقط في الماء عــام 1992. خالل تقديم 
الالعب إلى اإلعالم في مؤتمر صحافي، سأل 
أحد اإلعالميين الالعب الجديد عن هوايته 
المفضلة التي سيمارسها أثناء أوقات فراغه 
فــي إنجلترا فأجاب الالعب بــكل تلقائية : 
أتطلــع إلى التزلج علــى الجليد والقفز من 
أعالي المرتفعات الثلجية. فســارعت إدارة 
ليفربــول بتضميــن بند إضافي فــي العقد 
يمنــع الالعب مــن االقتراب مســافة 200 
متر مــن أي ملعب للتزلــج خوفا عليه من 
اإلصابات.يذكر أن والد الالعب بيرنبي كان 

بطًال أولمبياً في التزلج.

إذا كان النجم البرازيلي تياغو سيلفا اشترط 
على باريس ســان جيرمان 8 تذاكر ســنوياً 
للســفر بين باريس وريــو دي جانيرو فإن 
مواطنه اشــترط أمراً غريباً على برشــلونة 

خالل التفاوض معه.
نيمار طلب من إدارة البلوغرانا أن يتضمن 
عقــده بنــدا ينــص علــى تحمل برشــلونة 
نفقــات زيارة أصدقائه له في إســبانيا مرة 
كل شــهرين.! ووافق البارســا على الشرط 
الغريب ســعيا منه على نيــل قبول الالعب 
في تلك الفتــرة التي كان فيها ريال مدريد 
يحاول هو اآلخر الحصول على توقيع نيمار.

طلــب النجم الهولنــدي فان بيرســي بعد 
انضمامه إلى أرسنال بسنوات الحصول على 
منحة وفاء عنــد الرحيل مع التزامه بالبقاء 
مــع الفريــق ألطول فتــرة ممكنــة. وبعد 
تقمصه لزي المدفعجية 8 مواســم وافقت 
إدارة النادي علــى الطلب وضمنته في بند 

بعقد الالعب.
وحصــل فان بيرســي عنــد خروجــه نحو 
مانشســتر يونايتــد على منحــة قدرها 10 

ماليين يويرو نظير وفائه ألرسنال.
كما حصل واين روني عام 2012 على منحة 
الوفــاء من مان يونايتــد أيضا وقدرها 500 
ألف يورو نظــرا لرفضه عروضاً مغرية من 

أندية أخرى.

اشــتهر صام همام رئيس نادي أف سي 
ويمبلدون خالل الفترة المتراوحة بين 
1980 و1990 بالعقوبات الصارمة التي 
يفرضهــا علــى الالعبيــن ويدونها في 
عقودهم. ويروي كابتن الفريق في تلك 
الحقبــة روبي إيــرل أن رئيس الفريق 
يعاقب الالعبين في حال الخسارة بأكثر 
من 5 أهداف بتناول عشــاء يتألف من 
أمعاء األغنام ورؤوســها وأطباق أخرى 
مقرفة تزعج كثيرا الالعبين لكن ال مفر 
لهــم. أما في حال الخســارة بهدف أو 
هدفين فــإن صام همام يقتــاد فريقه 

إلى األوبرا.

انتقال النجــم اإلنجليزي ديفيد بيكهام 
إلــى نــادي لــوس أنجليس غالكســي 
األميركــي كان صفقة تجارية أكثر منها 
رياضية. فالهدف كان جني أكبر نســبة 
من المال بالنســبة إلــى إدارة الفريق 

وهي تصرح بهذا وال تخفيه.
وتضمــن عقــد بيكهام الحصــول على 
نسبة معينة على كل بطاقة دخول إلى 

الملعب تباع.
 وكســب بيكهــام مــاًال وفيــراً باعتبار 
أن نجوميتــه نجحــت في زيــادة عدد 
المتفرجيــن وارتفع معدل الحضور من 

15 ألفا إلى 20 ألفا خالل كل مباراة.



يحل خفافيش فالنسيا ضيفاً ثقيًال اليوم على 
ملعب ســانتياغو برنابيو معقل ريال مدريد 
في قمة الجولة الـ36 من الدوري اإلســباني 
لكــرة القدم، التي يترقب نتيجتها بشــغف 

المتصدر برشلونة.
ويحتل البرسا قمة الليغا بـ87 نقطة، بفارق 
نقطتين عن الريال، وذلك قبل ثالث جوالت 
على خط النهاية، لــذا فإن تعثر الميرينغي 
في اختباره الصعب، مقابل فوز البالوغرانا 
على ملعبه أمام ريال سوسييداد قد يحسم 

وجهــة البطولة نحو إقليم كتالونيا بنســبة 
كبيرة.

يخــوض فريــق المــدرب اإليطالــي كارلو 
أنشــيلوتي المواجهــة بعد خســارته للقاء 
ذهاب نصــف نهائي دوري أبطــال أوروبا 
خــارج ملعبــه أمــام يوفنتــوس اإليطالي 
بهدفيــن لواحــد، ورغم أن أملــه كبير في 
الصعــود لنهائــي برلين بلعــب اإلياب في 
البرنابيو، إال أنه يخشى من اإلرهاق، بسبب 

قمة فالنسيا المتوترة.

وبخــالف تلك الضغــوط التــي يعاني منها 
الريال، فإن فالنســيا ســيلعب علــى الفوز 
أيضــاً لضمان المركز الرابع المؤهل لدوري 
األبطــال، في ظل المنافســة الشرســة مع 
إشــبيلية، ويحتــل «الخفافيــش» المرتبــة 

الرابعة بـ72 نقطة.

علــى الجانب اآلخر يطمــح فريق المدرب 
لويــس إنريكــي النتصار جديــد يقربه من 
اســتعادة اللقب، منتشياً بفوزه الرائع على 

بايرن ميونيــخ األلماني 3  - 0، ليضع قدماً 
في نهائي التشامبيونز.

وســجل البرســا 14 هدفاً في آخر مباراتين 
بالليغا، لكن سوســييداد يطمع في استغالل 
تأثر لياقــة صاحب الضيافــة لخطف نقطة 
علــى األقل، ال ســيما أنــه حقــق مفاجأة 

وانتصر في الذهاب بملعب أنويتا.

يتطلــع روما إلى تحقيق الفوز على مضيفه 
ميالن اليوم للحفاظ على موقعه في المركز 
الــدوري اإليطالي  الثاني بجدول مســابقة 
لكرة القــدم متقدما على جاره ومنافســه 
التقليــدي العنيــد التســيو، حيــث يتأهل 
الفريــق الفائــز بالمركــز الثاني فــي نهاية 
الموســم مباشــرة إلــى دور المجموعــات 
بدوري أبطال أوروبا في الموســم المقبل. 
وأحرز يوفنتوس لقب المســابقة للموســم 
الرابع علــى التوالي ليصبــح الهدف األكبر 
لرومــا حاليــا هو الحفاظ علــى موقعه في 
المركــز الثاني مــن أجل التأهل المباشــر 
لدوري األبطال فيما يخوض صاحب المركز 
الثالــث دورا فاصــال للتأهــل إلــى دوري 
األبطال بالموسم المقبل. ويحل روما ضيفا 
علــى ميالن اليــوم في مواجهة كالســيكية 
بالمرحلة الخامسة والثالثين من المسابقة. 
واســتعاد رومــا المركز الثانــي في جدول 
المســابقة برصيد 64 نقطــة من 34 مباراة 
وذلــك بعد الفــوز -2 0 على جنوه وتعادل 
التســيو 1-1 مــع أتاالنتــا ليحتل التســيو 
المركــز الثالث . ويســتضيف التســيو انتر 
ميالن في مباراة أخرى بنفس المرحلة غداً 
ليصبــح قطبــا العاصمة روما فــي مواجهة 

قطبــي ميالنــو. وال يقتصر تركيز التســيو 
علــى محاولة انتزاع المركز الثاني من روما 
فحســب وإنمــا يتطلــع إلى الحفــاظ على 
المركــز الثالث وســط مطــاردة قوية من 
نابولــي الذي يحتل المركــز الرابع ، ولكنه 
يواجه اختبارا أكثر سهولة في هذه المرحلة 

حيث يحل ضيفاً على بارما غداً.
ومع اقتراب المســابقة مــن نهايتها يدخل 
الثالثــي روما والتســيو ونابولي في صراع 
رهيــب علــى المركزيــن الثانــي والثالث، 
علما بأن التســيو ينتظر اختبارين في غاية 
الصعوبــة، حيث يلتقي رومــا في المرحلة 
قبــل األخيرة ثم يحل ضيفا على نابولي في 

المرحلة األخيرة.

قد تتحول أحالم بوروســيا مونشــنغالدباخ 
في التأهل إلى نســخة العام المقبل لبطولة 
دوري أبطــال أوروبا إلــى حقيقة اليوم إذا 
فــاز الفريق علــى باير ليفركــوزن كما أن 
الفوز سيضمن بشــكل كبير للفريق التأهل 
بشــكل مباشــر إلــى البطولــة القارية عبر 
احتالل المركــز الثالث. وقبل ثالث جوالت 
مــن نهاية موســم الــدوري األلماني لكرة 
القدم (البوندسليغا)، يحتل غالدباخ المركز 
الثالث بفــارق نقطتين أمام ليفركوزن قبل 
مباراتهمــا معا على ملعب بوروســيا بارك، 
حيــث يــدور الصــراع بينهما على حســم 
المركــز الثالث مــن أجل التأهــل التلقائي 
لــدوري األبطال بــدًال من احتــالل المركز 
الرابــع والمشــاركة فــي الــدور التمهيدي 
للبطولــة. وضمن ليفركوزن إنهاء الموســم 
الحالــي في المركز الرابع على األقل، حيث 
يتفوق بفارق 13 نقطة عن شــالكه صاحب 

المركز الخامس.
كما يملك غالدباخ فرصة إلنهاء الموسم في 
المركز الثاني حيــث يتأخر بفارق نقطتين 
فقط عــن فولفســبورغ الوصيــف، والذي 
يخــرج لمالقاة بادربــورن المهدد بالهبوط 
غــداً فــي المرحلــة الثانيــة والثالثين من 

البوندسليغا.

ويحتل بادربورن المركــز الرابع من القاع، 
ويتطلع الفريق إلى اســتغالل تراجع نتائج 
فولفسبورغ من أجل خطف الفوز واالبتعاد 

خطوة كبيرة عن دائرة الخطر.
وإذا فــاز بادربــورن بجانب فــوز هانوفر 
صاحب المركــز الثاني من القاع اليوم على 
فيــردر بريمن، الــذي يتطلع إلــى التأهل 
للــدوري األوروبــي، فهــذا قــد يعنــي أن 
شــتوتغارت متذيل الترتيب ســيكون على 
حافــة الهبوط لــدوري الدرجــة الثانية إذا 

خسر أمام ضيفه ماينز.

وضع إشــبيلية حامــل اللقــب قدماً في 
المبــاراة النهائيــة من مســابقة الدوري 
األوروبي (يوروبا ليــغ) لكرة القدم، إثر 
فــوزه الكبير على ضيفــه فيورنتينا -3 0 
أول من أمس، على ملعب رامون سانشيز 
بيزخوان في ذهاب نصف النهائي. ويدين 
إشــبيلية، الذي قــدم العبــوه أداء راقي 
المستوى، إلى العبه اليكس فيدال صاحب 
الهدفيــن األولين (17 و52)، والمســاهم 
فــي صناعة الثالــث، الذي حمــل توقيع 

البديل الفرنسي كيفن غاميرو (75).
وأهدر نابولي فرصة تأمين بلوغ المباراة 
النهائية بســقوطه في فــخ التعادل أمام 

ضيفــه دنيبرو األوكراني 1-1 على ملعب 
«سان باولو» في نابولي. وسجل اإلسباني 
دافيد لوبيز ســيلفا (50) هــدف نابولي، 
وييفهين سيليزنيوف (81) هدف دنيبرو.

وكان نابولــي الطــرف األفضــل خاصــة 
الشــوط الثاني، الذي أهدر خالله الكثير 
مــن الفــرص الحقيقية للتســجيل، فدفع 
الثمــن غاليــاً باســتقبال شــباكه هــدف 
التعــادل، الذي قد يكــون قاتًال في تبخر 
حلمه في بلوغ النهائي للمرة األولى، منذ 
عواصم- أ ف ب عام 1989.  

رد الالعــب األلماني، ونادي بايرن ميونيخ، 
جيروم بواتينغ، عبر « تويتر » على سخرية 
رواد الموقــع، عقب ســقوطه الغريب عند 
مراوغة النجم األرجنتيني، ونادي برشــلونة 
اإلسباني ليونيل ميسي له، وإحرازه الهدف 
الثانــي لفريقــه خــالل اللقاء الــذي انتهى 

لصالح النادي الكاتالوني بنتيجة ( 3 - 0). 
ونشــر بواتينغ صورة مأخــوذة من الفيلم 
الشــهير «العــراب»، قال فيهــا «الكارهون 
هم من ينشــرون فشــلك، ولكــن أهمس 

بنجاحك». 
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يسعى مانشستر يونايتد للخروج من دوامة 
نتائجه الســلبية في الدوري اإلنجليزي لكرة 
القــدم، بعدما تلقى الخســارة في مبارياته 
الثالث األخيــرة في البطولة، والحفاظ على 
حظوظه فــي التأهل لبطولــة دوري أبطال 
أوروبا في الموســم المقبــل، عندما يواجه 
مضيفه كريســتال باالس اليوم في المرحلة 

السادسة والثالثين للمسابقة.
وحل مانشســتر يونايتــد ثالثاً فــي ترتيب 
البطولــة، عقب فــوزه على جــاره اللدود  
مانشســتر ســيتي الشــهر الماضي، قبل أن 
يتقهقر إلى المركز الرابع عقب خسارته في 
المباريات الثالث األخيرة آخرها على أرضه 
أمام البيون، متفوقا بفارق أربع نقاط فقط 

على ليفربول، صاحب المركز الخامس، قبل 
ثالثة أسابيع فقط من نهاية البطولة.

وشــدد خــوان ماتا العــب يونايتــد أنه ال 
بديل أمام فريقه سوى الفوز على كريستال 
باالس. وكتب العب وسط الملعب اإلسباني 
علــى الموقــع اإللكتروني الرســمي لناديه 
«نحــن نركز بقوة من أجل حســم المباراة 
في أقرب وقت ممكن، خاصة بعدما اقترب 
مالحقونــا منا كثيرا». وأضــاف ماتا «يتعين 
علينــا التركيز لكي نكــون أكثر فاعلية على 
المرمى، بعدما فشــلنا في هز الشباك خالل 
مبارياتنــا الثالث الماضية، وال يمكننا تحمل 
ذلك لفترة أطول». وتابع «ستكون مبارياتنا 
الثالث الباقية في المســابقة بمثابة لقاءات 
نهائــي كأس، وأتمنــى أن نخــرج من هذه 
الدوامة بأسرع وقت». وتعد هذه هي أكبر 

سلسلة هزائم يتعرض لها مانشستر يونايتد 
طوال تاريخه في المســابقة منذ عام 2012، 
وللمــرة األولــى يعاني الفريق مــن العقم 
التهديفي خالل ثــالث مباريات متتالية منذ 

ثمانية أعوام.

ويبدو الصراع مشتعال أيضا لتجنب الهروب 
من الهبوط ، ويحتل أســتون فيال ونيوكاسل 
يونايتــد المركزيــن الرابع عشــر والخامس 
عشر برصيد 35 نقطة، بفارق نقطتين فقط 
أمام سندرالند صاحب المركز الثامن عشر، 
ويســتضيف هال سيتي فريق بيرنلي اليوم، 
فيما يلتقي ليستر سيتي، المنتشي بفوزه في 
خمس مباريات خالل لقاءاته الستة األخيرة 

في البطولة، مع ضيفه ساوثهامبتون.



لــم يخل لقاؤنا بالكابتن نبيــل عبد الكريم 
مشــرف فريقي اليد والطائرة بنادي الوصل 
والعب منتخبنا الوطني الســابق لكرة اليد 
من صراحتــه المعهودة، حيــث أبدى رأيه 
بكل شفافية والمس كبد الحقيقة في الكثير 
مــن إجاباته ســاعياً إلــى تعديــل الصورة 
واصالح ما أفســده الدهر خاصة في أســرة 
اتحــاد لعبة كرة اليد التــي أضحت تعاني، 

ومازالت على حد وصفه.
وتطرقنــا خالل حوارنا معــه إلى العديد 
مــن القضايــا أبرزها، االنجــاز الكبير الذي 
حققــه الفريق األول للكرة الطائرة بالقلعة 
الصفراء مؤخراً بتحليقه بلقب كأس ســيدي 
صاحب الســمو رئيس الدولة بعــد مباراة 
مثيــرة أمــام فريــق العين ونجــاح الوصل 
في الفــوز بالمبــاراة بثالثيــة نظيفة ومن 
ثــم التتويج باللقب، مؤكــداً أن اإلمبراطور 
لــن يتنــازل عــن الرقم « ١» في الموســم 
المقبــل، كذلك تطرقنا إلــى الكبوات التي 
وقع فيها فريق اليد وأسبابها وطرق عالجها 

في الموسم المقبل.
الكابتــن نبيل عبــد الكريم أطلق صرخة 
مدويــة عندما طالب أعضــاء مجلس إدارة 
إتحــاد كرة اليد باالســتقالة مــن مناصبهم 
باألندية واإلبقاء على عضوية االتحاد، وذلك 
للشفافية والمصداقية، وأن ال يترشح أعضاء 
مجالــس األندية لعضوية مجلس إتحاد كرة 

اليد..وإلى نص الحوار:

فــي البداية نبــارك لكم االنجــاز الذي 
حققتــه طائرة الوصــل بالتتويج بلقب 

كأس رئيس الدولة؟.
الحمد لله لقد حققنا هذا اإلنجاز بعد فترة 
صيام طويلة عن تحقيق أي بطولة في لعبة 
الطائرة، والتي كان آخرها في العام ٢٠٠٣، 
والذي تحقق بفضل جهود وتكاتف الجميع، 
ونأمــل في أن يكــون هذا اإلنجــاز فاتحة 
خير على كل األلعاب بالنادي في الموســم 

المقبل«.
وقــال:» أهــدي هــذا اإلنجــاز إلى ســمو 
الشــيخ أحمد بــن راشــد آل مكتوم رئيس 
نادي الوصل، ولوال دعم ســموه واهتمامه 
ورعايتــه لجميع األلعاب بالنادي لما تحقق 
هــذا اإلنجــاز، وهناك إهداء خاص لراشــد 
بالهول رئيــس مجلــس إدارة النادي الذي 
وقف إلى جانبنا ودعــم الفريق ولم يبخل 
عليه وكذلك عضو مجلس إدارة النادي وليد 

الشيباني الذي لم يقصر معنا في أي شئ.
وكذلك أود أن أشــكر رعاة الفريق شــركة 
الشعفار واألخ محمد سيف الشعفار وأحمد 
محمد سيف الشــعفار وجميعهم لوقوفهم 
خلــف الفريــق ودعــم األصفــر، مضيفاً:« 
لــن نتنازل عــن الرقم واحد في الموســم 

المقبل».
هــل توقعتــم الفوز علــى العين بهذه 

النتيجة الكبيرة والتتويج باللقب؟.
بالفعل كانت مباراة مثيرة ونجحنا في عبور 
العين بثالثية نظيفة ولم أتوقع هذه النتيجة 
الكبيــرة، حيــث نجح فريقنا في الســيطرة 
على األشواط الثالثة للمباراة وقنص اللقب 
في نهاية المطاف، وذلك بالرغم من معاناة 
الفريــق األول للكــرة الطائرة منــذ عامين 
بســبب غياب العناصر الشــابة عن الفريق 
وتجديد دماء الفريق ووقوف العبي الخبرة 
جنبــاً إلى جنب مع الالعبين الشــباب، وقد 
جلست في وقت سابق مع المدرب وطالبته 
بالدفــع ببعض العناصر الشــابة ليكونوا هم 
المســتقبل وليحصلوا على االحتكاك الالزم 

مع الفريق األول.

هل تعتقــد أن االســتقرار اإلداري في 
الوصــل انعكــس باإليجاب علــى كافة 

األلعاب؟.
االســتقرار اإلداري فــي الوصل وفي أي ناد 
هو أمر مهم للغاية وينعكس باإليجاب على 
كافة األلعاب وخاصة فريق كرة القدم، وإذا 
مشــى الحال بالنسبة لفريق كرة القدم فإن 
باقي الفرق ستقدم آداء جيداً، وإدارة نادي 
الوصل لم تقصــر معنا، وأقول بكل صراحة  
إن إدارة النــادي اعطتنــا بما فيــه الكفاية 
فقمنا بالعديد من االنتدابات مطلع الموسم 

الجاري فاإلدارة لم تقصر معنا.

كيف تفســر لنا اخفاقات الفريق األول 

لكــرة اليد وعــدم تقديمه للمســتوى 
المطلوب منه هذا الموسم؟.

فــي البداية ال أحــب أن أفعل مثل البعض 
بــأن أتحدث عــن المجلس الســابق، وأن 
أرمي أوراقــي على من ســبقوني، لكنني 
هنا ســأتحدث عن نفسي فقط، فهذا العام 
لــم يحالفنــا التوفيــق في تحقيــق نتائج 
إيجابيــة وهــذا األمر يعود لعدة أســباب 
أبرزهــا: إصابات الالعبيــن، وعدم توفيق 
المــدرب الجزائــري كمال مــادون والذي 

كان يقدم مــردوداً طيباً من الناحية الفنية 
لكن معاملته مــع الالعبين لم تكن جيدة، 
وحاولنا معه لكنه لم يســتجب فكان قرار 
رحيلــه، ثــم تعاقدنــا مع المدرب قاســم 
عاشــور، والعبو الفريق المؤثرين تعرضوا 
لإلصابــات وعلى رأســهم الالعــب رحمة 
وهو العب أساسي، والذي تعرض لإلصابة 
ولم يشــارك مــع الفريق فــي العديد من 

المباريات«.
وقــال:» مشــكلة أخــرى واجهتنــا وهي 
الدوامــات وعدم تفــرغ الالعبين حتى في 
أيام المباريات، ولك أن تتخيل أن حارســنا 
األساســي محمد إســماعيل لم يتواجد في 
بعــض المباريــات المهمة نظــراً الرتباطه 
بالدوام وعــدم تفرغه يوم المباراة، ونحن 
نطلب من مجلــس دبي الرياضي أن يفرغ 
العبين أو ثالثة على األقل في فترة الصباح 
يوم المباراة، ولو كانت المباراة خارج دبي 
أو الشــارقة يتفرغ الالعــب كامًال في هذا 
اليــوم، وال نطالب بتفرغ الالعب بشــكل 
كامل لكن في أوقات المباريات الرســمية 

فقط«.

كيف ترى آداء الالعب األجنبي بالفريق 
جوران بوجو؟.

الالعــب األجنبي يقــدم مــردوداً إيجابياً، 

وهــو العب جيــد لكن جــوران بوجو يد 
واحدة، واليــد الواحــدة ال تصفق، والبد 
من وجود مســاعدين جيدين مثل الالعب 
رحمــة الذي غاب عــن الفريــق لمدة ٣ 
أســابيع كاملة بســبب إصابته في الكتف، 
وأنــا أعطي المحتــرف األجنبــي جوران 
٧٠٪ فهــو لم يقدم مســتوى ســيئا، لكنه 
مســكين، ولم تخدمه الظــروف ولم يجد 

من يساعده.
هل هناك نية لالستغناء عنه واستبداله 

بالعب أجنبي آخر؟.
أقولهــا بكل صراحة هذا المحترف ســيظل 
موجودا وال نية لالســتغناء عنه في الموسم 
المقبل، فقد سبق وأن وقلت بأنه ليس سيئا 
ويقدم مســتويات طيبة لكــن لم يجد من 
الالعبين من يساعده بسبب اإلصابات التي 
تعــرض لها بعض الالعبين ونحن نلتمس له 

العذر فاليد الواحدة ال تصفق.

مــاذا ينقــص فريق كــرة اليــد بنادي 
الوصل لتقديم مردود جيد في الموسم 

المقبل؟.
مــن المفتــرض أن يكــون هنــاك العب » 
أشول«، إلى جانب الالعب رحمة » األيمن«، 

ووجود العب » أشول« أمر مهم جداً».
وقــال:« الفريــق الوحيد الذي عســكر في 

إسبانيا في مدينة برشلونة هو الفريق األول 
لكرة اليد لكن تجري الرياح بما ال تشــتهي 
الســفن، فأصابتنا العيــن، وليس المهم هو 
الفريق بالشكل  المعكسر الخارجي لخروج 
الالئــق لكــن األهم مــن ذلك هــو تجمع 
الالعبيــن، وقد ســبق وأن أحرزنا بطولتين 
بدون إقامة معســكر خارجــي، حيث أقمنا 
معســكراً داخليــاً للفريــق فــي خورفكان 

وحققنا المطلوب».

مــاذا عن خططكــم في نــادي الوصل 
للمراحل العمرية سواء على صعيد لعبة 

الطائرة أو اليد؟.
نحــن نعمــل بشــكل جيــد في لعبــة كرة 
الطائــرة والتي أعطيهــا ١٠/ ١٠،  لكن في 
المراحــل العمرية للعبة كــرة اليد حدثت 
مشــاكل كثيرة في المراحل وهناك العبون 
بــال أخــالق قمــت بطردهــم ألن األخالق 
قبــل الرياضة، وهنــاك ٦ العبيــن جيدين 

وينتظرهم مستقبل جيد.
سبق وأن كان لك موقف من اتحاد كرة 

اليد؟ فهل مازلت عند موقفك؟.
بالطبع مازلت عنــد موقفي من اتحاد كرة 
اليد، ألن شــيئاً لم يتغير ومن المفترض أن 
يمثــل عضو االتحــاد االتحاد نفســه وليس 
ناديــه، ومازلت أطالب بســحب الثقة من 

اتحــاد كرة اليــد، واتفاق االنديــة في هذا 
االمر أمر مهم، لكن يتبقى للمجلس الحالي 
عــام ويرحــل بــدون الحاجة إلى ســحب 
الثقة وغيــره وبدون الحاجــة إلى جمعية 

عمومية«.

هل يقــوم اتحاد كرة اليــد بدوره في 
دعم األندية؟.

ال يقــدم لنــا االتحاد أي دعــم، فهو ال يضر 
وال ينفع، والمواقــف التي خذل فيها نادي 
الوصل كثيرة بالرغم من وقوفنا مع االتحاد 
في الكثير من المواقف، ونطالب اتحاد اليد 

بلم شملهم.
هل معنى ذلك أن اتحاد كرة اليد يعمل 

ضد مصلحة اللعبة؟.
فعــًال االتحاد يعمــل ضد مصلحــة اللعب، 
ومــن المفتــرض أن أي عضو في االتحاد ال 
يكون عضــواً في ناد، وبعض أعضاء مجلس 
إدارة االتحــاد يتحدثون مــع الحكام، وهذا 
أمر مخجل بال شك، وأتمنى في االنتخابات 
المقبلــة أن أي واحد لديــه منصب في ناد 
ال يترشــح لعضوية االتحاد، فمهما كان فإنه 
ســيتأثر بالعاطفــة وانتمائــه لناديه، وعلى 
األقــل عليه أن يســتقيل من منصبه في ناد 
ويبقي على عضوية االتحاد وذلك للشفافية 

والمصداقية».

أكد نبيل عبد الكريم مشرف اليد والطائرة 
بنــادي الوصــل أنــه يوافق علــى  الفصل 
بين الشــركات الثالث في أندية دبي، وهو 
النظام المعمــول به في أندية أبوظبي بناء 
علــى مطالب مجلــس أبوظبــي الرياضي، 
ولكن بشرط أن تكون لكل شركة ميزانيتها 
الخاصــة، وال يعطينا مجلــس دبي الرياضي 
مبلغــاً من المال ثم يقول هذا المبلغ لكافة 
األلعاب، ففي هــذه الحالة لن يفيد الفصل 

بين الشركات الثالث في شئ.

شــكى عبــد الكريــم مــن توافــق جدول 
مباريات كرة اليد مــع مباريات كرة القدم 
األمر الــذي يتســبب في غيــاب الجمهور 
واالعــالم، وقال:» كــرة اليد لعبــة ممتعة 
ولها جمهورها، لكن األجندة في اتحاد كرة 
اليــد موجودة مثل كل عام، ويقومون فقط 
بتغيير التواريخ« مضيفــاً:» هذا األمر يؤثر 
علينا في الجانب التسويقي، وكذلك حماس 
الالعبين، ونحن نعاني من كرة القدم، حتى 
أن أوليــاء األمور يوجهــون أبناءهم لكرة 

القدم باعتبارها لعبة تدر الماليين.

طالب مشــرف فريقي اليد والطائرة بنادي 
الوصــل بزيادة عــدد الحــكام المنوط بهم 
إدارة مباريات الموسم، وقال:» عدد الحكام 
غير كاف وأطالب بزيادة عددهم وتأهيلهم، 
كما أن جميعهم غير متفرغين، واالتحاد في 
هذه الحالة يظلم هــؤالء الحكام ويضعهم 
تحــت ضغط عاٍل، وقد يضطــر الحكم إلى 
التحكيم في مكانين مختلفين في يوم واحد 
وقد يبعدان كثيراً عن بعضهما البعض وهذا 
األمر يظلم الحكم واألندية في آن واحد«.

اقتــرح الكابتن نبيل عبــد الكريم أن يقوم 
مجلس دبي الرياضــي ببناء صاالت جديدة 
في مختلــف أنحــاء اإلمارة لحل مشــكلة 
صــاالت التدريب التي تعانــي منها معظم 
األلعاب في كافة األندية وليس نادي الوصل 

فحسب.
وقال:»نفــس المشــكلة تواجهنــا كل عام، 
وال نجــد آذانا صاغية ومقترحــي أن يبنوا 
لنا صاالت للســلة والطائرة واليد والطائرة 
النسائية، لتســتوعب هذا العدد الكبير من 

األلعاب«.
وأضاف:» نحن نضطر إلى تأجير صاالت في 

الخارج من أجل تأديه التدريبات«.
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قالت ســتيفاني مكمان، عضو مجلس إدارة 
الترفيهيــة  العالميــة  المصارعــة  منظمــة 
«WWE»، واإلدارية األولى في المنظمة، أو 
كما يحلو لإلعالميين وصفها بالسيدة األولى، 
بأن العمل تحت قيادة والدها فينس مكمان 
رئيــس مجلس اإلدارة يعــد تحديا كبيرا لها، 
وأنهــا تعرضت للكثير مــن الضغوطات في 
حياتهــا لتحقيق النجاح الــذي حققته خالل 

السنوات الماضية. 
وأضافــت عضــوة مجلــس إدارة منظمة 
 ،«WWE» المصارعــة العالميــة الترفيهيــة
خالل اللقاء الذي أجراه معها النجم المخضرم 
كريــس جيركو، فــي برنامــج «الحديث هو 
جيركــو»، أنها قاتلت مــن أجل الوصول إلى 

القمة، وكل هذا كان يحدث أمام والدها. 
وأكدت ستيفاني مكمان، أن والدها دائما 
كان يخبرهــا بأن تنظر إلــى المرآة، وتؤمن 
بأنهــا شــخصية ممتازة، قــادرة على تحدي 

الصعاب. 

وعــن عالقتها بزوجها المديــر التنفيذي في 
المنظمــة تربل أتــش، قالت عضــو مجلس 
إدارة منظمة المصارعــة العالمية الترفيهية 
«WWE»، إن والدهــا كان رافضاً ألي عالقة 

تربطها مع المصارعين في المنظمة. 
وأضافــت ســتيفاني مكمــان، أن زوجها 
كافح بشــدة للحصول على قلبهــا، والزواج 
بها، على الرغم من رفض والدها لهذا األمر، 
ولكنــه في نهاية المطاف أبقى لديهما نقطة 

أمل في إنجاح قصة الحب التي جمعتهما. 
إدارة منظمــة  وأكــدت عضــو مجلــس 
المصارعة العالمية الترفيهية «WWE»، أنها 
حالياً ال تجد الوقت الكافي مع زوجها، نتيجة 

ارتباطاتهما العملية في المنظمة. 
وتطرقــت ســتيفاني مكمان إلــى حملة 
«أعطــوا للديفاز فرصتهــم»، حيث اعترفت 
المصارعــة  منظمــة  إدارة  مجلــس  عضــو 
العالميــة الترفيهيــة «WWE»، بأنــه ليس 
هناك ســبب يمنع إعطاء المزيد من الوقت 

لبطالت الديفاز في المنظمة. 
وأضافــت ســتيفاني مكمان، بــأن الفترة 
المقبلة ستشهد عددا من التغيرات في قسم 

السيدات، والتي ســتؤثر بشكل إيجابي على 
البطالت. 

وعن تغريدة النجمــة المعتزلة، إيه جاي 
لي، والتي ردت فيها على تغريدة ســتيفاني 
مكمان التي شــكرت فيها الممثلة باتريشــيا 
أركيــت، الحائــزة جائزة األوســكار ألفضل 
ممثلة مســاعدة، على حديثهــا عن ضرورة 
المساواة بين الرجال والنساء، حيث ذكرتها 
النجمة المعتزلة بأن المصارعات ال يمتلكن 

حقوقاً مساوية لهن في المنظمة، قالت عضو 
مجلــس إدارة منظمــة المصارعــة العالمية 
الترفيهية «WWE»، إنها لم تشعر بالغضب 
من هذه التغريدة، بل على شــعرت بالفخر 
بأن النســاء لديهن الحق بالحديث وبشــكل 

واضح عن حقوقهن في المنظمة. 

كما تحدثت ستيفاني مكمان، عن أول عرض 

للمنظمة، والذي أقيــم في مدينة فيالدلفيا، 
بواليــة بنســيلفانيا األميركيــة، حيث قالت 
تتذكــر مــدى الخــوف الذي دب فــي قلبها 
عندما شــاهدت المصارع جورج ستيل، مما 

دفع والدها للضحك عليها بشدة. 
وأضافــت عضــو مجلــس إدارة منظمــة 
 ،«WWE» المصارعــة العالميــة الترفيهيــة
أن مــن أصعــب اللحظــات التي مــرت بها 
في حياتها العمليــة، عندما طلب منها صفع 
والدتها أمــام الجماهير فــي أحد العروض، 
وصفــع ذا روك في «راســلمانيا 31» والذي 

أقيم في شهر مارس الماضي. 

وعــن الخطط المســتقبلية للمنظمة، والتي 
ربطت انضمام نجمة منظمة الفنون القتالية 
المختلطــة «UFC»، رونــدا روزي، عقــب 
الناجحة في مهرجان «راسلمانيا  مشــاركتها 
31»، والتكهنــات التــي أعقــب المهرجان، 
قالت عضو مجلــس إدارة منظمة المصارعة 
العالمية الترفيهية «WWE»، إنها ليس لديها 

علم بما سيحدث في المستقبل. 
وأضافــت ســتيفاني مكمان، إنهــا تعتبر 
 ،«UFC» نفســها إحــدى المعجبات ببطلــة
وتعتبرهــا مثــاًال حيــاً للمــرأة الناجحة في 

الحياة العملية. 

ســيكون النجم بيج شــو جنباً الى جنب مع 
دين كين في بطولة فيلم االثارة والتشويق 
’Vendetta‘ الذي سيكون بدور العرض في 

12 من الشهر الحالي.
وتــدور أحــداث الفيلــم حــول رجــل 
المباحث ميســون (كين)، الذي سيخرج عن 
ســيطرته فــي ســعيه لفعل أي شــيء من 
أجــل االنتقام لمقتل زوجتــه على يد أحد 
المجرميــن المتخصصين، وفــي إطار ذلك 
سيكتشف ميســون مؤسسة إجرامية كبيرة 

تقف خلفه تحاول الحفاظ على نفسها بقتل 
كل من يقف في طريقها.

فيلم ’Vendetta‘ من إنتاج WWE تحت 
إدارة جين وســيلفيا سوســكا، وبمشــاركة 
ديــن كين (ميســون دانفرس)، بــول (بيج 
شــو)، وايت (فيكتور أبوت)، مايكل إكلوند 
(ووردن ســنايدر)، بنيامين هولنجسوورث 
(جويل جاينر)، أدريان هولمز (دريكســل)، 
(بــن)، وكيرا زاكورســكي  ماثيــو ماكــول 

(جوسلين).

 ،WWE فجــر الكاتب الســابق بمنظمــة
كيفيــن ايك، مفاجــأة من العيــار الثقيل، 
عندما أكد أن النجم العالمي الشاب جستن 
بيبر كان ضمن مخططات مهرجان «ســمر 

سالم  2014». 
وأضــاف ايــك، فــي مقال جديــد على 
مدونته الخاصة، أن بيبر أراد المشاركة في 
المهرجان الكبيــر، حيث اقترح على فريق 
اإلبداع مواجهة عائلة «وايت» برفقة بطل 
الواليــات المتحدة األميركية جون ســينا، 

وبيغ شو. 
وقــال ايــك، إن الكتــاب فــي المنظمة 
رفضوا مشاركة النجم المثير للجدل، خوفاً 
من تدني شــعبية سينا في حال تم إظهاره 

كصديق للبيبر. 
وأكد ايك، انهم نقلوا المقترح إلى فينس 
مكمــان رئيس مجلــس إدارة المنظمة مع 
بعض التغييرات الطفيفة، حيث كان ســينا 
ســيقوم بضرب بيبــر عقب النــزال تحت 
تشجيع الجماهير، ولكن في نهاية المطاف 

تم التخلي عن الفكرة نهائيا.

حظيت وســائل اإلعالم اإلســترالية، بفرصة 
لقاء النجم األسطوري هالك هوجان، وذلك 
خالل الجولة الترويجية التي قام بها لعروض 
WWE، والتي ســتقام في شــهر أغسطس 

المقبل، وستكون تحت إدارته. 
وكشــف هوجان خالل اللقــاءات الصحفية 
التــي أجراها، انــه رفض احتــراف الفنون 
القتاليــة المختلطة، عندمــا تلقى عرضا من 

منظمة UFC في بداياتها. 
وأضــاف هوجــان، أنه ال يجد أيــة جمالية 
فــي هــذه الرياضة علــى اإلطــالق، نتيجة 
عنفها المفــرط، لذلك فضل البقاء في عالم 
المصارعة الحرة التي اعتبرها أكثر شعبية.

أشــاد المعلق األسطوري، جيم روس، بقرار 
فريق اإلبــداع في المنظمة، بجمع األعضاء 
الســابقين بفريق الدرع، سيث رولينز، دين 
امبرونز، ورومان رينز، في النزال الرئيســي 
على الحــزام الموحد،  لعــرض «باي باك» 

الذي سيقام الشهر الحالي. 
الطريقــة  وجــدوا  أنهــم  روس،  وأضــاف 
الصحيحة لتحقيق هذا األمر، خاصة امبرونز 

الذي حصل على ما استحقه من تقدير. 
كما أبدى روس، إعجابه الشديد بالمواهب 
الشــابة الصاعدة في المنظمــة، مضيفاً بأن 
وقوف ثالثــة مصارعين خرجوا من عروض 

NXT، لتصدر الحدث الرئيسي .

صفحة أسبوعية متخصصة 
في المصارعة 

KHAbdulla@albayan.ae

Online

شــخصية األســبوع، نهديها إلــى النجم 
العربي الصاعد سامي زين، والذي شارك 
األســبوع الماضي في عرض «رو» للمرة 
األولــى في مســيرته، حيث نــازل بطل 
الواليات المتحدة األميركية جون سينا. 

وعلى الرغم من خســارته النزال، إال انه 
القى عدداً من اإلشــادات، والتي جاءت 
مــن المديــر التنفيذي للمنظمــة، تربل 
اتش عبر تغريدة له على موقع التواصل 
االجتماعي «تويتر» قائًال « لقد شاهدت 

شاباً يافعاً في نفس الوضع تماماً». 

دويــن  األســطوري،  النجــم  اســتخدم 
التواصــل  مواقــع  «ذا روك»  جونســون 
االجتماعية، للترويج لفيلمه المقبل «سان 
التاســع  أندريس»، والذي ســيعرض في 

والعشرين من الشهر الجاري. 
وقــال «ذا روك»، في إحدى تغريداته 
علــى موقع التواصل االجتماعي « تويتر» 
لقد اقترب الموعد سان أندريس 29 مايو. 
وتــدور أحداث الفيلــم حول الفوضى 
التــي تحدث عقب زلزال مدمر في والية 
(كاليفورنيــا)، حيــث يقرر قائــد طائرة 
هليكوبتر مخصصة لإلنقاذ أن يذهب هو 
وزوجته الســابقة في رحلــة خطرة عبر 
الوالية ليجــدا وينقذا ابنتهما التي تعيش 
بعيــًدا. فيقع لهما العديد من المشــاكل 
والعقبات التي يحاوال التغلب عليها خالل 

هذه الرحلة.

دخل المصارع األسطوري ريك فلير، عالم 
البرامــج الحواريــة، عبر تقديمــه برنامج 
" ووو ناشــن "، حيــث اســتضاف البطــل 
األولمبي الســابق كيرت انجل، الذي قدم 
عــدداً مــن اللحظات التي تكشــف للمرة 

األولــى أمام الجماهير.  وكشــف فلير أنه 
كان من أقنع كيــرت انجل باالنضمام إلى 
التــي كان   ،WCW عوضــا عــن WWE
يرغب باالنضمــام لها فــي البداية، حيث 
قــام بإعطاء انجــل هاتف فينــس مكمان 
رئيــس مجلــس إدارة WWE، كي يعرض 

عليه خدماته. 
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نجحــت زهــرة الري بطلة اإلمــارات في 
التزلــج علــى الجليــد في خطــف األضواء 
والنجومية لدى مشاركتها في مؤتمر رياضة 
المرأة مــن خالل مبادرة هيلث إكس الذي 
اســتضافته العاصمة أبوظبي أخيراً وشاركها 
الحديث أربعة متحدثيــن آخرين «كل من 
المــدرب الرياضــي مايكل هاديــن وكيري 
أدلــر وســعاد عبــد الله من مبادرة «شــي 
رنــز دبي» وجولــي أوديت التي أسســت 
مبــادرة «ذا موفمنــت» وصاحبــة نشــاط 
تجاري مســتقل في عالم الدراجات»، لكن 
تجربــة وقصة حيــاة أميــرة الجليد زهرة 
الري لفتــت األنظــار إليها بمــا تحمله من 
طموحــات وتحديات لتكــون أول إماراتية 
ُتشــّرف الدولة في دورة األلعاب األولمبية 
الشتوية 2018 التي ستقام في بيونغ تشانغ 

في كوريا الجنوبية.

وفي مســتهل حديثهــا عن تجربتهــا الثرة 
رغــم أنها فــي عقدها الثانــي عّبرت الري 
عن امتنانها للرعاية التي غمرتها بها ســمو 
الشــيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة االتحاد 
النســائي العــام، الرئيس األعلى لمؤسســة 
التنمية األســرية، رئيســة المجلس األعلى 
لألمومــة والطفولة، وقالــت لم أكن ألصل 
لمــا وصلت إليه من نجــاح وتفوق رياضي 
لوال رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك 
«حفظها الله» واألكاديمية، ونحن كرياضيات 
إماراتيــات لدينــا حظ وفير بكرم ســموها 
ودعــم القيادات والمؤسســات المعنية لنا 
ولكل األنشــطة الداخليــة والخارجية التي 
من شــأنها المساعدة على تشجيعنا للمضي 
قدماً في طريق الرياضة وتحقيق النجاحات 
فــي الداخل والخــارج، وهــو الدعم الذي 
ســاعدها على مواجهة التحديات وان تشق 
طريقهــا نحــو النجومية بشــجاعة وان ترد 
على النظرات المشــككة في تميزها كونها 
من بيئة صحراوية تريد مزاحمة األوروبيات 
بنات الجليد لتصبح اآلن أميرة التزلج على 

الجليد ومفخرة إماراتية.

ومــن أهم التجــارب التــي تعتــز بها في 
مسيرتها مع رياضات الجليد وتعتبرها بداية 
تحول في مسيرتها تقول الري تعد تجربتي 
ومشاركتي في بطولة سلوفاكيا تجربة رائعة 
اعتز بها كثيراً بالرغم من أنني لم احرز فيها 
مراكــز متقدمة، كما كنــت أتطلع إلى ذلك 
حيث جئت في المركز الثاني عشر إال أنني 
كنت في قمة الســعادة، ألنني عملت على 
تحســين مجموع نقاطي وتجاوزت العديد 
من المتاريس وكانــت البطولة بمثابة تحد 
كبيــر لقدراتي وكيفيــة تطويرها والوصول 
إلى أبعد التحديات في رياضة ال تعترف إال 
بالعمل الشــاق والتدريبات الجادة وهو ما 
اكتسبته وزادت قناعتي به عبر تجربتي في 

بطولة سلوفاكيا.

وأكــدت الري أنها اآلن باتت تتدرب ســتة 
أيام في األســبوع بمعدل ست ساعات في 
اليــوم وهو مــا يجعلها في حالــة تدريبات 
مســتمرة لكنها ســعيدة بهــذه التدريبات 

الشاقة وال ترى فيها مشكلة بل تتعامل معها 
بحب وشــوق حقيقي ألنها إذا ما رأت في 
التدريبات مشقة فإن مســتواها سيتراجع، 
مشيرة إلى انها تعمل على تحسين مستواها 
في القفزة الثالثية بمســاعدة طاقم تدريب 
احترافــي، حيــث تعمل على التــوازن بين 
تدريبات الرشاقة والقوة البدنية مع العمل 
على زيادة سرعة استجابتها في التعامل مع 

الحركات أثناء المسابقات. 

ونفــت الري أن تكــون نجوميتها وتميزها 
الرياضي على حساب دراستها واألكاديميات، 
وقالت إنها تدرس تخصص الصحة والسالمة 
البيئيــة فــي جامعــة أبوظبــي والرياضــة 
تســاعدها علــى التميز في دراســتها، ولم 
تكن يوما تســبب لها هاجســاً في التحصيل 
العلمي ألنها تعطي الرياضة حقها وال تقصر 
في دراستها التي ستشكل مستقبلها العلمي 
والمهني ويجب أن تسير الرياضة والدراسة 
جنبــاً إلى جنــب فهي تعشــق التزلج على 
الجليد منذ بواكير حياتها لكنها تريد التفوق 

في دراستها وال تهملها أبداً.

وحــول كيفية وقوعها في حــب التزلج على 
الجليد رغــم انها رياضة غريبــة على الدولة 
والمنطقــة تقــول ألري، كنت أشــاهد فيلماً 
أميركيــاً عن التزلــج على الجليــد، وأحببت 
هذه الرياضة كثيراً واستأذنت أسرتي، فرحبوا 
بالفكرة، وتدربت على يد مدربه من رومانيا، 
أضافت لي الكثير، ومن ثم عملت وبمساعدة 
أســرتي على تطوير قدراتي عبــر التنوع في 
مشاركاتي الخارجية الكتساب الخبرات ورغم 
أن مشاركتي في بداية األمر كانت غير مقنعة 
للكثيــر ممن شــاهدوني في تلــك البطوالت 
لكنه لم يكســر عزيمتي وبمســاعدة أسرتي 

تخطيت تلك الحواجز والنظرات.
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ُتعد رياضة التزلج الســريع إحدى رياضات 
اللياقة البدنية، ويمكن لجميع األعمار السنية 
ممارســة هذه الرياضة، التي تظهر مدى ما 
يتمتع به ممارسوها من قوة وتناسق بدني، 
وتعتبر من الرياضات الرئيســة في األلعاب 
أنواع  الشــتوية، ويوجــد هنالك  األولمبية 
متعددة من هذه الرياضة، ويتم ممارســتها 
باستعمال المتزحلقات، التي يقوم الرياضي 
بارتدائها كأحذية، وتشــتهر هــذه الرياضة 
على اختــالف أنواعها في البلــدان الباردة 
مثل كنــدا والــدول اإلســكندنافية وجبال 

األلب.
ويوجــد هنالــك أنواع مختلفة مــن التزلج 
الفنــي على الجليد، وكل نــوع يختلف عن 
اآلخر من خالل طريقة الممارسة أو ارتداء 
المالبــس والمعدات الخاصة بتلك الرياضة، 
أو لجهــة عدد األشــخاص المشــتركين في 
اللعبة، وتنقسم إلى أنواع منها«التزلج على 
الجليــد - ألعاب أولمبيــة - ألعاب فانكوفر 

الشتوية 2010 » 

نجمة األسبوع نهديها إلى صالة تزلج مدينة 
زايــد الرياضية التي ُتعّد المكان األروع في 
المدينــة لممارســة الرياضة مــن دون أي 
منــازع، وبما أنها مســاحة التزّلج الوحيدة 
في أبوظبي التي تتمتع بمواصفات أولمبية، 
دائماً ما تســتضيف مباريات هوكي الجليد 
األكثر تشــويقاً، واستعراضات التزّلج الفنية 
فــي الدولــة، وتكثــر فيها وســائل الراحة، 
نذكــر منها متجراً لبيع المعــّدات الرياضية 
الجليد،  المحترفة، واســتوديو للرقص على 
ومســاحات مخصصــة للفعاليــات الخاصة، 
وتناســب صالة تزّلج مدينــة زايد الرياضية 
كافــة األعمار، فمــا من مــكاٍن أفضل منها 
الترفيهيــة، أو تعّلم  لالســتمتاع بالدورات 
التزّلــج في أي عمــٍر كان، أو االنضمام إلى 
العــرض الســنوي لفريق التزّلــج الفني، أو 
لقاء األصدقاء للمشاركة في حفالت الرقص 
علــى الجليد فــي عطلــة نهاية األســبوع. 
ويتوفــر التدريب للمجموعات واألفراد من 
المبتدئيــن إلــى الطامحيــن بالوصول إلى 

البطوالت األولمبية.

يحتــاج المبتدئ فــي رياضــة التزلج على 
الجليــد إلى يوميــن أو ثالثة أيــام ليتعّلم 
أساســيات الرياضة ويستحســن أن يتدّرب 
مــع متخّصص (مــدّرب حائز على شــهادة 
في تعليــم التزلج) ليعّلمه الـــ bases والـ

. techniques
والطريقــة األفضــل فــي تعليم الشــخص 
والســّيما األوالد يجب أن تحببهم وترّغبهم 

بالتزلج.
 4 أو 5 ســنوات هو العمر األنســب للبدء 
بتعليم الولد، لكن حســب بنيته الجســدّية 
ســنوات  الخمــس  بعمــر  أوالد  فهنــاك 
وجسدهم نحيل ال يتفاعلون بقدر ما يفعله 
ولــد يصغرهم بعام وجســده أقــوى. يبدأ 
بســاعتين من التدريب يومّياً ويستحســن 
أن يرتــاح الولــد، فيمكن أن يلعب ســاعة 
قبل الظهر وســاعة بعد الظهر، وال يستعمل 
المبتــدئ العصــي لكي ال يتشــّتت تركيزه 
فــي البدايــة ويتعّلم أن يتوّقف بســهولة، 
وعندما يصبح أهًال لالنعطاف، يمكن حينها 

استعمال العصي.

لأللعــاب  دبــي  «بطولــة  اليــوم  ُتختتــم 
الشــاطئية» التــي ينظمهــا مجلــس دبــي 
الرياضي على الشاطئ المفتوح أمام حديقة 
أم ســقيم فــي إطــار االحتفــاالت باليوم 
العالمي للنشاط البدني المقام تحت مظلة 
برنامج دبي للنشــاط البدنــي «نبض دبي» 
بهدف تعزيز مســتويات الوعي المجتمعي 
بأهمية الرياضة وممارســة النشاط البدني 
وجعلهــا أســلوب حيــاة للمجتمــع، والتي 

انطلقت صباح الجمعة. 
وشــهدت فعاليات اليوم األول مشاركة 32 
فريقا في منافســات الطائرة والقدم، وعدد 
كبير مــن منتســبي المؤسســات والدوائر 

الحكوميــة الذيــن أعربــوا عن ســعادتهم 
بالمشــاركة في البطولة باعتبارها متنفســاً 
لهــم لقضــاء أوقات العطلة فــي جو مليء 
بالنشاط واالســتمتاع بالمشاركة برياضتهم 
المفضلة، كما سجل في البطولة العديد من 
منتســبي شــركات القطاع الخاص باإلضافة 
إلى مجموعة كبيرة من المشاركات الفردية.

وينظــم مجلــس دبــي الرياضــي البطولة 
بالتعــاون مــع شــركة كوربوريــت جيمز 
وبرعاية شركة دل مونتي الشريك الرسمي، 
وتتضمــن البطولــة مســابقتي كــرة القدم 

الشاطئية والكرة الطائرة الشاطئية.  

يواصــل منتخبنــا الوطني األول للســيدات 
سلســلة تحضيراتــه اليوميــة والجــادة في 
إطــار الجاهزيــة المتكاملة وســط اهتمام 
كبير من أمل بوشــالخ، عضو مجلس إدارة 
اتحــاد الكرة التي أكــدت أن الدولة تتطلع 
الــى احتالل مراكز متقدمــة في كرة القدم  
النســائية  بعد النجاحات التي تحققت على 
مدى الســنوات الســبع الماضية واالهتمام 
بالمنتخب الوطني للسيدات يدخل في هذا 

اإلطار الوطني.



يدّشــن 1746 طالبا وطالبة من 10 مناطق 
تعليميــة بعد غد النســخة الثالثة لنهائيات 
األولمبياد المدرسي، التي تحتضنها الشارقة 
تحت رعاية صاحب الســمو الشيخ الدكتور 
ســلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس 
األعلى حاكم الشــارقة، بعد أن اســتضافت 

أبوظبي ودبي النسختين السابقتين. 
وتســتمر المنافســات على مدار 3 أيام  
في  8 ألعاب هي القوس والسهم والجودو 
والمبــارزة  الجوجيتســو  و  والتايكوانــدو 

والسباحة وألعاب القوى.
ويستضيف نادي الثقة للمعاقين نهائيات 
القوس والســهم وألعاب القوى، بينما تقام 
منافســات الرماية والمبارزة بنادي سيدات 
الشارقة وتحتضن جامعة الشارقة منافسات 
والتايكوانــدو  والجوجيتســو  الجــودو 

والسباحة. 
وأعلنت اللجنة المنظمة اإلطالق الرسمي 
للنسخة الثالثة في مؤتمر صحافي عقد أول 
من أمــس بمقّر اللجنــة األولمبية الوطنية 
تحــدث خالله عمــر عبد الرحمــن المدير 
التنفيــذي  للجنة األولمبيــة و أمل الكوس 
وكيــل وزارة التربيــة والتعليم المســاعد 
لألنشــطة والبيئة المدرسية و سعيد مصبح 

الكعبي رئيس مجلس الشارقة للتعليم.
واســتهل عمــر عبــد الرحمــن المؤتمر 
الصحافــي برفــع أســمى عبارات الشــكر 
والتقدير إلى صاحب الســمو الشيخ خليفة 
بن زايــد آل نهيــان رئيــس الدولة حفظه 
اللــه، وصاحــب الســمو الشــيخ محمد بن 
راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس 
مجلس الــوزراء حاكم دبي رعاه الله، وإلى 
حــكام اإلمارات علــى اهتمامهم  ودعمهم 

الالمحدود لبرنامج األولمبياد المدرسي.
كمــا وجــه الشــكر إلــى وزارة الصحة 
والهيئة العامــة لرعاية الشــباب والرياضة 
وكافــة المؤسســات الداعمــة و مجالــس 
التعليميــة  التربيــة والتعليــم والمناطــق 
ومواصــالت اإلمارات وبنك دبــي التجاري 

وكافة المؤسسات الداعمة للبرنامج. 
مــن جهتها تقدمت  أمــل الكوس وكيل 

وزارة التربية والتعليم المســاعد لألنشطة 
والبيئة المدرسية بالشكر واالمتنان للقيادة 
الرشــيدة على دعمها الالمحــدود للرياضة 

المدرســي  األولمبياد  وبرنامج  المدرســية 
بشكل خاّص.

التــي  بالنجاحــات،  الكــوس  وأشــادت 

يحققهــا  األولمبياد المدرســي بفضل روح 
الفريق الواحد لجميع الشــركاء بالرغم من 
التحديــات، التي تواجهها فــرق العمل في 

الميــدان، مؤكدة أن هذا البرنامج هو حلم 
أولمبــي، والمســار الصحيح لوصــول أبناء 
الدولة إلى منصــات التتويج العالمية، على 
صعيد المنافســات الرياضيــة، الفتة إلى أن 
المشروع يمثل جهداً مشتركاً وتعاوناً مثمراً 
بيــن وزارة الصحة ووزارة التربية، واللجنة 
األولمبيــة الوطنية، والهيئــة العامة لرعاية 
الشباب والرياضة، واتحاد اإلمارات للرياضة 
المدرســية، وهو ما يمنح المشــروع قوته، 
ويعزز من فرص نجاحه المتواصل، وتحقيق 

أهدافه المنشودة .

وقالــت إن المشــروع الحلم ينســجم مع 
توجيهات قيادتنا الرشــيدة القاضية بتعديل 
وضعيــة هــرم الرياضة ، والبــدء في ذلك 
من المدرســة، مؤكدة حرص وزارة التربية 
على تنفيذ الخطط والبرامج التي من شأنها 
توســيع قاعدة ممارســة األنشــطة البدنية 

الطلبة  المــدارس، وحفــز  والرياضيــة في 
إلى اكتشــاف مواهبهم الرياضيــة، وتنمية 
قدراتهــم، واســتثمار طاقاتهــم على النحو 
السليم، والوجه المطلوب، فضًال عن اهتمام 
الوزارة البالغ بصحة الطلبة والمحافظة على 
لياقتهــم البدنية، لما لذلــك آثاره اإليجابية 
الواســعة على قدرتهم الذهنية ومحصلتهم 

العلمية .
وأشــادت سعادتها باالهتمام البالغ الذي 
توليــه اللجنــة الوطنية األولمبيــة للرياضة 
المدرســية، واالهتمــام الشــخصي لســمو 
الشــيخ أحمد بــن محمد بن راشــد رئيس 
اللجنــة، بتمكين شــباب الدولــة، والطلبة 
بوجه خاص، من ممارسة الرياضة بمختلف 
العالمية  المستويات  مجاالتها، وفق أحدث 
وأفضلها، وهو ما يصب مباشــرة في صقل 
شــخصية أبناء اإلمارات وإكسابهم مهارات 
شــخصية، فضًال عن تكوين أبطال رياضيين 

تفخر بهم الدولة .

لألولمبيــاد  اإلعالميــة  اللجنــة  وضعــت 
المدرسي برئاسة محمد الجوكر خطة تغطية 
النهائيــات خالل اجتماعهــا أول من أمس، 
حيث تم مناقشــة برنامج العمــل وتوزيع 
المهام بين األعضاء في أماكن المنافســات 
الثــالث وهي نادي الثقــة للمعاقين ونادي 
سيدات الشارقة وجامعة الشارقة، فضال عن 
مراسم التتويج، التي ستقام يوميا في ختام 

الفعاليات.
واســتعرض أعضاء اللجنــة اإلعالمية كيفية 
الوصول إلى المرحلة المنشودة من التفاعل 
مع كافة المشــاركين في الحدث عن طريق 
نقــل الصورة إلــى القــارئ، ووضعه بصفة 

مســتمرة في أجواء المنافســات، مؤكدين 
أن البرنامــج الطالبــي له أهدافــه النبيلة 
السامية، والتي تتطلب من الجميع التكاتف 
والتعاون إلنجاحه وخروجه بالشكل األمثل.

وأشــار الجوكــر إلى أن هنــاك العديد من 
المحاور، التي ستســير اللجنــة على ضوئها 
طوال فتــرات النهائيات، وهي إبراز عناصر 
األساســية  المدرســي  األولمبياد  مشــروع 
والمتمثلة في الطالــب، والمدرس، وأولياء 
األمــور، مؤكداً حرص كافة وســائل اإلعالم 
لتقديــم عمــل مميز يتناســب مــع حجم 
االهتمــام البالغ من قبل مختلف الشــرائح 
والفئات العمرية بهذه التظاهرة الرياضية.

وأوضح الجوكر أن اإلعالم  ينقل دائما نبض 
الشارع الرياضي، السيما وأن المشروع يعد 
مبــادرة وطنية في المقام األول تســتهدف 
الكشــف عن المواهب والطاقــات الكامنة 
من أبنــاء الوطن المتميزين على مســتوى 
الدولة، وهو ما يدفع الجميع للوقوف جنباً 
إلى جنب لخدمة هذا البرنامج واالستفادة 
من غاياته النابعة لالرتقاء بالنشء والحفاظ 
علــى الثــروات الثمينــة من أبنــاء وبنات 
الوطن.         دبي-البيان الرياضي

صرحت الكــوس أن مراكز التدريب انطلقت 
في العمل منذ فبراير الماضي وشــهدت على 
مدار 3 أشــهر إقباال الفتا من الطالب بهدف 
تحســين مســتوياتهم اســتعدادا للنهائيات، 
حيــث بلغ عددها 109 مراكز منها 60 للبنين 
و49 للبنــات وبلــغ عدد المنتســبين 2063 
بواقع 1085 طالبا و978 طالبة، أشــرف على 

تدريبهم 129 مدربا.
وأكدت الكوس أن العدد االجمالي للمتأهلين 

إلى النهائيات 1746 طالبا وطالبة بواقع 660 
فــي ألعاب القوى و200  فــي الجودو و 89 
في الجيوجيتســو و 84 في لعبة التايكواندو 
و252  فــي الســباحة و100 فــي المبارزة و 
200  في القوس والسهم و 160  في الرماية. 
وأوضحت الكوس أنها لمســت طموحات بال 
حــدود وإصرار كبيــر من اللجنــة المنظمة 
والمجالس التعليمية واالتحادات  شكل حافزا 

للطلبة لاللتحاق بمراكز التدريب، مشيرة إلى 
أنــه تم تنظيم مســابقات ثقافيــة في جميع 
المدارس وبرامج توعية على مواقع التواصل 
االجتماعي حول األولمبياد المدرسي لترسيخ 

ثقافة هذا المشروع لديهم.
وعبرت الكوس عن تفاؤلها بتحقيق النســخة 
الثالثــة لنهائيات األولمبياد المدرســي نتائج 
أفضل من النســختين الســابقتين باعتبار أنه 

تــم فتح مراكز التدريب حتــى خالل فترات 
اإلجــازات، تم رصد جوائــز تحفيزية ألفضل 
منطقة تعليمية وأفضل مدرب وأفضل فريق 

عمل لغرس الروح التنافسية بينهم. 
من جهته وجه ســعيد مصبح الكعبي الشكر 
للقيادة الرشــيدة على دعمها الكبير لبرنامج 
االولمبيــاد المدرســي، وقــال: نتطلــع إلى 
ترجمــة طموحاتنا إلى حقيقة من خالل هذا 

البرنامــج الطمــوح و بما أننا بدأنــا الرحلة 
شــخصيا واثق من تحقيق الهدف واالحتفال 

قريبا ببطل أولمبي. 
وأكــد الكعبي أن الشــارقة عاصمــة الثقافة 
واألدب على أتم االستعداد الحتضان النسخة 
الثالثة للنهائيات، مشــيرا إلى أن التحضيرات 
انطلقــت منذ فترة طويلة الســتقبال ضيوف 

األولمبياد المدرسي.

وكشــف رئيــس مجلــس الشــارقة للتعليم 
أن حفــل االفتتاح ســيقام بمســرح المدينة 
الجامعية ومواقع المنافســات ستكون بنادي 
الثقة وجامعة الشارقة ونادي سيدات الشارقة 
وتم تجهيز كل هذه المواقع بالكوادر الفنية 

واألمنية ومجموعة من المتطوعين.
وأوضــح الكعبــي أنه تم تشــكيل لجنة عليا 
لإلشــراف على تنظيم الحدث ضمت العديد 

من أصحاب الخبرة و الدوائر الحكومية .
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تــوج الجواد »دجهلبــي« لمايكل كليمنتس 
وايزابيــل تيه، وبإشــراف المالك كليمنتس 
وبقيــادة المالكة تيه بطــًال للجولة األولى 
من سباق كأس المغفور له بإذن الله الشيخ 
زايد بــن ســلطان آل نهيان، والــذي أقيم 
بمضمار »ســبورتنغ بت بارك« بالتنســيق 
مع نــادي ملبورن للســباقات في فيكتوريا 

باستراليا.
وتــوج الجواد »بيرننغ فليــت« لجليز بيتي 
وجوزيــف أي، وبقيــادة الفارس ارنســتو  
فالديــز خيمنيز بطــًال للجولــة األولى من 
الجوهــرة الثالثية »الجمشــت« في أميركا 
وتقــام الجولة الثانية »جوهرة الزمرد« في 

مضمار »بليزنتون« في كاليفورنيا بالتزامن 
مــع اليــوم الوطنــي للواليــات المتحــدة 
األميركيــة وتجرى الجولــة الثالثة في لوس 
أالميتوس» الجوهرة الماســية «في سبتمبر 

في لوس أنجليس.
وانطلقت ســباقات التاج الثالثي األوروبي 
الذي يشــتمل على ثالث جوالت من تولوز 
الفرنســية وفاز بها »الموفق«من إسطبالت 
»الشقب القطرية«، أما الثانية فستكون في 
مضمــار »دوندخت" في هولنــدا والجولة 
الثالثة والختامية ستكون في مضمار وارسو 
وخصص للفائز بها من خالل تجميع النقاط 

وتصل قيمة الجائزة 50 ألف يورو.
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ســيكون مضمار «لينفيلد» الرملي بإنجلترا، 
اليوم، على موعد مع سباق الجولة الخامسة 
على كأس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد 
بــن ســلطان آل نهيان لمســافة 1600 متر 
المخصــص للخيول العربية األصيلة، لســن 
4 ســنوات وما فوق، وتبلــغ جائزته المالية 
70 ألــف جنيه إســترليني «87,098 يورو» 
والجولــة الثامنة لمونديــال «أم اإلمارات» 
سمو الشــيخة فاطمة بنت مبارك للسيدات 
«افهار» البالغ جوائزه 30 ألف يورو، وذلك 
ضمــن مهرجان ســمو الشــيخ منصــور بن 
زايــد آل نهيــان العالمي للخيــول العربية، 
بتوجيهات ســمو الشــيخ منصــور بن زايد 
آل نهيــان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير 
شــؤون الرئاسة، وسمو الشيخة فاطمة بنت 
مبارك رئيسة االتحاد النسائي العام الرئيسة 
األعلى لمؤسســة التنمية األســرية رئيســة 

المجلس األعلى لألمومة والطفولة. 
المهرجــان كأس زايــد وبطولة  ويتضمــن 
العالم لســمو الشــيخة فاطمة بنت مبارك 
للســيدات وبطولة «أم اإلمارات» للفرسان 
المتدربيــن، وكأس مزرعــة الوثبــة ســتد، 
وجوائــز دارلي التقديرية لـــ«أم اإلمارات» 
هوليــود 2015، والمؤتمــر العالمي لخيول 
الســباق «وارســو 2015»، وكأس مهرجان 
ســمو الشــيخ منصور بــن زايــد آل نهيان 
للقدرة، وكأس ســمو الشــيخة فاطمة بنت 

مبارك لفرق السيدات للقدرة.

ويقــوم بدعــم المهرجــان هيئــة أبوظبي 
أبوظبي  بالتنســيق مع مجلــس  للســياحة 
الرياضي بالتعاون مع هيئة اإلمارات لسباق 
الخيــل، واالتحــاد الدولي لخيول الســباق 
العربية «إفهــار»، وجمعية الخيول العربية 
األصيلــة، ومــع وزارة الخارجيــة، والهيئة 
العامة لرعاية الشباب والرياضة، واألرشيف 
الوطني الشريك الرسمي، وطيران اإلمارات 

الناقل الرسمي.
ويقــام المهرجــان برعاية شــركة التطوير 
واالســتثمار الســياحي، وشــركة أبوظبــي 
الوطنيــة  أبوظبــي  وشــركة  لالســتثمار، 
العوانــي،  وشــركة  «ادنيــك»،  للمعــارض 

واالتحــاد النســائي العــام، ولجنــة رياضة 
المــرأة، وأكاديميــة فاطمــة بنــت مبارك 
للرياضة النســائية، وكابــال، والدكتور نادر 
صعــب، ومزرعــة الوثبة ســتد، والمعرض 
الدولي للصيــد والفروســية 2015، ونادي 
أبوظبــي  ونــادي  للفروســية،  أبوظبــي 
للصقاريــن، والوثبة ســنتر، وقنــاة ابوظبي 

الرياضيــة «ياس»، وأجنحة القرم الشــرقي 
«جنة»، وريسنج بوســت، ووكالة عمير بن 
يوسف للسفريات، ويشرف على الفارسات 

الدكتور جمال الحوت.

الســباق بحضــور جماهيري كبير  ويحظى 

من محبي الســباقات، وأفردت له الصحف 
المحلية والعالمية مســاحات واســعة كونه 
يعــد األغلى في بريطانيــا، وتعد كأس زايد 
أول السباقات الكبرى في الموسم ومخصص 
لخيــول الفئة األولى في أحد أعرق ميادين 
السباقات، ويستقطب 11 من نخبة الخيول 
في العالم، وخصص سباق الجولة الخامسة.

الترشــيحات الجــواد «الهباب»  ويتصــدر 
لسمو الشــيخ حمدان بن راشد آل مكتوم 
نائــب حاكم دبي وزير المالية، وبإشــراف 
جيليان دوفيلد وبقيادة تاغ اوشي، وسجل 
ابن الفحل «الســكب» البالغ تصنيفه 117 
رطًال  4 انتصارات من إجمالي 11 مشاركة 
أبرزها سباق شــادويل دبي الدولي للفئة 
األولــى بمضمار نيوبري، وجمع مكاســب 

مالية بلغت 71,346 يورو.
وتشارك في السباق أيضا المهرة «سالمة» 
العائدة لســمو الشيخ حمدان بن راشد آل 
مكتــوم، ويمثل اإلســطبل األزرق الملكي 
أيضــاً  الجواد «رادامس» بإشــراف جيليان 
دوفيلد أيضاً وبقيادة لوك موريس، ويمثل 
الخيــول األميركيــة المهرة «ديليشــيس» 
لمزرعة فورتا وبإشــراف بيتر هامرسالي، 
وتتصــدر  هاريســون،  اس  وبقيــادة 
الترشــيحات أيضاً المهرة «غزوة» لمحمد 
النجيفــي، وبإشــراف داميــن وتريجانــت 
وبقيــادة اوليفيــه بيلييه، وهنــاك الجواد 
اإلماراتــي المولــد «كــرار» للشــيخ ناصر 
محمد ناصر الحشار وبإشراف بي دوتروم، 
بقــوة  وتدخــل  جونســون،  أم  وبقيــادة 
إلى دائرة الترشــيحات المهرة «ســميما» 
للخيالة السلطانية العمانية ويمثل الخيول 
البريطانية الفرس «سبيرتيد جيم» لستيف 
بالكويل وبإشــراف نفــس المالك وبقيادة 
جورج بــالك، وهناك الجــواد «توتاتكس» 
لشراكة دريمرز، وبإشراف جورجينا وارد، 
ويكمل القائمة الجواد الروسي «فالستلين 

كولتس» لكي اس كي سوسيديتل، وبإشراف 
جيمس اوين وبقيادة دانيال مسكت. 

أمــا الجولــة الثامنة لبطولة العالم لســمو 
الشــيخة فاطمــة بنــت مبارك للســيدات 
«افهار» للخيول العربية األصيلة، خصصت 
للخيــول فــي ســن 4 ســنوات ومــا فوق 
«تكافــؤ» لمســافة الميــل «1600 متــر»، 
بمشــاركة 10 فارســات من مختلف دول 
العالــم وأجريــت أمس عمليــة القرعة لـ 
10 فارسات للمشــاركة في الجولة، وأبرز 
ام كوشاريكوفا  الســباق  المشــاركات في 
علــى صهوة الجــواد «كاميكيــز» وتنطلق 
مــن الخانة الســابعة. وتنطلــق من الخانة 
األولى الفارسة باولين بواسيج على صهوة 
الجواد «مزايا» لســمو الشــيخ حمدان بن 
راشد آل مكتوم، وبإشراف جيليان دوفيلد، 
وتقود الفارســة شيال اهيرن الجواد «زين» 
زيشيلس لمزرعة زين العربية بإشراف جي 
هامرســالي، وتنطلق من الخانة السادســة 
وتنافس الفارســة ســيلك بروجــر الجواد 
«التيس كوســاك» الر جولد وبإشراف جي 
هامرســالي، وتنطلــق من الخانــة الثانية، 
وتقود الجواد «ســيرا جريس» اللموســت 
بارتنر شب وبإشراف اي اس نيوي الفارسة 
اس دي جنــدوال، وتنطلــق مــن الخانــة 
الخامسة، فيما تقود الفارسة جابريلال باب 
الجــواد «مغــازي» لمحمد ناصر الحشــار 
وبإشــراف بي دوتروم، وتنطلق من الخانة 

الرابعة.
وتمثل اليابان الفارسة اوي كينومي وتقود 
الجــواد «مــان اوف دريمــز» وتنطلق من 
الخانة التاســعة، أما الفارسة اماندا هاربج 
فتقود الجواد «اتيال دو رواســي» وتنطلق 

من الخانة الثامنة.
وتمثــل كوريا الجنوبية الفارســة كيومجو 
لي وتقود الجواد «نوبــل اثليت» وتنطلق 
من الخانة العاشــرة وســبق لها الفوز في 
المغــرب العام الماضي وتأهلت للنهائيات 
في أبوظبي، ويكمل القائمة الجواد «كيرا» 
بقيادة الفارسة كاثرين فورت وتنطلق من 

الخانة الثالثة.
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ثمنت نورة السويدي مديرة االتحاد النسائي 
العام رئيســة لجنــة رياضة المــرأة، جهود 
ودعم ومتابعة ســمو الشــيخة فاطمة بنت 
مبارك لمونديال «أم اإلمارات» للســيدات 
«افهار» الذي أحدث نقلة نوعية لســباقات 
الفروسية للسيدات لما تجده هذه البطولة 
مــن دعم مــن «أم اإلمــارات» انطالقا من 
حرص ســموها على تقديــم الدعم للمرأة 
في كل مكان بالعالم في مختلف المجاالت.

وأعربت نورة الســويدي عن شكرها البالغ 
وشكر المرأة اإلماراتية لسمو الشيخ منصور 
بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء 

وزير شؤون الرئاسة، إلتاحته الفرصة ليكون 
الســباق تجمعا عالميا غير مسبوق لفتيات 

الخليج والعرب في المنافسات العالمية.

التنفيــذي  المديــر  صوايــا  الرا  أشــادت 
لمهرجــان ســمو الشــيخ منصور بــن زايد 
آل نهيــان العالمي للخيــول العربية، رئيس 
ســباقات  ألكاديميــات  الدولــي  االتحــاد 
الخيل «ايفهرا»، رئيســة السباقات النسائية 
والفرســان المتدربيــن باالتحــاد الدولــي 
لسباقات الخيول العربية «افهار؛، بتوجيهات 
سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب 
رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، 

ودعمـه الكبير وتوجيهاته السديدة.
 وقالت صوايا: تقرر إقامة الجولة الخامسة 
من بطولة كأس زايد ضمن مهرجان ســموه 
العالمي للخيول العربية األصيلة في مضمار 
»لينفيلــد« بإنجلتــرا ألول مــرة كمحطــة 
جديدة، بعد النجاح الكبير بتنظيم الســباق 
في األعــوام الماضية في بريطانيا التي تعد 
معقل ســباقات الخيــول في العالــم ولما 
تتميــز به من عراقة، وما يميز الســباق هو 
النوعيــة الجيدة مــن خيول الفئــة األولى 
التي تشارك في السباق بالتزامن مع سباق 

تجريبي للديربي االنجليزي الكالسيكي.

تتألــف سلســلة بطولــة كأس زايــد التــي 
ضربت شــهرتها اآلفاق من 14 ســباقا تقام 
فــي مختلــف أنحــاء العالــم، إلــى جانب 
بطولــة التاج الثالثي لــكأس زايد األوروبي 
والجوهــرة الثالثيــة في أميركا، وســيكون 
الختام بســباق »جوهرة التــاج« على كأس 
زايد للفئــة األولى البالــغ إجمالي جائزته 
المالية 1,2 مليون يورو، والذي يعد األغلى 
فــي العالــم المخصــص للخيــول العربية، 
ويقام في بداية الموســم اإلماراتي الجديد 
لســباقات الخيول تحت شعار «عالم واحد 
6 قارات، أبوظبي عاصمة ســباقات الخيول 

العربية األصيلة في العالم».

أشــاد جاســم الدرمكي مدير هيئة أبوظبي 
للســياحة والثقافة باإلنابة بنجاح النســخة 
الســابعة من مهرجان ســمو الشيخ منصور 
بن زايــد آل نهيان العالمي للخيول العربية 
في شــتى المجــاالت المتخصصة في مجال 
الفروســية، وإقامة الســباق فــي المملكة 
المتحــدة عقــر دار ســباقات الخيــول في 
العالم، وتوجه بالشكر لسمو الشيخ منصور 
بن زايد آل نهيان على دعم سموه للرياضة 
اإلماراتية في شــتى المجاالت خاصة مجال 
الفروسية من خالل توجيهات سموه بتنظيم 

مهرجان سموه العالمي للخيول العربية.
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شــهد أحمــد ناصر الفــردان األميــن العام 
لمجلس الشــارقة الرياضي، الحفل الختامي 
لمسابقة شمس الشارقة ظهر أول من أمس، 
والتــي ينظمها نادي الذيــد الرياضي للعام 
الخامــس علــى التوالي بعد أن شــارك في 

منافسات المسابقة 20 مدرسة .
وقام الفــردان يرافقه خليفــه عبد الله بن 
هويدن رئيــس مجلس إدارة نــادي الذيد، 
وســالم بن هويدن عضــو المجلس الوطني 
االتحــادي نائب رئيس مجلــس إدارة نادي 
الذيــد، بتتويج المــدارس الفائزين في فئة 
البنيــن وفــي فئة البنــات . وحضــر حفل 
التكريــم محمــد عبيد بن مطــار الطنيجي 

عضــو مجلــس إدارة نــادي الذيــد وعبــد 
اللــه الكتبي من مجلس الشــارقة الرياضي 
والدكتــور حمود العنــزي مدير نادي الذيد 
ووحيــدة عبد العزيز وجاســم المدفع من 
منطقــة الشــارقة التعليميــة ولفيــف من 

المدعوين .
الثانويــة  الرفيعــة  مدرســة  منــح  وتــم 
النموذجية للبنين، كأس المســابقة لفوزها 
بالمركــز األول بعــد فوزها على مدرســة 
الذيد - البيان الرياضي الشعلة الخاصة. 

تلقــى مجلــس إدارة نــادي دبــي الدولي 
للرياضــات البحرية، درعا تكريما من فريق 
الكويت لســباقات الســرعة (كــي أس أر)، 
تقديرا للــدور المهم والكبيــر الذي يلعبه 
النــادي في دعم وتطوير الرياضات البحرية 
بصــورة عامــة، والدراجــات المائية بصفة 
خاصة. وتســلم الدرع علي بن هندي عضو 
مجلس إدارة نــادي دبي الدولي للرياضات 
البحرية، من مدير الفريق الكويتي، بحضور 
الرائــد علي عبد الله القصيب النقبي رئيس 
قســم اإلنقاذ البحــري فــي اإلدارة العامة 
للعمليات في شــرطة دبــي، وغانم خميس 
المري مشرف ســباقات الدراجات المائية، 

وذلــك خالل مراســم تتويج أبطال ســباق 
دبي الجولة السادســة والختامية من بطولة 
المائية. وأشــاد رئيس  اإلمارات للدراجات 
وأعضــاء الفريــق الكويتي بالــدور الكبير 
والملمــوس الذي يلعبه نــادي دبي الدولي 
للرياضــات البحرية فــي الخارطة الرياضية 
بالمنطقة، كرائد من رواد الرياضات البحرية 
ومؤسســي األنشــطة والفعاليات، متمنين 
لمجلس إدارتــه دوام التقدم والتوفيق في 
تحقيق األهداف العامة والوصول إلى اعلى 
دبي - البيان الرياضي معايير النجاح. 

حافــظ الوصــل علــى لقب بطولــة دوري 
الســيدات للكرة الطائرة عصــر أمس، بعد 
تغلبــه على منافســه المباشــر فريق نادي 
سيدات الشارقة بثالثة أشواط مقابل شوط 
وحيــد، وجــاءت نتائــج األشــواط 25-18 
و20-25 و26-24 و21-25، ضمــن مباريات 
الجولة التاســعة من الدوري، لتعزز سيدات 
الوصل صدارتهن لترتيب الدوري برصيد 27 
نقطــة، ويزيد الفارق بينهن وبين ســيدات 
الشــارقة إلــى 8 نقاط، قبــل جولة واحدة 
علــى نهاية المســابقة. الجديــر بالذكر، أن 
ســيدات الوصــل نجحن الموســم الماضي، 
في الفــوز بدوري الســيدات للطائرة، بعد 
عودة المســابقة إلــى الحياة بعــد توقف 
ســنوات طويلة، فيما نجحت فتيات الوصل 
في الفوز بدوري مرحلتهن الســنية، والذي 
انتهى يوم الســبت الماضي، وســيتم تتويج 
الفريقيــن معاً على صالة نادي الوصل عصر 
يوم الجمعة المقبــل، عقب نهاية مباريات 

الجولة العاشرة من دوري السيدات.

على جانــب آخر بدأ عدد من أندية الدولة 
فــي مفاوضــات جــادة، لتغييــر مدربيهــا 
ومحترفيهــا األجانــب فــي فرقهــا للكــرة 
الطائرة للرجال، مع اقتراب الموسم الحالي 
2015-2014، مــن نهايته بــكأس زايد آخر 

مسابقات الرجال.
علم «البيان الرياضي»، أن طائرة الشباب 
تفاضــل بيــن مــدرب صربــي، ومدربيــن 
الفريــق في  لتولــي مســؤولية  مصرييــن 
الموسم الجديد، بعدما تم تكليف المصري 

عطية الســيد المشرف الفني على المراحل 
الســنية والشــباب، بقيادة «الجوارح» في 
كأس زايــد، خلفاً للمدرب الكندي ســتيلو. 
فيمــا ترددت أنباء، أن بنــي ياس فتح باب 
التفاوض مع المــدرب البحريني رضا علي، 

والــذي حصل مــع األهلــي البحريني على 
لقبي البطولة العربيــة بالقاهرة، والدوري 
المحلــي فــي البحرين، وهنــاك تقدم كبير 
فــي المفاوضــات، ليقود المــدرب الناجح 
«الســماوي» الذي حقق لقبي كأس االتحاد 

والدوري العام للرجال الموسم الحالي.
فــي الوقت الــذي تتجه فيه نيــة إدارة 
نادي الرمــس، لتجديد التعاقد مع المدرب 
المواطــن عمر العاجل، بعدمــا جددوا مع 
محترفهــم األجنبي البرازيلــي، خاصة وأن 

الفريق شهد تحسناً كبيراً على صعيد النتائج 
والمستويات هذا الموسم.

فيما يتــردد اقتراب خالد كســكاس من 
تدريــب أحــد أندية دبــي، وهنــاك أنباء 
أن النــادي هــو النصــر، أمــا الوصل فجدد 

الجزائــري كريمبو،  تعاقــده مــع مدربــه 
وهناك توجه بتجديد التعاقد مع المحترف 
األجنبي شــيخي، في حين يتفاوض األهلي 

مع المدرب المصري أحمد زكريا.

من ناحية أخرى، توج بني ياس بطًال لدوري 
األشــبال (أ) للكرة الطائرة مســاء أول من 
أمس، في المســابقة قبل األخيرة لموســم 
المراحل الســنية للعبة، فيما توج الشــباب 

بالمركز الثاني، والعين بالمركز الثالث.
أنهى بني ياس المسابقة متصدراً لترتيب 
فرق الدوري، بعــد فوزه على العين بثالثة 
أشــواط مقابل شــوط واحد، ليرفع رصيده 
إلــى 25 نقطة، لينال العيــن المركز الثالث 
بتوقف رصيده عند 21 نقطة، وجاء الشباب 
في المركز الثاني بفوزه على الوحدة بثالثة 
أشواط مقابل شوطين، ليحصل على نقطتين 
ويرفــع رصيده بهما إلى 22 نقطة، ويحصل 
الوحدة على نقطة وحيدة من تلك المباراة. 
قام بتتويج أصحاب المراكز الثالثة، عيســى 
الشامســي األميــن العام المســاعد التحاد 
الكــرة الطائرة، بحضور عدد من مســؤولي 
األنديــة، وتقدمهم ســعيد الكثيري المدير 
التنفيذي لنادي بني ياس لأللعاب الرياضية.

أكد فيكتور كــوي الرئيس التنفيذي لمنظمة 
«وان» للفنون القتالية المختلطة، أن سلسلة 
البطوالت العالمية ســتعود إلــى دبي خالل 
الربع األخير من العام الحالي وتحديدا شــهر 
نوفمبر المقبل، وذلــك مع حدث كبير يليق 
بمكانــة دولة اإلمــارات، الرائــدة في مجال 
تنظيــم األحــداث الرياضية وتقديــم كل ما 
هو «ضخــم» ويفــوق التوقعــات بمختلف 
المجــاالت ممــا جعلها فــي موقــع الريادة 
العالميــة. جاء ذلك خــالل تواجد كوي حاليا 
بالدولــة لإلطالع على التحضيــرات للحدث 
المقبل، ودراسة سبل تعزيز ونشر هذا النوع 
من الرياضة بالمنطقة، حيث قام بزيارة قناة 
«فيزيــك تي فــي» الناقل الحصــري لبطولة 
الشــرق األوسط  «وان» لمشــاهدي منطقة 
وشــمال أفريقيــا، وكان باســتقباله ريــاض 
 MMA» الطائــي وعلي مقداد مقدما برنامج
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وأوضــح كوي أن منطقة الشــرق األوســط 

وشمال أفريقيا، تعد محطة استراتيجية لنشر 
الفنــون القتالية المختلطة التي تطورت على 
مدار العقود الماضية، وبات لها شعبية واسعة، 
وقال: العام الماضي أقمنا هذا الحدث بدبي 
وحقــق نجاحات كبيرة علــى صعيد الحضور 
الجماهيــري، والتفاعل عبر وســائل اإلعالم 
االجتماعي، والصدى الذي حققه، إلى جانب 
الراحــة التي شــعر بها األبطال المشــاركون 
هنــا، ولدينا ثقة أن عودة هذا الحدث يعتبر 
المفتاح بالنســبة لنا إلقامتــه بمناطق أخرى 
على مســتوى الدولة، مع وجــود مفاوضات 

إلقامته بمصر ودول أخرى بالمنطقة. وتابع: 
هذا النوع من الفنــون القتالية يجمع أنواعا 
مختلفــة من المهارات بيــن الجودو والكيك 
بوكسينج والجوجيتســو والمالكمة، وهو ما 
يجعلها مزيجــا متنوعا وفريدا يضمن المتعة 
للمشــاهدين، ولدينا ثقة أن بطًال سيظهر من 
اإلمــارات، لكن في حال واظــب على األمر 
منذ سن مبكرة، اإلمكانيات متوفرة والفرصة 
موجــودة في حال ظهرت موهبة قادرة على 
التواجد والمنافســة على الصعيــد العالمي، 
نقــل وقائع البطولة حاليــا عبر قناة «فيزيك 

تي فــي» وباللغة العربية أمــر محفز للغاية 
لتشــجيع الجميع على ممارسة هذه الفنون 
القتالية أو االســتمتاع بها، نحــاول الوصول 

إلى اكبر شريحة ممكنة عبر وسائل اإلعالم.

وكشــف كوي، عن حجم اإلقبال الكبير الذي 
تلقــاه البطولة حاليا، وقال: «لألســف نضطر 
أحيانــا إلى تخيب آمال المقاتلين، أو جعلهم 
ينتظرون أوقاتا طويلــة بين خوض النزاالت 
والمشــاركة في البطــوالت، وهذا األمر نابع 

مــن اإلقبال الكبير حيــث تلقينا أكثر من 10 
آالف طلــب للمشــاركة لحــد اآلن، والعدد 
يتزايــد يوميا، بدأت هــذه المنظمة صغيرة 

وهي تكبر مع مرور الوقت».
وأوضح كوي، أن الفنون القتالية المختلطة 
تديــن بالفضل لبروس لي الذي أســس هذا 
النوع من األلعاب، وقال: بروس لي أسطورة 
بــكل معنــى الكلمة، تخيلــوا أن هذا الرجل 
توفــي قبــل 40 عاما، لكن األطفــال ما زالوا 
يعرفونــه، إنهم رجــال أوضحــوا للعالم أن 
بإمكانهم ممارسة أكثر من لعبة قتالية بنفس 
الوقت، وتطوير أنفســهم كأشــخاص قادرين 
علــى تحمــل مســؤولية عائالتهــم وخدمة 
مجتمعهــم. وتابــع: لقــد كبرت فــي عائلة 
تهــوى المالكمــة، وهذا جعلنــي أتابع هذه 
النزاالت بشغف كبير، وأتطلع دائما للذهاب 
إلى الحلبــة، حينما كبرت أدركت الشــعبية 
الواســعة للبطوالت على المستوى اآلسيوي، 
وهــو ما جعلني أســعى إلقامة بطولة بنفس 

الطريقة التي تقام فيها «وان» حاليا.

عبــر كوي عــن تفاؤله بقــدرة «وان» على 
الوصــول إلى ما يقارب من 22 بطولة العام 
الحالي، وقال: «بدأنا العام الحالي بعدد من 
البطــوالت التي القت نجاحا، فيما ســنقيم 
10 بطوالت بالصين وذلك تقديرا للســوق 
الكبير هناك والشعبية الواسعة لهذه اللعبة 
حاليــا، فيما نأمل مع ختــام العام أن نصل 
إلــى 22 بطولة». وتابع: الحلم بالنســبة لنا 
أن نقيــم بطولة كل يــوم جمعة، أتمنى أن 
تتحــول «وان» للفنون القتاليــة المختلطة 
إلى أســلوب حياة للجميع، حيــث تترقبها 
الجماهير على شاشة التلفاز في كل أسبوع، 
وتصبح الفترة المسائية ليوم الجمعة الوقت 

المنتظر لمشاهدة هذه النزاالت.

وعبــر كوي، عــن حســرته على خســارة 
مواطنــه الفلبيني ماني باكيــاو الذي يعتبر 
أمــام  «وان»،  لمنظمــة  مؤسســا  شــريكا 
االميركي مايويذر فيما أطلق عليه بـ«نزال 
القرن»، وقال: إنه شــخص رائع بكل معنى 
الكلمة، ســاند إطالق هذه المنظمة وأراد 
أن يمارس الجميع هذه الرياضة ويستمتع 
بهــا، أعتقد أنــه خاض النزال بشــكل جيد 
للغايــة، واســتحق أن يحقق الفــوز، لكن 
هذه المالكمة والقرارات جزء منها. وتابع: 
المقاتلون والمالكمون بشكل عام يتدربون 
مــع بعضهم البعــض، ويتحــدون بعضهم 
داخل الحلبة، لكن بعد إعالن النتيجة يجب 
تقبــل األمــر والتطلع لخوض نــزال إعادة 
الحقــا، مازلت أذكر أحــد المقاتلين الذي 
خســر بقرار من الحكم وســط اعتراضات 
الجمهــور، لكنه وقف بعد ذلك وطلب من 
الجماهير تقبل األمر، هذا المعنى الحقيقي 

للرياضة.



أكد ماجد عتيــق المهيري المدير التنفيذي 
الشــراعية  للرياضــات  أبوظبــي  لنــادي 
واليخوت، أنه قد تم اعتماد النتائج النهائية 
لســباق مروح للقوارب الشــراعية المحلية 
فئــة 60 قدمــاً، الذي أقيم ضمــن فعاليات 
مهرجان الغربية لأللعاب المائية، وذلك بعد 
أن اســتبعدت لجنة الفحــص 6 قوارب من 
النتائج النهائية، نظراً لعدم مطابقة القوارب 
للمواصفات الفنية التي نصت عليها اللوائح 
والقوانين، حيث تم تتويج القارب «غازي» 
لمحمد أحمد جابر وبقيادة النوخذة أحمد 
سعيد سالم الرميثي بلقب السباق، وجائزة 
مالية قدرهــا 400 ألف درهــم، وحل في 
الثاني القارب «شــمردل» لســعيد  المركز 
محمد حــارب الفالحي وبقيــادة النوخذة 
سلطان سعيد حارب الفالحي، وفاز بجائزة 
ماليــة 340 ألف درهــم، أما المركز الثالث 
فكان مــن نصيب القارب «زلزال» لســمو 
الشــيخ حمــدان بــن محمد بن راشــد آل 

مكتــوم ولي عهد دبــي، بقيــادة النوخذة 
مروان عبدالله المرزوقي.

وأكد المهيري أن لجنة الفحص اســتبعدت 
نتائج ســتة قوارب، لعــدم مطابقتها للوائح 
الفنية والمقاييس الخاصة بالســباق، حيث 
خرج القارب رقم 19 دهيس لعدم مطابقة 
طــول القارب للمواصفات حســب البند11 
من الئحة المخالفــات، كما أن طول فرمن 
القلمــي وطول دقل القلمــي غير مطابقين 
للمواصفــات أيضاً، كما خــرج القارب براق 
رقم 33 للتقدم عند خط البداية، أما القارب 

رقم 55 التبر فقد تم استبعاده بسبب عدم 
مطابقــة عمق القارب للمواصفات حســب 
البند رقم 19 من الالئحة، أما القارب الشقي 
رقــم 96 فقــد تم اســتبعاده مــن النتيجة 
النهائيــة لثالثة أســباب هي عــدم مطابقة 
عمــق القارب للمواصفــات، وعدم مطابقة 
عرض القارب للمواصفات واستخدام خشب 
البلســا في السطاح، وللســبب نفسه خرج 
القارب إقالع رقم 99 الســتخدامه خشــب 
الســطاح من أنواع البلســا، وأخيراً استبعد 
القارب البارز رقم 150 لعدم مطابقة طول 
الدســتور للمواصفات حسب البند رقم 31 

من الالئحة.

19
يحتضن نــادي خور دبي لليخوت والغولف 
اليوم، المحطة الختامية من موســم بطولة 
التي ينظمها  الشهرية»،  الوطنية  «الميدالية 
اتحاد اإلمارات للغولــف للعام الثاني على 
التوالــي، والهادفــة لدعــم نشــاط اللعبة 
والترويج لمفاعيلها، وإيجاد مســاحة خصبة 
من خالل بطوالت شــهرية تسهم في تعزيز 
اكتشاف المواهب الناشئة، ورفد المنتخبات 

الوطنية بالدماء الجديدة.
وتعــد بطولة خور دبي بمثابة مســك ختام 
الموســم المحلي التحاد اإلمارات للغولف، 
الذي تضمــن منذ نوفمبــر الماضي تنظيم 
أربــع جوالت لبطولتــه «الميدالية الوطنية 

الشــهرية»، وكأس صاحــب الســمو رئيس 
الدولــة، والتي طافت خاللها أندية الغولف 
فــي الدولــة. وتعتبــر بطولــة «الميدالية 
الوطنيــة الشــهرية» أحد أبــرز الفعاليات 
التنشيطية التحاد اإلمارات للغولف، الهادفة 
للتعريف بثقافة اللعبة، وزيادة انتشــارها، 
وإيجــاد المناخ المناســب لالعبي الغولف 
الناشــئة علــى صعيــدي الذكــور واإلناث، 
لتطوير مهاراتهم وتشجيعهم على ممارسة 
اللعــب، فضــًال عــن كونها مســاحة خصبة 
ألوليــاء األمــور للوقــوف عن قــرب حول 
مناشــط وأهمية اللعبة، لما يملكه الغولف 
اإلماراتي من ســجالت واسعة ونتائج كبيرة 

على صعيدي الساحتين الخليجية والعربية. 
ونجــح اتحــاد الغولف خالل نســخة العام 
الماضي مــن بطولــة «الميداليــة الوطنية 
الشــهرية»، في اكتشاف عدد من المواهب 
الناشــئة، التي أثبت تواجدها على ســاحة 
اللعبة، والتي تمكنت سريعاً من تقديم أداء 
قــوي، أهلهــا للدخول ســريعاً ضمن قائمة 
المنتخبات الوطنية، وهــو األمر ذاته الذي 
نجــح مــن خالله اتحــاد اللعبة علــى مدار 
األشــهر الستة الماضية، في مواصلة بطولته 
«الميدالية الشــهرية» التي شــهدت تزايداً 
بأعداد الالعبين المشاركين، مقارنة بنسخة 
دبي - البيان الرياضي العام الماضي. 

رفــع نيكو روزبرغ معنوياته بحرمان زميله 
ومتصدر بطولة العالم لسباقات فورموال 1 
للسيارات لويس هاميلتون، من الصدارة في 
جولة التجارب الحرة األولى بجائزة إسبانيا 

الكبرى أمس الجمعة.
 وســجل روزبرغ أفضل لفة فــي زمن بلغ 
دقيقة واحدة و26.828 ثانية متقدما بفارق 
مدريد - رويترز 0.070 على هاميلتون. 

تشهد منافسات الجولة الثالثة لكأس االتحاد 
لكرة الســلة اليــوم، 4 مواجهــات مصيرية 
في ختــام الدور األول، تجمع األولى حامل 
اللقب ومتصــدر المجموعــة األولى فريق 
األهلــي مــع الجزيــرة، وذلك علــى صالة 
المعهــد البترولي في أبوظبي، فيما يخوض 
فريقــا الشــارقة والنصر لقــاء مصيريا على 
صالة النادي األهلي، النتزاع البطاقة الثانية 
المؤهلــة عن المجموعة ذاتهــا إلى المربع 
الذهبــي. ويطمح الوصل في لقاء الشــعب 
الذي ســيجمعهما على صالة نــادي النصر، 
لتحقيق فوزه الثاني الذي سيضمن له انتزاع 
ثانــي البطاقة المؤهلة للدور نصف النهائي 
عن المجموعــة الثانية، شــريطة أن يتلقى 
بني ياس الخســارة في لقائه المصيري أمام 
المتصدر الشباب على صالة نادي الجزيرة.

وكانــت نتائــج الجولة الثانية قد أســفرت 
عن فوز  فرق األهلي والشــارقة والشــباب 
وبني يــاس، حيث فاز األهلــي على النصر 
ضمن المجموعة األولى بنتيجة 62-77، في 
المباراة التي أقيمت بصالة نادي الشــباب، 
وجاء حســم األهلي للمباراة بفضل تقدمه 
فــي الفتــرات الثالث األولــى بالنتائج -14

13 و10-28 و17-22، فيمــا حقــق النصــر 
تقدما شرفيا في الربع األخير 13-22، وكان 
العب األهلي الشــاب محمــد عبد اللطيف 
أفضل مسجل في المباراة برصيد 23 نقطة. 

وضمن نفس المجموعة عاد الشــارقة بفوز 
ثمين من صالــة المعهد البترولي بأبوظبي، 
علــى منافســه الجزيــرة بنتيجــة 81-56، 
وحســم الشــارقة الفترات األربع للمباراة 
بالنتائج 13-23 و15-22 و10-12 و24-18، 
وكان العبه جاسم محمد جابر أفضل مسجل 

في المباراة برصيد 22 نقطة. 

وضمــن المجموعــة الثانية حقق الشــباب 

الفــوز على الوصــل بصالة النــادي األهلي 
بنتيجة 71-89، بعد مباراة تقدم الوصل في 
بدايتها منهيا الربــع األول لصالحه 29-24، 
ولكن الشــباب عاد بقوة بعــد ذلك محققا 
التقدم في الفتــرات الثالث الباقية بالنتائج 
20-25 و10-19 و12-21، وتألق العبه راشد 
ناصر ونال لقب أفضل مســجل في المباراة 

برصيد 28 نقطة. 
وضمن المجموعة نفسها حقق بني ياس 
الفــوز على الشــعب بنتيجــة 42-58، في 

المبــاراة التي أقيمت بصالة نادي الجزيرة، 
وحسم الفريق «السماوي» النتيجة في أول 
3 فترات بالنتائج 16-20 و4-13 و5-9، فيما 
حقق الشعب تقدما شرفيا في الربع األخير 
16-17 وكان العــب بني ياس ســالم عبيد 
أفضل مسجل في المباراة برصيد 18 نقطة. 
وبهذه النتائج ومــع نهاية الجولة الثانية 
مــن كأس االتحــاد، تصدر كل مــن األهلي 
والشــباب ترتيــب مجموعتيهمــا برصيد 4 

نقاط من حالتي فوز.

يقص فريقــا العين وكلباء لكرة اليد في 
الخامســة مساء اليوم، شــريط مباريات 
صاحــب الســمو نائــب رئيــس الدولة 
والتي تحتضنها صالة الشــيخ مكتوم بن 
محمد بالقلعة الحمــراء بالنادي األهلي 
بنســختها السادسة عشرة، والتي تقتصر 
علــى مشــاركة الالعبيــن المواطنيــن. 
وكانت لجنة المســابقات باتحاد اللعبة 
قــد قدمــت موعــد انطالق المســابقة 
التي تمثل المســابقة الرابعة والختامية 
2014- للموســم  الرجــال  بمســابقات 

الموســم  2015، لتشــكل مســك ختام 
الطويــل والشــاق والــذي انطلــق في 

سبتمبر 2014، ويختتم بالمباراة النهائية 
للمسابقة في الثاني والعشرين من هذا 
الشــهر. وقد التقى الفريقان في مسابقة 
دوري الرجال فدانت األفضلية في الدور 
األول لمصلحــة العيــن بفــوزه 28-19، 
وفي الدور الثانــي تعادل الفريقان -26

26، فلمن تكــون الغلبة اليوم على أمل 
بلوغ ربع نهائي المسابقة. 

تقــام مباراتــا دور نصــف النهائــي يــوم 
العشــرين من الشــهر الجــاري على ارض 
صالة نادي الشارقة، وتحتضن صالة األهلي 
22 مايــو الجاري المباراة الختامية للبطولة 

والموسم.

دور  علــى  الســتار  أُســدل 
المجموعــات مــن دوري أبطال 
آســيا للكرة، باكتمال عقد الفرق 
المتأهلة إلى الــدور ثمن نهائي، 
مايــو  و20   19 ســُيقام  الــذي 
الشــهر  مــن  و27  و26  ذهابــاً، 
إيابــاً، ويتوقــع أن يشــهد هــذا 
بيــن ممثلي  قوياً  تنافســاً  الدور 
الوطــن العين واألهلي، والســد 
وبيــروزي  القطرييــن،  ولخويــا 
اإليرانيين، والهالل  ونفط طهران 
الســعوديين، وكاشــيوا  واألهلي 
وجيونبــك  اليابانــي،  ريســول 
هواندي الكوري الجنوبي األقوى 
هجوماً، وغامبا أوســاكا الياباني، 
جنوبــي،  الكــوري  وســيونغنام 
وبكيــن غــوان الصيني، وســون 
جنوبــي،  الكــوري  سامســونغ 
الصيني،  إيفرغرانــد  وغوانزهــو 
وسيؤول الكوري الجنوبي، وعلى 
مســتوى التأهــل نجــد األنديــة 
الكورية الجنوبية األربعة حققت 
نسبة النجاح كاملة، باالنتقال إلى 
ثمــن النهائــي، شــاركتها أنديتنا 
أن  الالفت  والشــيء  الخليجيــة، 
الزعيــم العينــاوي بطــل دورينا 
وأهلــي جــدة، همــا الفريقــان 
الوحيــدان اللذان لم يخســرا في 
التمهيدي، بينما ويســترن  الدور 
حامــل  أول  أصبــح  األســترالي 
لقــب يغــادر البطولة مــن دور 
المجموعات، وألول مرة سيواجه 
العيــن نظيــره األهلــي في دور 
ثمن النهائي، وهو اللقاء الخامس 
بينهمــا هذا الموســم ســواء في 
المحليــة والقاريــة، ويــا لها من 
موقعة ساخنة بين بطل الدوري، 
وبطل الســوبر، وبيــن المدربين 
الكبيرين، فسيكون لقاء المدربين 
في تلك الموقعة المنتظرة، وكان 
العين قــد التقى الجزيــرة العام 
الماضــي وتأهــل حينهــا لربــع 
النهائي، تمنيــت أال تواجه فرقنا 
بعضهــا البعض.. واللــه من وراء 

القصد.



كثرت عبارات اإلحباط عبر صفحة بايرن ميونيخ على فيســبوك بعد الخســارة 0 – 3 في ذهاب نصف نهائي 
األبطال أمام برشلونة.

وقــف المئــات من مشــجعي 
دوســلدورف األلماني مشعلين 
األلعاب النارية على ضفاف نهر 
الرايــن احتفــاًال بالذكرى 120 

لتأسيس فريقهم.
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يوفــر دبي للرياضة جميــع أنواع المعدات 
الرياضية 

يعتبــر فيتنــس جيم مقصــداً للباحثين عن 
معدات تدريبات

عشــاق الغطس يجــدون احتياجاتهم لدى  
«محل الغطس» 

فشلت الروسية ماريا شارابوفا حاملة اللقب 
بالتأهل إلى نهائي دورة مدريد للتنس، بعد 
خســارتها أمام مواطنتها كوزنتسوفا أمس، 
مدريد- أ ف ب في نصف النهائي.  

قال لويس هاميلتون، بطل العالم لفورموال1 
، إنه يمكنه رؤية أوجه شبه بينه وبين ماني 
باكيــاو، مضيفــاً، إنــه مالكم يتســم بطابع 
برشلونة- رويترز هجومي مثلي تماماً.  
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ترتدي مدينة العيــن، دار الزين الليلة، 
حلــة زاهية مــن أجل االحتفــال ببطل 
دوري الخليج العربي، في ليلة بنفسجية 
خالصة تترقبها جماهير الكرة اإلماراتية 
وخاصة جمهور العين، حيث ســيحصد 
الزعيــم اليوم ثمار مــا زرعه، ويجلس 
علــى العــرش متوجــاً بتــاج البطولة، 
في ليلة اســتثنائية، ســتظل خالدة في 
تاريــخ النادي وســجالت أبطال اللقب، 
فاالحتفــال باللقب أمام نادي الشــارقة 
في المباراة الختاميــة بالجولة األخيرة 
المــرة  هــذه   ،-2015  2014 لموســم 
ســيأتي مختلفاً في شكله وطعمه، كونه 
ســيقام على االســتاد الذي تفوق على 
المالعــب واختيــر أفضلها على  جميع 
اإلطالق، األمر الذي سيضفي العديد من 
المعاني والــدالالت، والقيم، ويضاعف 
كثيراً من نشــوة الفــوز وفرحة النجاح 
لدى العبي الفريق البنفسجي، أصحاب 
الثاني عشــر بتوقيــت دورينا  اللقــب 

والثالث في عصر االحتراف.
اليــوم علــى ملعب اســتاد هــزاع بن 
زايد (موطن كــرة القدم في اإلمارات) 
ســيتذوق الزعيم حــالوة الفوز وطعم 
النجاح بعد مســيرة حافلــة من العمل 
والكــد والتعــب، تخللتهــا العديد من 
العقبــات والمصاعب، وعثرات الخطى، 
لكــن األبطــال تجاوزوهــا متســلحين 
بالصبــر والتفاني والعزيمــة واإلصرار، 

اللحظة  ألنهــم كانوا ينتظــرون هــذه 
الفارقة، لغســل عرق الجد والكد بماء 
ذهــب البطولة، وإزالة تعــب المعاناة 

برحيق الفوز وطعم اإلنجاز.
بطولة أخرى، ســتأتي طوعا لتنضم إلى 
قائمة البطوالت العديدة المتكدسة في 
خزائن صائد األلقاب وعاشق اإلنجازات 
زعيم األندية اإلماراتية، سيشــهد عليها 
التاريــخ ويدونهــا في ســجالته كفصل 
جديــد من قصص البطــوالت العيناوية 
ومشــهد آخر مــن مشــاهد النجاحات 

البنفسجية.
ليلــة أخرى من ليالي الزعامة والفخامة 
ستعيشــها جماهيــر األمــة العيناويــة 
مــع  تحتفــل  الزيــن وهــي  دار  فــي 
العبــي فريقهــا وتبادله مشــاعر الفخر 

واالعتزاز والجــدارة، في ختام جوالت 
دوري الخليــج العربي، وبحضور الملك 
الشرجاوي الذي أبت نفسه إال أن يشارك 
الزعيــم بهجته ويحتفــل معه في داره 
بعد أن تجاوب مــع أمنيات جماهيره، 
ووافق على أن تنقل المواجهة المقررة 
فــي داره إلى معقل العيناوية بالمدينة 
الخضراء، التي تهيأت وتزينت الستقبال 

العرس البنفسجي الكبير اليوم.

دعا الشــيخ عبدالله بن محمد بن خالد 
آل نهيــان، رئيس مجلس إدارة شــركة 
نــادي العين لكــرة القــدم،  المجتمع 
العيناوي، ومحبي كرة القدم للمشاركة 
احتفاليــة تتويج الزعيــم بلقب دوري 

الخليــج العربــي، وللمــرة األولى على 
ارض اســتاد هــزاع بن زايــد، وأكد أن 
احتفاليــة تتويــج الزعيم، ســتعزز من 
دوافــع الفريق لمتابعــة مرحلة النتائج 
القوية وتحقيــق البطوالت واإلنجازات 
علــى مختلــف الصعــد، مشــددا على 
الجماهير  احتشــاد  وضــرورة  أهميــة 
وتواجدها اليوم لمشــاركة الزعيم يوم 

احتفاله بالدرع.
بدورها كشــفت إدارة نــادي العين ان 
فقرات ومظاهر االحتفال بالتتويج اليوم 
ســتتمحور حــول الرقــم 12 وهو عدد 
مــرات فوز العين باللقب، وســتتضمن 
العديد مــن العروض والمشــاهد التي 
تجســد فرحــة الحصــول الــدرع، ولن 
يقتصــر دور الجمهور على المشــاهدة 

واالســتمتاع، بمــا يجــري أمامــه، بل 
سيكون له دوره في المشاركة، بعد أن 
صممت فعاليات اليوم بطريقة مبتكرة 
تتطلب مشاركة وتفاعل الجمهور معها 
لالستمتاع بليلة خاصة تحمل كل عناصر 

اإلبداع.

ســيكون الفــوز هــو مطلــب الزعيــم 
العيناوي أمام الملك الشــرقاوي، توافقاً 
مع تصريحات قائد الكتيبة البنفســجية 
المدرب الكرواتي زالتكو داليتس الذي 
أكــد في أكثر من مناســبة عقب إعالن 
فوز العين باللقــب عقب نهاية الجولة 
23 أن الفــوز باللقب قبل ثالث جوالت 
ال يعني نهاية مهمة فريقه، الفتا إلى أنه 

سيســعى لتحقيق أهداف أخرى يراها 
مهمــة وضروريــة إلى جانــب اللقب، 
الكروي  الموســم  حيث يتطلــع إلنهاء 
دون أن يتعــرض إلى أيــة هزيمة على 
ملعبه باستاد هزاع بن زايد، إلى جانب 
حصــده للمزيد من النقــاط واألهداف 
الفريق األقــوى هجوما  ليحصل لقــب 
ودافعا في نفس الوقت، وأكد المدرب 
الكرواتي أن حصد الفريق لهذه األلقاب 
سيميزه ويناسب وضعه كبطل للدوري، 
كما أنه سيعزز كثيرا من دوافع الالعبين 
ويضاعــف ثقتهم، لمواجهــة التحديات 
المقبلة بــروح معنوية عاليــة، بما في 
ذلك دوري أبطال آسيا وبطولة صاحب 
الســمو رئيس الدولة التي يدافع العين 

عن لقبها.

عّبر نجــم العين المتألــق العب خط 
الوسط راشــد عيسى عن بالغ سعادته 
بالتتويج مــع العين في أولى بطوالت 
الموســم على أفضل مالعــب العالم، 
وبحضــور صانع النجاحات واإلنجازات 
ســمو الشــيخ هــزاع بن زايــد، وقال 
الالعب الدولي: حقيقة أشــعر بالفخر 
واإلعــزاز لوجودي ضمــن قائمة نادي 

العيــن والعبي هــذا الجيــل المتميز 
أبطــال درع الخليج العربي ، الفتا إلى 
أنه يتطلع لتحقيق المزيد من األلقاب 
والبطــوالت مع النادي خــالل الفترة 

المقبلة.

كما أشار العب خط الوسط العيناوي، 
إلى أن مشــاركة جماهيــر الزعيم في 
هــذه الليلــة أمر ضــروري ومطلوب، 

ومضاعفة  الالعبيــن  دوافــع  لتعزيــز 
رغبتهــم في حصد المزيد من األلقاب 
خــالل الفتــرة المقبلة، بمــا في ذلك 
لقب دوري أبطال آســيا، وكذلك كأس 

صاحب السمو رئيس الدولة.
وختم راشــد عيسى تصريحاته، متمنياً 
أن يظهر بمستواه المتميز خالل الفترة 
المقبلــة حتى يرد لجماهير البنفســج 
الجميــل ال ســيما وأنهــا أزرتــه منذ 

اللحظات األولى لقدومه لدار الزين.

بّين محمد عبيد حماد مشرف الفريق 
األول لكــرة القدم بنــادي العين، أن 
تتويج الزعيم باللقب هذه المرة يحمل 
العديــد من المعاني واالمتيازات التي 
تدعــو للفخر واالعتزاز، ال ســيما وأنه 
ســيكون في أفضل اســتادات العالم، 
وهو الملعب الذي يحمل اســما كبيرا 
وعزيزا على القلوب ظل يعطي ويدعم 

الرياضــة اإلماراتيــة عمومــا ونــادي 
العين بشــكل خاص، وهو صرح كبير 
يستحق مناســبة وفرحة بهذه القيمة، 
كمــا أن حضــور ســمو الشــيخ هزاع 
بــن زايد آل نهيــان لمهرجان التتويج 
يمنــح الحــدث قيمة مضاعفــة، وهو 
تكريم وشــرف لجميع أعضاء الفريق 
الذيــن ســيصافحون ســموه، ونحــن 
كجهــاز إداري ســعداء وفخورون بأن 
المعمارية  التحفة  التتويج بهــذه  يتم 

والمعلــم العالمي البارز، في مناســبة 
تعتبر تاريخية لجميع العيناوية.

كمــا أكد حمــاد، أن العيــن بحصوله 
على لقب الــدوري قبل ثالث جوالت 
والمعلومة  المعقــدة  الظــروف  رغم 
للجميــع، تأكيد قوي على ثقافة الفوز 
والبطوالت التي يتمتع بها هذا النادي 
النجاح  إســتراتيجية  بفضــل  الكبيــر، 

والدعم الالمحدود لقادته الشيوخ.

نّظمت قناة العين اإللكترونية أمس، فعالية 
لالحتفــال ببطــل دوري الخليــج العربــي، 
بالتعــاون مع العيــن مول بإقامــة برنامج 
تضمن مظاهر احتفالية ومسابقات وجوائز 
مقدمة من شــركة نادي العين لكرة القدم، 
فــي قاعــة العيــن مــول بالقســم الجديد 
بالطابــق األرضي، وشــهد االحتفال تواجد 
التميمة الخاصة بنادي العين، والتي جذبت 
أعدادا من جماهير النــادي اللتقاط الصور 
بجانبها والمشاركة في المسابقات التي تم 

تنظيمها خالل الحدث.
وجــاء هــذا األمر مــن قبــل قنــاة العين 

األلكترونيــة، ليضاعــف كثيرا من مشــاعر 
الفرح فــي قلوب جماهيــر الزعيم، والتي 
عبرت عن سعادتها معلنة عن تواجدها في 
هــذه الليلة الخاصة، من أجل تعزيز دوافع 

الالعبين ومعنوياتهم في المرحلة المقبلة.

يتوقع أن تشــهد االحتفالية الخاصة بتتويج 
العيــن بلقــب دوري الخليــج العربي على 
ملعب استاد هزاع بن زايد اليوم إلى جانب 
ألعاب الليــزر واأللعاب الناريــة المتنوعة 
العديد مــن الفقرات والمفاجآت الشــيقة 
إدارة  أعلنــت  إذ  للجماهيــر،  المخصصــة 
النادي أن الجماهير ستشــارك في عدد من 
الخاصة باالحتفــال، خصوصا وأن  الفقرات 
بعض فقــرات برنامج الليلة تــم تصميمها 

اعتمادا على مشاركة وتفاعل الجماهير.
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عّبر وليد سالم حارس فريق العين المخضرم 
والحاصل مع الزعيم على 24 بطولة داخلية 
وخارجية، عــن بالغ ســعادته بالتتويج مع 
الفريق في أفضل مالعب العالم هذه المرة، 
وبحضور باني نهضة النجاحات سمو الشيخ 
هــزاع بن زايد آل نهيان، مؤكدا أن تواجده 
ومصافحته لالعبين شــرف كبير ينتظره كل 
العب بالفريق، وقال التتويج بحضور سموه 

فــي أفضل االســتادات بالعالم ســيضاعف 
مــن الفرحــة ومشــاعر الفخــر واالعتزاز، 
وســيكون األمــر مختلفا بــكل تأكيد، األمر 
الــذي ســيعزز كثيرا مــن دوافــع الالعبين 
خــالل الفتــرة المقبلــة، ألن التتويج هذه 
المرة ســيكون «غير» كونه سيتم في هذه 
التحفــة المعمارية العالمية، وبوجود صانع 

اإلنجازات وواضع إستراتيجية النجاح.
وقال الحمد لله الذي يســر لي أن أكون مع 
اخواني الالعبين في هــذه الليلة التاريخية 

العظيمة، فهذا ســيضيف كثيرا إلى رصيدي 
البطــوالت واأللقاب،  نــادي  وســجلي مع 
وأتمنى أن تتواصل مسيرة النجاح، ونحتفل 
المرة المقبلة بالتتويج بلقب آســيا، لنكرر 

انجاز  2003.
وأكد الحارس المخضرم أنه واثق من حضور 
جماهيري حاشــد الليلة، موضحا أن جمهور 
العين المعلم هو شــريك في كل النجاحات 
التي تحققت للفريق ولن يتوانى في إنجاح 

هذه الليلة الكبيرة.

أوضح مدافع العيــن الدولي محمد أحمد، 
أن التتويــج بلقــب الــدوري هــذه المرة 
ســيكون بمثابــة حدث تاريخــي كبير، ألنه 
سيتم على أفضل استادات العالم، وبحضور 
سمو الشــيخ هزاع بن زايد آل نهيان، الفتا 
إلى أن تواجده سيضفي على الحدث رونقا 
خاصــا، وهو تكريم وشــرف كبيــر لجميع 
الذي يتوقون لمصافحته، وبالتالي  الالعبين 

ســتكون الفرحة فرحتين بالنسبة للعيناوية 
الليلة، كما أنه ســيظل فــي ذاكرة الالعبين 

طويًال.
وأضــاف، تضاعفــت فرحتنا كثيــرا بعد أن 
علمنــا بحضور ســموه للتتويــج، وأعددنا 
العــدة كالعبيــن للقيام بدورنــا المطلوب 
الذي يســهم في إنجــاح الليلــة، بما يليق 
بالمناسبة التاريخية، ونأمل أن يوفق جميع 
الالعبيــن فــي تقديــم مبــاراة ممتعة في 
آخر جــوالت دوري الخليــج العربي لكرة 

القدم، وبالطبع سيكون للتواجد الجماهيري 
الكثيــف أثره الكبير في نجــاح هذا اليوم، 
ونحن على ثقة أن جمهور الفريق ال يحتاج 
إلــى دعوة ليقــوم بواجبه بالمشــاركة في 
جميع المناســبات فــي كل األوقات، ونحن 
كالعبيــن نعذر هذا الجمهور إذا لم يتواجد 
في الفترة الســابقة على النحــو المطلوب 
ألنه ال أحد ال يعلــم بالظروف التي منعت 
بعضــه من التواجــد، ولكننا علــى ثقة أنه 

سيمأل جنبات الملعب الليلة.

هناك ألقاب لها طعم يختلف عن بقية األلقاب، وبقية التتويجات، 
وأعتقد أن العيناوية اكتشــفوا هذا الفارق وهذا االختالف عندما 
انتزعوا لقب دوري الخليج العربي في الموسم الحالي، ليس ألن 
اللقــب هو األول في تاريخ نادي العيــن العريق، فالجميع يعلم 
أن الزعيم هو صاحب الرقم القياســي في الفوز باللقب الذي فاز 
به للمرة الثانية عشــرة، وهو رقم سيكون من الصعب إدراكه أو 
تحطيمه، واالختالف أيضاً ليس ألن العيناوية ابتعدوا عن األلقاب 
لفتــرة طويلة، فالكل يعلم أن العين فاز الموســم الماضي بكأس 
صاحب الســمو رئيــس الدولة، إذاً، أين االختــالف؟ ولماذا تغير 

طعم اللقب هذه المرة؟
من وجهة نظري، اللقب العيناوي الثاني عشر في مسابقة الدوري 
العــام، لــه وقع آخر لدى عشــاق الزعيم، كونه أتى في موســم 
اســتثنائي، عانى فيــه الفريق من غيابات وإصابــات طالت أهم 
أعمدته، وفي ظل منافسة شرسة على أكثر من جبهة بنفس القوة 
واألهمية، والجميل أن النجاح جاء في توقيت مناسب في األولى، 
وتمكن من حســم اللقب مبكــراً قبل ثالثة أســابيع من النهاية، 
والثانية يمضي فيها بشــكل مبشــر، وأعني مسابقة دوري أبطال 
آســيا، حيث تأهل إلى دور الـ16 عن جدارة واســتحقاق، منتزعاً 
صدارة مجموعته بال منافس، بعد أن قدم من المستوى الفني ما 
يعكس تطلعه إلى العــودة للعب دور البطولة في أكبر بطوالت 
القارة، أما في مسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، فهو في 

معمعة البطولة حتى اآلن وحظوظه حاضرة وبقوة.
عندمــا يغيب عــن فريق العب بحجم عموري وقدراته، ال شــك 
أن هــذا الفريــق يتأثر، فمــا بالنا إذا غاب عنــه عموري وجيان، 
دفعــة واحــدة، ويبتعد ســتوتش ألكثر من ســبب، لكن مع هذا 
اســتطاع العين أن يواجه كل المطبــات، ويتجاوزها بكل حرفنة 
واقتــدار، بفضل جهود كل القائمة البنفســجية حتى الوصول إلى 
لقــب البطولة األصعب، فهذا يدل على معدن الالعبين وتفانيهم 
وتقديرهم للمهمة الملقاة على عواتقهم، في انتظار أن يســتمر 
هذه التوهج في المشــوار اآلســيوي، ويقدم لجماهيره الكبيرة 
ولكرة اإلمارات اللقب اآلســيوي الغائب عن خزائن أنديتنا، منذ 
أكثر من 12 عاماً، حينما اعتلى العين نفسه آنذاك العرش القاري 

للمرة األولى واألخيرة.
عندمــا تكــون هناك حالة من عــدم الرضا عمــا يقدمه المدرب 
زالتكــو، ويحــدث الكثير مــن األخذ والــرد، والشــد والجذب، 
واالنتقــادات الالذعة من هنا وهناك على خياراته، ومع كل ذلك 
تقوم إدارة النادي بتوجهيات من ســمو الشــيخ هــزاع بن زايد 
آل نهيان، نائب رئيس النادي، وإدارة كرة القدم برئاســة الشــيخ 
عبدالله بــن محمد بن خالد آل نهيان، بدعــم المدرب وإعطائه 
الفرصــة كاملــة، وتجديد الثقة بــه بعد كل تعثــر أو تراجع في 
المستوى، فهذا يدل على احترافية اإلدارة، وإدراكها أن القرارات 
يجب أن تكون مدروســة وفي توقيتها الصحيح، وهذا هو الدرس 
األهم في مشوار االنتصارات واأللقاب، هكذا هو الزعيم وهكذا 

عين البطوالت.

اعتبر صانــع ألعاب العيــن الموهوب 
عمــر عبد الرحمــن أن تتويــج العين 
على ملعب استاد هزاع بن زايد اليوم، 
بمثابة حــدث خاص ومهــم وتاريخي 
صانــع  بحضــور  الالعبيــن،  لجميــع 
اإلنجــازات والنجاحــات التــي طالت 
رياضــة اإلمــارات بوجه عــام ونادي 
العين بصفة خاصة، وقال مجرد وجود 
ســمو الشــيخ هزاع بن زايد ســيجعل 
من الليلة اســتثنائية لجميع العيناوية، 

فحضوره ومصافحته شرف كبير لجميع 
عناصر الفريق، ونحن كالعبين عازمون 
على أن نضاعف من قيمة الفرحة لدى 
العيناوية بمتابعة مرحلة النتائج القوية 
وتحقيــق الفــوز فــي آخــر مواجهاتنا 
بالدوري، لنجعــل من الفرحة فرحتين 

بإذن الله.

ودعــا عمــوري جماهيــر العيــن إلى 
االحتشاد مبكرا على مدرجات الملعب 
للمشــاركة في االحتفال بالدرع، الفتا 

إلــى أن تواجــد الجمهــور ســيضفي 
المشــاهد الرائعة المطلوبــة في مثل 
هذه المناســبات الكبيــرة، وقال نحن 
نثــق من أن جمهور األمة العيناوية لن 
يتردد في تلبية النداء في كل األوقات، 
فقــد ظل وفيا للفريق وشــعاره، وقام 
بــأدوار فاعلة فــي مســاندة الالعبين 
مختلــف  فــي  دوافعهــم  وتعزيــز 
المباريات التي خاضها بالموســم على 
المســتوى الداخلــي والخارجي، ومن 
المؤكد أنه لــن يقصر في ليلة التتويج 

الكبيرة الليلة.

أعــرب المدافــع فــارس جمعة، عــن أمله 
فــي أن تتوالــى اإلنجــازات العيناوية في 
جميــع البطــوالت وعلى مختلــف الصعد، 
موضحــا أن كل التركيز منصب بعد الدوري 
على لقب دوري أبطال آســيا والذي يعتبر 
الهــدف الرئيس للنــادي، منــذ بداية هذا 
الموســم، بعــد أن كان قريبا مــن التتويج 
بــه في الموســم الســابق، قبــل أن يودع 
المنافســة، بســبب عدم التوفيق من الدور 
نصــف النهائي، بعد خســارته مــن الهالل 
السعودي في لقاء الذهاب بالرياض، حيث 
لم يوفــق في معادلــة النتيجــة في جولة 

اإليــاب، ومن المؤكد أنه اســتفاد من تلك 
التجربة لتالفي السلبيات ومعالجة األخطاء 
في هذه النســخة مــن المســابقة القارية 

الكبيرة.
كمــا أكد، علــى ثقتــه في تواجــد مكثف 
لجماهيــر العيــن فــي مدرجــات الملعب 
للمشــاركة في احتفــاالت التتويج بالدرع، 
الفتــا إلى أن جمهور األمــة العيناوية، ظل 
دائمــا بجانــب الفريق والالعبيــن، في كل 
الظروف والمناسبات، وهو قطعا سيكون له 
دوره الفاعل في إنجاح األمســية التاريخية 

اليوم على أفضل المالعب.

أكملت جماهير العين اســتعدادها لتسيير 
مســيرات احتفالية تجوب شــوارع المدينة 
الخضــراء مــن أقصاها إلــى أقصاها، عقب 
نهايــة تتويج الفريق بدوري الخليج العربي 
لكرة القدم اليوم الســبت، وقد تم التنسيق 
بيــن أعداد كبيــرة من الجمهــور العيناوي 
لاللتقاء والتجمع في نقطة االنطالق، بعدها 
يتم تزيين الســيارات باألعالم البنفســجية 

وصور الالعبين والجهاز الفني.
وينتظــر أن تتجاوب الجماهير البنفســجية 
مع نــداءات العبي الفريق وتتواجد بكثافة 

على مدرجات ملعب اســتاد هزاع بن زايد 
لمشاركة فريقها احتفاالته بالتتويج بالدرع، 
خصوصــاً بعــد أن تزايــد عــدد الحمالت 
التي تدعو الجماهير لحضــور ليلة التتويج 
فــي مواقــع التواصــل االجتماعــي بتويير 

وانستغرام.
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لم يكن طريق الزعيم العيناوي، إلى معانقة 
اللقــب 12 مفروشــاً بالورود، فقــد واجه  
البطــل موســماً اســتثنائياً مليئــا بالعقبات 
والمصاعب، فبعد أن دخــل أولى مبارياته 
فــي المســابقة وهو يعاني جــرح الخروج 
من نصف نهائي أبطال آســيا بعد خســارته 
لحســاب الهالل الســعودي، افتقــد الفريق 
ألهــم عناصره بقيادة صانــع األلعاب عمر 
الغاني أســامواه  الرحمــن، والمهاجم  عبد 
جيان بســبب اإلصابة، غير أن إرادة الرجال 
كانت حاضرة بقوة في المعسكر البنفسجي، 
ما يحســب لزالتكو، أنه ظــل متجاهال كل 
ســهام النقد والهجوم التــي وجهت نحوه، 
متبعــا سياســة رشــيدة لتدويــر الالعبين، 
المباريــات واضعا الالعب  وإشــراكهم في 
المناسب في المركز المناسب، حتى بدا أنه 

يستعين بتشكيلة مختلفة في كل مباراة.

ألن البدايــات الناجحة غالباً ما تكون عنوانا 
للنهايــات الناجحــة، فقــد كان طبيعيــاً أن 
تنتهي األمور إلى مــا انتهت عليه، ليتذوق 
العيناويــة ثمــرة الجهــود المضنيــة التي 
بذلوها خالل مرحلة االستعداد الستحقاقات 
الموســم، حيث كان الهدف محددا وواضحا 
وهــو اســتعادة درع الــدوري مــن جهــة 
والوصول إلى منصة التتويج اآلســيوية من 

جهة أخرى.

خــاض العين داخليــاً وخارجيــاً 12 مباراة 
ودية، منها 6 في معسكره الخارجي، حيث 
فاز في أولــى مبارياته الودية بإيطاليا على 
مضيفــه مونتكانينــي (0-2) ، وتغلــب في 
المبــاراة الثانيــة على فولغوري فالتشــانو 
بنتيجــة (1-7)، وفــاز في المبــاراة الثالثة 
واألخيرة على فريق بارنسلي اإلنجليزي (-2

1). وعــاد إلى الدولة ليشــارك في البطولة 
الوديــة الدولية التــي نظمها علــى ملعبه 
بمشاركة ثالثة فرق، حيث فاز على الكويت 
الكويتــي (0-4) وتعادل في المباراة الثانية 
أمام النصر السعودي (1-1) ليتوج باللقب.

جاءت المرحلة الثالثة واألخيرة من معسكر 

فريق العين الخارجي الذي أقامه بالنمســا، 
بنتائج متقاوته، حيث خســر أولى مبارياته 
الوديــة هنــاك بنتيجــة (3-0)، فيمــا فــاز 
علــى غريمه الوحــدة (1-2)، وعلى الرجاء 
البيضــاوي بنتيجــة (0-1)، وعاد إلى ملعبه  
بالدولــة، حيث خــاض تجربة وديــة أمام 
صحار العماني وتغلب عليه (0-2)، قبل أن 
يلعب مباراتي الذهاب واإلياب أمام االتحاد 

الســعودي فــي ربع نهائي آســيا، وبعدها 
لعب مباراتين وديتين أمام الشــارقة وفاز 

عليه (1-2)، وتغلب على دبي (3-2).

بالرغــم مــن أن العين اســتهل مســابقة 
الــدوري وهــو يعانــي جراحه اآلســيوية 
بسبب خســارته في ذهاب نصف النهائي 
أمام الهالل الســعودي، ويفتقــد إلى أبرز 
عناصــره، غير أن انطالقتــه جاءت ناجحة 
بــكل المقاييــس، إذ حقق فــوزا مهما في 
أولى مبارياته بالجولة الثانية، (بعد تأجيل 
مباراته  األولى)  الوصل  (0-2) على ملعب 
اســتاد هزاع بن زايــد، وأتبعه بفوز ثان ال 
يقــل أهمية على مضيفــه عجمان بالجولة 
الثالثة بنتيجة ( 0-4) األمر الذي عزز كثيرا 
مــن معنويــات الفريق، وبعدهــا تأجلت 
مباراتــه بالجولــة الرابعــة أمــام الفجيرة 
بســبب مباراته مع الهالل الســعودي في 
إياب نصف نهائي آسيا، قبل أن يعود مرة 
إلــى الدوري، لكن بخســارة أمــام غريمه 

الجزيرة ( 4-3) بالجولة الخامسة.

وعــوض الفريق خســارته أمــام الجزيرة 

بالفــوز على ضيفــه الظفرة  فــي الجولة 
السادســة، على ملعبه بأفضل استاد العالم 
بنتيجــة (0-3)، وغــادر بعدهــا إلى رأس 
الخيمــة ليعود من هناك بفــوز مهم على 
اإلمارات (1-2) في الجولة الســابعة، قبل 
أن يتعادل مــع األهلي على ملعب األخير 
(1-1) بالجولة الثامنــة، ويعود إلى ملعبه 
باســتاد هزاع بــن زايد ليكتفــي بالتعادل 
أيضا أمــام ضيفــه النصــر (1-1) بالجولة 

التاسعة.

 اســتعاد فريق العين في الجولة العاشــرة 
نغمة االنتصــارات بفوز عريض على اتحاد 
كلبــاء (1-4) على ملعــب األخير، وأردفه 
بفوز الفت على غريمه الوحدة (0-4) في 
كالســيكو العاصمة على ملعــب هزاع بن 
زايد أيضــا بالجولة الحادية عشــرة وهي 
تقريبا المباراة التي أظهرت شخصية البطل 
العيناوي، الذي أكد صدارته بفوز آخر على 
بنــي ياس فــي الجولة الثانية عشــرة (-3

0) في الشــامخة، وتابع انتصاراته الكبيرة 
بالفــوز على الشــارقة (1-4) على الملعب 
الذي ال يخسر في أرضيته باستاد هزاع بن 

زايد في الجولة الثالثة عشرة.

انفرد نــادي العين وحلق بعيــداً في فضاء  
االنجازات، وأكد البنفسج زعامته وجدارته 
وتابــع  تميزه وانفراده باألرقام القياســية 
محلقاً في ســماء اإلنجــازات بحصوله على 
اللقــب رقم 12 لــدوري الخليــج العربي، 
جامعــا الرصيد األوفر من بطوالت األلقاب 
الداخليــة والخارجيــة التي تــوج بها خالل 
تاريخــه، حيث رفــع رصيده مــن األلقاب 
إلــى  (29) لقباً كأعلى نســبة يحصل عليها 
فريــق إماراتي، حيث فــاز ببطولة الدوري 
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وفــاز بلقــب كأس رئيس الدولــة 6 مرات 
وكانت في مواسم 1998-1999، 2000/01، 
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2013/2014، وحقــق لقــب كأس االتحــاد 
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بطولــة كأس أبوظبي في موســمي -1973

.1974-1975 ،1974

 رغم حســم فريق العيــن للقب قبل انتهاء 
المسابقة بثالث جوالت، فقد كان االهتمام 
كبيــرا من قبــل الجهــاز الفنــي والالعبين 
الثــالث المتبقيــة مــن عمــر  بالجــوالت 
المنافســة، تطلعا لزيــادة الغلة من النقاط 
واألهــداف، حتــى ينهي الفريق الموســم 
بحصــد أكبر عــدد من النقــاط واألهداف، 
ففي الجولة 24 من عمر المســابقة، اكتفى 
الفريــق العينــاوي بالتعادل الســلبي أمام 
مســتضيفه الوحدة في ديربي العاصمة أبو 
ظبي والذي اســتحوذ كعادته على المتابعة 

لقــاءات  مثــل كل  الكبيــرة  الجماهيريــة 
الفريقين، ، قبل أن يعود ليفوز على منافسه 
بني ياس بهدف في الجولة قبل األخيرة من 

عمر دوري الخليج العربي.
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ظهــرت مالمح البطــل العينــاوي، برغم 
تعادلــه في مباراتــه المؤجلة من الجولة 
األولى أمام الشــباب علــى ملعب األخير 
(1-1) إال أن هــذه المواجهــة أظهــرت 
كثيرا من مالمــح البطل، وهو األمر الذي 
بالجولة  الفريــق  نفــس  أكدتــه مواجهة 
الرابعة عشــرة على ملعب اســتاد هزاع 
بن زايد حيث حقــق العين الفوز (2-1)، 
وتابع مرحلــة النتائج الجيدة  في الجولة 
الخامسة عشرة بتغلبه على الوصل (1-0) 
علــى ملعــب زعبيل، وعــاد ليحقق أكبر 
فــوز في المســابقة على ضيفــه عجمان 
(1-7) على ملعبه باســتاد هزاع بن زايد، 
ثم خســر بعدها أمام الفجيــرة بالجولة 
السادســة عشــرة على ملعب األخير (-0

1)، لكنــه رد الديــن للفريــق الفجراوي 
فــي المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة، 
حيث فاز عليه (0-3) على ملعب اســتاد 

هزاع بن زايد.

تعتبر المباريات من األســبوع 18 وحتى 23 
هي مباريات حســم اللقب لصالــح الزعيم 
العيناوي بعد أن فاز على منافســه المباشــر 
الجزيــرة (1-2) علــى ملعب اســتاد هزاع 
بن زايــد بالجولــة الثامنة عشــرة، واكتفى 
بالتعــادل (1-1) أمــام الظفــرة على ملعب 
األخير بالجولة التاســعة عشــرة، واســتعاد 
نغمة االنتصارات بفوز عريض على اإلمارات 
(1-5) علــى ملعــب األخيــر فــي الجولــة 
العشــرين، وحقق فــوزا غاليــا  على ضيفه 
األهلــي (0-1) بالجولة الحادية والعشــرين 
في ملعــب هزاع بــن زايد، وتابــع مرحلة 
النتائج الجيــدة بفوز آخر على النصر (2-1) 
على ملعب اســتاد آل مكتوم بالجولة الثانية 
والعشرين، وحسم األمور لصالحه بفوز كبير 
على اتحــاد كلباء (0-4) على ملعب اســتاد 
هزاع بن زايد، خصوصا بعد أن تعثر مالحقه 
المباشــر بالخســارة أمام الوحدة وبني ياس 
على التوالي، ليتوج الفريق البنفسجي رسميا 

بطال للدرع للمرة 12 في تاريخه.

هــي ليلــة للفرح، ليلة لالحتفال، ليلة للتتويج، ليلــة لألمة العيناوية، وكل 
عشاق الفن الجميل.

من الذي ال يحب العين؟ 
السؤال ال يبحث عن الكارهين، فهؤالء من طريق ونحن من طريق، ولكنه 
يبحــث عن المحبين، الذين يحبون كرة القدم لذاتها، الذين يحبون المتعة 
واالســتمتاع، الذين يحبون المنطق، الذين يعطون لكل صاحب حق حقه، 

وال يميلون لالستثناء، حيث جنون كرة القدم وصخبها ومفاجآتها!
منذ ســنوات وكان العين في أبهى صوره ســأل الصحافيون صاحب السمو 
الشيخ محمد بن زايد في إحدى المناسبات «من سيفوز ببطولة الدوري يا 
طويل العمر»؟ أجاب سموه بسرعة خاطر، العين طبعاً، قالوا لماذا؟ فأجاب 

بنفس الطريقة األولى، ألنه المنطق. 
مرت األيام وفاز العين بجدارة، وتذكر الصحافيون الموقف فأطلقوا عليها 
«بطولة المنطق». وما أشبه الليلة بالبارحة، فالعين هو عريس الدوري بال 
منازع، لم يكن أحد غيره يستحق البطولة، حاول الوحدة فترة ثم توقف، 
حاول الجزيرة فترة ثم توقف هو اآلخر، أما الشباب فقد كان يعرف ماذا 
يريــد وحقــق هدفه، وعندما جاء دور العين وتصــدر عرفنا جميعا طريق 
البطولــة، وعرفنــا البطل، فقد عودنا، وهو ال يخطــئ مواعيده، أنه عندما 

يتصدر يفوز وال يتنازل، وقد حدث. 
لن أقول فاز العين باللقب ألنه أكثر الفرق فوزاً وأقلها هزيمة، ولن أقول 
انه صاحب أقوى خط هجوم، وصاحب أقوى خط دفاع، لكني ســأقول انه 
قبــل كل هذا وذاك، فريق محترف، يعمل بمهنية عالية، كان والزال عنوانا 

لمؤسسة كبيرة، تعرف كيف تخطط، وكيف تتفوق، وكيف ترتقي.
إذا أردت أن تعرف سر البطولة في أي زمان ومكان ما عليك إال أن تفتش 
عــن أمرين أحدهما من خارج الملعب وأحدهما من داخله، أما الذي من 
داخلــه فهــو الثبات، نعم الثبات في المســتوى، والعين أكد لنا جميعا أنه 
الوحيد في دورينا الذي فعل ذلك فحق له اللقب، أما الذي هو من خارج 
الملعــب، فأقصد به اإلدارة، ومن زمان تعلمت أن اإلدارة هي أم التفوق 
وســر كل اإلنجازات، إذا صلحــت اإلدارة صلح العمل كله، وإذا فســدت، 
فســد العمل كلــه! وإدارة العين، ليس من اآلن فقــط، بل من زمان، هي 
اليد القابضة في وقت الشــدة، وهي العقــل المفكر في لحظات التراجع، 
وهي القلب الرحوم عندما تتأثر النفسيات وتمرض، لذا يقولون، ان الفرق 
الكبيــرة التي هي من أمثال العين تمــرض وال تموت، ويقولون أيضاً إنها 
ســريعة العودة عندما تضــل الطريق أحياناً وهذا يحــدث في كل مناحي 

الحياة وليس في كرة القدم فقط. 

 من حقك تفرح أيها الزعيم، فاليوم يومك، والدرع درعك. 
 مــن حقــك أن تفــرح أيهــا الزعيم، فاليوم يــوم الحصــاد، بعد التعب 

واإلرهاق وااللتزام. 
 من حقك أن تفرح، وتنثر الورود، وأزهار البنفســج على كل جماهيرك 

وكل من يحبك. 
 من حقك أن تفرح فالليلة ليلتك، ليلة عريس الدوري.

لعب الفريــق األول لنادي  العين داخل 
وخــارج أرضه  قبــل مباراة الشــارقة  25 
مباراة فاز في 18 وتعادل في 5 وخســر 2، 
ليجمع فــي رصيده 59 نقطــة، و61 هدفا 
سجلها في شباك الخصوم، فيما دخل مرماه 

18 هدفا.
ولــم يخســر  الزعيــم أية مبــاراة على 
أرضــه على ملعب اســتاد هــزاع بن زايد،  
بل اســتطاع الفوز في 12 مبــاراة وتعادل 
في مبــاراة واحدة،  ليجمع 37 نقطة، فيما 
أحرز في شــباك المنافسين 36 هدفا مقابل 

7 أهداف دخلت مرماه.
أمــا  في المباريــات التــي لعبها خارج 
أرضه فقد  فاز في 6 وتعادل في 4 وخســر  
2 ليجمع  في رصيده 22 نقطة، مسجال 25 

هدفا مقابل 11 هدفا ولجت مرماه.

 تضمنــت تحضيرات الفريــق األول لنادي 
العين للموســم الحالي 2014 - 2015 ثالث 
مراحل، انطلقــت المرحلة األولى بالتجمع 
الداخلــي مطلع يوليو الماضــي في مدينة 
العين، قبل أن تتوجه البعثة الرسمية بعدها  
إلى معسكر خارجي في مدينة مونتكاتيني 
اإليطاليــة خالل الفترة من 4 إلى 19 يوليو 
الماضي، حيث خــاض هناك ثالث مباريات 
ودية، فيما شهدت المرحلة الثانية مشاركته 
فــي البطولــة الدوليــة، التــي أدى خاللها 
مباراتين، وبعدها غــادر إلى مدينة لوجان 

بالنمســا فــي األول من أغســطس، حيث 
بــدأت المرحلــة الثالثة من فتــرة االعداد، 
وخاض الفريق العيناوي هناك ثالث تجارب 
وديــة، قبــل أن يعود إلى الدولــة ليواصل 

تحضيراته الميدانية.

254
05



قهر أبطال فريق العين بجسارة  
وجدارة متفردة، كل الظروف 
والصعاب، وقفزوا  فوق حاجز 
المستحيل ليتربعوا على عرش  

دوري الخليج العربي للمرة الثانية 
عشرة في تاريخ النادي العريق، 

بعد مالحم بطولية ظهر فيها معدن 
الرجال وتضحياتهم  الممزوجة 

بالصبر والجلد، لينحتوا على 
جدار  التاريخ عبارات من نور 

وذهب تؤكد  أنه الزعيم ال كذب، 
وليجسدوا بوضوح وصدق ال شك 

فيه مقولة ( العين بمن حضر)، بعد 
أن تجاوز الفريق في طريقه للقب 
مختلف أنواع الصعاب  في موسم 

استثنائي تجمعت فيه الكثير من 
العقبات، فأزاحها عن طريقه بإرادة 
وصالبة. 27  بطًال  تسلحوا بعزيمة 
الجبابرة ورغبة الفرسان، ليستدعوا 
المجد العصي حتى نزل الوعد على 

سالسل الدهشة ليسقي جذور الحلم 
البنفسجي بماء الذهب، وبإمضاء 

أبطال الدرع الثانية عشرة بتوقيت 
دوري اإلمارات. 
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فــي العــام 1930 غنــى المطــرب المصــري صالح عبــد الحي 
«طقطوقة» بمقام الراست من ألحان الموسيقار رياض السنباطي، 
وكلمات الشــاعر محمود بيرم التونســي، تقــول كلماتها، ليه يا 
بنفسج ِبِتبِهج وأنت زهر حزين، والعين تتابعك وطبعك محتشم 
ورزيــن، وفور نزول األســطوانة إلى األســواق وقتها، القت تلك 
األغنية نجاحاً منقطع النظير ربما لغرابة كلماتها أو طريقة لحنها، 
تلــك البداية كانت ضرورية من وجهة نظري المتواضعة، ألعلنها 
صراحــة أن المطرب الكبير أخطأ كثيراً، بل تســرع في غناء تلك 
الطقطوقة، ولربما ألتمس له األعذار إشــفاقاً عليه، ألنه لم يكن 
يعلم الغيب أو يرى المستقبل، ألنه ببساطة كان سيبدل الكلمات 
أو بعضاً منها، فكيف لزهر البنفسج مصدر السعادة، وناثر الفرح 

ومبهج القلب، أن يتصف بالحزن.
شــخصياً أعتقــد أن العم صالح عبــد الحي لــو كان «حياً» بيننا 
وشــاهد بنفسه إنجازات وبطوالت نادي العين التخذ القرار على 
الفــور، ألن مــا حققه الفريق خالل المواســم الماضية يثبت أنه 
قلعة ال ترضى بغير المركز األول، وحصد الدروع والكؤوس، ومن 

قبلهما التقدير وكل االحترام.
 تتويــج العين بالــدرع الـ12 في تاريخه لم يشــكل لي مفاجأة 
شخصية، ألنني من خالل تجربة شخصية تشرفت أن أكون شاهداً 
عليهــا، هناك في العاصمة التايالنديــة بانكوك 2003 عندما توج 
الزعيم بكأس أبطال آسيا على حساب فريق تيرو ساسانا، بقيادة 
الراحل ميتســو، منذ تلك اللحظات أدركت ســر البطل، وعرفت 
معنــى مقولة «العين بمن حضر»، وهو ما حدث بالفعل، فكيف 
بفريــق يلعــب بداية الموســم، من دون عمــوري وجيان وهما 
بلغــة الكرة «كل واحد فريق وحده»، وبالرغم من هذا لم يمنع 
اختفاء ســحر عموري وال أهداف جيــان من أن يحقق زمالؤهم 
االنتصارات وكأن شيئاً لم يكن، هذا هو سر العين وسر من حضر.

ألــوان قمصــان العين تعشــق الزهــور كعادة أهــل دار الزين. 
اللون األساسي البنفســجي واالحتياطي األبيض، وهو لون زهرة 
الفل، وما بين البنفســج والفل.. تــدور رائحة البطوالت ورحيق 

اإلنجازات.  
باختصــار الزعيم ليس مجرد نــاد، بل حالة من اإلبداع مقوماتها 
إدارة واعية، وجماهير عاشــقة، والعبــون ال يرضون إال بقميص 

البنفسج.
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رد الكرواتــي زالتكــو داليتــش المدير الفني 
لفريــق العيــن علــى منتقديه فــي المرحلة 
الســابقة، عملياً فــي الملعب، بعد نجاحه في 
قيــادة الفريــق للحصول على لقــب الدوري 
قبل ثالث جوالت من نهاية المسابقة، وكذلك 
التأهل إلى دور الســتة عشــر من المســابقة 
اآلســيوية، وقبل ذلك كان التتويج بلقب كأس 
صاحب الســمو رئيس الدولــة، والوصول إلى 
نصــف نهائي آســيا في النســخة الماضية كل 
ذلك خالل موسم واحد فقط منذ توليه قيادة 
الفريق البنفســجي، كما يفتخر «زالتكو» بأنه 
الوحيــد مــن بيــن المدربين في آســيا الذي 
تأهــل إلى ثمــن نهائــي دوري األبطال ثالث 
مرات على التوالــي، بعد أن فعلها مع الهالل 
الســعودي مرة ومع العين مرتين، وهو الذي 
حصل مع العين في عام واحد على 112 نقطة 
كثاني أفضل نتيجة يحققها مدرب، إلى جانب 
حصد الفريق 32 نقطة في بطولة آســيا كأكبر 
عدد نقاط يحققه الفريق في تاريخ مشاركاته 
اآلســيوية، مؤكداً أنه لن يهدر وقته للرد على 
أولئك الذين يحاربونه من منطلقات شخصية 
وعاطفية وســيترك عمله داخــل الملعب يرد 
عنه، كما أوضح مدرب العين، أن كل ما يمكن 
أن يقولــه لهم هو «الســالم عليكــم»، وقال 
عليهم أن يجلســوا على مقاعدهم الوثيرة في 
التلفزيونيــة ليتحدثوا عما يريدونه،  القنوات 
وســأكون في الميدان ألستمتع بنجاحاتي مع 

العين.
وأكد زالتكو، أن اللقب اآلسيوي هو حلمه 
مع العين، موضحاً أن المهمة لن تكون ســهلة 
لكنه متفائــل بتحقيق تطلعــات النادي، بعد 
أن وصل مع الفريق في النســخة السابقة إلى 
نصف النهائي، وعبر عن أمنياته في االستمرار 
في قيادة العين لفترة مقبلة برغم تلقيه بعض 
االتصــاالت، مؤكداً أنــه يقدر الثقــة الكبيرة 
التي طوقه بها قادة النادي الشيوخ، وستكون 
األولويــة دائما للنــادي، معبراً عــن ارتياحه 
لمستوى الالعبين األجانب في الفريق، الذين 
قدمــوا خدمــات فنية متميــزة للفريق خالل 

الفترة الماضية.
كمــا تحدث المــدرب الكرواتي، عن الثقة 
المتبادلــة والتفاهــم الكبير بينــه والالعبين، 
موضحاً أن العمل المتفاني واإلخالص والرغبة 
الكبيرة في تحقيق االنتصــارات من الجميع، 
كانت أهم مقومــات نجاح الفريق في الفترة 
األخيــرة، مؤكــداً في الوقــت ذاتــه، تفاؤله 
بنجاح منتخبنا الوطنــي في تجاوز التصفيات 
اآلســيوية المقبلة في الطريــق إلى مونديال 

العالم بروسيا.
توليــت مهمة تدريب العيــن منذ أقل من 
موســمين وبالرغــم من قصر المــدة إال أنك 

استطعت أن تحقق نجاحاً الفتاً، ماذا تقول؟
أوًال أنا سعيد بما حققناه من نجاح وأقول 
(نحن) وليس زالتكو فقط، فالفضل يعود أيضاً 
إلــى بقية أفراد الجهاز الفنــي واإلداري ومن 
قبلهــم مجلس اإلدارة بقيادة الشــيخ عبدالله 
بــن محمد بن خالد آل نهيان الذي هيأ جميع 
أســباب النجاح، وكذلك الالعبــون والجمهور 
وحتى اإلعالم، فالكل كان شــريكاً ومســاهماً 
بصــورة أو بأخرى، وأود أن أشــكرهم بهذه 
المناسبة على عملهم الكبير من أجل الفريق.

إذا حققــت مــع العيــن نجاحــا وضعت 
نفســك أمام تحد أكبــر يتطلب مضاعفة 
الجهود لمزيد من اإلنجازات هل توافقني 

الرأي ؟
نعــم هذه حقيقــة أدركها جيــدا، والحمدلله 
اســتطعت بمعاونة من هــم حولي أن أحصل 
مــع الفريق في عام واحد علــى بطولة كأس 
رئيــس الدولــة، ولقب الــدوري وهــذا أمر 
رائــع، وأعتقد أنه لم يســبق أن فعلها مدرب 
غيري فــي تاريخ النــادي، وباإلحصاءات فقد 
حصدت مع العين خــالل الفترة الماضية في 
المباريــات التي قدت فيهــا الفريق على 112 
نقطة، وهذه ثاني أفضل نتيجة يحققها مدرب 
مع النــادي، وأجدد تأكيدي علــى أن الفضل 
يعود لــكل العيناوية، وســنعمل معاً لمتابعة 
مرحلة النجاحــات الكبيرة بالفتــرة المقبلة، 
ألن طموحات نادي العين كما أعرف مســبقاً 

ال حدود لها.

بالرغم من العمل الكبير الذي قدمته فقد 
تعرضــت النتقادات وهجــوم في الفترة 

األخيرة ما تعليقك؟ 
بالطبــع أنا أحترم كل اآلراء، ســلبا أو إيجابا، 
وال أريــد أن أهدر وقتــي وطاقتي بالرد على 

االنتقــادات المبنية علــى العواطف، أو على 
أولئك الذين يتحدثون من منطلقات شخصية 
أو بنوايا الحرب علي شــخصي وسأترك عملي 
ليرد عليهم، ألن ما يهمني في المقام األول هو 
تقدير إدارة النادي والعبي الفريق وجمهوره، 
وأتمنى للذين يحاربوني التوفيق في مهمتهم 
وكل مــا أقولــه لهــم هــو «الســالم عليكم» 
وعليهــم أن يتابعــوا أســلوبهم وهجومهــم، 
وسأســتمتع أنا بنجاحي مــع العين ألنه ليس 
من طبعي أو ســلوكي الرد واالنشــغال بمثل 
هذه األمور، خصوصا عندما تكون المنطلقات 

عاطفية وبعيدة عن المصلحة العامة.
هل ترى أن العين تجاوز موسماً استثنائياً 
ليتــوج  والمصاعــب  بالعقبــات  حافــالً 

باللقب؟
هذا صحيح، لقد كان موســماً صعباً بالنســبة 
لنــا فــي ظــل ظــروف غيــاب أبــرز عناصر 
الفريق، وقبل بدايتــه كان الجميع بمن فيهم 

اإلعالميــون يتحدثون عــن أن العين من غير 
«عمر عبد الرحمن» و«أســامواه جيان» فريق 
عــادي، ولكــن الــذي حــدث أن الالعبين لم 
يشــاركا مع بعضهمــا إال في أربــع مباريات 
فقــط قبل التتويج باللقب، فيما خاض الفريق 
نحــو 20 مبــاراة بغياب أحدهمــا أو غيابهما 
معــا، ومع ذلك تجاســر بقيــة الالعبين على 
خيــر نســق وقدمــوا مباريات كبيــرة حققوا 
فيهــا انتصارات رائعة قــادت للتتويج باللقب 
فــي نهايــة المطــاف، وهناك أنديــة صرفت 
مبالــغ خيالية في اســتقدام العبيــن لتدعيم 
صفوفها ولكن العين تفوق عليها وحصل على 
اللقــب، وأرجو أن أشــكر العبي الفريق على 
جهودهم وتضحياتهم، وأؤكد أنه إذا كان عمر 
وجيان متواجدين لحسمنا البطولة قبل خمس 
أو ســت جــوالت، ألن العين بوجــود هذين 
الالعبين قــوي ولكن بقية الالعبين كانوا على 
قدر الثقة والمســؤولية وقدمــوا عمال ممتازا 

يستحقون عليه كل التقدير.

ما ســر تميزك بالهــدوء حتى في أصعب 
المواقف؟

سياســتنا هي أن نقول ونفعل كل شيء أثناء 
التدريبــات وفــي المحاضرة التي تســبق أية 
مبــاراة، وبالتالي فال حاجة لالنفعال والصراخ 
أثنــاء المبــاراة، حتــى ال يتأثــر الالعبون في 
الملعــب بــردود أفعال الجالســين على دكة 
االحتياطي خاصة أعضاء الجهاز الفني، وأنصح 
الالعبيــن دائما أن يركزوا علــى اللعب بعيدا 
عن االلتحامات والخشونة ويستمتعوا باألداء 
داخــل أرضيــة الملعب، ومن قبــل خمس أو 
ســت مواســم، كنت أصرخ وأتوتر على خط 
الملعب ولكن بعد مرور عشرة مواسم كاملة 
في عالم التدريب، تعلمت كيفية التعامل مع 
جميع المواقف، والحمــد لله جميع الالعبين 

يفهمون أسلوبي وطريقة تفكيري.

متــى شــعرت أن العيــن ســيحصل على 
اللقب؟

بعد الفوز على الوحدة بأربعة أهداف نظيفة 
على ملعبنا باســتاد هزاع بــن زايد، فالوحدة 
كان متصدرا ولم يخســر قبــل مواجهة العين 
في 20 مباراة سابقة، ولعبنا من دون عموري 
وأسامواه جيان، واســتطعنا أن نحسم األمور 

في 20 دقيقة فقط.

برأيك ما هــي مقومات نجاح الزعيم في 
الفترة الماضية؟

أعتقــد أن التفانــي فــي العمــل واإلخــالص 
والرغبــة، باإلضافة للعمل الكبيــر الذي قمنا 
به خالل آخر ثالثة أشــهر في الموسم الماضي 

وثالثــة أشــهر أخرى في فتــرة التحضير لهذا 
الموســم فخــالل هذه األشــهر الســتة نجح 
الالعبــون بفضل شــخصيتهم القوية في فهم 
أســلوبي وطريقة تفكيــري وأتقنــوا العمل، 
وحاليــاً نحــن نجني ثمار ذلــك العمل الكبير 
الذي قمنا به بهدوء وثقة متبادلة بين الجميع

ماذا تقول عن العبي األكاديمية والمراحل 
السنية؟

 هــذه الفــرق تضم العبيــن أقويــاء لديهم 
المقدرات التي تســاعدهم على المشاركة مع 
الفريــق األول، وقد رأينا أن نمنحهم الفرصة، 
وبالطبع هذا أمر ليس ســهًال، خصوصاً عندما 
تكــون في فريــق مثــل العين مطالبــا دائما 
بالنتائــج اإليجابيــة، فمن الصعــب أن تعتمد 
على العب صغير والجميع ينتظر منك الفوز، 
ولكــن كان البــد مــن إتاحة الفرصــة لهؤالء 

الالعبين ألنهم مستقبل الفريق.

كيف ســتتعامل مع بطولة آســيا التحدي 
الكبير؟

سنتعامل معها كعادتنا خطوة بخطوة، خصوصا 
وأننا بحمد لله أصبحنا في دور الســتة عشر، 
واللقب اآلســيوي هــو بمثابة حلم بالنســبة 
لــي، وبالطبــع لن يكــون األمر ُمتاحــا، فمع 
كامل احترامي للقــب الذي أحرزه العين في 
وقت ســابق من عام 2003 والذي كان نتيجة 
عمــل كبير وجهــود أكبر وال شــك في ذلك، 
لكن المســابقة وقتها كانت أســهل فلم تكن 
هناك مرحلة مجموعــات كما هو متبع اآلن، 
بــل يجب أن تلعب وتفــوز في عدد مباريات 
أكبــر وتقوم بعمل أكثر قبل الوصول لمنصات 
التتويج، وبإذن الله سنسعى بكل قوتنا لنحقق 

تطلعات النادي وجمهوره.

قال مدرب العيــن زالتكو: نحن أبطال 
الــدوري وتأهلنا لمرحلــة ثمن النهائي 
فــي دوري أبطال آســيا، وحصلنا قبلها 
على لقب بطولة الكأس، كما ذهبنا حتى 
نصف النهائي من المســابقة اآلســيوية 
في النسخة الماضية، وهذا يعني أن كل 
العب بالفريق قــام بواجبه على النحو 
المطلــوب، صحيح أنه أحيانا تتوقع من 
الالعــب األجنبي مــردودا أقوى وأفيد، 
ولكن جيان مثال توج هدافا للدوري في 
آخر ثالثة مواسم ولم تسعفه الظروف 
لخدمــة الفريق هذا الموســم، وهناك 

ســتوتش وكيمبو قدما عمال مميزا وأنا 
ســعيد بذلك، وهناك الالعــب الكوري 
لــي ميونغ الذي يعتبــر بمثابة الجندي 

المجهول بالفريق.
فقد لعب أدوارا كبيرة ومختلفة وساعد 
كثيرا فــي النتائج الجيدة التي تحققت، 
وهو مــن الالعبيــن الذيــن ال يلفتون 
األنظــار بحكــم وضعيته فــي الميدان 

ولكنه قدم مردوداً متميزاً.

أكد مدرب العين أن هناك تفاهم وثقة 
بينه وبيــن العبيه وقــال: هذا صحيح، 
ولدي نمــاذج عديدة علــى صحة هذا 
الــكالم ، فمثــال قبــل مبــاراة الوحدة 
األخيــرة بالجولة 24 طلبت من الالعب 
إسماعيل أحمد المشاركة مع فريق 21 
في مباراته أمــام الوحدة في دوري الـ 
21 ســنة وقلت لــه ان الفريق الرديف 
يحتاج مســاعدتك في مباراته المهمة، 
ولذلك فلن تلعب معنا لقاء الكالسيكو، 
فمــا كان منه إال أن قال لي ســأفعل ما 
تريده مني وبالفعل لعب وســاهم مع 

الفريــق فــي الفوز 1-2 وهــذا نموذج 
لمدى تعاون الالعبين معي واحترامهم 
لوجهــات نظــري وقراراتي، اســماعيل 
أحمــد العــب دولي كبير لبــى رغبتي 
وضحى بمباراة الكالســيكو، وهذا ســر 

النجاح الذي حققناه في العين.
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بتلقيه  بخصوص الحديث المتــداول أخيراً 
عروضــاً مــن أنديــة تطلب التعاقــد معه، 
قــال زالتكــو كل اهتمامي حاليــا منصب 
حول إنهاء مهمتي مع العين هذا الموســم 
النحــو المطلــوب وبالنجــاح الذي  علــى 
ينتظــره منــي العيناوية، وبعــد ذلك لكل 
مقــام مقــال، وبالطبع ال أنكــر أنني أفكر 
في مستقبلي وعائلتي، ولكن هدفي تنفيذ 
المهمــة مع العين على أكمــل وجه ألنني 
أحترم وأقدر الثقة التي طوقني بها النادي، 
فعندمــا قدمت إلى هنــا كان الجميع يريد 
اســما كبيرا في عالم التدريب، لكن شيوخ 
نــادي العين منحوني الفرصة ألتولى قيادة 
الفريــق الكبيــر، برغم أن القــرار في هذا 
الشــأن لم يكن ســهال فالفريــق كان يحتل 
المركــز الثامن في الــدوري بذلك الوقت 
ولم تكن األمور واضحة بخصوص مستقبل 
مشاركاته في االستحقاقات األخرى بما في 
ذلك البطولة اآلســيوية، ومع ذلك منحني 
قادة النــادي الثقة، ويجب أن يكون تقدير 
هذه الثقــة هو أول ما أفكــر فيه، ولذلك 
ســتكون األولويــة للعين، فأنــا أتمنى أن 
أســتمر مع هذا الفريق الكبير، رغم وجود 

بعض االتصاالت.

بعد موسم ونصف قضيته في مالعبنا كيف 
ُتقّيم مستوى الدوري اإلماراتي؟

هذا الموســم بالتحديد كانت المنافسة 
قوية والقتال فــي المالعب المختلفة على 

أشــده مع فرق قوية كالجزيرة والشــباب 
واألهلي والوحدة والنصر وغيرها، ووجود 
أكثر مــن منافس يعني أن الــدوري قوي، 
ومــن وجهة نظــري فكل األمــور متميزة 
فــي الدوري اإلماراتي من مالعب والعبين 
وتنظيــم مباريــات وغيــر ذلك، والشــيء 
الوحيــد الــذي ينقص الدوري هــو تواجد 

الجماهير في المالعب، وأعتقد أن جمهور 
العين فقط هو الــذي كان له حضور مميز 
فــي المباريات التي يكــون طرفها الفريق، 
وبالطبــع فــإن وجــود الجماهيــر خلــف 
فرقها يســهم بصورة كبيــرة في إنجاح أي 
مسابقة، كما أنه يجعل الالعبين على درجة 
عاليــة مــن الحماس، واآلن هنــاك فريقان 
ينافســان في البطولة اآلسيوية باسم الكرة 
اإلماراتيــة، ومــن المهم تواجــد الجماهير 
لدعم وتعزيز معنويــات الالعبين لتحقيق 
التطلعات والدفاع بقوة عن ســمعة الكرة 
اإلماراتيــة فــي المحافــل الخارجية، وهذا 

أيضا ينطبق على المنتخب الوطني.

حول توقعاته لمشــاركة األبيض اإلماراتي 
فــي تصفيــات كأس العالــم المقبلة قال 
المــدرب زالتكو األمور لن تكون ســهلة 
بالطبع ألن المنافسة ستكون قوية، بسبب 
الطموحات الكبيرة لدى جميع المنتخبات 
في الوصول إلى روسيا 2018 والمشاركة 
في أكبر محفل كروي على مستوى العالم، 
وهــذا يتطلب جهودا كبيــرة من الجميع، 
ولكــن مــا يدعــو للتفــاؤل أن منتخــب 
اإلمــارات يجعل األمــور الصعبة ســهلة 
بفضــل امكانــات العبيه وجهــازه الفني، 
كما شــاهدنا في مناسبات سابقة، وأعتقد 
أن التأهــل للمونديــال المقبــل هو حلم 
الجميع، وشــخصيا أعلن مساندتي القوية 
للمنتخب الوطنــي اإلماراتي في التحدي 
العالمي المقبــل وأتمنى له من كل قلبي 

التوفيق.

في رســالته لجماهير العين قال زالتكو 
الجمهــور العينــاوي ظــل معنــا طوال 
الموســم، ورغــم انني كنــت أتوقع أن 
يكــون التواجد فــي بعــض المباريات 
بصــورة أكبر من تلك التــي كان عليها، 
لكن ربما أن الجمهور كان حزينا بسبب 
ما حدث الموســم الماضي، وبإذن الله 
سنعمل بكل قوة من أجل تعويضه هذا 
الموسم، خصوصا في البطولة اآلسيوية، 
ويتوجب علينا أن نشكر لهم مساندتهم 
يتابعــوا  أن  ونأمــل  للفريــق  القويــة 
جهودهــم لنحتفل معاً فــي المباريات 

المتبقيــة لنــا باســتاد هزاع بــن زايد، 
وأعتقد أن جمهور العين يدرك حقيقة 
أن الفريــق يحتاجه أكثــر في األوقات 
الصعبة ليعزز معنويــات الالعبين وقد 
كانت له سوابق وتجارب متميزة رائعة 
في هذا الخصــوص، على نحو ما حدث 

في مباراة السوبر األخيرة وغيرها.



أجمع عدد من النقاد في الوســط الرياضي، 
علــى أحقية  العيــن بلقــب دوري الخليج 
العربي لهذا الموســم، مؤكديــن أن الزعيم  
امتلــك مقومــات البطولة منــذ أول مباراة 
خاضها هــذا الموســم، وامتدحــوا الجهود 
الكبيرة التي قام مجلس إدارة النادي بقيادة 
الشــيخ عبداللــه بــن محمد بــن خالد آل 
نهيان رئيس مجلس إدارة شــركة العين لكرة 
القدم، وأكدوا أنها أســهمت بشــكل مباشر 
في حصول الفريق على اللقب، بعد أن ظل 
قريباً مــن الالعبين وجهازهــم الفني خالل 
المعســكر اإلعــدادي والتدريبــات وكذلك 
المباريــات، كما أشــادوا بــدور  الجهازين 
الفنــي واإلداري في إعــداد الالعبيــن فنياً 
وبدنياً ونفسياً للمباريات، وأثنوا على قتالية 
الالعبين وتضحياتهم، الفتين إلى أن الفريق 
البنفســجي تجاوز محطــات صعبة وظروفاً 
معقدة بســبب غياب عدد كبير من العبيه 
المؤثرين في مباريات عديدة ومهمة، األمر 
الــذي يعضد مــن نجــاح اإلدارة  في تهيئة 
أجواء العطاء واالنتصارات، وتوقعوا أن يتابع 
العيــن مرحلــة النتائج الجيــدة في دوري 

أبطال آسيا لهذا الموسم.

من جانبه، قال عبــد المجيد النمر المدرب 
والمحلــل الرياضي: العين منــذ بداية هذا 
الموسم كان يملك مقومات البطل، فقد بدأ 

تحضيراته قبل جميع أندية بسبب مشاركته  

في دوري أبطال آســيا، وهو يملك  العبين 
متميزين على مستوى المواطنين واألجانب، 
كمــا يتمتــع بدكــة بــدالء قويــة جعلته ال 
يتأثــر بالغيابــات، بعد أن فقــد العديد من 
الالعبيــن المؤثرين وفــي مقدمتهم  صانع 
األلعاب عمر عبد الرحمن، والمهاجم الغاني 
أســامواه جيان، واســتطاع بفضــل مصادر 
التهديف المتنوعة في خطوطه واإلمكانات 

الفرديــة التي يمتع بها عــدد من العبيه أن 
يمضي بخطى ثابتــة محققاً نتائج قوية في 
المنافســة، وســاعده على ذلك تواجد عدد 
كبير مــن العبي فريق 21 ســنة المميزين، 
األمــر الذي قاده فــي النهاية لتجاوز ضغط 
المباريــات، بســبب  قتاله علــى أكثر من 
جبهة، فضًال عن تواجد عدد كبير من العبيه 

بالمنتخب الوطني.
وأضــاف النمر، أعتقــد أن  إدارة النادي 
بقيادة الشيخ عبدالله بن محمد بن خالد آل 
نهيان، لعبــت دوراً مقدراً وبارزاً في النتائج 
القويــة التي حققها الفريــق، وهذا ال يقلل 
مــن  جهــود الجهاز الفني بقيــادة المدرب 
زالتكو، ولكن مجلــس اإلدارة ظل قريباً من 
الالعبيــن والفريق، وقــام بمجهودات كبيرة 
فــي تذليــل العقبــات التــي واجهته خالل 
الموسم، إلى جانب ذلك تأتي رغبة الالعبين 
وحماســهم وإصرارهم القــوي على تحقيق 
النتائج المأمولة، وقد نجحوا في ذلك بصورة 
واضحــة من خــالل أدائهم القــوي في كل 

المباريات.

وختــم النمر تصريحاته، مؤكــداً أن العين 
قــادر علــى المنافســة بقوة فــي دوري 
أبطال آســيا هذا الموســم، فهو يملك كل 
المقومات التي تعينه على تجاوز منافسيه  
في دور الستة عشرة ويعتبر أفضلهم على 

اإلطالق.

هنــأ أحمد الحديدي العب العين الســابق، 
وإداري فريق 21 ســنة بنــادي العين قادة 
العيــن  إدارة  ومجلــس  الشــيوخ  النــادي 
برئاسة الشــيخ عبدالله بن محمد بن خالد، 
والالعبيــن  واإلداري،  الفنــي  والجهازيــن 
والجمهور بمناسبة حصول الفريق على درع 
دوري الخليج العربي لكرة القدم، واعتبر أن 
فوز العين بلقب دوري الخليج العربي، قبل 
ثالث جوالت من نهاية المنافســة وفي ظل 
الظروف المعقدة التي واجهها الفريق أثناء 
الموسم بمثابة إنجاز الفت يحسب لالعبين 

وجهازهم الفني.

وقــال إن الرؤيــة الثاقبــة واإلســتراتيجية  
الرائعــة والفكــر المتقد والهــادف لتحقيق 
البطوالت واإلنجــازات على مختلف الصعد 
من قبل قادة النادي الشــيوخ أوجد الزعيم 
على الــدوام في المقدمــة وال يرضي بغير 

المركز األول بديًال.

وأشــار إلــى أن  حصول العيــن على  درع 
الدوري لهذا الموســم وتأهلــه لثمن نهائي 
أبطال آســيا حصاد عمل كبير وجهد متميز 
اشترك فيه الجميع، وقاده  بكل حنكة رئيس 
مجلس اإلدارة الشيخ عبدالله بن محمد بن 
خالــد آل نهيان، الذي ظــل  متابعاً للفريق، 
وحريصــاً على تعزيــز معنويــات الالعبين 
وجهازهــم الفنــي بالتواجد معهــم في كل 
األوقات والظروف، وهــو ما زاد من دوافع 

الفريق وأشعر عناصره بالمسؤولية وضاعف 
من رغبتهم وإصرارهم على حصد اللقب.

كما توجه خالد ســالم العب العين السابق، 
بالتهنئة إلى صاحب الســمو الشــيخ محمد 
بن زايد آل نهيــان ولي عهد أبوظبي، نائب 
القائد األعلى للقوات المسلحة، رئيس نادي 
العين رئيس هيئة الشــرف، وســمو الشيخ  
هــزاع بــن زايــد آل نهيان مستشــار األمن 
الوطنــي، نائــب رئيس المجلــس التنفيذي 
إلمــارة أبوظبي، رئيس مجلــس إدارة نادي 
العيــن، النائــب األول لرئيس نــادي العين، 
النائب األول لرئيس هيئة الشــرف، والشيخ 
عبداللــه بن محمد بن خالد آل نهيان رئيس 
مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم، 
وأعضاء المجلس والجهازين الفني واإلداري 
العين  النــادي بحصول  والالعبين وجماهير 
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وأوضح العــب العين، أن حصــول فريقه 
على اللقــب هو ثمرة عمــل متكامل من 
الجميــع وبمثابــة برهــان قــوي على أن 
الزعيم ال يرضي بغير األول بديًال، الفتاً إلى 
أن الفريق تجاوز في طريقه للعب العديد 
مــن العقبات والمعوقــات، بفضل حكمة 
اإلدارة بقيــادة الشــيخ عبدالله بن محمد 
بن خالد آل نهيان، وجهود الجهازين الفني 
واإلداري، وتضحيــات الالعبين، ومســاندة 
الجمهور، وعبر عــن ثقته وتفاؤله  بقدرة  
الزعيــم علــى متابعــة النجاحــات علــى 

المستوى اآلسيوي.

أوضح المدرب أيمن الرمادي، أن العين جنى 
ثمار شــخصية اإلدارة القوية، واســتفاد من 
العمــل المميز الذي قــام به المدرب زالتكو 
ليفوز بلقب الدوري، برغم ظروف الغيابات 
المؤثــرة التــي عاناها خالل الموســم وهو 
يفقــد أفضل العبيه بقيادة عمر عبد الرحمن 
وأسامواه جيان، وأشار إلى أن الثقة  الكبيرة  
التي عملت بها إدارة الفريق بقيادة الشــيخ 
عبداللــه بن محمد بن خالــد آل نهيان، في 
تسيير شــؤون الفريق أسهمت في االستقرار 
الواضــح الذي قاد العين إلــى اللقب، حيث 
ظلت متمســكة بالمــدرب الكرواتي زالتكو 

ولــم تلفت أبــداً للهجوم الــذي ظل يتعرض 
لــه هذا األخيــر، ولذلك جاء العمــل متميزاً 
وناضجــاً في نهايــة األمر. وأوضــح الرمادي 
قائًال وقال : في ظل هذه المقومات  الكبيرة 
التي يملكها العين من إدارة  تملك الكارزيما 
ومدرب مقتــدر  والعبين أقويــاء وأصحاب 
مهارات ومقدرات فنية وبدنية، فالعين قادر 
على تحقيق نجاح كبير في البطولة اآلسيوية، 
فقط المطلوب في المرحلة المقبلة، مضاعفة 
الجهود بشكل أكبر لتهيئة الالعبين من جميع 
النواحي، خصوصاً في الجانب البدني والطبي 

ألن الضغوط ستكون أكبر. 

 المحلل الرياضي أحمد ســعيد، أن فوز العين 
بلقب الدوري قبل ثالث جوالت من نهايته كان 
نتيجة حتمية ومنطقية لألفضلية المطلقة التي 
تمتع بها في جميع خطوطه، إضافة إلى وجود 
دكــة بدالء قويــة، عوضته الغيابــات المؤثرة 
التي عاناها خالل الموســم، وأضاف قائًال: لم 
يكن مســتغرباً أن يتوج الزعيــم باللقب فهو 
يملــك إدارة  محنكــة وواعيــة لدورها وعلى 
مســتوي عاٍل  من الخبرة واإلدراك بمتطلبات 
المرحلــة، اســتطاعت أن تــزرع  ثقافة الفوز 
والتضحيــات في نفــوس الالعبين، وأصبح كل 
العــب جديــد يأتي للعيــن ألبــد أن يحصل 

علــى بطولة أو بطولتيــن على أقل تقدير ألن 
الفــوز باأللقاب هو عنوان الفريــق العيناوي 
منذ أمــد بعيد، وأوضــح أن العين تجاوز كل 
العقبات التــي واجهته بمنتهى الــذكاء وجاء 
مــن بعيد  لينتزع الصــدارة وبعدها لم يتخل 
عنهــا حتى  تــوج باللقب ألنــه تعامل  بمبدأ 
اخدم نفسك بنفسك ولم يتلفت للوراء لينتظر 
لنتائــج اآلخرين. وأضاف أحمد ســعيد قائًال: 
فــي ظل وجــود إدارة متميزة بقيادة الشــيخ 
عبدالله بــن محمد بن خالد آل نهيان، وجهاز 
فني مقتدر والعبين متميزين في كل الخطوط 

فالعين أقوى المرشحين للفوز بلقب الكأس.
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وصفه العبو العين بالمدير الذهبي، وقادوا 
ألجــل تقديره وشــكره حملة «هاشــتاق» 
واســعة في مواقــع التواصــل االجتماعي، 
عبروا خاللها عــن تقديرهم وحبهم الكبير 
له، وأثنوا على عمله وجهوده الالفتة معهم 
قبل وأثناء الموسم، األمر الذي أسهم بصورة 
مباشــرة في النتائــج القوية، التــي حققها 
الفريــق بتربعه على عــرش دوري الخليج 
العربي وتأهله عن جدارة واســتحقاق إلى 

ثمن نهائي أبطال آسيا.
ناصــر الجنيبي مدير فريــق العين أصغر 
وأنجح مدير فريق في دورينا، والذي حظي 
بتقدير وثقة جميع العيناوية إدارة والعبين 
وجمهــوراً، وأجمــع على كفاءتــه ونجاحه 
المحللون والنقاد والمدربون، بعد أن حصل 
مــع الفريق على أربــع بطوالت منذ أن تم 
تكليفه إداريا للعين قبل أربع مواسم، توج 
خاللهــا بلقب الــدوري ثالث مــرات، إلى 
جانــب كأس صاحب الســمو رئيس الدولة، 
فضًال عن التأهل لنصف نهائي أبطال آســيا 
بالموســم الســابق، وصعوده لدور الســتة 

عشر في الموسم الحالي.
المديــر الذهبي ورغم نجاحاته الواضحة 
مع العين ظل طوال الفترة السابقة يتحاشى 
األضواء واإلعالم تاركاً أعماله لتتحدث عنه، 
وتؤكد قدراته وإخالصه والتي توجته ليكون 
مديراً إدارياً ألحد أكبر أندية الدولة، زعيم 
البطــوالت واأللقــاب، الجنيبــي فتح قلبه 

لـ«البيان الرياضي»، ليبوح بأسرار نجاحات 
العين وتفوقه المســتمر في المالعب على 

المستويين الداخلي والخارجي.
 بدايــة نبارك لكم الــدرع والتأهل إلى 

ثمن نهائي آسيا؟
شــكراً ودعني أوًال أن أتوجــه بالتهنئة إلى 
ســيدي صاحب الســمو الشــيخ محمد بن 
زايــد آل نهيــان ولي عهد أبوظبــي، نائب 
القائد العام للقوات المســلحة، رئيس نادي 
العين رئيس هيئة الشــرف، وســمو الشيخ 
هــزاع بن زايــد آل نهيان مستشــار األمن 
الوطنــي، نائــب رئيس المجلــس التنفيذي 
إلمارة أبوظبي، رئيــس مجلس إدارة نادي 
العيــن، النائب األول لرئيس نــادي العين، 
النائب األول لرئيس هيئة الشرف، والشيخ 
عبدالله بن محمد بن خالد آل نهيان رئيس 
مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم، 
وأعضاء المجلس والجهازين الفني واإلداري 
والالعبين وجماهير النادي بهذه المناســبة 

السعيدة.
 ال شك أن العمل الناجح تتوفر له عوامل 
ومقومــات ناجحة وفاعلــة، وهي موجودة 
بنادي العين، بتواجد ســيدي صاحب السمو 
الشــيخ محمــد بــن زايــد آل نهيــان قائد 
المســيرة، فضًال عن وجود الشــيخ عبدالله 
بن محمــد بن خالد آل نهيــان وجهاز فني 
وطبــي والعبين ومن ثــم اإلدارة، والنجاح 
الــذي حققــه العيــن كان بفضــل التكاتف 
والعمل المخلص مــن جميع العناصر، وقد 
واجهتنــا العديد من الظــروف والمعوقات 
في بداية الموســم، واســتطعنا بفضل الله 
وبعزيمــة الرجال أن نتجاوزهــا، وقد كان 
عملنا قائما على توفيــر األجواء التي تعين 
الالعبيــن وجهازهــم الفنــي علــى تحقيق 

النتائج المنشودة.
ما الوصفة السحرية التي قادت الفريق 

لتجاوز هذه الظروف المعقدة؟
الحديــث هنا عــن نــادي العيــن وقدرته 

المعروفة في تحدي جميع الصعاب والعبور 
منها إلى حيث االنتصارات والبطوالت، وقد 
تحســبنا لكل هــذه الظروف منــذ البداية، 
ألننا ندرك أنه ســتكون هناك غيابات سواء 
لإلصابات أو لإليقافات أو ضغط المباريات، 
فكنا نحــاول بقدر اإلمــكان إبعاد الالعبين 
عــن كل هذه الضغوط ومؤثراتها، وقد كان 
لتواجد الشــيخ عبدالله بن محمد بن خالد 
مع الفريق في المعسكرات والتمارين أثره 
الفاعل، والذي انعكس بصورة إيجابية على 
الالعبين، ولذلك توقعــت أن تكون البداية 
مبشرة ألن مؤشرات النجاح كانت موجودة 
في المعسكر، وأعتقد أن بعد الحصول على 
الدرع أصبح التركيز على اللقب اآلســيوي، 
نحــن متفائلون خيراً في تمثيل الدولة على 
نحو مشــرف بالبطولة اآلسيوية، وطموحنا 
هو التتويج باللقب القاري الكبير والذهاب 
إلى اليابان للمشــاركة في مونديال األندية 

بإذن الله.

رغــم نجاحاتك الواضحــة، لماذا تفضل 
االبتعاد عن األضواء واإلعالم؟

بطبعــي ال أحب الكالم عن نفســي وأترك 
للنــاس تقييــم أعمالي، وعندمــا تحقق مع 
الفريق البطوالت وتجد اإلشــادة وعبارات 
الشكر والتقدير ممن هم حولك من العبين 
وإداريين وجمهور فهذا بال شــك أمر أفتخر 
به ويســعدني كثيــرا، وعلى كل حال فنحن 
نؤدي دورنا بأمانة وإخالص بعد تكليفنا من 
قائد المســيرة صاحب السمو الشيخ محمد 
بــن زايــد آل نهيان، وعلينــا أن نخلص في 
عملنا عســى وعل أن نكون على قدر الثقة، 

والتوفيق من الله.
متى شــعرت بــأن اللقب علــى أبواب 

قلعة العين؟
بعد الفوز على فريق النصر في الدور الثاني 
شــعرنا بــأن البطولــة في طريقهــا للعين، 
صدقنــي كنا نؤدي دورنــا ونعمل من أجل 

الفوز في كل مباراة دون أن ننظر إلى نتائج 
اآلخرين، ورغم أن الفرق األخرى المنافسة 
لم تكن تواجــه ذات الضغوط التي واجهها 
العين ألنها ال تشــارك في اآلسيوية، ولكن 
أبطــال الزعيــم كانوا على قــدر التحديات 
واستطاعوا أن يتابعوا مرحلة النتائج القوية 

التي قادتهم في النهاية للقب.
ماذا عن مسابقة كأس رئيس الدولة؟

كل بطولــة يشــارك بها العيــن تجد نفس 
الفريــق  ويدخلهــا  واالحتــرام  االهتمــام 
بهــدف التتويج بلقبها من دوري وآســيوية 
وكأس رئيس الدولة، فالعين فريق يعشــق 

البطوالت وال ينظر إال للمركز األول.
وكيــف تقيم عمل المــدرب الكرواتي 

زالتكو؟
شــهادتي فــي المديــر الفنــي المحتــرف 
مجروحــة، ال ســيما وأن نتائجــه وأرقامه 
تتحدث عنه، فهو حاصل على لقب الدوري 
ومتصدر مجموعته في البطولة اآلســيوية، 
وهــذا أكبــر رد علــى المتشــككين فــي 
مقدراتــه، ويكفــي أن تلقي نظــرة واحدة 
فقط علــى الظــروف التي واجههــا العين 
هذا الموسم من غيابات وإصابات وتقارنها 
مــع النتائج الالفتة التــي حققها لتتأكد من 

قدرات زالتكو.

كيــف تنظر إلى التقديــر الالفت الذي 
تلقيته من العبي العين؟

ربمــا يعود ذلك إلى أنني تقريباً في مرحلة 
عمريــة قريبــة منهــم، وقد عاشــرتهم في 
المعســكرات الخارجية، وكنت مطلعاً على 
ظروفهم ومشاكلهم الشخصية والعامة، ولم 
تنحصر عالقتي معهــم في كرة القدم فقط 
كما يعتقد البعــض، بل بالعكس فقد كانت 
العالقــة أكبر من ذلك، فهم أخواني الصغار 
وأنا أخوهم األكبر وتربطني بالجميع عالقة 
ود واحترام وتقدير، وأشــكر لهم إشادتهم 

الغالية، وأتمنى لهم التوفيق دائماً.
ماذا تقول عن جمهور الزعيم؟

جمهــور العيــن دائما الالعب رقــم واحد، 
ال ســيما وأنهــم حريصــون على مســاندة 
الفريق في كل المحطات والمناســبات على 
المستويين الداخلي والخارجي، وأقول لهم 
الالعبون يحتاجونكم في هذه الفترة حيث 
يواجــه العيــن تحديات البطولة اآلســيوية 

وكأس رئيس الدولة.

يرى الجنيبي أن مقومات نجاح أي فريق 
تكمن في اإلعداد الفني والبدني والنفسي 
والطبي، وبهذا المفهــوم، فالجميع لعب 

دورا مقدرا كل في موقعه.
وقــال: مــن وجهــة نظري أنــه إذ ثقلت 
المركــب في جهة واحدة فإنها ســتغرق 
دون شك، فالعين لديه إدارة تعرف كيف 
تؤهــل الفريــق وتوفر له أجــواء النجاح 
واالنتصارات، وجهــاز فني مقتدر وجهاز 
طبي مدرك لواجباته في تأهيل الالعبين 
طبيــا، والعبــون تفكيرهــم دائمــا فــي 
البطــوالت، وجمهور محــب وغيور، وقد 

تضافرت كل هــذه المقومات مع بعضها 
ما ســاعد العيــن على تحقيــق األهداف 
المنشــودة بالحصول علــى لقب الدوري 
والتأهل لدور الستة عشر، والمقبل أفضل 

بإذن الله.
 

كشــف ناصــر الجنيبي عــن أن خروج 
العين من اآلسيوية في الموسم الماضي، 
تســبب في ضغط نفســي لالعبين، قبل 
خوضهــم أول مبــاراة فــي دوري هذا 

الموسم.
وقال: كان هنــاك عمل كبير من اإلدارة 
الســتحقاقات  نفســياً  الالعبين  لتهيئــة 
الــدوري وبحمدالله، حالفنا التوفيق في 
إخراجهــم مــن دوامة إحبــاط الخروج 
من نصف نهائي آســيا، حيث عملنا على 
فصل المباريات والمنافسات عن بعضها، 
موضحيــن لهم أننا بعــد أن وصلنا إلى 

نصــف النهائي في هذه النســخة فنحن 
قادرون على تحقيق البطولة في النسخة 
المقبلــة، وبــإذن الله العيــن قادر على 
التتويج باللقب اآلسيوي، بعد أن حصل 

على أهم بطولة محلية وهي الدوري.
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عزا عصام عبداللــه النجاح الكبير الذي 
حققته األكاديمية إلى الدعم الالمحدود 
والفكر الثاقب لشــيوخ النــادي بقيادة 
صاحب الســمو الشــيخ محمد بن زايد 
آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد 
األعلــى للقوات المســلحة، رئيس نادي 
العيــن، رئيــس هيئة الشــرف، وســمو 
الشــيخ هزاع بن زايــد آل نهيان النائب 
األول لرئيــس نادي العين، النائب األول 
لرئيــس هيئة الشــرف، وكذلــك جهود 
الشــيخ عبدالله بــن محمد بن خالد آل 
نهيــان رئيس مجلس إدارة شــركة نادي 
العين الرياضية، الذي ظل حريصاً دائماً 
على متابعة تدريبات فــرق األكاديمية 
وزيارة مالعبهم وحضــور مبارياتهم، ما 
عزز معنوياتهم وأشــعرهم بالمسؤولية، 
وضاعف رغبتهم في الظهور على أفضل 
نسق، فضال عن اإلخالص والتعاون وروح 
الجماعيــة والرغبة في النجاح، ما جعل 
الجميــع يعملــون بتناغــم كامل ووفق 

أهداف محددة بدقة ووضوح.

كما أكد مشــرف األكاديميــة العيناوية، 
العيناويــة  األكاديميــة  نجــاح  علــى 
فــي تخريــج حــراس مرمــى متميزين 
وتصعيدهــم للفريق األول، الفتا إلى أن 
مستقبل حراســة مرمى العين بخير في 
ظل وجود حراس شباب متميزين أمثال 
ســلطان البلوشــي الذي اختير من قبل 
أفضل حــراس المرمى لموســمين على 
التوالي، وكذلك محمد ســعيد بوســندة 
أحــد أميز حراس المرمــى بالمنتخبات، 
إلــى جانب حمــد المنصــوري صاحب 
الطمــوح والرغبــة واإلرادة في التطور، 
ومحمد فاضــل الذي يمتــاز بمقومات 
مثاليــة مــن ناحيــة الطــول واألخالق 

واالنضباط والمواظبة.
ولذلك فمســتقبل مرمــى العين في 
أمان وال يوجد ما يدعو إلى القلق عليه، 
خصوصــا وأن عمر الحــارس طويل في 

المالعب.

وأسســه،  ومعطياتــه  مقوماتــه  للنجــاح 
والحديث عــن نجاحات نــادي العين على 
مســتوى كرة القدم ال يســتقيم بمعزل عن 
األساس الذي قام عليه وهو أكاديمية الكرة 
مكتشــفة المواهب ومصنــع األبطال، التي 
طالما صقلت المواهب من الالعبين، قبل أن 
تقدمهم بكل فخر واعتــزاز ليثروا الميادين 
بالقميــص  ســواء  اإلماراتيــة،  والمالعــب 
البنفســجي، أو المنتخبات الوطنية واألندية 
األخرى، التي بالكاد تخلو قوائمها من العب 
نشــأ وترعرع في أكاديمية الزعيم، والعين 
الحاصل علــى لقــب دوري الخليج العربي 
هذا الموســم ومواســم أخرى ســابقة، ظل 
أكبر المستفيدين من الدور المؤثر والفعال 
الــذي ظلت تلعبــه أكاديمية النادي في مد 
الفريق األول بالعناصر الموهوبة من العبي 
المراحل السنية ليسدوا النقص في صفوفه، 
ويعوضــوا الغيابات، على نحو ما حدث هذا 

الموسم تحديداً.
 شــارك مع الفريــق األول هذا الموســم 
نحــو 11 العبا من فرق األكاديمية وكان لهم 
حضورهــم المميز في مختلــف المباريات، 
التي شــاركوا فيها بعد أن استعان بهم الجهاز 
الفنــي لتعويــض غيــاب عناصــر أساســية، 
وبالفعــل أثبتــوا جدارتهم وقدموا أنفســهم 
بصــورة مثاليــة للجمهــور العينــاوي، نالت 
الخبراء والفنييــن والنقاد،  رضا واستحســان 
وطمأنــت مشــجعي الفريق على مســتقبل 
الزعيم لســنوات قادمة، خصوصا وأن أغلب 

عناصر التشــكيلة األساســية الحالية للفريق 
البنفســجي صغار الســن، بما يعزز إمكانية 
انســجامهم في فتــرة وجيزة مــع القادمين 
الجدد بقيادة، العب متوســط الميدان أحمد 
برمــان الذي حجز مكانه بصفة أساســية في 
تشــكيلة الفريق، والمهاجم القناص يوســف 
أحمد، وريان يســلم شقيق الالعب العيناوي 

المتميز  الســابق رامــي يســلم، والحــارس 
محمد بوسندة، والظهير راشد مهير، وسعيد 
المنهالي، وغيرهم من الالعبين الذين تخرجوا 
من مالعب أكاديميــة الكرة العيناوية عرين 

المواهب ومصنع أبطال الكرة اإلماراتية.

الرياضــي  المشــرف  أشــار  جانبــه،  مــن 
ألكاديمية نــادي العين لكــرة القدم عصام 
عبداللــه إلى الدور المتبادل بين األكاديمية 
والفريق األول، حيــث يعمل كل منهما في 
تعزيــز نجاحــات اآلخر وتأكيدهــا. وأضاف 
قائًال: إذا كانــت األكاديمية العيناوية تدعم 
الفريق األول بالعناصر الشــابة والموهوبة، 
للبطوالت  الفريــق األول وبتحقيقــه  فــإن 
واإلنجازات يدعم أكاديمية الكرة والقائمين 
عليها، ويؤكد نجاحها في مهمتها األساســية 
وهدفها األول وهو تغذيــة الزعيم بالعبين 
قادرين على تحقيق التطلعات، الفتا إلى أن 
الفريــق األول لكرة القدم هــو روح النادي 
وقلبــه، وبالتالي فإن نجاحه ينســحب على 

كل القطاعات األخرى والعكس.
 وتوجــه عصــام عبداللــه بالتهنئــة إلى 
صاحب الســمو الشــيخ محمد بــن زايد آل 
نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى 
للقوات المســلحة، رئيس نادي العين رئيس 
هيئة الشــرف، وسمو الشــيخ هزاع بن زايد 
آل نهيــان مستشــار األمن الوطنــي، نائب 
رئيس المجلــس التنفيذي إلمــارة أبوظبي، 

رئيــس مجلــس إدارة نادي العيــن، النائب 
األول لرئيــس نــادي العيــن، النائب األول 
لرئيس هيئة الشــرف، والشــيخ عبدالله بن 
محمــد بن خالــد آل نهيــان رئيس مجلس 
إدارة شــركة نــادي العيــن لكــرة القــدم، 
وأعضاء المجلس والجهازين الفني واإلداري 
العين  النــادي بحصول  والالعبين وجماهير 

على الدرع 12.

وعبــر مشــرف األكاديميــة العيناويــة عن 
ســعادته بوجود عدد كبير مــن العبي فرق 
المراحــل الســنية بالفريــق األول، بعد أن 
استعان بهم المدرب زالتكو لسد النقص هذا 
الموسم، وقال إن كل الالعبين الذين شاركوا 
فــي مباريات الفريــق األول من األكاديمية 
أكــدوا نجاحهــم وأثبتوا جدارتهــم بالدفاع 
عن شــعار الفريق وطمأنــوا جمهور النادي 
على مســتقبل الفريــق، مشــيدا بالتواصل 
الناجــح الذي تم بيــن الفريق األول وقطاع 
الكــرة بفضل خبــرة مشــرف الفريق األول 
محمد عبيد حماد، في تربية وتطوير العب 
كــرة القــدم، إلى جانب وجــود آلية مثالية 
لتصعيد الالعبين من األكاديمية إلى الفريق 
األول والرديــف. وقــال إن الجميــع يعمل 
بقلب وعقــل رجل واحد لتجهيــز الالعبين 
من النواحــي التربوية والفنية قبل تصعيده 
للفريق األول لرفع نســبة نجاحه واستمراره 

هناك.

أوضــح عصــام عبداللــه، أن جميــع فــرق 
المراحــل الســنية بنــادي العيــن حققــت 
نجاحات كبيرة في مسابقات الموسم، حيث 
تتصــدر فرق الـــ18 والـ16 والـــ15 والـ14 
والـــ13 دورياتها، الفتــا إلى أن أكثر من 11 
العبا فــي األكاديميــة يشــاركون حاليا مع 
الفريق األول والمنتخبات الوطنية المختلفة 
بالدولــة، ممتدحا الجهود الكبيرة التي يقوم 
بها مديــر القطــاع الرياضي بنــادي العين 
خليفة ســليمان، الذي ظل في حالة استنفار 
طوال الوقت، وفــي زيارة دائمة لكل فروع 
األكاديمية بالعين في المقام وزاخر واليحر 

ومزيــد وغيرهــا، حتى إن المســؤولين في 
هذه الفروع يتوقعون حضوره في أي وقت 
من ســاعات اليوم ولذلك يبقون دائما على 
أهبة االستعداد، ما انعكس إيجابا على أداء 

المدربين والتزامهم وتاليا على الالعبين.
كما عبر عن شــكره لمدير القطاع الرياضي 
علــى ما ظل يقدمه مــن خدمات، الفتاً إلى 
أن مهامهم تتركز على متابعة الالعبين خارج 
األكاديميــة والتدقيق فــي مواقيت نومهم 
ونوعية أكلهم وشربهم ومراقبة سلوكياتهم، 
فيمــا يبقى الجانب الفنــي منوطا باألجهزة 

الفنية والمدربين.

 أعــرب مشــرف األكاديميــة العيناوية عن 
ســعادته البالغة كمشــجع للعيــن بحصول 
الفريق على درع الدوري للمرة الثانية عشرة 
فــي تاريخه والثالــث في عهــد االحتراف، 
وقال: إن اإلنجاز يحســب للجهازين اإلداري 
والفنــي والالعبين، بعد أن تحــدى الفريق 
الصعاب وتجاوز أصعب الظروف، المتمثلة 
فــي فقــده عناصر عديــدة ومهمــة خالل 
مباريات الدوري بسبب اإلصابات واإليقاف، 
إلــى جانــب حملة التشــكيك فــي قدرات 
المدرب زالتكو، والالعبين األجانب، وغياب 
الدولييــن فــي المنتخب الوطنــي، ليتفوق 

العين على نفســه في ظل أســوأ الظروف، 
ويصل بعزيمة الرجــال ورغبة األبطال، إلى 
منصــة التتويــج بالدرع قبــل ثالث جوالت 
من نهاية المســابقة، الفتا إلى أن اإلنجازات 
وتحطيم األرقام القياســية أمــر ليس غريبا 
علــى الزعيم، الــذي عود أنصــاره ومحبيه 
في كل مكان علــى البطوالت واالنتصارات، 
وشدد على الالعبين بضرورة متابعة الجهود 
وتعزيــز النجاحات الداخلية في المســابقة 
اآلســيوية، طالبــا منهــم التســلح بالثقــة، 
والعمل على تحقيــق المزيد من البطوالت 

خالل المرحلة المقبلة.
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وجــد مهنــد العنــزي نجــم دفــاع العين 
والمنتخــب الوطنــي والملقــب بـ«الســد 
العالي» إشــادة واسعة  من  مختلف شرائح 
القطاع الرياضي، بعد الظهور المميز له خالل 
الفترة الماضية ســواء كان ذلــك بالقميص 
البنفسجي أو شعار المنتخب الوطني، وقد 
أصبح  الالعب أحد أقوى المرشــحين لنيل 
لقب نجم الموسم، وهو  يحظى بحب  كبير 
من قبل جمهور نادي العين ، "السد العالي" 
صاحب الروح القتالية والغيرة على الشعار 
واألخــالق العالية، والذي نجــح في فرض 
نفســه كالعب مهم ضمن صفــوف الزعيم 
واألبيــض اإلماراتي، بفضل اجتهاده وتفانيه 
ورغبته الكبيرة في النجاح والظهور كأفضل 
مــا يكون منذ تعاقــده مع النادي في وقت 

سابق من العام  2008.
العنزي عبر ســعادته الكبيرة مع (البيان 
الرياضي) بحصول العين على لقب الدوري 
وتأهلــه للــدور ثمــن النهائي مــن دوري 
أبطــال آســيا، وأكد أن هدفهــم الكبير في 
المرحلة المقبلة هو التتويج باللقب القاري، 
واســتعادة أمجاد الزعيم في أكبر بطوالت 
االتحاد اآلسيوي لكرة القدم، وأشار إلى أن 
ترشيحه لنجم الموسم يعزز دوافعه ويجعله 
في حالة اســتنفار مســتمر  للمحافظة على 
مســتواه، مضيفاً أنه فرد من مجموعة عمل 
متكاملة تعمــل باحترافية قوامهــا االلتزام 
والغيرة على الشــعار، تبدأ بمجلس اإلدارة 
بقيادة الشيخ عبدالله بن محمد بن خالد آل 
نهيــان، ومرورا بالجهازيــن اإلداري والفني 
ونهايــة بجماهير الفريق، وأبــان أن حلمه 
بعد التتويج باللقب اآلسيوي مع العين هو 
الذهاب مع األبيض اإلماراتي إلى مونديال 

العالم بروسيا 2018.
بداية كيف تنظر إلى ترشحك لنجومية 

هذا الموسم؟
الحمــد للــه أوًال على تلــك الثقــة العالية 
فــي مســتواي وإمكاناتي، هــذا بفضل الله 
وبفضل  المساعدة الكبيرة التي وجدتها من 
جميع الالعبين، فأنا فرد في منظومة كاملة 
تبدأ بالحارس وتنتهي بالهجوم، وما يهمني 
قبل األلقاب الشــخصية هــو أفضلية العين 

وحصوله على البطوالت.

أكثر ما أسعدك في الفترة األخيرة.
أكثــر ما أســعدني عندما تلقيت إشــادات 
واســعة وكبيرة أفتخر وأعتز بها، من محمد 
بــن ثعلوب الذي أكد لي أن ســمو الشــيخ 
هزاع بن زايد آل نهيان راض عن مســتواي، 
وكذلــك من محمــد خلفــان الرميثي، كما 
تلقيت إشــادة مجلس اإلدارة بقيادة الشيخ 
عبداللــه بــن محمد بــن خالــد آل نهيان، 
والالعبين والجهاز الفني واإلداري وإخواني 

وفي مقدمتهم محمد ســالم العنزي، وكما 
قلت لك هذا يعزز من دوافعي ورغبتي في 

المحافظة على مستواي على أقل تقدير.
قبل أن نسألك عن الزعيم، ما توقعاتك 
المؤهلــة  التصفيــات  فــي  لألبيــض 

لمونديال روسيا؟
أنــا متفائل بظهور قوي لألبيــض اإلماراتي 
فــي التصفيــات المقبلــة كونــه  يملك كل 
المقومــات التــي تجعله  أحد المرشــحين 
بقــوة للذهاب إلى روســيا، فهــو يضم في 
صفوفه العبين متميزين يتمتعون بمقدرات  
كبيــرة، ويحظون بدعم  كبير من  الشــيوخ 
والمسؤولين في االتحاد ويجدون المساندة 
دائما من الجماهيــر اإلماراتية، وأتمنى أن  
يحقــق منتخبنا تطلعات الشــارع الرياضي 
اإلماراتي وشــخصياً أحلم بزيارة روسيا مع 

المنتخب.
نعود إلى الزعيم، كيف تنظر إلى تتويج 

الفريق باللقب قبل ثالث جوالت؟ 
هذا هو الزعيم كما يعرفه الجميع، يتحدى 
جميــع الظــروف وال يرضى بغيــر المركز 
األول، ومــن وجهة نظــر متواضعة فالفضل 
فــي ذلك بعــد اللــه ســبحانه وتعالى إلى 
مجلس اإلدارة برئاســة الشــيخ عبدالله بن 
محمــد بن خالد آل نهيان، فقد ظل  حريصا 
على توفير كافة أســباب النجــاح  للفريق، 
وهــو دائما قريب مــن الالعبيــن والجهاز 
الفنــي، ال تفوتــه صغيــرة وال كبيرة، األمر 
الذي انعكس إيجابــاً على الجميع وضاعف 
رغبتهم فــي الظهور المتميــز والقتال من 
أجل تحقيــق تطلعات النــادي، وبالطبع ال 
أنســى مجهودات الجهازين اإلداري والفني 
والالعبين وجمهور النادي الذي ساند بقوة  
وكان ســببا فــي تعزيز معنويــات الالعبين 
لتجاوز ظروف الغيابات المؤثرة، حتى توج 

باللقب. 

بعد الــدوري هل العين علــى  بطولة 
آسيا؟

نعم نحن كالعبين ندرك أن لقب آســيا هو 
أهم هدف للنادي هذا العام، ونعرف تماما 
مــا هو مطلــوب بالفترة المقبلــة، وأعتقد 
أن العين ال ينقصه أي شــيء للحصول على 
اللقــب القاري، فهو يتمتع بدعم ال محدود 
من القادة الشــيوخ، ويقــوده مجلس إدارة 
لديه الخبرة واألفكار والطموح، ويضم في 
بالدولة، ويســانده  الالعبين  أميــز  صفوفه 
جمهور معلم ووفي وغيور، وبتضافر جميع 
هــذه العوامل مــع الرغبة القوية ســيكرر 
الزعيم سيناريو  التتويج اآلسيوي بإذن الله، 
خصوصــا وأن الالعبيــن مازالــوا حتى اآلن 
يتحســرون على ضياع فرصة الحصول على 
اللقب بالنسخة الماضية بعد الخسارة أمام 

الهالل السعودي في نصف النهائي.

ومــاذا عن المحافظة علــى لقب كأس 
رئيس الدولة؟

هذه بطولة غالية على قلوب الجميع، ومن 
المؤكــد أن المنافســة على لقبها ســتكون 
على أشــدها، خصوصا بعــد أن طار العين 
بلقب الدوري، حيث ســتقاتل بقية األندية 
بكل قوة من أجل إنقاذ موســمها، وبالتالي 
فالمهمــة لن تكون ســهلة، ولكننا عازمون 
على الدفاع عن اللقب بكل قوة، ألن العين 

يعشق البطوالت وال يمل األلقاب أبدا.
أال تعتقد أن المنافســة علــى بطولتي 
الكأس وآســيا ستشــكل ضغوطا كبيرة 

على الالعبين؟
العين يعشق التحديات ويظهر معدنه دائما 
في مثل هذه الظــروف، وأعتقد أنه تجاوز 
ظروفــا أقــوى وأكثر تعقيدا هذا الموســم 
ليتوج بلقب الدوري، وهو قادر على تجاوز 
جميــع العقبات للوصــول لهدفه، خصوصا 
وأنــه يملــك العبيــن يتعاملــون بعقليــة 
احترافية مع األمور، ولديه العبون شــباب 
يتوقــون للدفاع عن الشــعار البنفســجي، 

وهذا أمر يدعو للتفاؤل ويبشر بالخير.

كشــف مهنــد العنــزي، عــن شــغفه 
اإلســباني وتشــجيعه  الدوري  بمتابعة 
لفريــق ريال مدريــد وإعجابه بالالعب 
البرتغالي كريستيانو رونالدو والمدافع 
القوي بيبي بســبب طريقتــه الرجولية 
في اللعب، وقــال: إن لديه العديد من 
األصدقــاء فــي نــادي العيــن وخارجه 
ولكنه يعتز بصداقته لنجم منتخب قطر 
الســابق واإلعالمي حاليا ســعود غنيم 
والالعــب الســعودي ياســر القحطاني 

الذي يحمل له في قلبه معزة كبيرة.
كما تمنى الحصول مع العين على لقب 

دوري أبطال آســيا في النسخة الحالية 
بعــد أن ضاعــت الفرصة في النســخة 
الماضيــة، ومن ثــم  التأهل مع األبيض 
اإلماراتــي إلى مونديــال العالم 2018 

بروسيا،

أوضح مدافع الزعيــم، أنه ينتهز أية لحظة 
فراغ للجلوس مع ابنه عبدالله، وعندما يجد 
وقتــاً أكبر يذهب لزيارة  األهل واألصدقاء 
خصوصا في أبوظبي، كما أنه متعلق بهواية 
الســباحة  وكذلك القــراءة، ويميل لالطالع 
علــى المؤلفــات التي تتحدث عــن تطوير 

الذات، والثقافة الدينية العامة.
وقال: عندما أجد فرصة مناســبة أســتغلها 
في الســفر ألداء العمــرة، وأحيانا من أجل 
السياحة وتغيير األجواء، ووجهتي دائما إلى 
الســعودية حيث األقارب، كما أحب السفر 
إلى أوروبــا وخاصة تركيــا فهناك يعجبني 

المنــاخ  المميز، فضال عن اللمســة الدينية 
واألكل الحالل.
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منذ تأسيســه في وقت ســابق من العام 
1968 ظــل العين معقًال للبطوالت وقلعة 
لأللقــاب، حتى ارتبط اســمه باإلنجازات، 
ونــادراً ما ينهــي أحد مواســمه دون أن 
أجيــال  وألن  التتويــج،  منصــة  يعتلــي 
العيــن ال تكف عن تصديــر النجوم، فقد 
النادي  توارثت األجيــال المتعاقبة علــى 
مــن إداريين والعبيــن جينــات البطولة 
وثقافــة الفــوز المركــز األول، فيما يظل 
جيــل العقــد الماضي الذي تــوج بثالثية 
الــدوري وحصل على البطولــة الخليجية 
ودوري أبطال آســيا في وقت ســابق من 
العــام 2003، جيًال اســتثنائياً ترك بصمته 
الواضحــة والالمعــة فــي تاريــخ النادي 
الكبير، فال تذكر بطوالت العين إال وتذكر 
أسماء عمالقة من أمثال، فهد علي، وسالم 
جوهــر، وجمعة خاطــر، وغريب حارب، 
وعبدالله علي، وفيصل علي، وحميد فاخر، 
ومحمد عمر، وهالل ســعيد، ووليد سالم، 
وغيرهــم مــن المحاربين األفــذاذ الذين 
كتبوا أسماءهم على لوحة شرف بطوالت 
النادي، وألن الشــيء بالشــيء يذكر كان 

لقدامى محاربــي العين كلماتهم المعبرة 
المقرونــة بإشــاداتهم الثمينة ووصاياهم 
الغاليــة للجيل الحالي مــن العبي العين 
بمناسبة الحصول على لقب دوري الخليج 
العربي لهذا الموســم، حيث أجمعوا في 
تصريحات لـ«البيان الرياضي» على أحقية 
العين باللقب، وأكدوا أن الزعيم قادر على 
متابعة نجاحاته على المستويين الداخلي 

والخارجي خالل المرحلة المقبلة.

مــن جانبــه، عبر جمعــة خاطر نجــم دفاع 
العين والمنتخب الوطني السابق، عن تفاؤله 
وثقتــه في مقــدرة العين علــى حصد جميع 
األلقاب هذا الموسم بعد الدوري، منوهاً أن 
العيــن ال يكف عن تصدير النجوم وهنأ قادة 

النادي الشيوخ، ورئيس مجلس اإلدارة الشيخ 
عبدالله بن محمد بن خالد آل نهيان، وأعضاء 
المجلس والالعبين وجماهير األمة العيناوية، 
وأشاد بالجهود الكبيرة التي بذلها الفريق منذ 
بداية الموســم، متجاوزا جميع العقبات التي 

واجهته ليجني الثمار بلقب الدوري أخيراً.
وأوضــح مدافــع العيــن الســابق قائــًال 
يعــود الفضل فــي تتويــج العين بعــد الله 

إلى مجلــس اإلدارة الذي وفــر مناخ العطاء 
لالعبين بعيداً عــن الضغوط ومؤثراتها، ومن 
بعد ذلك الجهازين اإلداري والفني والالعبين 
ودعــم الجمهور. وأضاف مــن وجهة نظري 
مــا زال لدي هــذا الفريق الكثيــر ليقدمه 
فهو يملك كل اإلمكانــات والمقومات التي 
تســاعده على حصــد األلقــاب، كونه يضم 
فــي صفوفه العبين صغار الســن بإمكانهم 

العطاء لمدة سنوات قادمة، وهم على قدر 
من المســؤولية ويدركــون أن طموح العين 
يمتد ليشمل الحصول على كل األلقاب على 

المستويين الداخلي والخارجي.

تقدم مدافــع العيــن والمنتخب الوطني 
السابق حميد فاخر بالتهنئة لقادة النادي 
الشيوخ ومجلس اإلدارة والجهازين الفني 
واإلداري والالعبيــن والجمهور، بمناســبة 
تتويج الزعيم بدرع دوري الخليج العربي، 
وأعــرب عن ثقته وتفاؤله في قدرة أبطال 
البنفســج على متابعة مرحلــة النجاحات 
على المستوي اآلســيوي، وتكرار سيناريو 
الصعود لمنصة التتويــج القارية، موضحا 
ان العيــن تجــاوز هــذا الموســم أعتى 
العقبات وأقوى المعوقات بعزيمة الرجال 
البطولة  وإرادة األبطال ليســتعيد لقــب 
األولي، وهو إنجاز يحسب لمجلس إدارته 
بقيادة الشيخ عبدالله بن محمد بن خالد 
آل نهيان الــذي أثمرت جهوده في إعادة 
الفريــق لمنصات التتويــج، رغم ما عاناه 
من ظــروف غيابات وإصابات طالت أبرز 

عناصره

هنأ مدافع العين األيســر الســابق عبدالله 
علــي، صاحــب الســمو الشــيخ محمد بن 
زايــد آل نهيــان ولــي عهد أبوظبــي نائب 
القائد األعلى للقوات المسلحة، رئيس نادي 
العين رئيس هيئة الشــرف، وســمو الشيخ 
هــزاع بــن زايــد آل نهيان مستشــار األمن 
الوطنــي نائب رئيــس المجلــس التنفيذي 
إلمــارة أبوظبي، رئيس مجلــس إدارة نادي 
العيــن، النائــب األول لرئيس نــادي العين، 
النائب األول لرئيس هيئة الشــرف، والشيخ 
عبداللــه بن محمد بن خالد آل نهيان رئيس 
مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم، 
وأعضاء المجلس والجهازين الفني واإلداري 
العين  النــادي بحصول  والالعبين وجماهير 

على الدرع 12.

كما أوضــح، أن حصول العيــن على اللقب 
رغــم كل الظــروف المعقدة التــي واجهته 
هــذا الموســم إنجاز كبيــر أكــد أن زعيم 
الكــرة اإلماراتية، قــادر على تجاوز مختلف 
التحديات والصعوبات للحصول على المركز 
األول، وأشاد علي بالمجهودات الكبيرة التي 
بذلها مجلس اإلدارة بقيادة الشــيخ عبدالله 

بــن محمد بن خالــد آل نهيــان، الذي وفر 
للفريــق مناخ العطــاء بعيدا عــن ضغوط 
الظروف المحيطة، ليحصد الثمار لقبا جديدا 
يضاف إلى ألقــاب العين العديدة، وامتدح 
دور الجهازيــن اإلداري والفنــي، وتضحيات 
الذيــن تجاســروا علــى أفضــل  الالعبيــن 
نســق، وحققــوا تطلعات النادي وأســعدوا 
جماهيرهــم الوفيــة التي ظلت تســاندهم 

وتدعم معنوياتهم في كل الظروف.

هنأ شــهاب أحمد قادة نادي العين الشيوخ 
ورئيــس وأعضاء مجلــس اإلدارة والجهازين 
الفنــي واإلداري والالعبين وجماهير الفريق 
البنفســجي بحصــول الزعيم علــى اللقب، 
مشــيدا بالجهود الجبارة التي بذلها الجميع 
في موســم استثنائي عانى منه الفريق كثيرا 
بســبب اإلصابات والغيابــات ولكنه تغلب 
علــى كذلك بالعــزم واإلرادة وروح البطولة 
ليمضــي بقوة حتــى منصة التتويــج، وقال 
فريــق بهذه الــروح القوية قــادر بإذن الله 
علــى تحقيق اإلنجاز اآلســيوي الكبير الذي 
تنتظره جماهير اإلمارات بصفة عامة والعين 

بصفــة خاصة، وعلــى الالعبيــن أن يغلقوا 
ملــف اللقب ويتجهــوا بتركيزهــم للبطولة 
القارية الكبيــرة، وهم قادرون على تحقيق 
الحلــم الكبير بإذن اللــه، فالعين ال تنقصه 
المقومــات واإلمكانــات للحصول على أكبر 
بطــوالت العالم في ظــل الدعم الالمحدود 
الــذي يجده مــن قــادة النادي الشــيوخ، 
والمتابعة المســتمرة لمجلس اإلدارة بقيادة 
ربان الســفينة الشــيخ عبداللــه بن محمد 
بــن خالد آل نهيــان، وطاقــم إداري وفني 
متميز لديه القدرة على توفير أفضل األجواء 

للفريق.

توجــه مهاجم العيــن الســابق فيصل علي 
بالتهنئــة إلى قــادة النادي الشــيوخ، وإلى 
رئيــس وأعضاء مجلــس إدارة شــركة نادي 
العيــن لكــرة القــدم، والجهازيــن اإلداري 
والفني، والالعبين وجماهير الفريق بمناسبة 
حصــول العيــن علــى اللقب رقــم 12 في 
تاريخــه، وأكــد أن تتويج الزعيــم بالمركز 
األول دائما، ليس غريبا على النادي عاشــق 
البطوالت واأللقاب، وأشــاد بالــدور الكبير 
الــذي لعبه مجلــس اإلدارة بقيادة الشــيخ 
عبداللــه بــن محمد بــن خالــد آل نهيان، 
فــي تهيئة أســباب النجاح للفريــق، وأثنى 

على جهود أعضاء الجهازين الفني واإلداري 
الذين نجحوا في توفير مناخ العطاء لالعبين 
رغم كل الظــروف المعقــدة التي واجهت 
الفريق في الموســم، وقال إن تتويج العين 
باللقب قبل ثالث جوالت أمر مثالي يحسب 
لالعبيــن، ويتيــح لهم الفرصــة للقتال بكل 
قوة للمنافســة على لقب دوري أبطال آسيا 
الذي يعتبر هدفا إستراتيجيا للنادي، مشددا 
على ضرورة متابعة الجهود والقتال لتحقيق 
تطلعــات نــادي ال يرضى بغيــر اإلنجازات 
الكبيــرة، معربــا عن أملــه بالتوفيق للفرقة 

العيناوية في دوري أبطال آسيا.
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ظلت جماهير العين تؤكد في كل المناسبات 
أنهــا رقم واحد والالعب األول في الفريق، 
كما  وصفها الشــيخ عبداللــه بن محمد بن 
خالــد آل نهيان رئيس مجلس إدارة شــركة 
العيــن لكرة القــدم في مناســبات عديدة 
ســابقة، وكما تنظر لها دائما األجهزة الفنية 
واإلداريــة المتعاقبــة علــى الفريــق، فهي 
الشــريك األساســي والداعم األول والمؤثر 
القــوي وكلمة الســر، التي دائمــاً ما تعزز 
من  قوة الفريق وتدعم معنويات الالعبين 
ليتجــاوزوا أصعــب التحديــات، ويعود لها 
الفضــل في أحيــان كثيرة فــي االنتصارات 
التــي يحققها العين علــى أرضية الملعب، 
قياســاً على الدور الفاعل والمؤثر  لها وهي 
تشجع وتساند  الالعبين من المدرجات في 
مختلــف المالعب بالدولة وليس فقط على 
ملعــب العين، وبالفعــل كان لها حضورها 
المميز في مناسبات خارجية عديدة، وبمثل 
مــا كان لهــا وجودها المميز فــي الميدان 
فهي تستحق أن يكون لها حضور موثق في 
وسائل  اإلعالم، وذلك تأكيدا لدورها الكبير 

الذي ظلت تلعبه في نجاحات الزعيم.
 «البيــان الرياضي» حــرص على االلتقاء 
بمجموعــة مــن جماهير األمــة العيناوية، 
ليعبروا من خالل صفحاتها عن مشــاعرهم 
بمناســبة التتويج باللقب الثاني عشــر في 

تاريخ  النادي.

من جهته، تقدم محمود موسى رئيس جمعية 
جماهيــر العين نيابة عــن جماهير الزعيم،  
بالتهنئة إلى صاحب الســمو الشــيخ محمد 
بــن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب 
القائد األعلى للقوات المسلحة، رئيس نادي 
العين رئيس هيئة الشــرف، وســمو الشيخ 
هــزاع بن زايــد آل نهيان مستشــار األمن 

الوطنــي، نائــب رئيس المجلــس التنفيذي 
إلمارة أبوظبي، رئيــس مجلس إدارة نادي 
العيــن، النائب األول لرئيس نــادي العين، 
النائب األول لرئيس هيئة الشرف، والشيخ 
عبدالله بن محمد بن خالد آل نهيان رئيس 
مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم، 
وأعضاء المجلس والجهازين الفني واإلداري 
والالعبين وجماهيــر النادي بحصول العين 

على الدرع رقم 12 في تاريخ النادي.

كمــا وجه رئيــس جمعية جماهيــر العين، 
الشــكر والتقدير إلى إدارة نادي الشــارقة 
لموافقته علــى نقل مباراة التتويج األخيرة 
إلــى ملعب اســتاد هــزاع بن زايــد، حتى 
النــادي االحتفــال مع  يتســنى لجماهيــر 

الالعبين بالدرع في نهاية الموســم، مؤكداً 
أن المواقــف المعبــرة عــن روح التعاون 
واإلخاء والروابط المتينة بين أندية الدولة 
ليســت غريبة على الملك الشرجاوي الذي 

ظل داعما لمثل هذه التوجهات الرائعة.
واوضــح رئيس جمعيــة جماهير العين، 
أن الزعيــم  حصل علــى درع الدوري لهذا 

الموسم بعد أن تجاوز أقوى العقبات.

 وأضاف قائًال: جماهير الزعيم انتابها القلق 
لوضعيــة الفريــق  في بداية الموســم بعد 
خروجه من البطولة اآلســيوية، وخشينا أن 
يتعــرض  لهزة كتلك التي تعرض لها الهالل 
الســعودي بعد فقدانه اللقب اآلسيوي إثر 
خســارته في النهائي،  لكن العين ظل دائما 
يؤكــد بالدليل القاطــع أن فريقــا كبيرا ال 

تهزه العواصف واألعاصير وتزيده الضربات 
لمعانــاً وبريقاً، فقد مضــى بخطى األبطال 
وثقة الفرســان  نحــو أهدافه المنشــودة، 
واســتطاع أن  يتحــول بســرعة من جريح 
آسيوي إلى بطل للمسابقة، بل تابع  تفوقه 
ونجاحاته  فــي البطولة اآلســيوية ليتأهل 
عن جدارة واستحقاق إلى دور الستة عشر، 
وذلك بفضل العمــل الكبير الذي ظل يقوم 
به رئيس مجلس اإلدارة الشــيخ عبدالله بن 
محمد بن خالد آل نهيان، ومن خلفه أعضاء 
مجلس اإلدارة والجهــازان الفني واإلداري 
والالعبون الذين قدموا تضحيات كبيرة، في 
ظل الغيابات العديدة  والضغوط المستمرة 
على الفريق، بســبب اإلصابات ومشــاركة 
عــدد كبير منهــم في المنتخبــات الوطنية 

المختلفة.

وأضــاف رئيــس جمعيــة جماهيــر العين:  
فريقنا بطــل ال يقبل بغير منصات التتويج، 
وثقتنــا عاليــة علــى قدرتــه فــي متابعة 
النجاحات على المستوى المحلي في بطولة 
كأس صاحب الســمو رئيس الدولة، وكذلك 
في دوري أبطال آســيا الــذي يعتبر الهدف 
األول للنــادي هذا الموســم، بعد أن وصل 
الفريــق في النســخة الماضيــة إلى نصف 
النهائــي قبــل أن يخرج  لســوء الحظ أمام 
الهــالل، وبإذن الله  ســيكون اللقب القاري 

من نصيب الزعيم هذه المرة.
وبين محمود موســى رسالة الجماهير 
العيناويــة، لالعبيــن مؤكــداً أنهــم على 
أبــواب المجد وكتابة تاريخ جديد للنادي 
فــي دوري أبطــال آســيا، وأضــاف: نثق 
مــن أنكــم لن تفرطــوا هــذه المرة في 
استعادة  الوهج اآلسيوي وتكرار سيناريو 
التتويــج  منصــة  إلــى  بالصعــود   2003
اآلســيوية  بإذن الله، وستجدون جماهير 
النــادي خلفكم تشــد مــن أزركم وتعزز 
من دوافعكم بالتشجيع والمساندة، حتى 

يتحقق الهدف المنشود.

وجه مبــارك الكتبي مدير أكاديمية يونايتد 
لكرة القدم بالعين التهنئة إلى مجلس إدارة 
النادي واألجهزة الفنية واإلدارية والالعبين 
والجمهور، بمناســبة تتويــج الزعيم بلقب 
دوري الخليــج العربي لكــرة القدم للمرة 
الثانية عشــرة في تاريخه والثالثة  في عهد 
االحتــراف، وأضاف الكتبــي: العين تجاوز 
ظروفــا قاهــرة  ليصل إلى منصــة التتويج 
هذا الموسم، بعد أن تغلب على غياب أبرز 
العبيــه، ومع ذلك  اســتطاع بفضل الجهود 
الكبيــرة والعمل المتميــز لمجلس اإلدارة 
بقيادة الشــيخ عبدالله بــن محمد بن خالد 
آل نهيــان، القراءة الفنيــة الذكية للمدرب 
زالتكــو، وتضحيــات الالعبيــن أن يحقــق 
تطلعــات النادي ويتوج بالــدرع قبل ثالث 
جوالت مــن نهاية المنافســة، وذهب إلى 
أكثر من ذلك، إذ تصدر مجموعته في دوري 
أبطال آســيا، ليؤكد على الحقيقة التاريخية 
التــي  تقــول إن العيــن بمن حضــر، وإن 
زعيم البطوالت قادر بإرادة الرجال وعزيمة 
األبطال أن ينتصر في كل التحديات، ويقف 
شــامخا على منصات التتويــج، ألنه النادي 

الــذي  ال يرضى  بغير المركز األول في كل  
المناسبات.

وعبر الكتبي، عــن ثقته وتفاؤله  بقدرة 

الفريــق علــى الذهــاب بعيدا فــي دوري 
أبطــال آســيا حتى منصــة التتويــج ليعيد 
بذلــك أمجاده اآلســيوية ويكرر ســيناريو 

الفــوز باللقب الذي حصل عليه عام 2003، 
خصوصاً بعد أن  وصل  في النسخة السابقة 
إلى الدور نصــف النهائي، قبل أن  يتعرض 

لكبــوة  عابــرة أمام  الهالل الســعودي في 
اللحظات األخيرة، كانت ســببا  مباشرا في 

خروجه  من المسابقة.

اعتبر المشجع العيناوي محمد عمر أن فوز 
العين بدرع الــدوري أمر طبيعي وال يدعو 
لالســتغراب، وكان مســألة وقت فقط، ألن 
الزعيم  ظل  منذ تأسيســه عاشــقا لأللقاب 
والبطــوالت وال يرضى بغيــر المركز األول 
بديــال، ويكفي أنه صاحــب الرصيد األوفر 
من  اإلنجازات  الداخلية والخارجية، وأشار 
إلــى أن  تتويج العين بالــدرع  هذه المرة 
كان اســتثنائيا ألنه واجه موسما صعبا بعد 
معاناته بســبب غياب أبرز عناصره، ولكنه 
كعادته في مواجهــة التحديات مضى بقوة 

وثبات حتى بلغ منصة التتويج.

عبر المشــجع العيناوي إياد شــديد  األردني 
الجنسية، عن ســعادته البالغة بحصول العين 
على لقــب الــدوري قبل ثالث جــوالت من 
النهاية، موضحاً أنه كان واثقا من قدرة  زعيم  
األنديــة اإلماراتية علــى الوصول إلى منصات 
التتويج لهذا الموســم برغم الظروف الصعبة، 
التــي واجهها وهو يلعــب أغلب مبارياته من 
دون أبرز عناصره عموري وجيان، وأشار إلى 
أنــه  ظل حريصا على متابعة  جميع مباريات 
الفريق في الملعب أو عبر التلفزيون، وعقب 
مبــاراة الجزيرة وبني يــاس احتفل بطريقته 

الخاصة مع أسرته العيناوية باللقب.

قال محمــد الظاهري عاشــق الزعيم،  إنه 
كان واثقــا  مــن فوز فريقــه باللقب برغم  
العقبات التي واجهها  خالل الموسم، وأكد 
الظاهري أنه مشــجعا وعاشــقا للعين منذ 
نعومة أظافــره ويزحــف وراءه أينما حل 
وفي مختلف المالعب وفي كل المنافسات 
الداخليــة والخارجية، كما أنه يحرص دائما 
علــى وداع الفريــق أو اســتقباله  بالمطار 
فــي كل رحلة يذهب خاللهــا ألداء أحدى 
مبارياتــه الخارجية، وتحزنه بشــدة لحظة 
خســارة الزعيم بقدر ما تســعده لحظات 

الفرح وما أكثرها.

 وأوضح الظاهري أن فريقا يأتي على رأس 
مجلس إدارته الشيخ عبدالله بن محمد بن 
خالــد آل نهيان ويلعب فــي صفوفه أمثال 
عموري وجيان وهالل سعيد وبقية األبطال، 
ال بــد له في النهاية أن يتوج بلقب الدوري 

والبطوالت األخرى. 
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يعد إســتاد هزاع بن زايد الملعب الرئيس 
لفريــق الكرة بنادي العيــن، فخراً للرياضة 
اإلماراتيــة وأحد أحــدث المرافق الرياضية 
المتكاملــة فــي المنطقة والعالــم، والذي 
تــم تصميمــه بأرقى وأحــدث المواصفات 
العالميــة المتخصصــة فــي بناء وتشــييد 
المالعــب الرياضية عالميــاً، بما يتوافق مع 
متطلبات االتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

ويعتبر اإلســتاد الجديد الذي تم افتتاحه 
فــي ينايــر 2014 واختير فيما بعــد واحداً 
من أفضل اإلســتادات في العالم، وأحد أكبر 
المالعب الرياضية وأكثرها تطوراً في منطقة 
الشــرق األوســط، تحفــة معماريــة وصرح 
رياضــي فخم تم إنجازه خالل فترة قياســية 

لم تتجاوز الـ17 شهراً.
تبلغ مســاحة اإلســتاد 45 ألف متر مربع 
وبارتفاع 50 متراً، ويتســع لـ25 ألف مقعد 
تتوزع بشــكل مدروس لتوفيــر أفضل رؤية 
للجمهــور على ثالث درجــات، تم تخصيص 
3000 مقعد منها للدرجة المميزة، باإلضافة 

إلــى مقاعــد مخصصــة لــذوي االحتياجات 
الخاصــة والعائالت والســيدات، وتجهيزات 
فاخــرة للضيافــة إلــى جانــب العديد من 
المواصفات الفنيــة والتقنية المتطورة التي 
تشــهدها المنطقة للمرة األولى، مثل تمتعه 
بســقف تم تصميمــه بإبداع لتوفيــر الظل 
لكافة المدرجات خالل موسم الصيف، ونفق 
لحافــالت الفــرق تحت اإلســتاد، والقاعات 

الرياضية المجهزة وفقاً ألحدث التقنيات.

يتوســط اإلســتاد مشــروع عقاري متعدد 
االســتخدامات على مســاحة 500.000 متر 
مربــع، ويشــمل تطويــر وحدات ســكنية 
وتجاريــة وترفيهية متنوعــة وفندقاً فاخراً، 
ومرافق رياضية واجتماعية ألفراد المجتمع 
كافة، وسيتم ربط هذه المباني معاً بسلسلة 
مــن المطاعــم والمقاهــي ومحــال البيع 
بالتجزئة لتشــكل وســط المدينــة الجديد 

فــي العين وقلبهــا النابــض بالحركة، األمر 
الــذي يحول اإلســتاد والمنطقــة المحيطة 
بــه بأكملها إلــى وجهة رياضيــة وترفيهية 

وسياحية محلياً وإقليمياً.

تحتــوي الواجهة األمامية إلســتاد هزاع بن 
زايد على 600 لوحة على شكل جذع أشجار 
النخيل، يتم التحكم في إضاءتها باســتخدام 
تقنيات ضوئيــة ديناميكية تتيح اســتخدام 
ألوان متعددة ُيمكــن رؤيتها عن بعد ومن 
كل الزوايا. ويقدم اإلســتاد تجربة مشاهدة 
فريــدة ومثيــرة لمباريات كــرة القدم مع 
مقاعد توفر أفضل زوايا المشاهدة، ومسافة 
ُمقلصــة بالصــف األول فــي الملعب ُتقدر 
بـ5.4 أمتار، تمــت الموافقة عليها من قبل 
االتحــاد الدولــي لكــرة القدم (فيفــا)، ما 
سيوفر أقصى عوامل اإلثارة والتفاعلية عند 
مشــاهدة المباريات عن قــرب، وتصميمه 
مســتوحى من أشــجار النخيل كرمز ليربط 
الحاضــر والمســتقبل بتاريخ وتــراث دولة 

اإلمارات العربية المتحدة الغني.

أصبح إستاد هزاع بن زايد الموطن الجديد 
للفريق األول بنادي العين الرياضي، ويضم 
الملعــب 3000 مقعد متميــز، كواحدة من 
أعلى نســب المقاعد المميزة في المالعب 
العالميــة لكــرة القــدم، ومســافة مقلصة 
بالصــف األول بالملعب تقــدر بـ5.4 أمتار 
تمــت الموافقــة عليها مــن قبــل االتحاد 
الدولي لكــرة القدم (فيفا)، من أجل توفير 
أقصى عوامل اإلثارة لمحبي وعشــاق لعبة 
كــرة القدم عنــد مشــاهدة المباريات عن 
قرب، ويضم إســتاد هزاع بن زايد مواقف 
تتســع ألكثر من 3000 ســيارة واالستمتاع 

بتجربة مثيرة وممتعة.

تــم افتتاح إســتاد هــزاع بن زايد رســميا 
فــي 14 ينايــر 2014 في مهرجــان ضخم، 
أقيمت خالله مباراة تاريخية جمعت العين 
ومانشســتر ســيتي اإلنجليزي وسط حضور 
جماهيري كبير أضفى مشــاهد رائعة على 
مدرجــات الملعــب، وأصبح يــوم افتتاحه 

بمثابة ذكرى ســنوية، تتضمــن العديد من 
الفعاليات الرياضية بمشــاركة أندية عالمية 
كبيرة، على نحو ما حدث في يناير الماضي، 
حيث شــاركت في االحتفال الســنوي الذي 
شــرفه بالحضور ســمو الشــيخ منصور بن 
زايد آل نهيان مالك فريق مانشســتر سيتي 
ثالثة أندية عريقة هي باإلضافة لمانشســتر 
ســيتي، آينتراخت فرانكفــورت وهامبورغ 

األلمانيان.

فــي فبراير الماضي تم اختيار إســتاد هزاع 
بــن زايــد ، كأفضــل إســتاد لعــام 2014، 
حســب ترشــيحات موقــع «ســتاديوم دي 
بــي»، والمتخصــص بمالعــب كــرة القدم 
حول العالم، وأشــار الموقع إلى أن أفضلية 
اإلســتاد جاءت بســبب جاذبيــة التصميم 
وهندسته المعمارية، إذ حصل على الدرجة 
األعلى وقدرهــا 7.8، ومنها حصوله على 9 
درجــات في التأثير البصــري، متفوقا بذلك 
على 30 إســتاداً عالمياً تنافســت معه على 

الفوز بتلك الجائزة.

الغانــي أســامواه جيــان، مهاجم  وصــف 
نادي العين، إســتاد هزاع بن زايد بالتحفة 
أنــه جدير  المعماريــة العالميــة، مؤكــداً 
باختيــاره كأفضــل إســتادات العالــم، فهو 
يجســد اإلبداع المعماري بــكل المقاييس، 
مــن يدخلــه يشــعر بدافــع قــوي للعب 
علــى ملعبه ومشــاهدة كرة القــدم، فقد 
تــم تصميمه بجــودة عالية وعلــى الطراز 
اإلنجليزي الحديــث، ليواكب بذلك مرحلة 
التطــور في صناعة مالعب كرة القدم، وفقاً 
ألعلى معايير الجودة في المنشآت الرائعة، 
وأوضح أن الفريق مطالب بنتائج مشــرفة 
تناســب هذا المعلم الرياضي البارز، وهذه 

مسؤولية الالعبين خالل الفترة المقبلة.
كما عبر جيان عن سعادته بتتويج العين 
بلقــب دوري الخليج العربــي، وتأهله إلى 
ثمــن نهائــي أبطال آســيا، بعــد أن تجاوز 
ظروفا معقدة واســتثنائية خالل الموســم، 
تمثلت فــي غياب عدد كبيــر من الالعبين 
بســبب اإلصابــة، مشــيدا بالــدور الكبيــر 
والفعال الذي لعبته اإلدارة بقيادة الشــيخ 
عبدالله بن محمد بن خالد آل نهيان، رئيس 
مجلس إدارة نادي العين لكرة القدم، وقال 

إنهــم كالعبين ســيضاعفون مــن جهودهم 
خالل الفترة المقبلة، تطلعا لمتابعة مرحلة 
الكبيــرة، خصوصــا في دوري أبطال آســيا 

لكرة القدم.

مــن جانبــه، وصف حــارس مرمــى العين 
خالد عيسى إســتاد هزاع بن زايد باللوحة 
العالمــي  والصــرح  البديعــة  المعماريــة 
البارز، معرباً عن ســعادته وزمالئه الالعبين 
بالملعــب الــذي أصبــح فخــرا للرياضــة 
والرياضييــن باإلمــارات، وقــال إنه ملعب 
يجعل الرهبة تتســلل إلــى قلوب الخصوم، 
وسيكون بإذن الله معقًال جديداً للبطوالت 
واإلنجازات العيناويــة، وال عجب في ذلك 
فهو يحمل اسم صانع اإلنجازات والبطوالت 
والنجاحــات التي تحققت ليس فقط للعين 

إنما لكل رياضة اإلمارات.
وأكد الحــارس الدولي أن إســتاد هزاع 
بــن زايد يضعهم أمام تحدٍّ كبير وعليهم أن 
يضاعفوا من جهودهم ليقدموا عمال متميزا 
يقودهــم إلى تحقيــق النتائج التــي تلبي 
طموحــات العيناوية وتليق بهــذا الملعب 
الرائع، وتجعل الجماهير متشوقة دائما لكل 

مباراة يؤديها فريقها في المرحلة المقبلة.

يزخر اســتاد هــزاع بــن زايــد بالعديد من 
المميــزات التي تؤهله ليكــون الخيار األمثل 
للمباريــات المحليــة واإلقليميــة والدوليــة 
لكــرة القدم إلــى جانب مختلــف األحداث 
والفعاليات. واالســتاد يحتضــن كل مباريات 
أحــد أنديــة كــرة القــدم األكثر نجاحــاً في 
اإلمــارات ومنطقة الشــرق األوســط- نادي 
العين الرياضي. االســتاد ُيصنــف كأحد أكثر 
المالعب تطوراً في منطقة الشــرق األوسط، 
وتم االنتهاء من إنشــائه في وقت قياسي بلغ 
17 شهراً، ويشمل 25,000 مقعد، منها 3,000 
مقعــد مميز، ليصبح واحداً من أكبر المالعب 

الدولية التي تحتوي على نســبة مقاعد عالية 
للدرجــة المتميــزة. وتبلغ مســاحته الكلية 
45,000 قــدم مربــع وبارتفــاع يصــل إلــى 
50 متــراً مــا يجعله من أطــول المباني على 
اإلطالق في مدينة العين. يوفر االستاد تجربة 
مشاهدة فريدة ومثيرة لمباريات كرة القدم 
مع مقاعــد تقدم أفضــل زوايا المشــاهدة، 
ومســافة ُمقلصة بالصــف األول في الملعب 
ُتقــدر بـ5.4 أمتار، تمــت الموافقة عليها من 
قبل االتحــاد الدولي لكرة القــدم (فيفا)، ما 
ســيوفر أقصى عوامل اإلثارة والتفاعلية عند 

مشاهدة المباريات عن قرب.

 أول اســتاد فــي المنطقــة ُمصمم خصيصاً 
بشــكل يتيــح توفيــر الظــل طــوال العام 
للمشــاهدين عن طريق الشــكل اإلنشائي 
المتقدم والســقف بما يســمح بالمشاهدة 
الممتعة حتى في موســم الصيف. وتحتوي 
الواجهة األمامية على 600 لوحة على شكل 
جذع أشــجار النخيل والتي يتم التحكم في 
إضاءتها باستخدام تقنيات ضوئية ديناميكية 
تتيح اســتخدام ألوان متعددة ُيمكن رؤيتها 

عن بعد ومن كل الزوايا.
كمــا أنه يتمتع بتجهيزات متطورة تســمح 
الفعاليــات واألحــداث  باســتقباله ألبــرز 

الرياضيــة والثقافية على مســتوى عالمي، 
وتم تصميم الطابق الثاني بأكمله الستيعاب 
أبرز الشخصيات ويشمل عشر كبائن خاصة 
للضيافــة، و3 أجنحة مميزة مخصصة لكبار 
الــزوار بســعة إجماليــة تبلغ حتــى 700 
شــخص، إلى جانب صالة االستقبال الخاصة 
للشــخصيات المهمة تتميز بسقف مزدوج 

االرتفاع وتجهيزات فاخرة.
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عبــر الالعــب الكوري لــي ميونغ، عن 
تقديره إلى مجلــس إدارة نادي العين 
بقيادة الشيخ عبدالله بن محمد بن خالد 
آل نهيــان وللجهازين الفنــي واإلداري 
العيناويــة،  والجماهيــر  والالعبيــن 
للمعاملــة المثالية التــي وجدها منهم 
والتــي عززت من دوافعــه لتقديم كل 
جهوده بإخالص للفريــق، الفتاً إلى أنه 
يتطلــع لتقديم أفضل مــا عنده للنادي 
الــذي أواله الثقــة، وســيكون طموحه 
دائماً الفوز معــه باأللقاب والبطوالت، 
العيناوية في  الجماهيــر  وأشــاد بدور 

مســاندة الالعبين من على المدرجات، 
وقال إن جمهور ناديه يستحق أن يكون 
سعيداً دائماً، لذلك فإن جميع الالعبين 
بالفريــق يبذلون كل جهودهم من أجل 
تحقيــق البطــوالت واالنتصــارات في 

مختلف المسابقات.

قال العــب خط الوســط العيناوي، إن 
الفريق ســاعده في العودة إلى صفوف 
منتخــب بــالده، ألنه أتاح لــه الفرصة 
بالتواجــد فــي صفوفــه وهــو فريــق 
يشارك في مختلف البطوالت الداخلية 
والخارجيــة ويتمتــع بســمعة ممتازة 
والعالمــي  القــاري  الصعيديــن  علــى 
بفضل السياســة االحترافية التي يتبعها، 
وأكد أن مســتواه يتطــور إلى األفضل 
منــذ أن جــاء إلى الفريق البنفســجي، 
بفضــل الثقــة العاليــة التــي منحها له 
الجهــاز الفني بقيــادة المدرب زالتكو، 

والمساعدة الكبيرة التي ظل يجدها من 
الالعبيــن داخل وخارج الملعب ما عزز 
دوافعه ومعنوياته، الفتاً إلى أنه يشــعر 
بالحمــاس والتحدي ويأمــل في تقديم 

أفضل الخدمات الفنية للنادي.

قدم الكوري الجنوبي لي ميونغ العب خط 
الوسط نفسه إلى جمهور العين على أفضل 
نســق منذ انضمامه للفريق البنفسجي في 
يونيو من عام 2014 قادماً بوهانغ ســتيلرز 
الكــوري الجنوبــي، وكان خيــاراً ثابتــاً في 
تشكيلة الزعيم البطل لهذا الموسم، إذ وجد 
الجهــاز الفنــي للزعيم ضالتــه في الالعب، 
الذي شــغل مركزاً مهماً وحيوياً في وســط 
الملعــب، بجانــب المخضرم هالل ســعيد 
والالعــب الصاعــد أحمد برمــان، ووصفه 
زالتكو بالجندي المجهول بسبب الخدمات 
الفنية المتميزة، التي ظــل يقدمها للفريق 
بعيداً عن األضواء واإلعالم، ليســاهم بقوة 
فــي النتائــج المتميزة التــي تحققت على 
الصعيدين الداخلــي والخارجي، ويتوج مع 
الفريق البنفســجي باللقب الثاني خالل عام 
واحد بعد فوزه بكأس صاحب السمو رئيس 
الدولــة، التي حققها العين نهاية الموســم 
الماضي، فضًال عن التأهل إلى نصف النهائي 
اآلسيوي بالنسخة الســابقة وتجاوز مرحلة 

المجموعات في النسخة الحالية.
لــي ميونــغ فــي حــواره مــع «البيان 
الرياضي» أكد ســعادته الغامرة باللعب في 
الدوري اإلماراتي وحصوله مع الزعيم على 
لقب الدوري والتأهــل إلى دور الـ 16 من 
دوري أبطال آســيا، وأضاف قائًال: إنه وجد 
نفســه وســط أجواء عائلية محببة بالنادي، 
األمر الذي ســاعده في تقديم مردود مميز 
مــع الفريق، وأضاف ضاحكاً أن ســر تألقه 
يعــود إلى اســتمتاعه بالمطبــخ العربي ال 

سيما البرياني والكباب والشاروما. 

بداية كيف وجدت األجواء داخل نادي 
العين؟ 

أجدهــا مثالية ألبعــد الحدود وأنا ســعيد 
باألجواء التي وجدتها، ما جعلني أســتمتع 
باللعب في الدوري اإلماراتي، ضمن صفوف 
أحــد الفــرق الكبيرة فــي آســيا بتاريخه 
الكبيرة،  الجماهيريــة  وبطوالتــه وقاعدته 
وشخصياً لفت نظري، المساندة الالفتة من 
مجلــس اإلدارة، األمــر الذي جعــل النادي 
يمضي على خطى األندية األوربية الكبيرة، 
من حيث التعامل االحترافي واالستثمارات 

التي يقوم بها، وحقيقة أعتز وأفتخر بتجربة 
اللعــب مع الزعيــم، وأتمنــى أن أقدم له 
أفضل مســتوياتي الفنية، وأساعد مع بقية 
أصدقائي على تحقيــق البطوالت واأللقاب 

خالل المرحلة المقبلة.
ما شــعورك بعــد الفوز بــكأس رئيس 

الدولة ولقب الدوري؟
الفــوز ببطولتين فــي أول عام مــع العين 
حدث سعيد بالنســبة لي سأظل أفتخر به، 

وبالتأكيد سيعزز كثيراً من دوافعي لتحقيق 
المزيد من البطوالت مع هذا النادي الكبير.

برأيك ما المقومات التي قادت الفريق 
لحســم اللقب قبــل انتهاء المســابقة 

بثالث جوالت؟
أرى من وجهة نظري المتواضعة، أن مجلس 
إدارة لديــه الخبــرة واألفــكار المتميــزة، 
ودائماً قريباً من الالعبين في المعســكرات 
أيضــاً مدرب محترف  والتدريبات، وهناك 

يتصــف بالذكاء ويجيد التعامل في الملعب 
قبل وأثناء المباريات، ويعرف كيف يوظف 
إمكانــات الالعبيــن وطاقاتهــم، باإلضافــة 
إلــى العبين أقوياء لديهــم احترافية عالية، 
يقومــون بواجباتهم الميدانيــة على أفضل 

شكل وبتركيز عال.

بعــد تحقيق لقــب الــدوري هل ترى 

أن البطولــة اآلســيوية أصبحت الهدف 
األهم؟

نعم هذا هــو الحلم الذي يســعى الجميع 
لتحقيقه، ومــن المؤكد أن العين قادر على 
الوصول إلى منصة التتويج اآلسيوية فهو ال 
ينقصه شــيء لتجاوز التحدي الذي ينتظره 
والفــوز باللقــب، وأعتقــد أن الفوز بلقب 
دوري الخليــج العربــي ســيعزز كثيرا من 
دوافــع الالعبين في المســابقة اآلســيوية، 

وبــإذن اللــه بعزيمــة الالعبين ومســاندة 
الجماهير ستأتي األخبار الجيدة.

لمــاذا تصر علــى أن تكــون بعيداً عن 
األضواء هل أنت خجول ؟

ال يتعلق األمر بالخجل، ولكنني أسعى بكل 
قوة إلثبات جدارتي في الملعب فقط بعيداً 
عن أضــواء اإلعالم خارجــه، أحاول تقديم 
أفضل الخدمــات للنادي الذي اســتقدمني 
ومنحني ثقة الدفاع عن شعاره، وما يهمني 
دائمــاً هــو أن أحقق معــه االنتصارات وال 
شــيء آخر، وأتمنــى أن أكــون دائماً عند 
حسن ظن الجميع بي في الملعب وخارجه 

ألنني أمثل نادياً كبيراً. 
هل وجــدت اختالفاً بيــن الدوري في 

شرق القارة وغربها ؟
ال توجد اختالفات كبيرة من الناحية الفنية 
وأســلوب وطريقة اللعب، فالمنافســة في 
اإلمــارات وكوريا مثًال تبدو متشــابهة إلى 

حد بعيد.

كيف تصف العالقة بينك وبين زمالئك؟
العالقــة بيننا على أفضل ما يــرام، الود 
واالحتــرام والتقدير متبادل، هم العبون 
محترفون يجعلونك قريباً منهم منذ أول 
لحظــة تأتي بينهــم، ورغــم أن البداية 
كانت صعبة بالنســبة لــي ألنها التجربة 
األولــى فــي الخليــج، إال أننــي وجدت 
أجواء وعــادات ووجبات طعام مختلفة، 
ولكن هذه التعقيدات لم تســتمر كثيراً 
بفضــل العمــل المميــز الذي يقــوم به 
مجلــس إدارة النــادي والعبــي الفريق، 
فقد أصبحوا اآلن عائلتي وال أشعر بأنني 

غريب بينهم.

وماذا عن األكل والوجبات؟
فــي البداية كنت أذهب إلى دبي وأبوظبي 
اآلن  ولكــن  الكوريــة،  الوجبــات  لشــراء 
شقيقتي معنا في العين فهي التي تطهي لنا 
ما نريده ولم تعد هناك أية مشكلة بالنسبة 
لألكل، خصوصاً وأنني أحب األكالت العربية 
مثل الشاورما والبرياني والكباب وأستمتع 
بتناولهــا. األمور أصبحــت عادية واعتدت 
العيش في المدينة الجميلة، بعد أن شعرت 
ببعض الخوف في البدايات، ولكن بعد ذلك 
باتت األمور عادية بالنســبة لي، وأصبحت 
أســتمتع بقيادة الســيارة في اإلمارات، ال 
ســيما وأن هنــاك أماكــن مميــزة ورائعة 
في اإلمــارات، أذهــب إليها دائمــاً عندما 
أجــد الوقت، ال أذكر اســمها ولكن أذهب 
إلــى دبي وأبوظبي وأتجــول في الموالت، 
وعموماً اإلمارات دولة رائعة في كل شــيء 
وأهلها طيبون ومســالمون وتشــعر معهم 

بالراحة.
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عمل مسؤول المهمات بنادي العين المصري 
خالد عبد الكريم محمد حسن مع النادي منذ 
العام 1997 وحتــى اآلن وحضر مع الفريق 
جميــع البطوالت الداخليــة والخارجية التي 
تحققت خالل هذه الفترة، كما حضر تتويج 
العين باللقب اآلسيوي، ووصوله إلى النهائي 
مرتيــن، وعن طبيعة عمله بالنادي يقول إنه 
مسؤول عن التجهيزات والمعدات وطلبيات 
المواســم من مالبس ومعدات للمعسكرات 
والتمارين، موضحاً أن بداية عمله كانت على 
أيــام حمد بن نخيرات العامري، وظل يعمل 
طوال هذه الفترة في أجواء تســودها روح 
العائلة والتكاتف والتعــاون والود المتبادل 
بيــن الجميــع، ففي نــادي العيــن ال وجود 
لرئيس ومرؤوس، بــل الجميع يعملون على 
قلــب رجل واحد من أجل هدف واحد وهو 
تحقيق النجاح واالنتصارات، وهذا هو السر 
الــذي وضع العين في المقدمة دائما وجعله 

يتردد على منصات التتويج.

كمــا أكد مســؤول المهمــات العيناوي، أن 
لحظــة حصــول العين على لقب آســيا في 

وقــت ســابق مــن عــام 2003 كانت هي 
األســعد واألغلــى للجميع، الفتــاً إلى أنها 
لحظة لن ينساها أبداً ألنها أتاحت له دخول 
قصر صاحب الســمو الشيخ خليفة بن زايد 
آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصافح 
الشــيوخ، وهو ســام شــرف وفخر سيظل 

معلقا على صدره دائماً.
وعن عالقته مع الالعبين واإلداريين في 
نــادي العين، نــوه، أنهم جميعــا يتعاملون 
معــه كأخ لهــم، ويحيطونــه دائمــا بالود 
والحــب، ال ســيما ان األجــواء فــي نادي 
العين محفــزة دائما على العمــل واإلنتاج 
ألن الجميــع يعمل بتواضــع وتجرد لخدمة 
الزعيــم، لدرجة أن بعــض اإلداريين أحيانا 
يجمعــون معــه الكرات والمعــدات عقب 
التدريبــات، وأضــاف: عالقتي مــع جميع 
الالعبين طيبة ويســودها االحتــرام والود، 
ليس فقط على مستوى المواطنين، بل حتى 
األجانب ألنهم يتأقلمون بسرعة مع األجواء 
العائلية في النادي، فبعد أســبوع من قدوم 
الالعب األجنبي تشــعر أنه قضي ســنوات 
عديدة، حيث انه ســريعا مــا يتطبع بطباع 
العين، بسبب التعامل الراقي والمميز الذي 
يعتبر صفــة مالزمة ومتوارثــة يحملها كل 

العب وإداري بالفريق.

 هناك أبطاًال داخل ميدان المعركة يقاتلون 
لتحقيق االنتصــارات واألمجاد وهناك أيضاً 
جنود خلف الكواليس يؤدون مهام مطلوبة 
ومؤثرة ويحملون بداخلهم نفس المشــاعر 
في حالــة النصر والخســارة، وإن اختلفت 
العملــي، وفي داخل  أدوارهــم وتأثيرهم 
نــادي العين بطــل دوري الخليــج العربي 
يوجد أمثــال هؤالء الغائبيــن عن األضواء 
والحاضريــن بهمتهــم، تعــرف أهميتهــم 
اإلدارة وال يستغني عنهم العبو الفريق وال 
جهازهم الفني، ظلوا يرافقون الزعيم أينما 
حــل، يقومون بأعبائهم فــي جلد وإخالص 
وهمة ونشــاط، ومن حقهــم أن ينالوا في 
وقــت الحصاد بعضاً من حلو الثمرات، أقله 
الظهــور في األضواء واإلعــالم، للتعبير عن 
أنفســهم وما يكنونه من مشاعر وأحاسيس 
تجيــش بهــا خواطرهم، ويســترجعون من 
الذكريــات حلوها ومرها مــع النادي الذي 
عملوا به ومنحوه من وقتهم وعرقهم، بعد 
أن ظلوا على الدوام جنوداً مجهولين خلف 
الكواليس، وإيماناً منا وتقديراً للدور الكبير 

الذي يقوم به هؤالء الجنود المجهولون.
 «البيان الرياضي» التقت بالعم عبد الله 
حسين الصومالي الجنســية، سائق أتوبيس 
الفريــق األول والذي شــهد جميع بطوالت 
العين، إلى جانب مسؤول المهمات بالفريق 
خالد عبد الكريم المصري الجنسية، واللذين 
أخرجا ما في جعبتهما من ذكريات ســنين 

طويلة مرت بهما داخل قلعة الزعيم.
البداية كانت مع «العم» عبدالله حسين، 
الــذي حكى عن بداياته مع قلعة البنفســج 
قائًال: كنت أعمل قبل التحاقي ســائقاً بنادي 
العين، فــي العديد من الدوائــر الحكومية 
والمؤسســات، قبــل أن ألتقي مــع محمد 
عمر إســماعيل مســؤول الباصات بالنادي، 
ونقلت لــه رغبتي في العمل بالنادي ألنني 
كنــت أحب العين وأشــجع فريقه وبالفعل 
تم اســتدعائي عــن طريق الديــوان وكان 
المديــر العام للنادي وقتهــا عبدالله محمد 
هــزام، وفي البداية عملت كســائق لجميع 
الفرق بالنادي، حتى تم تخصيص سائق لكل 
فريق وقد وقع االختيار على شخصي ألكون 

السائق الخاص للفريق األول.

وعاد حسين بذكرياته إلى الماضي، موضحاً 
أن أول بطولــة حضرهــا كســائق للفريــق 
العينــاوي كانت في الدوري العام موســم 

-80 1981 مشــيراً إلــى أن هــذه البطولة 
جاءت بعد منافســة شرسة وسباق مثير مع 
فريق النصر وقد استطاع الفريق البنفسجي 
أن يحســمها لصالحه في اللحظات األخيرة. 
وعــن أغلى مكافأة نالها طيلة مســيرته مع 
البنفســج، قــال: أفتخر باليــد اليمنى التي 
صافحت قائد مسيرة النادي صاحب السمو 
الشيخ محمد بن زايد، خالل استقبال سموه 
للفريق عقب تحقيق أحد االنتصارات، وأنه 
لــن ينســى تلك اللحظــة التي وضــع فيها 
صاحب الســمو يده على كتفــه وقال أمام 
الحاضريــن وقتها: (هذا هو شــيبتنا)، الفتاً 
إلى أنه يعتبر هذا الموقف ميدالية شــرف 
ووســام ســيظل يفتخر به طوال حياته ولن 

ينساه ولن تضاهيه أية جائزة أخرى.

وعن أجمل وأســعد اللحظات التي عاشــها 
مــع العيــن قال العــم عبدالله: تلــك التي 
يفتخــر بهــا الجميع عــام 2003 عندما فاز 
العيــن ببطولــة آســيا، حيث كانــت فرحة 
عظيمة للجميع، وقمت حينها بنقل الفريق 
مــن المطار األميري الخــاص بأبوظبي إلى 
قصر صاحب الســمو الشيخ خليفة بن زايد 
آل نهيان رئيس الدولــة، حفظه الله، وكان 

على رأس المستقبلين وقتها صاحب السمو 
الشــيخ محمد بن راشــد آل مكتــوم نائب 
رئيس الدولة رئيــس مجلس الوزراء حاكم 
دبي، رعــاه الله، الذي نزل بطائرة عمودية 
في المطار األميري الستقبالهم، وكان برفقة 
البطل اآلسيوي العائد محمًال باللقب القاري 
الكبير صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد 
آل نهيــان، ولي عهد أبوظبــي نائب القائد 
األعلى للقوات المسلحة رئيس نادي العين، 
رئيس هيئة الشرف، وسمو الشيخ هزاع بن 
زايــد آل نهيان نائب رئيــس النادي، نائب 
رئيس هيئة الشرف، وحشد جماهيري كبير 

مأل الشوارع وقد كان فرحة ال توصف.

ومــن الذكريات الجميلة التي عاشــها العم 
عبــد الله محمد حســين يقــول انها كانت 
في العام 90 عندمــا تأهل المنتخب األول 
لكأس العالم وجاء بطائرة خاصة إلى مطار 
العيــن ونقلهم من المطــار إلى قصر الوالد 
المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان 
آل نهيــان، رحمه الله، فــي منطقة المقام 
بالعيــن، وبعدها قاد المنتخب بباص العين 
في مسيرة طافت شوارع دبي وكانت لحظة 

جميلة وسعيدة للجميع.

أوضــح عبد الله حســين، عــن أمنية كانت 
تراوده مع العين ولم تتحقق، قائًال: تمنيت 
أن يشــارك الزعيم في كأس العالم لألندية 
التي اســتضافتها العاصمة أبوظبي في وقت 
ســابق، أما اللحظات الحزينة التي يتذكرها 
مع العين فيقول: كانت عام 1987 وتحديدا 
في شهر رمضان عندما خسر العين البطولة 
أمام الوصل، حيث كان الفريق البنفســجي 
متقدما بهدفيــن دون مقابل، وكان الوصل 
حينهــا يلعب بتســعة العبين بعــد أن تم 
طرد العبين منه، ولكنه قلب كل التوقعات 
وتعــادل فــي اللحظــات األخيــرة ليحتكم 

الفريقان لركالت الجزاء الترجيحية ويخسر 
العين، ويومها كان كل شــيء حزينا بالنسبة 
لنــا، وكذلك من اللحظــات الحزينة، عندما 
تعرضنــا لنفــس الموقف الــذي تعرض له 
في الموســم الماضي بخطر الهبوط  موسم 

.85-1986

عبر خالــد عبد الكريم، عن حســرته لعدم 
تمكــن العيــن من المشــاركة فــي بطولة 
كأس العالم لألندية التي اســتضافتها الدولة 
بأبوظبــي فــي وقت ســابق، كمــا أكد أنه 
عــاش لحظــات حزينة بعد خــروج الفريق 
من نصــف نهائــي دوري أبطال آســيا في 
الموســم الســابق بعد أن كان قاب قوسين 
مــن النهائي، قبل أن يخســر أمــام الهالل 
الســعودي في لقاء الذهاب بالرياض وهي 
الخسارة التي تسببت في الخروج، وقال إنه 
لو كان قدر العين تجاوز الهالل إلى النهائي 
لحصل على اللقب اآلســيوي للمرة الثانية، 

ولكــن إرادة اللــه كانت غالبــة، وتوقع أن 
يعود العين ويشــارك في مونديال األندية 

الذي سيقام بالدولة بعد عامين بإذن الله.
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ُتّوج فريق العين بطًال للدوري العام موسم 
1997 -  98، كمــا تــم التعاقد مع المدرب 
الروماني إيلي بالتشي، الذي استطاع الفوز 
بــكأس رئيس الدولة للمــرة األولى بتاريخ 
النــادي.  وفي موســم 2000 - 2011 تولى 
المدرب األرجنتيني أوســكار فيلوني مهمة 
تدريب الفريق، لكنه اقيل واســتبدل مؤقتاً 
بالتونســي مراد محجــوب. بعد نجاحه في 
قيــادة منتخــب الســنغال إلى الــدور ربع 
النهائي في كأس العالم 2002، تعاقد العين 
مع المدرب برونو ميتســو ليقــود الفريق 
بين عامي 2002 و2004، واســتطاع ميتسو 

خــالل موســمه األول مع النــادي بالدفاع 
عــن لقب الدوري والتتويــج به برصيد 48 
نقطــة وبفــارق خمس نقاط عــن الوحدة، 
وحصد كأس الســوبر اإلماراتي، وخرج من 
دور الربــع النهائي في كأس رئيس الدولة. 
أكبر انجازات النادي كانت عندما اســتطاع 
الحصول على لقب دوري أبطال آســيا في 
2003، بعد أن تمكن من الفوز في مجموع 
المباراتيــن بنتيجة 2 - 1 علــى فريق تيرو 
ساســانا التايالندي، ليكون أول ناٍد إماراتي 

والوحيد الذي يفوز بدوري األبطال. 

فــي موســم 2006 - 2007 تولى الروماني 
أنغيل يوردانيســكو قيادة الفريق وكان قد 
ســبق له إحراز لقــب الكأس مــع الفريق 
موســم 2001، لكنه فشل في مهمته وقدم 
أســوأ بداية للفريــق منذ ســنوات طويلة 
وتراجع مســتوى الفريق بعد 4 هزائم في 
الدوري والخروج من دور الربع النهائي في 
دوري أبطال آســيا. فقرر يوردانيسكو عدم 
االستمرار، وكان بديله مؤقتاً الهولندي تيني 
ريخس الــذي يعمل فــي أكاديمية النادي. 
وقاد الفريق في مباراتين فقط قبل أن يأتي 
اإليطالــي والتر زينغا، الذي نجح في بدايته 

مع الفريق في إبعــاده عن منطقة الهبوط 
ولكنــه اختتم الموســم بتراجع وخســارة 
نهائي الكأس، وأنهى الموســم تاســعاً ليتم 

االستغناء عنه. 
فــي الموســم التالــي اعتــذر النــادي عن 
المشاركة في أي استحقاق خارجي للتفرغ 
للبطوالت المحلية، وتم التعاقد مع المدرب 
تيتــي ليكون ثامن برازيلــي يتولى تدريب 
الفريــق، لكن تمــت إقالته بعد الخســائر 
المتتالية في الدوري والخروج من مسابقة 
الــكأس فــي دور الـ 16 على يد الشــارقة، 

ليخلفه المدرب األلماني وينفريد شايفر .
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احتفــل عــدد من محبــي نــادي العين 
بمناســبة  بالمظالت،  القفــز  محترفــي 
حصــول «الزعيــم» علــى لقــب بطولة 
الدوري للمرة الـ12 بأســلوب استثنائي، 
فصعــدوا على متن طائــرة حلقت بهم 
في ســماء دبي، وتحديــداً فوق جزيرة 
«النخلة»، قبل أن يقفــزوا منها ليعبروا 
عن ســعادتهم بإنجــاز فريقهم ، وتناقل 
العيناويــة فيديو «القفز المظلي» الرائع 
عــن طريق مواقع التواصــل االجتماعي 
المختلفــة، إذ حظي بإشــادة الفتة من 
الجميع، وفي مقدمتهم الشــيخ عبدالله 
بــن محمد بــن خالد آل نهيــان، رئيس 
مجلس إدارة شــركة نــادي العين لكرة 
القدم الذي غرد على حســابه الرســمي 
فــي «تويتــر» معبراً عن شــكره لجهود 

هؤالء األبطال.
وكان عدد العيناوية الذين شــاركوا في 
االحتفاليــة 10 أشــخاص، هــم: أحمــد 
الجنيبي، عثمان أهلي، ســعيد الكيبالي، 
طارق الكثيري، ســالم الســويدي، علي 
غانم، ماجد الشامســي، أحمد الشــحي، 

عيسى الشريف وراشد الرستماني.
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