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عّمق فريق الشباب األول لكرة القدم جراح بني ياس بفوزه الثمين 
بهــدف لوفانــور في الدقيقة 36 مــن زمن المبــاراة التي جمعت 
الفريقين أمس علــى الملعب الخضراوي بدبي بالجولة 19 لدوري 
الخليــج العربي، ووصل الجــوارح إلى النقطة 37 معــززاً انفراده 
بالمركــز الثالــث، وتجمد رصيد الســماوي عنــد النقطة 23 وبات 
في وضع صعب بعد تجرعه مرارة الخســارة الرابعة على التوالي، 

وثارت تكهنات أمس حول إقالة مدربه غارسيا.

واســترد النصــر المركز الخامس مــن جاره الوصــل، وتغلب على 
الفجيرة بأسرع هدف في الدوري من توقيع محمود خميس، وجاء 
بعد دقيقة و20 ثانية من بداية المباراة، ووصل العميد إلى النقطة 

31، وتجمد الفجيرة عند 19 نقطة وما زال في دائرة الخطر.
ومــارس الظفــرة تخصصه فــي عرقلة الكبار واقتنــص أمس نقطة 
ثمينة بتعادل العين معه 1 - 1، وكان فارس الغربية عرقل الجزيرة 
فــي الجولة 17 وفاز عليه 2 - 1. وفي مباراة الظفرة والعين تقدم 
الظفــرة بهدف ديوب في الدقيقة 10 ونجح العين في التعادل في 
الدقيقــة 59 بهدف كمبــو. ووصل العين إلى النقطــة 43 وتقلص 

الفــارق بينه وبين الجزيرة إلى 4 نقاط فقط لتشــتعل المنافســة 
مــن جديد على الصدارة، أما الظفــرة فرفع رصيده إلى 22 نقطة، 
مستمراً في مركزه التاسع مؤقتاً. واقترب فريقا الشارقة واإلمارات 
مــن المنطقــة اآلمنة بالعادل 1 - 1، تقــدم اإلمارات بهدف محمد 
مال الله في الدقيقة 71، وتعادل الشــارقة في الدقيقة 79 بواسطة 
البرازيلــي ماريــون. من ناحية أخــرى، جدد مجلــس إدارة نادي 
الشــارقة أمس عقد البرازيلــي بوناميغو مــدرب الفريق، وعقدي 

الثنائي البرازيلي فاندرالي وماوريســيو راموس 
لموسم آخر. 
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توج اإلماراتي ماجد محمد الصابري أمس، ببطولة 
النســخة الثالثة لترايثلون دبي الصحراوي، والذي 
أقيــم بمدينــة دبي للقــدرة، تحت رعاية ســمو 
الشــيخ حمدان بــن محمد بن راشــد آل مكتوم 
ولــي عهد دبــي رئيس مجلــس دبــي الرياضي، 
واستحوذت اإلمارات على المراكز الثالثة األولى، 

حيــث حصــل الصابري علــى المركــز األول في 
فئة الفــردي رجال بزمن قدره 2:57:58 ســاعة، 
وجــاء محمد مبارك فــي المركز الثانــي، محققاً 
زمناً قدره 3:05:10 ســاعات، وجاء راشــد محمد 
الغرير في المركز الثالث، وفي بطولة الســيدات 

فازت الفرنســية أودي تورين 
بلقب فئة الفردي بزمن قدره 

3:25:35 ساعات.

 رغم تحسن نتائج فريق برشلونة في الفترة االخيرة 
، محليا واوروبيا ، واســتعادة العبيه الثقة ، عادت 
قضية التهرب الضريبي في صفقة انتقال البرازيلي 
نيمــار تالحق مــن جديــد البارســا،حيث  قررت 
الســلطات القضائية في إســبانيا تقديــم بارتوميو 
رئيس برشــلونة الحالي وســاندرو روسيل الرئيس 

السابق إلى المحاكمة بتهمة التهرب الضريبي فيما 
يتصــل بصفقة التعاقد مع نيمــار. وُيتهم بارتوميو 
وروســيل والنادي بالتهــرب الضريبي في نحو 13 
مليــون يــورو (13.8 مليون دوالر) مــا بين عامي 
2011 و2014 عــن طريــق محاولة إخفــاء القيمة 
الفعلية للصفقة. وقال روســيل في بداية األمر إن 
نيمار كلف النادي 57.1 مليون يورو، إال أن النادي 

21>اعترف الحقاً بتوقيع عقود أخرى.



نظمت المجموعــة العلمية المتقدمة مزاداً 
خاصــاً بإنتــاج عزبة بدع بن ثــالب، وذلك 
ضمــن فعاليــات قصــر الحصن لســباقات 

الهجن. 
وحظي المزاد بإقبال كبير من المزايدين في 
يومــه األول بعد ان حصد مليوناً وثمانيمئة 
وخمســاً وعشــرين ألف درهــم، وتم بيع 
قعــود حوار األب شــاهين الســودي واألم 
أم األســد بمبلــغ وقــدره 150 ألف درهم 
من قبــل المزايد خالد ســعيد برك، وتضم 
عزبة بدع ثالب مجموعة متنوعة من أفضل 
الزمــول منها «ولد زعفــران» الذي ينحدر 
مــن األب «هملــول الشــيبة» واألم «بنت 

مصيحان» و«الخــروف بوفك» الذي ينحدر 
من ســاللة األب «الخروف الشــيبة» واألم 
«بنت صوغان الزراف» و«شاهين السودي» 
مــن األب «شــاهين الكليلــي» واألم بنت 
هملــول و«مكرم» الذي ينحدر من ســاللة 
األب «جبــار المختبــر» واألم بنت صوغان 
الــزراف، ومــن الحشــاوين التــي عرضت 
فــي المــزاد ســالالت متنوعة مــن األبكار 
والجعــدان كانــت محط أنظــار المزايدين 
طوال فترة المزايدة في يومها األول والذي 

ينتظر أن تتواصل مع ثاني أيام المزاد. 

تنطلق صباح اليوم منافســات سن «الثنايا» 
لمسافة 8 كلم في الميدان الغربي بمنطقة 
الوثبــة في العاصمة أبوظبي، وتركض نخب 
األصايل على مدى خمســة وعشرين شوطاً 
منها خمسة عشر في الفترة الصباحية و10 
للمســائية، تتقدمها أشواط الرموز ومجسم 
قصر الحصن ومليــون درهم لألبكار و800 

ألف للجعدان.

 شــهد معالي الشــيخ ســلطان بن حمدان بن 
محمد آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس 
الدولــة، حفظه اللــه، رئيس اتحاد ســباقات 
الهجن، والشيخ طحنون بن سلطان بن حمدان 
آل نهيــان، وجمع غفير مــن محبي ومتابعي 
رياضة ســباقات الهجن من أبناء الدولة ودول 
مجلــس التعــاون الخليجي، منافســات اليوم 
الخامــس لمهرجــان قصر الحصن لســباقات 
الهجــن التــي أقيمــت فــي منطقــة الوثبــة 
بالعاصمــة أبوظبــي، واســتطاع حمد محمد 
خلفان راشــد المزروعــي أن يقتنص ناموس 
الشوط األول للفئة العمرية 30-21 ولمسافة 
3 كلــم ويحــرز درع قصر الهجــن على ظهر 
«ســودة» وقطع المســافة في توقيت وقدره 
5:15:00، وفي الشــوط الثانــي تصدر جمعة 
راشــد الفالســي مراحل الشــوط علــى ظهر 
«النــوط» للفئة العمرية 30-21 ولمســافة 3 
كلم ليحرز المركــز األول ودرع قصر الحصن 

بتوقيت وقدره 5:17:9.

فــي الشــوط الثالــث انتزع «شــايب» لناصر 
محمد خلفان المزروعي للفئة العمرية 21-30 
ولمســافة 3 كلم درع قصــر الحصن وناموس 
الشــوط على ظهر «شــايب»، وفي الشــوط 
الرابع كان عمران راشد المدحاني على موعد 
مــع المركز األول على ظهر «شــاهين» للفئة 
العمرية 30-21 ولمسافة 3 كلم، وفي الشوط 
الخامس حلق لسعيد مصبح الغفلي مع المركز 
األول والنامــوس علــى ظهر «ظبيــان» للفئة 
العمريــة 40-31 ولمســافة 1500 متر محرزاً 

درع قصر الحصن بتوقيت وقدره 2:31:5.

 وفي منافســات الشوط السادس أحرز خليفة 
ســعيد مصبح الكتبي المركز األول على ظهر 
«الشــبل» للفئــة العمرية 40-31 ولمســافة 
1500 متر منتزعاً ناموس الشــوط ودرع قصر 
الحصن بتوقيت وقدره 2:34:0، وفي الشــوط 
السابع والفئة العمرية 40-31 ومسافة 1500 
متــر انتزع خالد محمد ســالم الكتبي ناموس 
الشــوط والمركــز األول على ظهــر «الظبي» 
بتوقيت وقدره 2:33:1، وفي الشــوط الثامن 
والفئة العمرية 50-41 ومسافة 1500 متر كان 
يحيى علي الكتبي أول الواصلين لخط النهاية 
على ظهر «شــاهين» محــرزاً المركــز األول 

والناموس بتوقيت وقدره 2:30:7.

في الشــوط التاسع انتصر خميس علي الكتبي 
على منافســيه علــى ظهر «الشــامي» محرزاً 
المركز األول للفئة العمرية 50-41 ولمســافة 
1500 متــر بتوقيــت وقــدره 2:23:7، وفــي 
الشــوط العاشــر والفئة العمرية 51 فما فوق 

ومســافة 500 متــر انتزع علي عبيــد الرزي 
على ظهر «شــاهين» ناموس الشوط والمركز 
األول، وفي آخر األشواط تصدر محمد لويهي 
الدرعي علــى ظهر «فرحة» ناموس الشــوط 

والمركز األول.

كمــا كرم معالي الشــيخ ســلطان بن حمدان 
بــن محمــد مستشــار صاحب الســمو رئيس 
الدولــة، حفظــه الله، رئيس اتحــاد اإلمارات 
لســباقات الهجــن عــدداً مــن أبرز مــن كان 
لهــم دور بــارز في تطــور رياضة ســباقات 
الهجــن فــي دول مجلس التعــاون الخليجي، 
وتثمينــا للدور الكبير الذي قام به األشــخاص 

المكرمون طــوال األعــوام الماضية في دعم 
هذه الرياضة التراثية التي تمثل الكثير ألبناء 
دول الخليج العربي، وشمل التكريم كًال من: 
الدكتــور عبدالله عقلة الهاشــم، وعبيد زايد 
العمزي أمين عام اللجنة األولمبية الكويتية، 
والشــيخ ســعيد بن ســعود الغفيلي رئيس 
االتحاد العماني لســباقات الهجن، وحســين 
مانع دواس العجمي رئيس االتحاد الكويتي، 
والدكتور مبارك حمد الشهواني نائب رئيس 
لجنة الســباقات في دولة قطر، وعلي أحمد 
الســنداوي من األمانة العامــة لدول مجلس 
التعــاون وربيــح فــراج العجمــي أمين عام 
االتحــاد الكويتي لســباقات الهجن وراشــد 
حمود السهلي من االتحاد الكويتي لسباقات 

الهجن، وثمن المكرمون هذه البادرة الطيبة 
من معالي الشــيخ ســلطان بــن حمدان بن 
محمــد آل نهيان التي أكدوا أنها اســتمرارية 
للنهج الذي تســير عليه القيادة الحكيمة في 
دولــة اإلمارات مــن خالل دعــم الموروث 

الشعبي وغرسه في نفوس األجيال.

جاءت نتائج الفترة المسائية لسن «اإليذاع» 
ولمســافة 6 كلم قويــة ومثيرة حيث حلقت 
«مالقط» لجارالله محمد طالب عقيل المري 
مــع ناموس الشــوط الثالث، تاركــة المركز 
الثاني لـ«الشــاهينية» ألحمد مبارك ســيف 
المنصــوري، وجــاءت فــي المركــز الثالث 

«الشــاهينية» لحمد ســعيد ســبت الخييلي، 
وفــي الشــوط الرابــع تصــدرت «هملولة» 
لمحمد سالم سعيد الوهيبي المرحلة األخيرة 
من الشــوط لتنتزع المركــز األول وناموس 
الشــوط، وجاءت «كالســة» لعبدالله محمد 
زايد المنصــوري في المركز الثاني، ووصلت 
«منحاشة» لسالم راشد غدير المركز الثالث.

في الشوط الخامس تصدر «شاهين» لمحمد 
بالحزمي قناص العامري مراحل الشوط ليأتي 
فــي المركــز األول، وجاء «ميــاس» لمحمد 
ناصر مســفر الشــهواني في المركــز الثاني، 
ووصل «شاهين» لمبارك سعيد سالم الزرعي 
فــي المركز الثالث، وفي الشــوط الســادس 
انتزع «داهــل» لعلي راشــد محمد البريص 
المري ناموس الشــوط والمركز األول، تاركاً 
«لطام» ألحمد الشــيبة سلطان السبوسي في 
المركز الثاني، ووصل «السيف» لصالح حمد 
القمرا في المركز الثالث، وفي الشوط السابع 
كانت «حشيمة» لسعيد مطر محمد الرميثي 
علــى موعد مــع نامــوس الشــوط والمركز 
األول، متقدمة على «اختيار» لمبارك خليفة 
زاهــرة الخييلــي والتي وصلت فــي المركز 
الثاني، وجاءت «مياســة» لعلي فرج حمودة 

الظاهري في المركز الثالث.

حلقت «ملوح» لعبيد بالصغير يراده الكتبي 
في منافسات الشــوط الثامن بالمركز األول 
ونامــوس الشــوط، تاركــة المركــز الثانــي 
لـ«راهيــة» لطالــب محمــد طالــب عقيــل 
النابت، ووصلت «الشــاهينية» لمحمد راشد 
محمــد المنصوري في المركــز الثالث، وفي 
الشوط التاسع حقق «شاهين» لمحمد سعيد 
محسن الفالحي انتصاراً على منافسيه عندما 
وصــل أوال، ليأتي «ممدوح» لســالم محمد 
طالــب عقيل النابت في المركز الثاني، وجاء 
«شــاهين» لحمود سعيد حليس الوهيبي في 

المركز الثالث.

فــي الشــوط العاشــر لم يخيب «مشــرف» 
لمحمد فرج راشــد عبيد المنصوري الظنون 
ويحقــق المركز األول، تــاركاً المركز الثاني 
لـ«مســتجيب» لمحســن بالذيــب محســن، 
ووصل في المركز الثالث «مشــرف» لصالح 
سالم علي المري، وفي الشوط الحادي عشر 
تقدمت «اليازية» لســالم مطر حاذة الكتبي 
على منافساتها وتحقق المركز األول وناموس 
الشوط، وجاءت «دوشة» لسعيد مطر محمد 
الرميثي في المركز الثاني، ووصلت «رحيق» 
لســعيد ســهيل دليــوي الكتبي فــي المركز 
الثالــث، و حصل جميع الفائزين باألشــواط 
على سيارات وبقية المراكز إلى العاشر على 

جوائز نقدية قيمة.

توج الفرنسي أكسل ريموند بطًال لماراثون 
كأس العالم للســباحة في المياه المفتوحة 
لمســافة 10 كم، الجولــة الثانية من بطولة 
العالم التي نظمها مجلس أبوظبي الرياضي 
بالتعــاون مــع االتحــاد الدولي للســباحة 
واالتحــاد اإلماراتي للســباحة في العاصمة 
أبوظبي أمس بمشــاركة 70 ســباحاً من 22 
دولــة، وبلــغ مجمــوع جوائزهــا 60 ألف 

دوالر.
وأحرز ريمونــد المركز األول بعد أن قطع 
مسافة السباق البالغة 10 كم في ساعة و57 
دقيقــة و52 ثانية، وحل فــي المركز الثاني 
البريطاني جال برونيل بعد أن أنهى السباق 
بفــارق ثانية واحدة عن ريموند، بينما جاء 
فــي المركز الثالث وحصل علــى الميدالية 
البرونزيــة األلمانــي كريســتيان إيكهارت 

بزمن قدره ساعة و57 دقيقة و53 ثانية.
وفي منافسات الســيدات توجت اإليطالية 
راكيلي برونــي بالمركــز األول والميدالية 
الذهبيــة منهية الســباق في ســاعتين و7 
دقائق و31 ثانية، وجاءت في المركز الثاني 
الصينيــة ســي يو يــان بفارق 3 ثــوان عن 
بروني، وحلت في المركز الثالث والميدالية 
البرونزيــة البريطانية كاري آن باين وأنهت 

السباق في ساعتين و7 دقائق و37 ثانية.

وشــهد الماراثــون صراعاً قوياً مــن أبطال 
الســباحة للمســافات الطويلة، وجاء مثيراً 
خاصــة فــي المرحلــة النهائيــة وقبل خط 
النهايــة في ظــل الرغبة القوية فــي إنهاء 

السباق في المراكز األولى.

وشهد الســباق مشــاركة الثالثي اإلماراتي 
عبد الله البلوشــي، وعلي سبيت، ويعقوب 
الســعدي، إذ تــم اســتبعاد الثالثــي خالل 
الســباق بســبب خطأ فني بناء على تقرير 
االتحــاد الدولــي للســباحة، إال أن االتحاد 
اإلماراتــي قــدم احتجاجاً على االســتبعاد 

والخطأ الذي تم احتسابه.
وأعرب أحمد الفالسي رئيس اتحاد اإلمارات 

للسباحة عن ســعادته بنجاح ماراثون كأس 
العالم لســباحة المياه المفتوحة الذي أقيم 
للمرة األولــى في دولة اإلمــارات، موجهاً 
الشــكر لمجلس أبوظبي الرياضي برئاســة 
ســمو الشــيخ نهيان بن زايد آل نهيان على 
اســتضافة وتنظيــم الحــدث الناجحة بكل 
المقاييــس، وقــال: بالتأكيــد تنظيــم هذا 
الحــدث العالمي في أبوظبي من شــأنه أن 

يســاهم في نشر سباحة المسافات الطويلة 
فــي الدولة، إذ أننــا نعمل بجدية على رفع 
وتطوير مســتوى الســباحة فــي اإلمارات، 
ووجود نخبة المصنفين األوائل على العالم 
في هذا السباق يساهم في تحقيق أهدافنا 

وطموحاتنا بما يصب في صالح السباحة.

من جانبه، قال عارف العواني األمين العام 
لمجلــس أبوظبــي الرياضي ان اســتضافة 
ماراثــون كأس العالم للســباحة في المياه 
المفتوحة جاء ضمن اســتراتيجية المجلس 
بتنويع األحداث والفعاليات الرياضية التي 
على  أبوظبي، مؤكداً  العاصمة  تســتضيفها 
نجاح الماراثون الذي شــهد مشــاركة أكثر 
من 70 ســباحاً مــن المصنفين األوائل في 
سباحة المسافات الطويلة في العالم، الفتاً 
إلــى أن التنظيم جاء على أعلى مســتوى 
بشــهادة االتحــاد الدولي للســباحة الذي 
اعتبر أنها واحــدة من أفضل الجوالت في 

البطولة.
ووجه الشــكر التحاد اإلمارات للســباحة، 
برئاســة أحمد الفالســي على جهوده في 
إنجاح الحدث، مؤكداً أن العاصمة أبوظبي 
هدفها استضافة البطوالت عالية المستوى 

ضمن أجندة الفعاليات العالمية.
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أكدت إدارة اســتاد نادي اتحــاد كلباء 
االستعدادالستضافة المباراتين الوديتين 
للمنتخب األولمبي مع منتخب ســلطنة 
عمان 18 الجــاري والعراق 20 الجاري 
في إطار معسكر المنتخب، في الفجيرة.

 ويســتمر المعسكر حتى موعد انطالق 
التصفيات المؤهلة إلى كأس آســيا (23 
سنة) التي تستضيفها مدينة كلباء خالل 
الفتــرة مــن 27 - 31 الجــاري والتــي 
المجموعة  يشــارك فيها منتخبنا ضمن 
اليمــن  الرابعــة بمواجهــة منتخبــات 

وسيريالنكا وطاجكستان.
يذكر أن المنتحب األولمبي سبق ونظم 

معســكرا فــي الفجيــرة مطلع الشــهر 
الحالــي وخــاض خاللــه مبــاراة ودية 
فــاز بها علــى كوريا الشــمالية بهدفين 

نظيفين.

تناقش لجنــة المنتخبات فــي اتحاد الكرة 
برئاســة عبيد ســالم الشامسي نائب رئيس 
اتحــاد الكرة رئيــس اللجنة، عصــر اليوم، 
استراتيجية إعداد المنتخبات الوطنية حتى 
2018، ومســتقبل كافة المنتخبات الوطنية 
خــالل المرحلــة المقبلة، وكيفيــة االرتقاء 
بأدائها بمــا يتواكب مع طموحات المرحلة 
المقبلة، كما ســتتم مناقشــة برنامج إعداد 
المقبلــة  الفتــرة  األول خــالل  المنتخــب 
والــذي ســيقدمه المهنــدس مهــدي علي 
المديــر الفني، باإلضافة إلــى اختيار الوفد 
التصفيات اآلســيوية  الذي ســيحضر قرعة 
المؤهلة لمونديال روســيا والتي ستقام في 

كوااللمبور يوم 17 أبريل المقبل.
 كما ســيتم خــالل االجتماع مناقشــة تقرير 
اللجنة المشــكلة لتســكين األجهــزة الفنية 
لمنتخبــات المراحل الســنية، حيث عقدت 
كيفيــة  ناقشــت خاللــه  اجتماعــا  اللجنــة 
تســكين المدربين على المنتخبات الوطنية 
خــالل الفتــرة المقبلة، كما ســتناقش  لجنة 
المنتخبات العديد من الموضوعات المتعلقة 
بأنشــطة المنتخبات خالل المرحلة المقبلة، 
خاصة نشــاط منتخبــات المراحل الســنية، 
وكذلــك االطمئنان علــى جاهزية المنتخب 
األولمبي للمشــاركة في تصفيات آسيا التي 
دبي – البيان الرياضي ستقام في كلباء. 

شهدت شبكة التواصل االجتماعي « تويتر» 
انتقادات واســعة وسخطا كبيرا من جمهور 
نادي الشــعب علــى اعتراف اتحــاد الكرة 
رسمياً، بوجود خطأ إداري داخلي، أدى إلى 
عــدم تغيير اللوائح الخاصة بتعديالت نظام 
اإلنذارات، ما أدى إلشــراك الشــعب العباً 
موقوفــاً، وبالتالــي احتســاب نتيجة مباراة 
الكومانــدوز أمام دبي إلى خســارة بثالثة 
أهداف، ولم تنصف لجنة االستئناف باتحاد 
الكرة، فريق الشــعب وقامــت بتأييد قرار 
لجنــة االنضبــاط ، رغم المســتندات التي 
قدمتها إدارة «الكوماندوز»، وأشعلت أزمة 
مباراة الشــعب ودبي فضاء االنترنت خالل 

الساعات الماضية.

وأطلق بطــي بن خادم رئيس مجلس إدارة 
نــادي الشــعب لكــرة القدم على حســابه 
الرسمي على شــبكة التواصل االجتماعي « 
تويتر»، عدة تغريدات غاضبة، تلخص موقف 
إدارة الشعب من التطورات األخيرة، وقال 
بطــي بن خادم في تغريداته:« تحول شــك 
إدارة النــادي إلى يقين بوجــود نية مبيتة 
الختــالس هذه النقاط وتعاون عدة أطراف 
على هذا األمر ســيتم الكشف عن تورطهم 
فيهــا»، « هنــاك سلســلة من اإلجــراءات 
القانونيــة المزمع اتخاذها مــن طرفنا بعد 

أن تعمــد البعض التشــويش علــى الحالة 
القانونيــة الصحيحة لنادي الشــعب»، «من 
الدالئل على هــذه الوقائع االجتماع الليلي 
المنعقــد قبل ســاعات قليلة مــن انطالق 
األسبوع تبنت بموجبه األطراف المجتمعة 

وجهة نظر نادي دبي لألسف».
االتحــاد  لجــان  كانــت  إذا  مضيفــاً:« 
ومستشــاره القانونــي عاجزين عن االتفاق 
علــى رأي موحــد قبــل انطالق المســابقة 
فهــل يعقــل أن يتــم هــذا االتفــاق بعد 
انتصافها»، « أي عدالة ومنطق يســمح بأن 

تسير المسابقة على تعليمات متناقضة بين 
بدايتهــا ومنتصفهــا »، و لمــاذا لم تجتمع 
جهات االختصاص من مستشــارين و خبراء 
ومحلليــن ومفكرين وفالســفة قبل انطالق 
المسابقة«، »ليعلنوا موقفهم و تفسيرهم و 
قرارهم بدال من انتظار مضي تسعة أسابيع 

من عمر المسابقة.!!!«.

وأضــاف:» جوابا لمن تعمــد وعمل جاهدا 
علــى تشــويه الحقائق وتوجيــه التهم إلى 

غير مرتكبها ظنا منه أنه ســيطمس حقيقة 
مــا ارتكبــت يــداه بإلصاقه الخطــأ بنادي 
الشعب«، » ردنا تثبته الوقائع بتبني عشرة 
أندية من أصل أحد عشر ناديا مشاركين في 
مسابقة دوري الدرجة األولى لنفس الوضع 
القانوني الذي ســار عليه نادي الشعب«، » 
معززا بوثائق رســمية صــادرة عن األمانة 

العامة التحاد الكرة«.
وتابــع:» لم يكــن موقفنا مــن اجتهاداتنا 
الذاتيــة و ســار الــدور األول إلــى مــا قبل 
أســبوعه األخير على هذه القواعد و اآلليات 

التي اعتمدتها لجنة المســابقات«،  باستثناء 
ناد واحد كان له دوره في إدارة هذه الوقائع 
والتأثيــر عليها لنعلم مــن مصادر مؤكدة أن 
االتحــاد دعا جهات االختصــاص إلى اجتماع 
امتد إلى ســاعات متأخرة من الليل و إلى ما 
قبل ساعات قليلة من انطالق المرحلة الثانية 
مــن الــدوري وليفاجئنا و دون ســابق إنذار 
متجاهال مبــدأ العلنية وحقوق المشــاركين 
في المنافســة برفض اآللية التي سارت عليها 
المســابقة طــوال الــدور األول»، « و تبني 
وجهة نظر ناد واحد في مواجهة باقي األندية 

العشــرة في موقف غير عادل و في توقيت 
يرسم العديد من إشارات االستفهام».

وقال:« إجــراءات اســتباقية وأخطاء أدت 
إلــى مخالفات، ولو توفــرت الحيادية لدى 
المجتمعيــن لقلــب نظــام المســابقة»، « 
كان حريــا بهــم بأقــل تقديــر أن يوجهوا 
ألنفســهم ســؤاال واحدا وهو كيف سيكون 
موقفهــم إذا رفضت لجنة االســتئناف قرار 
لجنــة االنضبــاط !!!!».«هــل كانــت هذه 
اآللية ستعدل مجددا؟ لما تبقى من أسابيع 
الــدوري و تعود إلى اآللية الســابقة؟»، أم 
أن المجتمعيــن متيقنين تمــام اليقين من 
مضمون قرار لجنة االســتئناف.؟ ومتفقين 

على آلية تنفيذه ؟«.

وأضــاف:» وهــل تعلــم اللجــان القانونية 
والمستشــار القانونــي فــي االتحــاد بــأن 
اإللزاميــة  الصفــة  تكتســب  القــرارات ال 
واإلبرام قبــل انتهاء جميع مراحل التقاضي 
!«، »أم أن تكويــن موقــف مناقض للواقع 
والعدالــة تتطلب هذا اإلجراء المســتعجل 
إلظهــار موقــف نــادي الشــعب مخالفــا 
لحقيقتــه وتوجيه اهتمام الــرأي العام«، » 
علــى حادثة منفردة بدال مــن عالج الخلل 
العام في آليات المسابقة مما يثبت طبيعة 
القــرارات المبيتــة والمحســومة قبل نظر 
النزاع أمام لجنة االستئناف«،  »وهل تأثرت 
لجنــة االســتئناف بهذا االنقــالب المفاجئ 
في آلية احتســاب اإلنذارات في مســابقة 
الــدوري بعد مضي دورهــا األول«،  وبناء 
عليه لم تكلف نفســها مشــقة سؤال لجنة 
المكفولة  المتبعــة  المســابقات عن آليتها 
بنص الالئحة االنضباطية »،« وصرفت النظر 
عن طلــب محامــي النادي أمامهــا بدعوة 
األطــراف المخولة قانونا بصالحيات ، وضع 
اآلليــات فأصدرت القرار قبــل منح النادي 
حقه باالســتماع لرأي و تبريرات األطراف، 
وهو حق قانوني مكفول بموجب النصوص 

و اللوائح لم نجد مبررا لتجاهله !!».

وقال:« إن هذه الوقائع هي غيض من فيض 
الفوضى العارمة التي أحاطت بآلية مسابقة 
دوري الدرجة األولى والتي تمس مشروعية 
المســابقة كاملة»، « بعد أن أشــارت لجان 
االتحــاد في قرارها األخير إلى خطأ طريقة 
احتســاب اإلنذارات وهــو خطأ على فرض 
صحتــه لم يخص نادي الشــعب بــل أندية 
عديــدة، فلم يطال ســيف العقوبة والظلم 

نادي الشعب دون باقي األندية».

خســر منتخبنــا الوطني األول للســيدات 
لكرة القدم أول مــن أمس، أمام منتخب 
التفيــا 1 - 2 في أولى مبارياته في بطولة 
قبرص الوديــة الدولية، وســجل منتخب 
التفيا الهدفيــن في أول ثماني دقائق من 
عمر الشوط األول، وتعتبر مباراة األبيض 
ضد التفيا أول لقاء رسمي ودي للمنتخب 
منــذ فترة طويلة، ورغم الخســارة إال أن 
منتخبنــا الوطنــي خــرج بمكاســب عدة 
من اللقاء، أهمها الــروح الكبيرة والثقة، 
بجانب كسب االحتكاك مع مدرسة كروية 

أوروبية.

 وأكد التونســي سمير األندلسي، مدرب 
منتخبنا للســيدات: أن الالعبات لم يدخلن 
فــي أجواء المبــاراة في أول عشــر دقائق 
وهو األمر الذي اســتفاد منه منتخب التفيا 
وأحرز هدفين، لكن بدأ الفريق يأخذ الثقة 
ويســيطر على مجريات اللعــب من خالل 

االنتشار الجيد في الملعب.
وتابــع: في الشــوط الثانــي دخلنا بقوة 
أكثر وســنحت لنا عدد من الفرص السانحة 
للتســجيل، وكنا نــداً قويــاً لمنتخب التفيا 
صاحــب البــاع الطويــل فــي كــرة القدم 
للسيدات، حيث بدأت اللعبة في التفيا قبل 

عشرين سنة.
وأعرب األندلسي عن رضاه من النتيجة 

ومــن أداء العبــات منتخبنــا، معتبــراً أن 
النتيجة ليســت ســيئة كانطالقة لمنتخب 
متوســط  يتعــدى  ال  الــذي  المســتقبل 

أعمارهن 21 سنة.

 أسفرت نتائج المجموعة األولى التي يلعب 
فيهــا منتخبنــا الوطنــي، عن فــوز منتخب 

اليونان على نظيره اللبناني 14 - 0. 
علــى صعيــد متصــل، أدارت حكمتنــا 
اإلماراتية مروة المرشدي (ساحة) بمعاونة 
عذاري عبيد الكعبي (مســاعد أول)، مباراة 
أذربيجان ومالطا التي أقيمت مســاء أمس 

بمساعدة طاقم حكمات أوروبي.

فــاز بنفيــكا البرتغالــي بلقب بطولــة نادي 
الظفــرة الدولية األولى للناشــئين، تحت 14 
سنه لكرة القدم، وتغلب على برشلونة 2  - 1 
في المبــاراة النهائية على اســتاد حمدان بن 
زايــد آل نهيــان بالمنطقة الغربيــة أول من 
أمــس، واحتل  فريق هامبورغ المركز الثالث، 
بفوزه علــى الظفرة بهدفين لهــدف، وأحرز 
سلطان يوسف هدف الظفرة الوحيد، وأضاع 

زميله مصبح محمد ضربة جزاء.
قام مســلم العامري رئيــس مجلس إدارة 
نادي الظفرة، بتكريم أصحاب المراكز الثالثة 
األولــى ، ونال الظفــرة كأس اللعب النظيف، 

حضرالتكريــم خليفة الطنيجي رئيس شــركة 
نــادي الظفرة للكــرة ، وخميــس المزروعي 
رئيــس اللجنــة المنظمة، وســالم المزروعي 
عضو الشــركة وأحمد الحمــادي مدير قطاع 

الناشئين بالنادي.
وتم تكريم العب برشــلونة برنابيا  بجائزة 
أفضــل العب، ونــال القفــاز الذهبي حارس 
بنفيكا ،سانتوس والحذاء الذهبي العب بنفيكا 

ريكاردو.
وأشاد مسلم العامري برعاية سمو الشيخ 
حمــدان بن زايــد آل نهيان ممثــل الحاكم 
بالمنطقة الغربية، ، وثمن دعم سمو الشيخ 
نهيــان بــن زايــد آل نهيان رئيــس مجلس 

أبوظبي الرياضي المستمر للنادي.
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توج فريق كلية القانون بلقب بطولة دوري 
جامعــة عجمان مقــر الفجيرة بعــد فوزه 
على فريق كليــة اإلدارة 5 - 2 في المباراة 
النهائية، واختارت اللجنة المنظمة إبراهيم 
فحجــان مــن كليــة اإلدارة افضــل العب، 
وعبداللــه النقبي من كليــة القانون افضل 
حــارس مرمى، وفــاز علي راشــد من كلية 

القانون بلقب الهداف بسبعة أهداف.
 حضــر الختــام األســتاذ الدكتــور علي أبو 
النــور مدير مقر الفجيــرة لجامعة عجمان، 
والدكتور حاتم القضاة وكيل شؤون الطلبة 
والجمهور،  واإلداريــة  التدريســية  والهيئة 
وعبــر الدكتور علي أبو النور عن ســعادته 

بنجاح البطولــة ووصفها بأنها مكملة لتميز 
الطلبة في مناهجهم الدراســية، وأشار إلى 
أن التنظيم الجيد يعكس تطور النشــاطات 

الرياضية في الجامعة. 
وأكد الدكتــور حاتم القضاة وكيل شــؤون 
الطلبة أن بطولة كرة القدم أصبحت إحدى 
أبرز البطــوالت التي تنظم ضمن النشــاط 
الرياضي فــي الجامعة وأن تواصل ظهورها 
بشــكل ناجح يحفز علــى دعمها لتظهر في 
كل مرة بشــكل اكثــر تميزاً وقدم شــكره 
الفجيرة - البيان الرياضي للجان العاملة. 

تأهل 8 فرق من المرحلة األولى للتصفيات 
المؤهلة إلى بطولة العالم لخماســيات كرة 
القدم التي أقيمت في مالعب نادي أهداف 
في نادي الشــارقة للبنت بول من أصل 24 
فريقا شاركت في التصفيات، لتتأهل الفرق 
إلــى المرحلة األخيــرة من أجــل محاولة 
حجــز مكان واحد فقط فــي البطولة ممثًال 
لدولة اإلمارات وتقــام التصفيات في دبي 
27 الجاري بمشــاركة 40 فريقاً يتأهل منها 
16 فريقاً إلــى المرحلة األخيرة، بينما تقام 
األدوار األولى في أبوظبي 8 أبريل بمشاركة 
24 فريقا يتأهــل منها 8 فرق إلى المرحلة 
األخيرة مــن التصفيات، والتي ســتقام في 

دبي، ويطمح النادي لزيادة عدد المشاركين 
إلى 100 فريق من دبي الشارقة أبوظبي.

وأكــد أحمــد تاج الديــن مديــر العالقات 
الخارجيــة في نادي أهــداف أن التصفيات 
النهائية ســتقام فــي دبي يومــي 17 و18 
أبريل المقبل بمشــاركة 32 فريقا ستتنافس 
للفوز بالمركز األول الذي ســيحظى بتمثيل 
دولة اإلمارات في بطولة دبي الدولية التي 
ســتقام على مدار ثالثة أيــام 23 و24 و25 
أبريــل المقبل بمشــاركة نخبــة من نجوم 
. دبي - البيان الرياضي العالم. 
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يناقش اتحــاد الكرة  في نــدوة «المجلس 
الرياضي» في الســابعة مساء اليوم في مقر 
االتحاد في دبي، مســتقبل المنتخب األول 
نهائيــات كأس  وإيجابيــات مشــاركته في 
آســيا 2015، وكيفيــة تدارك أية ســلبيات  
التصفيات اآلســيوية  قبل المشــاركة فــي 
المؤهلة إلي مونديال روسيا 2018، بجانب 
الحديث عن استضافة الدولة لنهائيات آسيا 
2019، وكيفية إعداد منتخبنا بشــكل متميز 

للمنافسة بقوة على اللقب.

ويشــهد النــدوة التــي تنقل علــى الهواء 
مباشــرة من قنــاة دبي الرياضية، يوســف 
الســركال رئيــس االتحاد، وأعضــاء مجلس 
األمنــاء  إلــى  الدعــوة  اإلدارة، ووجهــت 
العاميــن للمجالس الرياضيــة الثالثة، وإلى 
عدد من الخبراء من ضمنهم ســامي الجابر 
مــدرب فريق الوحــدة، والتونســي طارق 
ذياب، ومحسن صالح المحلل بقناة أبوظبي 
الرياضية، ومحمد حمادة محلل قنوات (بي 
إن ســبورت)، وعــدد من وســائل اإلعالم 

المحلية.

وأكــد محمــد عبدالعزيز رئيــس لجنة 

المســابقات رئيــس اللجنــة المشــرفة 
على النــدوة، أن عودة «مجلس االتحاد 
الكروي» الذي تم اســتحداثه لمناقشــة 
العديــد من القضايا الكروية مع الخبراء 
واإلدارييــن واإلعالمييــن، يهــدف في 
جلســته الثانيــة إلــى تقييم مشــاركة 
منتخبنا الوطني في نهائيات آســيا التي 
نال األبيض خاللها الميداليات البرونزية.

وأشار محمد عبد العزيز إلى أن تواجد 
عدد من أصحاب الخبرات للمشاركة في 
المجلس يثري الحوار ويجعل االستفادة 
اكبر، حيث  ســيتم فتح ملف االحتراف 
التي  والمعوقــات  لالعبينــا  الخارجــي 
تحــول دون االحتراف ووضــع العديد 
من األفــكار التي من شــأنها تذليل كل 
المعوقات التي تقــف حائًال أمام تنفيذ 
المشروع، حتى نستطيع إيصال منتخبنا 

للعالمية. 

 وأعــرب عــن أمله فــي الخــروج بأفكار 
وآراء من «مجلس االتحاد الكروي»، بجانب 
االســتنارة بالخبرات التي تخــدم المصالح 
المشتركة الرامية في األول واألخير لتطوير 
الرياضــة في اإلمــارات والخليــج والقارة 
اآلســيوية، وقال: المشــاركون في المجلس 
لديهــم الكثير مــن الخبرات، ومن شــأنها 
أن تســاعد في خلق أفكار متميزة تســاهم 
في االرتقــاء بكرة اإلمارات خــالل الفترة 

المقبلة.

أكد علي حمد المدير العام بالوكالة التحاد 
الكــرة، على االســتفادة الكبرى من األفكار 
التــي خرج بهــا اتحاد الكرة مــن المجلس 
الكــروي األول الــذي انعقد في ديســمبر 
الماضي، والتي ســيتم تطبيقها في الموسم 
المقبــل، وقال: المجلس يهــدف اليوم إلى 
الخروج بمجموعة من اآلراء، تفيد مستقبل 
الكــرة اإلماراتية في ظل التحديات القادمة 

واهمها استضافة اإلمارات «آسيا 2019».

يديــر جلســة المجلــس الكــروي الزميــل 
اإلعالمــي المتألق هيثم الحمــادي المذيع 
بقنــاة دبي الرياضية، وأحــد أعضاء الفريق 
اإلعالمــي الذي قــام بمرافقة األبيض خالل 

نهائيات آسيا الماضية في أستراليا. 

تشــهد بطولــة كأس الخليــج لكــرة قــدم 
الصــاالت بالبحرين اليــوم 3 مواجهات من 
العيــار الثقيــل ويلتقــي منتخبنــا مع قطر 
المتصدر برصيد 9 نقاط، وفاز منتخبنا  على 
البحرين وعمان وخسر من الكويت ويمتلك 
6 نقــاط، والبحرين مع الكويت في واحدة 
من أقــوى وأخطر المواجهــات، وللكويت 
7 نقــاط فــي المركــز الثانــي وللبحرين 3 
نقــاط في المركز الرابــع، يلعب  المنتخب 

السعودي مع عمان.
وعبر المدرب البرازيلي روبيو ميلوغييرا 
قائــد الجهــاز الفني لمنتخبنا عن ســعادته 
بأداء المنتخب، وقال:  الالعبون يستحقون 
اإلشــادة لما قدمــوه في الثــالث مباريات 
الماضية ونحن سعداء باالنتصارين المهمين 
والمستحقين على حســب قوله وتعليقاته 
التي طالبتــه بتقييم  الخليجيــة  للصحافــة 
أداء ونتائــج منتخب اإلمارات خالل الثالث 
مباريــات الســابقة ونظرتــه لمباراتي قطر 

والسعودية.
وأضاف بالحســابات واألرقام نحن حتى 
اآلن افضــل منتخب مــن الناحية الدفاعية، 
حيث لم تهتز شــباكنا ســوى 3 مرات فقط 
فــي 3 مباريــات وهــذا أمر جيــد ويحفز 
لبــذل مزيد مــن الجهد وأضــاف ال اخفي 
أنني كمدرب ركزت على التكتيك الدفاعي 
بصورة كبيرة واعتقــد وصلنا مرحلة جيدة 
فــي تطبيقــات الدفاع وفــي المرحلة التي 
تلي بطولة الخليج ســنركز علــى الجوانب 

الهجومية.
وتابع: المنتخب اجرى 48 حصة تدريبية 
خالل الســنة الماضية وهذه النسبة بسيطة 
جدا لبنــاء منتخب قوي ومحكم من جميع 
الالعبيــن  ارتباطــات  أن  كمــا  النواحــي، 
بالمسابقات مع أنديتهم وبالعمل الوظيفي 
لم يســمح لنا بالعمل المكثف مع الفريق، 
وكان كل التركيــز على النواحــي الدفاعية 
والبدنية لرفع معــدل اللياقة البدنية وقوة 

التحمل لضغط المباريات.

وأكــد المــدرب أن اتحــاد الكــرة واللجنة 
التنفيذيــة لكرة الصاالت بذال جهوداً كبيرة 
في إعــداد المنتخب خصوصــاً فيما يتعلق 
بالمباريــات اإلعدادية داخل وخارج الدولة 
وشــبه المدرب روبيو غييــرا الطريقة التي 
يلعب بها منتخبنا بالقنص  وقال: نلعب على 
الدفاعات المحكمة وننتظر اخطاء اآلخرين 
وقال أتمنى ان تتعاون األندية مع المنتخب 
في الفتــرة المقبلــة من اإلعــداد وأتمنى 

ان احصــل علــى الوقت الكافــي لتدريبات 
المنتخب وختم تعليقاته باإلشادة بالالعبين 
وقــال إن اختيــار منصور جميــل للتواجد 
ضمــن الجهــاز الفنــي للمنتخب جــاء في 
الوقت المناســب مؤكــداً ان منصور جميل 
يعتبر اضافة كبيرة لما يتمتع به من خبرات 
وهو مقبــول من الالعبين فضــًال عن كونه 
صديقــاً وأخاً كبيراً لجميع الالعبين وأضاف 
أيضاً محمد المرزوقي كان اضافة للمنتخب 
وعمل لفترة طويل ولكن ظروفه لم تسمح 
لــه بالمواصلة مع المنتخــب وتمنى روبيو 
غييــرا كل التوفيــق والســداد للفريق في 

مباراتي السعودية وقطر.



حــول العيــن خســارته في الشــوط األول 
أمام الظفرة، بهدف ســجله القناص ماخيت 
ديــوب في الدقيقــة العاشــرة، إلى تعادل 
بهدف لمثله ســجله كمبو فــي الدقيقة 59 
من المباراة التي أقيمت أمس، على اســتاد 
حمدان بــن زايــد آل نهيــان بمدينة زايد 
بالمنطقــة الغربية، ضمــن مباريات الختام 
للجولــة التاســعة عشــرة لــدوري الخليج 
العربــي للمحترفيــن لكــرة القــدم، وبهذا 
التعادل يرتفع رصيــد العين إلى 43 نقطة 
ليتقلــص الفارق بينه وبين وصيفه الجزيرة 
إلى 4 نقاط فقط، لتشــتعل المنافســة من 
جديــد علــى الصــدارة، أما الظفــرة فرفع 
رصيده إلى 22 نقطة، مســتمراً في مركزه 

التاسع مؤقتاً.
المباراة جاءت في شوطها األول مفتوحة 
ومتكافئة، إذ ظهر الظفرة نداً للعين، وتغير 
الحال في الشوط الثاني بعد خروج ديوب، 
الــذي تعرض لإلصابة في قدمه لترجح كفة 
العين، من حيث الســيطرة وســجل هدف 
التعادل مــن إحدى الفــرص العديدة التي 

سنحت له.  
بدايــة الشــوط األول كانــت هادئة من 
الفريقين لجس النبض وامتصاص الحماسة، 
ولجــأ العيــن إلى بنــاء اللعب عــن طريق 
دياكيــه، وعمر عبــد الرحمــن، وركز على 
األطــراف عــن طريــق كمبو فــي اليمين، 

وســكوتش فــي اليســار، وفــي العمق عن 
طريق سعيد الكثيري.  

وفــي المقابــل لعــب الظفــرة بدفاع 
المنطقة1-4-1-4 إلغالق  المنطقة أمام 
مرماه، معتمــداً على الهجمات المرتدة 

عن طريــق ديوب رأس حربــة وهمام 
طــارق ومحمد حســين خلفــه، ويقوم 
بــدور صانع األلعــاب المايســترو عبد 
الســالم جمعــة، وعبد الرحيــم جمعة، 
وأتيحــت أول فرصة خطرة للظفرة في 
الدقيقــة 6 مــن هجمة وصلــت خاللها 
الكــرة إلى همام طــارق فدخل منطقة 

جــزاء العين، وســدد لترتد مــن خالد 
عيســى لعبد السالم جمعة، وسدد فوق 
العارضــة، ورد عليه العيــن من هجمة 
منظمــة ووصلــت الكرة إلى ســكوتش 
فمررهــا إلــى ســعيد الكثيــري داخل 
منطقة جزاء الظفرة، فســددها ضعيفة 

في يد الحارس عبد الله سلطان.

في الدقيقة 10 مــن هجمة مرتدة للظفرة 
تصــل الكــرة للقنــاص الســنغالي ماخيت 
ديوب عنــد نقطة المنتصــف يلحظ تقدم 
الحارس خالد عيســى خارج مرماه، فيسدد 
كــرة «كرباجية» فوق رأس خالد، مســجًال 
هدف الظفرة األول والهدف رقم 100 له. 

بعد الهدف كثف العين هجماته، ســعياً 
إلى العــودة للمبــاراة وتســجيل التعادل، 
وفي المقابل يســتمر الظفرة على أســلوبه 
الدفاعــي بتشــكيلة دفاعية بــدءاً من رأس 
الحربــة، مــروراً بالعبي الوســط وخلفهم 
خط الظهر، ما شــكل صعوبة على مهاجمي 
العين الختراق تلــك الدفاعات. ومع مرور 
الوقت تســتمر محاوالت العين الهجومية، 
ولكن جميعها تكســر على صخــرة الدفاع 
الظفــراوي المتكتــل، وفــي المقابل واصل 
الظفــرة االعتمــاد على أســلوب الهجمات 
المرتــدة وبالرغــم من ندرتها فــإن بعضها 
شــكل خطورة على مرمى العين، ثم ارتفع  
نســق المباراة وكثف العيــن هجماته من 
األطــراف والعمق بحثاً عــن التعادل ولكن 
استبســال دفاع الظفرة يحول دون تحقيق 
ذلــك لينتهي الشــوط األول بتقــدم فارس 

الغربية بهدف ديوب المئوي. 

بعد مضي دقيقتين من الشوط الثاني أجرى 
الظفرة تبديــًال اضطرارياً بخــروج ماخيت 
ديوب إلصابته في  كاحل قدمه  ليحل محله 
حمــد إبراهيــم، وترتب على ذلــك انعدام 
التوازن في صفوف الظفرة اســتغله العين، 
وشكل هجوماً ضاغطاً، ولكن تلك الهجمات 
افتقدت للدقة والتركيز في اللمسة األخيرة.

وفي الدقيقة 59 ينجح العين في التعديل 
بهدف ســجله كمبو بكعبــه من تمريرة من 
سكوتش. وواصل الزعيم بعد الهدف ضغطه 
مســتغًال تراجع الظفــرة وأتيحت له فرص   
عدة أخطرها في الدقيقة األولى من الوقت 
بــدل الضائع أهدرها إبراهيم دياكيه. ويرد 
عليه همام طارق بتســديدة صاروخية من 
لتنتهي  العارضــة  أنقذتهــا  هجمة مرتــدة 
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أكــد الكرواتي زالتكــو مــدرب العين أنه 
راض عــن األداء وليس راضيــاً عن النتيجة 
التــي انتهت عليها المباراة. وقال إن فريقه 
تعرض لمشــاكل كثيرة فــي الفترة األخيرة 
مــن إيقافات وإصابــات كان آخرها تعرض 
جيــان  لإلصابــة قبــل المباراة مــا اضطره   
لتغيير التشــكيلة، وأكد زالتكــو أن اللعب 
مع الظفرة على ملعبه يشــكل صعوبة ألي 
فريــق، وأكد أن فريقه نجح في التحكم في 
نســق المباراة، ولكنه لم يســتثمر الفرص 
التي ســنحت لــه، وختم مؤكــداً أن فريقه 

قريب من درع الدوري. 

 أعرب الفرنسي لوران بانيد مدرب الظفرة 
عن ســعادته بالنتيجــة التي انتهــت عليها 
المباراة وهو تعادل عادل قياســاً بمجريات 
المبــاراة، وأكــد أن الهــدف الذي ســجله 
ديــوب يؤكد أنــه مهاجم رائــع، وقال إن 
اإلصابــة التي تعرض لها تختلف عن إصابته 
في مبــاراة الجزيرة، وســوف ينتظر تقرير 
الطبيب لتحديد موقفه ومدى إصابته، وقال 
بانيــد إن المباراة كانــت صعبة أمام فريق 
كبير واختتــم قائًال: إن اســتمرارية النتائج 
اإليجابية تؤكد أن الظفرة يسير في االتجاه 

السليم.

اقتــرب فريقا الشــارقة واإلمارات مــن المنطقة 
اآلمنة في ترتيب الدوري إثر تعادلهما بهدف لكل 
منهمــا، حيث بادر اإلمارات بالتســجيل بواســطة 
محمــد مال الله في الدقيقة 71، وعادل الشــارقة 
في الدقيقة 79 بواســطة البرازيلي ماريون، وذلك 
في اللقاء الذي جمع بينهما مساء أمس في ملعب 
الشــارقة ضمــن مباريــات الجولــة 19 من دوري 
الخليج العربي، حيث ارتفع رصيد الشارقة إلى 22 

نقطة واإلمارات إلى 20 نقطة. 
وبــدأت المبــاراة بهجــوم ضاغــط مــن فريق 
اإلمــارات فــي الدقية الثانيــة، وكاد عصام الراقي 
أن يســجل هدفاً  لوال تدخل حاســم من  راموس 
الذي حولها لركنية ثم رد الشــارقة بهجمة مرتدة 
بواســطة رودريغو كوســتا، وأيضاً تحولت لركنية 
شــرقاوية، ثم حصل بعدها اإلمارات على مخالفة 
نفذها حمدان قاسم تحولت إلى ركنية أيضاً، وهو 
أمر يؤكد إصرار اإلمارات على خطف هدف مبكر، 

لكن صمود دفاع الشارقة حرمه من ذلك. 

 وتواصــل الضغط األخضر بكثافة وشراســة وهو 
األمــر الذي أربــك دفــاع الشــارقة وجعل خط 
الوســط يعانــي من التدفــق األخضــر فضًال عن 
إبطال فعاليــة وخطورة ماريــون التي عرف بها 
في الجــوالت الماضيــة بفضل الرقابــة اللصيقة 
التي فرضــت عليه من قبل نجوم اإلمارات، ولجأ 
دفاع الشــارقة للخشــونة للحد من إزعاج الخضر 
المتواصــل وهــو األمر الــذي أدى لخروج جمال 
إبراهيم مصاباً وحل مكانه الحسين صالح ثم نال 
شاهين عبدالرحمن أول إنذار في المباراة نتيجة 

تعمده الخشونة ألكثر من مرة.

 وفي الدقيقة 42 طالب الشــارقة بركلة جزاء نتيجة 
عرقلــة ماريــون من قبل حــارس مرمــى اإلمارات 
وزميله شماريخ، لكن الحكم احتسب ركنية شرقاوية 
وسط سخط شــرقاوي انتهى عليه الشوط األول، ثم 

نال سيف راشد إنذاراً لنقاشه الحاد مع الحكم.

وفي الشوط أجرى بوناميغو تبديًال هجومياً بخروج 
سيف راشد ومشاركة يوســف سعيد بهدف إنعاش 
خط الهجوم الذي كان سلبياً ومستسلماً للرقابة لكن 
اإلمارات ظل مســيطراً ومتفوقاً بواســطة تحركات 
المزعج هنريكي وعصام الراقي وحمدان قاسم وهو 
الثالثي الذي ظل يشــكل ازعاجاً متواصًال للشــارقة، 

ثم نال راموس اإلنــذار الثالث في المباراة ولفريق 
الشــارقة في الدقيقة 61، وبعدهــا أجرى بوناميغو 
تبديله الثالث بخروج محمد ســرور وإشراك محين 
خليفة في محاولة إلنقاذ الموقف لكن  رد اإلمارات 
كان ســريعاً بواسطة محمد مال الله في الدقيقة 71 
مســجًال هدف التقدم لفريقه مســتفيداً من تمريرة 

الحسين صالح.

لكــن رد الشــارقة جاء قوياً عبــر البرازيلي ماريون 
في الدقيقة 79 مســجًال هدف التعادل واإلنقاذ  مما 
أشعل المباراة في دقائقها األخيرة، وجعلها قمة في 
القــوة، وكل يريد إحراز هدف الفوز لكن الزمن لم 

يسعفهما وانتهت المواجهة بالتعادل.

افتتح األسبوع الـ15 من دوري األولى أمس، بـ3 مباريات انتهت جميعها 
بالفــوز، حيــث تمكن رأس الخيمة من تحقيق فــوزه األول في الدوري 
بعد أن صرع الخليج على ملعبه بنتيجة 2/ 1، ســجل للخيماوي إبراهيم 
رمضان، ومنير زيانــي، وللخليج عصام درويش ليرفع الخيماوي رصيده 
إلــى 6، ويبقى الخور بـ15 نقطة، وتمكن مســافي من اســتعادة النغمة 
بفــوزه الباهر علــى الذيد بنتيجة 3/ 0، ســجلها محمد ســبيل وإيريك 
ومحمد أمين قاصد، ليبلغ مســافي النقطة رقم  16 ويبقى الذيد بـ15، 
وفــي اللقــاء الثالث ضرب دبــا الحصن(16 نقطة) بقــوة وأمطر مرمى 
التعاون (9 نقاط) بنتيجة 5/ 2 جاءت عبر اوكبي اوتشــي، ونجم محمد، 
وعبد الله المنصوري، وســالم جاســم، وللتعاون أمادو هدفين وأشــهر 
الحكــم البطاقــة الحمراء في وجه الالعب جاســم صالح مــن التعاون.   
وســتكون أنظار وعشاق دوري األولى متوجهة صوب ملعب دبي، الذي 
يستقبل فيه أسود العوير الباحث عن الصدارة ضيفه دبا الفجيرة الثالث 
على سلم الترتيب، فيما يستضيف حتا نظيره العروبة في اللقاء الثاني.

جــدد  مجلــس ادارة نادي الشــارقة لكرة 
القدم  أمس برئاســة الشــيخ أحمد بن عبد 
اللــه آل ثاني عقد المدرب  باولو بوناميغو 
الى جانب  الالعبين   البرازيليين  ســانتوس 
وراموس لموســم آخر . وأوضح المتحدث 
الرســمي لنــادي الشــارقة خالــد صفر أن 
تجديــد عقود  الثالثي يأتي في إطار حرص 
المجلس على االســتقرار الفني حفاظا على 
التطــور الذي ظهر بــه الفريق خالل الفترة 
الماضيــة  والدور المتميز للثنائي البرازيلي 
فاندرلــي وراموس فــي اســتعادة الفريق 
لتوازنه .           الشارقة – البيان الرياضي



أكــد كابتن فريــق الوحدة إســماعيل مطر 
أن األخطــاء المؤثرة أفقــدت فريقه نقاط 
المبــاراة الثــالث، نافيــاً أن يكــون غياب 
األجانب فــي صفوف العنابــي هو من أثر 
على أداء الفريق، وقال كابتن فريق الوحدة: 
«نبــارك للوصل الفوز، ونقــول: «هاردلك» 
للوحدة، وإن شــاء اللــه نتعلم من أخطائنا 
التي وقعنــا فيها اليوم في المباراة، ونكون 

أفضل في المباريات المقبلة».
وقال: «ال أســتطيع الحديث عن األخطاء 
التــي وقعنــا فيها، ألنــه مــن الطبيعي أن 
يكــون لكل مباراة أخطاؤهــا، ومع الكابتن 
سامي الجابر المدير الفني للفريق سنحاول 
تصحيح هــذه األخطاء، وعن الغيابات التي 
عانى منها الوحدة في المباراة، قال: «هذه 
هــي كرة القدم وكل الفــرق تمر بظروف، 
لكــن األخطاء هي من أثرت فينا وليســت 

الغيابات».

وعــن اللقاء المقبل الذي ســيجمع العنابي 
بنظيــره عجمان فــي دوري الخليج العربي 
وخســارة عجمان األخيرة مــن كلباء، التي 
ستجعل اللقاء صعب، قال مطر: «في النهاية 
ال ننظــر إلى نتائــج الفرق األخرى، ســواء 
عجمان فاز أو خسر، لكننا ننظر إلى أنفسنا، 
وأن نتعلــم مــن أخطاءنا ونخــرج بصورة 

أفضل مما قدمناه اليوم».

وأضــاف: «لدينا فترة جيدة نســتطيع فيها 
تصحيح األخطاء، وعلينا أن نتكلم في هذه 
األخطاء في إطار الفريق نفسه، وال نستطيع 
الحديث عن هذه األخطاء هكذا على المأل، 
بأن نقول: إن مســتوى الفريق متذبذب أو 
ضعيف، نحن كوننا فريق نتحمل مســؤولية 
األداء الــذي ظهرنا فيــه، ولدينا فرصة في 
العشرة أيام المقبلة قبل مباراة عجمان ألن 

نراجع الحسابات فيها»..

قال حميد يوســف مدير فريق الوصل: «إن 
العبــي الفهود قدموا ما عليهم في المباراة 
بالمحافظة على المستوى، الذي قدموه في 
المباريات األخيرة، واستثمروا الفوز األخير، 
الذي حققوه علــى اتحاد كلباء في المباراة 
األخيــرة، وواصلوا العــرض الجيد، وقدموا 
شــوطاً أول كبيراً، وفي الشوط الثاني، ردة 
فعل لفريق الوحدة في الشوط الثاني، لكن 

حافظنا على نظافة شباكنا».
وأضاف: «العبونا كانوا في جاهزية فنية 
عاليــة وبدنيــة، وبذلوا مجهــوداً كبيراً في 
الملعب، وهذا الســبب في النتيجة الطيبة، 
التــي أحرزناهــا في لقــاء الوحــدة، وقبل 
المبــاراة ال تســتطيع توقــع النتيجة، وفي 
الشــوط األول سيطرنا على مجريات األمور 

وسجلنا ثالثة أهداف».

الــروح للفريــق وعمل  وتابــع: «عودة 
المــدرب مــع الالعبين أعــاد للوصل قواه 
الهجوميــة، وكذلــك جديــة الالعبيــن في 
بالحضــور، وهــم  التدريبــات والتزامهــم 
متعاونــون فــي كل النواحي فــي الملعب 
وخارجه، وكل هذه األمور هي التي تجعل 

الفريق يتقدم».
وعــن طموح الوصل هذا الموســم قال: 
«نحــن نمضي بالقطعــة، وبالتعامل مع كل 
مباراة على حدة، ونســعى للوصول للمركز 
الثالــث والرابــع، وحصولنــا علــى المركز 
الثالــث يضعنــا في آســيا، ونأمــل تقديم 
مردود جيد في كأس سيدي صاحب السمو 

رئيس الدولة».
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أكد ســالم عبد اللــه العب نادي الوصل أن 
فريقه قدم مباراة قوية خاصة في الشــوط 
األول، ونجــح في تســجيل ثالثــة أهداف 
جملــة واحدة، ونأمل أن نواصل هذا األداء 

في المباريات المقبلة».
وقال: «مــا تحقق يعطينا دافعــاً كبيراً ألن 
نواصــل النتائــج اإليجابيــة، التــي يحققها 
الفريــق في الدور الثاني، وسنســعى لبذل 
كل جهودنــا فــي اللقــاءات المقبلــة، وأن 

نحافظ على المستوى نفسه».

عبر علي ســالمين العب نــادي الوصل عن 
ســعادته بتحقيــق فريقه فوزاً كبيــراً على 
فريــق الوحدة بثالثية نظيفــة، وقال: «لقد 
قدمنا مردوداً طيباً في المباراة، وســيطرنا 
علــى الشــوط األول، ونجحنا في تســجيل 
ثالثــة أهداف في أقل مــن 45 دقيقة، لكن 
شــهدنا صحوة من قبل فريــق الوحدة في 
الشــوط الثاني إال أننا حافظنا على شــباكنا 
نظيفــة، ولم يســتقبل مرمانا أي هدف في 

الحصة الثانية».
وأضــاف: «مــا يحققــه الوصل مــن تقدم 
يعود فضلــه للمدرب كالديــرون، وجميع 

الالعبين بالفريق واالنسجام الكبير الحاصل 
بيــن الالعبين بالفريق، ونســعى من جانبنا 
كوننا العبين إلى تطبيق تعليمات المدرب 

بمنتهى الدقة في الملعب».

القويــة، وتألق  واصــل الوصل عروضــه 
أول مــن أمس، وفاز على الوحدة بثالثية 
نظيفة، جاءت جميعها في الشــوط األول 
لينهي اللقاء في 45 دقيقة، ويرفع رصيده 
إلــى 29 نقطة، آمًال فــي اللحاق بالمربع 
الذهبي قبل ختام الموسم، من جانبه أكد 
محمد علي العامــري عضو مجلس إدارة 
نــادي الوصل المتحدث الرســمي باســم 
النــادي أن طموح الوصل إنهاء الموســم 
الجاري مع الخمســة الكبار بعد المردود 
الطيب الــذي أصبح يقدمــه الوصل هذا 

الموسم.
وقــال: لقد نجح الوصل في اســتغالل 
الغيابــات فــي فريــق الوحدة، وســيطر 
علــى المباراة في الشــوط األول، وبدأنا 

بدايــة قوية، وكان هنــاك تركيز كبير من 
الالعبين، وحققنا فوزاً كبيراً بثالثية نظيفة 
على فريق بحجم نادي الوحدة، لكن هذا 
ال يقلل من فريق الوحدة، الذي عانى من 
الغيابــات، والظروف األخيــرة من تغيير 
المــدرب إلــى اإلصابات إلــى اإلنذارات 
واإليقافــات، لكــن نحن متأكــدون كوننا 
رياضيين أن حالوة الدوري ترجع بعودة 
نادي الوحدة إلى مساره الطبيعي، وهذه 
عثرة مؤقتة، لكن نحن متأكدون أن نادي 

الوحدة سيعود وبقوة.

وعن الســر في قوة خط هجــوم الوصل 
فــي الدور الثاني من الــدوري، قال: خير 
وســيلة للدفاع هــي الهجوم كمــا يقال، 
والحاصل أن المدرب كالديرون من الذي 

يمتلك نزعة هجومية، ويســعى الستغالل 
كل العناصــر الموجــودة بالفريق، وأيضاً 
زيادة االنســجام بين الالعبين المواطنين 
واألجانب، وكذلك نحن لدينا طموح كبير 
فــي العبينا، ولدينــا طموح منــذ بداية 
الموســم، وهــو أن نكون بين الخمســة 

الكبار في الدوري.
وأبدى األرجنتينــي غابرييل كالديرون 
مــدرب الوصل ســعادته بالفــوز الكبير، 
الــذي حققه الفريــق علــى الوحدة في 
المرحلــة 19 مــن دوري الخليج العربي، 
وقال: في الشوط األول قدمنا أداء مثالياً 
واســتطعنا تســجيل ثالثة أهــداف، وفي 
الشــوط الثاني لــم نلعب بشــكل جيد، 
ومــع ذلك اســتطعنا خلق بعــض الفرص 
للتســجيل، بشــكل عام نســتطيع القول: 
إن اللقــاء انتهى بعــد 45 دقيقة، وأبارك 

لجميع الالعبين هذه النتيجة.
الفريــق  أداء  تراجــع  أســباب  وعــن 
بالشــوط الثانــي، قــال كالديــرون: في 
الشــوط الثاني بدا التعب بعض الشــيء 
علــى الالعبين وخصوصاً العبي الوســط 
الذيــن لــم يســهموا دفاعياً  والهجــوم، 
بالشــكل المطلــوب. وهــذا التعب أدى 
ألن يقل مســتوى تنظيمنا الدفاعي بعض 
الشيء، وعند خســارتنا الكرة لم يحاول 
الالعبون اســتعادتها بالســرعة المطلوبة، 
ولكــن وبالوقت نفســه نتيجــة المباراة 
كانت محســومة من الشــوط األول كما 

قلت سابقاً.

وعــن إضاعة الوصل للعديــد من الفرص 
المحققة في الشوط األول، قال: أنا سعيد 

جداً بأننا استطعنا خلق العديد من الفرص 
المحققة للتسجيل، وقد استطعنا تسجيل 
ثالثــة أهــداف، ولكن في كــرة القدم ال 
يمكننا توقع تسجيل كل الفرص التي تتاح 
لنا، وبشــكل عام فــي المباريات األخيرة 
اســتطعنا خلق الكثير من فرص التسجيل 
واستطعنا تســجيل العديد من األهداف، 

وهذا أمر إيجابي ولمصلحة الفريق.
وعن المســتوى الذي ظهر فيه الوحدة 
قال: دائماً ما أفكر بفريقي وليس بالفرق 
األخــرى، وكنت أدرك طبعــاً أن الوحدة 
يعاني مــن العديد من الغيابــات، وهذا 
حملنا مســؤولية أكبر لكــي نحقق الفوز، 
ولعبنــا بشــكل ممتاز في الشــوط األول 
واســتطعنا حسم النتيجة، والشوط الثاني 
كان أكثــر توازنــاً، ويبقى المهــم هو أننا 

استطعنا تحقيق النقاط الثالث.



07
أكد عبد الله موســى ظهيــر الجزيرة أن كل 
مباريات فريقــه المقبلة هي لقاءات كؤوس 
ال بــد من الفوز بهــا وال مجال لفقدان نقاط 
أخــرى، وما زالت هناك 7 جوالت يمكن أن 
يحدث فيها الكثير، وسنتمســك بفرصتنا في 
الفــوز بالدوري حتى آخر مبــاراة، وأكد أن 
فــوز فريقه على األهلــي مهم وتم انتزاع 3 
نقاط مهمة جداً في مشــوار المنافســة على 

درع الدوري.
وعن سبب قص شعره الذي اعتاد الظهور به 
في الســنوات األخيرة قال: أنتظر التســجيل 

في الخدمة الوطنية وربما ألتحق بها قريباً.

أكــد عبــد المجيد حســــين مدير فريق 
األهلــي أن ضـــيــاع الفــرص الســهلة، 
خاصــة ضربــة الجــزاء، هو الســبب في 

الخسارة أمام الجزيرة.
وأشـــــار مديــر فريــق األهلــي إلى أن 
البديل سعيد جاسم، الذي شارك لدقائق 
قليلة في الشــوط الثاني، لم يســلم من 
االسهام في حفلة الفرص المهدرة عندما 
أضاع انفــراداً صريحاً وهــو في مواجهة 

حارس الجزيرة. 
وقــال: األهلي كــان الطــرف األفــضل، 
المـــرمى،  إلـــــى  وصـــوًال  واألكـــثــر 

ولكنــه كان كذلك األكثــر إضاعة للفرص 
الســهلة وفعــــل كـــــل شــيء في كرة 

القدم، لكن التوفيق تخلى عنه.
وأضــاف: إضاعــة أحمد خليـــــل ضربة 
الجــزاء كان نقـــطــة التحــول الســلبية 
لألهلــي، وأحبطــت العبينا وانعكســت 
إيجابيــاً علــى العبــي الجزيــرة الذيــن 
المعنويــة وحالفهم  ارتفعــت روحهــم 
التوفيــق فــي فرصة الهــدف األول. كما 
ارتكب مدافعنا عيســى ســانتو خطأ من 
اندفاع متهور مع عبد الله موســى كانت 
نتيجتــه ضربــة جــزاء قضت علــى أمل 

الفريق في العودة للمباراة.
وأضاف، هدفنا هذا الموســم انحصر في 
3 بطوالت هي كأس السوبر وكأس رئيس 
الدولة والبطولة اآلســيوية، وسنبذل كل 
مــا في وســعنا من أجل المنافســة على 

البطوالت الثالث.

أعــرب البلجيكي إيريــك غيريتس مدرب 
الجزيرة عن ســعادته بالفوز على األهلي 
والحصول على النقاط الثالث من المباراة 
الصعبة، بالجولة 19 لدوري الخليج العربي 
لكــرة القدم، وقــال: لم نســتطع الظهور 
بالشكل المطلوب في الشوط األول، ولكن 
في الشوط الثاني أنقذنا علي خصيف بصد 
ركلة جــزاء األهلي. ورغم أننــا لم نقدم 

أفضل مســتوى فني، إال أن الروح القتالية 
العاليــة لالعبينا كفلت لنا الفوز والحصول 
على النقاط الكاملة، وعلينا االستمرار في 
العمــل باجتهاد وأن نحســن أداءنا إذا كنا 
نرغب في المنافســة علــى لقب الدوري، 
وال يســعنا اآلن إال انتظــار تعثــر العيــن 
صاحب المركز األول، من أجل العودة إلى 

المنافسة بقوة.
وعبر غيريتس عن فرحته بعودة القائد 
علــي خصيف لتشــكيلة الفريق بعد طول 

غياب لتأدية واجب الخدمة الوطنية.
وكانــت ركلــة الجــزاء التــي أهدرها 
مهاجم األهلي أحمــد خليل في الدقيقة 
50 ونجــح فــي صدهــا علــي خصيــف، 
نقطة التحــول لصالح الجزيرة في مباراة 
الفريقيــن لينجح بعدها في تحقيق الفوز 
بهدفيــن، متمســكاً بفرصته فــي العودة 
للمنافســة علــى الصــدارة مــع العيــن، 
أمــا خســارة الفرســان فأبعدتهــم كثيرا 

وأفقدتهم أمل الدخول في المنافسة.

وأشــار غيريتس فــي المؤتمــر الصحافي 
عقــب ختــام المبــاراة إلــى أن المباراة 
كانــت صعبة للغايــة وقال: في الشــوط 

األول فشلنا في بناء الهجمات من الخلف 
بالشــكل الصحيح ولــم نحافظ على إيقاع 
ثابــت للعب ومنحنا المنافــس الكثير من 
المســاحات، وخالل فترة بين الشــوطين 
أخبرت الالعبين أن اســتمرار األداء بهذه 
الطريقة سيتســبب فــي قبولنا هدفين أو 

أكثر وسنخســر مجددا، وأن عليهم تقديم 
أداء يليق بقميص الجزيرة، وبالفعل تحسن 
اداؤنا بعض الشيء في الشوط الثاني لكن 
أداء الفريــق لــم يكن مرضيا لــي. ولكن 
الهدفين، والمحافظة  المهم هو تســجيلنا 
على نظافة شباكنا ونحن سعداء بالحصول 

على النقاط الكاملة، وعموما لن نبالغ في 
االحتفاالت بتحقيق االنتصار ألن األداء لم 

يكن جيدا بالقدر الكافي.

وأشــاد غيريتــس بقائد الفريــق وحارس 
المرمى علي خصيف الــذي تصدى لركلة 
جــزاء نفذهــا أحمــد خليل في الشــوط 
الثاني، وقال: أشــعر بسعادة كبيرة بعودة 
علي خصيف القوية إلى تشــكيلة الفريق، 
ليس فقــط ألنه تصدى لركلة الجزاء، لكن 
ألنه العب مهــم للفريق ويحظى باحترام 
كبير، مني ومن جميع زمالئه.  كان مرتبطا 
بعمله وقاد سيارته 3 ساعات من الفجيرة 
وحظي بالراحة لمدة ســاعة واحدة فقط 
في الفندق، وعندما تحدثت معه وســألته 
ما إذا كان جاهزا لخوض المباراة، أخبرني 
بأنــه جاهــز تماما وقدم بالفعل مســتوى 

رائعاً.

ظهر على وجــه الروماني كوزمين المدير 
الفني لألهلي التأثر بخســارة فريقه أمام 
الجزيــرة، والوضــع الحــرج الــذي بــات 
الفرســان عليه في جــدول الترتيب. وبدأ 
كوزميــن حديثه فــي المؤتمــر الصحافي 
قائــال: هزمنــا أنفســنا بأيدينــا، وأتيحت 
المؤكدة  الفــرص  العديد من  لمهاجمينــا 
ولكنهــم لم يســتثمروها، أمــا دفاعيا فال 
زالت األخطاء مستمرة، ويبدو أن الالعبين 

تعودوا على التزحلق.
 وأضاف: في ظل تلك الظروف، والحالة 
التي كان عليهــا المهاجمون فأغلب الظن 
أننا لم نكن لنسجل حتى ولو كان المرمى 
خاليا، بعكس الجزيرة الذي اســتثمر خطأ 
دفاعيا، وســجل منه هدفــه األول بعد أن 
أهدرنــا ركلة جزاء،  ونجح في اســتغالل 
خطــأ ثان ترتبت عليه ركلة جزاء وســجل 
الهدف الثاني، وهذا ما حدث وهو ملخص 

لمجريات تلك المباراة.

 وعن سبب تراجع أداء األهلي في الشوط 
الثاني رغم أفضليته في األول، قال: جميع 
الالعبيــن كانوا فــي حالة انعــدام توازن  
حتى أن ركلة الجــزاء التي أتيحت لنا في 
بداية الشوط الثاني تم إهدارها، وأتيحت 
لنــا فرص في الشــوط الثاني بخالف ركلة 

الجزاء، مثل فرصة أسامة السعيدي ولكنه 
فشــل فــي اســتثمارها، وال يوجــد لدي 
بدالء يمكن االســتعانة بهــم، وهؤالء هم 

الموجودون في الفريق.

وعــن وجهة نظــره في أن اهــدار أحمد 
خليــل لركلــة الجــزاء نقطــة التحول في 
المبــاراة، قال كوزمين: هذا صحيح،  فمع 
فريــق الجزيرة عليــك أال تضيع مثل هذه 
الفرصــة. ولــو كنا ســجلنا كانــت األمور 

ســتختلف. الجزيــرة لم تكــن لديه فرص 
كثيرة ســوى فرصة علــي مبخوت وفرصة 
الهدفيــن، ويجــب البحث عن المشــكلة 

وإيجاد الحلول.
وواصــل قائــال: الالعب الوحيــد الذي 
يحــدث الفارق في الفريق هو إســماعيل 
الحمــادي، وال يوجد العب يســتطيع أن 
يكون مثله، فهو يلعب لوحده ضد الجميع.

وعن أولويــات الفريق في الفترة المقبلة 

قال: كل مبــاراة لها أولوية خاصة ويجب 
فــي هذه الفترة أال نفكر في أمور كبيرة، 
وأولوياتنــا ســتكون في كيفية تســجيل 

هدف، وبعض األمور الفنية لالعبين.
الفعاليــة  ثبــات  وعــن ســبب عــدم 
الهجوميــة في األهلي خاصــة أنه فاز في 
آخر مبــاراة على الفجيــرة برباعية قال: 
المحافظــة على الفعالية الهجومية هو أن 
تســجل في جميع الفرق، وخاصة الكبيرة 
والمنافســة مثل الجزيرة والعين، وإذا كنا 
ســجلنا في الفجيــرة فقــط واعتقدنا أننا 

وجدنــا الحل الهجومي، نكون «كذبنا على 
أنفسنا».

وعن تهيئة الالعبين معنويا لالســتحقاقات 
المقبلة في اآلســيوية وبطولة السوبر قال: 
ليــس المطلوب منا دائمــا توجيه الالعبين، 
فهــم نجــوم، ووظيفتهــم اللعــب وتأدية 
واجبهم داخل الملعــب والتفكير في هذه 
األمور من تلقاء أنفســهم وأن يكونوا دائما 

مهيئين نفسيا من دون تدخالت خارجية.



واصل عجمان، سلســلة نتائجه السلبية هذا 
الموســم، خاصــة في ملعبه بعد خســارته 
مــن صاحــب المركــز األخير فــي الدوري 
«االتحــاد» بهــدف صادم، عمــق من جراح 
الفريــق وجعله قريبا جــدا من الهبوط في 
ظل اســتمرار الفارق الكبيــر بينه وصاحب 
المركــز 12 في الترتيب، وبهذه الخســارة 
يكون عجمان أكمل 10 أشهر لم يحقق فيها 
الفــوز على ملعبه في الدوري، حيث كانت 
آخــر انتصاراته في الموســم الماضي على 
فريق االمارات «2-3» بتاريخ 11-5-2014، 
وخاض عجمان هذا الموسم 9 مباريات في 
ملعبــه لم يحقــق فيها غيــر 3 نقاط فقط، 
بالتعــادل مــع الوحدة والظفــرة واألهلي 
ليخسر 24 نقطة بالتمام والكمال في ملعبه 
زيادة على خسارة 19 نقطة في 9 مباريات 
خارج ملعبه، حقق فيها 9 نقاط من فوزين 
علــى االتحــاد واالمــارات و3 تعادالت مع 

الظفرة واألهلي والنصر. 
هــذه النتائــج، أخرجت العــب الفريق 
جاســم علي عــن صمته وجعلتــه يتحدث 
بشــفافية في تحديد من هو المسئول عما 
يحدث للفريق حاليا، حيث ألقى بالمسئولية 
علــى زمالئــه الالعبين معترفا باســتحقاق 
الفريق لخسارته األخيرة من ضيفه االتحاد، 
وتساءل جاســم علي، كيف نفوز ولم نهدد 
منافســنا إال بهجمة واحــدة طوال أكثر من 
90 دقيقــة؟ وأرجع ما حــدث لغياب روح 
الفــوز لدى الالعبين معتبرا االدارة والجهاز 

الفني غير مسئولين عما حدث. 

وقال جاســم علي الــذي يعتبر أبــرز أبناء 
النادي بحكم تدرجه منذ المراحل الســنية، 
ومعاصرتــه مشــوار الفريــق فــي الدرجة 
األولــى والمحترفين: «ما حــدث يعود لنا 
كالعبين، ولكن الجهاز الفني أو االدارة غير 
مسئولين عما حدث، واالدارة تقوم بواجبها 
علــى أكمل وجــه، وال توجــد ادارة بقيادة 
رئيس مجلس االدارة تتواجد في كل لحظة 
في النادي، ولكن ادارة عجمان ظلت قريبة 
ومتابعــة للفريق وتحفــز الالعبين قبل كل 

مباراة، بل أنها رصدت حافزا كبيرا لالعبين 
قبل المبــاراة لم يحدث في أيــة مباريات 
ســابقة، وحتــى المدرب لــم يقصر ويضع 
التكتيــك المناســب في التماريــن، ويوجه 
بشــكل صحيح بناء على قــدرات المنافس 
ولكن الفريق عندما يدخل الملعب ال ينفذ 
ذلــك وال يلعب على نقــاط ضعف الفريق 
المنافــس برغم توضيحها من قبل المدرب، 
ومن الغرائــب أن الفريق يكون ســيئا في 
المباريــات التــي يحتاجها بشــدة كمباراة 

االتحاد». 

وواصــل جاســم حديثــه الصريــح قائال: 

«القدرات الفردية وحدها ال تكفي، وكرة 
القدم فيها عزيمة وإصــرار وما لم يتوفر 
ذلك لن يتحقق شيء، ونحن أمام االتحاد 
لــم نجتهــد بدليــل أن الفريق لــم تتهيأ 
لــه غير فرصة واحدة من رأســية منصور 
محمد التي صدها الحارس، وغير ذلك لم 
نقــم بتهديد على المرمــى اطالقا، ومثل 
هذا الوضع طبيعي أن نخســر خاصة وأن 
االتحــاد فرصــه كانت أكثــر وأخطر أمام 
مرمى فريقنــا، وفي النهاية روح الالعبين 
القتاليــة هــي الفيصــل فــي مثــل هذه 
المباريــات فال توجد فــوارق فنية ترجح 
كفــة االتحــاد بقدر مــا كان األمر مرتبطا 
بروح وإصرار العبيهم الذين تفوقوا علينا 
بهذه الروح، برغم موقف الفريق الصعب 
والذي يحتاج لمعجزة للبقاء ولكنهم كان 
لديهم دافع قتالي لتحقيق الفوز وظهرت 
روحهــم القتالية حتى في فرحة تســجيل 
الهــدف، ومن حقهــم أن يفرحــوا بذلك 
مهما كان موقف الفريق ألن الحرص على 
الفوز شــيء مهم لالعــب وهو يدافع عن 
شــعار ناديه، وكل العــب يفترض فيه أن 
يغيــر على فريقه ويلعــب بروح واصرار، 
وبالنســبة لي اتعامل بهذه الروح لدرجة 
اننــي ال أخــرج مــن البيت عندمــا اكون 
خاســرا في المبــاراة، وبعــد التعادل مع 
النصــر كنا فرحيــن للغايــة وكان يراودنا 
األمــل الكبير في مواصلــة الفرحة بالفوز 
على االتحاد ولكن الفريق لم يقدم شيئا».

وتحــدث جاســم علــي عن انجع الســبل 
إلعادة الروح للفريق قائال: «الفريق يحتاج 
لتغييــر كل شــيء بالنســبة لنــا كالعبين، 
والكرة ليســت »فلوســا« فما لــم نجتهد 
ونلعــب بإصرار لن يعــود الفريق، وليس 
من الالئق أن يأتي الالعب الســتالم راتبه 
كل شــهر دون أن يقــدم شــيئا، و»حالوة 
الفلوس« حتى في عصــر االحتراف تكون 
مقرونــة بالنســبة لالعب بمــا يقدمه من 
جهد وعطاء للفريق، وشــخصيا ال أشــعر 
بقيمة راتبي عندما أجــد الفريق في هذا 
الوضع ويفترض أن يكون هذا احساس كل 
العب في اي ناٍد».  وأضاف: «غياب الروح 
ال أتصور أن سببه عدم وجود أبناء النادي 
الذين تدرجوا من المراحل السنية للفريق 
األول، فــكل  العب حتى وإن كان له عام 
أو اثنين نعتبــره من أبناء النادي، وكل ما 
أقصده غيــاب الروح فــي الملعب وهي 
غيــر مرتبطة بأن يكــون الالعب من ابناء 
النادي أو غير ذلك فكل من يرتدي شــعار 
الفريــق يعتبــر ابناً للنــادي، ونحن فريق 
ليس »نجوما أو سوبر نجوم« بل محتاجين 
كل العب يكمل الثاني، ومن يصنع الروح 
الالعب نفســه، فعندمــا يتعامل أي العب 
مــع االحتراف كوظيفة دون االخالص فيها 
وفي النهاية يعلم انه سيستلم راتبه نهاية 
الشــهر، فهذا جانب سلبي كبير جدا يجعل 

الروح تغيب تماما عن الفريق».

اعتبــر المدرب الوطني وليــد عبيد تصديه 
لمهمــة تدريــب فريــق االتحاد فــي هذا 
الوقت، اضافة حقيقية له في مشــواره مع 
التدريب، رافضا وصــف ذلك بـ »الورطة«، 
وأقر بصعوبة موقف فريقه برغم فوزه على 
عجمــان أحد المكافحين علــى البقاء وقال 
إن الفريــق يحتاج إلى معجزة، ولكن طالما 
الحســابات علــى الورق تمنحــه الحق في 
األمل، سيواصل بجدية سعيا وراء حصد أكبر 

عدد من النقاط. وأشاد  مدرب فريق اتحاد 
كلباء  بأداء العبي فريقه في مباراة عجمان 
وتجاوزهم اثار هزيمة الجولة الماضية أمام 
الوصل بسداســية .  وأكد أن االنتصار على  
البرتقالــي انعــش آمال الفريق فــي البقاء 
ضمــن منظومة فرق الــدوري مثمنا عودة 
الروح للفريق، ووصف المدرب وليد عبيد 
مبــاراة فريقه المقبلة أمام الفجيرة بمباراة 
كأس مشــيرا إلى اهمية الفــوز فيها متابعا 
الفريــق يحتــاج الــي معجزة الفــوز في 7 
مباريات لضمان بقائه  في المنافسة  وهذا 
ال يعنــي استســالمنا فال مجال للمســتحيل 
فــي عالم كرة القدم فلكل مباراة معطياتها 
وظروفها، وعلينــا تكثيف الجهود ومواصلة 
العمل والتمســك بآمال الفريق حتى الرمق 

االخير.

 ورفــض مدرب فريق كلبــاء وليد عبيد 

اتهامه بتوريط نفسه، بعد رحيل مدرب 
الفريــق الجزائري عبد الحق بن شــيخه 
وتوليه المســؤولية بقوله: قبلت تدريب 
الفريــق برحابــة صــدر وشــجاعة  ردا 
للجميل ووفاء للنادي الذي منحني الثقة 
في قيادة تدريب الفريق ووجدت الدعم 

والمساندة من الجميع. 
 ومــن جهته اقر مدرب فريق عجمان 
البرتقالــي مانويل كاجــودا أن فريقه لم 
يقــدم االداء المتوقع أمــام ضيفه اتحاد 
كلباء  خاصة في شــوط المبــاراة االول 
. مشــيرا إلى  تحســن  االداء في الحصة 
الثانيــة . وقــال كاجــودا إنــه دفع بكل 
أوراقــه الهجومية مــن الالعبين البدالء 
في الشــوط الثاني، ولكن لم يتغير شيء 
في فريقه الذي فقد الســيطرة والتركيز 
في ثلث ساعة االخيرة من زمن المباراة  
منحت االفضلية  للنمور للظفر بالعالمة 

الكاملة.

08
اعتــرف المدافع العراقــي الدولي أحمد 
ابراهيــم بــأن فريقــه »عجمــان« لعب 
أســوأ مبارياته في الــدوري أمام االتحاد 
وقــال إنهم كالعبين يتحملون مســؤولية 
الخسارة أمام اتحاد كلباء في مباراة أمس 
األول والتــي عقدت مــن أوضاع الفريق 
في مشواره نحو البقاء في مصاف دوري 
المحترفيــن، الفتــاً الــى غيــاب الفعالية 
لــدى كل خطــوط الفريق فــي المباراة 
والذي أسهم بدوره في الظهور المتواضع 
وتكبــد الخســارة أمام متذيــل الترتيب، 

وقــال »ما قدمنــاه خالل الشــوط األول 
والمباراة بشــكل عام لم يكن ليســاعدنا 
على الخروج بنتيجة ايجابية، وأعتقد أننا 
كالعبين نتحمل مســؤولية الخسارة بعد 
أن بذل الجهاز الفني واالداري كل ما في 

وسعه من أجل التحضير األمثل.

اعتبــر علــي محمــود العب المحــور في 
فريــق اتحاد كلباء أن الروح والحماس التي 
أدى بهــا زمــالؤه والتي غابت عــن مباراة 
الجولــة الماضية مهدت الــى تحقيق الفوز 
المســتحق، منوهاً إلــى أن تكتيك المدرب 
وليد عبيد أثبت فعاليته خالل المباراة بعد 
أن عمــد الجهاز الفني الى االســتفادة من 

أخطاء خسارة مباراة الوصل.

أوضــح فهد فريش قلب دفــاع اتحاد كلباء 
أن منظومة خط الدفاع في فريقه حافظت 
على التوازن والتعامــل الجيد مع المباراة، 
وأســهمت في الظهــور االيجابــي لفريقه 
رغــم الغيابات، وقال إن فريقه أعد نفســه 
بصورة جيدة لمباراة عجمان خاصة جوانب 
التحضير النفســي بعد الخسارة في مباراة 

الجولة الماضية أمام الوصل.



أكد عامــر عمر العب الفريــق األول لكرة 
القدم بنادي الوحدة، أن نصائح سمو الشيخ 
ذياب بــن زايد رئيس نــادي الوحدة وراء 
تألقه مع أصحاب السعادة الموسم الحالي، 
حيــث أعلن عن نفســه بقــوة كواحد من 
أفضل الالعبين هذا الموســم في ظل األداء 
المميــز الذي يقدمــه منذ بداية الموســم 
وقاده إلى تســجيل 7 أهداف كثاني أفضل 
الهدافيــن المواطنيــن بعد علــي مبخوت، 
وثاني هدافي الوحدة هذا الموسم. وبرغم 
تألــق عامــر عمــر إال أن الكثيــر أكــد أن 
الالعب لم يحصل على حقه الكامل إعالمياً، 
ويســتحق أن يكون في مقدمة الترشيحات 
كأفضــل الالعبين الموســم الحالي. «البيان 
الرياضــي» التقــى عامــر عمر فــي الحوار 
األول لــه هذا الموســم، كشــف خالله عن 
طموحاته وأســباب تألقه وأسرار انضمامه 
للمنتخــب الوطني ثم اســتبعاده قبل كأس 
آسيا األخيرة، باإلضافة إلى الصراع الشرس 
علــى لقــب دوري الخليــج العربي وفرص 
الوحدة في المنافســة، والعالقة بين سامي 

الجابر مدرب الفريق والالعبين.
ما ســر تألقك الالفت الموســم الحالي 

بالتحديد؟
هناك عوامل كثيرة ســاهمت في ارتفاع 
مســتواي هــذا الموســم، أهمهــا النصائح 
الشــخصية التــي قدمها لي ســمو الشــيخ 
ذيــاب بن زايــد آل نهيان، والتــي كان لها 
دور كبيــر فــي أن أقــدم موســماً مختلفاً 
عن السنوات الســابقة، وسموه وضع ثقته 
فــي وفي إمكانياتــي، وعندما تحدث معي 
أكد أنــه يقدر أنني كنت عائــداً من إصابة 
طويلة وكلماته منحتني دافعاً كبيراً للتألق، 
باإلضافة إلى ســبب مهــم آخر وهو وقوف 
زمالئي الالعبين بجانبي ودعمهم لي ســواء 
في الملعــب أو خارجه، كمــا أنني أحاول 
االجتهــاد فــي التدريبات وبــذل أقصى ما 
لدي من أجل مساعدة الوحدة على تحقيق 

االنتصارات.
ولكنــك متواجــد مــع الفريــق األول 
منذ ســنوات عدة.. فهل شــعرت بأنه 
حان الوقــت ألن يكون عامر عمر أحد 

العناصر األساسية في العنابي؟
األول  للفريــق  فقــد صعــدت  بالتأكيــد.. 
منــذ عام 2010 الــذي فاز خاللــه الوحدة 
بلقــب الدوري، والفريــق كان يضم نجوماً 
وأســماء كبيــرة، ولذلــك لم أحصــل على 
الفرصــة الكافيــة، وكنــت أشــارك كبديل 
حتــى حصلت علــى الثقة، وقلت لنفســي 
يجب أن أبذل مجهوداً أكبر هذا الموســم، 
للظهور بشــكل أفضل منذ فترة اإلعداد في 
المعســكر الخارجــي، إال أن ذلــك ال يعني 
ضمان مكاني في التشكيلة األساسية والتي 
تتطلب االجتهاد دائماً، خاصة أن الكل يعلم 
أن الوحــدة يملك نجومــاً كثيرين ولتحجز 
مكانــك في الفريــق عليــك بتقديم أفضل 
مــا لديك، وأتمنى أن أســتمر علــى األداء 
القوي نفسه في المواسم المقبلة بمساعدة 

زمالئي الالعبين.
فــي  اآلن  أهــداف حتــى   7 ســجلت 
الدوري كثاني الهدافين المواطنين بعد 
علــي مبخوت.. فما هــو طموحك هذا 

الموسم؟
أوًال، أطمــح تحقيــق بطولة مــع الوحدة، 

ولكن أي العب يملك طموحات شــخصية، 
وأتطلع للمنافســة علــى لقب أفضل العب 
مواطن هذا الموسم، واالستمرار بالمستوى 
نفسه وتســجيل األهداف لمساعدة الفريق 
على الوصول ألهدافــه، باإلضافة إلى أنني 
الذي  الخارجــي  أملك طمــوح االحتــراف 

يساهم بالتأكيد في تطوير المستوى.
وهل تعتقــد أنك قادر علــى الحصول 
على هذا اللقب في ظل وجود أســماء 

متألقة مثل علي مبخوت؟
المنافســة بالتأكيد صعبــة إال أنه من الجيد 
أن يضع اإلنســان لنفســه أهدافاً لتحقيقها 
ويبــذل كل جهده للوصول إليهــا، وإذا لم 
أســتطع تحقيــق ذلك اآلن فعلــّي مواصلة 
الســعي فــي المواســم المقبلــة، وأعتقد 
أن علــي مبخــوت أحد أبــرز الالعبين هذا 
الموســم خاصة فــي ظل ما يقدمه ســواء 
مع الجزيرة أو المنتخب الوطني، واستحق 
أن يكــون هداف كأس الخليج وكأس آســيا 
ويســتحق أيضاً لقب أفضــل العب، ولكن 
هناك العبيــن كثيرين أيضاً ظهروا بشــكل 
متميز هذا الموسم مثل إسماعيل الحمادي 
مــع األهلي ومحمد عبد الرحمن مع العين 

وعلي العامري مع النصر.

هل ترى أنك مظلوم إعالمياً؟
بالعكــس ال أعتقد ذلك، وأفضــل أن أظهر 
في الملعب بشــكل أكبر، وجعل الجماهير 
تتحــدث عنــي وعــن مســتواي، والطريق 
التدريبات  لتحقيــق ذلــك االجتهــاد فــي 
وتقديم أفضل مســتوى فــي المباريات مع 
الوحدة، وفي السنوات السابقة كنت أحصل 
على الفرصة بشــكل متقطــع مع المدربين 
الســابقين وعندما اجتهدت استطعت حجز 

مكاني في التشكيلة األساسية.
هل تعتقد أن خــروج العبين كبار من 
الوحدة أثر على الفريق في الســنوات 
الصاعدين  الالعبيــن  الماضيــة وعلــى 

الذين احتاجوا لوجود عناصر الخبرة؟
الوحــدة بعد الفوز ببطولــة الدوري 2010 
كان في مرحلة بناء وبال شك وجود الالعبين 
الكبار مهم للغاية بالنســبة للعناصر الشابة 
لنقــل خبراتهــم ومســاعدتهم فــي بداية 
مشــوارهم مع الفريــق، ولكننــا بدأنا في 
العودة بشــكل جيد إلى المنافسة والصراع 
النــادي أبرزت  علــى األلقــاب وأكاديمية 
مواهــب واعــدة، وهنــاك عناصــر خبــرة 
متواجــدة حالياً تحــاول مســاعدة الصغار 

أبرزهــم إســماعيل مطــر الــذي ال يبخل 
بنصائحه أيضاً على أي العب شاب.

ولمــاذا مــن وجهــة نظــرك رحل عن 
الوحــدة أكثر من العب في المواســم 

الماضية؟
أي العب له طموحات وهو األعلم بمصلحته 
وال أســتطيع التحدث بالنيابة عن اآلخرين، 
ولكن أعتقد أن بيئة الوحدة مميزة وليست 
طــاردة كمــا كان يــردد البعــض، واإلدارة 
تحــاول توفير كل ظروف النجــاح لالعبين 
وهنــاك اهتمام على أعلى مســتوى ســواء 
مادي أو معنوي، وشــخصياً لم أتردد عندما 
فاتحتني اإلدارة في تجديد عقدي ووقعت 
على الفور خاصة أنني ابن من أبناء الوحدة 
ولوال النادي لمــا تعلم عامر الكرة، ولذلك 

لم يدر في بالي أن أنتقل من العنابي.
هــل تعتقد أن الوحدة قادر على إحراز 
لقب الدوري، أم أن المنافسة انحصرت 

ما بين العين والجزيرة؟
الوحدة مازال في صلب المنافســة وفارق 
النقــاط ليــس كبيراً، وســنظل نحاول حتى 
المبــاراة األخيــرة في الــدوري خاصة أنه 
مازال العديد مــن المباريات منها مباريات 
مهمة على ملعبنا أمام منافسينا المباشرين 

العين والجزيرة والفوز بهذه المباريات قد 
يعيدنــا للصدارة، والفريــق بالفعل بحاجة 
لبطولة هذا الموســم في ظل وجود العبين 
وجهاز فني على أعلى مستوى، ولدي شعور 

بأننا سنحقق بطولة هذا الموسم.

ولكــن الوحدة فرط فــي فرص تضييق 
فارق النقاط؟

أعتقد أن ســبب الخســارة اإلرهــاق الذي 
عانينــا منه في مبــاراة الســد القطري في 
الملحق اآلســيوي بعد أن لعبنا 120 دقيقة، 
ولكنهــا صفحــة وانتهــت ولن تؤثــر على 
مســيرة الوحدة، وكما قلت فــارق النقاط 
ليس كبيراً، ومازالت هناك مباريات متبقية 

قد يحدث فيها الكثير.

هــل تغييــر الجهــاز الفنــي فــي هذا 
التوقيت بالتعاقد مع سامي الجابر بعد 

إقالة بيسيرو أثر على الفريق؟
بالعكس، نحن محظوظــون بوجود الكابتن 
ســامي الجابر مدرباً للوحدة، ففي كل مران 
نســتفيد منــه شــيئاً جديــداً، وتعلمنا منه 
الكثيــر رغم قصــر المدة التــي تولى فيها 
المهمة أهمها النظام في كل شــيء ســواء 
داخــل الملعــب أو خارجه، ومنــح الفريق 
روحــاً جديــدة بثها فــي نفــوس الالعبين 
رغــم الخســارة أمــام الســد والشــارقة، 
ومتأكــد بأن ســامي الجابر يســتطيع فعل 
شــيء إيجابي للفريــق، خصوصاً أنه يمتلك 
التكتيكي ومدرب  المســتوى  الكثير علــى 
على مســتوى عاٍل، واألمــر ال يتعلق بكونه 
لــم يتول تدريــب أندية كثيــرة أو أنه في 
بداية مشــواره التدريبي خاصــة أنه يملك 
«كاريزما» وكالعبين نتعلم منه، ونتمنى أن 

نحقق معه البطوالت.
وماذا حدث مع بيسيرو رغم أن الوحدة 

بدأ الموسم بشكل جيد؟
قد يحدث أن يتراجع أداء فريق في مرحلة 
من المراحل خالل الموسم، والجميع سعى 
لتقديــم كل مــا لديه ولكننا لــم نوفق في 
مباريات عدة، ولكننا قادرون على التعويض 

والعودة بقوة في المباريات المقبلة.
وهــل تأثر الوحــدة بتراجع مســتوى 

األجانب؟
الوحــدة مــن األندية التــي ال تعتمد فقط 
علــى الالعبين األجانب، ورغم ذلك الفريق 
يملــك أجانب متميزين وقدمــوا أداًء راقياً 
منذ الموسم الماضي ويبذلون كل ما لديهم 

لمساعدة الوحدة على الفوز.
الشــارع الرياضــي كان يؤكــد احقيتك 
لتألقــك  باالنضمــام للمنتخــب نظــراً 
والجميع استغرب استبعادك عن قائمة 

األبيض في كأس آسيا.. فما تعليقك؟
أوًال اســتدعاء أي العــب للمنتخب شــرف 
كبير، وطمــوح ألي العــب تمثيل منتخب 
بــالده وعندما تم اســتدعائي فرحت كثيراً 
ألنها كانــت المرة األولى لــي مع األبيض، 
ولكنــي في الوقت نفســه لم أحــزن كثيراً 
بعد استبعادي خاصة أن مهدي علي تحدث 
معي قبلها واعتبرت األمر دافعاً لي للعودة 
مــرة أخــرى لألبيض في المرحلــة المقبلة 

ورفضت أن ينال من معنوياتي.

وماذا قال لك مهدي علي؟
الكابتــن مهدي جلس معي وقــال لي إنني 
قدمــت مســتويات كبيرة، وحفزنــي كثيراً 
وطلب مني أال أتأثر بعدم انضمامي لقائمة 
كأس آســيا، وأن أبــذل جهــداً أكبــر ألنني 
مــن العناصر المرشــحة للتواجد في الفترة 
المقبلة، وأشــكره ألن هذه الجلســة أثرت 

علي إيجابياً.
المقبلة  المرحلــة  الفترة  تــرى  وكيف 
للمنتخب خاصة بعــد التجديد للمدير 

الفني مهدي علي؟
أعتقد أن قرار التجديد لمهدي علي مناسب 
تماماً ألنه غّير كثيــراً في المنتخب، وجعل 
األبيض يهابه أي منتخب في آسيا، وهو من 
المدربيــن الذين يملكــون الكثير في عالم 
التدريب، وأتوقــع أن نصل مع مهدي علي 
إلــى كأس العالــم 2018 خصوصاً أنه يضع 
خططاً مستقبلية وطموحات كبيرة، وشرف 
ألي العب التواجد ضمن هذا الجيل، خاصة 
وأن المجموعة الحالية تساهم في نجاح أي 
العب ينضــم للمنتخب، وطموحي بالتأكيد 
أن أكــون ضمن المنتخب في مشــواره في 
كأس العالــم المقبلــة وأن أصــل للبطولة 

العالمية.

أكد عامر عمر أهمية وجود النجم إسماعيل 
مطــر قائــد العنابي، لكونه قــدوة لالعبين 
الشــباب فــي الفريــق، ويقوم بــدور كبير 
خاصة على المســتوى النفســي في تحفيز 
الالعبين والشــد من أزرهم، وقال: «وجود 
إسماعيل مطر في غاية األهمية بالنسبة لنا، 
وهــو مثل أعلى لنا جميعــاً، ومنذ أن كنت 
صغيراً كان حلماً بالنسبة لي اللعب بجواره، 
فهو يمنــح الالعبين دافعاً وحافزاً ونصائحه 
فــي غاية األهمية لنا ســواء في الملعب أو 
خارجــه، ومطــر يصنع الفارق مــع الفريق 
دائماً ونحن محظوظون بأننا نلعب بجواره 

في الوحدة».

قــال عامر عمــر إن التحكيم كان الســبب 
الرئيس في عدم تأهــل الوحدة إلى دوري 
أبطال آســيا الموســم الحالي، بعد خسارة 
الفريــق بضربــات الجــزاء الترجيحية أمام 
الســد القطري، مؤكداً أنه برغم الخســارة 
إال أن الفريق اســتطاع تقديــم واحدة من 
أفضــل مبارياته هذا الموســم، وقال: «كنا 
نتمنــى التأهــل بالطبع إلــى دوري أبطال 
آســيا، وقدمنــا بالفعل مبــاراة كبيرة أمام 
الســد القطــري ولكن التحكيــم حرمنا من 
ذلــك في الوقــت القاتل بعــد أن كنا قاب 
قوســين أو أدنى من الفــوز، وانقلب الحال 
بســبب الحكم الذي طرد العبيــن وأكملنا 

المبــاراة بتســعة العبين، وبرغــم النقص 
العــددي نجحنــا فــي العودة فــي النتيجة 
ولكن لــم يحالفنا الحظ في ركالت الجزاء، 
ونعتــذر للجماهير عــن خيبتهــا في عدم 
التأهــل ومتأكد من أن الوحــدة قادر على 
العودة للبطولة القارية الموســم المقبل»، 
الفتــاً إلــى أن جمهــور الوحدة يعــد أكبر 
داعم لالعبين ويزيد الفريق ثقة حتى وقت 
الخسارة. وأشار عامر عمر إلى أن ما يحدث 
مــن أخطــاء تحكيمية في الــدوري تأثرت 
بــه كل الفرق وليس الوحــدة فقط، خاصة 
أنها أخطاء واردة ومن الطبيعي أن تشــهد 
الكــرة أخطــاء تحكيميــة. وأبدى  مالعب 

عامــر عمــر تفاؤله بقدرة العيــن واألهلي 
ممثًال اإلمارات في دوري أبطال آسيا، على 
الوصــول إلى مراحل متقدمــة في البطولة 
خاصة أن العين قدم أداًء مميزاً ووصل إلى 
الدور نصف النهائي العام الماضي، واألهلي 
يملك اإلمكانيات التي تؤهله أيضاً للذهاب 

بعيداً في البطولة.
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عمت حالة من الســعادة والفرح الشــارع 
الرياضــي اليمني، المنهمك جراء التداعيات 
السياسية واألمنية واالقتصادية، وذلك بعد 
فوز المنتخب اليمني على نظيره الباكستاني 
بثالثة أهداف مقابل هدف مســاء أول من 
أمس في مباراة ذهاب التصفيات اآلسيوية 
المزدوجة لكأس العالم 2018 وكأس آســيا 

.2019
المباراة جمعت بين المنتخبين في اســتاد 
حمــد الكبيــر بنــادي العربــي بالدوحــة، 
والــذي يعتبر ملعب المنتخب اليمني نظرا 
الســتمرار حظر «فيفــا» إقامــة المباريات 
الدولية في المالعب اليمنية، وسط مؤزارة 

قوية من أبناء الجالية، عقب اللقاء احتفلت 
وســائل اإلعــالم  بالفوز الــذي منح األمل 
للجميع في ظل هذه الظروف الصعبة التي 
يعيشها البلد، اســتهل عبد الواسع المطري 
التســجيل لليمن مبكرا فــي الدقيقة الثانية 
بعد متابعته لضربــة جزاء من زميله أحمد 
الحيفي الذي ســددها ضعيفة صدها حارس 
مرمى المنتخب الباكستاني وتابعها المطري 
برأســية قوية في الشــباك، وسجل المدافع 
المتألق محمد بقشــان الهــدف الثاني في 
الدقيقــة 56، بعدهــا ألغــى حكــم اللقاء 
األردني محمد موســى هدفا يمنيا صحيحا 
سجله أيمن الهاجري في الدقيقة 63 بداعي 

التســلل، وفي الدقيقة 67 ســجل المنتخب 
الباكســتاني هدفه الوحيد من ضربة جزاء، 
غيــر  أن البديــل الناجح عالء الصاصي عزز 
النتيجة بهدف يمنــي ثالث من ضربة حرة 

مباشرة في الدقيقة 69.
  بهــذا الفوز قطــع المنتخب اليمني نصف 
المشوار في هذه التصفيات التمهيدية التي 
فرضت عليه بســبب تراجع تصنيفه الدولي 
فــي الئحــة الفيفا وذلــك بانتظار الحســم 
في مبــاراة اإلياب التي ســتقام في الهور 

الباكستانية الثالثاء المقبل.

يطمع فريق المريخ الســوداني في الذهاب 
إلــى أبعــد مــن دور الـ32 ببطولــة دوري 
أبطال أفريقيا لكرة القدم، من خالل ســعيه 
الفوز على ضيفه الثقيل كابوســكورب بطل 
أنجــوال فــي المباراة األولى التي ســتلعب 
باستاد المريخ بمدينة أم درمان في التاسعة 
من مســاء اليوم. واســتعد المريخ للمباراة 
بتدريبــات مكثفــة، إلــى جانــب مباراتين 
واحدة في الــدوري تغلب فيها على األمل 
ي  0-2 والثانيــة تجريبية وفاز على فريق ُبرِّ
0-4، مختتماً تدريباته بشــكل خفيف صباح 

أمس بملعبه.   الخرطوم - البيان الرياضي

لــم يكــن انتقال الالعــب بكــري المدينة، 
العب الهالل السوداني السابق، إلى الغريم 
التقليدي المريخ في بداية الموسم الحالي، 
أمــراً عاديــاً، بــل كان حلقــة جديــدة من 
حكايــات خطــف النجوم، والتــي أصبحت 
عالمــة في عالقــات الكبيرين، مر شــهران 
اال قليًال على قرار لجنة االســتئنافات العليا 
باالتحاد الســوداني لكرة القــدم، بتأييدها 
قــرار االتحــاد العــام رفض شــكوى نادي 
الهالل ضد الالعب «بكري المدينة» وتأييد 
اجراءات تســجيل الالعب لنــادي المريخ، 
ومــازال الغمــوض يكتنــف موقف مجلس 
ادارة نــادي الهالل مــن تصعيد القضية الى 
المحكمة الرياضية بلوزان السويســرية، في 
ظل تضارب تصريحات من داخل المجلس، 
بعضها يؤكد أن القضية وصلت «فيفا» قبل 
ان تصدر لجنة االستئنافات قرارها المتوقع، 
كمــا جاء على لســان رئيس مجلــس ادارة 
النادي اشــرف الكاردينال، الــذي اكد على 
ذهابهــم قبل أســبوعين من تاريــخ القرار 
الــى المحكمــة الرياضية، ليقلــل عدد من 
المراقبين من قيمة التصريح اســتنادا على 
القانون، الذي يفرض على النادي اســتكمال 
مراحــل التقاضــي المحليــة قبــل االنتقال 
للمراحل الدولية، والتي تمر عبر االتحادات 

الوطنية.
تراجــع االهتمــام بالقضيــة مــع مرور 
الوقت، الى أن عادت من جديد الى واجهة 
األحداث بعد األخبار التي اوردتها الصحافة 
الســودانية عن شــكوى رســمية تقدم بها 
فريــق عزام التنزانــي للمراقب من االتحاد 
اإلفريقــي (كاف) قبــل انطالقــة مباراتــه 
اإلفريقية األولى مــع المريخ بتنزانيا حول 
اهلية مشــاركة الالعب مــع فريقه الحالي 
الرتباطــه بعقد ســار مع ناديــه األول، تم 
تجديــده لمدة ثالث ســنوات، وينتهي في 
اكتوبر 2017، وان تسجيله لنادي المريخ تم 
فــي 2 نوفمبر 2014 خارج فترة االنتقاالت 

المعتمدة من االتحاد الدولي لكرة القدم.

في الوقت الذي صعدت فيه شــكوى نادي 
عزام التنزاني في انتظار الحكم من االتحاد 
اإلفريقي، جاءت المفاجأة من داخل االتحاد 

العــام بأن مجلــس ادارة نــادي الهالل لم 
يصل بقضيتــه ضد الالعب بكــري المدينة 
الــى االتحــاد الدولي لكرة القــدم، مخالفا 
التصريحات الســابقة لرئيس مجلس اإلدارة 
اشــرف الكاردينــال بوصول الشــكوى إلى 
«فيفا» قبل اســبوعين من صدور قرار لجنة 

االستئنافات العليا باالتحاد العام.
مــن جهتــه، أكد عوض احمــد طه عضو 
اللجنــة لـ «البيان الرياضــي»، على موافقة 
مجلــس ادارة نادي الهالل على قرار اللجنة 
باالحتكام للجنة تحكيم، وأن المجلس اختار 
محكمــا له الفاتح مختــار المحامي، مضيفا 
بأنها مكونة من الفاتح خضر رئيسا والفاتح 

خضــر عن الهالل، ولم يســم الالعب بكري 
المدينــة ممثله، وينتظر اعالنــه في األيام 
المقبلة، مؤكداً على أن القضية ستناقش من 
زاوية تختص بإعادة األموال التي اســتلمها 
الالعب من نــادي الهالل، والســلوك الذي 
اتبعــه بالتوقيع على عقديــن، مؤكدا على 
حق الهالل رفض التعامل مع لجنة التحكيم، 
والذهاب مباشــرة للمحكمــة الرياضية عن 
طريق االتحاد العام بعد استالمه قرار لجنة 

االستئنافات العليا.

أصبــح الالعــب بكــري عبــد القــادر 

«المدينــة» مركــز األحــداث في اهم 
القضايــا المطروحة حاليا في الســاحة، 
باإلضافة إلى قضية توقيعه على عقدين 
مــع نادييــن مختلفين، والتــي اقتربت 
القضية  الالعــب  الشــهرين، فجــر  من 
األخيــرة باالعتداء على حكــم المباراة 
التي جمعت فريقه مع األهلي شــندي، 
والتــي صــدرت بموجبها قــرارات من 
اللجنــة المنظمــة لمنافســة الــدوري 
الممتاز بإيقافه ســت مباريات وغرامة 
عشرة ماليين جنيه، وفي المقابل تقدم 
فريق األمل عطبرة بشــكوى، طاعنا في 
مشــاركته في مباراته استنادا على قرار 

من االتحاد السوداني للكرة بإيقافه. 
ويحظى تاريخ بكري المدينة بســوابق 
ســلوكية من خــالل مســيرته الكروية، 
أبيض  أشهرها محاولته االعتداء بسالح 
(السكين) على زميله في فريقه السابق 
(ايكانغا)  الغينــي  المحتــرف  الهــالل، 
مازيمبــي  لفريــق  الســابق  الالعــب 
الكونغولــي الموســم قبــل الماضــي، 
بعــد خــالف نشــب بينهمــا فــي احد 
المعسكرات، وكان يدرب الفريق وقتها 
مدرب فريق المريــخ الحالي غارزيتو، 
وخلفــت الحادثــة وقتهــا ردود افعال 

كبيرة.

يشــهد شــهرا فبرايــر ومــارس مــن كل 
عــام، حرب تســجيل العضوية وتســديد 
االشتراكات في األندية الرياضية الكويتية، 
حيــث يضم كل نادي على األقل قائمتين، 
كل قائمة منهما تســعى إلى تسجيل اكبر 
عــدد من األســماء حتــى يكون لهــا اليد 
العليــا خالل عمليــة االنتخابــات، ولكن 
الفتــرة األخيــرة شــهدت ارتفــاع درجة 
المنافســة حتى وصل األمــر إلى الخروج 
عــن الــروح الرياضية من خــالل التحدي 
بينهــا، وبناء على القانــون فالهيئة العامة 
للشــباب والرياضة تلعــب دور المراقب 
فقــط، بعدمــا وضــع النظــام األساســي 
فــي  اإلداري  والجهــاز  اإلدارة  مجلــس 
صــدارة عملية اإلشــراف على التســجيل 
وتســديد االشــتراكات مــن دون تدخــل 
مــن الهيئــة، التي تقوم بدورهــا الرقابي 
المالــي فقــط دون تدخــل مــن الجهات 
االخرى، وشــددت على ضرورة تســهيل 

مهام الراغبين في تسجيل عضويتهم بهذه 
األندية وتسديد اشــتراكاتهم وإبداء روح 
التعاون والود بينها وبين هؤالء الراغبين 
بتســجيل عضويتهم، مؤكدة حرصها على 
اســتقرار عملية تسجيل العضوية وتسديد 
االشتراكات باألندية خالل الفترة المحددة 
وأن هــذا الحرص ينبع من األهداف التي 
تنشدها الهيئة حتى تمضي العملية بروح 

الود والتعاون بين الجميع.

قبل صــدور المرســوم الجديــد للرياضة 
وفي ظل القانون رقــم 42/ 78 والقانون 
رقم 5/ 2007 كان للهيئة العامة للشــباب 
والرياضــة الحق في اإلشــراف على هذه 
العمليــة، وكانــت هي المرجــع في كل 
خــالف يحدث ما بيــن العضــو والنادي، 
وتصــدر قبل قدوم شــهر فبرايــر من كل 
عام تعميماً أو اكثر توضح فيه االجراءات 
التــي يجــب اتباعهــا لكــي تتــم عملية 
التسجيل والتســديد بسالسة وفي الوقت 
نفســه تفصل في كل نزاع يحدث ما بين 
العضو والنــادي، فاألندية الكويتية تعيش 
صراعــاً وانقســاماً بين فريقيــن  منذ عام 
2006 الكل يحاول الســيطرة على الحركة 
الرياضية فــي اختيار األعضــاء للمناصب 
القيادية في االتحادات واللجنة األولمبية 
حيــث مازالت األســماء تطلق على بعض 

األندية «التكتل والمعايير».

وفــي الوقــت الحالــي تســارعت وتيرة 
األحــداث المتعلقــة بتســجيل وتســديد 
اشتراكات األعضاء بشكل كبير، ففي غضون 
األيام او الساعات القليلة الماضية، اصدرت 

الهيئــة العامة للشــباب والرياضة تعاميم 
عــدة وكتبــاً لضبط ايقاع االجــراءات في 
كل األندية الرياضية الشاملة والمتخصصة 
ولكــن كل األنظــار توجهــت إلــى نادي 
القادسية «العريق» الذي يشهد حرباً باردة 
بيــن القائمتيــن، األولى «الجميــع» التي 
تســيطر على مقاعد مجلــس اإلدارة حاليا 
والثانيــة قائمة «أبناء النادي»، التي بدأت 
خوض مبــاراة جديدة من أجل اســتعادة 
مجلس اإلدارة وفي اولى الخطوات قامت 
قائمــة ابناء النــادي بإعادة قيد مؤســس 
الســباحة بنادي القادسية محمد الصقعبي 
الذي ســبق شطبه من قبل اإلدارة الحالية 

من دون سابق انذار. 
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أحدث قرار أمانة بلدية عمان الكبرى بتغير 
لــون الزي الموحد لعمال البلدية من اللون 
البرتقالــي إلــى لون التركــواز القريب من 
لبــاس النــادي الفيصلي إرباكاً في الشــارع 
الرياضــي األردنــي. وإثر هــذه األزمة وما 
لحقهــا مــن احتجاجــات للنــادي الفيصلي 
وفئة مــن جماهيره، رضخــت األمانة إلى 
الضغوطات التــي تعرضت لها، وعادت عن 
قرارها ليكون البديل اللون الزيتي القريب 
مــن الزي الرســمي لنادي الوحــدات الذي 

رحب بالقرار.
وتعود فكــرة تغير لباس عمــال الوطن 
مــن اللون البرتقالي إلى لــون جديد، نظراً 
الرتباط هذا اللون بلباس من يقع أسيراً في 

يد التنظيم اإلرهابي (داعش) وينتظر حكم 
اإلعــدام، وبعــد أن تعــددت الفيديوهات 
المنشــورة مــن قبــل التنظيــم اإلرهابــي 
وارتكابــه أبشــع الجرائم بحق اإلنســانية، 
وبعيداً كل البعد عن كل الشرائع السماوية 
واإلنسانية، تعالت األصوات المطالبة بتغيير 

لباس عمال الوطن.

 وحرصاً من األمانة على عدم تشويه صورة 
عامــل البلديــة البســيط ورســالته لخدمة 
المدينة وقيم العمل الشريف التي يجسدها، 
قامت األمانة باستطالع آراء المواطنين عبر 
اســتبيان أجرتــه على موقعهــا اإللكتروني 
ومواقــع التواصل االجتماعي، وحصل اللون 
التركــوازي على أعلــى األصوات من ضمن 

ثمانية ألوان حددتها. 
وبمجرد اإلعالن عن اللون الجديد، احتج 
النادي الفيصلي على قرار أمانة عمان، وعبر 
عن رفضه الســتخدام اللون الخاص به منذ 
التأســيس، مقدراً بالوقــت ذات دور عمال 
تفانيهم وإخالصهم  الرائع، معتبــراً  البلدية 
في خدمة البالد، مهمة مقدســة،  واســتند 
النــادي في احتجاجه على أن هذا اللون قد 
يصبح مستقبًال وسيلة للهمز والغمز واللمز 
من قبــل جماهير المدرجــات، أو اإلعالم، 
أو مواقع التواصــل االجتماعي على النادي 
الفيصلي، وقد يســتعمل لمــس هيبة هذا 

الصرح العريق أو االنتقاص منه.

في المقابل، قوبــل موقف النادي الفيصلي 

باســتهجان واسع، السيما وأن عامل البلدية 
هــو جزء مــن مكونات المجتمــع ويحظى 
باالحتــرام والتقديــر. وأطلــق العديد من 
جماهيــر النــادي ورواد مواقــع التواصــل 

االجتماعي (هاشــتاغ) حمــل عنوان (عامل 
البلدية يشرفني) رفضاً لردة فعل النادي.

وطالــب العديــد مــن جماهيــر النادي 
اإلدارة االلتفات إلى واقع فريق كرة القدم، 

الذي شهد انهياراً في الفترة األخيرة، حيث 
تخلــى عن موقعــه فوق منصــات التتويج 
وبــات يحتل حالياً المركز الثامن في دوري 
المحترفين، والعمل على إعادة الفريق إلى 
أعلى المســتويات عوضاً عــن التركيز على 

قرار تغيير لون زي عمال الوطن.

مــن جهته، اســتقبل نادي الوحــدات قرار 
أمانة عمــان بتغيير زي عمــال الوطن إلى 
اللــون الزيتي القريب من لــون فريق كرة 
القدم بالترحيب. وغرد رئيس النادي طارق 
خــوري عبر تويتر، (مبروك للوحدات الفوز 
الكبيــر وأتوقع أن الحــظ حالفنا ألن عمال 
البلدية ســيصبح لون ثيابهــم أخضر فتحية 
لالعبينا ولعمالنا ودام الخضار في أراضينا).

11
يحتضن استاد ملعب رادس بتونس العاصمة 
النــادي اإلفريقي ودولفينتس  اليوم، مباراة 
االتحــاد  كأس  منافســات  فــي  النيجيــري 
اإلفريقي، وذلك في تمام الســاعة السادسة 
بتوقيــت اإلمارات وبــإدارة طاقــم تحكيم 
اثيوبــي، وعكــس النادي اإلفريقي ســيكون 
النجم الســاحلي الممثــل الثاني لتونس في 
المســابقة ذاتهــا فــي مهمة ســهلة، حيث 
يستضيف اليوم أيضاً نادي بنفيكا دي لواندا 
االنجولي، تجرى المباراة على استاد الملعب 

األولمبي بسوسة. 

يســعى دهــوك صاحــب األرض والجمهور 
ترتيــب  فــي  الثانــي  المركــز  الســتعادة 
المجموعــة الثانيــة، عندما يســتقبل نفط 
ميســان اليوم في افتتاح المرحلة الخامسة 
عشــرة مــن بطولة العــراق لكــرة القدم. 
ويحتل دهــوك (16 نقطــة) المركز الرابع 
علــى الالئحة أمام منافســه بفــارق نقطة 

واحدة.
واذا كان دهوك يأمل االستفادة من أفضلية 
عاملي األرض والجمهــور في اجتياز ضيفه 
نفــط ميســان والظفر بثالث نقــاط ثمينة، 
فــإن األخير يدخل اللقــاء بمعنويات فوزه 
الالفت على ثالــث القائمة بغداد 2 - صفر 

في الجولة الماضية.
من جهته، أوضح حســن أحمد مدرب نفط 
ميسان ومنتخب الشــباب العراقي السابق، 
أن «المباراة أمام دهوك ال تخلو من صعوبة 
لكن نحاول الظفر بثــالث نقاط لكي نبقى 
بالقرب من أصحاب المراكز الثالثة األولى».

ويخــوض الحــدود والنفط بعــد غد ضمن 
المجموعــة ذاتهــا، صراعاً مريــراً في هذه 
المرحلة يتطلعان فيه إلى تحســين المواقع 
واالبتعــاد كثيــراً عــن المراكــز المتأخرة. 
ويشــغل الحــدود المركز الســادس برصيد 
(14 نقطــة) أمــام منافســه النفــط بفارق 
(4 نقــاط)، ويأمل بغداد تعويض ســقوطه 

المفاجئ فــي الجولة الماضية والعودة إلى 
أجواء المنافسة والفوز على حساب النجف 
في لقائهما الثالثاء المقبل، في مباراة تميل 
فيهــا الكفة إلــى مصلحــة األول، ويمتلك 
بغــداد في ســجله (17 نقطة) فــي المركز 
الثالــث مقابل (9 نقاط) لمنافســه صاحب 
المركــز األخير، وتأجل لقاء الطلبة والميناء 
لحساب المجموعة.          بغداد - أ ف ب

تعجب محمد مبارك حــارس مرمى الفريق 
األول لكــرة القدم بنادي قطــر من العقوبة 
التــي وقعت عليه من لجنة االنضباط باتحاد 
الكرة بغرامة 5 آالف ريال، بســبب ســلوك 
غيــر رياضي في مباراة فريقــه األخيرة مع 
الغرافة، حيث فسرت لجنة االنضباط عقوبة 
حــارس فريــق قطــر لما بــدر  من ســلوك 
غيــر رياضي، تجــاه حكم اللقــاء فهد جابر 
عقــب مباراة قطــر والغرافــة، والتي جرت 
ضمن منافســات األســبوع التاسع عشر من 
دوري نجــوم قطر، بعد رفضه مصافحة على 
فهــد جابــر حكم اللقــاء، في الوقــت الذي 
قــام فيه بمصافحة المســاعدين، وهو األمر 
الــذي أغضب الحكم، وكتب في تقريره بعد 
المباراة عن الواقعة لتعاقبه لجنة االنضباط.

وأوضــح محمــد مبــارك األمر قائــًال: أنا 
مســتغرب من قــرار العقوبة ألنــه ال يوجد 
نص  في القانون يلــزم بالمصافحة ويعاقب 
من يتجاهلها، وأضاف: المصافحة  أمر يرجع 
لشــخصية الالعــب، فأنا اكتفيــت بأن قلت 
«الســالم عليكم» فقط، مضيفــاً، أن عدمها  
ليــس إهانــة وأنا لــم أقذف أحــد بكلمات 
جارحــة، لــذا ال أرى أي ســبب وراء تلــك 

العقوبة. 
وكان حارس مرمــى فريق قطر، قد كتب 
تغريدة عبر حســابه في تويتــر قبل مباراة 
قطر والجيش في الجولة الـ 20، أنه سيذهب 

قبــل المبــاراة بســاعة كاملة وقبــل زمالئه 
الالعبيــن من أجل مصافحــة الجماهير فرداً 
فــرداً، متهكمــا علــى العقوبة التــي فرضها 
عليه اتحاد الكرة، موضحاً،  تغريدتي ليست 
رداً على العقوبة وفعال انا ســلمت على كل 

الحضور قبل مباراتنا أمام الجيش.

األمر لم يمر مــرور الكرام، حيث تعرض 
الحــارس القطــراوي، إلى هجــوم كبير من 
محللــي برنامــج المجلــس، خاصــة حمود 
سلطان الحارس الكبير، الذي وجه نقداً كبيراً 
للحــارس مؤكــداً أن عليــه أن يتواضع ألنه 
قدوة للكثير من األجيال والشــباب األصغر 

منه، في حين، أكــد المحلل الرياضي مبارك 
غانــم أن ما أقدم عليه الحــارس يتنافى مع 
الشرع واألخالقيات والسلوك الرياضي، لكن 
كان على حكم المباراة مراعاة الضغوط التي 
عليــه خالل المباراة، موكــداً أنه العب كبير 
ومخضــرم، لكن عليــه أن يراقب مثل هذه 

التصرفات حتى ال يغضب أحد منه ويحافظ 
على مكانته في قلوب الجميع.

علــى جانــب آخــر، عــادت مابيــن مؤيــد 
ومعــارض، المطالبــة مــن جديــد بعــودة 
المحترف األجنبي الرابع في دوري النجوم، 
بعد موســم واحــد فقط من اعتمــاد اتحاد 
الكرة القطري مشــاركة 3 محترفين أجانب 
فقط مع كل فريق خــالل مباريات الدوري، 
على الرغــم من وجــود المحترفين األربعة 
بالقائمــة، وذلك بداعي الحــرص من جانب 
االتحاد على دعم األندية المشــاركة بدوري 
أبطال آســيا، وفي نفس الوقت تحقيق مبدأ 
تكافــؤ الفــرص بين جميع األنديــة المحلية 
في الدرجتين األولى والثانية، والكشف عن 

مواهب جديدة.
وبــدأ االتحاد القطري لكرة القدم بالفعل 
تلقي مقترحات بهذا الشأن ضمن العديد من 
المقترحات األخرى لتطوير اللعبة والتواصل 
مع األندية لمناقشة اللوائح وعالج الثغرات 
والســلبيات، وابرزها مطالبــة بعض األندية 
بضــرورة عــودة المحترف الرابع الموســم 
المقبل، وإلغاء جلوســه على دكة البدالء لما 
فيها من إهدار لألموال وأيضا عدم االستفادة 

من إمكانيات الالعبين الموجودين.
وأصبح هــذا الملف بمثابــة الكابوس الذي 
يؤرق اتحــاد الكرة، خاصــة ان البعض يرى 
ضرورة عودة المحتــرف نظرا لوجود بعض 
األنديــة التي ال تملك فــي صفوفها العنصر 
المحلي القادر على التعويض، فيما يخشــى 
صانعو القرار من االنعكاســات الســلبية في 
حالة عودة المحترف الرابع على المنتخبات 
القطريــة لناحيــة منــح فرصة اكبــر لالعب 

القطري في التشكيل األساسي.
يذكــر أن قــرار تقليص عــدد المحترفين 
األجانب في الدوري بدأ اعتبارا من الموسم 
الجــاري، وكانــت النيــة تتجه داخــل اتحاد 
الكــرة إلى أن يتم  أيضا اســتمرار التقليص 
في الموســم التالي ليصل عــدد المحترفين 
إلــى   2016 ـ   2015 دوري  فــي  األجانــب 
محترفيــن اثنين فقط، لكــن يبدو أن األمور 
ستعود الى نصابها من جديد كما كان الوضع 
في السابق وهي الحالة األقرب إلثراء دوري 

نجوم قطر وزيادة قوة المنافسة فيه. 



أعلــن االتحــاد األلماني لكــرة القدم أمس 
تجديد عقد مــدرب المنتخب يواكيم لوف 
حتى عام 2018. وكان لوف قاد المانشافت 
إلى إحراز كأس العالم األخيرة التي أقيمت 

في البرازيل صيف العام 2014.
المنتخــب األلماني  واســتلم لوف تدريب 
عــام 2006 بعــد نهائيــات كأس العالم في 
ألمانيا عندما كان مســاعداً للمدرب يورغن 
كلينســمان، وقاده إلى نهائــي كأس أوروبا 
عام 2008، وإلــى نصف نهائي كأس العالم 
2010، ثم نصــف نهائي كأس أوروبا 2012 
قبل التتويج في البرازيل. ويمتد عقد لوف 
(55 عامــاً) الحالي حتى كأس أوروبا 2016 

في فرنسا.
 وبهــذا التمديد تنتهي مهمتــه مبدئياً بعد 
مونديــال 2018 فــي روســيا. وصرح لوف 
بعــد التوقيع على العقد الجديد «قلت نعم 
من القلب والعقل. نحن نشــعر بشــكل ال 
يصــدق أننا جيديــن على صعيــد التعاون 
الجماعــي ولدينــا أهــداف مشــتركة. لقد 
أصبحنا أبطال العالم، ونريد أن نعيد إحياء 
هذا اإلحساس».             برلين - أ ف ب

يخوض ليون المتصدر ووصيفه باريس سان 
جرمان حامل اللقــب رحلتين صعبتين الى 
مرســيليا وبوردو غداً في المرحلة التاسعة 
والعشرين من الدوري الفرنسي لكرة القدم 

في خضم صراعهما الناري على اللقب.
وتتركــز األنظار علــى مباراة مرســيليا 
وليون في ختام المرحلة، حيث يبحث ليون 
عن إزاحة مرشح مفترض إلحراز اللقب، اذ 
يبتعــد فريق المدرب اوبيــر فورنييه اربع 
نقاط عن مرسيليا الثالث ونقطة يتيمة عن 

سان جرمان.
فبعد خســارة ليل في المرحلة السابعة 
والعشــرين، اســترجع ليون أنفاســه بفوز 
كبيــر على مضيفه مونبلييــه 5-1 بثنائيتين 
لمتصدر ترتيب الهدافين الكسندر الكازيت 

(23 هدفا) ونبيل فقير.
من جهته، حقق مرســيليا نتيجة ساحقة 
أيضــا على ارض تولــوز 6-1 اســتعاد فيها 
مهاجمه الدولــي اندري بيار جينياك طريق 
المرمــى ليحقق الفريق المتوســطي فوزه 

األول في خمس مباريات.

ويبحــث جينياك عن تســجيل هدفة المئة 
فــي الدوري بعــد 10 مواســم أمضاها في 
فرنسا وذلك قبل رحيله المحتمل في نهاية 

الموسم الى الخارج.
وســجل جينياك (29 عاما) 9 أهداف مع 
لوريــان و34 هدفا مع تولوز و57 هدفا مع 

مرسيليا.
وبعــد ان تراجع كثيرا فــي الترتيب اثر 
فشــله بالفوز ســبع مــرات متتاليــة يحل 
ســانت اتيــان على ميتــز بعــد عودته الى 
طريق االنتصارات على حساب لوريان 0-2 

األسبوع الماضي.

المتصــدر وحامل  بايــرن ميونيــخ  يزور 
اللقب في آخر موسمين فيردر بريمن في 
المرحلة الخامســة والعشرين من الدوري 
األلماني لكرة القدم اليوم وهو يبحث عن 
لقب جديد يضاف إلى ألقابه في الدوري .

ودك بايرن شباك بريمن صاحب المركز 
الثامن ســت مــرات مــن دون رد ذهابا 
وفي الموســم الماضي أســقطه 7-0  في 
عقــر داره ثم 5-2 في ميونيخ، وقبلها دك 

شباكه في بافاريا 1-6.
ويخــوض فريــق المــدرب اإلســباني 
جوســيب غوارديوال المواجهة منتشيا من 
بلوغه ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بفوز 
ســاحق على شــاختار دانيتسك االوكراني 
7-0  األربعاء مســتفيدا مــن طرد مدافع 

لخصمه مطلع اللقاء.
وهذه المرة الرابعة عشــرة التي يبلغ 
فيها بايرن ربع نهائي دوري األبطال وهو 
رقم قياســي متقدمــا على ريــال مدريد 

ومانشستر يونايتد (13).

وبعــد تعملقه امام ريــال مدريد ودكه 
مرماه برباعية (4-3) لم تجنبه الخروج 
مــن ثمن نهائــي دوري أبطــال أوروبا 
(خسر 0-2  ذهابا)، يحل شالكه الخامس 

على هرتا برلين الرابع عشر.
أما بوروســيا دورتمونــد الهارب من 
منطقــة الهبــوط الــى المنافســة على 
التأهل األوروبي فيستقبل كولن الحادي 
عشــر وتفكيــره منصب علــى مواجهة 
يوفنتــوس األربعاء فــي دوري االبطال 
محاوال تعويض خســارته المنطقية 2-1 

ذهابا

أتهم خمســة العبيــن من فرق أوساســونا 
وإســبانيول وريال بيتيس، أمس، بتحقيقات 
فــي قضيــة تالعــب فــي نتائــج مباريات 
بالــدوري اإلســباني لكرة القــدم. وأعلنت 
المحكمــة العليــا في إقليم نابارا (شــمالي 
إسبانيا) أمس اتهام الالعبين الخمسة الذين 
مثلــوا أمام القاضي المختص بالقضية وهم: 
قائــد أوساســونا الســابق باتشــي بونيال، 
وســرخيو غارسيا من إســبانيول، وجوردي 
فيجيراس وخورخي مولينا من ريال بيتيس، 
وأنطونيــو أمايــا العب رايــو فايكانو حاليا 
والعــب بيتيس الموســم الماضي. وتحقق 
محكمة الدرجة الثانية في بامبلونا لتحديد 

مصيــر 2.4 مليون يورو على األقل، غادرت 
أرصدة أوساســونا واحتماليــة التالعب في 
مباريات خالل مواسم ماضية، وكان المدير 
الســابق ألوساســونا أنخل فيزكاي قد أدلى 
بشــهادته في القضية أمــام رابطة الدوري 
اإلســباني فــي ينايــر الماضــي وأقحم في 
المباريــات التي يفترض أن أوساســونا قد 
تالعــب بنتائجها في الموســمين الماضيين 
أنديــة بيتيــس وإســبانيول وبلــد الوليــد 
وخيتافي، والالعبين باتشــي بونيال وداميا 
أبيــال وجــوردي فيغيراس وأنطونيــو أمايا 
وسرخيو غارسيا.                بامبلونا - إفي

حســم إشــبيلية حامــل اللقــب المواجهــة 
اإلسبانية مع مواطنه فياريال بفوزه عليه 3 - 
1 أول من أمس في فياريال في ذهاب الدور 
ثمن النهائي من مســابقة الدوري األوروبي 

(يوروبا ليغ) لكرة القدم.
على ملعب «ال مادريغال» وأمام 21 ألف 
متفرج، غــرق فريق «الغواصــات الصفراء» 
في بحر إشــبيلية بعدما اهتزت شــباكه في 
الثوانــي األولى بعــد التمريــرة األولى من 
الفرنسي كيفن غاميرو إلى فيتولو انهاها في 

الشباك (1).
وســجل فيتولو الهدف بعد مرور 13 ثانية 
فقط وهو األســرع في تاريخ المسابقة حيث 
مــرر لــه غاميرو الكرة مباشــرة بعــد ركلة 

البداية واسكنها األول الشباك.
وكان األرجنتيني اســماعيل بالنكو، العب 
ايك اثينا اليوناني، صاحب اســرع هدف في 
هذه المســابقة ويعود تاريخه إلى 9 نوفمبر 
2009 في مرمى باتي بوريسوف البيالروسي.

لكن الهولنــدي روي مــاكاي هو صاحب 
اســرع هدف في المســابقات األوروبية بعد 
12 ثانيــة ســجله فــي مرمى ريــال مدريد 
اإلســباني عندما كان العباً في صفوف بايرن 
ميونيخ األلماني ضمن مســابقة دوري ابطال 

اوروبا في موسم 2007-2006.

وتابع إشــبيلية تفوقــه، وأضاف الفرنســي 

اآلخر ستيفان مبيا الهدف الثاني من متابعة 
رأسية لكرة عرضية أرسلها مواطنه المدافع 

بينوا تريموليناس (26).
وفي وقت مبكر من الشوط الثاني، قلص 
فياريــال الفارق بعــد حصــول دربكة أمام 
مرمى ضيفه اســتغلها األرجنتيني لوســيانو 

فييتو وخطف الكرة وأودعها المرمى (48).
لكــن غاميرو أعاده ســريعا إلى ســابق 
عهده بتسجيله الهدف الثالث لحامل اللقب 
اثر ركلة حرة وتمريرة رأســية من فيسنتي 
ايبورا انهاها بيمناه في أعلى الزاوية اليمنى 

.(50)

وعلــى ملعــب ارتيميــو فرانكي، فشــل 
فيورنتينا بحسم المواجهة بعدما فرط بفوز 
كان في متناوله علــى ضيفه ومواطنه روما 

وتعادال 1-1.
وســاهم المصري محمد صالح في تقدم 
فيورنتينا عندما مرر كــرة بينية بعد هجمة 

مرتدة تلقفها الســلوفيني يوزيب ايليسيتش 
وأنهاها في الشباك (17).

وكان صــالح قاد فيورنتينــا إلى فوز مهم 
علــى يوفنتــوس 2-1 األســبوع الماضي في 

نصف نهائي كأس ايطاليا بتسجيله الثنائية.
وفــي الدقائــق األخيرة من عمــر اللقاء، 

تمكن رومــا من ادراك التعــادل عن طريق 
الدولي المالي ســيدو كيتا من متابعة رأسية 
لكرة نفذها اليســاندرو فلورنتسي من ركلة 

ركنية (77).

وعلــى ملعب ســان باولو، قــاد األرجنتيني 
غونزالــو هيغواين فريقه نابولــي اإليطالي 
إلى فوز عريض على ضيفه دينامو موســكو 

الروسي 3-1 بعد أن سجل الثالثية.
وكان الضيــف ســباقاً إلى التســجيل عن 

طريق كيرانيي (2).
ورد نابولــي عبــر هدافــه االرجنيتنــي 
غونزالو هيغواين المنتقل في بداية الموسم 
من ريال مدريد اإلســباني حين تابع برأســه 
أيضا كرة وصلته من الدولي الجزائري فوزي 

غالم (25).
وحصل نابولــي على ركلة جزاء تســبب 
بها فالوبينا ونفذها هيغواين بنجاح مســجال 
الهدف الثاني والتقدم ألصحاب األرض (31).

وفي الدقيقة األولى من الشــوط الثاني، 
خســر دينامو موســكو جهود العب وسطه 
الثانية  رومــان زوبنين بالبطاقــة الصفــراء 
(46)، فاســتغل هيغوايــن الموقــف واكمل 
ثالثيته الشخصية ولفريقه أيضا مستفيداً من 

تمريرة الكندي جوناثان دي غوزمان (55).
وتحــت األمطــار الغزيــرة علــى ملعب 
غوديســون بارك في مدينة ليفربول، تغلب 

ايفرتون على ضيفه دينامو كييف 1-2.
وكان الفريق األوكراني سباقاً في التسجيل 

بواسطة اوليغ غوسيف (14).
وأدرك ايفرتــون التعــادل فــي الدقائق 
األخيــرة مــن الشــوط األول عــن طريــق 

نايسميث (39).
وفي الشــوط الثاني، حصل ايفرتون على 

ركلة جزاء ترجمها لوكاكو بنجاح (82).

مع اتســاع الفارق بيــن يوفنتوس المتصدر 
ورومــا صاحــب المركــز الثانــي إلــى 11 
نقطــة، يبدو أن الصــراع على لقب الدوري 
اإليطالي حســم بشــكل كبير ليظل الصراع 
األكبــر في الفترة المقبلة على المراكز التي 
يتأهل أصحابها للمشــاركة فــي البطولتين 
األوروبيتيــن لألنديــة. وضمــن يوفنتــوس 

بشــكل كبير الفوز بلقب الــدوري اإليطالي 
للموســم الرابــع على التوالي قبــل مباراته 
المرتقبــة اليوم أمــام مضيفه باليرمو ولكن 
ماسيميليانو أليغري المدير الفني ليوفنتوس 
ما زال متمسكاً بالحذر والتحفظ رغم تفوق 
فريقه علــى روما بفارق 11 نقطة قبل آخر 

12 مرحلة من المسابقة.
وقال أليغري «ما زالت هناك العديد من 
المباريــات متبقية أمــام كل فريق. يتطلب 

األمــر الهــدوء ورباطــة الجــأش.. الدوري 
المحلي هو الهــدف األول لنا ولقب دوري 
أبطال أوروبا يمثل حلماً للفريق. وفي كأس 
إيطاليــا، علينا أن ننتظر لنــرى مدى قدرتنا 
على قلب النتيجة السلبية التي حققناها على 
ملعبنا ذهاباً (في مواجهة فيورنتينا بالمربع 
الذهبي)». وخسر «الســيدة العجوز» -1 2 
أمــام فيورنتينا يوم الخميس من األســبوع 
الماضــي في ذهاب المربــع الذهبي لكأس 

إيطاليا على أن يلتقي الفريقان إياباً بملعب 
فيورنتينا في السابع من أبريل المقبل.

ولم تكن الهزيمة على ملعبه أمام فيورنتينا 
أمراً مفاجئاً ليوفنتوس الذي تراجع مستواه 
منذ يناير الماضي. ويحتاج الفريق إلى الفوز 
اليوم على باليرمــو ليعزز معنويات الفريق 
قبل الســفر إلى ألمانيا لمواجهة بوروســيا 

دورتموند يــوم األربعاء المقبــل في إياب 
الــدور الثاني (دور الســتة عشــر) لدوري 

أبطال أوروبا. 

كمــا ينتظــر أن يلعب اإلجهــاد دوره أيضاً 
فــي تحديــد التشــكيلة التي ســيخوض بها 
كل مــن رومــا ونابولــي وفيورنتينــا وانتر 
ميــالن وتورينــو مباريــات هــذه المرحلة 

بعــد المجهــود الــذي بذلــه كل فريق من 
هذه الفرق الخمســة فــي مباراته أول من 
أمس بمباراة الذهاب في دور الســتة عشر 

بمسابقة الدوري األوروبي.
وكان روما أقــل إقناعاً من يوفنتوس في 
الفتــرة الماضية، حيث كان تعادله الســلبي 
مع كييفو المتأزم هو التعادل الثامن للفريق 
في آخر تســع مباريــات خاضهــا بالدوري 

اإليطالي.
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قــال االتحاد االنجليزي لكرة القدم أول من 
أمس إنه غرم كارلتون كول مهاجم وســت 
هام يونايتد مبلغ 20 الف جنيه اســترليني 
(29736 دوالرا) ألنــه نشــر تعليقا مســيئا 
علــى موقــع تويتــر للتواصــل االجتماعي. 
وبعــث الالعــب البالغ من العمــر 31 عاما 
برســالة ألحد مشــجعي توتنهام هوتسبير 
عقــب تعادل الغريميــن اللندنيين 2-2 في 
الدوري االنجليزي الممتاز الشــهر الماضي. 
كمــا حذر االتحــاد المحلي للعبــة الالعب 
من إتيان أي سلوك مشــابه في المستقبل. 
وكان قد تم تغريــم كول بنفس المبلغ في 

الســابق بســبب تعليقات صدرت عنه على 
تويتــر في عام 2011 بشــأن مبــاراة ودية 
جمعت بيــن انجلترا وغانا. وأضاف االتحاد 
االنجليزي في بيان «عقب جلســة اســتماع 
للجنة المسابقات المستقلة امس تم تغريم 
كارلتــون كــول مبلغ 20 ألــف جنيه عقب 
إقراره بانتهــاك للوائح االتحــاد االنجليزي 
فيمــا يتعلق بالتعامل مع وســائل التواصل 
االجتماعي.»  لندن  - رويترز

أكد أســطورة كرة القدم البرازيلية السابق 
بيليــه، أن نــادي ســانتوس خــالل حقبــة 
الســتينيات من القرن الماضي جعل العالم 
يتعــرف على البرازيل بشــكل فاق منتخب 
«راقصي الســامبا» نفســه. وأبرز بيليه كرة 
القدم الرائعة التي قدمها ســانتوس ودوره 
فــي تعريف العالم بواقع البرازيل «لقد كنا 
نقوم بجوالت عالمية مع ســانتوس، وكرمنا 
اســم البرازيل وجعلنا العالم يعرفها. حتى 
ذلك الوقت كان هناك من يســألنا بمناطق 
كثيرة في العالم إذا ما كانت بوينوس آيرس 

هي عاصمة البرازيل».
أدلــى بيليه بهذه التصريحــات أمس خالل 

حفــل أقيــم بالمتحف الذي يحمل اســمه 
فــي مدينــة ســانتوس البرازيليــة لتقديم 
كتــاب بعنــوان «اإليقاع الثانــي - من نجم 
إلى أســطورة»، الذي يتنــاول حياة الالعب 
المعتــزل وألفــه الكاتــب البرازيلي أودير 

كونيا.
ويعد هــذا أول ظهور لبيليه (74 عاماً) 
بعــد أن تــم احتجازه في المستشــفى 
لمدة أســبوعين في ديســمبر الماضي 
بســبب إصابتــه بعــدوى فــي الجهاز 
سانتوس - إفي البولي. 

تتجه األنظار اليــوم إلى ملعب "اإلمارات" 
بيــن  لندنــي  ديربــي  يســتضيف  الــذي 
"مدفعجيــة" أرســنال و"مطارق" ويســت 
هام بينما ستكون الفرصة متاحة لمانشستر 
ســيتي أن يقلص الفارق مؤقتاً إلى نقطتين، 
عندما يحل على بيرنلي وصيف القاع اليوم 
في المرحلة التاسعة والعشرين من الدوري 

اإلنجليزي لكرة القدم.
لكــن رجال المدرب مانويــل بيليغريني 
يجــب أن ينظــروا خلفهــم أيضــاً في ظل 
الفورة التي يعيشــها أرسنال الثالث بفارق 
4 نقاط عنه، والفائز في أربع مباريات على 
التوالــي عندما يســتقبل جاره وســت هام 
العاشــر اليوم أيضاً، لم يفز «المطارق» في 

آخر ست مباريات خسر 3 وتعادل 3.
ويخــوض «المدفعجية» الديربي اللندني 
بمعنويــات مرتفعة بعد إقصائه مانشســتر 
يونايتد من ربع نهائــي الكأس 1-2 االثنين 
الماضي. كما يفكر أرسنال بإياب ثمن نهائي 
دوري أبطال أوروبا األسبوع المقبل، حيث 
يحتاج لمعجزة على أرض موناكو الفرنسي 

لقب خسارته ذهاباً 3-1.
ورأى مدربه الفرنســي ارسين فينغر أن 
الوقت قد حان لالعبيه كي يظهروا قيمتهم 
الحقيقية: «يجــب أن تقف لتكون قوياً بما 
فيــه الكفاية، لتقاتل، لتظهر شــجاعتك وإال 
تكــون مكبوتاً بســبب الضغــط وهذه هي 
العقبات التي تقف أمام الالعب العضري».

وتابع: «قبل عشــرين ســنة كنا نخســر 
مباراة وتقول الناس: المرة المقبلة سيلعب 

أرســنال أفضل. اليوم تخسر مباراة وندخل 
في أزمة. ليس ســهًال على الالعبين التعامل 

مع هذه الظروف».

ويعود تشلسي المتصدر للتفرغ إلى الساحة 
المحليــة بعدمــا انطفــأ حلمه بالمنافســة 
على لقــب دوري أبطال أوروبا فيســتقبل 

ساوثهامبتون غداً. 
وعاش «البلوز» خروجــاً مؤلماً من ثمن 
نهائــي دوري األبطــال أمــام باريس ســان 
جرمان الفرنســي األربعاء، فبعد طرد نجم 
األخير السويدي زالتان إبراهيموفيتش في 
الدقيقــة 31 وتعادله ذهاباً في باريس 1-1، 
كان فــي وضــع أكثر من مريــح لبلوغ ربع 

النهائي.
كمــا تقــدم البلــوز مرتين علــى ملعبه 
ســتامفورد بريدج بيد أن قوة شكيمة سان 

جرمان دفعته إلى الرد في كل مرة وحسم 
المواجهــة في وقت إضافــي (2-2) بفضل 

هدف إضافي سجله خارج ملعبه.
وســخرت الصحف البريطانيــة من أداء 
تشلســي وتكتيك مدربــه البرتغالي جوزيه 
مورينيــو وتصرفات العبيــه، الذين تحلقوا 
حــول الحكم الهولندي بيــورن كويبرز من 
أجل طــرد زالتان إثر خطأ علــى البرازيلي 
أوســكار. وبرغــم كل ذلك، يبــدو الفريق 
المرشــحين النتــزاع لقب  اللندنــي أقوى 
الــدوري، إذ يتصدر بفارق خمس نقاط عن 
مانشستر سيتي حامل اللقب، ولعب مباراة 
أقل. وقال قائد دفاعــه جون تيري: «يجب 
أن نســترجع أنفاســنا. هناك مــا يكفي من 

الخبرة في التشكيلة للنهوض من جديد».
وتابــع المخضــرم تيــري: «لدينــا كأس 
الرابطة في جعبتنــا والدوري بالغ األهمية 
لنــا. قال لنــا المدرب إنــه إذا أحرزنا كأس 

الرابطة والدوري ستكون سنة ناجحة لنا».
وعن ســاوثهامبتون سابع الترتيب، الذي 
ســيحاول االســتفادة من االهتزاز المعنوي 
للمضيف، قال تيري: «ســيأتي ســاوثمبتون 
ويلعب للفوز، ألن خسارته النقاط ستعرض 

موقعه للخطر».

وبعد أن سقط يونايتد أمام أرسنال، ينصب 
اهتمام الشــياطين الحمر بالمنافســة على 
مراكز التأهل إلــى دوري أبطال أوروبا، إذ 
يبتعد فريق الهولندي لويس فان غال نقطة 
عن أرســنال وخمس عن جاره سيتي. لكن 
يونايتــد يقــف أمام امتحــان صعب عندما 
يســتضيف توتنهام الســادس بفــارق ثالث 
نقــاط عنــه، والفائــز 5 مرات فــي آخر 7 

مباريات.
وعــاد توتنهام فائــزاً في آخــر رحلتين 

إلى ملعــب أولد ترافورد، وبحــال تكراره 
ذلك سيتســاوى معه بالنقاط، وقد يتخطاه 
ليفربــول الخامس بفارق نقطــة عنه بحال 
فــوزه علــى أرض سوانســي االثنيــن في 
ليفربــول بقائده  المرحلــة. ويرحب  ختام 
ســتيفن جيرارد بعد إبالله من اإلصابة، في 
فتــرة رائعة للفريق األحمــر إذ لم يتعرض 
للخســارة في 12 مباراة، وفاز 7 مرات في 

مبارياته الثماني األخيرة.
وبرغم تعادل الحمر مع بالكبيرن روفرز 
سلباً في الكأس األحد الماضي، فإن جيرارد 
مصمم على قيادته إلى لقب الكأس والتأهل 
إلى دوري األبطال قبل أن يودعه إلى لوس 
أنجلــوس غاالكســي األميركي: «اســتعدت 
لياقتــي بعد إصابتي فــي فخذي وأنا جاهز 
للمباراة التالية. أريد أن أنهي الموسم بقوة 
وأتــرك الفريق بين األربعــة األوائل وأمل 
أن نكمل المشوار حتى نهايته في الكأس».

ستكون المهمة واضحة جداً لبرشلونة وريال 
مدريــد في المرحلة الســابعة والعشــرين 
من الدوري اإلســباني لكــرة القدم، فاألول 
يسعى لتأكيد الصدارة التي انتزعها األسبوع 
الماضي، والثاني يريد تضميد جراحه، وذلك 

قبل الكالسيكو المرتقب في 22 الجاري.
ويحل برشــلونة ضيفاً علــى ايبار اليوم، 
ويســتضيف ريال مدريــد ليفانتي غداً، في 

مباراتين سهلتين نسبياً لقطبي الليغا.
وتغيرت أمور كثيرة في غضون أســبوع، 
حيث كشــف اتلتيك بلبــاو التراجع الكبير 
في مســتوى ريال مدريد بتغلبه عليه -1 0 
في المرحلة الماضية، فلم يفوت برشــلونة 
غريمــه التقليــدي الفرصة واكتســح ضيفه 

رايو فايكانو 6 1- لينتزع منه الصدارة بواقع 
62 نقطة مقابل 61. وبدأ برشــلونة التفكير 
بإحــراز الثالثيــة حســب ما أوضــح نجمه 
البرازيلــي نيمــار. وقال نيمــار «اعتقد أننا 
نملك فريقاً يمكنه التفكير بإحراز الثالثية»، 
مضيفاً «سنقدم كل شيء للفوز بها. ال أريد 

اختيار أي لقب بل الفوز بالثالثة».
واعتبر نيمار أن هجوم برشــلونة افضل 
من هجوم ريــال مدريد بقوله «نعم اعتقد 
ذلك... لكننا نركز على انفســنا وليس على 
اآلخريــن. نحــاول إلحــاق الضــرر بدفاع 

الخصوم وكل يوم نفهم بعضنا أكثر».
وينافس برشــلونة أيضــاً على لقب كأس 
اســبانيا، حيــث يالقــي اتلتيــك بلبــاو في 
النهائي، كما تقدم على مانشستر سيتي 2-1 
في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقــد ضرب ميســي بقوة فــي المرحلة 
السابقة بتسجيله الثالثية الرابعة والعشرين 
(رقم قياســي، مقابل 23 ثالثية لرونالدو)، 
كما انه رفع رصيده الى 30 هدفاً متســاوياً 
مــع البرتغالي في صــدارة ترتيب هدافي 
الــدوري، علماً بأن األخيــر كان يتقدم على 
األرجنتينــي بأكثر من عشــرة أهداف قبل 

أسابيع قليلة.
ســواريز  لويــس  االوروغويانــي  وبــدأ 
الفريــق  ايقــاع  بالدخــول تدريجيــا فــي 
الكاتالوني، وقد هز الشباك مرتين امام رايو 
فايكانــو رافعا رصيده الى عشــرة اهداف 

في الدوري.
ويحــل اتلتيكــو مدريــد حامــل اللقب 
وصاحــب المركز الثالــث برصيد 55 نقطة 
ضيفا على اســبانيول العاشــر اليوم وله 32 
نقطة باحثاً عن اســتعادة نغمة الفوز للبقاء 

على مقربة من المتصدرين.

الخســارة امام بلباو وفقدان الصدارة اثرتا 
كثيــراً علــى معنويات العبي ريــال مدريد 
علــى ما يبــدو، كمــا شــددتا الضغط على 
المــدرب اإليطالي كارلو انشــيلوتي، فكان 
الفريــق على وشــك فقدان لقبــه ايضا في 

بطولة دوري أبطال أوروبا التي يملك الرقم 
القياسي فيها بعشرة القاب.

واعترف انشيلوتي بهبوط مستوى فريقه 
في الفتــرة األخيرة، كما اعتــذر عن األداء 

السيىء الذي قدمه امام شالكه.
«نســتحق  اإليطالــي  المــدرب  وقــال 
صافرات االســتهجان ولكنها يجب ان تكون 
حافــزاً لنا للمباريات المقبلة، فما زلت أثق 

بهــذا الفريــق ألنني اعرف مــاذا يمكن أن 
يقدم».

وتابع «لدينا مشــكالت فــي كل جوانب 
اللعبــة، فــي الهجــوم والدفــاع والتصميم 

والروح القتالية والتركيز».
وأوضح انشيلوتي أيضاً «الفريق ال يلعب 
بشــكل جيــد وهذا أمــر غير مفهــوم بعد 
كل الــذي حققناه حتى ديســمبر (22 فوزا 

علــى التوالي)»، مضيفاً «نفتقد الثقة بأدائنا 
وبهويتنا، وبات من الصعب علينا ان نلعب 
كما نريد». وتأثر ريال كثيراً بهبوط مستوى 
ابرز العبيه وخصوصاً البرتغالي كريســتيانو 
رونالــدو، الــذي كان يدك الشــباك من كل 
صــوب، والويلزي غاريث بايل والفرنســي 
كريم بنزيمــة، وعانى أيضــاً لغياب مدافع 
ســيرخيو راموس ونجم الوسط الكولومبي 

خاميس رودريغيز لإلصابة.
نجــح رونالدو في تســجيل هدفين أمام 
شــالكه فبــات افضل مســجل فــي جميع 
المســابقات األوروبيــة رافعــاً رصيده إلى 
78 هدفاً، متخطياً نجم ريال السابق راوول 
غونزاليــز بهــدف واحد، كما عــادل الرقم 
القياســي لألرجنتينــي ليونيل ميســي في 

دوري أبطال أوروبا برصيد 75 هدفاً.



سنت مارغريت تاتشر إبان فترتها في رئاسة 
الــوزراء البريطانية أحد أكثــر التشريعات 
صرامة لمواجهة شغب المالعب، كما فرضت 
حظراً على الكــرة اإلنجليزية من المشاركة 
أوروبيا لخمس ســنوات، وليفربول لتســع 
سنوات بعد كارثة هيسل، وتم التراجع عن 
هذه العقوبــة الحقاً، إال أن قوانين محاربة 
الشغب األخرى ال زالت سارية، وهي تصل 
إلى السجن سنوات طويلة، كما تقضي بمنع 
المشاغبيــن المســجلين مــن الدخول إلى 
مالعب كرة القدم، ليس في إنجلترا وحدها 
بل فــي جميع أنحاء العالم، ويتم حرمانهم 
من الســفر إلــى الدولة التــي يتواجد فيها 

المنتخــب اإلنجليــزي، أو فريقهم المفضل 
حتى لو كان ذلك الغراض غير رياضية، متى 
مــا تصادف وجود المنتخــب أو النادي في 
الدولة التي يرغب المشاغب المســجل في 
الســفر اليها. وتقوم إنجلترا بتحديث قائمة 
المشاغبين بشكل دوري وترسلها إلى شرطة 
البلد المنظم للمونديال أو الذي يستضيف 
منتخــب إنجلترا أو اي نــاد إنجليزى لمنع 
هؤالء من الدخول إلى أراضيها بعد أن بات 
بإمكانهم التحايل والسفر لدولة أخرى ومن 

ثم التوجه إلى مكان المباراة.

 –

كشــف اإلنجليزي أنــدي نيكوالس أســرارا  
مثيرة لللغاية بعد أن أصدر كتابه « سكالي» 
وهو الخامس له ضمن سلســلة تتحدث عن 
شــغب المالعب وأفكار الهوليغانز ويتحدث 
نيكــوالس في هذا الكتاب عــن ايامه ضمن 
مجموعــة « هوليغانــز» إيفرتون ، ســارداً 
تفاصيــل 30 عاماً أمضاهــا ضمن واحدة من 
أســوأ مجموعات شغب المالعب في العالم 
، معترفــا بأنه يفضل أن يكــون الصياد على 
أن يصبح فريســة موضحا أســباب انضمامه 
إلــى مجموعــة « ســكالي» او كمــا يفضل 
ان يســميها  زمــرة البلــوز القاتلــة معتبراً 
أن غوغــاء إيفرتــون هم األقــوى ليس في 
الكرة اإلنجليزية وحدها بل في عالم شغب 

المالعب في أوروبا كلها .
وجاء نشر مقطتفات من كتاب  نيكوالس 
فــي وقت تعاني فيه كرة القدم من الشغب 
والعنصرية بعد حادثة الفيال بارك في مباراة 
كأس إنجلتــرا بيــن اســتون فيال وويســت 
بروميتش البيــون والتي اقتحم فيها جمهور 
الفريقيــن الملعــب بعد نهايــة المباراة في 
منظر من أســوأ ما يمكن مشاهدته في كرة 
القدم حتى ان نجم استون فيال داميان ديلف 
وصفه بأنــه أكثر المناظر رعبــا في حياته ، 

كما ال زالت الكرة اإلنجليزية متأثرة بحادثة 
العنصرية التي أقدم عليها جمهور تشيلســي 
بعد لقاء الذهاب أمام باريس ســان جيرمان 
فــي دوري األبطال عندما منعوا الفرنســي 
األسمر سيال سيلمان من ركوب المترو معهم 

منشدين « نحن عنصريون ونفتخر بذلك»

   »C « وقال نيكــوالس  المصنف ضمن الفئة
وهــي أعلى فئــات الهوليغانز خطــورة أنه 
أمضى أجمل 30 عاماً من حياته وسط محبي 
الشغب والعنف مســتمرا : لــم أندم لحظة 
واحــدة على مــا قمت به كانــت أجمل 30 
عامــاً من حياتي اســتمتعت بكل لحظة فيها 
بل اتمنــى ان اقدر مرة أخرى على تكرارها 
، لــو عاد بــي الزمن إلــى الــوراء الخترت 
طريق الشغــب من جديد ، معترفاً لم اتخل 
عــن األمر بإرادتي لقد تزوجت – وكان هذا 
خطئــي الكبيــر – ليس بمعنى انني  لســت 
ســعيداً في زواجي بل على العكس فزوجتي 
واوالدي يمثلــون أجمل مــا في حياتي اآلن 
، لكن مــع مثل هذه المســؤولية ال اتحمل 
ان اعود إلى الســجن وأقف مرة أخرى أمام 
المحاكــم وأقاتــل في الطرقــات كما فعلت 
من قبل ، اآلن هناك أشــياء أخشى عليها في 

حياتي على العكس من السابق .
واســتمر  نيكوالس : ال اعراف عدد المرات 
التي وقفت فيها أمام  المحكمة ، وبالطبع ال 

اتذكر كم مرة دخلت إلى الســجن ، ولكني 
أعرف جيــداً أنني محظور من دخول جميع 
المالعب  في إنجلترا ليس ذلك فحســب بل 

وحتى على مستوى أوروبا بل ووصل الحظر 
أن تــم حرماني من مرافقــة منتخب بالدي 
في كأس العالم ، لكني لست نادماً على هذا 
االمر و أعتقــد بأن طريقي األول في الحياة 
كان والزال « الشغب والقتال» ، لقد منحتني 
تلك الفترة لحظات ال يمكن ان انســاها أبداً 
اســتمتعت جــداً بحياتي عشت فــي افخم 
الفنادق ، وحصلت على كل أنواع المخدرات 
الممكنة ، كانت قمة السعادة التواجد وسط 
مجموعتــي الخاصة مــن المشاغبين ، حتى 
ضمن مشاغبي إيفرتون كنا نحن « ســكالي» 
األكثر تميزا ويتم االعتماد علينا في اللحظات 

الصعبة والحرجة من القتال .

وعــن أكثــر االشــياء التــي أحطبتــه خالل 
مســيرته أيام الهوليغانز قال نيكوالس : قد 
يعتقــد البعض أن الدخول إلى الســجن أو 
اإلصابــة او حتــى االنهيار فــي الشارع بعد 
تلقي الكثيــر من الضربات هــو من األمور 
المحبطــة ، ليس ذلك متى ما تعرض لضربة 
في الشارع ســتعود أقوى في المرة القادمة 
وأحب أن أؤكد بأننا انتصرنا أكثر بكثير مما 
خسرنا ، وحتى المرات النادرة التي تعرضنا 
فيها للخســارة كانت عندما يقل عددنا عن 

العشــرة ونكون فــي مواجهة ما ال يقل عن 
أربعين مــن المقاتلين الشرســين ، لكن ما 
يحبطني بالفعل هو بعض « مدعي الشغب» 
الذين يخشون من الشرطة ويفضلون الغناء 
والرقــص ، نحــن نقترب منهــم ويكون في 
نيتنا القتال  لكنهم يلتزمون بالرقص والغناء 
، هــل هذا هو التشجيع ، ما افهم أنه مثلما 
يقاتــل العبك فــي الميدان مــن أجل الفوز 
يجب عليــك القتال أنت ايضــا في مواجهة 
مشجعي الفريق المنافســن ، حتى ال تخذل 

العبيك .

وعن فلســفته تجاه األمر قال : في عالم كرة 
القــدم إمــا ان تكون الصياد أو الفريســة ال 
يوجد ما يسمى بالتشجيع المثالي ، أمر كهذا 
يجــب ان يكــون في عالم التنــس وتحديداً 
تنس الســيدات ،وحتى تنــس الرجال يجب 
ان يتحلــى فيه المشجعــون ببعض الشجاعة 
، لــم يكن أمامي غير خياريــن إما أن أكون 
الصيــاد أو أصبــح أنا الفريســة ، وبالطبع ال 
يمكن ان اقبل بدور الفريسة ، كنت استمتع 
للغاية عندما يحمى الوطيس ، ويشتد القتال 
وأذكر انني تحملت حوالي 13 طعنة بسكين 
في ظهري مــن أجل أن احمــي احد اعضاء 
مجموعتــي الــذي كان يحــاول ان يبقــي « 
كليته» داخل جســده بعد ان تم شــق بطنه 
بالكامــل ، وبعد ان انتهــت المعركة تحولنا 
إلى الســجن قبل ان نرحل إلى المســتشفى 
، وهنــاك تصادف وجود مجموعة من الذين 
كنــا نقاتلهم ، اعتقد أنهــم ندموا اآلن على 
كل لحظــة قاتلونــا فيها ،  ال أريد أن أكشف 
ما حدث لكننــي لم ارهم في المالعب بعد 

ذلك .

وقال نيكوالس : على الرغم من ان مباريات 
األرض تمنحك ميزة إضافية ، إال أنني أفضل 
المباريــات بعيداً عن ملعبنا ، نحن نتجه إلى 
احتالل المدينــة التي يلعب فيهــا إيفرتون 
، هــو احتالل بالكامــل المئات من مشجعي 
الفريــق والعشرات من « ســكالي» يحتلون 
شوارع المدينة حتى الشرطة تبتعد عنا ، كما 
حدث في لكســمبورغ مع منتخب إنجلترا ، 
فقد فضــل افراد الشرطة المحلية الفرار من 
مواجهتنــا للحفاظ على حياتهــم ، ان تعداد 
الشرطة في لكســمبورغ أقل من مدرج في 
غوديسون بارك وفجأة وجدوا انفسهم أمام 
أكثر المجموعات شراسة في عالم كرة القدم 
،لــم يكن أمامهم إال الفرار من أجل الحفاظ 

على حياتهم .

قال أندي نيكوالس إن مدن شــمال وشــمال 
شــرق إنجلترا ال تعتبر مركــزاً للتحدي، على 
العكــس مــن العاصمة لنــدن، مضيفا عندما 
تكــون لدينا مبــاراة في إحــدى تلك المدن 
نصطحب معنــا المشاغبيــن المبتدئين، من 
أجل تعليمهم اساليب قتال الشوارع، أما في 
العاصمة لندن فــإن األمر مختلف؛ فالمباراة 
الحقيقيــة تبــدأ بعــد خــروج الجماهير من 
الملعــب وتحديــدا عندمــا نتجه إلــى مترو 
االنفــاق. ويواصل: تحت األرض جرت أعظم 
المعارك وأكثرها شراســة. قد يعتقد البعض 
أن مشجعي أرســنال أو توتنهــام هم األكثر 
قــوة فــي العاصمة لنــدن، لكــن األمر على 
العكس من ذلك. بالطبع هم شرســون، لكن 
الصــراع الــذي ال أنســاه كان مــع مشجعي 
تشيلســي فــي أواخر القــرن الماضي، فعلى 
الرغــم من أنــه كان فريقا صغيــرا في تلك 
الفترة، إال أنه يملك مشاغبين يجب أن يعتز 
بهم، إنهم مقاتلون من الدرجة األولى وأكثر 
من نجح في التصدي لنا، ال أعتقد أن ناديهم 
كان يعــرف قيمتهــم في تلك الفتــرة، لكننا 
نعــرف وكنا نتحضر بشكل خــاص لمباريات 
تشيلسي وويست هام بينما مشجعو أرسنال 
وتوتنهام يمكن التغلب عليهم بسهولة، فهم 
يفضلــون اإلحتفال أكثر خاصــة عندما يكون 
فريقهــم منتصــرا يدخلون معنــا في معركة 
محدودة ثــم يهرعون إلى المتــرو من أجل 
االحتفــال فــي منطقــة أخرى، أمــا مشاغبو 
البلــوز فهم مثلنا ال يهتمــون بالنتيجة وتبدأ 
المباراة عندهم بعد مغادرة  الملعب، حيث 
تبدأ المتعة الحقيقية في القتال تحت األرض.

كشف أندي نيكوالس أنه كان جزءا أساسيا 
في واحدة من أسوأ كوارث شغب المالعب 
في عالــم كرة القــدم الشهيــرة بمجزرة 
هيســل، عندما التقى ليفربول ويوفنتوس 
في نهائي أبطــال أوروبا في 29 مايو عام 
1985، وقبــل ســاعة من المبــاراة اندفع 
الفريق  ليفربــول تجاه مشجعــي  جمهور 
المنافس واغتال 36 منهم. وبّين نيوكالس: 
على الرغم من أنني من مشجعي إيفرتون 
إال إننى تلقيت دعوة من «فتيان» ليفربول 
لمســاندتهم فــي المباراة النهائيــة. كانوا 
يخططــون للقتال مع جمهــور يوفنتوس، 
لــم نكن نخطط بالطبع لمثــل هذا العدد 
من القتلى، وأعترف بأنني لم أخذلهم في 

ذلــك اليــوم، ولكنني لم أقتل أي شــخص 
طوال مســيرتي في عالم الشغب. تسببت 
في تحويــل الكثيرين إلى المســتشفيات، 
لكــن القتل لم يكــن أبدا مــن تصرفاتي. 
كنــت أتحكــم فــي ضرباتي مهمــا كانت 
شراسة القتال، أعرف كيف أعيق منافسي، 
لكننــي ال يمكــن أن أقتله، مــا حدث هو 
أن مجموعــة جديدة علــى الشغب كانت 
موجودة في ذلك اليوم، وهي من تسببت 
فــي هــذه الكارثة،  حملوا معهم أســلحة 
مختلفة. كنا نعتمد على أيدينا، وفي بعض 
األحيــان الشفرات، لكن األســلحة البيضاء 
بمعناها المعروف لم أكن أســمح ألي من 

مجموعتي باستخدامها.

14
يطلق مصطلح «ســكالي» فــي األصل على 
مجموعــة شــابة تهتــم بالموضــة وتعيش 
حيــاة الشــوارع، وهو مصطلــح يعود في 
نشأتــه إلى ايرلندا حيث ظهرت المجموعة 
للمــرة األولــى، إال أن المشاغبين في كرة 
القدم اختاروا هذا المســمى بعد أن مالت 
مجموعة ســكالي األصلية إلى تفضيل اللون 
األزرق، وهــو اللــون الرئيســي إليفرتون، 
ومنهــا اســتعار مثيرو الشغب فــي الفريق 
الثانــي لمدينــة ليفربــول اســمهم وباتوا 

معروفين به أكثر.



T. Silva

www.facebook.com/
pages/Thiago-Silva
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قاد نجم كليفالند كافالييــرز، كايري ايرفينغ، 
فريقه الى فوز مثير على سان انطونيو سبيرز 
125-128 بعــد التمديــد ضمــن دوري كــرة 
الســلة األميركــي للمحترفين مســاء أول من 
أمس. وســجل ايرفينغ 57 نقطة، خالل اللقاء، 
ليصبــح األعلى خالل هذا الموســم، ومحطما 
رقمــه الشــخصي،  ومقــداره 55 نقطة خالل 
فــوز فريقه على بورتالند ترايــل باليزرز في 

يناير الماضي.
وسجل ايرفينغ المولود في استراليا والبالغ 
من العمر 22 عاما 9 نقاط في الدقيقة األخيرة 
من الوقت األصلي بينها ثالثية لتعديل النتيجة 

110-110 وفرض التمديد.
ثم أضــاف 11 نقطة فــي الوقت اإلضافي 
ليمنح فريقه اول فوز له على منافسه بعد 10 

هزائم متتالية أمام سان انطونيو.

وقال ايرفينغ «الفضــل كله يعود إلى زمالئي 
لقــد عرفونــي مــكان تواجــدي وفتحــوا لي 

الطريق باتجاه السلة».
وأضاف «الفعاليــة الهجومية كانت رائعة. 

كنا جميعنا متعبين خالل الوقت اإلضافي».
وســاهم لوبرون جيمــس افضل العب في 
الــدوري اربــع مرات في فــوز كليفالند أيضا 
بتســجيله 31 نقطة و5 متابعات و7 تمريرات 

حاســمة، وقــام بمعانقــة ايرفينغ فــي نهاية 
المباراة مهنئاً إياه بحرارة.

وكان الفرنســي توني باركر افضل مسجل 
فــي صفــوف ســان انطونيــو (31 نقطة و6 
تمريرات حاســمة) وأضاف كاوهــي ليونارد 
24 نقطة و9 متابعات و7 تمريرات حاســمة، 

وسجل داني غرين أيضا 24 نقطة للخاسر.
المباريات األخــرى، فــاز نيويورك  وفــي 
نيكــس على لــوس انجلوس ليكــرز 101-94، 
وانديانا بيسرز على ميلووكي باكس 109-103 
بعد التمديد، وواشنطن ويزاردز على ممفيس 
غريزليــز 87-107، ويوتا جاز على هيوســتن 

روكتس 109-91.

وتقــام فجــر اليــوم، 6 مباريــات، همها لقاء 
انديانــا بيســرز وبوســطن ســلتيكس، بينما 
ســيلتقي في المباراة الثانية فريق واشــنطن 

ويزاردز  بساكرامنتو كينغز. 
وفي المباراة الثالثة، يلتقي الجريحان فريق 

فيالدلفيا ســفنتي سيكســرز، وفريق بروكلين 
نتس، على أمل تعويض خسارتهما اللتين منيا 

بها أمام شيكاغو بولز، وميامي هيت. 
وفــي المبــاراة الرابعــة، ســيحاول  فريقا 
ممفيــس غريزليز، وميلووكــي باكس، العودة 
بقوة إلى دائرة المنافسة، عقب خسارة األول  
من واشــنطن ويــزاردز، والثاني مــن أنديانا 

بايسرز. 

وفــي المبــاراة الخامســة، يدخــل فريق 
ديترويت بيســتونز، اللقاء بحثــا عن النقاط، 
خاصة عقــب هزيمته من متصــدر مجموعة 
الســاحل الغربــي غولدن ســتايت ووريورز، 

عندما يلتقي يوتا جاز. 
وفــي المباراة السادســة، يلتقــي متصدر 
الغربي غولدن ســتايت  الســاحل  مجموعــة 

ووريرز، بفريق نيويورك نيكس. 

قال العب الســلة األميركي، الري ساندرز، 
إن الجميــع يبحث عن لقمة عيشــه، وليس 
هناك اختالف على ذلك، ولكن من المخيف 

العيش تحت ظل «وماذا لو». 
جاء ذلك خالل مقابلة صحافية، شــرح فيها 
ســاندرز األســباب التي دفعته إلــى إنهاء 
عقــده مع نــادي ميلووكي باكــز، واعتزال 

كرة السلة. 
وأضاف ساندرز، «أنا أحب كرة السلة، وإذا 
أحسست في يوم من األيام برغبتي للعودة 

إلى اللعب، فإنني سأعود بال شك». 

وأكد ساندرز، أنه كان يعلم بأنه يجب عليه 
اتخــاذ القرار الصعب، لكــي أخذ فترة من 

الراحة، الكتشاف معنى الحياة . 

خضع العب شــيكاغو بوليــز، ديريك روز، 
لعميلــة جراحية في الركبــة اليمنى، عقب 
ما أظهــرت الفحوصات حاجة الالعب لهذه 

العملية. 
وكان روز، قد اشــتكى من آالم شديدة في 

الركبة، كما حدث في الموسم الماضي. 
ولعب روز، خالل الموسم الحالي 46 مباراة 
مــع فريقــه، مقارنة مع الموســم الماضي، 

حيث غاب عن 72 مباراة. 
ومــن المتوقــع، أن يعــود روز إلى فريقه، 
عقــب فترة النقاهة التي يقضيها، والتي قد 

تمتد إلى ستة أسابيع.

اعتبــر العــب الســلة األمريكــي ،  كيفــن 
غارنيت، إن عودته لنادي  مينيسيوتا تيمبر 
وولفز، والذي انطلقت منه مســيرته العام 

1995 هي الخطوة الصحيحة . 
وأضاف غارنيــت: « أعتبرها فرصة عظيمة  

لي،  لذا أنا سعيد بهذه الخطوة » . 
و أكــد غارنيت أنه يســعى خــالل عودته 
للنــادي  ، إلى إحراز لقــب الدوري معهم 
،  مضيفــا بــأن هذا الهدف الذي ســيحاول 

تحقيقه مع النادي . 
كمــا عبر غارنيــت ، عن اســتعداده لدعم 
المواهب الشــابة في النادي ، لتطوير أداء 

الفريق .

أكــد نجم فريق هيوســتن روكتس، دوايت 
هــوارد، أنه مســتعد للعودة إلــى فريقه، 
خالل األســبوعين المقبلين، عقب شــفائه 

من إصابته.
وأضاف هوارد، أن ركبته في حالة ممتازة، 
ويشعر بتحســن كبير، وهو مستعد للعودة 

لفريقه خالل األيام المقبلة.
ويعــد هــوارد، مــن أبــرز نجــوم الدوري 
األميركي للســلة، حيث بدأ مشــواره العام 
2004، مع نادي أورالنــدو ماجيك، لينتقل 
العام 2012، إلى نادي لوس أنجلوس ليكرز، 

ثم إلى ناديه الحالي العام 2013.

قــرر نــادي أورالنــدو ماجيــك، ضــم النجم 
األســطوري شاكيل أونيل، إلى قاعة المشاهير 

الخاصة بالنادي. 
وقال مذيــع قناة فوكس ســبورت، ديفيد 
ســتيل، في تعليقه على اإلعالن «أونيل وضع 
ناديــه علــى خارطة المنافســات فــي دوري 
الســلة، ليس فقط في فلوريــدا، أو الواليات 

المتحدة األميركية، بل العالم». 
وأضــاف ســتيل «عندمــا كنــا نســافر مع 
الفريق، أحسسنا أننا مسافرون من أحد نجوم 
الــروك، لقــد كان الجميع ينتظــر لرؤية هذا 

النجم الرائع». 
وسيصبح أونيل، ثالث اسم منضم إلى قاعة 
المشاهير بالنادي، منذ تأسيسها العام 2014.

أعلــن  الالعب الروســي المحترف  اندريه 
كيريلينكــو، انضمامــه إلــى نــادي سســكا 

موسكو الروسي . 
وقــال كيريلينكــو، و البالــغ مــن العمر 
34 عامــا ، انه حــان وقت إنهاء مســيرتي 
بطريقة احترافية، و نادي سسكا هو المكان 

المناسب لذلك . 
وكان  كيريلينكــو، قد لعــب في النادي 
خــالل موســم 2011 – 2012 ، قبل العودة 
إلى الــدوري األمريكي لمحترفي الســلة ، 
عبر نادي مينيســيوتا تيمبر وولفز ، لينتقل 
بعدها إلى بروكلين نتس في موســم 2013 

. 2014 –
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توصــل الالعب ايرل بــارون، إلى اتفاق مع 
ناديه فينيكس صنــز، لتمديد عقده، والذي 

ينتهي بعد 9 أيام. 
وكان بــارون، قد انضم إلــى الفريق مطلع 
العام الجاري، قادما مــن فريق بيكرز فيلد 
جام، حيث خاض مــع فريقه الحالي ثماني 

مباريات.
وهذه ليست المرة األولى التي يلعب فيها 
بــارون مــع فريقه، ففي عــام 2010 انضم 
الالعب إلــى فينيكس صنز للمــرة األولى، 
قادمــا من نيويــورك نيكس، لمدة موســم 

واحد.

يحــاول نادي لــوس أنجلوس ليكــرز، ثني 
العبه المخضرم ستيف ناش، عن اعالن قرار 
إعتزالــه ، بهدف  مبادلته الموســم المقبل 

مع العب آخر . 
وكان نــاش ، و الذي انضم إلى النادي العام 
2012 ، قــد أعلــن عن عزمه إعتــزال كرة 

السلة بنهاية الموسم الحالي . 
ويأمل النادي ، من تحقيق بعض المكاســب 
الماليــة ، من الصفقة ، باإلضافة إلى تدعيم 
صفوف الفريق ، إستعدادا للموسم المقبل .



بدأ الغموض ينجلي، عن مهرجان راسلمانيا 
31، والذي سيقام في أواخر الشهر الحالي، 
فــي مدينة ســانتا كالرا، بواليــة كاليفورنيا 
األميركيــة، عقــب موافقــة حامــل لقــب 
الواليــات المتحــدة األميركيــة، الروســي 
روســيف، علــى مواجهة جون ســينا، ورد 
النجم األســطوري «أندرتيكر» على تحدي 

براي وايت باإليجاب.
وكانت التساؤالت قد أثيرت مؤخراً، عن 
احتمال غياب ســينا عــن المهرجان الكبير، 
بعــد عــدم موافقــة اإلداريــة األولــى في 
المنظمة، ستيفاني مكمان، على رغبة األول 
بالمشاركة، في نزال «أندريه ذا جاينت باتل 
رويــال»، والتي رهنت مشــاركته بموافقة 

بطل الواليات المتحدة روسيف.

وفــي عــرض «رو» األخيــر، لم يجد ســينا 
وسيلة سوى استخدام القوة، النتزاع موافقة 
روســيف، والتي أجبرت على إثرها مديرة 
اعماله النا على الموافقة على النزال بينهما 
علــى لقب الواليات المتحــدة في مهرجان 

األحالم.
ومن جانبــه، رد «أندرتيكر» على تحدي 
بــراي وايــت، بطريقة صاعقــة، عبر عرض 
رســالة على الشاشــة الكبيرة من الحانوتي 
كتب عليها ســترقد بســالم في الراسلمانيا 
تحــت شــعار العــرض الكبير، ثــم ضربت 
صاعقة كرســي براي وايت الذي اشــتعلت 
به النيران ممــا أدخل براي وايت في حالة 
ضحك هســتيرية عبرت عن ســعادته على 

موافقة أندرتيكر على مواجهته.

كما ضمن بطل الحزام الموحد سابقاً، دانيال 
براين، مشاركته في المهرجان الكبير، عقب 
سلســلة من التكهنات التــي ربطته بصراع 

جديد، يجمعه مع النجم دولف زيجلر.
وجاء اإلعالن الرسمي عن مشاركة براين 
في المنافســة على لقب بطولة القاّرات في 

نزال الساللم المعدنية المنتظر في مهرجان 
الراسلمانيا 31، إلى جانب حامل اللقب باد 
نيــوز باريت وار تروث ودين أمبروز ولوك 
هاربــر ودولف زيجلر وستاردســت. ومن 
جانب آخر، بقي مصير كل من راندي أورتن 
«األفعى»، وســيث رولينــز، حامل الحقيبة 
الذهبيــة 2014، مجهوًال خــالل المهرجان، 

حيث تشــير التوقعات إلــى احتمال إقامة 
نــزال تصفية الحســابات بينهمــا، في ظل 
الصــراع القوي بينهما خــالل عروض «رو» 

األخيرة.

وبعيــداً عن التحضيــرات الخاصة بمهرجان 

األحالم، عقــد فينس مكمان، رئيس مجلس 
إدارة المنظمــة، اجتماعاً موســعاً ضم كبار 
الحاليين  المصارعيــن  وكافة  المســؤولين، 

باستثناء بطل الحزام الموحد بروك ليسنر.
أكدت بعض المصادر المقربة من كواليس 
االتحــاد، بــأن االجتمــاع كان حــول دفع 
المصارعين للذهاب لالتحاد والمســؤولين 

مباشــرة في حالة حصول أية مشــكلة لهم 
لتفادي تكرار قضية المدرب بيل ديموت.

وقــد ختم فينــس االجتماع بشــكر كل 
المصارعيــن وبالتأكيــد على أنهــم جميعاً 

ممتنون على كل ما يقدمونه للشركة.

وأشارت التقارير الواردة  بأنه لم تحدث 
أي مشــاكل في مركز التدريب في الفترة 
األخيــرة وبأن المســؤولين قاموا بترتيب 
األوضــاع ووضــع القوانيــن قبــل ظهور 
الرســائل والتشــكيات من بيــل ديموت 
بوقــت طويل لكن ضغــط اإلعالم دفعهم 

لقبول استقالته. 
وكانــت  وســائل اإلعــالم األميركية، قد 
تناولــت  قضية اتهام مــدرب بيل  ديموت 
بالعنف المفرط  مع المصارعين المتدربين 
خالل األسابيع الماضية ، باإلضافة إلى بيان 
المنظمة التي نفت علمها بحصول ما يدعيه 
هؤالء المصارعين. وعلى الرغم من التناول 
الحيادي للموضوع من قبل وســائل اإلعالم 
، إال  ان ذلــك لــم يــرق للمســؤولين في 
المنظمة، إذ ال يرغب أحد أن يرتبط اســم 
الشــركة بأيــة  تقارير تتحــدث عن العنف 
وهــي التي تقــود عدد مــن الحمالت التي 

تكافحه.

أعلنت إحــدى الجامعات األميركية الكبيرة 
عن تكريم النجم المحبوب، جون ســينا في 
قاعة المشــاهير الخاصة بها تقديراً لجهوده 
الكبيــرة في مجــال األعمــال الخيرية التي 
ال يتوقــف عن المشــاركة بها منذ ســنوات 

مضت.
وشــارك ســينا فــي تحقيــق العديد من 
األمنيات ألطفال مرضى من مشــجعيه عن 
طريق منظمــة «حقق أمنيــة»، وعدد آخر 
من المنظمات حول العالم، إذ ال تكاد تخلو 
مشاركاته في أي عرض من عروض المنظمة 

من مجهود خيري يحسب في رصيده.

تمكن كتاب األســطورة شــون مايكلز الجديد 
»Wrestling For My Life« مــن إحــداث 
ضجة كبيرة ، عبر إحتالل المركز الســادس في 
ترتيــب صحيفة نيويورك تايمــز ألكثر الكتب 
مبيعــا.  علــق تريبل أتش ، المديــر التنفيذي 
للمنظمــة ،  علــى هــذا اإلنجــاز الكبير عبر 
تغريــدة لــه على حســابه الشــخصي بموقع 
التواصل اإلجتماعي « توتير » قال فيها :شــون 
مايكلز لديــه الكثير من اإلنجــازات العظيمة 
في مسيرته مثل تصدر العديد من مهرجانات 
الرسلمانيا، اآلن أضيفوا صاحب أفضل مبيعات 

الكتب إلى ذلك.

قال المصارع ســاموا جو، إنه شعر بالخوف 
تجــاه تلك الخطوة الكبيرة التي أقدم عليها 
صديقه ســي أم بانك، باالنضمام إلى اتحاد 
ألعــاب فنون القتــال المختلطة UFC بعد 

 .WWE مغادرته لـ
وأضاف ســاموا خالل مقابلــة صحافية، أنه 
وبعد تفكيره بالموضوع بشــكل جيد، وبناًء 
علــى معرفته القوية بصديقه ســي ام بانك 
وعقليته المتفتحة وذكائه الشديد، عرف أنه 
قادر على النجاح وبشــكل ملفت للغاية في 
UFC، ألنه يمتلك روح المقاتلين وســرعة 
بديهتهــم، معربــاً عن تفاؤله بما ســيقدمه 

بانك في مشواره الجديد.

أظهــرت  آخــر اإلحصائيــات الخاصــة 
 Total» الواقــع  تلفزيــون  ببرنامــج 
     ،«E!»  والــذي يبث على قناة ،«Divas

ملحوظــا  انخفاضــا 
مشــاهدات  لنســب 
البرنامج  في الحلقات 
األخيــرة التــي بثــت 

األسبوع الماضي.
الحلقــة  وحققــت 
معدل  األولى  األخيرة 

1.214 مليــون مشــاهد، فيمــا حققت 
الثانيــة والنهائية معدل 1.280  الحلقة 
مليون مشاهد، وهذا ما يعتبر انخفاضا 

بحوالــي 200 ألف مشــاهد عن حلقة 
األســبوع قبــل الماضي  التــي حققت 

1.405 مليون مشاهد.
بــان  بالذكــر،  والجديــر 
الــذي بدا  ، و  البرنامــج 
العــام 2013 ،  يتطــرق 
نجمــات  أبــرز  لحيــاة 
علــى  و   ، المصارعــة 
رأسهن ، األخوات بيال ، و 
نتالي ، باإلضافة إلى عدد 
من نجوم المصارعــة ، من أمثال جون 

سينا ، و دانيال براين . 
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شــخصية األســبوع، نهديها إلــى الطفل  
كونر «ذا كروشور» ميكهالك، الذي توفي 
العــام الماضــي، أثر معاناتــه من مرض 

السرطان. 
وقررت إدارة WWE، منح الطفل ، أول 
جائزة باســم الراحل ألتميت واريور، والتي 

سيتم تقديمها خالل حفل « قاعة المشاهير 
» يوم 28 من الشهر الحالي. 

وكان الطفــل كونر، قد حقق حلمه، قبل 
وفاته  بلقاء نجوم المنظمة، الذين استجابوا 
لطلب والده، عقــب أن أخبره األطباء بأن 

أيام ابنه أصبحت معدودة.

غردت اللبنانية ســميرة، بصورة لها مع 
النجم رانــدي أورتــن «األفعى»، على 

موقع التواصل االجتماعي «تويتر». 
وغردت ســميرة قائلة «شكراً جزيًال، 

كانت هذه أفضل لحظة في حياتي». 
ليقــوم بعدهــا أورتــن بالــرد على 

تغريدتهــا قائًال « تشــرفت بمعرفتك يا 
سميرة».

و يعد اورتن من أبرز نجوم المنظمة 
شعبية ، على  " تويتر " ، حيث بلغ عدد 

متابعيه 3 ماليين. 

بدأت شبكة OSN عبر قنواتها الرياضية، 
التلفزيونية،   WWE لشــبكة الترويــج 
معلنة عن انطالقها، يوم 22 من الشــهر 

الحالي. 
وستقدم الشبكة  لمشتركيها ١٢ حدثا 
شــهريا، اضافة الى مجموعة كبيرة من 

البرامــج واألفــالم الوثائقيــة المتعلقة 
بعالم WWE والنزاالت الكالسيكية.

وســيتمكن محبو المصارعــة الحرة، 
من متابعة القناة مجانا ، لمدة أســبوع 

واحد . 



توجت الفارسة الدنماركية سابينا جميلجارد 
علــى صهوة الجــواد «ملولشــان» لمزرعة 
الروضــة العائدة للشــيخ ناصر بن حمد آل 
خليفــة ممثل جاللة الملك لألعمال الخيرية 
وشــؤون الشــباب رئيس المجلــس األعلى 
للشــباب والرياضة رئيس اللجنة األولمبية 
البحرينية، وبإشــراف المدرب ألن ســميث 
بطلــة للجولة الخامســة مــن بطولة العالم 
لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للسيدات 
(افهار) لمسافة 1400 متر، الذي يقام تحت 
مظلة النســخة الســابعة من مهرجان سمو 
الشــيخ منصور بن زايــد آل نهيان العالمي 
للخيــول العربيــة األصيلة، والتــي أقيمت 
أمس بمضمار راشــد للفروسية في المنامة 

بمملكة البحرين.
 ويعد ســباق بطولة العالم لســمو الشيخة 
فاطمــة بنت مبــارك من أغنى الســباقات 
التي تقام للســيدات علــى صهوات الخيول 
العربية األصيلة فــي العالم، وتبلغ إجمالي 
جوائزه المالية 30 ألف يورو، وشاركت فيه 
10 من نخبة الفارسات من عمان ومختلف 

دول العالم.
ويأتي تنظيــم المهرجان بتوجيهات ســمو 
الشــيخ منصــور بــن زايد آل نهيــان نائب 
رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، 
وســمو الشــيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة 
االتحــاد النســائي العــام الرئيســة األعلى 
لمؤسسة التنمية األســرية رئيسة المجلس 
األعلى لألمومــة والطفولة، الــذي يتضمن 
كأس زايد، وبطولة العالم لســمو الشــيخة 
فاطمة بنت مبارك للســيدات وبطولة «أم 

وكأس  المتدربيــن،  للفرســان  اإلمــارات» 
مزرعة الوثبة ستد، وجوائز دارلي التقديرية 
لـ«أم اإلمارات» هوليــود 2015، والمؤتمر 
الســباق (وارســو 2015)،  العالمي لخيول 
وكأس مهرجــان ســمو الشــيخ منصور بن 
زايد آل نهيان للقدرة، وكأس سمو الشيخة 
فاطمة بنت مبارك لفرق السيدات للقدرة.

تنظيم
ويقــوم بتنظيــم المهرجان هيئــة أبوظبي 
أبوظبي  بالتنســيق مع مجلــس  للســياحة 
الرياضــي، وبالتعــاون مع هيئــة اإلمارات 
الدولــي لخيول  الخيــل، واالتحاد  لســباق 
الســباق العربية «إفهار»، وجمعية الخيول 
العربية األصيلة، وبدعــم وزارة الخارجية، 
والهيئــة العامة لرعاية الشــباب والرياضة، 
الرســمي،  الشــريك  الوطنــي  واألرشــيف 
وطيران اإلمارات الناقل الرســمي، وبرعاية 
الســياحي،  واالســتثمار  التطويــر  شــركة 
وشــركة  لالســتثمار،  أبوظبــي  وشــركة 
«أدنيــك»،  للمعــارض  الوطنيــة  أبوظبــي 

وشــركة العواني، واالتحاد النســائي العام، 
ولجنــة رياضــة المــرأة، وأكاديمية فاطمة 
بنــت مبــارك للرياضــة النســائية، وكابال، 
والدكتور نادر صعب، ومزرعة الوثبة ستد، 
والمعرض الدولي للصيد والفروسية 2014، 
ونادي أبوظبي للفروســية، ونادي أبوظبي 
للصقارين، والوثبة ســنتر، وقنــاة أبوظبي 
الرياضيــة، وأجنحة القرم الشــرقي «جنة»، 
وريسنج بوســت، ووكالة عمير بن يوسف 
للسفريات ويشرف على الفارسات الدكتور 

جمال الحوت.

وتميــز الســباق باإلثــارة والتشــويق في 
المراحل األخيرة بعد ان تمكنت الفارســة 
ســابينا غرونبيك من خطــف الصدارة من 
وصيفتها الفارســة العمانيــة أزهار الوردي 
على صهوة «كحيلة العاديات»، فيما جاءت 
في المركز الثالث الفارســة األميركية اليدا 

غرانت على صهوة «الكري».

وشهد الســباق وســلم جائزة الفوز الشيخ 
محمد بن عيســى آل خليفة رئيس الحرس 
الوطني إلى الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
بحضور، الشــيخ فيصل بن راشد آل خليفة 
عضو الهيئة العليا لنادي راشــد للفروســية، 
ونورة الســويدي مديرة االتحاد النســائي، 
وعبدالرضا خوري سفير الدولة لدى مملكة 
البحريــن، عبدالمحســن الدوســري األمين 
العــام المســاعد للهيئــة العامة للشــباب 
والرياضــة، عدنــان ســلطان النعيمي مدير 
نادي أبوظبي للفروسية، والرا صوايا المدير 
التنفيــذي لمهرجــان منصور بــن زايد آل 
نهيــان العالمــي للخيول العربيــة األصيلة، 
رئيس االتحاد الدولي ألكاديميات ســباقات 
الخيل، والشــيخ دعيج آل خليفة، وعبدالله 
عبدالكريم الريس ممثل األرشيف الوطني.  

وأعربــت الفارســة ســابينا عن ســعادتها 
بتحقيــق هــذا الفوز علــى صهــوة الخيل 
العربي وتأهلها للنهائيات في أبوظبي، وعن 
مجريات الســباق قالت بأن سقوط الفارسة 
رقــم (8) جعل حصانها يركض بجانبها، مما 
شــكل لهــا صعوبة فــي اتخــاذ موقع جيد 
للمناورة، لذا ابتعدت عن الســياج الداخلي 

خاصة في المنعطف األخير.
وأضافت بأنها تمكنــت من تعديل موقعها 
فــي المســتقيم وتمكنت مــن التقدم على 
منافســتها ازهــار الوردي التــي قاتلت من 
أجــل الفــوز، ولكن جوادها تجــاوب معها 
فــي آخر 200 متر لتحقــق الفوز الذي يعد 
الثامــن في تاريخها الســباقي ولكنه األبرز 

في مسيرتها.

أكد الشــيخ ناصر بن حمد آل خليفة، الذي 
قام بزيــارة الوفــود المشــاركة في فندق 
الفصول األربعــة، أهمية تعاون كل اللجان 
العاملــة إلنجاح هذا الحــدث الكبير، الذي 
تســتضيفه البحريــن للمــرة األولــى، وأن 
مملكة البحرين ســتعمل جاهدة، من أجل 
إنجــاح هذا الحدث الرياضــي المهم، الذي 
ســيقام ألول مــرة علــى أرض المملكــة، 
وتســخير كل اإلمكانــات في ســبيل إبراز 
الســباق بحلة تنظيمية زاهية تليق بسمعة 
مملكــة البحرين، مشــيراً إلى أن الســباق 
سيشهد منافسة قوية في ظل حرص بطالت 
القــدرة على المشــاركة، وهذا من شــأنه 

أن يخلــق األجــواء التنافســية المثيرة في 
البطولة، وســيكون الصراع والتنافس شريفاً 

من أجل الفوز والظفر بالمركز األول.

وأضاف: «أهمية أن تبذل الفارسات جهودا 
كبيرة في السباق من أجل تقديم مستويات 
متميزة تثري مســيرة الســباق، إضافة إلى 
تحقيــق ســرعات عالية إلدخال التشــويق 
والتنافــس على المراكز األولى في البطولة، 
معتبــراً أن البطولــة فرصــة حقيقية أمام 
فارســات البحرين من أجل اكتساب المزيد 
من الخبرات والمهارات، والتعرف إلى مثل 

هذه البطوالت العالمية.

تحت رعاية الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
تنطلــق اليوم بطولة كأس ســمو الشــيخة 
فاطمة بنت مبارك للسيدات للقدرة، والتي 
تقــام تحــت مظلة مهرجان ســمو الشــيخ 
منصــور بــن زايــد آل نهيان وذلــك بقرية 

البحرين الدولية للقدرة.
ويشــارك في الســباق الذي تمتد مســافته 
إلــى 90 كيلومتراً أكثر من 50 فارســة من 
العالم،  البحريــن ومختلــف دول  مملكــة 
حيث حددت اللجنة الفنية مراحل الســباق 
علــى النحو التالي 40 كيلومتراً (أحمر)، 30 

كيلومتراً (أزرق)، 20 كيلومتراً (أصفر).
وحددت اللجنة الشــروط الفنية بأن يكون 

عمر الجواد ســت ســنوات فما فوق، وعدد 
نبض الخيل 64 نبضة في الدقيقة، ، وهناك 
راحة إجبارية للفرسان والخيول تتراوح بين 

30 و40 دقيقة بين المحاور.
وكان الشــيخ ناصر بن حمــد آل خليفة قد 
شهد الفحص البيطري للجياد المشاركة في 

السباق.
والتقــى الشــيخ ناصر بن حمــد آل خليفة 
بالفارســات المشاركات في السباق وتبادل 
معهــن أطــراف الحديــث حــول البطولة 
وأهميتها بالنسبة إلى تعظيم رياضة القدرة 
النســوية في العالم خاصــة بعد النجاحات 

التي حققتها فارسات العالم .
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التنفيــذي  المديــر  صوايــا  الرا  أشــادت 
الدولــي  االتحــاد  رئيســة  للمهرجــان، 
ألكاديميات ســباقات الخيل »ايفهرا« رئيس 
لجنة سباقات السيدات والفرسان المتدربين 
في االتحاد الدولي »افهار" بالتعاون الوثيق 
مــع االتحاد الملكي للفروســية وســباقات 
القــدرة في تنظيــم البطولة التي ســتكون 
لهــا انعكاســات إيجابيــة على مســتويات 
الفارســات، مشــيدة بمتابعة الشــيخ ناصر 
بن حمد آل خليفة الرئيس الفخري لالتحاد 
الملكي للفروسية وسباقات القدرة، والشيخ 
فيصل بن راشــد آل خليفــة رئيس االتحاد 

الملكي للفروســية وسباقات القدرة، لكافة 
اإلجراءات التي اتخذها االتحاد الملكي في 
سبيل تنظيم هذه البطولة المحلية بالصورة 
المتميزة، مؤكدة أن مملكة البحرين قادرة 
علــى إنجاح البطولة بصورة كبيرة للوصول 

إلى أهدافها.

وأكدت الفارســة الشيخة نورة بنت سلمان 
آل خليفة أن السباق يبشر بمنافسات عالية 

وكبيرة من خالل مشــاركة أفضل فارســات 
العالــم، وهــذا من شــأنه أن يعطي الدافع 
الكبير للفارســات في بذل قصارى جهدهن 
بهــذا الســباق مــن أجــل الفــوز بالمراكز 
المتقدمة وتحقيق الــكأس الغالية، وأكدت 

أن السباق ســيكون قويا وسريعا وسيشهد 
منافســة محتدمة حتــى مراحله الثالث من 
الســباق، وســيكون التكتيــك هــو الفيصل 
لحســم الســباق في آخر مرحلــة، فجميع 
الفارســات لهــن خبرتهــن الكبيــرة وهن 

معروفــات بمعدالت الســرعة العالية التي 
حققهن في الســباقات األخيرة التي شاركن 
بها أخيراً، وأوضحــت أن الحماس والجدية 
والمعنويات العالية متوفرة لدى الفارسات 
الطامحات إلى الظهور بالمستوى المشرف..
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عبرت الفارسة نسرين خالد الفائزة ببطولة 
الســباق النســائي المحلــي عن ســعادتها 
بالفــوز، الــذي جاء بعــد معانــاة، وإصرار 
شديد، بســبب مشــاركة نخبة من نجمات 
القدرة على مستوى الدولة، مؤكدة أن هذا 
الفوز يمثل وساماً رفيعاً، ودافعاً لمزيد من 
التطــور في عالم رياضــة القدرة، ووجهت 
الفارسة الشــكر والتقدير للكادر الفني في 
قرية بوذيب على كل التســهيالت والدعم، 
وأيضاً الســطبالت سيح الســلم، وما تقدمه 
لها من اهتمام وتدريب وعناية، ســاهمت 
فــي حصولهــا على هذا المركــز المهم في 

مسيرتها في عالم الفروسية.

قال المــدرب والفارس محمــد الكعبي إن 
البطولــة متميــزة وقويــة، مشــيراً إلى أن 
علــى الفارس االلتزام بتوجيهات وتكتيكات 
المدرب لكي يحقق نتائج إيجابية ومتقدمة، 
وأوضح الكعبي أن مهرجان سلطان بن زايد 
آل نهيان للقدرة لمســافة 240 كلم، يعتبر 

الوحيد من نوعه على مستوى المنطقة.

أعــرب الفارس علــي الحوســني الفائز 
بصــدارة المرحلة الثانية لســباق 240 كم، 
عن ســعادته البالغــة إلحراز هــذا المركز 
المتقدم، مؤكداً أن تخصيص هذه المســافة 
الطويلة لفرســان وفارســات اإلمارات هو 
مبعث ســعادة وفرصة للتميــز في رياضة 
القدرة وفروســية اإلمارات، مشيراً إلى أن 
مشــاركته فــي االحتفالية مصــدر فخر له 
ولزمالئه الذين ساهموا في إنجاحها تقديراً 
السم سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، 
الشــخصية الحضاريــة في شــتى المجاالت 

وبخاصة الرياضات التراثية والشبابية.

شــهد سمو الشــيخ ســلطان بن زايد آل 
نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة 
رئيس نــادي تراث اإلمارات، صباح أمس 
في قرية بوذيب العالمية للقدرة بمدينة 
الختــم بأبوظبي، فعاليات اليــوم الثاني 
من منافســات سباق كأس سموه للقدرة 
التــي ينظمها  لمســافة 240 كيلومتــراً، 
نادي تراث اإلمارات بالتعاون والتنســيق 
مــع اتحاد اإلمارات للفروســية في إطار 
مهرجان سلطان بن زايد آل نهيان الدولي 
التاســع للفروســية 2015، الــذي يختتم 
فعالياته مساء اليوم بعد إسبوعين كاملين 
من المنافســات والســباقات والبطوالت 
والرياضية  والثقافية  التراثية  واألنشــطة 
المتنوعة. كما شــهد الفعاليات علي عبد 
اللــه الرميثي المدير التنفيذي لألنشــطة 
في النادي، وعدد من المنتسبين للمراكز 
إلى  باإلضافة  التابعــة إلدارة األنشــطة، 
جمهور كبير. واشــتمل برنامج الفعاليات 
علــى انطالق المرحلة الثانية من ســباق 
كأس ســمو الشــيخ ســلطان بن زايد آل 
نهيان للقدرة لمسافة 240 كم، الذي يقام 
على مدار ثالثة أيام وثالث مراحل بواقع 
80 كــم لــكل مرحلة يومياً. كما اشــتمل 
على ســباق القدرة للخيول ذات الملكية 
الخاصــة «المواطنون» لمســافة 120 كم 
ضمن خمس مراحل، إضافة إلى الســباق 
النســائي المحلي لمسافة 114 كم، ضمن 

خمس مراحل.

خــاض المشــاركون ثالثة عشــر شــوطاً 
حافلة بقوة المنافســة والتحدي وجمال 
ورشــاقة الحركة ولياقة الخيول المميزة 
والخطط االستراتيجية المتنوعة، خصوصاً 
في المرحلة الثانية من الســباق الرئيسي 
لمســافة 240 كم، وأكدت لجنة التحكيم 
الملكيــة  الخيــول ذات  أهميــة ســباق 
الخاصــة المخصص للفرســان المواطنين 
في إطار تشــجيع الشباب على االنخراط 
في هذه الرياضة، إضافة الى إعداد كوادر 
جديدة مؤهلة ومدربة في هذا المجال. 
وكان ســمو الشــيخ ســلطان بن زايد آل 
نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة 
رئيس نادي تــراث اإلمارات، قد قام في 
ســاعة مبكرة من صباح أمس بجولة في 
أرجــاء قرية بوذيــب العالميــة للقدرة 
اطمأن خاللها على الفرســان والفارسات 
المشــاركين في الســباقات الثالثة وعلى 

ســير العمــل واإلجــراءات واإلعدادات 
الخاصــة بهــا من خــالل رؤســاء اللجان 
والكــوادر الفنيــة المختلفــة، كما اطلع 
سموه على ما يقدم للجميع من تسهيالت 

ودعــم لتقديم احتفاليــة رياضية تراثية 
للقــدرة تعكــس الصورة المشــرقة عن 
فروســية اإلمارات التــي تحظى باهتمام 

ودعم خاص من القيادة الحكيمة. 

تصــدر الفارس علي محمد علي الحوســني 
من إســطبالت الريف على صهــوة جواده 
«بوجانــكل تي» صــدارة المرحلــة الثانية 

لمســافة 80 كيلومتراً، محافظــاً بذلك على 
تفوقه فــي المرحلة األولى من منافســات 
يوم أمس، وحقق الحوســني فــوزه بخطة 
اســتراتيجية خاصة تقوم على الهدوء وعدم 
اســتنفاذ لياقة وقوة حصانــه، حيث اجتاز 

المســافة بزمن إجمالي قدره ست ساعات 
و22 دقيقة و29 ثانية عن منافســات أمس 
وأول مــن أمــس، وحل في المركــز الثاني 
الفــارس محمد مطر راشــد المزروعي من 
إسطبالت سيح الســلم، على صهوة الجواد 
«رايزورباك وايلد فاير» مسجًال نفسه بذلك 
المنافــس األقــوى للحوســني فــي خارطة 
الصــراع على اللقــب والــكأس.  كما توج 
بالمركــز األول فــي ســباق الخيــول ذات 
الملكية الخاصة لمســافة 120 كم، الفارس 
مكتــوم ســعيد الكتبي على صهــوة الجواد 
(هيجالنــد فيو رد) من إســطبالت الكمدة، 
وحــل ثانيــاً الفــارس محمد حمــد الغفلي 
على صهوة الجواد «جولدن إستيتمنت» من 
إســطبالت الغفلي الخاصــة، ونالت المركز 
الفارسة األرجنتينية صابرينا مانديز  الثالث 
مــن إســطبالت العين للقــدرة على صهوة 
الجــواد أوباجــان بوركا.  فــي حين، فازت 
الفارسة اإلماراتية نسرين كاسرو علي خالد، 
على صهوة الجواد «الجماني سليفم داويد» 
من إســطبالت سيح الســلم بالمركز األول، 
وبطولــة الســباق، وحلــت ثانية الفارســة 
البريطانية على صهوة الجواد «ديســي سيا 
بيابيري»، من إســطبالت حديبة الســلم 2 
لسمو الشــيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، 
على صهوة الجواد راس ديا كير، وجاءت في 
المركز الثالث الفارســة األلمانية جاســمين 
مولــر، من إســطبالت ورســان على صهوة 

الجواد «حلم بوتا».

وفي ختام اليوم الثاني من بطولة كأس ســمو 
الشــيخ ســلطان بن زايــد آل نهيــان للقدرة 
لمســافة 240 كــم، أعربت اللجنــة المنظمة 
للســباقات في النــادي عن تقديرهــا لرعاية 
ودعم وحضور سمو الشــيخ سلطان بن زايد 
آل نهيــان لفعاليــات االحتفالية ولقائه بعدد 
كبيــر مــن المشــاركين وكبار مــالك ومربي 
الخيول وأصحاب االســطبالت في الدولة، ما 
كان لــه أثر بالــغ على حجم المشــاركة غير 
المسبوق وإشاعة أجواء من الحماسة والراحة 
لــدى المشــاركين، مؤكدة أن ذلــك انعكس 
على النجاح الســاحق علــى االحتفالية خالل 
اليومين الماضيين، التي اتســمت بمنافسات 
قوية وروح مشــاركة فعالة لالحتفاء بصاحب 
الحدث سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، 
وقدمت اللجنة الشــكر والتقدير إلى شريكها 
األساســي اتحــاد اإلمــارات للفروســية على 
جهــوده في إنجــاح الحدث وتكريس شــعار 
أخالق الفرسان الذي ترفعه قرية بوذيب منذ 

إنشائها مطلع أبريل لعام 2004. 

بنــاًء علــى توجيهــات كريمة مــن صاحب 
السمو الشــيخ الدكتور ســلطان بن محمد 
القاســمي عضــو المجلــس األعلــى حاكم 
الشــارقة ودعم ســموه الالمحدود لالرتقاء 
برياضــة اآلبــاء واألجــداد، ينظــم نــادي 
الشــارقة للفروسية والســباق بالتعاون مع 
هيئة اإلمارات لسباق الخيل وبرعاية شركة 
لونجين، سباق كأس حاكم الشارقة «السباق 
الســادس» الذي يعتبر بمثابة مسك الختام 
للموســم 2014/2015، وســيقام اليوم في 
الثانيــة والنصف ظهراً على مضمار ســباق 
بالنــادي وبمشــاركة قوية  الرملي  الخيــل 
للخيــول العربيــة األصيلة وخيــول اإلنتاج 
المحلــي والخيول المهجنــة األصيلة، حيث 
يتكون الســباق من ستة أشــواط لمختلف 

المسافات والمستويات.
  وخصص الشــوط الخامس الرئيسي (كأس 
صاحــب الســمو حاكــم الشــارقة لونجين 
كونكويســت كالسيك مون فايزس) للخيول 

العربية األصيلة – اإلنتاج المحلي، لمســافة 
1700م، وهــو شــوط للخيــول المصنفــة 
وجوائــزه 150 ألف درهــم، وتتنافس في 
الشــوط 9 خيــول أبرزهــا المرشــح األول 
«ابحار» لصاحب الســمو الشــيخ خليفة بن 
زايد آل نهيان بقيادة تاغ اوشي. وقد حقق 

الفــوز 4 مرات علــى التوالي بال خســارة. 
وينافسه «احمداني» لمحمد حارب العتيبة 
بقيادة رويســتون فرنش. و«مفتاح الريف» 
الســطبالت العجبان بقيادة ريتشارد مولن. 
و«ايه اس فايز» للشــيخ حامد بن خادم بن 

بطي بقيادة اويسين ميرفي.

  الشوط األول (شوط لونجين كونكويست 
كالســيك) وهــو شــوط مخصــص للخيول 
العربية األصيلة - اإلنتاج المحلي، لمســافة 
1200م، وهو للخيول غير المصنفة وبجوائز 
تصل إلــى 40 ألف درهم، وعــدد الخيول 

المشــاركة 16 خيًال ابرزهم المهرة «إرينا» 
لصاحب الســمو الشــيخ خليفة بن زايد آل 
نهيــان بقيادة تاغ اوشــي. ويتبعه الشــوط 
الثانــي (لونجيــن بريمــا لونــا) ومخصص 
للخيول المهجنة األصيلة – اإلنتاج المحلي، 
للخيــول  شــوط  وهــو  2000م،  لمســافة 

المصنفة وبجوائز تصل إلى 40 ألف درهم، 
وعــدد الخيول المشــاركة في الشــوط 11 
خيًال يتصدرهم «ابسوليوت سواي» بقيادة 

جورج بيكل.
    وخصص الشوط الثالث (لونجين دولشي 
العربيــة األصيلة، لمســافة  فيتــا) للخيول 
1200م، وهو شوط تكافؤ للخيول المصنفة 
وجوائــزه 40 ألــف درهم، وعــدد الخيول 
المشــاركة في الشــوط 12 خيــًال أبرزهم 
«بنان الريف» و«قطار الريف» الســطبالت 

العجبان.
  أما الشــوط الرابع (لونجين سانت ايمييه) 
فقــد خصــص للخيــول المهجنــة األصيلة، 
لمســافة 1700م، وهو شوط تكافؤ للخيول 
المصنفــة وجوائزه 40 ألف درهم، يتنافس 
خالله 20 خيًال أبرزهم «ذا سيكريت» لسمو 
الشيخ حمدان بن راشــد آل مكتوم بقيادة 
بول هاناغان. و«تشــيس مي» لراشد محمد 

مهران بقيادة رويستون فرنش. 
     الشوط السادس (بطولة مارثون الشارقة 
لونجيــن كونكويســت كالســيك) مخصص 
للخيول المهجنة األصيلة، لمســافة 2700م، 
وهو شــوط تكافؤ وتصل جوائــزه إلى 50 
ألف درهــم، وعدد الخيول المشــاركة 12 
خيًال. وابرز المرشــحين «بيبي شينا» لسمو 
الشــيخ منصور بــن زايد آل نهيــان بقيادة 
هاري بنتلي. و«ريتشــلي بلسد» و«رزين» 
لصاحب الســمو الشــيخ خليفة بن زايد آل 

نهيان.



أعلن المــدرب مصبح المهيري أن ســمو 
الشيخ حمدان بن راشــد آل مكتوم نائب 
حاكم دبــي وزيــر المالية، ســيتخذ قرار 
مشــاركة «تمركز» و«شايشي» و«معرب» 
دبــي  كأس  أشــواط  فــي  و«نولوهــاي» 

العالمي.
لـ«البيان  وأضــاف قائــًال فــي تصريــح 
الرياضي» إن األيام القليلة المقبلة ستكشف 
المالمح النهائية لمشــاركة خيول اإلسطبل 
في السباق األغلى. وقال المهيري إنه يفخر 
ويحلم بالمشــاركة مع الكبــار والنخبة في 

كأس دبــي العالمي، وإنه يركز كل اهتمامه 
على ظهور خيول اإلسطبل بمستوى مشرف 
يعكس تطورها وقــوة أدائها. وأضاف بأنه 
يتوقع مشــاركة 4 من أبرز خيول اإلسطبل 
فــي أشــواط كأس دبي العالمــي، وهذا ما 

يحدث للمرة األولى.
وقال المهيري إن المشــاركة مع النخبة 
وأقوياء العالم هو الهدف الذي يسعى إليه 
كل مــدرب ويطمح للفوز بالســباق األغلى 
في العالم. وأعلن المهيري أن قرار مشاركة 
«تمركز» فــي كأس دبي العالمي لم يتحدد 
بصفة رسمية بالرغم من الترشيحات حوله 

من خارج الدولة.
وتجدر اإلشــارة إلــى أن «تمركز» الذي 
ســبق تدريبــه ضمن خيــول جودلفين، قد 
انتقل إلى إســطبل الواحة بإشراف المدرب 
مصبــح المهيري فــي عام 2013. وشــارك 
مرتين الموســم المنصرم بســبب اإلصابة. 
ولكن مســتواه تغيــر تماماً هذا الموســم 
الهانديكاب  وتطور مســتواه من ســباقات 

إلى الجروب.

وحقــق «تمركــز» الفــوز بجــدارة في 
ســباقات كرنفــال كأس دبــي العالمي هذا 
العــام، حيث توج بطًال لســباق «فايربريك 
ســتيكس» جــروب «3»، ثــم نــال لقــب 
ســباق «برج نهــار» جــروب «3» في يوم 
«ســوبر ســاترداي»، مما أثار انتباه الخبراء 
والمحللين ليكون ضمن الترشــيح لســباق 
كأس دبي العالمي 28 الجاري ضمن النخبة 
واألقوياء. وقال المهيري إن «تمركز» تطور 
مســتواه كثيراً هــذا الموســم، وإنه يفخر 

بأدائه وبإنجازاته في الكرنفال.
ومــن جانــب آخر أعلــن المهيــري أن 
«شايشــي» الحائــز لقــب ســباق «مهــب 
الشــمال» جروب «3» وزميله في اإلسطبل 
«معــرب» بطــل «جبــل علي ســبرينت» 
سيشاركان في سباق «دبي غولدن شاهين» 
جروب «1» على المضمــار الرملي. وحول 
مشاركة «نولوهاي» لســمو الشيخ حمدان 
بــن راشــد آل مكتوم في ســباق جودلفين 
للميــل، قال بأنه لم يتقرر ذلك ولكنه يأمل 
في إشــراكه، خاصــة بعد فوزه في ســباق 

«سيبسا مايل هانديكاب» الشهر الماضي.

وعن رأيــه في الفوز بلقب بطولة المدربين 
خاصــة بعد تصــدره للقائمة مســجًال الفوز 
بالمركــز األول 42 مــرة، بفــارق 3 مــرات 
عن منافســه المــدرب دوغ واتســون، فيما 
يأتي المدرب ســاتيش ســيمار فــي المركز 
الثالث برصيد 32 فوزاً بالمركز األول، يقول 
المهيري: إن التفكير في ذلك األمر ليس من 
أولوياته وال توجد ضغــوط لديه حول ذلك 
األمــر. وإن كل تفكيره ينحصــر في التركيز 
على مشــاركة خيول اإلســطبل في أمســية 
كأس دبــي العالمــي، وهذا الشــيء األهم 
بالنســبة له. حيث إن المنافسة مع األقوياء 
في الســباق األغلــى تعتبر فخراً لإلســطبل 
بأن تكون خيوله ضمن النخبة واألقوياء من 
الخيــول العالميــة. وتمنى المــدرب مصبح 
المهيري أن تحقق خيول إسطبل الواحة «1» 
التطلعــات والتوقعــات حولهــا، وأن تدخل 

تاريخ كأس دبي العالمي من أوسع أبوابه.

يصل إلى دبــي، الثالثاء المقبل، الجواد 
«كاليفورنيــا كــروم»، والفائــز بحصان 
العــام 2014، فــي الواليــات المتحدة 
األميركية، للمشاركة في السباق األغنى 
في العالم، كأس دبــي العالمي، والذي 

سيقام في 28 من الشهر الحالي. 
ويعــد «كاليفورنيــا كــروم»، والذي 
أجــرى تدريباته قبل األخيرة األســبوع 
الماضي، مــن الخيــول المميزة، حيث 
حاز علــى اثنين من جوائــز «إكليبس» 
األميركية، باإلضافة إلى تســجيله أفضل 
األزمان لهذا العام، قاطعاً مسافة 1200 

متر، فــي 1,11 دقيقة، وأكمل مســافة 
1400 متر في 1,24,40 دقيقة. 

وقال المدرب آرت شــيرمان، المشرف 
الجــواد، إن «كاليفورنيا  على تدريــب 
كروم» فــي أفضل مســتوياته، وهو ما 
كنت أســعى إليه قبل السفر إلى دبي، 
مقــرراً في الوقت نفســه، بــأن الرحلة 
ستكون محفوفة بعدد من المجهوالت، 
الســيما أن الجــواد لم يشــارك في أية 
المتحــدة  الواليــات  ســباقات خــارج 

األميركية. 

وأضــاف المشــرف علــى الجــواد، أن 
المجهوالت تتلخص في السفر بالطائرة، 
والسباقات الليلية، والمضامير المختلفة. 
كما تحدث شــيرمان عــن المواجهة 
الماضية للجواد قائًال: «كاليفورنيا كروم» 
لم يكن جاهــزاً بما يكفي في مواجهته 
الماضية مع «شيرد بليف»، بسباق سان 
أنطونيــو في 7 فبرايــر الماضي، حيث 
حل وصيفاً، وكانت األزمان التي سجلها 
في التدريبات قبل ذلك الســباق، تزيد 
بحوالي ثانيتين عن األزمان التي سجلها 

اآلن.

20
تصدر الفارس ريتشارد مولن قائمة ترتيب 
الفرســان قبل 4 سباقات من ختام الموسم، 
حيث احتل المركــز األول 41 مرة والثاني 

36 مرة، فيما حل ثالثاً 25 مرة.
ويأتــي في المركز الثانــي بالقائمة الفارس 
سيلفســتر دي ســوزا محققاً الفوز بالمركز 
األول 36 مــرة والثاني 35 مــرة، فيما نال 

المركز الثالث 20 مرة.
واحتــل المركز الثالث الفارس تاغ أوشــي 
محققاً الفوز بالمركز األول 35 مرة والمركز 

الثاني 28 مرة والثالث 19 مرة.
ويليــه في المركــز الرابع الفــارس باتريك 
دوبــس باحتاللــه المركــز األول 31 مــرة 

والثاني 21 مرة والثالث 26 مرة.
واحتل الفارس رويستن فرنش المركز األول 

28 مرة والثاني 24 مرة والثالث 36 مرة.
وجــاء الفــارس بــول هاناغان فــي المركز 
السادس محققاً الفوز بالمركز األول 18 مرة 
والثاني 12 مرة والثالث 8 مرات. وتاله في 
المركز الســابع ديف أونيل مســجًال الفوز 
بالمركــز األول 15 مــرة والثانــي 19 مرة 

والثالث 18 مرة.

نظــم النــادي الملكي للفروســية، بمنطقة 
الخوانيج، مهرجان الفروسية األول. 

وتضمــن المهرجان عروضاً للخيل، وســباق 
خيل للناشئين، وعدداً من األنشطة العائلية، 
باإلضافــة إلى عدد مــن الفعاليات الخاصة 

باألطفال. 
يقــدم النادي، والذي افتتح في شــهر يناير 
الماضي، عدداً من الخدمات المميزة، أهمها 
خدمــات الفروســية، والتي تتيــح الفرصة 
ألصحاب الطموح بأن يكونوا فرســاناً ذوي 

خبرة.
حيــث يمتلك النــادي عدداً مــن المدربين 
المؤهلين على مستوى عالمي من الكفاءة، 

والذين يدربون الفرسان كيفية التعامل مع 
الخيــل، وصوًال إلــى التدريب على الركوب 
لمختلــف أنــواع رياضة الفروســية، والتي 
القدرة، والقفز، والدراساج، ولعبة  تشــمل 
االلتقــاط والتقطيــع، ومهــارات الركــوب 

الصعبة ألداء العروض.
كمــا يتميــز النــادي، بتقديم خدمــة إيواء 
الخيــول، في مرابــع مكيفة وغيــر مكيفة، 
ومجهزة بأرقى الخدمات التي تشمل فرش 
الخيل، والتي يســتخدم فيها نشارة الخشب 
عاليــة الجــودة، باإلضافة إلى قيــام فريق 
مهنــي بالعنايــة بالخيل عن طريق غســلها 

بالشامبو الخاص، وتمشيط شعرها.

أعلــن الفــارس الفائــز ببطولــة الفرســان 
اإلنجليــز، علــى مــدى الســنوات الثــالث 
األخيرة، ريتشــارد هيوز، اعتزاله السباقات 
كفــارس بنهاية العام الحالــي، حيث يعتزم 
التحــول إلــى التدريــب اعتباراً مــن العام 

المقبل. 
وقــال هيوز، إنه ال يزال يشــعر بقدرته 
على قيادة خيول السباقات لخمس سنوات 
أخرى، ولكن البد أن يضع يوماً حداً لمهنته 

كفارس، والتوجه إلى عالم التدريب. 

وأضاف هيوز، أنه يفضل تربية أبنائه في 
بيئة تدريبية، كما تربى هو. 

وكان هيــوز، البالغ مــن العمر 42 عاماً، 
قد بدأ مســيرته في ســباقات إيرلندا العام 
1988، مســجًال في كل موسم 100 فوز في 
الســباقات البريطانية، في 13 موســماً من 

أصل 15. 
كما ســجل هيوز عدداً مــن االنتصارات، 
أثناء قيادته خيول سباقات قفز الموانع، في 

كل من بريطانيا وأيرلندا.
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حرصت قناة «فيزيك تي في» على التواجد 
وتقديم تغطية خاصة بالبطولة لمشاهديها، 
عبر تقرير موســع عن المنافسات باللغتين 

العربية واإلنجليزية. 
وقــال حميد ديزجي مالــك القناة والرئيس 
التنفيذي: تولي قناة فيزيك تي في اهتماماً 
كبيــراً بالبرامــج التــي تســهم فــي تعزيز 
مفهوم ممارســة الرياضة والنشــاط البدني 
لدى أفــراد المجتمــع، وذلــك انطالقاً من 
نهجها في الترويج ألســلوب الحياة الصحية 
والســعيدة، وقــد وجدنــا فــي البطوالت 
والفعاليات العديــدة، التي ينظمها مجلس 
دبــي الرياضــي لتحقيق رؤيتــه التي تنص 

على بناء مجتمع رياضي متميز، ما ينســجم 
مع أهداف قناتنا، التي تتخصص في تقديم 
الخدمــات للمجتمــع فــي مجــال الرياضة 
والنشاط البدني والصحة والغذاء المناسب، 
ولذلــك حرصنــا علــى التواجد فــي هذه 
التي تتناســب  التغطية،  البطوالت وتقديم 
مــع أهمية البطولة وأهدافهــا النبيلة تجاه 
المجتمع، وســنقوم بإعادة بث التقرير في 
أوقــات مختلفة لضمــان وصوله إلى جميع 
المشــاهدين. وأضــاف، «لقد كنا ســعداء 
بترحيب مجلس دبــي الرياضي بنا لتغطية 
ترايثلــون دبــي الصحراوي هــذه البطولة 
المميــزة والبطوالت األخــرى ذات التوجه 

المجتمعي والرياضي نحو مختلف شــرائح 
المجتمــع، ومن خالل البرامــج والفعاليات 
المميــزة التي ينظمها مجلس دبي الرياضي 
وكفــاءة كوادرنــا اإلعالميــة والفنية، التي 
توصــل عملنــا لمشــاهدينا مــن مختلــف 
الجنســيات وباللغتين العربية واإلنجليزية، 
وقاعدة المشــتركين الواسعة لخدماتنا على 
شــبكة التواصل المجتمعي، فإننا ســنوصل 
رســالة لعشــاق الرياضة ولهواة ممارستها، 
ونبقيهم على تواصل معنا ونرتقي بمستوى 

لياقة وصحة وحيوية أفراد المجتمع».
 

حظيت النســخة الثالثة مــن ترايثلون دبي 
الصحــراوي بتغطية مباشــرة من قناة دبي 
الرياضيــة، التي نقلت فعاليات الســباقات 
في كل مراحله على الهواء مباشــرة، حيث 
وفرت عــدداً كبيراً من كاميــرات التصوير، 
التــي تواجــدت فــي كل مــكان، بصحبــة 
فريــق عمل ضخم من قنــاة دبي الرياضية، 
قاموا بعمــل لقاءات حصريــة مع مختلف 
الشــخصيات، ســواء كبــار الشــخصيات أو 
مــن الرياضيين أو من الجمهــور المتابعين 
للحــدث، الذيــن تواجدوا بكثــرة في قرية 
الترايثلــون، وقد نجحت قناة دبي الرياضية 
في تقديم صورة رائعــة، عبر نقلها المميز 

للحدث بسبع عشــرة كاميرا، ومن مختلف 
الزوايا من الجو واألرض وهو ما شكل لوحة 
بديعة أبرزت معالم دبي السياحية الجذابة 

خاصة في الصحراء.

 تــوج اإلماراتــي ماجــد محمــد ســلمان 
الصابري بطًال للنسخة الثالثة لترايثلون دبي 
الصحراوي، الذي أقيــم أمس، بمدينة دبي 
للقدرة، تحت رعاية ســمو الشــيخ حمدان 
بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي 
رئيــس مجلس دبي الرياضي. واســتحوذت 
اإلمارات على المراكز الثالثة األولى، حيث 
حصــل ماجــد الصابري علــى المركز األول 
في فئة الفردي رجال بزمن قدره 2:57:58 
ســاعة، وجــاء محمد مبــارك فــي المركز 
الثاني، محققاً زمناً قدره 3:05:10 ساعات، 
وجاء راشد محمد الغرير في المركز الثالث 
بزمن  قدره 3:05:10 ســاعات، وحل أحمد 
الفهيــم في المركز الرابع. وأســفرت نتائج 
الســيدات عن فوز الفرنســية أودي تورين 
بلقــب فئة الفــردي بزمن قــدره 3:25:35 
ســاعات وحلت مواطنتها بينتينا في المركز 

الثاني بزمن 3:40:14.

وعلــى صعيــد الفــرق رجال تــوج الثالثي 
المكون من إســماعيل وريكاردو وستيفاني 
بالمركــز األول، بعد أن حققــوا زمناً قدره 
2:37:59 ســاعة، وجــاء الثالثــي المكــون 
مــن عبد العلي، وعبد القــادر، وخلفان في 
المركز الثاني بزمن قدره 2:43:04 ســاعة، 
فيمــا حــل الفريق، الــذي ضم لــي وجاي 
وهــاري في المركز الثالث. وفي فئة الفرق 
سيدات جاء الثالثي المكون من أني ماري، 
جيــل، وميــا ماريا في المركــز األول بزمن 
قدره 2:57:27 ســاعة، وحل الثالثي أنابيل، 

وليزا، وكريســتينا في المركــز الثاني بزمن 
قدره 3:03:27 ســاعات. وقام سعيد محمد 
حارب األمين العــام لمجلس دبي الرياضي 
بتكريــم الفائزين بالمراكــز األولى في فئة 
الفردي الفرق رجال وســيدات، ورافقه في 
التتويج محمد عيســى العضب نائب مدير 
نــادي دبي للفروســية، كما حضر مراســم 
التتويــج ناصر أمان آل رحمــة مدير إدارة 
الفعاليــات الرياضية بمجلس دبي الرياضي، 
وعلي المطوع مدير إدارة الدعم المؤسسي 
بالمجلس، وعادل البناي مدير قسم األنشطة 

الثقافية والمجتمعية.

شــمل التكريــم أفضل ثالثــة رياضيين في 

كل لعبة من الرياضــات الثالث، حيث فاز 
اإلماراتــي عبد اللــه عبد العزيــز بجائزة 
أفضــل عــداء، بعــد أن حقق زمنــاً قدره 
14 دقيقــة و28 ثانيــة، تــاله فــي المركز 
الثاني أنور الكــوس، محققاً زمناً قدره 14 
دقيقة و57 ثانية، وجاء محسن الطالب في 
المركــز الثالث بزمن قــدره 15 دقيقة و6 
ثوان، وفي فئة الســيدات فازت اإليرلندية 
أنــي مــاري بالمركز األول بجائــزة أفضل 
عداءة في البطولة بتحقيقها زمناً قدره 17 
دقيقة و41 ثانية، تلتها الفرنســية من أصل 
مغربي لطيفة الصاروخ في المركز الثاني، 
محققــة زمناً قدره 19 دقيقــة و17 ثانية، 
وجاءت إيمــا فيليبس فــي المركز الثالث 
بزمن قــدره 19 دقيقــة و27 ثانية.  وفي 

ســباق الدراجات الهوائية تم تكريم أفضل 
دراجين فــي الفئتين الرجال والســيدات، 
حيــث فاز في فئــة الرجال رومــان مارك 
بالمركــز األول أفضــل دراج، بعدما حقق 
وقتاً قدره 1:05:41 ساعة، تاله في المركز 
الثاني لويس كروســبي محققــاً زمناً قدره 
1:06:12 ســاعة، وجاء اإلماراتي يوســف 
محمــد ميــرزا ثالثــاً، محققاً زمنــاً قدره 
1:06:50 ســاعة، وفي فئة السيدات فازت 
جيل ماير بالمركز األول، محققة زمناً قدره 
1:18:59 ســاعة، تلتها فــي المركز الثاني 
آيمــي رايت محققة زمناً قــدره 1:20:31 
ســاعة، وفي المركز الثالــث جاءت نيكوال 
ماكدونالــد محققــة زمناً قــدره 1:23:30 

ساعة.

عبر ســعيد حــارب أمين عــام مجلس دبي 
الرياضي عن ســعاته بزيادة عدد المشاركين 
فــي الفعاليات الرياضيــة بدبي من عام إلى 
أخــرى، مؤكــداً أن هذا مؤشــر إيجابي على 
نجاح الترويج ونشر الوعي بأهمية ممارسة 
النشاط البدني والرياضي، وقال: زيادة عدد 
المشــاركين نتيجة وعي ورغبة في ممارسة 
الرياضــة، وهذا لصالح الفرد نفســه قبل أن 
يكــون لفائدة المجتمــع. وأوضح حارب أن 
مســابقة  ترايثلون تتميز باإلثارة والحماسة 
ألنهــا تضم 3 ألعــاب مختلفة هــي الركض 
والدراجــات وركوب الخيــل وتتطلب القوة 
والجاهزية البدنية. وأشــاد حــارب باإلقبال 
الكبير للمشــاركين رغم إقامة المســابقات 

في وقت مبكر، وبدور مجلس دبي الرياضي 
في نشــر الوعي بأهمية ممارســة األنشطة 
البدنية والرياضية، وقال: يحرص مجلس دبي 
الرياضي منذ تأسيسه على تنظيم الفعاليات 
الرياضية ورعايتها، وقطع  شــوطاً كبيراً جداً 
فــي هذا المجال، ووصل إلى المراكز األولى 

على مستوى التنظيم وعدد المشاركين. 

وأضاف حــارب: تحتضن دبــي العديد من 
الفعاليــات مثــل جائــزة محمد بن راشــد 
لإلبداع الرياضي، بطولة دبي للتنس، بطولة 
ند الشــبا للرمايــة، مســابقات الترايثلون، 
وأعتقــد أن هــذه الفعاليات تعتبر ســفيراً 
رياضياً لدولة اإلمارات وترجمة للنجاحات، 
التــي تحققها فــي الســنوات األخيرة على 
جميع المستويات.  وأكد حارب أن مجلس 
دبي الرياضي برئاسة ســمو الشيخ حمدان 
بــن محمد بن راشــد آل مكتــوم ولي عهد 
دبــي، نجح فــي تحقيــق نقلــة نوعية في 
رياضة اإلمــارات وخطف أنظار العالم إلى 
دانة الدنيا، بفضل اســتضافة أهم البطوالت 
العالمية في مختلــف االختصاصات، وقال: 
نشــعر بالفخر لمــا  وصلت إليــه دبي في 
مجال تنظيم واستضافة األحداث الرياضية، 
وسنســتمر فــي العمــل لتكــون الوجهــة 
الرياضــة األولــى علــى العالم. وعن ســر 
نجــاح مجلس دبي الرياضي في تنظيم هذا 
العدد الكبير من الفعاليات على مدار العام 
وباحترافيــة عالية، أوضح حــارب أنه لوال 
تكاتف جهود جميــع األطراف من مختلف 
المؤسسات مثل شرطة دبي، وهيئة الطرق 
والمواصالت، وإســعاف دبــي، وقناة دبي 
الرياضية،  لما تمكن المجلس من حصد مثل 

هذه النجاحات. 

 تختتم اليوم منافســات الجولة األولى من 
بطولــة العالم لزوارق الفورمــوال1، والتي 
تقام في الدوحة عاصمة قطر بمشاركة ستة 
عشر زورقاً ومتسابقاً يحملون هوية األبطال 
في أولى جــوالت البطولــة، والتي تحظى 
بالشهرة العالمية كونها األشهر على مستوى 
العالــم. ويأتي في مقدمة المشــاركين في 
الســباق فريق أبوظبي بقيادة دافيد ديلبين 
وأليكس كاريال، حيث يتطلع فريقنا وبجدية 
كبيــرة إلى المنصة من أجــل أن يكون في 
مقدمة الســباق اليــوم وأحــد األوائل من 
خالل الســباق الرئيســي، فــي رحلة حصد 
النقــاط وجمعهــا من أجل المنافســة على 
اللقــب العام للبطولة، في حين اعتذر ثاني 
القمزي عن عدم المشــاركة في الجولة مع 

فريق أبوظبي.
مــن جهة أخــرى صرح رئيــس بعثة فريق 
أبوظبــي بأن الفريق ســيكون له شــأن من 
خالل السباق من واقع اإلعداد الذي قام به 
والتحديات التي واجهها قبل انطالق الجولة 

بتجهيز وإعداد الزوارق.
وعن الســباق اليوم قــال الرميثي: األوراق 

غامضــة وغيــر معروفــة، ونحــن ندخــل 
هذه الجولة بمتســابقين يشــاركون للمرة 
األولى باســم اإلمارات مع الفريق، ستكون 
المنافسة اليوم شديدة ولن نعرف تفاصيل 
الفائزيــن أو أي تكهنــات إال مــع نهايــة 
الســباق. ويلقي الرميثــي الضوء على عدد 
مــن النقاط قائــًال: البداية القوية ســتكون 
مهمة جداً للمتســابقين في مــا بعد، ومن 

أجــل ذلك كان لنا عدد مهــم من التمارين 
والتدريبات في إمارة أبوظبي وقبل القدوم 
إلــى هنا، حيــث خضع الفريــق لتدريبات 
صارمة ومكثفة للوصول ألفضل أداء وأعلى 
ســرعات، ونطالب متسابقينا اليوم بالتركيز 
مــن أجل أن يتكرر نفس المســتوى الرفيع 
الذي شــاهدناه في التمارين قبل أيام، ألن 
خطأ بســيطا أحيانــا قد يكلف المتســابق 

الكثيــر، وكلنا ثقة بأن متســابقينا يقدمون 
األداء المميــز وبــدون أي أخطاء، وأضاف: 
ســالحنا الدائم هــم المتســابقون، والذين 
نعلق عليهــم اآلمال بأن يكونوا على منصة 

التتويج اليوم بإذن الله.

وضــع اإليطالــي جويــدو كابليني سياســة 

معينة مــن أجل مشــاركة فريــق أبوظبي 
في هــذه الجولــة، حيث خصــص الزورق 
ماركة داك من أجل مشاركة أليكس كاريال، 
فــي حين أعطى خيار المشــاركة دافيد في 
زورق البابــا، والجديــر بالذكــر أن الفريق 
يمتلك زوارق احتياطيــة أيضا في حاوياته 
يستخدمها في حال تعرض الزوارق األصلية 
ألي عائــق أو مانــع عن المشــاركة، وتعد 
قــرارات  المجمل  فــي  كابلينــي  قــرارات 
يتخذهــا عن اجتهاد فنــي من أجل مصلحة 
الفريق بشكل عام، وتحقيق الهدف المرجو 

وهو المنافسة على لقب البطولة.

شــدد أليكس كاريال على أن المنافســة من 
خالل الســباق ســتكون صعبــة للغاية في 
الجولــة األولى من البطولــة، حيث أكد أن 
الحافز النفســي لدى المتسابقين قد يكون 
له تأثير سلبي في بعض األحيان، حيث قال: 
تكمــن صعوبة الجولة في أنهــا االفتتاحية، 

ولذلك فإن الضغط النفســي سيكون حاضراً 
لدى المتسابقين قبل انطالق السباق، وهنا 
ســيكون له دور سلبي لدى البعض، مما قد 
يتســبب في ارتكاب أخطاء غير مقبولة قد 

يخسر من خاللها المتسابق الكثير.
وبالنســبة له أكــد كاريال أنــه يتجاوز هذا 
الحافــز والهاجس دوما بتطبيــق ما تعلمه 
مســبقا من جهة، وأيضاً االســتماع لنصائح 
وتوجيهــات الراديو مان جمعة القبيســي، 
حيــث يبقى علــى تواصل دائــم معه قبل 
للســباق ومن خالل  الرئيســية  االنطالقــة 

السباق أيضاً.

أكد ناصــر الظاهري المشــرف الفني على 
زوارق الفريق، أن مشــاركة دافيد وكاريال 
اليــوم ســتكون غامضة مــع بقيــة الفرق 
والمتنافســين فــي الســباق، ال ســيما وأن 
دافيد يشــارك للمرة األولى مع الفورموال1 
حيث ســبق له وأن تــوج بألقاب كثيرة مع 
الفورموال2، أما كاريال فهو بطل العالم أكثر 
من مــرة وننتظر منــه الكثير بــكل تأكيد. 
وأضــاف الظاهري: نســتطيع أن نقول بأن 
هذه الجولة هي جولة الغموض، وسينكشف 
هذا الغموض مع مجريات السباق ومعرفة 
المســتويات الحقيقية للمتسابقين وأدائهم 
الحقــا. وعــن جاهزيــة الــزوارق أفادنــا 
الظاهري بأن الطاقــم الفني قد قام بإجراء 
تجاربــه األخيرة قبل بدء الســباق من أجل 
التأكــد واالطمئنان إلى اســتعداد الزوارق، 
وقــال: النجاح يبدأ من الجاهزية المكتملة، 
وبالنسبة لنا فإن زوارقنا في أهبة االستعداد 

من أجل المنافسة.

تحامل متســابقنا محمد مبارك على نفسه، 
وواصل الســباق رغم شــعوره بآالم حادة، 
حيث كان يعاني من شــرخ بسيط في عظم 
الساق، وطلب منه الطبيب عدم المشاركة، 
لكنــه أصر على خــوض التحــدي ألنه كان 
يجهز نفســه منذ 6 أشــهر، وقال: عاودتني 
آالم اإلصابــة في ســباق الركــض وتأخرت 
في االنطالق في سباق الدراجات 6 دقائق، 
لكني نجحت في التدارك والدخول ثانياً في 

مجموعة السباقات.



سهام الرشــيدي .. امرأة حديدية، محاربه 
عنيدة، متحدثة ســاحرة، يكفي أن تقابلها 
لثوان حتى تلمس رحلة صعبة خاضتها تلك 
البطلــة حتى وصلت لمــا هي عليه اليوم ، 
ال ترضــى إال بالذهب وال تراهن إال عليه.  
ثــالث ذهبيــات حصدتها فارســة اإلرادة 
ســهام الرشيدي في مســابقة الرمح ودفع 
الجلــة ورمي القرص، في غمار منافســات 
الــدورة الرابعة لرياضة المرأة الخليجية – 
مسقط، وذلك في  ثالثة أيام على التوالي، 
لتثبت أنه ال مســتحيل أمــام الطموح، وال 
عائق يقف أمام النجاح. وتؤكد الرشــيدي  
أن االنجــاز الــذي حققتــه هو نتــاج صبر 
طويــل والتــزام، وخبــرة ودعــم كل من 
المسعودي  ناديه  حولها، الســيما مدربتها 
مــن أجل الفــوز بالذهب وال شــئ غيره.  
واعتادت الرشــيدي في كل بطولة تنافس 
بها أن تحصــد الذهب، نبراســها في ذلك 
مقولــة صاحب الســمو الشــيخ محمد بن 
راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس 
مجلــس الــوزراء حاكم دبي «أنا وشــعبي 

نحب المركز األول».

وتقوم ســهام بأدوار عدة في حياتها هي أم 
وبطلــة، وتؤدي دوراألب البنها عبدالله ذي 
السبعة أعوام، بعد أن توفي زوجها ماجعل 
التحــدي يزيد من شــكيمتها ويقويها أكثر، 
لتكــون قدوة يفتخــر بها عبداللــه  عندما 
يكبر. وتعزو الرشــيدي الفضل إلى والدتها  
في دعمها وتشــجيعها فــي كافة البطوالت 
التــي تخوضهــا، فتتابعها باالتصــال إن لم 
تكن بصحبتها في ســفرها ، وتساندها حتى 
تجتهــد وتقــدم المزيد مــن النجاحات في 
مختلــف المنافســات، وأهدت الرشــيدي 
انجازها االخيــر والفوز  بثــالث ميداليات 
إلى «أم اإلمارات»، ســمو الشــيخة فاطمة 
بنــت مبارك رئيس االتحاد النســائي العام، 
التنمية األسرية،  الرئيس األعلى لمؤسســة 

رئيسة المجلس األعلى لألمومة والطفولة.

من ناحية أخرى أوضح الحكم الدولي لكرة 
الســلة محمد صالح أنه في كل عام نشــهد 

تطورا ملحوظا في سير دورة رياضة المرأة، 
حيث التطور للمستويات الفنية والتنظيمية، 
مبينا صالح أن الدورة تكشــف عن مواهب 
خليجيــة واعــدة ، فضال عــن كونها فرصة 
جيدة للحكام الجدد في التدرب واكتســاب 
الخبــرة والتعلم من االخطاء .  وأكد الحكم 
الدولي أن هذه الدورة الثانية التي يشارك 
فيهــا بالــدورة الخليجيــة النســائية، االمر 
الذي يعــود عليه بالنفع وزمــالءه بتطبيق 
مــا تعلمــوه فــي الــدورات والمحاضرات 
التحكيميــة ، مبينا انه كلمــا مارس الحكم 
مهنتــه فعليا كلما صقــل مهاراته وطورها. 
مــن جانبــه اعتــرف الحكم الدولي ســالم 
الزعابي أن هناك أخطاء في التحكيم، االمر 
الــذي يعــد طبيعيا في اللعب، مشــددا أن 
هذة االخطاء ليســت مصيرية ومن السهل 
التعامل معها ماإن اكتســب الحكم الخبرة 
. وأبــان الزعابي أنه في مباراة كرة الســلة 
يقوم باالشــراف على اللعبــة أربعة حكام 
ثالثة داخل الصالة ،وآخر خارجي احتياطي، 
حيــث يحكم مبــاراة االمــارات والكويت 
كل مــن عبدالعزيز العجيمــان من الكويت 

وعبدالرضا العقراوي من دولة البحرين.  

وصلت حصيلــة منتخب اإلمارات في ختام 
منافســات ألعاب القوى لذوي اإلعاقة إلى 
21 ميدالية ملونــة، بعد أن أضاف أول من 
أمس أربــع ذهبيات وفضيتيــن وبرونزية، 
ضمن الــدورة الرابعة لرياضة المرأة بدول 
مجلــس التعــاون الخليجــي، والمقامة في 
العاصمة مسقط حتى 18 من مارس الجاري، 
في مجمع الســلطان قابوس الرياضي ليعود 
منتخــب االمــارات للمعاقيــن إلــى أرض 
الوطن محمــال بالميداليــات الملونة، منها 
15 ذهبيــة و3 فضيــات و3 برونزيات، من 
إنجــاز 10 العبــات اماراتيات فــي العاب 
القوى والجري، كما فــاز منتخب االمارات 
لكــرة الســلة على نظيــره الكويتي بنتيجة 
-54 27 . على أن يالقي نظيره العماني في 
نهائي المواجهات، ويســتعد منتخب ألعاب 
القوى لخوض المنافســات، ويلعب منتخب 
االمارات لكرة اليد أمام نظيره العماني .  

وحضــر ســفير دولــة االمــارات العربيــة 
المتحدة لدى ســلطنة عمان محمد سلطان 
ســيف الســويدي أول مــن أمــس، تتويج 
ختام منافسات بطالت ألعاب القوى لذوي 
اإلعاقة، وشــارك في تتويج األبطال عضوة 
اللجنة التنظيمية لرياضــة المرأة الخليجية 
بــدول مجلــس التعــاون، ورئيســة لجنــة 
رياضة المرأة البحرينية الشــيخة حياة بنت 
عبدالعزيز آل خليفة، ورئيس مجلس إدارة 
جمعيةاألمل، نائــب رئيس لجنة األولمبياد 
الخاصة العمانية  فيصل بن تركي آل سعيد، 
العمانية،  الرياضية  الشــؤون  ووكيل وزارة 
رئيس اللجنة المنظمة الشــيخ رشاد أحمد 
الهنائــي، وعــدد مــن رؤســاء المنتخبات 

المشاركة والمعنيين . 
كما شارك سفير دولة االمارات السويدي 
«فرسان اإلرادة» فرحة التتويج بالميداليات 
الذهبيــة، التي حققها منتخب ذوي اإلعاقة 
أللعاب القوى، واحتفل مع بطالت اإلمارات 
فــي ختام التتويج، ومــن جهة أخرى حضر 
الســويدي منافســات كرة الســلة لمنتخب 
اإلمارات للســيدات أمام منتخب الكويت، 

والذي انتهت بانتصار إماراتي. 

أعرب سفير دولة االمارات العربية المتحدة 
لدى ســلطنة عمان محمد ســلطان ســيف 
السويدي، عن شــكره وامتنانه إلى القيادة 

الرشــيدة في دولة اإلمارات على تســخير 
كل اإلمكانايــات للفتاة اإلماراتية اليوم، من 
أجل المشــاركة والمســاهمة فــي مختلف 
البطــوالت الرياضية. وأكد بأن الدعم الذي 

توليــه حكومة دولة اإلمــارات بانت ثماره 
علــى أرض الواقــع مــن خــالل االنجازات 
والمراكــز األولــى التــي حققها ســفيرات 
الوطــن في األراضــي العمانيــة من خالل 

منافســات الدورة الرابعــة لرياضة المرأة. 
وأثنى السويدي على منتخب ألعاب القوى 
لــذوي اإلعاقــة لحصوله علــى 15 ميدالية 
ذهبيــة وثالث فضيات وأخــرى برونزيات، 

وهــو ما جعل اإلمارات فــي صدارة الدول 
إلجمالي عدد الميداليات بـ 21 ميدالية في 

الترتيب العام. 

كما أشاد السويدي بمستوى منتخب السلة 
للسيدات أمام منتخب الكويت، بالرغم من 
أقدمية الكويت في ممارســة اللعبة، إال أنه 
كان الظهــور األقــوى لبنــات اإلمارات من 
حيــث األداء والنتيجة. وأضاف الســويدي: 
«أجــواء البطولــة الخليجية تبشــر بالخير، 
وكلنــا تفــاؤل بزيــادة رصيــد المنتخبات 
اإلماراتيــة المشــاركة فــي البطولة، ونحن 
علــى ثقــة بأنهم لــن يحققــوا إال المراكز 
األولى». وتابع: «نحن ســعداء بهذا التجمع 
الخليجــي الذي يجمع فتيــات دول مجلس 
التعــاون تحت هذه الــدورة، والتي تهدف 
إلــى تعزيــز الروابط الخليجيــة واألخوية، 
وتبقى المنافســة رياضيــة داخل المالعب 
فقط، لكن ما إن إنتهت نرى األلفة والمحبة 
مع المنافسين سواء من العبات أو إداريين 
والجماهيــر». وتمنــى أن تواصل منتخبات 
اإلمــارات في تحقيــق النتائج اإليجابية في 
المنافســات الفردية والجماعية في النسخة 

الرابعة لرياضة المرأة. 

 حققــت المركــز األول في منافســة رمي 
الرمــح فاطمة الخالــدي F33، وجاءت في 
المركــز الثاني نــورة الماجــدي من دولة 
الكويــت، أما في المركــز الثالث فكان من 
نصيب مريــم حافظ من مملكــة البحرين. 
وفي منافســات رمي القرص فازت ســهام 
الرشيدي F57 من اإلمارات بذهبية المركز 
االول، فيمــا حصدت الفضية غالية الجابري 
من سلطنة عمان، والبرونزية فاطمة اسحاق 
من قطر. كما نالت سارة القبيسي  F32 من 
اإلمــارات المركز األول فــي رمي القرص، 
فيما جــاءت فتحيــة الحارثي من ســلطنة 
عمــان في المركــز الثاني. وفــي فئة رمي 
القرص F34 حققــت الذهبية ثريا الزعابي 
مــن اإلمارات، فيما حلت باســمة نجم من 
دولــة الكويت في المركــز الثاني، وجاءت 
مواطنتها عائشــة مبارك في المركز الثالث. 
كما حققت مهــرة الكعبي الفضية وفاطمة 
سبيل البرونزية في منافسة الجري 400 متر 
DEAF، وحققت ريم البلوشي الفضية في 

 .T20 منافسات الجري 400 متر

اليوم  يســعى «فريق أبوظبي للمحيطــات» 
إلنهاء سلسلة الســباقات ضمن سباق الميناء 
الداخلــي، بالوصول إلى منصــة التتويج في 
خمســة ســباقات متتالية ليحكم قبضته على 
صــدارة الترتيب العام، مع معاودة مجريات 
«ســباق فولفــو للمحيطــات» فــي أوكالند 
بنيوزيالندا. وكان من المخطط أن يغادر غداً 
أسطول اليخوت أوكالند، للتوجه إلى الجولة 
الخامســة  في البرازيل، ولكن ســيتم تأجيل 
موعــد االنطالق الرســمي للجولة إلى صباح 
يوم الثالثاء المقبل. أبوظبي - البيان الرياضي

للغولــف أن  الجولــة األوروبيــة  أعلنــت 
ســوق دبي الحرة أصبحت الراعي الرسمي 
للغولف 2015،  المفتوحــة  أيرلندا  لبطولة 
التــي تســتضيفها مؤسســة روري لألعمال 
اإلنســانية، ويحتضنها نــادي رويال كاونتي 
داون للغولــف فــي أيرلندا الشــمالية في 
الفترة من 31-28 مايو، وأطلق اســم سوق 
دبــي الحرة علــى الحدث الــذي يقوم فيه 
المصنف األول على العالم روري ماكلوري 
بــدور مضيف البطولة نيابة عن مؤسســته 
الخيرية. ومن المقرر أن يشارك إلى جانب 
ماكلــوري العديــد من نجــوم الغولف في 
العالــم من أمثال ريكي فاولر، وإرني إلس، 

وســيرجيو غارسيا، ولي ويســتوود، الذين 
أكدوا انضمامهم إلى نجوم أيرلندا للغولف: 
ماكلــوري، وغرايــام ماغدويــل، وبادريــغ 
هاريغتون، ودارين كالرك، قائد فريق كأس 
رايــدر. وقال ماكلــوري: «إنه لخبر رائع أن 
تصبح ســوق دبي الحر راعياً رسمياً لبطولة 
أيرلندا المفتوحة للغولف هذا العام، وذلك 
لما تتمتع به السوق من اسم تجاري عالمي 
قوي وســجل حافل بخبرة واسعة في رعاية 
األحداث الرياضية مثــل الغولف، والتنس، 
وســباقات الخيل. لدي صــالت قوية بدبي 
وكذلك الجولة األوروبية للغولف، وأنا على 
يقين أن ســوق دبي الحرة ستضيف الكثير 

إلى الحدث  وتعــزز من المكانة الرفيعة 
التي يحظى بها حالياً». وتتبوأ ســوق دبي 
الحــرة مركز الريــادة عالميــاً من حيث 
حجم المبيعات السنوية التي وصلت في 
2014 إلــى 1.9 مليــار دوالر، وترتبــط 
السوق حالياً بتعاون مع الجولة األوروبية 
للغولف من خــالل رعايتها لبطولة جولة 
موانــئ دبي العالمية للغولــف، وأوميغا 
دبي ديزرت كالسيك، التي استضافها نادي 
اإلمــارات للغولف، وفاز بلقبها هذا العام 
دبي - البيان الرياضي ماكلوري. 
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تحت رعاية ســمو الشيخ نهيان بن زايد آل 
نهيــان رئيس مجلــس أمناء مؤسســة زايد 
لألعمال االنســانية والخيريــة، وبدعم من 
ســمو الشــيخ محمد بن خليفة بن زايد آل 
نهيان عضــو المجلس التنفيذي رئيس نادي 
العين للفروســية والرماية والغولف، تعقد 
اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للرماية 
علــى االطباق المزمــع اقامتها خالل الفترة 
من التاسع عشر وحتى التاسع والعشرين من 
شــهر مارس الجاري بنادي العين للفروسية 
والرمايــة والغولــف، مؤتمــرا صحافيا في 
الرابعــة مــن بعد ظهــر اليوم  فــي مبنى 
مطعم شوترز بالنادي، للكشف عن تفاصيل  

البطولة التــي يتوقع المراقبون أن تشــهد 
مشــاركة قياسية غير مســبوقة كما وكيفا، 
خاصة وأن هناك عشــر بطاقات مؤهلة إلى 
دورة األلعــاب االولمبيــة المقبلــة ريودي 
جانيــرو 2016 بالبرازيــل تنتظــر الفائزين 
بالمراكز االولى ممن لم يحصلوا على هذه 
البطاقات من قبل . وســيحضر المؤتمر إلى 
جانب المســؤولين باللجنة المنظمة العليا 
للبطولة، عدد من ممثلي الشــركات الراعية 

للحدث االبرز في المنطقة .
وكمــا هــو معروف فــإن البطولــة تحظى 
برعايــة مجلس أبوظبي الرياضي الشــريك 
الحكومــي الداعم، إلــى جانب بنك اإلتحاد 

الوطني راعيا ذهبيا، والشــرقية للســيارات 
الناقل الرســمي، وأواســيس ليفينــغ راعيا 
إعالميا، كما يســاهم فــي الرعاية عدد من 
المؤسسات الوطنية والعالمية في مقدمتها 
ماتاريلي للمكائن الخاصة بميادين الرماية، 
وشــركة كوكاكوال وســيوس معتمد النتائج 
الرســمية. من جهــة ثانية انتظــم منتخبنا 
الوطني للرماية المشــارك في البطولة في 
معســكر مغلــق بمدينة العيــن حتى نهاية 

البطولة.            العين - البيان الرياضي

تتواصل اليوم مباريــات الدور ربع النهائي 
لمســابقة الدوري العام لكرة السلة «دوري 
الحبتور»، بإقامــة مباراتي اإلياب في اليوم 
الثاني في توقيت موحد «الســابعة مساء»، 
ففي أبوظبي يحل الشــباب ضيفاً على بني 
ياس وفي الشــارقة يحــل النصر ضيفاً على 
الشــعب، وتبــدو الحظوظ أفضــل لفريقي 
الشــباب والنصر في التأهــل للدور نصف 
النهائي، من واقع فوزيهما في جولة اإلياب 
فيحتــاج كل منهما للفوز إلقصــاء صاحبي 
األرض المطالبيــن بالفــوز، من أجل تأجيل 

الحسم لمواجهة فاصلة. 
احتل الشــباب وصافة الترتيب العام خالل 

المرحلة األولى، بينما حل بني ياس ســابع 
الترتيــب، ولم يجــد الشــباب صعوبة في 
الفوز فــي لقاء الفريقين بملعبه األســبوع 
الماضي، أما النصر ثالث الترتيب العام فقد 
وجد مقاومــة وندية واضحة من منافســة 
الشــعب صاحــب المركز الســادس، ولكن 
خبــرة «العميد» رجحــت كفته في النهاية، 
وتبــدو المهمة أصعب للنصر في لقاء اليوم 
من الشــباب في ظل التطــور الذي أظهره 
فريق الشــعب هذا الموســم وجعله يحتل 
المركــز الســادس متقدمــاً علــى بني ياس 
دبي – البيان الرياضي والجزيرة.   

يبدأ المنتخب الوطني لهوكي الجليد اليوم، 
مشواره في كأس التحدي اآلسيوي للعبة، 
بلقاء نظيــره منتخب تايالند في أول أيام 
البطولة التي تقــام في الصين تايبيه حتى 
20 مارس الجاري، وســط معنويات عالية 
مــن العبي "األبيــض" الذيــن أدوا صباح 
أمس، أول تدريباتهم على ملعب البطولة، 
الفنلندي  المنتخــب  تحت قيادة مــدرب 
الفنلندي  ومســاعده  فاجرســتروم،  ماتي 
أيضاً يوهاني اياس. ويســعى منتخبنا إلى 
بــدء كأس التحدي اآلســيوي بقــوة، من 
خالل الفوز علــى تايالند في مباراة تعتبر 
مــن العيار الثقيل، علمــاً أن البطولة تقام 
بنظــام دوري مــن دور واحد بمشــاركة 
منتخبات مــاكاو ومنغوليا وتايــوان البلد 
المضيــف، بعــد انســحاب منتخب هونغ 
كونــغ المفاجئ، لرغبتهــا في التركيز أكثر 
علــى بطولــة كأس العالم التــي تقام في 
تركيا من 1 إلــى 19 أبريل المقبل، والتي 
من المقرر أن يشــارك فيهــا أيضاً منتخبنا 
الوطني. واســتعد "أبيض" هوكي الجليد، 

لكأس التحدي اآلسيوي، من خالل معسكر 
مفتوح قصير لمدة أسبوعين في أبوظبي، 
عقب نهاية الدوري وقبل البطولة القارية 
مباشــرة، وحرص من خالله المدرب على 
رؤيــة وتقييــم 34 العباً، قبل أن يســتقر 
علــى 22 العباً يمثلــون المنتخب الوطني 
حاليــاً فــي البطولة، وســيتم التركيز على 
المجموعة نفســها أيضاً، لتمثل الدولة في 

كأس العالم بتركيا.

حــول طموح المنتخــب الوطني في كأس 

التحــدي وكأس العالم، قــال خالد مبارك 
القبيسي مدير المنتخب الوطني لهوكي 
الجليد: «نســعى بكل قوتنــا إلى الفوز 
بكأس التحدي في الصين تايبيه، لتكون 
أفضل إعداد وتجهيز لمنتخبنا الوطني، 
قبل المشــاركة في كأس العالم، والتي 
نســعى فيها إلى احتالل أحــد المراكز 
الثالثة األولى، مــع صعوبة المهمة في 
الثانية، لمشاركة أفضل وأقوى  البطولة 
المنتخبــات في تلك البطولة». وأوضح: 
«يخضــع العبو المنتخب إلى معســكر 
إعــداد ثاٍن فــور العودة مــن البطولة 
اآلســيوية في العاصمة أبوظبي، بهدف 
المزيد من التحضير والتركيز قبل كأس 
العالم، ولدينا الثقــة الكاملة في قدرة 
العبينــا علــى تقديم أفضل مــا لديهم 
في البطولة اآلســيوية، وتحقيق نتيجة 
إيجابية، تساهم في رفع الروح المعنوية 

قبل المشاركة في كأس العالم».

 ويــرأس بعثة المنتخــب هامل أحمد 
القبيســي نائب رئيس اتحــاد اإلمارات 

للرياضات الجليدية، وتضم خالد مبارك 
القبيســي مدير المنتخب، ووارن كيت 
ارجونــا أخصائــي العــالج الطبيعــي، 
مســؤول  بيــوك  بورنــي  وإبراهيــم 
معــدات، وإســالم عبد الهــادي أحمد 
العالقــات العامة، و22 العباً هم جمعة 
محمد الظاهري، عمر علي الشامســي، 
ســهيل حمــد المهيري، مبــارك محمد 
النعيمي،  المزروعي، ســعيد ســليمان 
محمــد راشــد الكعبي، يحيــى محمد 
الجنيبــي، عبيد علــي المحرمي، ذياب 
علي السبوسي، سالم عبد الله الرميثي، 
عبــد اللــه محمــد الهرمــودي، فيصل 
محمد البلوشي، محمد جمعة الظاهري 
وجمعــة حايز المحيربي فــي الهجوم، 
وفيصل ســعيد السويدي، محمد عارف 
الجشــي، علــي صالح الســرور، محمد 
ريحان الزعابي وســالم محسن اليافعي 
فــي الدفاع، وخالد ســعيد الســويدي، 
أحمــد عتيــق الظاهري وبــدر خميس 
الشامسي في حراسة المرمى، ومدرب 
فاجرستروم، ومساعده  ماتي  المنتخب 

يوهاني اياس.

خطفــت منافســات بطولة أبوظبــي لكرة 
السلة الثالثية، األضواء مع انطالقتها أول من 
أمــس، بتنظيم من مجلس أبوظبي الرياضي 
على مدى خمس جوالت، تشــمل أبوظبي، 
والعيــن، والمنطقة الغربيــة، بالتعاون مع 
االتحادين المحلي والدولي، ونادي أبوظبي 
أبوظبي  البحرية. وشهدت جولة  للرياضات 
التــي أقيمت مقابل المارينا مول مشــاركة 
الجنســيات  يمثلــون مختلــف  83 فريقــاً 
العالميــة «رجــال وســيدات»، مقســمين 
علــى أربع مراحل عمرية (تحت 13 ســنة، 
تحــت 15 ســنة، وتحــت 18 ســنة، وفوق 
18 عاماً)، من بينهــم المصنفون العالميون 
الخمســة األوائــل في كرة الســلة الثالثية، 
الذين قدموا عروضاً اســتعراضية، وفواصل 
مهاريــة رائعة ألهبــت الحماســة والمتعة 
واإلثــارة في صفــوف الجماهيــر الغفيرة، 
التي حضرت خصيصاً لمتابعة الحدث األول 

مــن نوعه، الذي يقام بشــكل سلســلة من 
البطــوالت تختتم في 8 مايو المقبل. حضر 
افتتاح البطولة طالل الهاشــمي مدير إدارة 
الشــؤون الفنية بمجلس أبوظبي الرياضي، 
وخالــد الهنائــي عضو مجلــس إدارة اتحاد 
كرة السلة، ودانيال لوباسك مروج البطولة 
فــي اإلمارات، وفالد كونستانتينيســكو من 

سبورت أرينا الشريك العالمي.

وقســمت مباريــات الفرق المشــاركة في 

البطولــة على ثالثة مالعب، حيث مســاحة 
كل واحد منها نصف الملعب الرسمي لكرة 
السلة، ويضم كل فريق 3 العبين مع العب 
رابع احتياط، ويكــون التهديف على لوحة 
الهدف بســلة واحدة، كمــا خاضت الفرق 
المشــاركة في البطولة بمختلــف مراحلها 
18 مبــاراة، ضمــن األدوار التأهيليــة، كما 
لعب التســجيل علــى الموقــع اإللكتروني 
فاعــًال  دوراً   ،(abudhabi3X3.com)
فــي اإلقبال الكبيــر للفرق المشــاركة في 
الحــدث، إذ قامت اللجنة الفنية المشــرفة 

من االتحــاد الدولي علــى البطولة بتنظيم 
وقت المباريات علــى الموقع، حيث يقدم 
كل فريق إلى الملعب في الساعة المحددة 
لــه، ما أســهم في انســيابية العــدد الكبير 

للمباريات.  

وأســفرت نتائج اليوم األول في المجموعة 
األولى عن فوز فريق نجوم أبوظبي بقيادة 
انخيل ســانتانا بطل البطولة األوروبية لكرة 
الســلة X3 3 على فريــق ذا ون ( 15-13) 
وعلى فريق ليجل هاسبند ( 6-13 )، كما فاز 
فريق ذا ون على فريق ليجل هاسبند 21-1، 
وفــي المجموعة الثانية حقق فريق كاس 5 
الفوز على فريق نخبة مطار أبوظبي (8-3)، 
وفاز أيضاً على فريق أمروك ( 2-16)، كمل 
ســجل فريق نخبة مطار أبوظبي فوزاً مهماً 

على فريق أمروك ( 6-4).
وقاد بوسان بولوت نجم كرة السلة الثالثية 
العالميــة، وأفضــل  العب فــي العالم في 
بطولة X3 3، فريق نوفي ســاد للفوز على 
فريق غلينغ (10-21)، وعلى فريق شــكتين 

أفول 
(7-21)، ضمن مباريــات المجموعة الثالثة 
التــي شــهدت أيضاً فوز فريــق غلينغ على 
شــكتين أفــول ( 7-9)، وفــي المجموعــة 
الرابعــة نجح فريق ميدكس على تســجيل 
فوزيــن على هوم بويز (-18 8)، ومجموعة 
أبوظبــي (0-20)، كما فاز هــوم بويز على 

مجموعة أبوظبي (20-0).

اعتمــد مجلــس إدارة اتحــاد اإلمــارات 
للشــطرنج صرف إعانــات مالية لألندية 
المحــدود،  الدخــل  ذات  األعضــاء 
لمساعدتها على المشاركة في البطوالت 
المحلية، ودعم برامــج تطوير الالعبين، 
وســوف يتم توفير االعتمــادات المالية 
لهــذه اإلعانات مــن حصيلــة الرعايات 
التســويقية. جاء ذلك في اجتماع االتحاد 
في دبي برئاســة ســعيد المقبالي رئيس 
االتحاد، وبحضور جمال عيســى المدفع 
األميــن العــام وفوزيــة عبــاس األمين 
العام المســاعد وأعضاء مجلس اإلدارة: 
هشــام علي الطاهر وسهيل عبد الرحيم 

العوضي ومحمد سهيل الشرقي، وحضور 
المستشــار العــام لالتحاد راشــد مصبح 
بــن كشــيش الظاهــري والمديــر الفني 
إيفســتراتيوس جريفــاس ومدير االتحاد 

سعود المرزوقي.

وتابع مجلس اإلدارة ترتيبات اســتضافة 
الدولي  االتحــاد  كونغــرس  اجتماعــات 
للشــطرنج (الفيدا) في مدينــة أبوظبي 
خالل شهر ســبتمبر المقبل، وتم التأكيد 
على ضــرورة إخراج الحــدث في أفضل 
صــورة تنظيمية، تليــق بمكانة اإلمارات 
في اســتضافة كبريات األحداث الرياضية 

العالمية. 

اتحــاد  مــن  دعــوة  تلقيــت 
المجلــس  لحضــور  الكــرة 
المشاركة  لمناقشــة  الشهري 
باستراليا،  األخيرة  اآلســيوية 
حيث بــدأت مشــاركتنا على 
البطولة  في  اآلسيوي  الصعيد 
أقيمــت في  التــي  الســابعة 
نجاحــاً  وحققنــا  الكويــت، 
معقوالً منــذ المحاولة األولى 
في تصفيات كأس أمم آســيا 
التصفيــات  وأقيمــت   ،1980
التمهيديــة على ســتاد مدينة 
زايد الرياضية في أول نشــاط 
رياضــي تســتضيفه مباشــرة 
بعــد افتتاحها، وأقيمت خالل 
الفترة من 16 إلى 25 نوفمبر 
1979، وشــارك فيهــا أربعــة 
التصفيات  وأثنــاء  منتخبــات 
انســحب المنتخب البحريني، 
لنصعــد كثــاٍن  للمجموعــة، 
بعد ســوريا علــى الرغم من 
عــدم تســجيلنا أي هدف في 
التصفيات، حيــث تعادلنا مع 
لبنان وســوريا في المباراتين 
دون أهداف، ولكننا اســتفدنا 
من فــوز المنتخب الســوري 
علــى لبنــان، وفــي الكويت، 
 15 االفتتــاح  حفــل  حيــث 
ســبتمبر عــام 80 لعبنــا أول 
مبــاراة في تاريخ مشــاركاتنا 
البطولــة  وفجرنــا مفاجــآت 
حينذاك بتعادلنا بهدف لهدف 
مــع منتخب الكويــت، الذي 
وســجل  اللقب،  علــى  حصل 
أحمــد تشــومبي أول هدف 
إماراتــي آســيوياً فــي تاريخ 
اللعبــة، وقبل وبعــد المباراة 
قــال مهاجرانــي مدربنــا: إن 
مرحلة الخســارة بنتائج ثقيلة 
انتهــت وللتاريخ ننشــر أول 
تشــكيل لنا في لقــاء األزرق  
الحارس  مــن  آســيا،  بــكأس 
ويوسف  علي  صلبوخ وحسن 
محمــد وبــدر صالــح وعبــد 
الكريم خماس وجاسم محمد 
ومحمد ســالم وســالم سعيد 
وأحمد تشومبي وسالم خليفة 
وسالم حديد. وأهالً  تشومبي 

.. والله من وراء القصد.

يتطلــع العميد النصراوي للعودة من دار 
الزيــن بفوز معنــوي بلقائه مــع الزعيم 
العيناوي بعقر داره، يســتعيد من خالله 
صــدارة دوري رجال اليــد والذي ترجل 
عن قمته في الجولة الماضية، بخســارته 
مــن جــاره وغريمه التقليــد اإلمبراطور 
الوصــل بنتيجــة 30-28، ليعتلي األهلي 
القمــة برصيد 33 نقطة عقب فوزه على 
العين 27-34 وبفارق نقطة عن النصر 32 
نقطة.    دبي - البيان الرياضي



وجهت جماهير ريال مدريد عبارات النقد إلى اإليطالي كارلو أنشيلوتي مدرب الفريق بعد الخسارة 3 – 4 
من شالكه على ملعب الريال في دوري «األبطال».

حاول ماكسيمو بانغويرا حارس 
األكــوادوري  برشــلونة  مرمى 
تفــادي الطــرد أمــام اتلتيكــو 

الكولومبي بادعاء اإلغماء.

إعداد: مجتبى فاروق    غرافيك: أسيل الخلييل
يعترب الالعب اإلنجليزي الدويل السابق جوي بارتون، أحد أميز العبي الوسط يف السنوات العرش األخرية، 

لكنه يتفوق عىل جميع العبي العامل يف قدرته عىل افتعال املشاكل والدخول يف مشادات ومعارك من دون 
سبب يف أحيان كثرية، وتبقى بعض أخطاء بارتون أكرب من غريها وحتامً يتمنى أنها مل تحدث.

يف 2004، أصدر 
مانشسرت سيتي غرامة 

قياسية عىل بارتون، بعد 
أن تعمد إشعال «سيجار» أمام مجموعة من 

األطفال الذين كانوا يسهمون يف الحدث 
الخريي السنوي للنادي.

عندما كان 
نيوكاسل 

يصارع من 
أجل البقاء 2009، توىل األسطورة آلن شريار 

املهمة لينقذ الفريق، ويف أول مباراة له 
تعرض بارتون للطرد، ويف غرفة املالبس كان 

شريار غاضباً جداً، وهاجم بارتون الذي رد 
بتحد: «حتى وأنا مطرود فأنا أهم العب، ما 

أغضب مدينة نيوكاسل بأكملهام من 
الالعب».

مل يقترص طيش بارتون عىل مالعب كرة القدم فقط، بل 
امتد إىل حياته العامة، فخالل إجازته السنوية عام 2006 

هشم بارتون ساقي أحد املارة بعد أن صدمه بسيارته، 
وكان يقود برسعة تجاوزت ضعفي املسموح به يف وسط 

مدينة ليفربول.

طبيعي جداً أن يدخل
بارتون السجن، وهذا 

ما حدث بعد انتقاله إىل نيوكاسل عام 
2007، فبعد أن انتقل يف صفقة 

مميزة اعتقد البعض أن بارتون بدأ 
من جديد، لكن الحقيقة كانت غري 

ذلك، فقد افتعل معركة يف أحد 
املطاعم هو وابن عمه، واعتديا عىل 

بعض الحضور وكانت نتيجة ذلك 
الحكم عليه بالسجن 74 يوماً.

حتى اآلن مل يفهم أحد ملاذا اتجه 
بارتون من وسط امللعب إىل خط 
التامس ولكم الرنويجي بيدرسون

يف صدره، عندما كان العب بالكبرين يساعد زمليه 
عىل القيام من األرض، بعد تعرضه ملخالفة من أحد 
العبي نيوكاسل، واألغرب أن بارتون كان يعتقد أن 

بيدرسون من تايالند، إذ ظل يصيح فيه عد إىل 
بانكوك ارجع إىل بالدك.

افتعل بارتون معركة 
مع مجموعة من العبي
مانشسرت سيتي عندما

حرض مع فريقه كوينز 
بارك رينجرز، يف أواخر موسم 2012، الذي عرف 
تتويج سيتي باللقب، فرضب تييز ليطرد عىل إثر 
ذلك، لكنه مل يغادر امللعب بل اتجه إىل كومباين 

وأغويرو وباللوتييل واعتدى عليهم وهو يف طريقه إىل 
نفق الالعبني.

هو املوقف الوحيد الذي ال 
يحتوي عىل عنف، ولكنه كان يف قمة الغرابة، 
فعند انتقاله معاراً إىل مارسيليا، بدأ الحديث 

باإلنجليزية، ولكن بلكنة فرنسية، قائالً: إن 
ذلك يساعد وسائل اإلعالم الفرنسية عىل 
تغطية أخبار أفضل العب وسط يف العامل.

رضبة البداية النفالت 
بارتون عندما كان العباً يف

مانشسرت سيتي عام 2004، وفجأة ومن دون أي 
مقدمات، افتعل شجاراً مع بول غرين العب 

دانكيسرت، وملا حاول العبو الفريقني فض النزاع، بدأ 
بارتون يف الشجار معهم إىل أن تحول األمر إىل شجار 

جامعي بني عرشة العبني.

حد أميز
عال املشا
 من غريه

 القدمدم فق
نوسنوية عا

صدمه بسي
موح به يف

عي جداً 
ون السجن
حدث بعد
20، فبعد
زة اعتقد

 جديد، لك
ك، فقد افت
عم هو وطاعم هو و

ض الحضوض
م عليه كم

حت
بارت

التامام
يف

ىلعىلىلىل
عالع
بيد
بانكبانك

افت
مع
مان

رضحرض
رباربا ب
تتوت

ذلكذلك
وأغ

فقنفق

هو املو
يحتوي
فعند ا
ي

باإلنجل
ذلك يس
تغطية

رض
بارت
مان

مقد
دان
بارت
جام

نف

 العبي الوسط يف السنوات العرش األخرية، 
اكل والدخول يف مشادات ومعارك من دون

ًها وحتامً يتمنى أنها مل تحدث.

ط، بل قط
م 2006

ته، سيارته، 
سوس  طط  يف 

أن يدخل
ن، وهذا 

د انتقاله إىل نيوكاسل عام 
 أن انتقل يف صفقة 

 البعض أن بارتون بدأ 
كن الحقيقة كانت غري 

تعل معركة يف أحد 
ن عمهوابنوابن عمه، واعتديا عىل 

 ذلك ور وكاكانت نتيجة ذلك 
.ً وما يوم بالسسجن 74

وقف الوحيد الذي ال 
ي عىل عنف، ولكنه كان يف قمة الغرابة، 
نتقاله معاراً إىل مارسيليا، بدأ الحديث 

يف ي

ليزية، ولكن بلكنة فرنسية، قائالً: إن 
ساعد وسائل اإلعالم الفرنسية عىل 
ة أخبار أفضل العب وسط يف العامل.
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توفر محالت اليوسف جميع أنواع المعدات 
الرياضية

توفــر «اوبتــي دبــي» جميع مســتلزمات 
التدريبات في المالعب المفتوحة

الباحثــون عن أدوات رياضية يجدونها لدى 
«الكاميد للياقة البدنية»

نشرت وثائق قضائية يذكر فيها اسم العب 
التنس األسترالي برنارد توميتش في فضيحة 
توزيع كوكايين بوالية كوينزالند، بحســب 
وسائل إعالم أسترالية أمس . سيدني . إفي

تأجلت القضية بين السائق الهولندي جيدو 
فان دير جارد وفريق ســاوبر المنافس في 
فورموال 1 إلى اليوم ليستمر الوضع على ما 
ملبورن - رويترز هو عليه.  
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